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'POLITIŠKOS ŽINIOS.
Revoliucija Maskolijoj.
Revoliucijinė dvasia vis 

labiau platinasi Maskolijoj, 
apima vis didesnius caro vie
špatystės plotus, pasiekė jau 
Tiberijų, prisigriebė ir į Tur
kestanu. Dabar, turbut, nė
ra jau nė vieno didesnio ap
skričio, kuriame gyventojai 
butų užganėdinti. Neužga
nėdinimo žmonių negali nu
raminti nė didžiausias val
džių žiaurumas, nė kariški 
sūdai Stolypino įvesti, kurie 
gali siųsti ant kartuvių 
kiekvienų valdžiai, arba net 
jeib oficierpalaikiui nepatin
kančių ypatų. Valdžių žiau
rumas, kokiam lygaus berei- 
kalo jieškotum kokiame nors 
kitame krašte šiuose laikuo
se, dar labiau suerzina žmo
nis, o tas suerzinimas nesilp
nina revoliucijonierių, bet 
juos sudrutina, kadangi ir 
ramiausi žmonės, atsigynimui 
nuo valdžių žiaurumo, neturi 

■ kito išėjimo kaip glaustiesi 
prie revoliucijonierių ir 
drauge su jais stengtiesi iš
versti netikusį randų, kuris 
visiems jau įsiėdė.

Kur yra dabar caras, ti
krai nežinia. Jis pradžioj 
spalių norėjo sugryžti, bet 
rodosi, sugryžimas likosi ati
dėtas, kadangi namieje, terp 
,,mylinčių savo valdonų pa
valdinių” gana pavojinga, 
revoliucijonieriai, kurie iki 
šiol mažai rūpinosi apie caro 
ypatų, dabar jau r ir jo neap
lenkia. /Todėl caras bijosi 
gryžti namon, kadangi mat 
svetur ramiau. - Londono 
laikraščiai pagarsino, buk 
caras su visa šeimyna slapta 
atkako į savo motinos tėviš
kę, į Danijų, ir dabar, kara
liškame ruime gyvena pasi
slėpęs. Mat tikisi, kad sve
tur jo neras Maskolijos revo
liucijonieriai, namieje gi nė 
didžiausia sargyba, nė tvir
čiausia kariumenė nuo jų ne
gali apginti. Maža, obuolio 
didumo bomba gali carų į ge
resnį nugabenti svietų.

Pereitos sauvaitės pėtny- 
čioj, Peterhofe, kur caras 
rengėsi iš savo kelionės su
gryžti, kelnorėse užtiko du 
pasislėpusiu revoliucijonie- 
riu. Į caro, rūmo kelnores 
įvedė juos sūnūs vieno turin
čio rūmų /daboti policisto. 
Jie turėjo gatavas bombas, 
kurių butų užtekę išmetimui 
caro rūmo į padanges; laukė 
vien sugryžimo caro iš jo jū
rinės kelionės. Pasislėpu
sius kelnorėj revoliucijonie- 
rins maitino įleidęs čia juos 
policisto sūnūs. Visus, žino
ma, suareštavo. Tas atsitiki
mas jau rodo, kad caras nė 
ant savo tarnų ir dabotojų 
negali užsitikėti. Juo to
liau, juo daugiau atsiras ne
ištikimų, kadangi ir tie tar
nai yra juk žmonės ir terp jų 
gali kartais atsirasti teisi ilgi 
labo tėvynės geidžianti, tar
naujanti carui vien dėl duo
nos kąsnio.

Neįstabu todėl, kad išgir
dęs apie- parengtų sųkalbį 
uit gyvasties, caras nesisku
bina gryžti namon, kur jo 
meni pavaldiniai pasirengę 
jį bausti už visus peiktinus 
jo darbus, už visų piktų, kų 
jis ir jo tarnai padarė Ma
skoliuos žmonėms.

prisigriebti, gal būt, kad jį 
Išikė vien už įnagį, o ne už 
veiki jų. Kad jis yra vien 
įnagiu ministerių ir kitų 
augštų uredninkų, apie tai 
nieks neabejoja, bet tuos 
urėdninkus juk jis pats ren
kasi, todėl ir už jų darbus 
turi atsakyti, kaip visur at
sakymas už tarnų darbus 
puola ant ponų.

Tokiose sanlygose, supran
tama, nesmagus caro gyveni
mas, o jis pats neįstengia, 
nemoka pagerinti. Neįstabu 
todėl, jeigu tokiose sanlygo- 
se jo sveikata ne geriausia, 
kenčia ypač protas.

Svetimų kraštų laikraščiai 
garsina visokius paskalos, 
bet nežinia, kiek tie paskalai 
remiasi ant teisybės.

Paryžiaus laikraštis „Petit 
Parisien” pagarsino gautų ži
nių iš Peterburgo, jog didie- 
jie kunigaikščiai, caro dvaro 
augšti urėdninkai, net pats 
Stolypin rodavyjasi dabar, 
ar nereiktų caro nustumti 
nuo valdymo krašto ir jo vie
toj parengti regencijų ar dik
tatūrų, kadangi caro sveika
ta paskutiniuose laikuose la
bai nukentėjo. Žinoma, la
biausiai galėjo nukentėti pro
tas, o beprotis, bent dabar 
negali kraštų valdyti, nors 
seniau ir tokirj atsitikimų 
netrukdavo ir ukėsai mažai 
apie tai žinodavo, kadangi 
nuo jų slėpdavo viekų, kas 
galėjo valdonams kenkti; da
bar visur yra atstovai sveti
mų kraštų, kurie gali tiesiog 
susieiti su valdonais, todėl ir 
apie protų jų gali greitai da- 
žinoti ir žinios visur išsipla
tintų.

Didiejie kunigaikščiai ir 
pagarsėjęs .savo laike, perse- 
nęs fanatikas Pobiedonoscev, 
geidžia įvedimo diktatūros, 
taigi kad užstojantis carų dik
tatorius butų niekeno, nė jo
kioms tiesoms neaprubežiuo- 
tu ponu gyvasties ir turtų 
visų pavaldinių; didesnė vie
nok dalis uredninkų bijosi 
diktatūros, kadangi ji galėtų 
suskubinti visoj Maskolijoj 
žmonių sukilimų, ko be pini
gų negalima būt suvaldyti, o 
randas Maskolijos pinigų ne
turi ir niekur jų gauti nega
li.

Maskoliško rando agentai 
meldė Prancūzijoj paskolos, 
bet prancūziški bankieriai 
atsakė, jog duoti daugiau 
negali, kadangi caro randas 
juos ir teip prigavęs, suteik
damas melagingas žinias apie 
finansus Maskolijoj. Pran
cūziški bankieriai tik užeiti- 
kėdami jiems duotoms ži
nioms davė pirmutinę pasko
lų, tuomtarpu pasirodė, kad 
žinios suteiktos buvo mela
gingoms.

Negavę Prancūzijoj pini
gų, caro rando agentai krei
pėsi į kitų kraštų bankierius, 
neaplenkė nė Holandijos 
bankierių, bet visi atsisakė 
skolinti. Užsitikėjimas mat 
Maskolijai nupuolė, ji pini- 
giškuose prietikiuose stovi 
jau ant to paties laipsnio 
kaip Turkija arba arti ban- 
ktutystėe stovinčios mažos 
pietinės Amerikos respubli
kos..

Juo ilgiau traukiasi ne
tvarka, juo daugiau randui 
reikia pinigų, o juo mažiau 
jis gauna' mokesčiais nuo

gal prie pergalėjimo išpani- 
jonų prisidėjo, tai Suvienytų 
Valstijų randas/jįems paža
dėjo neprigulmya|ą ir to vie
šo pažadėjimo n tegalėjo lau
žyti ir paglemžti Kubą teip 
kaip Filipinus ir ! Barto Rico 
nebuvo galima. Bet Ameri
kos politikieriai juoką į nie
ką paversti. savo pažadėji
mus.

Washingtono ’ ’ sbyaturius 
Platt užmanė į tūbos kon
stituciją įvesti pasargą: kad 
Amerikos randas turi tiesą 
siųsti ant Kubos savo kariu- 
menę, jeigu ant Kubos užgim
tų kas tokio, kas jos nepri- 
gulmystei galėtų kenkti. Pa
sarga ta likosi priimta, ir 
Amerikos politikieriai prie 
pirmos progos užsimanė pasi
naudoti. Kas progą suteikė, 
nežinia, gal amerikoniškų 
kapitalistų agentai.

Mat ant Kubos užgimė 
maištai. Kas juos sukėlė, 
nežinia. Amerika, pasirem
dama ant Platto pasargos, 
nusiuntė neva taikyti nesu
tinkančias puses ministerį 
Taftą ir Baconą. Taft, tai
kydamas, įžeidę savo reikala
vimais Kubos prezidentą 
Paimu ir jis, su visais mini- 
eteriais pasitraukė nuo vie
tos. Kuba liko be rando.

Amerikos taikytojas Taft 
iš to pasinaudojo, gal jis bu
tų pasinaudojęs ir iŠ kiekvie
nos kitos progos, ir pasigar
sino tuomtarpinlu karišku 
Kubos gubernatorių ir tokiu 
budu Amerikos sutverta Ku
bos republika išnyko, ji da
bar Suvienytų Valstijų tokia 
jau valdyba kaip Filipinai ir 
Porto Rico. Nuo rando trio-j 
bų likosi nuimta Kubos vė-

tvirtų dalį to, ką surinkdavo 
seniau. Net žemės savinin
kai neįstengia pilnai visų 
randui prigulinčių mokesčių 
išmokėti."- Dalis turtingų fa
brikantų uždarė dirbtuves ir 
su pinigais išsinešdino į už- 
rubežius, pirklysta teipgi nu
puolė, iš to šaltinio randai 
nė pusės senų mokesčių šį
met negali surinkti. Net 
ūkininkų daugybė apleido 
ukes ir išsiskirstė po visus 
kampus: vieni elgetauja, kiti 
plėšia dvarus.

Randas galėtų netvarką iš- 
naikyti išpildydamas žmonių 
reikalavimus, bet jis to bijo
si daryti, todėl netvarka ne
išnyks. Jos išnaikinimui 
caro tarnai nemoka kitokio 
įnagio t rasti kaip žiauru
mą, kalėjimus, kazokų kan
čios ir karabinus. Tuom 
tarpu, tie įnagiai jau teip at
šipo, teip prie jų žmonės 
priprato, kad nė didžiausiu 
žiaurumu jų negalima nu-' 
gazdinti. ■ Biurokratai gi, 
kaip girtuoklis tvoros, laiko
si vis feno įnagio, prie kokio 
per šimtmečių eiles priprato.

Šįmet pagarsytas ėmimas 
kariumenėn. Tuom tarpu 
žmonių rinkti durnos atsto
vai Viborge išleido atsiliepi
mą į žmonis, kad tėvai nelei
stų netikusio raudo kariume 
nėn savo vaikų. Užrnbežiuo- 
se laukia didesnių maištų dėl 
ėmimo kariiunenėn: be abe
jonės atsiras diktai tėvų, ku
rie bandys pildyti savo atsto
vų prisakymus, o randas, ži
noma, kaip paprastai daro, 
griebsis Įprievaitos. Kiek
viena gi prievarta žmones su
erzina, o Maskolijoj jie ir 
teip jau suerzinti, kad maža
priežastis gali visus, prieš f lava, jos vietoj įplevėsuoja 
randą sukelti. Sukilusių g Amerikos vėlava. kuri seniau 
visų žmonių dar raudas nie
kur nesuvaldė, tai mažiau tą 
gali padaryti arti bankruty- 
stės ne vien finansiškos, bet 
ir doriškos stovintis caro 
randas.

Jeigu dabartinių žmonių 
maištų tik kaip kokiuose 
kraštuose randas ir didžiau
siu žiaurumu, karės teismais, 
sušaudymais be, tiriuėjimo 
kaltės neįstengia suvaldyti, 
tai ką jau sakyti apie suval
dymą sukilimo visos liau
dies.

Maištai apėmė visą Kau
kazą, pietinę Maskoliją ir ry
tines gubernijas. Maištai 
ant Kaukazo jau traukiasi 
kelintas metas ir nors jų su
valdymui randas griebiasi 
kuodidžiausio žiaurumo, nie
ko neįstengia padaryti. Ant 
Kaukazo yra tikra naminė 
karė, bet ji randui sekasi 
ne geriau už japoniškąją. 
Netvarka Latvijoj, neramu 
Lietuvoj ir Lenkijoj, tas pats 
yra Mažrusijoj ir net ištiki
mų Kazokų žemėj ir randas 
nežino kaip tuos kraštus 
kaip nors suvaldyti. Urėd- 
ninkai, ponai žmonių gyva
sties, nužudė galvas ir nežino 
kaip iš jų pačių surengto 
purvyno išbristi. 1

buvo laisvės ženklu, bet da
bar pastojo ženklu pavergi
mo kitų kraštų.

Amerika, netiki, kad ku
biečiai, nebandę pasįpriešin- 
ti, išsižadėtų neprigulmystė?, 
todėl skubiai siunčia kariu- 
menę. Tuom tarpu ant 
kranto su revolverinėms ka- 
nuolėms išsodino nuo kari
škų laivų vien jurininkus, 
bet parengta išsiųsti tuojaus 
12000 žemė? kareivių, toliau 
bus parengta daugiau; jei
gu prireiks, siųs ant Kubos 
60000 kareivių. Galima nau 
dotiesi, jeigu galingi nesi
priešina, o didėsės Europos 
viešpatystės besipriešina už
ėmimui Kubos. -

ukėsų, kadangi ir Jų pelnas,
Iki šiol revoliucijonieriai dėl ifetvarkos, 

caro ypatos nekliudė gal to
dėl, kad prie jo nelengva

Vidutiniškai šįmet 
nuo žmonių surinko

sumažėjo, 
randas 
vos ke-

Kubu.
' Pasibaigė Amerikos 
tvertos respublikos Kubos 
neprigulmystė. Kas jai šiau
dinę neprigulmystę davė, tas 
ją ir atėmė. Ir pati ta ne
prigulmystė, buvo, teip, sa
kant, tik katės su pele siauti
mas.

, Kadangi karėj su Išpanija 
Amerikai kubiečių pagelba 
buvo reikalinga ir jie labiau

su-

Iš Vilniaus.
Rugpiučio 24 d. rytą iš 

kubo ligonbučfo pabėgo kali
nė Uršulė Stravinskaitė.

Iš Suvalkų gnb.
23 d. rugpiučio, iš Suval

kų kalėjimo išvarė etapu į 
Vilnių karo teisman paduo
tus < politikos' prašUfcdtčlius, 
Adomą Pečiulį ir Vincą Vo- 
znialįy1' Už keliamo dienų vėl 
apgarsino, jog įl d turi bū
ti išvaryti- į Vįlnių aiit tei
smo Juozas Gobikat ir Piju- 
šas Grigaitis. Gobiką tai ga
li varytume* Jpsai tebėra ka
lėjime, bet kokiui budu žada 
etapu varyti 
galima ąupra 
pabėgo >tir ;

Jo-

»aitį, tai ne- 
tęs Grigaitis 
h ė žaųdarų, 

nė prokuratorių {nagai nesu
griebia. Vilniaus advoka
tams reikėtų pasistengt ap
ginti tuosius žmones!

Penktdienį, 31 rugp.,apie- 
linkės teismas teisė du broliu 
Overu už nuginklavimų sar
gybinio Igliaukoje. Nors 
nuginkluotasis sargybinis sa
kė, kad jį nuginklavę tikrai 
Overai, bet kiti liudininkai 
parodė, jog tasai raudonsiu- 
lis meluoja. Overai liko iš
teisinti, bet turi dar kitų by
lų. Tėvui sudėjus užstaty
mą ant šimto rublių už kiek
vienų, abudu tapo paleistu.

,LU.’

Iš Pilviškių, Suv. gub..
Pilviškių apielinkėje, Žar- 

dėlių kaime, 21d. rugpiučio, 
per Užkurių Vinco vestuves, 
buvo žmonių teismas. Tei
siami buvo šnipai juodašim
čiai. /

Viskas teip atsitiko: vaka
rą įėjo į vidų keliatas nepa
žystamų vyrų. Vienas tų 
vyrų aiškino musų reikalus, 
kiti niekam neleido išeiti. 
Paskui buvo atrasti nusidė
jėliai, pradėta tardyti ir liu
dininkus klausinėti. Galų- 
gale, įtariamiejie nusidėjėliai 
buvo kaltais paskaityti, ir 
buvo nutarta juos nuplakti. 
Čiapat kaltininkai buvo nu
plakti.

V. 2.

Iš Vilkaviškio, 8av. gub..
Gižų valsčiaus raštinėje, 

30 d. rugpiučio, žandarų rot
mistras Anenkov, tirinėjo 
apie 1 d. gegužės. -Kaltino 
FranĮ Li-ngį, kam jisai tą 
dieną daręs mitingą ir kalbė-i 
jęs kalbas- į - susirinkusius 
žmones? 2andarėlis šaukėsi 
daugelį žmonių, -šnipinėjo, 
bet, kiek girdėti, nieko blo 
go ant Lingio nesugriebęs. 
Parsikvietė į raštinę ir patį 
Lingį. Tasai, kaip buvo 
prie žagrės, teip ir atėjo 
prie pono žandaro ir maty
damas žandarą besėdintį, 
nieko nelaukdamas, patsai 
atsisėdo. Žandarų viršinin
kas, kaip adata iš apačios į- 
giltas, pašoko ir ėmė visaip 
rėkti, jogei Lingis negalįs 
prieš jį sėdėti. — ,,Dar, dė
kui Dievui, tuo tarpu Rusija 
tebėra, kad jisai-fandaras ga
lėtų tokį nu :eminimą kąsti.” 
Pagalios prisirėkęs, kiek no
rėjo, žandaras pradėjo klau
sinėti Lingio, ar kalbėjęs ji
sai 1 dieną gegužės kalbas. 
Lingis atkirto, kad jisai kas
dien kalba kalbas, pertai tu
rėjo kalbėti kalbas ir tą 1 d. 
gegužės. Čia dar labiau rot
mistras įsiuto ir teip užside
gė, jogei grasino Lingį nu
šausiąs. Toliaus visgi žanda- 
rėlis susigriebė niekus pada
ręs ir ėmė su Lingiu mink
štai kalbėti,, pradėjo girtis, 
kad jisai, Anenkov, geras 
žmogus esąs ir net labai ge
ras. „Kad norėčiau, tai tuo- 
jaus galėčiau tomistą suimti, 
bet neimu.”. Bekalbėdamas, 
rotmistras pasakė, kad štai 
ir Seinų „Šaltinis” ant Lin
gio rašąs, kad tenai stačiai 
pasakyta, kad Lingis polici
jai Gižuos, kartuves pastatęs. 
Ir jisai, žandarų rotmistras, 
visgi Lingiui nieko nedarąs. 
Persiskyrė ne| visai meiliai, 
prašė Lingio nepykti, jei kas 
negerai išėjo tame pasikalbė
jime. Čionai pasirodė, kaip 
tai kartais „Šaltinis”, kata
likų laikraštis, gali žanda
rams patarnauti ir nekatali
kiškai artymą įdėti. -

\L.U.’

sčių neturi tokio gero ir gu
draus vaito, kokį męs turi
me. Musų ponas Majevskis, 
kilęs nuo Augustavo, mozū
ras, į mus valsčių atėjo aš- 
tuoni metai atgal už rašti
ninkėlį, lietuviškai kųtik 
graibsto, uolus pildytojas 
valdžios cirkuliarų (pas mus 
jį vadina.PIehwės šuneliu), 
užtaigi viršininkas pirm dvie
jų metų paskyrė jį vaitu, 
nors beveik visas valsčius 
griežtai prieštaravo prieš to
kį sauvališkų viršininko dar
bų. Viršininkas gi, sakosi, ži
nąs, kų darus. Majevskis at
ėjo pas mus už raštininkėlį 
plikas, kaip tilvikas, o da
bar jau turi ukę-dvarų. Žo
džiu sakant, sekasi geriau 
kaip Amerikoj. Musų vai
tas pildo pareigas ir valsčiaus 
raštininko, ir mažesnio rašti
ninkėlio, ir vieno raštinės 
tarno. Už tokį prakaituotų 
darbų, žinoma, reik jam gau
siai užmokėti. Kada męs 
reikalaujam raštininko, tai 
vaitas gailiais žodžiais skun
džiasi, kad visoj Lietuvoj jis 
neraudus tam tikro žmogaus.

Ypatingai pagarsėjo Ma- 
jevskis šiais paskutiniais me
tais. ? Kada x išsiliuosavimo 
judėjimas pasiekė ir mus 
kampelį, męs ėmėm daryti 
valsčiaus sueigas ir terp ko 
kito nutarėm sumažinti val
sčiaus ponams algas; paskui, 
vieton rusiškų laikraščių, ant 
kurių męs išleidžiant kasinė
tas po 60 rubl., nutarėm par
sisiųsdinti lietuviškus. Ne
patiko vaitui toks valstiečių 
darbas, parsikvietė kazokus, 
sunaikino muš nutarimus, su 
pagelba „tvarkdarių” atimi
nėjo mokesčius nuo valstie
čių, smarkesnius ūkininkus 
pagazdino Sibiru, jeigu ne
nurims, o musų mokytoją, 
kaipo „ maišto vadų”, suskun
dė valdžiai. Ačiū vaitui, 
nuo Kalėdų jau nebeturim 
mokytojo, o 124 vaikai, ku
rie lankė mokyklą, liko be 
mokslo. Davinėjom prašy
mus viršininkui ir guberna 
toriui, bet mokytojo dar ne
sugražino. Mokytojų sąjun
ga apskelbė boikotą musų 
mokyklai; už tai nė vienas 
mokytojas pas mus neina; 
jau prasidėjo ir mokslo me 
tai, o mokytojo kaip nėr, teip 
nėr. Visam valsčiui, išsky
rus kelis juodašimčius, teip 
įkirejo vaitas, kad išsižioję 
laukiam tos dienos, kada męs 
jį galėsim nuo sosto nutrenk
ti. Laikas jau Majevskiui

bet nieks jieihs nieko neatsa
kė, o tik pradėjo juoktis ir, 
1 yg tyčiA. darK vienas. darbi- 
niekas paliovė dirbęs ir užsi
rūkė pypkę. Dragūnus paė
mė pyktis, kad iš jų, tokių 
ponų, juokiasi, ir vienas iš 
jų» prijojęs prie berūkančio 
pypkę žmogaus, paliepė jam 
dirbti. Darbininkas jam at
kirto: ,,noriu — dirbu, o no
riu — ne, tai mano valia.” 
„Rėžk jam per snukį!” tarė 
dragūnų vyresnysis — ir 
dragūnas čiakšt-čiakšt kan- 
čium vargšui per veidą, net 
pypkė iš dantų iškrito. Bet 
drąsus darbininkas nenusi
gando, ir pasiėmęs nuo žemės 
pypkę, vėl ramiai sau rūkė. 
Dragūnas dar gerokai apkū
lė jį, o paskui visi nujojo į 
dvarą, o iš ten išsidangino 
kitur. ' Sako, kad Kiauly- o 
čios ponas dragūnų nesikvie- 
tęs, jie neprašyti atjoję. Bet 
žinokite, darbininkai, kad 
visgi ponai juos pasiprašė 
sau į pagelbą, o valdžia, kuri 
visada laiko turtingųjų pusę, 
pasirūpino jau, kad jie ap
lankytų dvarus. Kiaulyčios 
gi ponas jų nesikvietė, kad 
jo darbininkai tamsų*, bet 
turbut ir jis butų pasikvie
tęs, jei tik butų kilę pas jį 
streikai. Mat, koki musų 
ponai geri.

,,N. Gad.”

Iš Mosėdžio, Telšių apsk..
Utarninke, 8 d. rugpiučio 

(šen. kai.), buvo atvažiavęs 
Mosėdin Kaune gubernato
rius. Buvo įėjęs į bažnyčią, 
į sinagogą, o ant galo ir į ka
lėjimą. Ramino valstiečius, 
liepė nesipriešinti caro išlei- 
stamjam paliepimui apie du
rnos išvaikymą ir ramiai 
laukti kasžinko, kasžiukokių 
malonių jš valdininkų ran
kų. ,, N užemintai” žmonėms 
paprašius, kad duotų Mosė
džio mokyklai vaikams mo
kyti mokytoją lietuvį, gu
bernatorius atsakė, jog tai 
ne jo dalykas, ir patarė val
stiečiams kreiptis į Vilniaus 
apygardos mokyklų globėją.

Pagalios .valstiečiai ėmė 
kilnot jį, šaukdami „ura!”

Ar tai ne gėda jums, mosė
diškiai, kilnoti ir garbinti 
lyg kokį Dievą tą jūsų „už
tarytoją”, kaip jis save vadi
na išleistuosiuose į jus atsi
šaukimuose!

Ramiu keliu eidami, fiie- 
daug ką jus telaimėsite. At
minkit, kaip ilgai męs kovo
jome už savo spaudą — per

ir kitiems Lietuvos juoda- 8U viršum metų, ir įtik
šimčiams baigti savo darbus, 
nes sunku Lietuvai su jais 
gyventi.

Iš Kidulių, Buy. gub..
I Nė vienas iš Lietuvos vai-

,L.U.’
Iš Kiaulyčio, Su v. gub..
Išgirdę ponai apie darbi

ninkų streikus, nusigando ir 
puolėsi prie valdžios, mal
daudami jos, kad ji juos nuo 
tų chamų-darbininkų apgin
tų. Valdžia, laikydama vi
sada ponų pusę, tuojau pasi
rūpino išsiuntinėti visur dra
gūnus, kad streikuojančius 
darbininkus kančiais varytų 
prie darbo, o kaip-kutį ir su
imtų. Kalvarijos paviete ir
gi išsiuntė dragūnus, ir net 
jie ten apsilankė, kur nė 
kviesti nebuvo. Teip antai, 
jie atsilankė Kiaulyčios dva
reliu, kuris priguli žydui 
Zilsberskiui. Dirbau tiejie
Taukuose darbininkai staiga 
pamatė atjojančius dragū
nus. Dragūnai, prisiartinę, 
paklausė, ar nėra čia streikų,

prispirta galingu visos Rusi
jos judėjimu, valdžia leido 
mums spauda. Teippat yra 
ir su lietuviškomis mokyklo
mis: valdžia, įbauginta val
stiečių bruzdėjimu, pernai 
rudenį prižadėjo jums duoti . 
lietuviškas mokyklas, bet 
jums nurimus, dabar ji sku
binas vėl išplėšti, kų pati bu
vo davus. Atminkite, jog 
tik bekovodami įgysime savo 
tiesas.

,L.U.’
Iš Panevėžio pavieto.
21 d. liepos (šen. kai.) sm 

streiką Vb darbininkai pas 
Puziną. Tuojatf po pusry
čių darbininkai metė darbų 
ir, sustatę reikalavimu?, nu- 
ejtf pas j>onų. Ponas, pama
tęs juos, pradėjo šaukti: 
,,vdn, von! kur jus buvote 
pradžioje metų, kodėl tada 
tylėjote?” Jo rūstybė buvo 
tokia didelė, kad kelias die
nas nesirodė savo prasikaltu-

-

i! M



siems darbininkams, bet ma
tydamas, kad darbininkai 
nebijo, po kelių dienų išpil
dė kaip-kuriuos reikalavi- 

. mus (pridėjo po 6 rubl. algos 
ir nuleido 15 dienų). Po to 
darbininkai stojo prie darbo.

22 d. liepos (šen. kai.) pra- 
sidėjo straikas pas Bytautą. 
*Nprs ponelis ir gardino dar
bininkus ir žadėjo nieko ne 
pridėti, bet panedėlyj išpil 
dė darbininkų reikalavimus, 
ir straikas pasibaigė.

24 d. liepos (šen. kai.), pra
sidėjo straikas Švoinickio 
dvare ir tęsėsi visą sanvaitę. 
Ponas jau seniai gardino sa
vo darbininkus, kad jiems 
niekė1 nepridėsiąs ir nušau
siąs jų vadovus. Bet vos tik 
pasirodė Vado va s, tai narsu 
sis ponas netik nešovė, bet iš 
liūto lape pavirto, elgėsi la
bai gražiai ir kaip galėdamas 
prikalbinėjo, kad dabar le- 
voliucijos laikas, ponams ne- 

, laikas esą bartis su darbinin
kais, bet reikia, esą, vieny
bėj laikytis, reikia išvien ko
voti su valdžia. Pagalios, 
net užprašė vadovą pas save 
pusryčių, bet vadovas atsisa
kė nuo tos pono malonės, ir 
prasidėjo straikas. Niekur 
apielinkėje darbininkams ne
prisiėjo teip sunkiai strei
kuoti kaip čia. Jiems prisi
ėjo pažinti beveik visus įran- 

' kius, kuriais ponai stengiasi 
išgazdinti darbininkus, kad 
tik išardyti jųjų vienybę. 
Ponas, kaip beprotis, bėgiojo 
po kiemą, pripuldamas tai 
prie vieno, tai prie kito dar
bininko, vienus gazdiuo, ki
tiems lapės gudrumu stengė
si galvas apsukti. Vieniems 
jis sakė, kad tokiu laiku, ka
da visi laukia revoliucijos, ir 
dėlto darbininkai turi eiti iš
vien su ponais, kovoti su val
džia, tikriejie socijalistai, e- 
są, nekelia streikų, o kelia 
tik koki valkatos, arkliava
giai, norėdami išplėšti iš jų- 
sų paskutinį duonos kąsnį; 
taigi neklausykite jų, suim
kite juos. Kitiems žadėjo 
pridėti, jei tuojau stos prie 
darbo, tretiems grūmojo iš
varysiąs iš dvaro. Bet nie
kas negelbėjo. -Dėlto ant ry
tojaus parsivežė Krekehavos 
kleboną kun. Baroną, kad 
dvasiškasis piemuo atvestų 
aveles ant;,,tikrojo” kelio, 
kad prikalbėtų pasigailėti 
pono kišenės. Mat Kreke
navos klebonas visoj apielin- 
kėj garsus kaipo sukilimų 

> malšintojas ir didis socijali- 
stų keikėjasr dėlto ponai la
bai tankiai šaukiasi prie jo- 

i jo, kaipo prie tikro didžtur- 
j čių užtarytojo. Taigi dabar 
mat Švoinickas pasikvietė jį, 
kad atvestų paklydusias ave
les ant tikrojo kelio. Bet šį * 
kartą darbininkai nė klausy
ti nenorėjo ir visiškai nėjo 
prie kunigėlio, sakydami: 
„kurie buvome išpažinties, i 
dabar neisime, o kpirie nebu
vome — rasime kunigą ba
žnyčioje.” Ir kunigėlis išva
žiavo, lyg musę kandęs^ -

Matydamas, kad niekas ne-11 
geibi, ponas užmiršo kovą su i 
valdžia ir vietoj darbininkų, 
suėjo „į vienybę” su policija 
prieš darbininkus. Seredof i 
parsivežė pristavą, kad tas iš
gąsdintų darbininkus, bet 
darbininkai ir to nenusigan
do, nors policija po kelis kar
tus buvo atvažiavusi, nors vi
sokiais budais gazdino, žadė
jo areštuoti, įkišti kalejiman, 
išmėtyti visus iš dvako. Ke
li neišmanėliai, nusigandę tų 
gazdinimų, pasisakė ponui, 
kad jie eitų dirbti, bet tik ki
tų biją. Matydamas, kad 
darbininkų vienybė įra, pe
nas drąsesnis pasidarė. Pėt- 
nyčioj dviems vadovams vėl

du buvo užėję. Aniem ne
klausant, Švoiniekas teip įsi
drąsino, kad .net revolverį iš
siėmė, tik drąsos jam. neilgui 
teužteko: vos tik vienas va
dovas ištiesė ranką su revol
veriu, ponas tuojau vėl iš 
liūto lape pavirto, pradėjo 
gražiai kalbėti, kad jis nė 
manyte nemanęs į juos šau
dyti. Vadovams išėjus iš 
dvaro ir kiek toliąu nuėjus, 
komisorinsšoko vytis ir šau
dyti. Vadovai atsakė ir pra- 

■ sidėjo šaudymas. Komiso- 
riui pagelbon atbėgo dau
giau ponų. Vadovai pasilei
do bėgti, o šie vytis. Prie 
jų prisidėjo du broliu Štei- 
nos (darbininkai, kurie nesu
tiko streikuoti) ir dar du 
darbininku — Banhačau- 

i akas ir Sniežkiukas, du ponu 
pakluaniejie vergai. Šaudy
mas pasibaigė be blogų pase
kmių. Vakare po to atsiti
kimo, Svoinickas parsikvietė 
sargybinius, jo paties ir jo 
namų saugoti. Ant ryto
jaus Švoinickas pasirengė 
kasžinkur važiuoti, o darbi
ninkams pasakė, kad jis vi
siškai išvažiuojąs, kad lau
kus pudymu patiksiąs ir t. L. 
Tas lapės gudrumas padarė 
įspūdį ant kelių neišmanėlių, 
jie išsigamdo. Ponui paklau
sus, kiek jie reikalaują, jau 
perpus mažiau bereikalavo, 
negu pirm to. Ponas pasiū
lė dar mažiaus (rodosi, vietoj 
3 purų, — 3 pūdas) ir atsi- 
gryžęs ėjo neva galutinai iš
važiuoti. Neišmanėliai dar 
labiaus nusigando. Tuoj 
vienas, kitas pjiolė bučiuoti 
pono rankas, kad buvo toks 
maloningas, kad neišmetė, 
bet davė da po tris pudus. 
Kiti, nors priėšinos, bet pa
galios turėjo sutikti ir eiti 
prie darbo. Tokiu budu dė
lei stokos vienybės terp dar
bininkų, streikas nebuvo 
laimėtas.

25 d. liepos (šen. kai.) su- 
straikavo darbininkai Bučių 
dvare. Straikas tesėsi 5 die
nas. Laimėta 2 puru rugių, 
1 pūras kviečių, nors reika 
lauta buvo daug daugiau. 
Pats ponas nė nepasirodė, 
tik atsiuntė pristavą, kuris 
pono vardu prižadėjo darbi
ninkams da po 5 rublius, bet 
darbininkams stojus prie dar
bo, rubliai sutirpo.

Tuom pačiu laiku užimtas 
straikas Kerbedienės dvaruo
se: Pranionyse ir Naudvaryj, 
bet paskutinio dvaro darbi
ninkams atsisakius streikuo- 
ti, straikas suiro. „Musų 
ponia ir teip šįmet nuskurus; 
vyras numirė, beturtė, nėra 
ko mums iš jos reikalauti”
— atsakė kaip kurie darbi
ninkai, nors vargšė Kerbe 
dienė važinėja ketvertu ar
klių puikioj karietoj. Tikra 
vargšė.

26 d. liepos (šen. kai), su- 
straikavo darbininkai pas 
Kamarninką ir Burbą Vai- 
moniškėj. Kuom pasibaigė
— nežinia.

26 d. liepos sustraikavo 
darbininkai dviejuose Mei- 
štavičiaus dvaruose: Sujo
tuose ir Naurašiliuose. Iš 
vakaro atsilankė vadovas, iš
dalino apie 15 numerių „Nj 
Gadynės”, kelis lakštelius ir 
laišką su reikalavimais, trum
pai paaiškino, kaip reikia 
elgtis per etraikuB ir paliko 
vesti straiką patiems darbi
ninkams. Viskas ėjo geriau
siai. Pirmą dieną šviesiau
siasis ponas su savo raštinin
ku per dieną ganė karves, o 
dukters su svečiais Karpiu- 
kais ganė arklius, bet, mato
mai, darbas jiems nelabai te
patiko, kad ponas labai pik
tas buvo ir gardino darbinin
kus išvarysiąs, net buvo* pa
liepęs, kad ant rytojaus ka

nis parsikvietė policiją. An
trą dieną atkeliavo prietaras, 
trečią dieną dar 11 sargybi
nių, o ant ketvirtos dienos 
buvo užkviestas pats isprati- 
ninkas su sargybiniais, bet 
buvo jau nebereikalingas, 
nes jau buvo susitaikę. Lai
mėta: kumečiams ir bernams 
po 5 rublius pridėta; dieni- 
ninkame už grinčią numažin
ta 10 dienų ir jšpildyti kiti 
smulkus reikalavimai.

27 d. liepos (šen. kai.), pra
sidėjo straikas Karpio dva
ruose (Tūlaviškiuose, Bialo- 
sioloj ir Novosioloj). Išviso 
streikavo 80 darbininkų. 
Reikalavo pridėti: 1) pini
gais — 2 rubliu (ėmė 28 ru
blius), 2) — rugių 5 mieras 
(ėmė 15), 3)— miežių 5 mie
ras (ėmė 12 mierų), 4) — 
avižų 2 mieri (nebuvo), 5) — 
kviečių 2 mieri (buvo 1), 6) 
— žirnių 1 miera (ėmė 2), 7) 
duoti daugiau šieno ir šiau
dų, 8) panaikinti moterių 
dienas, ar mokėti po 80 kap. 
už dieną, >9) turi iškasti nau
ją šulinį" prie darbininkų 
grinčių, 10) panaikinti nak
ties darbą, 11) duoti laiką 
susimalti savo javus dieną, o 
ne naktį, 12) bulvėms nuka
sti ir linams apdirbti turi 
duoti 6 dienas, 18) vaikams 
turi būti pasamdytas moky
tojas, kuris mokytų lietuvi
škai, 14) darbas nuo saulės 
tekėjimo iki nusileidimo su 
2 valandomis pietums ir pus
antros pusryčiams, 15) og- 
rodninko ir Stelmoko pagel 
bininkams pridėti po 12 ru
blių (ėmė 42), 16) prašalin
ti urėdą Mataitį ir gaspado- 
rių Glabauskį.

28 d. liepos į dvarus atvy
ko 15 sargybinių. Atvažia
vę, kelis kartus šovė į viršų, 
kad išgazdinti, bet darbinin
kai neišsigando ir nėjo į dar
bą. Ant rytojaus atvažiavo 
kom išorine Makarskis, su
kvietė visus darbininkus ir 
davė jiems 6 rublius degti
nei. Darbininkai priėmė pi
nigus. Tik 15 iš 80, buvo 
priešingi tokiai niekšystei, 
bet ir jie turėjo pasiduoti. 
Straikas tokiu budu liko pra
laimėtas. Liepos 22 d. su
straikavo pas Ramanaucką 
Jasnogurkoj. Reikalavimai 
sitoki: panaikinti dienos or- 
dinarninkų žmonoms, arba 
mokėti joms už dieną po 30 
kap.. Darbininkui susirgus, 
gydytojas ir vaistai pono ka
štu. Kumečių karves gany
ti ir šerti drauge su pono. 
Pridėti: rugių 8. pudus, mie
žių 6 pudue; už karvių mel
žimą 5 rublius. Per pusry
čius atsilsio viena valanda, o 
per pietus — dvi.

Visus reikalavimus išpildė. 
29 d. liepos nutari streikuo
ti Švainikų dvaro darbinin
kai. Reikalavimus stato to
kius kaip Bujotuose ir Nau- 
rašiliuose it dagi nori, kad 
kas nors taisytų grinčias, nes 
lyjant, varva per stogus.

rybos tęsėsi 1 valandą. 
Reikalavimus išpildė. Tą 
dieną \ darbininkai pa vad i no 

švente” ir išėjo į girią rie- 
Buvo dar streikai 

kaip-kjhriuose kituose
šutauti.

dva-

,N. G?

..‘t U* 
šnipas Menavičia. Jis tą 
pačią dieną buvo sušaudytas.

i m ,N.G.’
Depojžus kalėjimas yra 

I aežeryjįrie^eyerio ir Čau- 
lio laukų. T&je apielinkėje 
gyvena nėtnriėliai ir šeip jau 
darbo žinonė^, kurie dirba 
kapsulių,1 degtukų, odų ir 
ūkio padarinių fabrikuose, 
čiapat įsteigtuose. Tų fa
brikų darbininkai ir kiti vie
tiniai gyvebtoįai, dažnai, ei
dami pro kalėjimą, mėgsta 
sustoti ir veizėti į geležimis 
užkaltus kalėjimo langus, už 
kurių kamuojasi jų broliai, 
sesers, draugai ir pažystami.

Apsčiausia susirinkdavo 
čia žmonių penktdienių va
karais palydėti kalinius, pa
prastai tais vakarais varomus 
į kitų • miestų kalėjimus ir 
pasmerktų ištrėmimui iš savo 
krašto. Toki kalinių lydėji
mai, matyti, netiko vietiniai 
valdžiai, nes vieną penktdie 
nio vakarą štai kas atsitiko.

Rugpiučio 18 d. vakare su
sirinko nemažas būrelis žmo
nių, kurie nuliūdę, stovėjo ir 
dūsavo, žiūrėdami į tvirtas 
kalėjimo sienas, nejausdami, 
kad jų pačių laukia didėle 
nelaimė. Pasirūpino tuomet 
ir policija atvykti bu gauja 
kareivių.. Ir šit, Dievas ži
no, iš kur pasigirdo šovinio 
balsas.... kareivių viršinin
kas sušuko: „broliai! į mus 
šaudo; čia musų neprieteliai! 
Pli!” Pasidarė baisi valan
da: žmonės,, nebežinodami 
kur smukti, išsiblaškė į visas 
puses. Kas gudresnis ir 
greitesnis, peršoko per tvorą 
ir daržuose pasislėpė; silpne- 
sniejie gi bėgo arba puolė į 
artimiausius namus pasislėp
ti, bet vargšai tuom neišsi
gelbėjo, nes kareiviai šaudė, 
kur pakliuvo, pusę valandos, 

į tuos namus, kur 
& baimės pasislėpu- 
Paliovus šaudyti, ap-

labiausiai 
virpėjo iš 
šie jie.
linkiniai namai buvo iškrė
sti, žmonės gi suimti, kad .ir 
nieko pas juos neatrasta.

Kiek žmonių per tą atsiti
kimą krito, kjek sužeista — 
tikrai negalima žinoti, nes 
policija visai kitoniškai apsa
ko tą atsitikimą. Ji skelbia, 
kad revoliucijonieriai metę 
bombą į kareivius, šaudę na
muose pasislėpę ir teip to
liau. Žinoma, policijos vi
sada žmonės kaltinami to 
kiuose atsitikimuose.
kartą daug buvo žmonių už
mušta, kurie prie kalėjimo 
visai nebuvo; keliatą žmonių 
kulkos pasiekė ir namuose, 
ir lyg sužavėtos, per keliatą 
sienų perlindusios, užmušė. 
Terp tų užmuštųjų yra ir 
vargšo kurpio Virbulio žmo
na, penketo vaikų motina: 
kulka, perlindusi per langi
nę, langą ir krosnį, užmušė 
motiną, beturi nčią vaikutį 
ant kelių. Vienam seniui, 
ant Žirnių gatvės, Nr.14, be
miegant, kulka, perlindusi 
sieną, įsmigo galvon ir 
vietos užmušė.

i, L. Uk.”

ši

ant

lš Llepojans.
30 d. liepos (šen. kai.) už

klupo darbininkų susirinki
mą 8. Bumberio bute. Su*, i 
imta 17 žmonių. Trims pa- 1 
vyko išsprukt Policija teip 
stopiai kratė, kad net sudau
žė rakandus, išardė kaminą, 
atplėšė grindis, trumpai sa- i 
kant, visa, kas tik buvo, šių- i 
pūliais pavertė. Suimtuo- i 
sius kaltina už prigulėjimą 
prie kovos kuopos ir dalyva- 1 
vimą užpuolimuose it (aslkė- 
ainimuose, atsitikusiuose pa
staruoju laiku Liepojoj. Po-

Baltijos pakraštyj.
Latvių Į^ikrą^tis „Latvija’’ 

patalpino i£ Drostenhofo val
sčiaus koipsponęlenciją. Ten 
atsitiko teip pasibaisėtina 
žmogžudystė, kąd trūksta žo- 

kuris 
korė- 
kote-

džių išreikšti jausmą, 
perima skaitant šitą 
spondenciįty. Štai ta 
spondenciją.

Nedalioj, rugpiučio 
prie bažnyčios Liko užmuštas 
urėdninkas Reinvvald. Šis 
staigus, nelukėtas atsitiki
mas išgąsdino žmones, o du
sia riksmo: „vyrai, duokite 
kelią” žmonės lyg stabo ištik
ti stovėjo. Nepažystamasis, 
stiprus jaunikaitis^ be kepu
rės,, su revolveriais renknam 
klausė: „ar jau nebegyvas 
išdavikas-šnipaar’ Ir staiga.

6 d.

su komisorium Pikovskiu at- mečiai iš griūčių išsikrausty- 
’ejo ir ėmė varyti vadovus iš tų. J Nors darbininkai elgėsi

Reinvaldo naudai Drostenho* 
fo vatetiui pw dvi sanvaiU imu,

pagriebęs urėdninką ui plau
kų, nutraukė revolverį ir bu 
revolveriais rankose nubėgo 
aptiekiu. Ten buvo jauni
kaitis Schulmeister iš Aulen- 
bergo ir*Rekst’o arklys iš 
Drostenhofo. Užmušikas bu 
revolveriu privertė Schulmei- 
sterį, kuris nieko dar nežino
jo, kas atsitiko prie bažny
čios, nuvežti jį Kehauso mi
škan. Miške užmušikas iš
siėmė iš kišenės kepurę, užsi
dėjo ant galvos ir nuėjo į 
Drostenhofo mišką. Pava- 
karyj per telefoną iššaukti 
atėjo kareiviai iš Senojo Pe- 
balgo ir iš Vendeno, bet su
rasti užmušiką nepasisekė.

Rugpiučio 8 d., išryto, su
šaukė Drostenhofo dvaran 
apie 160 vyrų, — ir jie, drau
ge su kareiviais ir sargybi
niais vėl nuėjo jieškoti. Vi
sur išjieškojo, bet nesurado, 
ir žmonėms leista buvo gryž- 
ti namon.

Rugpiučio 9 d. areštavo 
senąjį visų gerbiamąjį ra- 
miausį gyventoją, mokytoją 
Široną, iškratė Auleno vien
sėdį, kur gyveno Šulmeiste- 
riai. Jaunąjį Šulmeisterį la
bai mušė, kad jis sutikęs vež
ti užmušiką. Tuom pačiu 
laiku kitas kareivių būrys 
atėjo į Rodze viensėdį, jie- 
škodamas Aulenbergo moky
toją Bišerą, bet nerado jo na
mie.

Rugpiučio 10 d. naktį are
štavo Šulmeisterį drauge su 
tėvu ir Rodzės šeimyninke 
Binkiene.

Rugpiučio 10 d., išryto, 
valsčiaus dešimtininkai su* 
rinkoDrostenhofo valsčiui! vi
są vyriją, pradedant nuo 14 
metų amžiaus. Apie pusę 
trečios, jau * susirinkus val
sčiuje apie 1000 vyrų, prade
dant nuo 14 iki 80 metų am
žiaus, atėjo kareivių būrys su 
pavieto viršininku Ivanovu. 
Baudžiančiojo būrio viršinin
kas pranešė, be kepurių sto
vinčiai, miniai, jog general
gubernatorius pasiuntė jį pa
daryti tardymą ir nubausti 
urėdninko Reinwaldo mirties 
kaltininką. Taigi, tuąjaus, 
girdi, išduokite man užmuši
ką. Reikalavimas toks buvo 
neišpildomas, nes nieks neži
nojo užmušiko. Na, visi ant 
vietos likosi areštuoti. Poli
cijos prietaras- iššaukė 49 
žmones ir pavedė juos karei
viams. Suimtųjų skaitliuje 
buvo „tvarkomojo komiteto” 
sąnariai ir tie, kurie reikala
vo, kad dvarininkas panai- 
kytų karčiamą. Baudžia, ii- 
Čiojo būrio viršininkas liepė 
pirkliui B. per penkias mi- 
nutas pristatyti du padu 
kiaulienos, nuo valsčiaus se
niūno reikalavo pristatyti nu
penėtą karvę, kasėjus duobei 
iškasti, ir dvidešimts maišų 
užmauti ant galvos ųiirtin 
pasiųėrktiemsiems. Dar kar
tą pareikalavęs išduoti užmu
šiką iki 10 valandai ryto, lie
pė šiuos 49 nuvesti dvaran, o 
kitus Čiapat prižiūrėti.

Rugpiučio 11 d., 10 vai. 
ryto, atvyko policijos prista- 
vas su Drostenhofo urėdnin- 
ninku, visus nuvarė prie ba
žnyčios. Netoli nuo dvaro 
B. prisidėjo ir šie 49, karei
vių lydžiamL Netoli bažny
čios areštuotlejie pamatė tris 
augštus stulpus ir didžiau
sią duobę. Viršininkas paai
škino, kad tam kartui už vie
ną ištikimą valdžiai tarną 
urėdninką Reinwaldą, jis su- 
šaudysiąs tris lat
vius — revoliucijonierius, 
jei dar bus užmuštas urfid- 
ninkas, tai gausią galą d e- 
vyni latviai, jei trečią 
urėdninką užmuš, tai sulauk
tą mktį dvidešimts 
• eptyni latviai irt. t, 
kol nė pėdos m a 1-

turi surinkti tris tūkstančius 
rublių. Sušaudžius šituos 
tris, daugumas bus 
mušami kančiai s, 
kiti gaus Iki pen
kių šimtų kirčių.

Pirmasai buvo sušaudytas 
mokytojas Šironas. Paskui 
eenis Šulmeister; kuomet bu
vo iššauktas jojo sūnūs, tai 
nieks jį nepažino, — teip Jis 
buvo sumuštas Drostenhofo 
dvare. Jis gavo šimtą 
penkiasdešimts kir
čių. Veidas jo buvo mėly
nas, pusės nosies nebuvo ma
tyt. Pasigirdo dar šūvis ir 
jaunikaitis dingo duobėje. 
Paskui prasidėjo ekzekucija. 
Vieniems priilsus bemušant, 
kiti juos pavaduodavo; kiek
vienas, gavęs šimtą kirčių ne
tik nerėkė, bet ir nesijudino. 
Teip prikapojo tryliką žmo
nių; kareiviai juos suguldė į 
vieną eilę. ‘ Viršininkas pra
nešė, kad daugiau šiądien 
jau nebemuš, ir nebešaudys, 
ir rodydamas į Drostenhofo 
urėdninką, pranešė, kad gy
ventojai turi saugoti jo gy
vybę, kad plaukas nuo jo 
galvos nenukristų.

,V. Ž?

Latvių 
beletri- 
— at-

Latvių mokytojų likimas 
reakcijos laike.

Ant kiek žymią rolę lošė 
latvių mokytojai (tautos mo
kyklose), kiek jie yra pasi
darbavę tautos apšvietimo 
dirvoj — skaitytojai gal at
mena, ką buvau sakęs savo 
straipsnyje „Latviai”. Nėra 
reikalo apie tai vėl sakyti. 
Jei apie Vokiečius (po karo 
jų bu Prancūzais) yra sakoma 
jog „Vokiečių mokytojai ją 
laimėjo” — tai apie latvių 
tautos mokytojus tikrai gali
ma sakyti — jog jie buvo la
tvių tautos apsišvietimo va
dai; skunku butų kąnore apie, 
latvių kultuvą pasakyti ne
paminėjus jų tautiškos mo
kyklos mokytojų, 
literatūroj -poezijoj, 
etikoj, publicistikoj
imk visą ką yra mokytojai — 
tie tautos progresso (kultū
ros) karžygiai padarę, para
šę — palike tuštuma. La
tviai turi daug tautiškų mo
kyklų (sulyginant) — daug 
ir mokytojų. Gruodžio 10 
d. 1905 m. Rygon buvo susi- 
važiavusių mokytojų apie 2 
tūkstančiu.

Revoliucijos laike, tautai 
sukilus, subruzdus politiško 
ir ekonomiškojo stovio page- 
rinimui-latvių mokytojai ant 
laukų negalėjo sėdėti ramiai 
kambariuose, ir kaipo beveik 
vieninteliai kaimų inteligen
tai, būdami tautos —„žmo
nių” kraujas iš kraujo, kau
las iš kaulo turėjo subruzdi- 
medalyvauti. Kuomi šis jų 
dalyvavimas apsireiškė, ko
kias • formas butų priėmusi 
pati „žmonių” revoliucija, 
apie tai peranksti rašyti. 
Latvių revoliucijos istorijos
rašytojai neapsieis nepami
nėję latvių mokytojų. Žino
jo tai gerai dvarininkai-ba- 
ronai. Neapykanta terp 
dvaro-pylies ir mokyklos bu
vo lygiai kaip terp tautos- 
„žmonių” ir jų kunigo-baro- 
no. Reakcijai atėjus, kada 
tie patys baronai-dvarinin
kai iki laiko garbės polici- 
•tais pasilikę, jojo 8u „bau
džiančia ekspedicija”, su ka- 
riumene aplinkui savo dvarą 
ir kaimyniškus, po valsčius 
ir kaimus —- galima suprasti 
ko tikėjos ir ko sulaukė mo
kytojai.

Štai statistika apie moky
tojų likimą iš dviejų apskri
čių, kurią randame „Muhsu 
Laiki” numeriuose 135, 146 
S. m. paimta ir „Peterb. La
pas.”

I Valmeros apskrityj:
a) Nušautas Artur. Bach-

j sūnūs,

vienas gabiausiųjų apskričio 
mokytojas.
. b) Pats nusinuodijo — re
akcijai siaučiant, Villerts.

c) Bausti (rykštėmis ir kan- 
čiais): 1) Skujinsch, 2) Bu- 
linisch, 8) P. Stahls, 4) Ken- 
zenes mokyt B..

d) Suareštuoti ir ilgą laiką 
kalėjime išbuvo: 1) Bal- 
dinsch, 2) Preekalns, 3) Trei- 
mans, 4) Schkjova, 5) Vi- 
dinsch, 6) Ampermans, 7) 
Dehkens, 8) Daursinsch, 9) 
Volkovą, 10) Putraims, 11) 
Student. b. mok. Muižneeks, 
12) Klezbergs, 13) Renzenų 
vals. m., 14) P. Stahls, 15) 
Albernsch.

e) Išbėgo laike revoliucijos 
18 mokyt. — daugiausia už
sienin.

f) Atstatyti nuč vietos 5 
mok..

g) Atsisakė nuo mokytojo 
vietos p-lė Melnalksnis.

h) Vestų nušauti, bet ne
nušautų 2 mok..

i) 2 sudegintos mokyklos 
su mokyklos ir m-toj visu in
ventorių. Manta 3 mokyto
jų sudeginta.

k) Manta (turtas) ‘konfi
skuota 2 mokytojų. Ir teįp: 
2 mokyklos sudeginta, o iš
pustyta 36! Krito 2 mokį; 
bet nukentė 46! (14 jų šei
mynų tėvai). Mokytojų 
„juodos gvardijos” atstovų 
(tokių kurie sutinka nuken
tėjusių vietas užimti) atsira
dę 17 tame apskrityje.

II Cehsu apskrityj („ Pe
teri). Lapas” Nr.38.

a) Nušauti — 7 mokytojai.
b) Bausti (žinoma kuo!)

5 mokyt.. <
c) Suareštuoti ir kalejiman 

įkišti 7 mok..
d) Manta sudeginta, pabė

gus, 7 mok..
e) Pasislėpė, išbėgo Ir val

džios j ieškomi — 28 mokyto
jai- $

f) Mauta konfiskuota vie
no mokytojo. i

Ir teip: Cehsų apskrityj 
nukentėjo apie 50 mokyklų 
— kurių 2 sugriautos. (

Mokytojų nukentėjusių — 
58.

Tuotarpu teradau 2 jų ap- 
skr. statistiką, rodančią ko
kio likimo sulaukė tautos 
sūnus, draugai, šviesos nešė
jai. Ilgainiui tikiuos turė
sim visą latvių tautos moky
klų ir mokytojų martirologi
ją.... Įdomi lietuviams tu
ri būti šita statistika!.... 
Bus apskričiai, kur visi mo
kytojai nukentėjo.... Ilgai 
atmys latviai vergai k u n- 
g® rūstybę!

Poškiečių Antanas.
„V.Ž.”

Užsidegė kastynės.
Calumet, Mich. Užsidegė 

kastynės North Kearsage. 
Darbus reikėjo apstabdyti ir 
uždaryti visus įėjimus už- 
troškinimui olose siaučiančios 
ugnies. Per tai 800 darbi
ninkų atsirado be darbo.

Žmogžudystė.
Nfcw Fore. Įludson upėj 

rado maiše supiaustytą vy
riškio kūną be galvos. Ilgai 
nežinojo, kas yra nužudytasis, 
bet 'dabar suareštavo arme- 
nietį ArmaTšjan, kuris pri- 
sipažifio, jog kūnas rastas 
upėj yra jo brolio Marborio- 
no, kurį jis užmušė; galvą jo 
Jis įmetęs į upę Hudson.

Moteris kandidate Į kongresą.
Amerikoj, rodosi, tik Tesa

me moterys gali būt renka
mos kongreso pasiutiniais. 
Texaee socijalistai už kandi
datę pastatė Laurą Peyne, 
bet visgi pirm laiko negali
ma įspėti, at ją išrinks. Butų 
tat vienaitiuė moteris kongrę- 
ae.
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Pavogė pragarišką mašiną. Nelaimės ant geležinkelių.
Philadelphia, Pa. Ant 

čianykščio pačto likosi su- 
konfiskuota pragariška ma
šina, adresuota ant vardo 
Jokūbo Schiff New Yorke. 
Adreeantą nuo nelaimės ap
saugoja mažas negriukas, ku
ris, pamatęs ant pačto skry
nelės padėtą siuntinį, Jį pa
vogė ir parsinešė namon. Jo 
motina, bandydama siuntinį 
atidaryti, patėmijo, kad iš Jo 
byra parakas, todėl sugraži
no pačtui, ir pasakė ką pate- 
mijo. Įmetė šiuntinį į van
denį ir Jį atidarius, pasirodė, 
jog tai buvo pragariška ma
šina, kuri, patraukus atida
rant sinlą, butų expliodavu- 
si. Policija mena, kad Ją 

. parengė maskoliški anarchi
stai, norėdami 
Schiffui užtai, kad Jis sten
gėsi padėti maskoliškam ran
dui gauti Amerikoj pasko- 
h-

, Catįin, III. Netoli nuo 
čia, pasažierinis geležinkelio 
trūkis užbėgo ant tavarinio, 
stovinčio ant šalinių šėnių ir 
susidaužė. Prie to 4 ypatos 
likosi užmuštos, o apie 30 ta
po sužeistų. Terp sužeistų 
yra daug mirtinai apdegusių, 
kadangi mat susimušę vago
nai užsidegė.

15 DARBO LAUKO

atkeršyti

Suareštavo prezidento sūnų.'
Boston Mas.Suareštavo čia 

prezidento Roosevelto sūnų ir 
tris kitus studentus Harvar
do universiteto, bet paskui 
juos paleido. Mat jie nera
miai užsilaikė ant gatvių. 
Prezidento vaikai mat turi 
privilegijas, jiems daleista 
daryti tą, kas kitiems 
drausta.

už-

T Chicaoo, III. Pasibai
gė štraikas telegrafistų Pos
tai Telegraph <fc Cable Co. 
Kompanija išpildė telegrafi
stų reikalavimus. Buvo pas
kui suštratkavę išnešiojanti 
telegramas vaikas bet štrai
kas trukėsi ne ilgai.

Whitino, Ind. Pasibai
gė štraikas darbininkų žva
kių dirbtuvėse Standard Oil 
Co. ir 1500 darbininkų sugrį
žo prie darbo. Padidinimo 
algų darbininkai ne iškovo
jo, Jie privertė vien kompa
niją priimti atgal 7 iš 9 pra 
šalintų jos darbininkų.

*Į[ St. Louis, Mo. Pasibai
gė štraikas katiliorių Wa- 
bash geležinkelio varstotuo
se. Darbininkai iškovojo 
pakėlimą algų ir sugrįžo prie 
darbo.

s Sudegė laivas.
Seattle, Wash. Ant 

riu, plaukiant į Dowson 
City, Alaskoj,' užsidegė gar- 
laivys „Columbia” ir su visu 
sudegė. Vienas laivo įgulos 
tarnas apdegė prie to mirti- 
tinai, o dviejų trūksta, ku
rie, be abejonės, arba sudegė, 
arba prigėrė; kitus, buvusius 
ant garlaivio žmonis, išgelbė
jo.

ju-

LIETUVIAI AMERIKOJ,

Paskendo laivas.
Cleveland, Oh. Netoli 

Huron, subatos naktyj, ant 
ežero Erie, paskendo garlai- 
vys „City of Concord”. Jis 
vilko laike smarkios vėtros 3 
žėglinius laivus. Trįs žmo
nės prigėrė, kitiems pasi
sekė prisigriebti į Cedar 
Point.

Vėtros.
Visose pietinėse Suvienytų 

Valstijų pakrantėse 27 d. 
rugsėjo siautė smarkios vėt
ros. Vėjas nutraukė tele
grafų d ratus. Puolė smar
kus lytus, nuo ko užgimę 
tvanai užliejo mieste New 
Orleane tūlas gatves ant 4 
pėdų giliai. Pensacoloj,kaip 
sako, pražuvo daug žmonių; 
čia tūlos gatvės vandens už
lietos iki 10 pėdų giliai. 
Vien Pensacoloj vėtros ir ly
tų padarytus nuostolius skai
to ant 3 milijonų dol.

Nuostoliai vėtrų padirbti.
Lanisville, Ky. Dabar 

tik atėjo žinios apie nuosto
lius pereitos sanvaitės ket- 
vergo dieną vėtrų padarytus. 
Mieste Mobile, Alabamoj, 
pražuvo laike vėtros 120 ypa
tų. Materijališkus gi nuo
stolius viename tik mieste 
Mobile skaito ant 8 milijonų 
doliarių. New Orleanse pra
žuvo 12 žmonių. Prie Pen- 
^acola vėtra išmetė ant kran
to 12 laivų.

Gaisrai.
Eosvvell, N. D. Sudegė 

netoli nuo Čia, ant vienos 
farmos. pušiurė, o Joje sude
gė du darbininkai, o trįs kiti 
apdegė mirtinai. Minėti dar
bininkai mat miegojo ir neži
nojo, kai pašiūrė užsidegė.

Expliozijos.
Ch errycale, Kab. Ex.pl io- 

zija naturališko gazo išgrio
vė cinko dirbtuves Edgaro, 
užmušė du darbininku, o -5 
sunkia,! sužeidė, o iš tų 3 tū
li mirt.

Iš Springlield, III.
23 d. rugsėjo atsibuvo vie

šas lietuvių susirinkimas, pa
rengtas vietinio Lietuvių R. 
Šelp. Komiteto, 
buvo diktas buris. 
susirinkimus mes 
kožną mėnesį. Pirmiau lai
kyti susirinkimai atsibūdavo 
gražiausioje tvarkoje, bet 
paskutinis teip grąžei nenu- 
sidavė, nes įsimaišė keletas 
tvarkaardžių, kurie stengėsi 
susirinkimui užkenkti. Pra
sidėjus kalboms, nenuoramos 
ėmė rėkti kaip širšių giliami, 
kad susirinkimo mieriams už
kenkti. Susirinkimo vedė
jai, pažindami tokius svečius 
ir žinodami, kad su jais gin
čus neverta vesti, davė jiems 
valandėlę parėkauti ir kal
bėti,kai p katras išmano. Jie 
visi (buvo apie penketas) sy
kiu rėkė,kiek tik gerklės ga
lėjo. Piktumo tulžį išliejo 
ant bedievių, ant tokių, ku
rie peikia blogus darbus ti- 
rono-caro ir Jam pataikau
jančios dvasiškijos. Davi
mas minėtiems rėksniams pa
rėkti buvo geriausiu vaistu, 
nes Jie turi mažai kantrybės: 
Jie valandėlę parėkė, o maty
dami, kad Jiems nieko nieks 
nesako, smuko per duris.

Išsikrausčius rėksniams, 
tvarka sugrįžo. Kalbos trau
kėsi iki 12 valandai nakties. 
Kalbėjo vietiniai tautiečiai:
J. Klembauckas, K. Gedemi- 
nas, V. Černiauskas, V. Bur
ba ir S. Katkevičius. Buvo 
kalbėta abelnai apie vispkius 
musų tautos reikalus ir apie 
dabartinę Rusijoj revoliuci
ją. Kalbėtojai ragino šelpti 
kovojančius už laisvę. Drg.
K. Gediminas metė doliarį 
ant stalo, akiniams revoliuci 
Jai, ir kiti draugai dėjo au
kas ant stalo, po kiek 
kas galėjo. Pinigų iš viso 
susidėjo 23 dol. 5 centai. 
Vienas doliaris ir 5 centai 
atsitraukė užmokėjimui už 
svetainę ir pasiuntimui pini
gų, 22 dol. pasiųsti Centra- 
liškam iždininkui L. R. Š. K. 
Theo. Dūdai. Pinigai ski
riami Liet. Socijal-Demokra?" 
tų partijai. Nutarta laikyti 
sekantį susirinkimą 28 dieną 
spalių, 6 valandą vakare tc- 
je pačioje svetainėje.

Vincuk?.

Žmonių 
Tokius 

laikome

Iš Peabody, Mas.
Darbai eina čia gerai ir iš 

kitur pribuvusiam darbas ne 
sunku gauti.

Lietuvių yra čia ne didelis 
būrelis, bet ir terp tų yra vi
sokį: yra suvalkiečiai,kauniš
kiai, vilniškiai ir dzūkeliai. 
Suvalkiniai ir* kauniškiai 
skaito laikraščius ir knygas, 
bet dzūkeliams apie skaity
mą negalima nė užsiminti, 
skaitymo jie bijosi labiau ne 
gu velnias šyentyto vandens. 
Jie laiką praleidžia galiūne 
prie degtinės stiklo ant tuš
čių ginčų (kodėl suvalkiečiai 
ir kauniečiai, kaipo geriau 
suprantanti, ne patraukia ir 
dzūkelių prie ko geresnio. 
Rd.). Ginčai tie tankiai pri
veda prie muštynių ir pro- 
vų, kas visus lietuvius žemi
na svetimtaučių akyse.

Pelių Perkūnas.

Iš Eiizabeth, N. J.
Nuo pradžios liepos New 

Jersey valstijoj uždrausta 
nedėlioms laikyti atidarytas 
karčiamas; kas peržengia tas 
naujas tiesas, žudo laisnius 
ant visų metų. Piie išdavi
mo tokių tiesų labiausiai 
prisidėjo visokių tikėjimų 
kunigai. Jie mat tuom tikė
josi sumažinti girtuokliavi
mus, bet kaip praktiškas gy
venimas parodo, dar labiau 
girtuokliavimus išplatino. 
Žmonės, negalėdami gert 
nedėlioms, geria per ištisą 
sanvaitę, stengiasi per ištisas 
šešias dienas atlyginti šinko- 
riui už vieną nedėldienį ir 
geria, žinoma, daugiau, negu 
galėtų išgerti per vieną die
ną. Daugelis karčiarnnin- 
ką giriasi, kad dabar padaro 
geresnį biznį negu pirma. 
Žinoma, blaivesniejie gali 
nedėlioj apsieiti be gėrymų, 
bet toki ir pirma mažai gė
rė.

Besiartinant rinkimų lai
kui, keli musų politikieriai 
pasigyrė per angliškus laik
raščius, kad jie visus lietu
vius ir jų balsus gali atiduot 
už tokius kandidatus, už ko
kius tik panorės. Tuom su
erzino visus protingesnius ir 
doresnius lietuvius, kad teip 
žemai pastate lietuvius. 
Pykti ištikro yra už ką. Juk 
kiekvienas protingai ukėsas 
turi žinoti už ką balsuoti, 
kam balsus atiduoti, nerei
kalauja klausti minėtų poli
tikierių, norinčių žvejoti su
drumstame vandenyj. Mat 
tie menkapročiai nė nesupra
to, kad tuom pažemino, ant 
juoko pastatė visus lietuvius, 
iš Jų dabar Juokiasi visi an
gliški laikraščiai.

Darbai šiuom kartu eina 
čia gerai; tik tas nedirba, kas 
darbo ne mėgsta ir Jo gauti’ 
nenori.

Kaip 
uždėti 
kame, 
tuviai tą patį daryti. Len
kai sutvėrė čia parapiją, at
siskyrė nuo lietuvių, pasista
tė pirmiausiai mokyklą. Mat 
lenkams labiau rupi užlaiky
mas terp tautiečių savo tau
tiškų ypatybių. Lietuviai, 
teisybė, Jau nuo 10 metų tu
ri savo bažnyčią, užlaiko net 
du kunigu, bet apie įtaisymą 
mokyklos Jiems į galvą ne 
ateina nė Jokia mislis, lyg 
kad mokykla butų mažiau 
reikalinga už bažnyčią ir ku
nigus; Jie leidžia savo vaikus 
į vietines mokyklas, kur 
Juos paverčia į ne lietuvius, 
tie svetimų mokyklų a Mėti
niai net terp savęs čiauška 
angliškai, daugelis lietuviš
kai nė skaityti nemoka. Ša
linasi nuo lietuvių ypač mer
ginos, jieško anglijouų drau
gystės. Tas yra blogu ir 
peiktinu. Tautiškų pareigų 
angliškos mokyklos ne išmo
kys lietuvių.

Vargo Motė.

Iš Schenectady, N. Y.
Lietuviai' apsigyvenę Čia 

nuo dešimties 'jauMnetų, bet 
Jų nėra daugiau lai p poras 
šimtų. Keli metai atgal už
sidėjo Dr-tė Šįv. Kazimiero; 
draugystė ta bažnytinė. Mie- 
riaį tie per siauri,* todėl ji 
neužganėdinoįjvisų^ lietuvių. 
Dabar čia pakyįo kalbos apie 
sutvėrimą kitos draugystės, 
atsakančios laįfco reikalams. 
Šįmet balsas ,4iš tėvynės ir 
pranašavimai apšviestesniu- 
Jų brolių ir ųius paragino 
prie darbo. Neseniai atsibu
vo du privatiški ir du vieši 
susirinkimai, ant kurių pri
buvo ir kunigas Zdanavičia 
iš Amsterdamo. Likosi pa
kelti svarbus užmanymai ir 
gal jie išduos gerus vaisius. 
Draugystė Šv. Kazimiero už
manė, kad norinti tverti 
naują draugystę prie Jos pri
stotų. Pažadėjo perdirbti 
įstatus teip, kad Ji taptų 
tautiška. Bet ant paskuti
nio susirinkimo draugai Šv. 
Kazimiero Dr-tės pabūgo už
manymo, jį atmetė^ velyda
mi priiminėti naujus drau
gus pavieniai antienų išlygų. 
Liūdnas tai atitikimas, bet 
turime dar viltį, kad draugai 
Šv. Kazimiero draugystės ne
laužys savo pirmutinio pasiū
lymo.

Tuom tarpu, netekę vil
ties ką nors- padaryti su Šv. 
Kazimiero Dr-tė, 18 vyrų 
pristojo prie naujos ir išrin
ko tuom tarpu komitetą ap
dirbti įstatų projektą ir Jei
gu galima, susitaikyti su Šv. 
Kazimiero Dr-te?Nauja 
draugystė pažada tai kytiesi 
prie norų piistojančių sąna
rių, įvesti dvejopą pašelpą — 
didesnę ir mažesnę, ir sulyg 
to ir dvejopą mėnesinę. Ant
ra naujos draugystės dalis 
vadysis KliubuJ prie jo galės 
prisirašyti nenorinti pašal
pos. Kliubą/ žada uždėti 
knygyną, rengą vakarus, kon
certus ir visokius doius pasi
linksminimus ir apšviečian
čius protą susirinkimus, pra
kalbas Ir tt.

Apskelbdami musų mie- 
rius, kviečiame lietuvius ant 
viešo susirinkifno 30 d. šio 
mėnesio,nedėlios vakare,5 va
landa ant Gurskio salės. 
Broliai, nesiskirstykime, ei
kime į krūvą! Vi šoki užma
nymai bus maloniai priimti 
visų labui. Įženga pigi, 
kiekvienas gali rašytiesi ar 
dėl pašalpos, ar į Kliubą. 
Kliubo sąnariams mėnesinė 
mokestis tik 10c. Už tuos 
pinigus parsitrauksime kny
gų, užlaikysime butą susiėji
mams.

Broliai! Bukime lietuviais 
ne vien iš kalbos, bet ir pasi
elgimuose ir darbuose!

J. P. Eydimts.

degtinės jam gaila? Rd.), 
drasko valsčių kanceliarijas, 
naikina gana svarbius raš
tus, niekina kunigus ir tt.?” 
Iš to išsitarimo jau matyt, 
kad jis tik išsikalbinėjimo 
jieško, p kaip iki šiol ne au
kavo palaikymui revoliucijos 
ne tik daugiau už kitus, bet 
nė tiek ką kiti, ne aukaus ir 
toliau. Tokiems atšalėliams 
Lietuvos brolių vargai neru
pi, nors ten jo nekenčiamų 
socijalistų visai nebūtų.

Yra čia vienok ir gerų tau
tiečių, kurie prijaučiu revo
liuci jonieriams liejantiems 
kraują už visų musų tėvynę. 
Ateinantį mėnesį bus meti
nis susirinkimas D. L. K. Ge
dimino draugystės, sykiu ir 
112 kuopos Susi. Liet. Amer. 
Jeigu butų kam prie aukų 
paragyt, aukų galima būt su
rinkti; daugelis to tik laukia, 
kad kas užmanytų. Pasi
darbuokime todėl, neapsilei
skime kitų miestų broliams, 
nesiduoki me savę 
pralenkti, 
liai moka 
mokesčius 
nės!

Aš prisiunčiu 50c,kankinių 
fondui.

Aš manau, kad p. T. M. ir 
didžiuma amerikiečių, gyven
dami toli nuo tėvynės,nežino 
gerai, kas pas mus dedasi. 
Taigi šiame straipsnely] pa
sistengsiu, kiek galėdamas, tą 
paaiškinti.

Tankiai, labai tankiai ten
ka mums girdėti nuo muši.** 
kių socijalkemokratų, kad 
tik jie vie ii yra tikri revo
liucionieriai, o visi kiti, jei
gu ne „buržujai”, tai mo- 
narkistai, juodašimčiai.... 
(teip dar pernai jie šmeižė 
L. D. Partija ir ,,Draugo” 
organizaciją, kol pastaroji 
dar nebuvo susidėjusi su L. 
S. D. Partija).

Pažiūrėkime, kaip ištiesu

girdėt, lenkai nori 
mokyklą savo vai- 
Galėtų, rodosi, ir lie-

Iš O’Brleiig VVash.
Šitose aplinkinėse yra tik 

farmos.- /Darbai eina šiuom 
kartu gerai ir algos neblo
giausios.

Skaitlius lietuvių čia dau 
ginasi, ant švenčių į Seattle 
atkanka Jų ganadiktas būre
lis, bet tautiškais darbais 
mažai kas užsiyna.oj Miegan
ti nesiduoda prikelt.ant galo 
išsiskirsčiusi ėdis nė lengva 
susiprasti. Yla šitose aplin
kinėse dar tdfcių, 5tkurie dar 
nė cento nedavė abt kokių 
nors tautiškų fėi kalų, nė cen
teliu ne sušelpė1 kovojančių 
už laisvę musiYtėv^ėa. Prie 
aukų nesiduoda jib prikal
binti. Neseniai iffej au pas 
vieną ir kalbinau Jį paau
kauti kiek broliam^ kovojan
tiems už Lietuvės laisvę ir Jos 
žmonių labą su caro bude
liais, tai Jis atsakė: „aš au. 
kausiu daugiau kaip kiti, Jei
gu matysiu reikalą.' Ar tai, 
girdi, gerai dato tie cicili- 
stai, kurie tėvynėj dhužo mo
nopolius (at- tki teip caro

kitiems 
’ Kitur musų bro- 
net kas ' mėnesis 
gelbėjimui tėvy-.

M. Kalvaitis.

Iš Allcgheny City, Pa.
Darbai eina pusėtinai ir 

pribuvusiam iš kitur darbas 
ne sunku gauti. Daugumas 
dirbtuvių pradėjo dirbti nak
timis.

9 d. rugsėjo buvo bažny
čios pašventinimas. Kun. 
Abromaitis net ant gatvės 
rinko aukas vyskupui ir su
rinko kelis šimtus doliarių. 
Po pašventinimui bažnyčios 
pulkas vyrų susirinko į 
kliubą ir, kaip paprastai, 
pradėjo-ginčus vest. Ginčai 
privedė prie muštynių, ku
riose net keli vyrai užsipelnė 
gumbus ant kaktos.

. Socijalistas.

Iš Genkoe, N. Y.
L’etuvių yra čia diktas bū

relis: yra 14 šeimynų ir apie 
20 pavienių, bet jie neturi 
nė jokios lietuviškos draugy
stės, nes nėra čia tokių, ku
rie nesuprantančius galėtų 
prikalbėti prie tvėrimo ko
kių nors organizacijų. Mat 
čia nėra skaitančių lietuviš
kus laikraščius. Ir aukų 
gelbėjimui tėvynės iš čia ne 
buvo. Mat daugelis čianykš- 
čių lietuvių garbina krauge
rį carą, laiko jį už lietuvių 
geradėją, o kovojančius už 
Lietuvos laisvę vadina neti
kėliais, bedieviais. Žino
ma, kad nesuprantančius 
žmonis sunku, beveik nega
lima ant gero kelio patrauk
ti, spangas be lazdos vis bre- 
da į purvyną.

Nors čianykščiai lietuviai 
uždirba pusėtinai, bet gyve
na skurdžiai. Laikraščių ir 
knygų bijosi, skaitančius va
dina socijalistais ir nuo tokių 
lenkiasi.

A. A. M. 
1

Kovotojai už Lietuvos 
gerovę.

Tėvynės Mylėtojas, 34 No. 
,, Vieny bes Lietuvninkų”, sa
vo karštą atsišaukimą į „Lie- 
tu^ius-amerikiečius, mylin
čius tėvynę”, užbaigė ragini
mu aukauti revoliucijos rei
kalams Lietuvoje, bet skirti 
tas aukas tiktai revoliucijo- 
nieriams-socijaldemokratams 
(L. S. D. Partijai).

Nemaža nustebau, perskai
tęs Šiuos paskutinius žodžius. 
Argi ištiesu Tėvynės Mylė
tojas nežinotų, kad be soci
jaldemokratų yra Lietuvoje 
ir *■ kitos revoliucijonierškos 
organizacijos (Aš nemanau, 
kad T. M. norėtų visus kru
vinai uždirbtus musų brolių 
amerikiečių centus, aukauja
mus revbliucijai, supilti į L 
S.D. Partijos kišenių).

valdžia

Kad Lietuvos socijaldemo- 
kratai yra revoliucijonieriai, 
tai jiems to užginti negali
ma. Bet koki?

Išplėšimas monopolių, kra- 
sų, pakirtimas telegrafo stul
pų — tai revoliucijonieriški 
musų socijaldemokratų dar
bai (nors kai-kada ir sunkiai 
atskiriami nuo Juodašimtiš
kų). Atlikdami jie tokius 
darbus, visai nepa;so, kad jų 
smūgiai, taikomi į valdžią, 
krinta ant žmonių, kurių tie
sas.jie, sakosi, esą pašaukti 
ginti. Teip „užstodami” 
žmones, toli gražu neatsiekia 
savo tikslą.

Išplėšąs k rasą,
pirmiausiai uždaro ją, ir viso 
apskričio gyventojai pasilie
ka be laikraščių, be laiškų.... 
Paskui užtraukia baudžia
muosius kareivių barius, ku
rie žudo, muša, plaka nieku 
nekaltus žmones, vagia, nai
kina jų turtą, varo Juos kalė- 
Jimuosna ir galų gale užkrau- 
ja ant viso valsčiaus 3000— 
4000 rublių kontribucijos.

Nestebėtina, kad žmones 
dėlei panašių musų revoliuci- 
jonieriškų darbų šiądien šian 
ir ten stojasi ‘priešingais re
voliucijai. Pertat musų so
cijaldemokratai, pate to ne- 
Jusdami, trukdo, stabdo tik
rąją revoliuciją, ypač .sodžiu
je, valstiečių tarpe.

Ne žudyme, naikinime, plė
time yra tikras revoliucijos 
darbas! Susipratusiojie Lie
tuvos valstiečiai žiuri į revo
liuciją kitaip, negu Lietuvos 
socijaldemokratai. Užtatai 
Jie, nepasitikėdami socijalde
mokratų užtarimu ir įkūrė 
savo „Sąjungą”, kurios tiks
lu yra iškovoti „laisvę ir že
mę”.

Valstiečiai suprato Jau, 
kad jie įgys vieną ir kitą tik 
per kovą, savo pačių kovą. 
Pernai per Vilniškį seimą ke
li šimtai susipratusių valstie
čių nutarė susivienyti į „Są
jungą”. Valstiečiai kovoja 
su dvarininkais už žemę, at
sisakydami dirbti Jų dvaruo
se, keldami streikus, neleis
dami ponams ' kirsti miškus; 
— su valdžia už la;svę—atsta- 
tydami parsidavusias val
džiai valsčiaus valdininkus, 
pavarydami rusus mokyto-' 
jus, boikotuodami žemiečiu 
viršininkus, valdžios teismus 
ir tt.

Ant politiškojo Lietuvos 
regračio pasirodė nauja ga
linga spėka — „Lietuvos Val
stiečių Sąjunga”. Re volių, 
cijos kibirkštis, užpuolusi 
ant didžiausio musų tautos 
klodo — valstiečių, uždegė Jį, 
sužadino. Suvergėję Lietu
vos valstiečiai, susirietę po 
vargų našta, Jau pradeda iš
tiesti savo nugaras, Jau pa
duoda kits kitam pūslėtą 
ranką, Jau iškėlę Jie raudoną 
vėliavą užrašė ant jos: „lai
svės ir žemės!”

Šita Jauna, dar vos užgi
musi spėka Jau atlošė pernai 
žiemą didelę rolę Lietuvos ju
dėjime.

To negali Jai užginti ne 
Lietuvos socijaldemokratai.

Be „Valstiečių Sąjungos”

yra Lietuvoje dar pernai vai 
sąrą įsikurusi „Mokytojų Są^į 
junga”, kurios tikslu yra iš-Į 
kovoti Lietuvai pilną moky
klų nacijonalizaciją, t. y. 
kad visos lietuvių mokyklos, 
nuo žemiausių (pradedamų
jų) iki augščiausių (univer
sitetų, akademijų) butų gry
nai tautiškos lietuviškos.1 
Turbut „Mokytojų Sąjun-, 
gos” darbas nebuvo bergž
džias, jeigu rusų valdžia šį 
pavasarį pripažino lietuvių 
kalbą už išguldomąją pradi-; 
nėse mokyklose. Kokia dva
sia viešpatauja ,,M. S.” tai 
galima pažyti iš mokytojų; 
susivažiavimų nutarimų. 
(Šia tame pačiame ,,V. L.” 
No., kur tilpo p. T. M. at-1 
sišaukimas, yra patilpęs ir 
mokytojų susivažiavimo nu-J 
tarimas).

• Be paminėtų „Sąjungų”- 
yra dar „Lietuvos Demokra
tų Partija”, kuri veikia rasi 
nemažiau už socijaldemokra- 
tus, bet tiesą, ji nešaukia 
apie savo darbus, nesisavina 
svetimų darbų, nes Jai rupi 
ųe savo garbė, bet Lietuvos 
gerovė. Teip-pat netur ka
da garsintis, rekliatnuotis nė 
Valstiečių, nė Mokytojų Są
jungos.

Todėl garbus Tėvynės My
lėtojas, turbut, visai užmiršo, ' 
o, rasi, ir nieko nežinojo apie 
viršuje išvardytas revoliuci- 
jonieriškas Lietuvos organi
zacijas. Aš gi, priminęs bro- 
liams-amerikiečiams, kad be 
socijaldemokratų (L. S. D. 
Partijos) Lietuvoje yra ir ki
ti revoliucijonieriai, palieku 
patiems nuspręsti, katrie tik
rieji e.
Teip-pat Tėvynės Mylėtojas.

Talpiname šį raštą, nors 
ir neviskas jame yra aiškiu. 
Ypač mokytojų sanjungos, 
rodosi, revoliucijonieriška va
dinti negalima. Musų de
mokratų revoliucijonierių 
darbų nepažįstame. Ar jie 
veikia ką ant revoliucijos 
dirvos,reikia prisipažinti,mes 
nežinome.

Red.

Revoliucijonieriai ir nė
rė vo Ii ucijouieriai.

Patilpo šitame „Lietuvos” 
numeryj straipsnis arba, ge
riau sakant, protestas prieš 
socijal-demokratus, besisavi- 
nančius sau vien vardą revo- 
liucijonierių, norš revoliuci- 
jouierių yra ir daugiau, tik 
tie kiti nesigiria savo dar
bais. Teip išpuola iš prote-
sto.

Žinoma, toli būnant nuo 
Lietuvos, kur gyvenimo vii-’ 
nys plaukia labai smarkiai,1 
sunku mums orijentuotis,1 
negalime visko žinoti, bet ir 
protestas ne gerai motyvuo
tas.

Protestuojantis* sako, Jog' 
Lietuvoj revoliuciją kelia 
teipgi pirmiausiai valstiečių! 
sanjunga, mokytojų sanjun-1 
ga, net Lietuvos demokratai, , ' 
tik kad jie tyli, nesigiria sa
vo darbais, o socijalistai gi
riasi ir šaukia, tai apie Juos 
visi žino.

Paprastai gyvenime teip 
būva: kas daugiausiai dir
ba, kas daugiausiai žada, tas 
randa daugiausiai pasekėjų. 
Amerikoj pabrikantai re- 
kliamuoja savo tavorus, tą 
patį daro ir pirkliai. Nors 
fabrikantas dirbtų gerus ta
vorus, Jų turėtų pilnas krau
tuves, Jeigu apie tai ne.gar- 
sys, žmonės Juk apie Juos 
nežinos ir pirks rekliamuoja- f 
mus, nors tie nebūtų teip 
geri.

Mums rodomi, kad tas pats 
yra ir politikoj. Ir geriau
siai politiką išmanantis nie 
ko nenuveiks be žmonių, tu
ri pirmiausiai turėti padėta* ; 
jus, tnri turėti kareivius; ba 
"žmonių, be kareivių nė joki H 
komitetai, nore į juos riuk^

f
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tume ir kuo doriausius, kuo 
Išmintingiausius vyrus, be 

* prisidėjimo visuomenės nie 
ko nenuveiks. Tylintis, ku
rio darbų draugija ne žino, 
pasekėjų ne ras, todėl neį
stengs daug nuveikti. Ty
lintis, slepiantis savo dar
bus negali nė rugoti, jeigu 
kiti stengiasi kalbėti, negali 
skųstiesi net tąsyk, jeigu ki
ti jo darbus bando savintie- 
si. Ypač dabar reikia kal
bėti, aiškinti žmonėms jų 

* reikalus, išrodinėti kaip tuos 
reikalus galima nuveikti. 
Lietuvos žmones ilgai miego, 
jo ir dabar daugiau yra mie- 

_ gančių,negu reikia ir tai teip 
svarbioj valandoj, kada eina 
apie ateitį visos tautos, visų 
tėvynės! Argi tokioj valan 
doj galima tylėti? Argi ir 
dabar galime nebandyti mie
gančius prikelti? O ar gali
ma miegantį prikeltį no šau
kiant jam į ausį, kad laikas 
kelti, kad pusryčiai ant sta
lo? Kas‘tokioj valandoj ty
li, slepiasi su savo darbais, 
ne turi tiesos rugoti, jeigu 
•kiti ir už savą ir už jį kal
ba.

Nieks neužgina, kad abie
jų saujungų reikalavimai: 
,,laisvės ir žemės” ir ,,lietU’ 
viekų mokyklų” yra svarbus, 
bet dar svarbesniu yra pa
rodyti, kaip tuos savo mie- 
rius jos tikisi išgauti; kokį 
ginklą jos tikisi atgavimui 
to visko vartoti. Be atsa
kančio ginklo nuo nieko ne
norinčio duoti, besistengian
čio ir duotą atimti rando 
nieko pastovaus negalima iš
kovoti. Ant galo sunku 
dar pasakyti, ar tuom pasi- 
gauėdina Lietuvos visuome
nė. Gal ji reikalauja dau
giau, o juk vadovai, jeigu 
nori savo įtekmę palaikyti, 
ar nori ar ne, turi draugijos, 
bent didesnės jos dalies, no
rus pildyti; kitaip visgi besi
taikanti prie draugijos norų 
paims viršų ant per mažai 
reikalaujančių. Gal tų visų 
žmonių reikalavimų be kru
vinos revoliucijos, be garsaus 
kalbėjimo ir negalima atsiek
ti?

Nieks nesako, gal to ne 
drys pasakyti nė pats soči jali- 
stai,kad jie nedarytų klaidų. 
Kaip nėra ideališkų be klai
dų žmonių,teip be klaidų ne- 
gal but»nė partijų, kadangi ir 
jos juk susideda iš klaidingų 
žmonių. Be abejonės ir jie 
ne vieną klaidą padarė ir ne 
vieną dar padarys. Bet jei
gu jie stato reikalavimus, 

. rodo ir ginklą, kokį varto
jant, tuos savo siekius gali
ma atsiekti. Gal jų vartoja
mi ginklai būt ne geri, gal 
jie ne visada privesti prie ga
lutinio mierio, bet visgi yra 
ginklai; tuom tarpu kitos 
Lietuvos partijos ginklų ne 
rodo, todėl ir ne randa tokio 
žmonių užsitikėjimo. Teip 
bent galima manyti. Gal 
bombos, brovningai, daužy
mai monopolių ir ne priveda 
prie socijalistų mierių, bet 
tie ginklai ir išduoda savo 
vaisius, tik reikia juos rinkt. 
Tankiai, rodosi, dalykai ne
turinti arty.mo susirišimo, 
išduoda gana svarbius vai
sius/ Antai štraikai tarnau
jančių ant gelžkelių pagimdė 
garsų caro manifestą išduo
tą spalių mėnesyj pereitų 
metų-. Daužymai monopolių 
teipgi gali išduoti vaisius, 
nors juos gal ir ne socijali- 
stai tuom tarpu rinkti, nors 
už sudaužytus monopolius ir 
reikia valsčiams mokėti. Juk 
nėra kovos be aukų, norint 
ką pelnyti, refkia ir šį tą au
kauti, už kiekvieną daiktą 
reikia užmokėti, dykai laimė 
niekam keptų karvelių į bur
ną neatgabena. Mums rodo
si, kad daužydami monopo
lius, revoliucijonieriai stei
giasi pataikyti randui į skau
džiausią vietą, o su brovriin-

gais ir bomboms gazdina 
žiauresniuosius caro tarnus 
ir be abejonės ne vienas iš 
jų stengiasi dėl bombų su 
žmonėms apsieiti švelniau, 
nors kaip kokį gal bomba ir 
dar žiauresniu padaro. Bom
bos tos ir brovningai yra to
kia jau bausmė laužantiems 
tiesas caro tarnams, kokias 
jie vartoja prieš laisvės 
trokštančius. Dantis už dan
tį, akis už akį! Už korimus 
ir sušaudinėjimus juk negali
ma rando tarnus visokioms 
dovanoms apdovanoti.

Degtinė randui per metus 
atgabena suviršum 250 mili
jonų rublių; naikindami mo
nopolius, revoliucijonieriai, 
kas jais ne butų, so- 
sijalistai ar kitokį, mažina 
rando surinkimus. O kaip 
tik jam pritruks pinigų 
algoms urėdninkų ir oficierų, 
turės jis sugriūti, nes užru- 
bežiai, turbut,kol neįsiviešpa
taus tvarka, paskolos ne 
duos. Maskoliški laikraščiai 
ant bėgančių metų apskaito 
maskoliško iždo nepriteklių 
net ant 1085 milijonų rub
lių. Iš mokesčių šįmet su
rinko kaip kur -J-, o kaip 
kur | paprastų susirinkimų, 
daugiau surinkti nėr iško, 
nes žmones neturi iško mokė
ti. Taigi ir daužymas mo
nopolių nėra teip beprotišku. 
Teisybė, už sudaužytus ant 
valsčių uždeda bausmes, bet 
tą daryti randas tik tol gali, 
kol valsčiai uždėtas bausmes 
moka, jeigu visi, kiek tik jų 
yra Maskolijoj, valsčiai atsi
sakytų. mokėti, ir bausmių 
nebūt. Čia randas naudoja
si iš stokos vienybės terp pa
čių žmonių.

Buvusios durnos atstovai, 
taigi ne socijalistai, išleista
me Viborge į Maskolijos žmo
nes atsišaukime (po juom 
rods lietuvių atstovai ne pa
sirašė, už nepasirašymą juos 
giria net Kauno gubernato
rius) liepia žmonėms ne mo
kėti mokesčių, neiti į kariu- 
menę. •

Maskolijoj antai čieli kai
mai kaip kur atsisakė mo
kėti mokesčius. Randas 
bandė paimti kaimiečių gal
vijus, bet kad jų nieks pirk
ti nenorėjo, atsėjo sugrąžyti 
jų savininkams. Jeigu 
visur žmonės teip darytų, 
randas jų niekaip negalėtų 
įveikti.

Taigi aišku, jog ne daužy
mai monopolių, ne bombos ir 
brovningai vartojami kovoj 
su netikusiu caro randu ken
kia, bet stoka vienybės ir 
susipratimo terp pačių žmo
nių. Ant galo juk ne mes 
vieni kovojame su carizmu, 
prieš jį stoja žmones visos 
Maskolijos ir mes, jeigu no
rime ką pelnyti, negalime 
skirties! nuo kitų Maskoli- 
jos žmonių, ar norime ar ne, 
turime taikytiesi prie kovos 
budo kituose kraštuose. Jei
gu mes prie kovos neprisidė
tame, užsitrauktume panie
ką visų Maskolijos tautų; 
jeigu jos išgriautų caro so
stą, mes, prie kovos neprisi
dėję, neturėtume tiesos ne 
vaisius rinkti ir tų vaisių 
mums nieks neduotų. Kaip 
matome, monopolius daužo 
ir kituose Maskolijos kraš
tuose, brovningus ir bombas 
ten tankiau vartoja negu 
Lietuvoj. Toj pačioj kovoj, 
už tuos pačius mierius reikia 
ir tą patį ginklą vartoti.

Protesto autorius užtikri
na, jog už Lietuvos laisvę 
kovoja Lietuvoj dar lietuvių 
demokratų partija. Gaila, 
kad autorius neparodo, kaip 
dalyvauja demokratai da
bartinėj revoliucijoj. Rods 
savo laike jie pagarsino ir 
programą, kuris mažai kuom 
skyriasi nuo socijalistų pro- 
gramo. Jeigu vienas pro
gramas, tai atsiekimni to pa
ties mierio, rodosi, ne reiktų
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skirties!, bet pakaktų vienos 
partijos. Sunku todėl su
prasti priežastis pasiskirsty
mo. Gal eiti vien apie tak
tiką, o gal skirsto asa- 
biški vadovų nesusitaiky
mai. Jeigu tas ardytų vie
nybę, butų labai blogai.

Paskutinėj durnoj lietuvių 
atstovais buvo, rodosi, demo
kratai. Tuom tarpu, kada 
rytinės Maskolijos kaimie
čių atstovai, kaip antai Ala- 
din, durnoj kėlė labai svar
bius klausymus,mūsiškiai,ro
dosi ne mokėjo i visai kalbėti, 
jie per visą laiką užsilaikė 
ramiai, todėl užsipelnė pagy
rimą net Kauno gubernato
riaus. Ramumas, nuolanku
mas gali būt geras privatiš- 
kuose prietikiuose, bet kur 
eina apie laimę milijonų 
žmonių, ten tos laimės apgi- 
nėjais turi būti drąsus vyrai 
o ne nuolankus. Sulyginki
me musų žmonių durnos at
stovus su tokiais iš Maskoli
jos,* nors mes maskolius 
laikome žemiau už mus sto
vinčiais, sulyginkim e anų ir 
mūsiškių durnoj pakeltus 
klausymus, o pamatysime di
delį skirtumą: maskoliai kėlė 
svarbius klausymus, statė 
svarbiausius žmonių reikalus, 
mūsiškiai užsiėmė mažmo
žiais, lyg rodosi Jie visai ne
suprastų ko reikia Lietu
vai.

Bet grįžkime prie revoliu
cijos Ir revoliucijonierių. 
Kas jie, kam revoliucija ke
liama Lietuvoj? Be reikalo 
jos nieks nekelia. Revoliu
ciją Lietuvoj musų broliai 
kelia, norėdami išliuosuoti 
musų tėvynę iš po sunkaus 
caro ir jo tarnų jungo, revo
liucijonieriai nori suteikti 
laisvę Lietuvos žmonėms be 
jokio skirtumo. Tą padary
ti vienok ne gal viena parti
ja, revoliucijinieriais turi 
būt visi tie, kurių naudai 
revoliucija keliama. Pas 
mus vienok ne -teip yra: čia 
revoliuciją kelia atskiros 
partijos. Tame tai ir visas 
negerumas. Kad Lietuvos 
žmonėms suteikti laisvę, rei
kia pirma išversti sunkiai ne 
ant atskirų partijų, bet ant 
visų Lietuvos žmonių,užgulu
sią caro valdžios ranką. Iš
vertimui to sunkaus jungo 
turėtų susijungti ne pasekė
jai vienos ar kitos partijos, 
bet visi Lietuvos žmonės. 
Mes to padaryti neįstengia
me, kadangi augščiau stato
me partijos reikalus negu 
reikalus visos tautos. Kad 
revoliucija pasisektų, kati ji 
kuo svarbiausius atgabėntų 
vaisius, visi, kam laisvė mu
sų tėvynės rupi, turi joje 
dalyvauti, viena partija ne 
įstengs visko nuveikti, ka
dangi partijų siekiai ne ap
ima reikalų visos draugijos. 
Revoliucijonieriais todėl ture 
tų būt ne sanjungos, ne soči- 
j ai i štai, ne demokratai, bet 
visi Lietuvos žmonės, taigi 
visi tie, kurių naudai ir iš- 
liuosavimui revoliucija ke
liama. Pas mus vienok ne
matyt,kad visa draugija joje 
dalyvautų: vieniems ir po 
caro jungu neblogiausiai, 
kadangi po jo globa jie gali 
geriau išnaudoti labiau to 
jungo prispaustus, tie tyli, 
gina savo privilegijas ir bijo
si permainų. Apie patrau
kimą jų prie revoliucijos 
nėra ką svajoti, bet tokių 
užganėdintų Lietuvoj, tur
būt, nedaug. Tai kodėl visi 
neužganėdintiejie, be skirtu
mo partijos ne galėtų bent 
kovoj su caro valdžia eiti iš
vien? Tas butų galimu, rei
kia tik noro. Keno todėl 
kaltė, jeigu nė kovoj už visų 
tėvynę mes negalime sueiti į 
vienybę? Kaltinti už tai vie
ną ar kitą iš nesutinkančių 
pusių negalima, kadangi ne
sutikimus negali gimdyti
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viena pusė, kur du nesutin
ka, ten am ejif pusėj yra da
lis kaltėsJB Apie tas kaltes 
vienos ar kitoą pusės reikia 
mums atvirai Jtalbėti, reikia 
kaltes peržiūrėti, perkratyti; 
tam tikslui neteikia besinie- 
kinimų, prasi vajdžiavimų, sar
kazmo, kadangi toki dalykai 
dalyko neišaiškys ir niekam 
naudos neatgabęs. Prasivar- 
džiavimus, • jbesiniekinimus 
palikime mažiems vaikams, 
kurie dar nieko geresnio iš- 
mislyti negal.

NAUJI RASTAI.
O 1 i t i p a. Apysaka iš 

laikų savitarpinės karės Šiau 
rinės Amerikos indi jonų. 
Vertė Olševskis. Antra pa
taisyta laida. Chicago, III. 
1906 m. 95 pusi.

Pirmos laidos šitos apysa
kos kalba buvo negeriausia, 
rašyba lenkiška. Antros lai
dos ir kalba ir rašyba patai
syta, pritaikyta prie dabar 
lietuviškuose raštuose varto
jamos. Apysaka parašyta 
užimančiai ir verta perskaity 
mo.

Redakcijos atsakymai.
Kaspeb. Clevelande. Iš 

tikėjimiškų ginčų nieko ne
galima padaryti, ginčams raš
te trūksta medegos, todėl ir 
rašto patalpinti negalima.

Vitautas buvo sūnūs Kei
stučio, todėl jie negali būt 
viena ir ta pati ypata. Kei
stutis likosi užsmaugtas, Vi
tautas gi valdė Lietuvą kai- 
poJagailos vietininkas bet tu
rėjo daug didesnę įtekmę už 
patį Lenkijos valdoną.

Lietuviška liaudis!
Viengenčiai! Kam rupi 

pakėlimas musų nuvargintos 
tautos,tegul skubinasi pagel- 
bon musų tautos vaikams, 
kurie nuvargę medegiškai, 
negali baigti pradėto mokslo. 
Paduokite vargstantiems ran
ką, nes be jūsų pagelbos jie 
negalės baigti mokslo, o mes 
juk gerai visi suprantame, 
kad be išlavintų veikėjų 
mes negalime žengti pirmyn. 
Mokslo vyrai veda ;mus pir
myn. Taigi neapleiskime 
besimokinančiųjų. Atsitikus 
progai kur ant susirinkimų 
ar pasilinksminimų, primin
kite savo draugatns apie 
moksląeivius, o be abejonės 
kiekvienas suprantantis ver
tę mokslo paaukaus kiek jų
jų pašelpai. Jeigu mes no
rime žengti pirmin drauge 
su viso pasaulio tautoms — 
turime šelpti moksląeivius!

Susirinkimai ,, Aušros” 
draugystės atsibūva kartą 
mėnesyj, kožną pirmą nedėl- 
dienį pn. 869—83 pi. Se
kantis susirinkimas atsibus 7 
d. spalių, 1 valandąpo pietų. 
Širdingai kviečiame visus, 
prijaučiančius mokląeiviams.

Komitetas.

Apsireiškimai atmosferoj 
arba Meteorologija.

Pagal Prof. lojeikov’a.
sausuose kraštuose, kaip antai Sacharos ti
ruose,* kur nėra vandenių, tokio apsireiški
mo negalima patėmyti. 

-
Debesys.

Vandens garai esanti ore priima viso
keriopą pavidalą. Sulyg temperatūros, jie 
būva garo pavidale, pavidale vandens burbū- 
lėlių, lašų arba krištalizuotų kietų grūdelių; 
garai tie jungiasi į didesnę arba mažesnę ma
ną, o po elektrikos ir šviesos įtekme gimdo 
visokius apsireiškimus. Persikeitimus dan
gaus parvos, pradedant nuo raudonos parvos 
besileidžiant saulei, baigiant juodais debe
simis, po kuriuos mirga žaibai — viską tą 
gimdo vandens lašai besinešiojanti musų že
mės ore.

Didesnė dalis esančių ore vandens garų 
yra permatomi. Kartais jie, sutirštėję, puo
la ant žemės pavidale smulkaus lytaus. Toks 
lytus netemdo atmosferos, todėl jį ir va
dina giedros lytum. Jis puola karštose die
nose, tankiausiai besileidžiant saulei, kada 
oras perimtas vandens garų, ir reikia labai 
menko pasimažinimo šilumos jų sutirštėji- 
mui, pavirtimui į vandens lašus.

| Peteyhofe <vėl susekė pa
sikėsinimą ant caro gyva
sties, kuris be mažo nepasi
sekė. Mat vienas iš caro 
rūmo tarnų per sargybą įve
dė į caro rūmą du revoliuci- 
jonieriu, vieną vyriškį ir 
vieną moterį.) Minėti revo
liucijonieriai ir tarnai, pa
lengvinę -įprisigriebimą į rū
mą, likosi? suareštuoti. Pe
terburge r.jsuareštavo teipgi 
daugybę žmonių. Suėmė 
teipgi daug atgabentų revo- 
liucijonieriams ginklų, bet 
revoliucijonieriams iš po 
urėdninkų panokės didesnę 
ginklų dalį pasisekė paimti

| Kaime Žiobiu, Šlezijoj, 
nuo užnuodintos mėsos 30 
ypatų gavo proto SUtnaiŠy- 
mą. ' ;

Naktimis būva kitas apsireiškimas, ku
rio priežasties ilgai nė specijalistai nemokėjo 
išaiškinti: tai pasirodymas rasos. Tik 1816 
m. daktaras Wells, iš eilių bandymų ir tiri- 
nė j imu susekė tikrą rasos priežastį.

Pirmiausiai jis patėmijo, kad rasa puola 
ant medžių ir žolės ir ji būva didžiausia tą
syk, kada dangus kuomažiausiai turi debe
sių, kada nėra vėjo. Rasos niekada nebūva, 
jeigu dangus apsiniaukęs ir oras kruta, taigi 
jeigu pučia vėjas; rasa pasirodo visada nak
tyj ir tai tankiau po pusiaunaktų negu iš va
karo. Rasa taukiau būva rudenyj ir pava
sary j negu vasarą. Prie jos besidarymo pri
sideda ir oro tekėjimai iš kraštų turinčių 
daug vandens, taigi nuo jūrių.

Rasa nelygiai puola ant visokių daiktų. 
Žolę, medžių lapus, popierą, medines tvoras, 
stiklą, rasa gana tirštai dengia, užtai aut me
talinių daiktų jos arba suvisu nebūva, arba 
būva labai mažai. Ant aukso, sidabro, ci
no, vario — nebūva nė lašelio rasos. Gele
žis, cinkas, švinas, kartais sudrėksta ir tai juo 
labiau, juo jų paviršius šiurkštesnis. Skie
dros sušlampa labiau negu rastai; vatos šmo
teliai ir vilnos sušlampa labiau negu audi
mas ir gelumbė. Iš augščiau pasakyto ai
šku, kad rasa tai ne lytus puolantis lygiai 
ant visokių daiktų be jokio išskyrimo: ly
taus lašai puola lygiai ant visų daiktų, rasa 
gi pasirenka sau atsakančius daiktus ir ji la
biau šlapina šiurkščius, negu poliruotus.

Teipjau patėmyta, kad rasa būva dide
snė atidarytose, neuždengtose kitokiais daik
tais, vietose, negu uždarytose. Gana tan
kiai ant augančios po medžiais žoles rasos 
suvisu nebūva, užtai ant kalvų, vietose kur 
medžių nėra, tame jau laike ji būva gana di
delė; ant kalvų ji būva didesnė negu žemu
mose.

Taigi juo koks nors daiktas labiau atša
la, juo daugiau būva rasos ant jo paviršiaus. 
Rasos ant kokio nors daikto būva juo dau
giau, juo mažiau kaimyniški daiktai gali su
teikti šilumos atlyginimui nužudytos.

Tokios yra svarbiausios aplinkybės, prie 
kurių klojasi ant visokių daiktų ršsa. Viso
kį esanti ant žemės paviršiaus daiktai, sulyg 
jų sudėjimo ir gamtiškų ypatybių, atšala 
Vieni greičiau, kiti-palengviau, vieni greitai 
aplinkiniems daiktams atiduoda savo šilumą, 
kiti gi ilgiau ją užlaiko. Giedrose naktyse, 
Celcijaus termometras, įkištas į žolę, gali ro
dyti temperatūrą 8° mažesnę negu kitas pa
dėtas ant oro 'vos kelios pėdos augščiau že
mės. Jeigu ant dangaus pasirodo debesis, 
tai termometras padėtas į žolę pradeda grei
tai kįlti ir jo parodymai • artinasi prie paro
dymų nesiekiančio žemės termometro. Me
talai atšala labiau negu oro temperatūra, 
bet skirtumas jų ir oro temperatūros beveik 
niekada nepereina 2° Celcijaus termometro.

’ Taigi prieš pasirodymą rasos turi atšal
ti tie kūnai, ant kurių ji klojasi ir dėl to at
šalimo esanti ore vandens garai, taigi apati
niuose jo sluogsniuose, susidūrę su atšalusiu 
visokių daiktų paviršiu, ant jų renkasi pavi
dale vandens lašų. Viskas, kas tįk didina 
oro drėgnumą, turi prisidėti teipgi prie besi- 
darymo rasos, paveikslan, silpnas vėjalis pu
čiantis nuo jūrių. Smarkesnis vėjas stabdo 
besirinkimą vandens garų: eidamas ties viso
kiais daiktais, ant kurių yra rasa, jis ją pa
verčia vėl į garą.

Jeigu kokio nors daikto temperatūra 
nupuola žemiau zero, taigi jeigu jis atšala 
žemiau užšalimo punkto, ant jo nupuolę ra
sos lašai sušąlą, persikeičia į šarmą. Juo 
vienok oras labiau atšala, juo mažesnė būva 
šarma. Jeigu ties kokia nors vieta žemės 
paviršiaus, porą pėdų nuo žemės, užleisti ko
kį nors dangtį, paveizdan, stogą iš lentų ar
ba audimo, tai tas stogas neduoda šarmai 
rinktiesi ir saugoja po stogu ėsančius daik
tus nuo atšalimo.

Tankiai galima patėmyti po gražiai, gie
driai nakčiai pageltusius lapelius augmenų 
net pabaigoj balandžio ar pradžioj gegužio 
mėnesių. Prancūziški odąuninkai bijosi mė
nesienos balandžio mėnesyj^ laiko mėnulio 
šviesą vodinga augmenims. Žinoma, mėnu
lis ir jo šviesa nekalta; pasirodymas ant 
dangaus mėnulio yra vien ženklu giedros, be 
debesių nakties, o jau žinome, kad neesant
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debesių, žemė liuosai gali leisti šilumą į dan- 
daus ruimus, pertai ji greitai atšala. Ūki
ninką} vienoj moka apsaugoti nuo nušalno- 
jlmo ir voaingos įtekmėą šalnų savo laukus 
ir daržus, tam tikslui jie pasinaudoja iš vi
sokių būdų, bet visi tie budai remiasi ant 
padarymo oro neteip permatomu; indijonai 
būdą tą vartoja gana pasekmingai nuo labai 
senų laikų, kada europiečiams nė ant mislies 
neužėjo, kad laukų ir sodų augmenis galima 
būt apsaugoti nuo šalnų. Kad apstabdyti 
atšalimą žemės ir apsaugoti auginamus aug
menis nuo šalnų, indijonai, patėmiję šviesiai 
žibančias ant dangaus žvaigždes paprastai 
ant lauko uždega pundus sušlapintos žoles; 
stengiasi leisti ant lauko kuodaugiausiai dū
mų. Besidaranti prie degimo žolės dūmai 
yra kaipi užklodalu, neduodančiu žemei at
šalti; tokią jau rolę lošia ūkai ir debesys: 
jie teipgi saugoja žemę nuo atšalimo. Ūka
notose ir ir apsiniaukusiose naktyse žemė 
niekada neleidžia tiek šilumos spindulių kiek 
giedrose naktyse, todėl ir negali teip labai 
atšalti. Tokią rolę kaip debesys ar ūkai lo
šia žmonių nešiojami drabužiai ir žvėrių kai
liai ir paukščių plunksnos — saugoja jų kū
ną nuo atšalimo. Nė drabužiai žmogui, nė 
vilna žvėrims, nė plunksnos paukščiams ši
lumos neduoda, bet žmogus apsivilkęs kaili
niais ir žiemą nejaučia šalčio. Kodėl? To
dėl, kad kailiniai stabdo prasišalinimą šilu
mos iš kūno, ją sulaiko ir per tai kūnas ne
gali atšalti, ta šiluma, kuri be tų kailinių 
butų išsisklaidžiusi, šildo kūną ir per tai 
žmogus nejaučia šalčio. -

Lapai jungiasi su augmenimis laibu ko
teliu, jie beveik atskirti. Nužudę savo šilu
mą, negali jos gauti daugiau per kamieną ar 
virkščią, todėl jie atšala greičiau negu kitos 
augmenų dalys; tas ir išaiškina priežastis, 
kurių dėl pirmiausiai ant lapų pasirodo rasa 
arba šarma. Rasos lašai ir šarma nuo lapų 
nupuola, nuteka žemyn ir įsigeria į žemę. 
Rasa ir šarmos giriose suteikia žemei daug 
drėgnumo, vandens, kuris paskui teka į upe
lius.

Paimkite kokį indelį ir pripilkite į jį ko
kio nors tamsios parvos skystimo, paveik
iau K juodos kavos arba praskiesto vandenyj 
juodyto, sušildykitą ir pastatykite jį ant sau
lės arba kitoj kokioj apšviestoj vietoj; jeigu 
oras ramus, tai garai greitai kyla augštin ir 
greitai išnyksta; pažiurėjus į tuos garus per 
padidinantį stiklą, galima patėmyti, kad jie 
susideda iš mažų burbulėlių.

Kylanti nuo verdančio vandenio garai 
yra iš mažų vandens burbulėlių viduryj pri
pildytų oro. * Kokiu gi budu tie burbulėliai 
gali laikytiesi ant oro, kaip jie sutveria de
besis, tas dar ganėtinai neišaiškinta. Mok
slinčius Fresnel mano, jog saulės šilumą per
ima tie burbulėliai, nuo šilumos esantis vi
duryj oras išsiskečia ir iš burbulėlių pasida
ro mažiutėliai balionai arba orlaivėliai galin
ti laikytiesi ant oro, gali jie pasikelti aug- 
štyn ir juo augščiau,* juo labiau įšyla juose 
esantis oras. Prancūziškas mokslinčius Gay 
Lussac manė, jog kilimas augštyn įšilusio 
oro, kas atsibūva nuolatai per visą dieną, pa
laiko debesis ant oro ir pakelia juos aug
štyn. Kiti vėl mano, kad debesis ant oro 
palaiko juose esanti elektriką.

Todėl, sulyg tų manymų, drauge su be- 
simažinimu šilumos, debesys turėtų artintie- 
si prie žemės, taigi leistiesi žemyn. Teip bū
va ištikro. Debesių didumas paeina nuo 
temperatūros juos apsiaučiančio oro.

Jeigu garų burbulėliai laikosi prie žemės 
paviršiaus, tai jie tveria ukus. Besidary
tum rasos reikia, kad oras, kuriame yra van
dens garai, glaustųsi prie atšalusių daiktų, 
besidarymui gi ūkų reikia, kad kylantfiš 
vandens arba nuo drėgnos žemės garai patik
tų šaltesnį orą. Pavasaryj ir rudenyj, nere
tai ir vasaros laike, kiekvienas matė Jkaix> 
ūkai kyla ties upėms, kurių vanduo ypač 
prieš užtekėjimą saulės truputį šiltesnis už 
orą. Apsiniaukusiose naktyse ant kalnų šo
nų tankiai būva ūkai, kurie vienok neužima 
didelių plotų. Ūkai tie išsiskla'do ir vėl pa
sirodo; tas reiškia, jog žemė Čia būva tai šal
tesnė, tai vėl šiltesnė už orą. Po smarkių 
vasaros lytų, peršlapus žemei, kaip tik dan
gus prasišvaisto, saulė vėl labiau pradeda 
šildyti žemę, tankiai kyla stulpai ūkų. Teip 
būva ypač ant nušienautų pievų, apsiaustų 
plotais ganyklų su gana augšta žole arba ja
vais apžėlusioms dirvoms; mat plotai apžėlę 
augštesne žole arba javais įšyla ne teip la
bai kaip nuplauta pieva, vanduo nuo tokių 
vietų garuoja palengviau negu nuo labiau į- 
šilusių plotų. Toki ūkai ypač būva dideli 
Šveicarijoj. Nuo kalnų matyt ežerai užkloti 
uku. Ūkai klojanti ežerus Zug, Zuericho, 
Neušatelio būva gana tiršti, bet užtai ties 
Tuno pasirodo vos matomi garai. - Mat į 
Zugo ežerą vanduo teka per gletčerų plotus, 
vandens gi tekanti į Tuno ežerą, nuo ledų 
patenka tuojaus į ežerą.

Dideli jūrių plotai būva užkloti uku. 
Ant šilto vandens tekėjimo Golfstromu vadi
namo, ant viso jo ploto, nuolatai būva gana 
tiršti ūkai. Kraštuose, kur žemė drėgna ir 
šilta, o oras drėgnas ir šaltas, galima visada 
laukti tirštų ūkų. Pakrantes Naujos Že
mės, Grenlandijos, salų vakarinės Europos, 
visada dengia tirštas ūkas. Ypač Anglijos 
pakrantės pagarsėjo savo ūkais. Ūkai Lon
done būva teip tiršti, kad net dieną reikia 
Uždegti ant gatvių ir namuose žiburius.

Ūkai gana tankiai kyla ties negilioms 
j ariu, vietoms ypač šiltesniuose kraštuose. 
Jurininkai pažysta tokius ukus ir kino, kad 
toj vietoj jūrės negilios, gali tokių vieto ap
sisaugoti.

. Tirščiausi vienok ūkai būva šaltuose, 
poliariškuose musų žemės kraštuose. Ant 
salos Spitzbergeno, ant Šiaurinių Ledinių

• (Toliaus bus.)
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Vadovas sveikatai, turtui ir laisvei. 
Populiariškas raštas apie Klausimą Valgybos.

Sa raitiaiDko leidimą verti
J. Laukis.

Prakalba.
Sakmę apie pražudytą rojų randame pa

davimuose pas visas tautas, anot kurios, 
žmogus gyveno jame pilnas laimės ir laisvės; 
ir per visus amžius žmonijos didžiausi pro
tai, lanksčiai jieškojo kelio vedančio atgal Į 
garbingą daržą Rojaus. Juk visos reformos 
nuo prasidėjimo civilizacijos pastumusios

Lamareka?. Darvinas, Haeckelis ir kuri, 
užtvoskė daug šviesos ant pradinės gyvasties 
ir josios augimo ant musų žemės.
• Jau pradžioje devyniolikto šimtmečio 
prancūziškas mokslinčius Lamarckas savo 
geologiškuose tyrinėjimuose atėjo prie būti
nos nuomonės, kad visos dabartinės veislės 
augalų ir gyvulių laipsniškai išsivystė iš že
mesnių ir prastesnių formų į dabartinius 
sankrovinius organizmus ir kad neišpasako- 
mai ilgi peri jodą i, gal daug milijonų metų 
buvo reikalinga į įvykimai šitų ant pirmos 
pažiūros netikėtinų permainų.

Lamarckas buvo pirmutinis, kuris ai
škiai parodė savo rašinyje „Zoologie Philo- 
sophiųue”, jog istorija organiškos gyvybės 
ant musų žemės yra ušrašyta ant uolų josio® 
viršutinės plutos, ir kad šitos uolos yra la
pais didėsės knygos Gamtos, kuri be apeiri- 

vairiuose sluogeniuose uolų męs randame vi
sokias sukiotas ar suakmenėjusius gy vuuus 
bei augalas, ir, eidami augštyn nuo vidurio 
linkui paviešio žemės, randame kuone beper- 
trukinę ląipsnybą nao žemiausios iki aug- 
ščiausiai formai organiškos gyvybės. Sulyg 
laiko, kariame šitos permainos ant žemės 
paviršiu vykdėsi, įvairų® klodai vadinami 
yra pirminėmis, antrinėmis, tretinėmis ir 
ketvirtinėmis uolomis ar slaogsniais.

Žemiausios formos nugarkaulinių gyvū
nų, žuvių ir amfibijų yra randama pirminė
se uolose. Antriniuose slaogsniuo®e pasiro
do jau sukisto® šliaužiu, paukščių ir žindžių, 
kuomet tretinėse uolose, artymiaaaioee prie 
paviršio atrandame liekanas aogsčiaos orga
nizuotų žindžių, žmoginių beždžionių ir prieš- 
istoriškų žmonių.

Išsivystyme gyvuliškos bei * augališkos 
gyvybė® per visus laikus yra tūla® ryšy® daug 
protinantis mošų dabartiniame klausime. 
Augalai supanašina neorganišką medegą, ar
ba kitaip sakant, organizuoja vandenį ir au
diniams draska®, teip kaip jo® yra randama 
žemėje ir ore, į augalinę medegą. Gyvuni- 
škai gyvybei esant augštesnio laipsnio, pra
diniai gaivalai, iš kurių ji susideda, turi bū
ti gaunami apdirbtesniame ir gyvybiškesnia- 
me stovyje, šita mi»lis išsirita iš išsivysty
mo teisybė®, jog žmogus pasirodo paskiausiu 
eilėje tvėrimo, turėdamas laukti, kol nedary-

, * •• e j . pala Qiucut*u KuygvH urduivOr, Kurį ot? •puiri"
8Vie^ ga^e kilo iš šito, tarytum nemir-j kimo apreiškia įdomu veiksmą tvėrimo. Į-

PakaM J. H. Romrr.
— Policija, Apskritai sa

kant, atsižymi protu: galima 
net sakyti, kad tas jos gabu
mas jai labiau kenkia negu 
padeda, įpainioja ją į nerei
kalingus išvadžiojimus. Lai
ke mano ilgo tarnavimo ne 
kartą išbandžiau aš mano 
protišką gabumą. Merkiau 
akis ant visokių suklaidinan
čių teorijų, kurios suerzina 
fantaziją, o dengia svarbes
nius dalykus.

— Aš datyriau to paties — 
atsiliepė matematikas Sornet 
— prie algebros ir geometri
jos: jeigu uždą vinis gerai su
dėtas, išvestas, tankiausiai 
nustumia nuo tikro kelio, o 
ne padeda. Reikia priimti 
motyvas be kritikos ir jų ne
peržengti.

Pontoar, užganėdintas su
taikymu savo pažiūrų su 
nuomonėm® garsaus profeso
riaus, ramiai tęsė toliau.

—Atsitikimas su užmušimu 
Bedoro ir dviguba žmogžu
dystė Milly, yra ir liks, kaip 
esu tvirtai persitikrinęs, ge
riausia darodymu mano tvir
tinimo. Kriminaliskoee pro- 
voee vienas susektas faktas 
vertesnis negu dešimtis viso
kių manymų. * Ant Saint 
Maure gatvės koks ten žmo
gus išėjo, nors nieks nematė, 
kada ji® pirma įėjo; Millyj,

štančio veržimosi žmogaus prigimtie® prie 
ideališko stovio buvimo, kuriame kiekvienas 
galėtų gyventi kuodidžiausioje harmonijoje 
ir ramume.

Bet nežiūrint į daugumą ir tankumą at
naujinamų pasistengimų, žmogus, rodosi nė 

. kiek nepasistūmėjo artyn prie idealo. Karė i 
ir užmušėjystė, skurdas ir piktadarybė* go- 
turnas ir liga vis nesimažina draugijoje žmo
nių. Pasiutiškas besipuolima® ant turtų su
siurbia tautų gyvastines sultis; iškraipytas 
dorumas, didelis vartojimas nuodingų d i Įga
lų bei migdytų, tankiai visiška® nepažinimas 
tiesif gamtos ir sveikatos, papildo kalėjimus, 
vargšnamius, ligonbučius, beprotnamius tūk
stančiais žmęgiškų yrinių. vedančių apgailė
tiną gyvenimą, kol mirtis pirma laiko neiš
vaduoja jų nuo jų kančių.

, Priežastis, dėl kurio® atsikartoja senas 
blogas ir persiduoda iš gentkartės į gentkar- 
tę seni iš klydimai, yra ta, kad męs buvome 

. auginami sulyg senų pažiūrų, veikiame su- 
ly# l1! pačių sanlygų ir esame apsiausti tų 
pačių įtekmių, ką ir musų senuoliai

Bet dabartinis stovis dalykų, nors ji® 
yra liūdnas, vienok jis nėra amžinas ir isto
rija išsivystymo parodo, jog visa gamta ne
perstodama veikia labui žengsmo progreso®. 
Aušta jau diena, kurioje kiekvienas manan
tis protas suvoks, jog visi pereiti vargai ir 
nusidavimai patarnaus tik geresniam supra- 
timui žmogaus prigimties, jog kožna® tikras ta medegą bus ganėtinai apdirbta, kad būti 
žengsmas turi pareiti per pasistengimus ir 

, pasigerinimą pavieniais ir jog męs negalime 
niekuomet pagerinti gyvenimo sanlygų pa
prastu nugriovimu politiškos ir tikybiškos į- 
s taigų.

Šitas veikalėlis parodo, jog reforma val
gybos apima labdaringiausias atmainas, ku 
rias kiekvinas gali tuo jaus pradėti vykdintifbių ir anglių augmenų, susikrovusių į dabar- 
nuo ravęs, nelaukęs įsteigimo Įstatymiškų tinius klodių anglies, kuomet augštesnė® vei- 
tikslų ar revoliucijos draugijinės tvarkos.; slės augalų, ypač vaisiniai medžiai, priklau

so gadynei žmogaus ir jo arty m ų protėvių; 
buitis gi nepažinomybės daugelio musų da
bartinių žydinčių augalų ir vaisinių medžių 
sukietėjusiame stovy įe parodo aiškiai jų ne
seną pradžią, vien laikę su pradžia žmogaus.

Tokiu budu žvelgdami į visus mokslas 
liečiančius šitą dalyką, pareiname ant nuo
monės, kad žmogus, kaipo aukščiausiai išsi
vystę® gyvūnas galėjo tarpti tik nuo tokių 
maistų, kur e turi gaivalus maitingumo gry
niausioje ir tobuliausioje formoje. Iš tikro, 
pradinė būklė žmogaus yra teipgi būkle vai
sinių medžių ir daugumas mūsiškių gerai ži
nomų veislių yra atgabenta iš pietų ir pa
kreikta ant žemės kamuolio drauge su prisi- 
danginimais žmonijos.

Nėra teipgi abejonės, kad maistas visų 
giu padidinti musų atspirtį nuoalsiui bei fi- gyvūnų iš pirmo buvo gaunama* iš augmeni-____________________ ____
gaiF’ Užimingumas gvildenti šitą klausimą škes srities, kuri yra klėtimi vigo® maisteny-1yra dar 
auga kas metas didyn ir nėra abejonės, kad j bes, kadangi gy vuniškas organizmas negali 
žmogus nepalyginamai įstengs padidinti iš- stačiai supanašinti gaivalus 2?u’- 
galę darbo savo raumenų bei s 
derančiu pririnkimu sau maisto sulyg pęm- pirmo nebuvo mėsaėdžiais, bet kad išsivysty- 
cipų fiziologijos bei hygiėnosl , mą Šito skyriaus gyvūnų atgabeno stoka at-

jam maistu.
Visokia gyvybė prasidėjo vandenyje, 

kuris pirmapradinėje gadynėje siaubė kuo
ne visą musų žemę. Žemiausios gyvuniškos 
formos buvo maitinamos žemiausių formų 
augalų, senovinės žuvys jūrių augmenų tojo 

, laiko, angledarinės gadynės baisūnai stam-'

Reforma valgybos, kuri — didesnėje pra
smėje — reiškia politišką ir dvasišką atgimi
mą pavieniai!®, turi būti todėl pamatu vi
soms reformoms, krypstančio® prie visatinos 
laimės žmonių ir męs tik vienastį draugijos 
padarydami sveika ir save aprūpinančia ga
lėsime pasekmingai išrišti drangyjinį ir eko
nomišką klausimą, kurie šiądien baido visą 
svietą.

,.Tikrą ir p&siliek&nčią reformą , 
Reikia pradėti nuo savęs.”

Kova už pirmybę einanti dabar visur 
ant lauko besirupinimo žmogaus labiau ne
gu kuomet nors pirmiau išvedė į aikštę 
klausimą: ..Kaip mums reikia gyventi, 
idant išauklėti kuodidžiausią energiją ir iš-- 
laikomybe dvasios bei kūno ir tuo patim žy-j

vyno pirm žmogžudystės, tai 
vienaitiniai atsitikimai, ant 
kokių aš tuose dalykuose no
rėjau remtieji. Toliau, ne
užginu, kad psicholiogija 
ypatų tokiuose atsitikimuo
se turi vertę; bet ne dalei- 
džiu nė jokių sprendimų 
nesiremiančių ant dviejų ap
linkybių. Papasakosiu, kaip 
suradau tikrą užmušėją atsi
tikime ant Renne® gatvės; 
tai atsitikimas panašus tam, 
apie ką kalbame.

Atmenate gal tą visą isto- 
riji!

Vieną spalių mėnesio rytą 
tarnaitė ponios Ramille rado 
prieškambary j, gulinti ant 
grindų,lavoną pono Ramille. 
Puolė prie durų, šaukdama 

’pagelbo®, bet durys buvo Už
rūkytos, tik po valandai pa- 
tėmijo raktą pamestą prie la
vono.

Persigandusi tarnaitė, įbė
gu į ponios kambarį ir užra
kino kambario duris, tikėda-

_______ o_______  nlžTinįii; kambaryj/ Po valandai per 
smegenų pri- gamtažyniai tikrina net. kad joki gyvūnai iš atidarytą langą, išeinantį ant

mą šito skyriaus gyvūnų atgabeno stoka at-
Permainymas maisto, oro ir gerymo į sa'v;mci° augalinio maisto vėlesnėje geologi- 

... • • a»w* * ». » 1 ilrnie crarl v n 3 i** ir tnrl rlar v ii Ii?* n <r«v* cm*ifraumenišką bei protišką energiją yra, rods, 
veiksmu kūno, abelnu visiems gyvūnams. 
Bet tik žmogui leista yra suprantamai išgau
ti iš savybės jo peno daugotumą tų pajiegų, 
kurios lošė svarbią dalį jo išsivystyme iš pa
dėjimo laukinybės į civilizaciją, kaipo ir jo 
kūniškoje gerovėje bei tolymesniame žengi
me jo protiškų išgalių.

Todėl nėra perdaug {įsakius, kad išriši
mas didžiojo draugijos bei ekonomijos klau
simo šios dienos butų daug pastūmėtas pir
myn atsižiūrėjus į klausimą maisto.

Šio® dienos mokslas leidžia mums įsteig
ti imogui tobulą valgybą viena, atidengda
mas jo tikrą stovį gamtoje ir jo istoriją pra
eitoje, antra, tyrinėdamas savybes ir chemi
škus sudėjimus įvairių dalykų maisto ir tie
sas, kurios valdo mityba.

1. Žmogaus stovis gamtoje.

Soly g sudėjimo kūno ir įgimtos išgalės 
rūpinti, gromuliuoti ir supanašinti maistą, 
palyginamoji anatomija skirsto žindžius, 
prie kurių priklauso žmogus, į keturis atski
rus skyrius šitai: viskąėdžius, žoleedžius. 
mėsėdžius ir vaisėdžius, kurių paskutinysis 
užima augščiausią laipsnį. Žmogaus didelis 
panašumas į žmogines beždžiones, kuone iš
imtiniai mintančias vaisiais ir riešutais ski
ria jį prie vaisėdžių skyriaus. Teipgi viri 
didiejie anatomistai, kaip Sir Charles Bell, 
Dr. Richard Owen, Dr. William, P. Carpen- 
ter, Baronas Cuvier, parodė, kad žmogus ne 
tik anatomišku sudėjimu yra skiriamas prie 
valgybos vaisių bei riešutų, bet kad mėsė
džių laužymas šitos tiesos buvo neabejotina 
versme begalinių kančių ir ligų. Šita teisy
be pripažinta jau senovės galvočių — Plato
no, Sokrato, Pythagoro, Plutarcho ir kitų, 
yra teipgi pilnai patikrinta didėsės visatines 
tiesos išsivystymo, kurią moksliškai įsteigė

škoje gadynėje ir kad dar vėliau, gan greit 
dėlei tos pačios priežasties žmogus buvo pri
versta® žiauriau® išalkio misti mėsa.

* Bet kad eigyje išsivystymo teip didelė 
atmaina valgyboje žmogaus nepaliko nė ma
žiausio® žymės sanstatoje jo kūno, tai reikia 
manyti, kad šita atmaina įvyko sulyginamai 
nesenu laiku žmogaus būvio ant šito® žemės 
ir matomai prie aršiausių sanlygų.

Žmogaus normai iškas typas skaitosi nuo 
to® gadynės, kuomet gromuliojimo organai 
musų vaisėdžių prosenių į* tokį maistą įjun
ko; gadynė, šalę kurios ilgis laiko užkulų ir 
girnų yra tik nuo vakar. Svarba šitos bui
ties ir nuomonė iš jos išvedama perretai yra 
žiūrima. Davadai renkasi, kad žmogus su 
ištobulintu organizmu vaikščiojo ant žemės 
nesuskaitomu® tūkstantmečius ir kad atmai
ną valgio nuo vaisių ant mėsos su patiekia
mais valgiais padarė ne išsivystymas, bet per
versmas nubaidymui myrio baidyklės.

Labai gali būti, kad teip vadinamoji le 
dų gadynė, kuri anot geologų įvyko apie 
dvidešimts ar trisdešimts tūkstančių metų 
atgal ir atgabeno organiškam svietui visai 
naujas sanlygas, prisidėjo teipgi prie nukry
pimo žmogaus nuo jo pradinės ir gamtiškos 
valgybos, išgyvenus jam produktais vaisinių 
medžių per daugelį tūkstančių gentkarčių.

Nors męs tikrai negalime pasakyt laiko 
buvimo priešistoriško žmogaus, bet tiek tėra 
tikra, kad jo laipsniškam išsivystymui, nuo 
jo gyvuliškų prosenių į protaujančią esybę 
reikėjo mažiausiai kelių šimtų tūkstančių 
metų ir kad žmonių veislė buvo ant žemės 
plačiai paplitus, pirmusyk baisaus dydžio le
dams ir sniegynams pasiekus toli vidun da
bartinių vidutinių juostų.

Geologiškiems tardymams pasisekė su
sekti protėvius žmogaus atgal iki viduriui ar

(Totaos bos.)

atidaryti vartus. Rodėsi

čio žmogaus. Buvo tai sena
sis tarnas gyvenimo ant pir
mų lubų, sužieduotinės kam
bario tarnaitės ponios Ra
mille.

Dalykas nužengė truputį 
pirmyn, persitikrino, kad 
automobilius, apie kurį sa
kiau pirma, buvo vuošvio 
pono Ramille. Išėjus iš 
kliubo, vežė jis jį namon. 
Su pilnu skaudėjimo nusiste 
bėjimu dažinojo ponas Copal 
apie mirtį savo žento ir pri
pažino už teisingus pasakoji
mus namų prižiūrėtojos, ką 
ji apie jo ypatą pasakojo. 
Reikėjo pataisyti vieną iš 
stabdymo prietaisų automo
bilis us, kuris buvo pasili uo
gavęs, ir po kokių penkių 
minutų nuvažiavo. Todėl 
tai ne matė žmogaus, kuris 
paskui išėjo.

Ant galo nebuvo nieko 
tikro apie tą ypatą. Tarnai
tė, iš savo pusės, nenorėjo 
prisidėti prie išaiškinimo to 
dalyko, užsigindama viso
kių meilingų prietikių, bet 
prispausta prie sienos pasa
kojimais namų prižiūrėtojos, 
pradėjo su neišpasakyta ener
gija ginti savo sužieduoti- 
nį.

Pasiremdama ant tų faktų, 
policija pastatė sekantį išve
dimą: sužieduotinis tarnaitės, 
iš užvydumo užmušė poną 
Ramille, užmušė jį, o ji pa-; 
lengvino pabėgimą.

Teorija tokia turėjo daug 
tamsių pusių, bet prie jos 
prisikabino, kadangi visi ki
tokį aiškinimai pasirodė ne
galimais.

Prieškambaris buvo toli 
nuo kambario ponios Ra - 
miile ir tas teisino, kodėl ne
girdėjo šūvio. Tą patį gali-

— Ištikro? — sušuko je- 
nerolas — bet tai faktas ne 
svarbus, ką tas jums galėjo 
padėti?

.— Padėjo man pastatyti 
teipgi, rodos ne svarbų, persi-

vo automobilių su stabdymo

peto pono Copal.
— Teisingai jus sakotė; 

bet kas jums tas žinias šutei*

Įėjo čia būt žmogžudžiu. Ant 
galo spėjama kaltė tarno rė
mėsi vien ant to fakto, kad 
tik jis viena® išėjo iš namų 
sugryžus ponui Ramille. Net 
atmetus pasakojimus priedu- 
rininkės, rasta® prieškamba- 
ryj raktas rodė tą aiškiai.

Už pamatą savo spėjimams 
aš paėmiau tą raktą. Masty
mai traukėsi dvi dieni. 
Trečią dieną, valgant pusry
čius, policijos derektorius pa
šaukė manę prie telefono.

— Liaukitės j ieškojimų — 
pasakė man — kaltininkas 
jau sėdi mano kanceliari
joj.

— Ar prisipažino? — pa
klausiau ironiškai.

— Ne, bet jo nusigandi
mas daug reiškia.

— Labai gerai — atsakiau
— bet jeigu jus norėtumėte 
man užsitikėti, botumėte jį 
paleidę.

— Ar jus paėmėte kalti
ninką? — tyčiojosi policijos 
derektorius.
< — Žinoma.

— Tai labai norėčiau jį pa
matyti.

— Nieko nėra lengvesnio; 
palaikykite savąjį, o apie tre
čią valandą aš atgabensiu sa
vąjį, o teipgi ir liudininką.

Trečią valandą įėjau į di
rektoriaus kabinetą ir atve
džiau biaurų valkiozą, suply
šusiuose drabužiuose ir poną 
Copal, vuošvį pono Ramille.

— Pakviečiau poną Copal
— tariau — ji® girdėjo visus 
dramatiškus atsitikimus, prie 
kokių jo žentas pražuvo, gali 
todėl pataisyti klaidas, jeigu 
kokias padarysiu.

Ponas Copal buvo augalo
tas, drūtas, išrodė milžinu. 
Visi laikė jį už gerą ir teisin
gą žmogų, sutiko su savo žen
tu, kurį įsileido į savo užsiė
mimus. Savo dukterį mylė
jo, ir be prieštaravimo sutiko 
leisti ją už pono Ramille, 
nors ta® nieko neturėjo.

— Ne užmirškite, kad ant 
Carrousel ptiaciaus yra poli
cijos atovynė. Patėmijo,kad 
motoras jūsų automobiliaua* 
šniokšdamas, toliau darbavo*

— Tikra teisybe — atsakė 
ponas Copal.

— Čia tai — traukiau to
liau — ponas Copal išsitrau
kė iš kišeniaas revolverį, pri
dėjo prie savo žento smilki
nio ir iššovė.

Rodėsi, kad aš toj valandoj 
iššoviau, teip tas užbaigi m> 
buvo netikėtu.

Policijos direktorius paš< 
ko ir metė man pilną išmeti 
nėjimų pažiūrėjimą. Veidą 
pąno Copal mirtinai pabalo. 
Bandė suvaldyti gavę; knai* 
kiantis balsas išsiveržė *3 
gerklės.

— Aš! — sumurmėjo.
— Balsas šūvio susimaišė 

su baladone automobiliaus 
mašinos. Ponas Copal atva
žiavo ant Renne® gatvės, na 
užmiršo pirma ant tilto Saint 
Pieree numesti į upę ginklą, 
kuris ką tik buvo vartotas.

— Aš ten buvau, — grau
džiau tarė valkiozas. — Mie
gojau po tuom tiltu.

—PonasCopal paskambino. 
Durys atsidarė, paėmė lavoną 
ponoRamille ir nunešė į prieš
kambarį. Paskui išėjo ir už
darė duris dviem užstumom.

Kadangi durų nuo gatvės 
nebuvo uždaręs, išėjo todėl 
niekeno nepatėmytas. Du
ris tas uždarė tik išėjus tar
naitės sužieduotiniui.

— O raktas? — paklaus? 
policijos derektorius.

— Patėmijote gal, kad rak 
tas tas buvo visai paplokš
čias; iš kitos vėl pusės plyšy® 
terp durų ir grindų paleng
vino įkišimą rakto į kamba
rį. Ar neteisybė, ponas Co
pal?

— Ne, ne!- — šnabždėjo jis 
vis labiau besimainančiu bal-

— Ponas Copal mylėjo ša

gatvės, abidvi moteri šaukė 
pagelbės. Subėgo, diktai 
žmonių, vieni puolėsi ant 
trepu nuo gatvės, kiti ant 
vedančių į virtuvę. Poni 
Ramille ir jos tarnaitė ne no
rėjo durų atidaryti, bijoda
mos pasislėpusio namuose 
žmogžudžio. Pašaukė kalvį 
ir tik tas ant galo atidarė 
pry šakines, o paskui užpaka
lines duris.

Visi pamatė lavoną su žaz- 
da smilkinyj nuo revolverio 
kulkos, o šalia jo raktą, ku
ris galėjo išpulti iš užmušto
jo rankų. Nors visur išjieš- 
kojo, kambaryj nerado nieko.

Nė policijos komisorius, 
nė tvarkos dabojimo perdėti- 
nis, nė audžia tirinėtojas ne 
pridėjo nieko naujo, nieko 
neišaiškino,c vien pasakoji
mai namų dobotojos metė 
mažą šviesos spindulį ant 
paslapties, gdi pripažino, jog 
ponas Rumibe tą naktį, kaip 
paprastai, kaip tai jo papro
tys, sugrįžo iš kliubo pirmą 
valandą naktyj. Išgirdo 
sustojusį prie namų automo
bilių ir ant pirmo varpelio 
balso patraukė durų atstu
mo® šniūrą. Ponas Ramille 
uždarė duris ir kaip visada, 
girdėjo jo besitolinančius 
žingsnius ant trepu; Į*askui

tų vėliau pareikalauta vėl

nus. Kadangi ginklo nebu
vo, tai manymą patžudystės 
reikėjo atmesti.

Uždarymas durų dviem už
stumom, surastas prieškam
bary j raktas, pasakojimai 
priedurininkės, rodė, „ jog 
niekas drauge ®u ponu Rū
ro i lle ne įėjo ir ne išėjo pry- 
šakiniais tropais Nėjokioe va
gy sto® ne patėmyta. Pridėki- Padaręs tokius įžengimus 
me dar persigaųdimą tarnai- paaiškinimus, atsisukau prie 
tės paklausus jo® apie prieti- pono Copal. kuris, linguoda
vus su ponu Ramille. Sun- mas galva, tą patvirtino, 
ku buvo patikėti, kad negir
dėjo revolverio šūvio, jeigu vo žentą ir terp kitų patar
us miegojo, kadangi ji išleis- navimų, reikia paminėti, kad 
davo savo sužieduotinį per jis, išėjus iš kliubo, parvesda 
duris išeinančia® ant užpaka- davo namon savo žentą. Pū
linių trepu. sę metų atgal ponas Copal

į ,— Ištikro! — sušuko pro- įsitaisė automobilių ir išmo- 
fesorius Sornet,—iš ap®a- ko pat® važinėti. Kadangi 
kytų faktų su visu logiškais tie dalykai visiems žinomi, 
išrodo spėjimai policijo® pa- tai pereinu dabar prie to, kas 

atsitiko tą naktį, kada žmog- 
tsakė rimtai po-! žudystė buvo papildyta. La

bai meldžia tik pono Copal 
sulaikyti manę, jeigu nu
žengsiu ant klaidaus kelio. 
Ponas Ramille pralošė kliube 
du tūkstančiu frankų, sumą 
gana augštą kokios prie sa
vęs neturėjo, todėl vuošvis 
primokėjo trūkstančios. Pas
kui abudu ponai, išėję iš 
kliubo, sėdo į automobilių. 
AntCarrousellpliaciaus auto
mobilius sustojo. Tikiuosi, 
kad kas nors atsitiko su stab-

—Teip,- 
nas Pontoną,— aš kritikuoju 
čia pačią logiką spėjimų, o ne 
jos išvedimus.

— Vienok — atsiliepė je-

jimas labai užėmė— valdžios 
rėmėsi ant faktų.

kė Pontous — bet tūli iš tų 
faktų prieštaravo kitiems; 
kreipėsi prie pricholigijos jų 
išteisinimui. Pašauktas tru
putį vėlai policijos viršinin
ko, kuris pavedė man sura
dimą nužiūrėto tarno, peržiū
rėjęs paviršutiniškai pradėtą

visgi apsiimu pristatyti užmu 
sėją. Nusišypsojo, matyda
mas išsyk tik užsispyrimą ir 
pasipuikavimą seno polici- 
janto. Tuom tarpu priėjau

— Noreičiau jį išginti — 
tarė Sornet, nee nelabai atsi
menu tą dramą, o ant galo 
svarbiausia yra jūsų metodą, 
būdas spėjimų.

— Štai ta metodą visame 
jos aiškume — atsakė Pon
toną. — Pasirėmiau tik ant 
vieno fakto, kad nieks šūvio 
negirdėjo*

— Ištikro — atsakė ponas 
Copal — todėl tai užtrukau 
penkias minutas prie mano

— Ponas derektorius sua
reštavo nužiūrėtą tarną. Ar 
norite palikti ne kaltą žmo
gų tiesdarystos rankose?
• Ponas copal pakilo, suval
dė gavę.

— Mano žentas — tarė — 
buvo paskutiniu niekšu. 
Netik mus prigaudinėjo, be
veik sukonpromitavo, netik 
apvoginėjo mano kasą, pri- 
gaudinėjo lošdamas korto
mis, bet padarė nelaiminga 
mano dukterį.

— Ir apie tą viską dažiuo- 
jau — tariau — todėl turiu 
viltį, kad tas bus paskaity
ta.

— Ištikro, atsimenu — su
šuko ponas Sornet — kad po 
uas Copal sūdo likosi ištei
sintu. Tikiu, ponas Pon
toną, kad po teip puikiam 
išsiaiškinimui dalyko, perdė- 
tinių valdžia papuošė jūsų 
galvą laurų vainiku.

— Mažai jus pažysta te 
žmonis — atsakė švelniai 
Pontoną — priešingai, pasto
jau velkančiu jungą jaučiu 
tų ponų. Kreipėsi jie prie 
manęs atsitikime Terebia ir

pasakė su nekantrumu poli
cijos direktorius ir nesu
prantu, kokį susirišimą tas 
gali turėti su užmušimu pono

— Yra tai atsitikimas, ku
rį laikau labai svarbiu — at-

žiūrėjimų.
—- Paveikslas? — juokda-

rius.
— Ponas Copal sulaikė ta

Iš praeities į ateitį.
Graži diena, bet liūdnai 

praleista, slinko vakaro link.

ne mintis dėl darbo ir duo- 
dos, kurios neturėjau. Ne-

mas, kad negalėjau naudo
tis iš literatūros ir mokslo, 
kurį per vargą mažai* trupu
čiais iš visur rinkau, bet Čia



Afrikoje, dėl stokos darbo, 
viskas liko be vertės, ir tik 
nusiminimą# ir vargas stojo 
pirmoje vietoje ir rodė baisių 
ateitį. Šiurpuliai perbėginė- 
Jo per kūnų, pamislijųs, kad 
gal daug tokių neramių die
nų reikės praleisti.... Bet 
diena Jau pasibaigė, pradėjo 
savo viešpatavimų nakties 
tamsuma ir tyla, rodo?, ne
mažiau už tamsų galybės bu
vo įgavus; bet štai netikėtai* 
į mano ausis atsimušė iš kito 
kambario draugo šeiinyninko 
balsas!

— Žinai, kad rytoj „God 
friday”, darbininkų šventė, 
todėl nepamik, važiuosim į 
Johannesburgų, bus didelė 
darbininkų paroda ir prakal
bos. Paroda prasidės dešim
tų valandų, tai reikės anksti 
išsirengti.

— Aš nepamigsiu — atsa- i
- kiau — nes turiu norų būti 
ant darbininkų šventės. Bet

- kodėl čia darbininkai ap- ;
vaikščioja savo šventę didžioj 
pėtnyčioj, o ne pirmų gegu
žės, kaip kad visur?

— Mat kompanijos nenori 
trukdyti darbų pirmoje gegu
tės, kurioje jiems nešventa, 
tai darbininkai turi naudotis 
iš šventės didžiosios pėtny
čios.

Prašvitus, pėtnyčios rytų, 
aš jau buvau atsikėlęs, mat 
rūpėjo daibiniukų šventė. 
Greit užtekėjo skaisti saulu- 

, tė ir savo žėrinčius spindu
lius skleidė, apšviesdama ne 
tik kalnus akmenimis kaišy
tus, pakalnes ir plačius lau
kus, bet švietė ir į namų lan
gus, kuriuose gyveno darbi
ninkai, leisdama savo spin
dulius per plyšelius, lyg no
rėdama išbudint dar miegan- 
čius,bet retai kasant tų budin 
tojų paisė. Daugumas turė
jo iš vakaro sunkias galvas 
nuo „džino”^ pajutę saulės 
spindulius, apsivertė ant ki
to šono ir pasiliko lovose.

Ant stoties nedaug susirin- 
= a ko žmonių, ir trūkis į miestų 

važiavo pustuštis. Mieste 
matėsi didesnis judėjimas 
negu kitur, bet ne teip dide 
lis kaip tikėjau. Daugumas 
žmonių ėjo link vieno plia
ciaus. Mes ir pasukom ten, 
kur jau demonstrantai buvo 
gatavai viskų sutaisę, ir su 

i muzika, pradėjo maršuoti 
link miesto rinkos, kur buvo 
parengtos dvi pliatformos 
kalbėtojams ir laukė įvairių 
laikraščių reporteriai. Už 
kelių minutų atėjo ir demon
strantai, vedami maršalkos ir 
kelių policistų, paskui juos 
traukėsi keletas vežimų su 
atskira unijų paroda ir rė-

• kliama. Ant pirmutinio ve
žimo buvo paroda mainierių 
unijos; buvo uždėtas didelis 
akmuo, prie akmens pritai- i 
syta mašina skylėms kalt; 
ant kerčių vežimo puvo už
dėti keturių mažesni akmens, 
į kuriuos kafrai su tam tin
kamais kaltais skyles kalė. 1 
Toliau traukėsi da keletas i 
vežimų kitų .unijų. Buvo 1 
kelios unijos be vėliavų, at- 1 
sinešė tik savo numerius ant 1 

, lazdų užsikabinę. Atskiros 
unijos visos drauge tvėrė 
„Transvaaliaus darbo parti
jų”, bet visos partijos buvo 
nedaug. Prasidėjus prakal
boms, mes klausėm mainie
rių prakalbų, kurios tęsėsi 
dvi yalandi, nes tiek vieti
nės valdžios buvo daleista. 
Kalbėtojai kalbėjo angliš
kai, apie sutaisymų vietinės 
būrų valdžios išrinktos vi
suotinu slaptu ir lygių bal
savimu. (būrai nusiuntė 
peticijų Anglijos karaliui su 
daugyba parašų).

Vienas kalbėtojas nurodė 
žiaurumų ir neteisingumų an
gliškos valdžios, išpiltų aut 
šios vargingos šalies; angį iš- mus dabar, tai nors ir nemie- 
kus burzuazus ir valdinin
kus pavadino angliškais kro- 
kodiliais, kurie, užgriebę ne-

teisingai šių šalį, ryja Jos 
turtus, darbininkų sveikatų, 
uždarbį ir gyvastį; drauge 
nurodė, kad žmonės turi 
stengtis kad ir per kovų įsi
taisyti tokių valdžių kaip kad 
Šveicarijoj. Ant tų žodžių 
vienas pilvočius iš minios pa- 
tyka atsiliepė į kalbėtojų.
— „Gerai žmogelį!.... Bet I net perdaug pridirbo kapita- 
jus negalit padaryt Šveicari- li&tų naudai: prikasė iš že 
jų angliškoj kolinijoj”.... mės visokių brangenybių, 
Kiti pritarė jam Juoku. To- pristatė fabrikų, puikių ru- 
liau kalbėtojas nurodė reika- mų, pridirbo visokių mašinų, 
lingumų susivienyjimo darbi- gelžkelių, laivų, kuriais nau- 
ninku kovoj su skriaudėjais, dotis Jiems užginta ir dau- 
į kurį privalo stoti visi, ku- gybę visokių ginklų, kuriuos 
rie tik gali nore kokį įrankį kapitalistai vartoja prieš 
vartoti. Moterys privalo ne- juos padirbusius darbinin- 
verkt vyrų einančių į kovų kus. Gana to, laikas pradėti 
už laisvę ir gerovę šalies, bet dirbti sau.
privalo ir savo vaikelius au- 
gindamos, įkvėpti meilę tė-įdirbt sau, visiems tiems, ku- 
vynės, išmokyti brangyti lai- rie da nepradėjo. Ir rodos, 
svę, ir iš jaunų dienų pri- kas galėtų užginčyt tų teisy- 
rengti Juos kovon su viso- bę, o vienok yra žmonės, net 
kiais priešais. Kaip brangi darbininkų tarpe, kurie net 
yra laisvė nešanti gerovę nesigėdi'griebtis visai prie- 
žmonijai, ir kad Ji neišgau- šingos agitacijos, įkalbinėti 
narna be kovos, tų parodo šių žmonėms, kad negalimas ir 
dienų Rusijos revoliucija, ,,tik Juokingas dalykas, kad 
kur vargdienių belaisvių mi- tie, kurie pirma kiaules ga
nios kovoja už laisvę, už ge- nė,dabar kitiems aiškintų po- 
rovę žmonijos, žūsta nuo Ii tiku. Mat toki svietų per- 
smūgių despotiškos valdžios dirbs....!!” Kas teip išma- 
apginėjų, lieja savo kraujų, no, lai sau šneka, lai stebisi 
ir pasirengę lieti tol, kol iš drąsumo tų, kurie „kiaules 
kraujuose nebus paskandyta ganė”, bet pažiūrėkim arčiau 
despotiškoji caro valdžia ir į jų darbus ir pamatysim, 
jos palaikytojai. Mes turime kaip tie, „kurie kiaules ga- 
teippat atvirai stoti į kovų ir Į nė”, dagi be ginklų išdryso 
kovoti tol, kol laisvę ir savo pakelti politiškų kovų tokio- 
tiesas neiškovosim. „Teip, Je didelėje ir žiaurioje vieš- 
teip!.... Atsiliepė minėtas patystėje kaip Rusija, nesi- 
pilvočius. Tūkstančiai tuk- bijodami nė kalėjimų nė 
stančių bus užmuštų pirma, kančių, nė mirtinų smūgių 
negu Jus tų gausite!”.........
Ir su savo draugais, ant ku
rių veidų buvo matyt piktu
mas, pasitraukė šalin.

Paskutinis kalbėtojas kal
bėjo apie aukso kasyklas, ku
rių savininkai, turėdami di
delį pelnų, visiškai nesirūpi
na apie žmonių darbininkų 
sveikatų. Kasyklas pavadi
no pragaru. Iš tikro labai 
panaši į tų. kuria kunigai 
žmonės gazdina, skirtumas 
gal tik tame, kad kasyklose, 
arba, teisingiau sakant, nau
jame pragare, velniai balti, 
vadinami kapitalistais, burzu- 
ažais ir kt.

Demonstracija pasibaigė. 
Žmonės skirstėsi. Mes ir ne
ilgai užtrukę, keliavom na
mon. Mano draugas neri
mo, nes žodžiai; „tūkstančiai 
tūkstančių jūsų bus užmuš
tų. ...” da Jo ausyse skambė
jo. Jis pyko ant kapitalistų 
ir keršto žodžiai veržėsi iš Jo 
lupų. Man buvo liūdna, | 
pamislijųs,kad Transvaaliaus 
mainieriai negreit pradės 
reikalauti savo tiesų, nės su
sidedam! iš įvairių tautų, ne
greit galės suseiti į vienodų 
susipratimų. Bet yra viltis, 
kad kapitalistai, beplėšdami 
pkskutinį uždarbį darbinin
kų, padės jiems susiprasti.

Dauguma žmonių vergau
ti paprato, ir visiškai nenori butų galėjęs nors kokių ker- 
pažiūrėti, kaip kapitalistai, telę savo griūvančio sosto pa- 
burzuazai rengiasi griebtis, remti, bet dabar matosi liks 
kad ir biauriusių įrankių nesunaudotais. O ir tokių 
kankinimui ir žudymui dar- tarpe yra žmonės mokyti, 
bininkų, jei tie kada nors kurie viekų daug geriau su- 
savo uždarbio duoti nenore- pranta negu „kiaulė apie dė
tų. * į besį”. Bet kųgi daryti, kad

Kapitalistai nepažysta tei- jie nenori eiti prie naujo gy- 
sybės Dievo, nes Jie skaito | venimo, tai lai sau stovi, 
savę viešpačiais viso pasau
lio. Jų dora—piešimai sveti
mų turtų, kad ir per kares 
ir streikus, marinimas ba
du darbininkų, neduodant 
Jiems prigulinčio užmokes
čio, arba 'išmėtant iš 
dirbtuvių ir namų darbinin
kus netekusius* sveikatos ir 
spėkų. Pasižiurėjus į kapi
talistus ir jų darbus, galima 
sakyti, kad Jie bjauresni ir galėtų užsimanyti apgauti 
už žvėrį. Bet Jeigu apsvar
stysim darbininkų pasielgi-

pasiduodami jų norams, pa
deda kapitalistams ir stumia 
į vargus daugumų savo drau 
gų darbininkų; dauguma da 
nepaiso ant išmestų ant gat
vių. darbininkų, kol patys 
stovi prie darbo, nepamislija, 
kad tas pats ir su Jais gali 
atsitikti. Rodosi darbininkai

Teip! Laikas pradėti

puolančių ant jų išrankų 
senosios caro ir biurokratų 
valdžios; jie griauja tų val
džių, kur tik gali, ir kaip ga
li, tai galima tikėti, kad to
kie svietų perdirbs.... Vi
sokį atsitikimai Rusijoj kaipo 
tai: atsiliepimai svetimų tau
tų su reikalavimais pilnos 
neprigulmystės, kaskart vis 
didesni liaudies sukylimai, 
kareivių sukilimai, ir du
rnos besi priešinimai valdžios 
norams, aiškiai rodo, kad se
noji valdžia bus sugriauta. 
Kad teip spėja ir daugelis 
žmonių net kituose kraštuo
se, tai ir užkietėję atžagarei
viai praduria mastyti, kad 
gal ir istikro tie kiaulių pie
mens tų senų valdžių su
griaus, bet greit vėl savę ra
mina, kad „naujj vieni pa

ltys nesutvers —valdžia buvo 
turčių ir ponų (suprask biu
rokratų) rankose ir bus....” 
Toki žmonės negali suprasti 
naujos valdžios, o kas blo
giausia, kad tie naujos val
džios tvėrikai visai nežada 
juos į pagelbų kviesti, ir tei
singai, nes toki nė netinka į 
naujų draugijų, kurios rėdo 
ir darbų nesupranta. Senai 
valdžiai Jie geri, tik nelaimė, 
kad tas mulkis caras neapsi- 
žiurėjo, nesuprato, Jog užru- 
bežyje yra ramsčiai, kuriais

Koks gi bus musų salyje 
(Lietuvoje) naujas surėdy
mas, tas prigulės nuo pačių 
žmonių susipratimo, knrio 
dar trūksta, bet galima lauk
ti gero ir žmonis užganėdi
nančio surėdymo, kadangi 
žmonis pusėtinai išlavino 
blogos sanlygos gyvenimo, ir 
kovų už naujų surėdymų ve
da ne ponai-burzuazai, kurie

praščiokus, bet pati žemes
nė ji luomą, proletarijai, ku
riems kelius nurodo Lietu- 
vos ^ocijaldemokratų parti
ja, kurioje buvo ir yra žmo-

la, reikės pasakyti, kad ir 
darbininkai eina tais pačiais 
takai? kų ir kapitalistai, nes nės pasišventę tarnauti pro-
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lėta rijų ir prispau|tujų luc 
mai, jie niekasbenaro neturi 
du ponai?, tiltfiaiK Jie rupy-1 kušti ant užpuldinėjimo ant 
šis apginti, vargdienius nuo beginklių žmonių juodašim 
prispaudimo fr išifthudojimo. *ių, kurie dabar vadinasi sa- 
Agitacijos ir'aiškiHimai, kad I nariais „Lygos maskoliškom 
valdžia turi b^ti pačių žmonių tautos”, atsakė, Jog Jis laiko 
renkama ir tur pildyti žmonių ne už savo pareigų ginti re- 
nutarimus,atidarė^au dauge-1 voliucijonieriu?, kurių vado- 
liui a kis,žmo^ęs supranta,kad vais esu žydai. Jeigu, girdi, 
negalės daryti (o, ko žmonės žūva ne kalti žmonės, tai tas 
nedaleis; žmdHių įpratimas yra, girdi, tik bausmė miesto 
vis platinasi, ir galima spre- gyventojams, kad Jie kenčia 
sti, kad Jie, rinkdami naujus revoliucijonierius, nepadeda 
valdininkus, nerinks nė po- randui Juos išgaudyti. Dagi 
nų, nė buvhsių caro tarnų, pagazdino deputacijų, Jog 
atmindami kaip Jie kankino Jeigu kas blogo atsitiktų 
ir niekino žmones, ir raynio- nors vienam sąnariui „Lygos 
Jo jų tiesas, kada valdinio- maskoliškos tautos”, kurie 
kais buvo. Kokius įstatymus esu atsidavusiais valdžios 
žmonės turės išleisti ir kokių vaikais, miestas bus k ra u j ne
tvarkų įvesti, parodys aplin- se plukdomas. Taigi Jene- 
kybės ir reikalai Jų gyveni- rolas Kaulbars prisipažino, 
iho. * kad Jis organizuoja Juoda-

Prisižiūrėjus į žmonių su- šimčių revoliucijų, su kurios 
sipratimų ir į tuos šaltinius, pagelba tikisi išnaikyti lai- 
iš kurių tų susipratimų sėmė, avės reikalaujančius revoliu- 
galima drąsiai už ponų ir ca- cijonierius. Galima todėl 
ro valdžių amžinų atilsį pra- dar Maskolijoj laukti tokių 
dėti kalbėti. Žinau, dange- kraujo praliejimų,kokių nie- 
lis sakys, kad per anksti, -— kur ant svieto nebuvo, nai- 
caro valdžia da gyva.... kinimosi žmonių ir tų nesi- 
Teip! caro dar gyva, bet po- drovi rengti sudemoralizuoti 
nų-lenkų — Jau mirus, o ca- caro Jenerolai ir dagi toki, 
ro — turės mirti, nes milijo- kurie karėj su Japonais vien 
nai žmonių Jų ant mirties pa- tuom atsižymėjo, kad bėgti 
smerkė. Kol valdžia caro mokėjo.
bus sugriauta, - gal da daug -------- £—
žmonės turės nukęsti, gal | Kronstadte kariškas sūdąs 
daug Jų pražus, bet visgi sa-1 perkratinėjo provų apkalda
vo tiesas ir laisvę atgaus, o 
kad greičiau ta valanda pri
siartintų, turime visi, kurie 
galime, stoti į kovų su gin
klais rankose, o negalintiejie 
vartoti ginklų, privalo šelpti 
kovotojus višįjkerfopomis au
komis. Kada, kovų išlaimėsi-l nužudymo tiesų; 19 Jurinin- 
me, galėsime* pasilsėti ir a tai- k ų nusprendė tas sūdąs ant 
kvėpti tyru laisvėj oru. sušaudymo, 120 — ant kalė-

/ Krajauckas. jimo nuo 4 iki 20 metų, 429 
-v i- Į—į pataisymo batalijomis,

129 išteisino.

• Į | Odesos jeneral-guberna 
neturi I orius, atėjusiai pas jį pasi-

tų už maištus Sveaborgo tvir- 
tynėj kariškos laivynes juri
ninkų; terp apkaltintų buvo 
ir buvęs durnos atstovas M. 
Onipko. Sūdąs Onipkų nu
sprendė ant deportacijos (iš
siuntimo turbut į Sibiru) ir

IS VISUR. I | Pereitos nedalios dienų, 
iš Tuillierų daržo Paryžiuj 

| Ant kuttiėčių susirinki-1 jfciekS 16 orlaivių priguliu- 
mo mieste Havanoj, ant Ku- 7 tautoms. Orlaiviai tie 
bos, kalbėtojai protestavo | atliko lenktynes terp Pary- 
prieš kišimąsi Amerikos į žiaU8 ir jurilJ Lenktynėse 
Kubos vidurinius reikalus; dalyvavo: du orlaiviai iš 
tūli kalbėtojai išreiškė nuo- Amerikog (Santos Dumont 
monę, kad reikia atsišaukti į ifi Braziijj08 ir Lahim — iš 
visas svieto viešpatystes, Suvienytų Valstijų), Šoriai- 
tame ir į ispaniškas Ameri- vial prancuzijoe, 3 Vokieti
kes republikas, melsti pagel- joBi 3 Anglijos, 3 Išpanijos, 
bos prieš nepavytas nieką- i Belgijos ir l Italijos. Fri
dą Suvienytas \ alstijasjieš- Įsižiurgti išlėkimui orlaivių 
kančias vien priekabių, kad i gugirinko mažiausiai mili-kančias vien priekabių, kad su8irinko mažiansiai 
galėtų Kubų paglemžti. Bu- jona8 imOnių. 
vo kalbėtojai dar raginanti 
su dinamitu išnaikyti ameri
konų savastį ant Kubos.

| Pietinėj Maskolijoj, ap
linkinėse Kasoboravo sukilo 
kaimiečiai ir degina dvarus.

| 26 d. rugsėjo, išvažiuo-1 Mat dvarponiai atsisakė sam- 
jaut kunigaikščiui Jurgiui į Įdyti kaimiečiams pirma Jų 

plotus.Grekijų, mieste Canea, ant samdomus žemės 
salos Kretos, užgimė susirė- Kaimiečiai užtai išdegino 
mimai grekonių su kareiviais kviečių, šiaudų ir šieno ku- 
svetimų kraštų. Susirėmi- gins, pats apvaldė pirma 
me 3 ypatos likosi užmuštos, samdomus laukus; išvaikė 
o daug tapo sužeistų. atsiųstus Jų suvaldymui po-

Įleistus ir urėdninkus.
| Pagarsėjęs maskoliškas -----------------

Jeneralas, apginėjas tvirty- I Netoli Kasejovicii, Seki
nės Port Arthuro, Stoessel, užtiko aukso plotus, 
kurį specijališka komisija, Profesorius Prizrendo kalna- 
tirinėjusi pasidavimų tvirty- kasystos akademijos, profeso- 
nės, rado vertu sušaudymo, rius Hoffman, ištyręs tų plo- 
atsišaukė į karės'ministerijų tų kvarcų, apreiškė, jog Ja- 
pr ašy d amas sa visu paliuo- me rado net daugiau aukso 
suoti.jį iš kartnmenės. Sako, uegu kvarce Transvaaliaus 
buk caras tovnuo' Stoesselio aukso laukų.
pareikalavo, kadangi kitaip 
būt reikė jų,-parengti ant Jo 
tikrų kariškų A---- *-
butų išgirdę f 
rui ir visai kai__ ______
stracijai nemilonij| žinių.

| Už štraikų laivų* iškro- 
ir žmonai |veJl Hamburgo garlaivių 
gal ir ca- kompanijos, sūdąs nusprendė 

i admini- 142 darbininku ant užmokė
jimo kompanijai 3000 dol. 
Mat minėti darbininkai bu- 

| Kaip prmiešav 8točkhol-| vo kontraktuoti, sūdąs pri- 
mo laikraščiai, finiški pabė
gėliai Švedijoj be mažo ne 
išgriovė su dinamitu ameri
koniškų ambasadų. Jie mat 
norėjo išgriauti viešpatystės 
bankų, esantį toj pačioj trio- 
boj, kur yra amerikoniška 
ambasada. Policija, nežinia 
kokiu budu,’dažinojo apie fi
nų mieriusir juos sharešta- 
▼o. ..... r. \ \ .

pažino, jog jie per štraikų su
laužė kontraktų.

| Ant rnbežiaus Tezaso, 
Mezike, 30 kontrabandnešių 
iš Tezaso užėmė mažų mie
stelį prie Eagle Pas?. Išvyti 
juos atsiuntė 100 mezikoniš- 
kų kareivių. Užgimė mušis, 
kuriame daug žmonių likosi 
užmdštų.

| Ant salos Porto Rico, 
mieste San Juan 27 d. rugsė
jo siautė gana smarkus že- 
mės drebėjimai, kurie vie
nok didesnių nelaimių 
nepagimdė, bet labai iš- 
gazdino gyventojus, kurie 
apleido savo namus ir nedry- 
sta į Juos grįžti.

| Ant Kaukazo, miesto 
Baku viduryj, besistengiant 
kareiviams įsiveržti į vienus 
namus padaryti kratų, esanti 
namuose revoliucijopieriai 
patiko kareivius karabinų ir 
revolverių šūviais. Mušis 
traukėsi pusę valandos; ka
reiviai turėjo nuo namų pa
sitraukti. Gyventojai bijosi 
atsinaujinimo mūšio.

| Visi Maskolijos kalėjimų 
užžiurėtojai gavo iš Peterbur
go, iš vidaus reikalų ministe
rijos, žinias, Jog revoliucijo- 
nieriai sutvėrė naujų organi
zacijų, turinčių 4iž svarbiau
sių mierį paliuosuotL iš'kalė
jimų politiškuosius nusidėjė
lius.

| Visuose dideliuose Švei
carijos miestuose, kaip an
tai: ZueriėheK Luzernoj, Ge
ne voj visuose koteliuose liko
si pagarsinta, Jog maskoliai 
negali gauti ruimų.

| Aut šventoLaurino upės, 
netoli Quebec, Kanadoj, susi
mušė garlaivys „Ottawan” 
sū garlaiviu „Maude”., Pas
kutinis garlaivys paskendo; 
prie to prigėrė 3 ypatos.

| Vokietijoj, prie Heidel
bergo universiteto likosi pa
rengtas specijališkas institu
tas tirinėjimui vėžiu sergan
čių.

| Dėl brangumo mėsos Vo
kietijoj, miestai nuo rando 
reikalauja atidarymo Vokie
tijos rubežių įgabeni mui gal
vijų iš kitų kraštų. Dabar 
antai galvijai iš Maskolijos 
su visu į Vokietijų neįlei
džiami.

] Vokietijoj, Westfalijoj 
atsirado amerikoniški agen
tai jieškanti kalnakasių į A- 
merikos kasyklas.

| Anglijoj, mieste Hull li
kosi ant miesto pliaciaus 
pastatytas paminklas atmin
čiai 3 žvejų, užmuštų ant jū
rių garsios maskoliškos kariš
kos laivynės vedamos garsaus 
Roždestvenskio.

| Ant vokiečių socijalistų 
kongreso Muenchene susirin
kę, terp kitko, išreiškė prita
rimų maskoliškiems revolru- 
cijonieriams, kovojantiems už 
žmonių tiesas.

Paryžiaus laikraštis 
„Echo de Paris” praneša, 
buk mieste Biarritz, pietinėj 
Prancūzijoj, likosi maskoliš
kam carui parengtas gyveni
mas. Taigi jis, turbut, ne
greitai sugrįž į Maskolljų.

| Viatkos gubernijoj suki
lo kaimiečiai 70 kaimų. Jie 
nuginklavo policistus, juos 
išvaikė ir plėšia turtinges
niųjų namus.

| Ateinančiam rudenyj vo
kiški socijalistai nusprendė 
sušaukti į Stuttgartų terp- 
tautiškų socijalistų kongre-

Vietines Žinios.
— Prie namų pn. 19 Will 

str. rado bežado gulinti dar
bininkų Williamų Dell. - Pa-

— Dalis Chicagos ugnage- 
sių atsišaukė prie organiza
cijos DarboFederacijos ir Jos 
jiems duotas charteris. Tie 
organizuoti ugnagesiai dabar 
turės paramų ' kitų unijų. 
Tas miesto politikierius labai 
išgazdino.

— Stokyarduose, nuo 9 lu
bų namų, nuo 100 pėdų augš- 
čio, pereitos pėtnyčios dienų 
trįs vyrai nupuolė ant gatvės 
ir labai sunkiai apsikulė.

— Ant Vau Buren gatvės, 
pereitos nedėlios naktyj elek
triškas karas užbėgo ant be
siskubinančio prie ugnies 
ugnagesių vežimo. Ugnage- 
sių kapitones O’Connell liko- 
kosi užmuštas ant vietos, ka- 
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ro motermonas mirtinai ap
kultas; apkulti teipgi šeši 
ugnagesiai ir vienas karo pa- 
sažierius.

— Pargabentas iš Šiauri- . 
nes Afrikos Chicagos bankie- 
rius Stensland likosi Jau sū
do nuspręstas ir sėdi pataisy
mo namuose,iš kurių, turbut, 
Jau ne išeis.

— Pereito panedelio die
nų likosi suareštuotas sąna
rys Chicagos beržės, gyve
nantis pu. 3629 Grand Boute- 
vard, Charles Reyna. Jjs 
apskųstas, buk nemorališ- 
kiems mieriams pasamdė na
mus pn. 2317 Indiana avė.

Vadovėlių rašymo kon
kursas!

Po tokiu antgalviu, 39 
num. „Lietuvos” Susi v. Liet. ' 
Mykytojų Komitetas, apdrt 
kitų ir Ona Plerytė, ant ku
rios vardo iš T. M. D. iždo, 
pagal nutarimų Centr. ir li
teratiško Komitetų likosi pa
siųsti 200 dol. atspaudiuimui 
rankvedžio dar 5 d. balan
džio šiuose metuose. Bet ji Jo 
kios pak vi ta vonės, neduoda, 
tyli, —o kaip gandagrašiai 
skelbiasi ir rodos jau veikia, 
garsina konkursų, kad ir vėl 
amerikiečiai, kaip karvė mel
žiama, neštų Jų begalinen 
mašnan pinigus, o apie priim
tus tai tyli. Kad kun. Pėža 
Jiems surinktus pinigus pa- . 
siuntė, tai apie tuos kalba, 
vienok kad nesitiki .nė per 
manę ir nė T. M. D. gaut 
daugiaus pinigų, tai apie 
gautus iš čia tyli.

Man jų rėkliamos ne apei
tų teip labai, bet kad aš pa
siunčiau 200 dol., o jie nepa
kvitavo, kaip kiti komitetai 
daro, viešai, tai tūli sanariai 
kreipiasi į manę, net su nu- 
žiurėjimu, buk pinigai su- 
gryžo ir kad aš turiu juos T. 
M. D. kasieriui perduot.

Nors aš žinau, kad pinigai 
turėjo būt priimti, nes per pač 
to „money orderį” buvo siųsti 
ir užregistruotame laiške ant 
O. Plerytės vardo ir „Vil
niaus Žinių”, tai nagalėjo 
prapult. Kodėl mokintojai 
ne nori padaryt, kas priguli. 
Kaip gi galima tylėti, jeigu 
dėl to apsileidimo ant nekal
čiausio žmogaus čia Ameri
koj dumblais drabsto.
. Jie prašo ir kitų laikraš
čių jųjų atsišaukimų patal
pinti, podraug aš ir prašau 
laikraščių, kurie atspaus ju- 
jų'atsišaukimų, kad ir mano 
atspaustų pasiskundimų ir 
persergėjimų, kad jie netei
singi ir be etikos bei neverti 
pasitikėjimo (o koki tokio 
apkaltinimo davadai? Paro
dyti čia faktai nėra darody. 
mti. Gal būt klaida, kokių 
galima be apkaltimų ir kolio- 
jimų pataisyti. Rd.).

J. Naujokas.

sirodė, kad Jis ant N.HSlsted Reikalingas prie „Lietuvos’ 
str. per daug gėrė ir, lipda
mas tropais, nupuolė. Gal
va Jo perskilusi ir mažft yra 
viltis jį nuo mirties išgelbėti.

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



a*

APGARSINIMAI

negu jo konku- 
visą gyvenimą.
vieną pagelbi- 
Thales, ,,juom

Užtai-

Greitai praturtėjo.
Thalea, garsusis grekiškas 

filioziofas, laikė kartą labai 
svarbią ir įdomią kalbą prieš 
manija tapti ūmame laike 
turtingu. Ant šito atsiliepė 
turtingas žmogus, sakyda
mas, kad teip kalba visi žmo
nės, kurie yra negabus igyt 
turtus. Tada atsakė Thales, 
kad jis davadais parodįs, jog 
lengviau yra tapti;turtingu 
negu išmintingu. Jis pradė
jo prekystą ir pašventė joje 
visą laiką, energiją ir savo 
augštą mokslą. Laike vienų 
metų padarė filiozofas dau
giau pinigų 
rentai per 
,,Aš turėjau 
ninką”, tarė
buvo geras skilvis.” 
gi, kas geidžia būti laimingu 
gyvenime ir nori pasiekti 
augščiausį laipsnį,turi turėti 
būtinai gerą skilvį, o viena
tinis vaistas, kuris palaiko 
skilvį tvirtu ir sveiku yra 
Trinerio Amerikoniškasis E- 
liksyras Karčiojo Vyno. 
Vaistas padaro gromuliavi- 
mą atsakančiu, kraują svei
ku ir grynu, nervus ir sme
genis tvirtas ir pajiegias. 
Nors Tamista ir gali didžiuo
tis gera sveikata, visgi turė
tum nuolatai šitą vyną var
toti, užtai, kad jis padary
tas iš geriausių vynvuogių. 
Gaunamas aptiekose, arba 
pas patį fabrikantą Juozapą 
Trinerj, 799 S. Ashland av.» 
Chicago, III.

Bell Clothing Co.
Bell Clothing Lietuviszkas Drapanų 

Sztoras atsidarys apie pradžia lapkri- 
5zio menesio. Korporacija Jau turi di- 
iuma tavoro supirkusi, tik laukia kada 
contraktoriai narna užbaigs. Žmones 
dabar akcijas gerai perka ir kaip rodosi 
tai iki atidarymui Jas visas iszpirks. 
Todėl kurie misi i j ate prie lietuviszko 
iztoro prigulėti, tai pasiskubinkite akci
jas nusipirkti kol dar yra gaunamos po 
110.00. Akcijas galite užsiraszyti pas 
sztoro direktorių KAZIMIERA 
8LUŽINSKA, kuris turi savo va
landas „Lietuvos ’ redakcijoje ketver
gei* nuo 6 tai 9 vakarais ir nedalioms 
nuo 9 iki 12 rytais, arba pas korporaci
jos reprezentante DOMININKĄ 
ENDZELI 144 Wabansia ava

„LIETUVOS ŪKININKAS4*
Lietuviu Demokratu Partijos Laikrasz- 
tis skiriamas Lietuvos darbo žmodems. 
Iszeina du kartus- per savaite isz Vii 
niaus, Lietuvoj.

Jame telpa teisingos/žinios isz visos 
Lietuvos ir kitu krasztu svieto. Lietuvoj 
metu preke $1.80; Amerikoje $2.50

Kam yra miela prigimta szalis tevyne- 
Lietuva, tai uisiraszykit minėtąjį Įsik
rauti, o žinosit kas ten dedasi dabarti
niame revoliucijos laike. Vienas num. 
ant pamatymo5 centai. Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
3120 S.Halsted st., Chlcago, UI.

Draugysčių Reikalai.
Szestas Metinis Balius.

Chlcago. Draugyste Apszvietimo 
Broliu parengs dideli balių nedelloj,spa
liu 7 d. 1906, Pulaakio saleje, 800 So. 
Ashland avė., prie pat asztuonioliktoe 
ui vežiok Inženga 25c. porai. Prasidės 
5 valanda. Visns lietuvius ir lietuves 
užpraszo koekaltlingiausiai susirinkti. 
Bus puiki muzika ir gardus atsiszvieži- 
nimai. ' .

Komitetas. 
. (X-5>

Lietuviszkas Teatras.
Chicago, III. Giedoriu — dramatiszka 

dr-ste parengė Hetuvisska vakare su la
bai gražiu programų, subatoj, 13 d. spa
lio (Oct.)’06, Palaikio saleje, 800 8o. 
Ashland ava, prie 18tos gatves.— Bena 
nu spėkomis minėtos dr-stes bus persta
tyta pirma karta Amerikoje tragedija 5 
veiksmuose, 8 atidarymuose, ĘILENU 
KUNIGAIKSZTIA Tragedija varu 
kiekvienam lietuviui pamatyti, nes joje’ 
porodbmoe regyklos isz senovės lietuviu 
gyvenimo, bus matomi gražiuose kostiu
muose senove* lietuviai, kryžeiviai,fran- 
cuzal, kunigaikszoziai, rieteriai, žyniai, 
valdytos ir vaideliutcs. — Po teatrui 
balius, szokial ir skrajojanti krtsa (paei
ta Amoro). Krasa labai užimanti jau
nuomene.

Užtai užkviecziame visus llotjytus ir 
lietuvaites ant to vakaro atsilankyti nes 
kiekvienas turi žinoti kaip jo protėviai 
kitados gyveno. Ant vakaro griesz pui
ki stygų orchestra prof. F. Baidei, gerai 
žinoma mylėtojams muzikos. Pelnas 
nuo vakaro eis ant insteigimo knygyno 
prie minėtos draugystes. Teatras pra
sidės 7 vai. vakare. Sale atsidarys 5 
▼ai. po pietų. Sėdynių prekes 50, 35 ir

\ isus szirdingai užpraszo
Komitetas.

Didelis Balins.
Scranton, Pa. Parengtas didelis ba

lius įeredos vakare, 10 d. spalio (Oct.), 
1906 ant Mūšio Hali. Pelnas nuo ba- 
balfaus eis ant labo 30tos kuopos 8.L.A. 
Balius prasidės 7 vai. vakare. Inženga 
porai 25a, merginoms dykai. Visus lie
tuvius ir lietuvaites nirtingai užkvle- 
csia ant baliaus atsilankyti, ne tik iss 
Scrantono, bet ir isz aplinkes.

Komitetas.

1O metinis Apvaikszcicjimas.
Chicago. Draugyite Motiejaus Va- 

lanczausko apvaikszczioa 10meti nes su
kaktuves 7 d. spalio (Got.), 1900. Ap- 
vaikszcziojimas, kuriame ims dalyvuma 
daug kitu lletuviszku draugyscziu, pra
sidės nuo 33czios ir Auburn avė. Visos 
draugystes marszuos su gera muzika In 
Freiheit Turner sale, 8417 8o. Halsted 
st.,' kur bus kalbos, dekliamacijoc ir 
dainos. Po apvaikszcziojlmul prasidės 
balius. Uikvleczia visus lietuvius ant 
tos itzkilmes atsilankyti.

Komitetas.
Balins.

Melrose Park, Ui. Dr-ste D. L. K Al
girdo turės savo balių aubatoj, 6 d. spa
lio (Oct.), 1900, J. Stefanavicziaus sale
je, kampas Lake st. fr 19th avė. Balius 
prasidės 8 vai. vakare. Inženga vyrui 
su moters 25c. Visus lietuvius ir lietu
vaites szirdingai uikvieczia ant to ba
liaus atsilankyti.

Komitetas.
Susirinkimas Sus. Liet. Am. kp.

Naujai susitverusi kuopa Kensingtone, 
III., turės savo susirinkimą su prakal
boms 7 d. spalio, 1906, 3 vai. po pietų, 
saleje J. S. Nozelskio, 2403 Kensington 
avė. Bus kalbos ir issaiszkinimal apie 
svarbumą S. L. A. ir apie daug kitu 
svarbiu dalyku. Norinti prisirasayti 
prie 8. L. A. galės ta padaryti a toje ant 
susirinkimo. Užpraszo visus tautieczlns 
atsilankyti ir atsivesti kuodaugiausiai 
norincziu prisiraszytl. Inejimas in sale 
aykai.

■■ 1 1 . J ■» ■■■■■

Aukos reikalams revollueijinlo 
judėjimo MaskolįjoJ.

AUKOS „LIETUVOS” REDAKCIJON 
ATĖJUSIOS. 

Iss Brocklon, Mas. K. Urbonas, D. 
Giedraitis, F. Alusevicaia, A. Jakavonis, 
A. Norvaisza, P. Petrulis po 81.00; K. 
Balcziunas. O. Balczluniene, A. Urbo
nas, P. Urboniute, J. Gudzinas, L. Stan
kus, Z. Buivydas. J. Mlkolauskes, M. 
Stepulionis po 50e; J. Sntkeviczia 25c; 
kuriu duota mažiau kaip 25c, tn ne už ra
si eme. Viso labo 818.56. Skiria L. 8. 
D. P.

■ Isz Sherlock, Wash. Julijonas Cier- 
kanoviez revoliucijos reikalams 81.00.

Isz Lošt Creek, Pa. A. Sabalauckai, 
Ignas Galinta po 50c; P.'Kumete, J. 
Kazlauckas S. Sabahuckenas po 25c; 
S. Galinis 10c., viso 81.85.

Isz Day to n, Ohto. K. Rzzinnuckar, 
K. Lutkevioh po 31 00; J. Lukoszius. J. 
Gnrkas, P. Peili, P. Peili, V. Niurką, 
F. Jaraszunas? D. Pulmekas po 50c: A. 
Szkatkauckas 36c; Ig. Mironas, J. Zu- 
bar, M. Kavolio^*, M. Maknlcka. B.Pet
raiti, J. Fzukis, 8. Szvigldis po 25o; D. 
Vaszkitz 11c; ir nesiraszes pravarde 28c. 
Viso 38.00.

įsa Jchanesburgo, pietinėj Afrikoj. 
8v. 6^ r. 
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E. DEUTOCH
t pardavėją?'

Naujausios rusziMj apautuvu.
2969 Archąy-av. ^Chicago.

Musu vaisbine ^me gvarantuoja už 
gryna, gera tavora, už gera darbe ir nau
jausius bei gaažiąLina ktylids. Brite 
teipgi patikrina ir didolla)(Skaitlius mu
su pirkėju. Vleeas užsisakymas iss mu
su dirbtuves parodj^ Ta tirėtai, kad mos 
tikrai ilsteliame lea yrižafąmo apie go
rus czeverykus. Mes dupdame Flsh 
Treding stempab. 1

2SS

Laivu Kalendorius

A. Bielskis •. 
D. Lauk utis.. 
A. Mickus .. 
J. Chasinski . 
M. V..............
L. Matsitskis 
A. Masitskis. 
B Javostka.. 
9taiavierls . 
A. Matutes.. 
T. Jsspelskis 
A. Džiugel.s.. 
J. Cernis.......

Komitetas.
2Ometinis sukaktuviu Apvalksa- 

cziojimas.
Chicsgo. Dr ste Szv. Kazimiero Ka

relai ežio, uždėta 24 d. spalio, 1886 m. 
turės savo dideli Iszkllmlnga 20 metiniu 
sukaktuviu apvaikszcziojima nedelloj, 
14 d. spalio, 1966 m. Fzeihelt Turner sa
lėją 3417 So. Halsted st. Sale atsidarys 
3 vai. po pietų, kalbos Ir dekliamacljos 
prasidės 4 vai. Bus geri kalbėtojai ir 
gera muzika, užtai kvieczla visus lietu
vius kuoekaitlingiausiai atsilankyti. Po 
apvalkszcziojimui bus puikus balius. 
Inženga 25c porai.

Teipgi atsibus toj dienoj paszventini- 
mas pateptos bažnytynęs vėliavos su 
szv. milžtomis ir pamokslu, kurios pra
sidės 7:30 vai. les ryta Meldžiame visu 
draugyscziu pribūti su ženklu ant sziu 
misziu. •

Dr-ste Szv. Kazimiero Karalaiczio.
Praneszimas.

Praneštame savo skaitytojams, kad 
czionaitinls Maskolijog, konsulius persi
krausto in kita vieta, 
offisas 56 Fifihave., 
coln Perk Bou’evard. 
nors reikalus su Juom 
po nanju adresu.

„Lietuvos" Iszleistuve.

F. K ramfali.......... ...........................10 0
A. Pucilovski ....
M. Liepinis.............
V. Galkis.................
J. Kalris.............
Z. Jarulis .........

...........................5.0
.............................5.0
........................... 10.0

......................... 100.0
............................ 5 0

P. Melvet..........
J. Kochinski... 
P. Cbernis .... 
J. Žlabis 
St. Chasinski .. 
L. Bielakys .... 
A. Prokčpavlcz
A. Skrlpko___
J. Stanciku.... 
T. Draudsing ..
J. Kapitanskis .
B. Skripko.. ...
E. Kaescr...........
V. Skripko ....

..10.0 

...50 

..10.0 

..10.0 
1.00.0 
..10.0 
...5.0 
..10.0 
1.00.0 
...6.0 
...2.0 
...5.0 
...50 
...50

Pranešimas nuo lietuviš
kos korporacijos „The

Star” (Žvaigždė).
4605—4600 So. Aahland avenue 

Chicago, 1U.
Sziuomi praoMzame sąnariams lietu- 

viszkos korporatyvlszkos krautuves, vi
sokio ta voru, „The 8iar” (Žvaigžde) 
4604—4609 So. Ashland avė., kad sulyg 
vienbalsiu nutarimu direktorių, nuo 7 
rugpiuezio, 1906 m., musu korporacija 
atidaro antra tokia-pal krautuve, name 
ant trijų loto, Chlcagoje Helghts, ant 
kertei 14th str. Ir Wentworlh avė.

Norinti padidinti savo Kerus,arba nau- 
jei prisirastyti, gal gauti informacijas 
per laiszkus arba ypatiszkai generalist- 
kame offise pas sekretorių 4605—4609 
So. Ashland avė. arba pas direktorius 
korporacijos:

Iz. Nauaeda’a, 917—33rd str., Chicago, 
III.

V.Milaszevicz, 4687 Grosi avė., Chica
go. III.

K. Ivaszkovios, 8347 So. Morgan str., 
Chicago, • III.

A. Koamovski, 4555 So. Paulina str., 
Chlcago, Ilt-

St. Marcinkevicz, 1643—46th str., Chi
cago, 111.

Fr. Poszko, Stiles Hali Room 31, Vai. 
paraiso, Ind. ir pas gsnerai-agente Chi
cago Helghts, Leone Valtlrevl^z, 1444 
Wentworth avė., Chicago Heighta, Iii. 
Su guodone

Vardan korporacijos J. P. Varkalo
Sekr. korp. „The Star”.

Dr. ChftB. Z. Urnich,
Lietuvis.

Akiu ligų Speeiriistas-Optikaa.
Pasekmingai gydo akiu ligas, atgrie

bia nuo apakimo, attaalso žvairas akis 
prirenka akinius silpnoms akims, pia- 
szallna galvos skaudedejlotas. Kasdien 
ir nedelioms nuo 9 ryto iki 4 vai. vakaro 
arba raižyk 43—45 La Šalie st. Chlcago.

Pirma buvo jo 
o dabar 51 Lin- 
Turintl kokius 

kreipkitės pas ji

Paįieszkoįimai
Reikalingas prie „Lietuvos” spau

stuves geras rasztininkai gerai mokan
tis voreli isz angliszkoe kalbos in lietu- 
viszka ir lenkiszka kalbas.

Pajieazkau savo brolio Vinco T*mo
sią i ežio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Jurbarko vol., 4 metai kaip Amerikoje. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žlne 
adresu:

Jurgis Tamossaitis,
150 18 tt., Chicago, Dl.

(28-IX)
Pajieszkau savo puieseres Agotos Bak- 

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

A. Bakszas,
Box 2, Kendall, MonU

Pajieszkau Antano Jukniaus. Pir
miau gyveno Gtasgotve, Scotland; apie 
szeszl menesiai kaip atvažiavo in kašty- 
nes minktztu anglių. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu:

Jonas Bakis,
4405 Wood st. Chicago, III.

Pajiesskau savo szvogerio Antano 
Broko. Pirmiau gyveno Springfield.Ill. 
Turiu pas ji labai svarbu reikale. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žlnl| 
adresu:

P. Pratszfankua, 
316 Pett st. Elizabethport, N. J.

Pajieszkau pirkti keista dsszimtiniu 
geros žemes, arti miesto Brocklon, Mase 
Žinanti tokia vieta teiksis duoti man ži
nia adresu:

Dominik Samoa
Box 83 Barasiable, Mase

Pajieszkau savo gimines Andriaus 
Grumado, Kauno gub. ir pavieto, Rau
dondvariu vol., Biliūnu kaimo, 6 m štai 
kaip Amerikoje. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinia adresu:

J. Lukszailis
624 Tombly ava Detroit, Mich.

Pajieszkau savo drangų Petro Balse- 
rio ir Fortūnato Žuko,isi Jooieakio mie
stelio, Kauno gub. Paso meta kaip 
Amerikoje,pirmiau gy venoPittsburg, Pa 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia

Juos. Dementis
121 Canalport avė. Chlcago, III.

Ar norite kas važiuoti in kraja?
Ass ištaisau valiuojanti ai darbinin

ką ant laivo, per ka atsieina parvažiavi
mas kuone dykai. Norinti daugiau ž»-

* JOSEPH ROS8ELL, 
53 Endloott st, Bosu

šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia | 
Europą, iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Šifkor- 
tčs nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti j Krają tegul 
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa 

kelionė kaštuos.

LAIVO VARDAS Kompanijos vardu
Portas 

ik kur iiplaukla
Diena iiplau- 

klmo

Viso labu 14.16.6 
, Knatams persiuntimo atimta 1.6 

Lieka 14.15 0 
Vito gauta 836.80

Isz Britto1, Conn. T. Tunlla 81.00; 
L. Tuniliene, M. Joksza, M. Laukaitis, 
J. Skripataviczir, J. Kalėda po5Co; V. 
Jokszlene, J. Varileviczis, J. Czerkauc- 
kas, M. Vailioniene: M. Sellokaa, M. 8e- 
liokiene, J. Cztžaucka«, T. Czižauckas, 
J. Seliokas, M. Seliūkiene, K. Bailokas, 
J. Matukaitta, M. Matukaills, A. Raku
tis po 25c. Viso 87.C0.

Aukos Kankintlniams.
I«z Brht>l, Conn. J. Tarno; saucku 

11.00; J. Marcilioe. J. Pautienius, S.Zig- 
manta po'50ę; 8. Zigmantą, A. Zigman
te, K. Zigmentieno, K. Zlgmanczlnte, 
E. Zigmancsiute, P. Pa Jonis, J. Budre- 
viecsiene, A. Kalėda, D. Slkavicsia, J. 
Urnavicsia, B. Valoczka, J.Žvingila, M. 
Žvtnglla, V. Žvtngtla, M. Žvingiliene.M. 
Žvingila, V. Vaicziunas, P. Vaiczlunas 
po 25. Viso 17.00.

Reikalaujam* 500 daibičiuku in Mi- 
ohlgano miszkua, mokestis nuo 829 iki 
835 ant menesio ir pragyvenimas, pas
kolinsimo ant keliones isz Chlcagoe; 1000 
vyru ir amatininku in Kalifornijos val
stija, didelei mokestys, kelione iss Chi- 
cagos 833; 2000 darbininku prie geležin
kelio darbu Washingtono valstijoje mo
kestis nuo 82.25 iki 83.00 ant dienos, ke
lione isz Chicagos 812; teipgi reikalau
jame moterų ir merginu prie visokiu 
užsiėmimu šaltame mieste. Lletaviez- 
kas agentas; ateik tuojaos 
i n dedamas nž 2o paezline 
kymul. Adresas:

J. Lucaa, 
666 Milvaukee avė.,

Mes reikalaujamo jaunu moterų prie 
ranku mezgimo (ant romeliu) musu In- 
staigoso. Vlenval darbas, mokestis nuo 
87.00 iki 89.00 per savaite.

Wllson Embroidery Oo., 
185 Wabaah avė.

Reikalinga patyrusi, gabi lletuvlss- 
ka pardavėja. Mokestis gera atsakan- 
osiai ypatai. Atsiszauktl adresu;

Stora ‘s Day Light Store 
3442—44 So. Halsted st. Chicago, III.

arba rūsy k, 
•tampa atea-

Chicago, III.

Naujas lai kr a sz lis.
Sziuomi praneštu, jog už poros savai- 

otlu pradės itaėidlnetl naujas savaitinis 
laikrasriia „Pasaule", didume „Vieny
bes”. Preke jo 92.00 metams. Prenu
meratos priėmimas Jau prasidėjo. Kas 
paduos savo antrašte, prisiusime pirma 
numeri parodymui dykai. Antraštes:

B. VYTAUTAS, 
10> Grand ils., Brooklyo, N. Y.

(X-5)

Gramatika angliškos kal
bos

8u iszlatimu kiekvieno angįissko žo
džio lietuviszksl kaipo tai: beesi (byri) 
žvėris; eight (eit) esztooni; eye (si) skis 
ir tt. 174 puslapiu, su pritiunlimutl .23 
Naujas Budas isBslmoklnimo gra-

- AUi lietuvlsskal raasyti.
be pagalbocMDokintojaus, 24 puslapiai. 
sq.prtsiuntimu.............  lOc

utinio adreso:

New Yoifc.

Paiku* Lietuvfątkas Šaitanas Ir 
1 didele ffptži *Ąle.

Praneszame guodėt inomi draugystėm! 
jog mes turime didde. gražia tain, ap
šviesta elektrikoi žiburiais. Jeigu ku
rios Dr-tes Dorotu padaryti baltu, mel
džiu pasiskubinti, nes vėliaus, kad ne
būta užimta. EaldTyfa Hbal graži ir 
gera mitingams, v*4«jota4 prakalboms 
ir u. Teipgi ction sandasLis šaitanas, 
kur užlaido aulu aiu. ąą^y* cigarus ir 
užkandi. Žodžiu sakant, Biliūnai yra 
numerio pirmo.

JOS. ŽILIS,
1 W. 24 it., Chicago, III.

(X-0

Ant pardavimo sankrova valgomu 
daiktu geroje vietoje, per septynis me
tus bisnis issdlrbus terp lenku, 
lietuviu, slavioku ir chorvatu; 84 kostu- 
meridi, kuriems reikia nuveiiotL Per 
duodu dėlto, kad tunu kita bizni; visas 
bisnis už81700. Atsiszauktl adresu: 

Fel. Nowacki,
464 Pine st., Kenosha, Wia.

’ («)

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

iszmokysime tave tos kalbos tn trumpa 
laika ir pasirūpinsime apie gerinus ap
mokama vieta, kaip tik nors isz dalie* 
pramoksi. Kožnas gali i sunokti įsi- 
tuo nauju bodu, daugumas tu, kurie 
naudojosi ssituo nauju budu, iszmoko 
lęalbet, raszyt ir skaityt su pirmu mene
siu, be knygų, be valksacsiojimo mo
kyklon. Jei nori pagerint savo padėji
mą, savo mokesti, raižyk pas mus,o mes 
pasiusimo tau visas žinias. Adresuok:

. \ Inter.-Slovanio Ca,
1814 Polk st, Chlcago, III.

Drakaojamos Maszinos Pigiai!
Dabar yra gers proga pirkti pigiai Dru- 

kuojama Maszina.
Maszlna Odeli Typewriter No. 4, 

kurios iksslolel proke buvo 810.00, dabar 
ja galite pirkti už...........................$6.95

Mat m«a nupirkome mitu maumu 
1000 isz vienos subankratyjusios firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p 
C ai. Maizlnos yra naujutėlės, tik ka 

i fabriko paimu*.
Kas reikalaujate geros drukuojamos 

maszinos, tai pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip szi 1000 isagarduosime, tai jau 
kitu teip pigiai negausite.

Kitas reiks pirkti h* fabriką kur jos 
kainuoja po 810.00. Talg pirkite da
bar pakol pigios yra.-**« "

Gausite jas po 86.96. pu:
A. OLSZEVSKI.

83rd 8t. A?hicagor UL

NAUJI TAfriSZAI

PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos la. 

bai grąžąs tautiški Paveikslai (ab- 
rozai).

1, Didis
Vytautas.

2, Didis
Keistutis.

8, Didis
Algirdas. -

4, Didis Lietuvos Kunigaikštis 
Gediminas.

Paveikslų miera 22x28 colių.
Prekė 35c kožnas.

Nusipirk po vieną4ių paveikslų, 
o galėsi gražiai papuošti savo rui
mą.

Priaiųsdama* pinigus adresuok:

924

Lietuvos Kiinigaikštis 
fl

Lietuvos Kunigaikštis

Lietuvos Kunigaikštis

924 88rd st., (O, III.

ARABIC................................
AMERICA ............... 
BLUECHER........................
BARBAROS S A.....................
BREMEN........... ............ .
BRESLAU........... . ..............
BALTIC................................
CELTIC...............................
CYMRIC........................
CEDRIC ......T..................
CARMANIA..........................
CARONIA............. ..............
CAMPANIA..........................
DOMINION..........................
EMPRESS OF IRELAND.. 
EMPRE'S OF BRITAIN... 
ETRURIA............................
FRIESLAND........................
FINLAND............................
FRIEDRICH d. OROSSE.. 
GROS8ER KURFUER8T.. 
HAVERFORD ...................
IVERNIA.....................
KRONPRINZ WILHELM. 
KAISER WIL. d GROSSE. 
KAISER WILHELM II.... 
KROONLAND..................
KAISER. AUG. VICTORIA 
LAKE MANITOBA...........
LAKE CHAMPLA1N...... 
LAKE ERIE........................
LUCANIA............................
MAIN.....................................
MAJESTIC............................
MERION ..........................
NECKAR..............................
NEW YORK ....................
NORDLAND................. ...
OTTAWA..............................
OCEANIC.,................... .
PHILADELPHIA...............
PENNBYLVANIA.............
PATRICIA.........................
RHEIN.............................. '
REPUBLIO..........................
SAKONIA..........................
8AINT PAUL......................
RAINT LOUIS...............
BOUTHWARK.....................
TEUTONIC........................
UMBRIA......... .....................
VADERLAND. .................
WESTERLAND..................
ZEELAND........... ..............

White Star
Hamburg American

North German Lloyd

Boston Mass.
New York

White Star

Cunard

Baitimore Md.
New York

Boston Mass.
Nevv York

Dominion
Canadian Pacific R.

Ounard
American
Red Star
North German Lloyd

American
Cunard
North German Lloyd

Red Star
Hamburg American
Canadian Pacific R.

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

Dominion 
White Star 
American
Hamburg American

North German 
White 8,;ar 
Cunard 
American

Dominibn 
White Star 
Cunard 
Red Star 
American 
Red Star

Lloyd

Montreai Que.

New York 
Philadelphia 
Nevv York

Philadelphia 
Boston Mass. 
New York

Pa

Pa.

Montreai Que.

New York 
Baitimore Md. 
New York 
Philadelphia Pa. 
Baitimore Md. 
New York 
Philadelphia Pa. 
Montreai Que. 
New York

Baitimore Md.
Bostou Mass.

New York

Montreai Que. 
New York

Philadelphia Pa. 
Nąw York
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ŠifkCrtė kUtnoj* 
doo Porto Į

Tiižf Eydtku- 
nus

4.30 vak. 9 36.65 36.70
12 diena 10 37.80 37.95
8 ryto 10 37.80 37.95

10 ■», 10 38.15 38.20
.10 „ 

2 vakaro
11 38.15 38.20
13 36.65 36 7n

10.30 ryto 7 41.80 41.95
6 M 7 41.80 41.95
9 „ 8 37.80 37.95.
8 „ 7 41.80 41.95

10 „ 7 41.80 41.95
10 „ 7 44.80 41.95
4 vakaro 7 43.80 43.95
7 t* 10 36.65 36.70
3 diena 6 37.90 37.95
7 ,, 6 37.90 37.95
7 ryto 8 41.80 41.95

10 „ 8 36.65 36.70
12 diena 8 30.80 39.95
10 ryto 10 38.15 38.30
10 „ 10 38.15 38.20
10 ,. 9 36.65 36.70
8 ryto 9 36.30 38.45

12 7 44.15 44.20
10 „ 7 44.15 44.20
6 7 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 >. Q 36.65 36.70
7 „ 9 36.65 36.70

12 diena 9 43.80 43.95
10 ryto 13 38.15 38.20
10 ,, 7 43.80 43.95
10 „ 9 36,65 36.70

2 vakaro 14 36.65 36.70
9 ryto 7 43.80 43.95

10 „ 9 36.65 36.70
'7 „ 10 36.65 36.70
10 ryto 7 43 80 43.95
0 .. 7 43.80 43 95
8 B. 14 i37.8O 37 95

6.30,, 14 37.80 37.95 '
2 vakaro 14 36.65 36.70

4.30,, 9 36.65 36.70
U .. 9 36.30 36.45
9 -
9 ..

8
8

43.95
43.95

7 „ 10 36.65 36.70
10 ryto 8 43.į|0 43 95
8 .. 8 41. $0 41.95

7.30„ 8 39.80 39.95
10 „ 9 36 65 36.70
8 „ 8 39.80 39.95'

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

Cbicagos į New Yorką....................... ..$164)0
„ „ Bostoną............ . ......................... $16.00

, ,, ,, Philadelphią.....................  $15.50
„ „ Baltimorą.............. ..................... $15.00
„ ,, Montreai..................................... $15.00

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

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

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

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

Žemiau paro-

A. OLSZEWSKĮ ’* į
924 33rd Street, Station 60, Chicago, UL • ” «

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

ADRESAI 
CENTRALIŠKU VIRŠININKU 
SUSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE: 
Prezidentas « P. W. Biritenss

206 W. Oak St, Shenandoslr, Pa. 

Vice-Prezid. « J. Taraila,
22 Star St, Ansonia, Conn. 

Sekretorius ■= M. J. Damijonaitis,
8120 Sa. Halsted St, Chlcago. »č 

Kasierim « J. Skritulskas,
26 Broad St, Nsw Britain, Conn. 

KASOS GLOBĖJAI:
A Ramanauskas, 10 Henderson St, 

Somorvllle Sta. Boston, Mist.

A J. Povilaika, 824 Bank SL, 
Waterbury. Conn. 

Knygius = M. Palianavlčia,
28 W. Broadvray So. Boston, Mass.

“Lietuvos” Agentai.
NKW YORK, N. Y.

A. Lesnlevvskis, 144 E.Hodston St.

8a BOSTON, MASS.
Nikod. Gandrelis. 287 8-rd Street

NEVV ARK, N. J. 
V. Ambrazeviozla, 178 Ferry st.

A- Sūnelis, 66 West SL 

BROOKLYN. N. Y. 
8tan. Rinkeivlczius, 73 Grand sL 

8HENANDOAH, PA. 
Andrius Macais. 181 & Mainei.

WE8TVILLE, ILL 
V. 8. Kreivėnas.

KENSINGTON, ILU 
Mikola* Valeckas, 2461 Kensington av 

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

MINER8VILLE, PX. 
J uosas Ramanauskas,

8PR1NGFIELD, ILL.
J. Klembauskaa, 2038 Peoria Road

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

WORCESTER, MASS. 
Ant Bernotas, 12 Harlem st.

GILBERTON, PA.
J. Ambrezevlczius, Box4

McKEES ROCKS, PA.
Fort. J. Bagocaius, 149 Ohio SL

NEW HAVEN, CONN.
K. Blaiailis, 524 Eaat 8c.

MOUNT CARMEL PA 
Jonas Banis Box 541

* Keliaujanti Agentai
Jur. Kaaokeviosia
Joseph Petrikis,
8.' J. Kasputis
Felik. J. Gelminei
Stoni liovei Valeikas.

Knygų Kataliogas.
68 LletuTilko* Puako* Yvairto*. Dalia II. Su

rinko Dr. J. BaaanavtCIua. Chlcago. III. IMS 
pnaL na Telpa čia SOS gražiu, žingeidžių ir 
juokingu puaaku, beryjančiu kiekviena įkai

toj* ir ktauaytoja.............................. Sl.sžS
Apdaryta..........................  S1JSO

70 Ltetuvilkos Pasako* Yvalrio*. Dali* IV. S» ' 
rinko D-ra* J. Basanavičių*. Chlcago. III. 1906, . 
pusi. 199. Telpa čia SM labai gražio* ir uži- 
nančios pasako*, berijančio* kiekviena *kat- 
tytoja ir klstisytoja  ...................... 41A2A
Drūtuose rpdaruosa .......... 41f»O

810 Deda atvažiava. Komedija viename akta 
Pagal tonkilks sutaisė K, B-a ir M. P-ta. Chi
cago, IU. 1909, pusi SS. Šita komedija buvo 
keli* kurtus lot ta lietu vieko* draugystei Pe
terburge, MMkolijoje. Ji yra ma*koli(koa 
vBldrtoa cemnruota ir todėl ja-galim* ir i 
Lietuva parsiųsti, Maskolijo* valdžia Jos par- 
siontlmo nedraudžia............................ SOo

C07 Istorija Suvienyta Valstija Ssiaurinta A- 
merikos. Chlcago. III.. ISK m. pusi. SM. Ap
rašo kaip Kolumbas atrado Amerika.kokl čia 
tada tmonta gyveno, koki žmonės piraiau- 
slai II Europos pradėjo Amerikon plaukti, ko
kio* karta buvo, užkakariavofr kokiuose me
tuose* kiek prezidentu buvo, koki ir kiek ku-

’ ri» gero ilsi žemei yra padare*. Teipgi telpa 
Suvienytu Veisti ja konstitucija, kart yrarel-

raita daryti. k*» ne
Apdaryta.............

SO<S ŽemSalttonJa.PaniMS. M lOido T.M.D.. 
Cbicago. III.. 1904. pukl. M. Sa paveikdSliaU. 
Pagal mokslilka IMyrlma aprašyta kaip ir per 
kiek antis tvertai tani, kokia aat Jm plr- 
miausiat radosi gyvybe, kaip ji vyittai 1S *•-

tatorija abeln*. Dalia I. ParaM Draa A. 
Bao-vičia, Chlcasa, III- 19M. pu»l. «S& Su pa
veikslai*. ApraAo vitka. ka-----* —
nuolaika SKO prie* Krl 
14Sdo Kriauna gimimai,

bunui balandiio mtaMyte, ĮSOS. Chlcago. III,

Kur gali gauti „Ueturg”
WATERBURY, CONN.

Vincas Žubriokas 
Jonas Žemantauokaa, 89 W. Porter 8t

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Oheponis, 71 Jubilae St,

BALTIMQR1L MD.
L- Gavelis, N. Washiugto» gi
Jonas Želvls, 711 W. Lombardu.

KnaUaoo prov*. kari te*tai mrSdaBM krl- 
MiaaUMtame audė. *odi» in S‘«di ; teipgi foto- 
(realijos abieju pu.iu advokiHu, kn.Kraufluno, 
•■Lietu.o*" illeiBtojo. redkkutriau* Ir pareik
štai Chieairo* ta- Jurgio iat tetayCio*S|OO

Brooklyn^JL T. oltoriu* ir užpetatijo bažayila................ IKo
641 weCriaiUa arba Žemė* spralyms*. Pertu 

Geikie. Nalkovski ir kitus su tais! Ssernas.Cai- *
ca«>. III. 18», neri. M*. Se paveikaHltaiS, AP

M»i; « kokli Blo^Milu BOBided*tarai, kur ir 
ki«>k Jote anglių, geležie*, aukso, druska* ir 
kitumtaMraia; ktok Mariu, etatu, upža; j« 
vantai, plotu, gyli*: koki kurtuose vandeuys: 
autus, aptaki. ssMus ar karina koki juose <y-



BANKOJE!

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

AŠ ATGRIEBIU SERGANČIUS VYRUS

VAISIAI SVEIKATOS

Kalba-

Lietuviu Daktaro a

MarijaDowiatt

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

intal: 
Jrd at.

EIKITE PASDR. B JL ROSS 
SU SAVO NESVęiKUMAĮS

, Katino tubernijo*. Sziau'lu pavieto. 
723 W. wtli -* ’

Telefonas Caual |
Telef< auot galina ii___________ .r „
yrito Cbiaagon ir pradėjo gydjma n.onii kaip nlrrniana art *ai.<.

Lotu
A. Olaxewakis, 9M
F«Mx J.Wengierski, 3137 B. Morgan st.
J. M. Tananeviczia, 3244 8. Morgan »L

Traukia danus bk jokio 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 

nori. Darna gvarantuoja. ::

Offlsas atidarytas kožną dieną nuo 10 ryto Iki 4- po pietą Ir vėl 
nuo 6 Iki 7 vakaro. Nedėllom Ir šventadtonon nuo 10 iki 12.

Katalioga ant .parei
kalavimo prisiunčiu dovanai.

M. J. DMIUONAITIS, 
3120 S. Hahted St, CHICAGO, ILL.

OFFISAS—Kampai 81-mot Ir 
South Halatid Gatvių s::/:;

CHICAGO, I L L
GYVENIMAS VIR&ZUI APT1EK08

Vyrams Tiktai!
Kaip būti Chicagoj tai atsilankyk tn 

GALERIJA MOKSLO 
344 South Stote SU Chicago, 111. 

Ineiiruaa Dykai
Pate myk stebuklus Osteologijoa 

,, „ Fiziologijos
„ „ Neurologijos

Pathoiogijoa 
Mokykis pradžia žmogiškos rasos nuo 

lopozio iki grabui.
Milžiniszkumal ir keistumai gimtos. 

Atdara kasdien no» ryto Iki 1S vldurnakczlo. 
Papraszyk d a žiu r* toje prie dera iiatnvinko* 
Knygos. visai dykai: A'.slstankllssiadton.
344 South Stato St. arti Harrbum 

CHICAGO, ILL.

KOZMINSKI & YONDORF, 
73 Doarborn st.

Ban k i e r lak
Mes skoliname PINIGUS am turtsny* 

biu ir jei tu rengiesi turtenybe pirki! 
mes su džiaugsmu prigelbealme, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
veikimas. Lengvos isslygo*. Agentai 
apmokami dosniai. z

Ar nori gera Ir geroje vietoj 
Lota?

i Jei taip, tai pirk lota ant Auburn uly- 
ckios arba ant 33 rd ui. prleszai ssv. Jur 
gio bažnyosia. lotai dideli, turi dvi 
alles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prietzai lictuvisska b ii 
nycsia.
Lotu prekes nuo $1)00 ir augaz- 

esiau. ,
Bile lotai už melu bus verti 11200. Yra 

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

Lietu vys advokatas, baigęs mokai} 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas Ir kri m i na- 
iiška*, visuose teismuose (soduose). 
Gyv. 3112 G. H ai* tad St., arti 31mos gatvės 

Teleabo** Yardi 6046

UODearborn Street.
Vietinis Ofisas: 12ta uL ir 4Sta avė. Atdaras kasdien ir nekeltoms. 

Jas. F. Hildreth, užveizda, savinybes skyriui. Lietuviszkss Pardavėjas 
būva visada ant vielos; jis visame jums patarnaus.

Pinigus paskoliname budavojimui.

Dr. J. Kulis
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas 

3265 B.Haleted st., Chicago, III.
Gydo visokias Ilgas motoru, valku ir 

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

» Kaulai kur tn 
begi? Nugi pas 

k Petrą Salėki nes 
labai isztroszkes, o 
pas ji galima atsi- 
vedytl, nes Jis turi 
pulku ir szalta ba- 
varškealn, gardžia 

NfflHEaBflMu - , ruska ocziszczena 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o Isasigerus gauni žmogus 
Kiku užkandi kiekviena diena, tai jau 

iau su tomistą kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o y pači už tlumocziu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pas ma
ne, o ar —“ * - '• - - ‘ *
kiuoee

Ne?»nk, kol tavo visu organizmą* bus apimta* liros, kol tavo 
nervu orgsnnmas bus tuardyia*, prislėgtasis tn pastosi flztsskai 

SR ir prottazksi sunykusiu. setlnksscriu prie darbo, mokslo ar drau- 
Jyy gijii lu pareigu ir privalumu gyvenimo. Nežinoma*, netinkantis,
f 4 “ bi * kokl* 8jdymM B*’1 tik »*k«»KU. Arssiausi atsitik iaa*l. kn-
l rinr* a*z yyižiau, buvo tie, tą buvo gydyti neatsskancciai pirma

flT BCSBje. kiti buvo apluoszlnti aut viso ja gyvenimo dei Betilusiu 
chirurriiiku Uliymu. Ass gydau atgrubdamas ir atlaikydamas.

neskelbiu putus tymo ir naikinimo, kad sutekti greita i-zgydy- 
M mM- Kuinai sergantis vyras prikišu o nuo savęs, ksd buU iszgydyin

8*M*ir pr Aez Uzgjdau aut visados.
UŽNUODIJMA KRAUJOsa 30d e ua be gyvsidabrio ar potasse.

* HYDROCELE su 24 valandoms be optrAimo.
SZLAPYKLINES KLIAUTYS su lOdienu be piaua'.ymo ar skausmo.
ECZEMA, spuogai, dedervines, niežai ir visokios odos ligos iazgydomoa greitai ir vi- 

į sis. kai.
I NUŽUDYM AS VYRY BES atiUlsoma tn 14 diena.

INKSTU, PŪSLES IR PROSVAT1NES LIGOS. Mes bzgydeme visokia irilaclja, ian- 
I ku rziaplnims. užsistojimą, skakdejtma strėnų, menka b-tgima ir katariszka stovi.

A.LMANCZIO8 OPOS. Mes tepa šerta, kaip ilgai jpa bus etoveje, ar kokios joa, musu 
Hiudžs gydymdlszdžtMfniJas niojsės. * - Uf Z

I D-ras LOREJTZ 814 Penu Ui. APii.%TJ“.^.&^.LMTTSBūRG, PI. 
[OfT>«o vRlnii<lo»: Nuo9ryto tkl 9 vakaro šiokioms dienoms; nuo* ryto iki 4 po pietų 
Mventdieniais. PuraJyk. jei negali ateiti į ofisg. ’

__________ ______^iuc kreipkis pas Dr. 
jis tau duos teisinga ir gerg rodą. Yra 
m kurių paprasti daktarai neinstengia 
ką, įdėkit keletą markių ant atsakymo.

- - - (67 MARBORI ST.
_ CHICAUO. ILL.

ZT ■uvvureiju,LO"°
ss^‘s.w»%aur.

Antanas Kavaliauskas, 
3105 Ss. Halsted Street. Chfcago. III.

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

Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėklą paset i tinkančia žemę, — kurie 
gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša — taip lygini sumanus Dakta
ras Profesorius su Specialistais pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu sil
pnybių — vartojant, užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius sugrąžy
siant gera sveikata.
, .Sveikata tai didžiatises turtas žmogaus. Bet patekus i nelaime ligos, reik būt labai atsargiu, 
kad nepatekt i šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi, 
lygei reik ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras"■— ant visokiu ligų specialistas, 
bet teisyngai negali*būt ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visa esąs; kaip ir kvarbuotas paten
tuotas vanduo vadinamas vaistais vinais ir balsamais, ne jokios ligos išgydit negali.

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

Nors ir tada jeigu dar Atsiduos globan tikro moksliško gydimo sų pagelba tikru vaistu, kad ir 
su dideliu pasidarbavimu kovoje su liga, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius —‘ 
pergali ligą sugražynaht 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. C0LL158 ME- 
DlOAL INSTITTĮE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystę 
Profesoriaus ir Specialistus iŠtyrta ir pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybių; kokie 
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
savo gerą pirmutine sveikat 1 kaip pirmiaus niekad nesirgęs: per tai ne dovanai tą Institutą visi 
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.
Kad toks gydimas daagiansia raišiu sveikatos išduoda, tat tš daugybes nuolatiniu padeka- 

▼oniu, pagal prašymą išgyditu, keletą patalpiname, štai je pats kalba;

■bbb TBlBtot yra puakiaiazlaait, žydo daagyba 
Ufa. Maukai tikrai atangla*. Bliazima, pint- 
kaasi, papuerkui ir daagil kita litru aa naujai 
•iu bud u RadUtal gydymaa. parasaykitu pai

Prot. J. M. Brundza
New York ABrooklyn, IT. 8 A •

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės uėsiiiki mums ir musą 

gyduolėms^kuriems duodame teisin- 
fiAusięrodfiper Mišką dykai.

Kaip tisliiMytl Bupturj, Akių liga. 
Galvos ligfriBlinkima plaukų ir Pliki
mą. Pučkua. Bnuies įdegimą, Didervi- 
nes, Niežu*ir lytiškąjį brufta. Gyduo
lės nuo dantą atistos už 30c. Nuo ko
lą užtriną Uk 10c. .Męs turime apie pu
sę mllijonodaifckų an padRkavonėmis 
nuo žmonRą-visokių tautysčių. Rašyk 
P*? thjjs: M. MUNDZA CO., 
996-998 B*Mdway. Brooklyn, N.Y.

Gydo viuoktai li«a« be ikirtumo: Vyrinkaa. motertozkas ir vaiku liga*.
ryto kawTerek ,D’“ Wd° U r<Utalul operacija padaro DYKAI nuo 8 iki* ra!

n» l‘ę>8,° kardlen ir nedėliotos: Nuo 8 Iki 10 vai. ryto; nuo 18 iki I ra'
po pietų ir nuo 6 iki 10 vai. vakare, , . -

007 Ar vyskupas Valančius rValančanskas] ne
buvo v ii lustu lietuvystes? Parafė kn. Detnb- 
skl*. Uleido Susivieaijiinas Lietuviu Laisva
maniu Amjr., Cblcago, IU , 1901, pusi. 37.15o

63»Ethnologij» arba noksiąs apie žemės jautas 
Pagal Dr. M. Haberiandta parade Šernas. 
Chicago. III 1903, pusi.087. Yra tai svarbiau
sia moksliška knyga apie visas musu pasam 
les žmonių veisles. Ji parodo visu vieJpatvs- 
čiu, visu žemes knita ir ant masinusiu sale
lių žmonis ir ju paveikslus. Aprašo ju kilmes 
parva, tikėjimu, papročius, assiemima ir abei- 
nai viską. IS patilpusiu paveikslu matysit* 
žmonių gražiu, prastu ir biaurlu, tulu visas 
kūnas plaukais apželes, veidas į beždžionei 
punažus. Raštas šventas sako: „Sutvėrė Die
vas žmogų ant abrozo ir paveikslo savo,” bet 
pažvelgus į tulu žmonių veislių veidus, mato
me dideli nevienodumą, tada nežine kurie ii 
ju yra panašus paveikslui Dievo. Kas nori 
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito 
šia knyga. Preke neapdarytos..12.00
Apdaryta gražiuose ir arutuoss audimo apda-

MMoaus Profesoriau ir kiti daktarai I
Tai dabar tai su džiagstnu ratais iitą gro- 

mat%. bo iau mane ii<rdit n ne taip didelio 
kenteiimo irtitku daliu skaodeiitho. ir nusil- 
pnentno o tankus žlapinimasi kaip M peiliai* 
rete. biocia sapnu ir sekios n v bėgimo abelno 
nusilpneiimo. nerviškumo skaude įima po vis* 
kun< ir lapinas tonuose ir viduriuose kaip ir 
svaigyma su skaudėjimo gaivos, užima ausisę 
ir didelio nusiminimo, misluaa kad it pioto 
iieisiu. kaip jums butu piimtao* tatai Nors 
pas daageli daktaru gydtiaosi ir bavaa pas : 
save vadinančiais it Bot opos profesoriais tad 
ir persitikrinsiu ksd nėra profesoriais bet o* 
daktarais o tik tundakiatiu. daug visokia lig* 
ittnialinoone vienos i4p dit negali. O kaip 
persk J«,iu Jut paistyta Vsdovas ta Sveikata' 
tai patinau savo iannistes kladias irligasa pri- 
stasčia. Jums apvažias ir prisiųstas vaistus 
nors dar nesu varto tau visos, karioaa man pri
taikei. bet paniukau sveikas kaip naciai atsi
gimęs. už kg negaliu surast taip grąžui todtiu 
•u kariais jas aukitam tikt am mokstąj' in nž 
gero* vaistu*, galečia atidekavot. B^kor tik 
galėsiu iu* varda auginsiu, kad visi tinstu

oą, užimą ir skaudėjimą galvos, pr»®tą atmuA 
iima suvienyti mįslių ant vieno dalyko, *suntt>

h gerklė®, užimą ir splngimą ausyse, sunkųjį 
a—negaJcjinią

’ Guodottnns Kunigams iazdir 
ba.-Kapas, Arnotą*, Dalmati
kų*, Albas, Stula* wwimąto>ž- 
lytiniu* paradu*. Visoki darbą at
lieka artistKakai la laiką, v . 
! Norėdamos ęuodotino* Or-tes, 
izrba guodotini Kunigai, kad Juau

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

silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj 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? č ' .

Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir 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 pąlaikius per 
naktį skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos? ®

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

Raszyk klausymo laksxto ir gausi rodą(

Chicago IVIedical dinic, 
344 S. State Street, arti Harrison uL, CHICAGO, UL.

IŠSIUNČIA PO VISAS DALIS AMERIKOS per 
vytaoi kalboj savo jsaMaus. geriause gali itkreiktt Daktarai.

«> •>r®to**ri«* Ciolitaa d*l labo visuomene* paraše knyga ViII itaūkta* apie visokias liga* ir kaip būt sveiku ir apsiserget nuo
nu motinos vidnrioųse kūdiki, nuo apsuoiškimo ik užatuiimo Dc 
prisinntimo kaitua*s ^<^

Kodėl sirgt Ir bot varginamu ligoms, kad lengvai gali būt išgyditu atsišaukiant pas: 

Dr. E. C. COLUNS Medical Institute, c 140 W. 34th St., New York, N. t
Šventom, dienom. naoio iki o vakaris* «uo ?.ki 8 vai.

RalMt paminėkit kad U mualaikrašv^

ant krutinės ir skausmą duobiukėje, n 
ryti, atsirūgimą vėju ir skystimu, pi 
dusuli, greitą nuilsimą, gurr 
skaudėjimą strėnų ir kaulų, 
kraujo ir jausmą bėgiojimo ] 
ligas, kraujo užnuodyjimą, 
tnperį, nesveikumus kylanĮ 
ir dieninius nubėgimus sėklos, n« 
sapnus, 
nimą, si 
kaltūną

:LIETUVIŠKA PREKYSTE:
Visokio skyriaus laikrodėlių, žie

dų, lenciūgėlių. spUkų, armonikų, 
klarnetų, skripkų, phonograpbų 
ir daug viookių kitų daiktų.

•
 Kviaįiu brolius lie- 
javiua atsilankyti ir 
perąšttkrinti kainas 
(prekės). į visus Am
erikos miestus pri- 
ainnčju daiktus per 
Fx i resą arba knisa.Degtine! morkis forst & co. SlvvinpiC()|t SEC0|fD AV£ a SMITHFIELD STREET 01J V1110. 

gg P1TT8BURG, PA.
Mes esame pagarsėja po visas 8uv. Valstija*, kad parduodv 

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

Mes apmokame visas slųptlmo leszas (kasztus) In rytus Iki 
New Aorko ir In vakarus iki Chicagos ant pirkiniu virszaus33.00. 

■L 01 JelgU P*™1*1®* to,Uu •toRtl. duodame 10 nuoszimtl, idant tuomi 
pirkėjas parsiunsdinimo leszas galėta apmokėti.

Orderiuojant sionsklte pinigus registruotame laiszke ar per 
Money Order ant varko Morris Forst & Co., Cor. Becond 

■ Avė. & Smlthfield St., Pittsbur<, Pa. - 
' , Parsisiunsdinkite musu privatlszkaji prekių

me visose kalbose.

It J* Morris Forst dį Co.
Vvnncl C0R- second avė. a smitofield Street rik,i j . vynas! pittsburg, pa. lorKoly!

JEIGU SLENKA 
I PLAUKAI 
k tai nelauk kol jie visisiksi 
R. nuslinks. Dailus, tanku* 
S2 ir ibri plaukai padabina, 

žmogų ir yra didžiau.i u
■/L grožybes turtu. John’s

L>-_y sutvirtina szAnta. in- 
EaJN steigia spartu auglma 
9 ir vieton tszpuoĮnslu a t- 
«5X: fflM:1.!':;: 
K Tsznaikina pleiskanas ir 
K visokius neezystumus 
W nutaria. ŠHns plaukus 
M sugražina in naturalisz- 
iį ka parva. Tukstanczini 
* Žmonių apsisaugojo nuo 
IB praplikimo vartodami

Johu s Hair luvigorator.
Kam vaikszcziot su ne- 

įĮR dailiais, retais, nutriu- 
KHszuslais plaukai* ar pra- 

pilkasis kalva kad gali
ama užslaugtaU dailiu* 
■k ir ilgu* plauku*., PrūSTizOO ui bu- 

b ■ W tely. 3 buteliai už
95.00. Dideli* gyduo-

GYVENK VIENOJE IR I8ZRANDAV0K ANTRA.
Už 32.700 iki 33.500 gali pirkti viena isz

50 Nauju Dviem Auksztais Namu.
Arti Western Electric Co., Sears Roebuck Co., National Melleable Castings 
Co., Win*lov Broliu ornamentalluka geležiniu darbą ir amerikiniu 
■piralitzku dudu iazdirbiniu.

20.000 Darbininku įmonių. $300 inmokesties-
Liekinys po 332.00 kas menesi*, imant palūki drauge. Rando* 330.00 

ant menesio; 5 ar 6 kambariais triobt *u auksztu ir 7 pėdu ponamiu su Isz- 
lietais pamatais. Georgijo* puazies apdabal; maudykla, sziltas ir szaltos 
vanduo. Visoki pagerinimai intaisyti ir apmokėti.

14ta Gatve ir 49ta Avenue.
■ ■ Granto Žemiszkoslos Bendrijos Podalyj neuž-

ilgio pakils savo vertoje. (Dovydaa B. Lyman, 
■■VI "I globėjas. Willard T. Block, iždfninkaa).

Mes parduodame juos dabar po $540 ir daugiau už Lot* $50.00 
išmokėti, likuaiejie $10.00 kas menuo..

Penki centai nuvažiuoti in vidurį miesto.
• ISZIMTINIAI AGENTAI

jum patamnuslu už dyka viso 
, - ; kalule ir provoee. Atvažiavę 
iu kita miestu galite gauti paa mane 
geriausia nakvyne,.- h .

. Petras Szlakis,
3321 Aubvrn av., Chieago, Ui. 

(Tarpe 83-toa ui. Ir 33-ioP .) 
Telephonaa Y arda 6012

BRANGINTINAS RECEPTAS 

PRISIUNGZIAMAS DYKAI
SDpniemR Ir Nerviškiems Vyrams

Al tariu savo nuoMvybljerMtptąbeangintitMMn 
vaistui, priralomnin ganau* daktaro, kurio ai tei
ravausi atlankydama* aen(ją lalį. Al žinau U 
patyrimo, kad vaistas padirbta* pagal litą rueaptą 
yralifdlen gurkuostu silpniem*. Bervilkiem* ir 
besveikačiam* vrr*Bi*. Al žinau dėlto, kad Jis 
man sugrąžino sveikatą po llgoslrglmo nusll paėji
mu, nervilkunitt ir ateina nesveikata ir tt. Al 
pirm* to išmėginau s |**lall*t*s ir įvairiu* vaistu* 
bei gydymu* b* matomo pagerėjimo. Tripgl ži
nau, kad daugžUn ktt ų sirgusių t* ar kita liga nuo 
perridirbtaso, kMsnysttapaklydimą. peasižeugimiį 
ar perdėjimą, kaipaersMkumo, auoMglą, suny
kimo vyrybėa, tango* ■taiinttes, sunaikinto gyro
mo. stokos amMci>>*. Amurknybė*. nedrąsumo, 
skaudėjimo strėnose, atelnonesvelknmolr tt., ku
rie ruH man, tatmri itafcydė. kaip ir ai pats.

Žinodama*, kaip austai llsigjrdytl lito)* Lilyje, 
ai ui.įmaniaupagoibM. kiltoms Ir koinum reika
laujančiam tokta val.torparalusiam pa* mane, ai 
p**ląslu nuoratą *U<> roecpto ir ralkalingu* pata
rimu* nžpečėtpaam* lalike dykai. Receptą gali 
sutaisyti j!*ro)eaptk*k<4Bužmaiu*pinigus. Klau
syk mano rodoaAr pamėgink, o pamatysi, kad tai 
gem* v šilta*, nuo kusta busi sveikas, tvirta* Ir 
laiminga*. A* «ž •**• patarnavimą reikalauju 
SOo tau pasvežkn*. NSnkuomet *1 nereikalauju 
daogiau ui lltąmažą *mną lt nereikalauju Jo* kol 
t* vtsllkal nuputota spai, idnn* paskui geriau ga
lėtum braugtutt esate patarnavimą tau Al ne 
aiuuėta nieko apatokesttn ir neturto jokio sumislo 
Ugauti pinigus ar psrdaott vaistą, kurio tu nerei
kalauji, o jei ta rasi man* neteisingu, tai tiesiog 
gali mane apakelbti per litą iaikraltį.

Rašyk i tądien, kadangi llta italą gal peatslkar- 
tos daugiau. Atmink, kad gausi receptą ir Tiso* 
patarimu* dykai ir tu nereikalauji man siąsti 50o 
kol ncpnsveiksi. Adresas:

C. Benteon, P. H. Boz 655, Cblcago III.

Guodotinoms tautiszkom* ir baž-i 
bvtinems draugystėms iszdirba:-] 
Kat uti<yo, AmerikoalBKka* 
Wellawaa, 8zai 
tas, K u kardas,------
Kepures ir dėl MaraialkiL 
^rh^buta prideraneziat atlikta* »wo tautetę, paveskite ji tikrai

Eetavaitiai, ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Divislon St, Chicago, UL

D augsi ings* Profesoriau Instituto t

Kaip Intu* žinoma nuo pirmiau* apraiytos 
mano ligos. Kurie per du metus kankino, vidu
riu stota, skaudėjimas po krutiną, žirdies liga 
su abelnu nusilpnynejimu kankino, galvossva- 
igirnas, negalejiuia* kvapo atąaut. vaikčiojan- 
tidieglei po visą kūną dusinant ir skaus
mingu nsregtUiariiku mėnesiniu ir tekiiamas, 
baltųjų andrapsoiu -- nors gydSiauri
pas daugeli daktarą, bet toliau* pasveiki
mo. manu ligą vi* eio blogiu, ir vilti* itayjimo 
nustojau. Btt kaip parašiau Jums apie liga ir 
atsiustus vaistus ėmiau vartot, ii kart pasiiu* 
tau savije kaip ir revoliucija, bet tolaiua varto
jant jaučiau* lengviau ir geriau ir kaip sovar* 
tojau paikutinius. pariUkau sveika kaip nie
kad nesirgus, nors iau praėjo 5 nedėlios esu 
persitikrinu*, kad mano lig* pilnai Ugydita. 
U t toki t k arba sveikatos tūkstančiais karta 
dekavoju. nes pirma buvau ne gyva ne numirus, 
o dabar sveika ir laimina, tegul bus palai
minta motina ii kurio* vaisiaus, iiaugo tok* 
gelbėtojas nelamingu. »utikru talentu dakta
rystes Mano dėkingumą teiksite, pagarsint, 
kad serganti kaip ai buvau, žinotu kur rast 
tikra pagelba. m "

•4*> LMOckene,
IM Itoightou St.. Fitchburg. Mas*.

M. Makravickene,
*S $th Street, Passaic. N. J.

Širdies, viduriu, pas i gadini
mo, gumbo, diegliu visam kunęt 
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.

Miela* Daktaria Profesoriau 1

f aa kaip Professorial žinoma, kad takai sir
gau ant kataro plaučiu trumpo kvėpavimo, 
skau imu ir diegliu kratinei bjauraus skreplia- 
vinso. akaudeiimo. ir svaigimo galvos, kaip ir 
vaik45ioiaati<eaiMtik** diegtai po visą kūną, 
Ntespzs daugeli dakt.ru gydžiausi ir visokia 
lįsk irsta prtoeriau bet vi* man darėsi ariiaus. 
taip Kad iau buvau visai nustoja* vilties ižgy- 
dlmo Skaitant los apgarsinime po antgalviu 
. .Šaltlata Sveikatos1' ir atradau kad Jos išgy
dyta vi sokąs lig aa prašvito man* akle ir viltis 
Jtal ž*r galiu būt sveika ir Hgydita O kaip tik 
per 1 atiką apraiiaa tavo liga ir kankinimus, 
tad Ii įkarstąs sąrąs |*s atsinntetą ir suvarto
jau tusi vaistas baaijutaa dideli pastaerinima 
ant sveikatos bet kad dar ne suvisai buvau 
pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt, 
dar vaistą., tai tn*s paskutinius sąvartoms pa
silikau tvaikas kaip niekad nasirgąs ir dabar 
esu pjrshikrenąi kad likausi pamatilkai ižgy- 
dnas ir litą neatsmanjią. Siuučnr tirdtaiims* 
padskovanlaus saoratintmasveikatos, liuke- 
datas Jums ko didžiausios laimes; ir kad gei- 
betumet mus brolius ųuo kankiniu ligos. ,

-- 8b gu*done dėkingas
M. A. Deguti*, boxli. Piskering. La.

Pasirodavyk su. Lietuviszku Dakfa^ 
...... pas.........

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

LIETUVIU GYDYTOJAS

A. L. Graiczunas, Ph. G. M. D.
3202 S. Halstod st., kerte 32osgat-, Chicago, I I.

Tol. 7300 Ynnls
w 1 -save apgaudinėti vlsoktoos* irofosorlams Ir szandaktariatr* pa*
kariuos tik pinigus sukimui* o sveikatos ir teisingo* rodo* negaunate Jei tergt kokia liga. «ik 
pa* Dr. A. L. Graiczana, jis daoa tau tei iuga rodą DYKAI, ir pasak i* ar g*'i m* Užgydyti ir 
kaip ilgai gydymas trauksi*. , '

A L. Gralczuna* nesuvsdž o|o dar jokio ligonio ir i*z pirmo ptmi'inn pasako. *r lipomi VTR lll/vdnms* _ 5** . ___ _

skūra kas yra ženklu nervų silpnumo, inkstų 
aslaptingas ligas kaipo tai: šankerj, svfili ir 
s nuo patžagvstės jaunose dienose, naktįpius 

nusilpnėjimą, išsigandimą. baisius 
zoaingumą, u-umua-p-------- jpinimą lovoje ršeip tankų šlapt-
pnumą lytiškų daliijkylį silpnumą kūno, patrūkimą, kiaurajj 

_ ___ rože, niežus, sunkumą kojose, nutirpime '*“lm k"nn ,r M ,«“ru 
turi nors vieną iš virš paminėtų nesveikumu tai 
B. M. Ross, kuris yra speciialistu, 
ypatingai pasišventęs išgydyme 1M 
išgydyti Norėdami rodos per laii 

DR. B. M. ROSS

708 Raito Istorija. Pagal A. B. Schnitzerl 
sutaisė Šernas, Cblcago, Dl.. puri. 304, su pa
veikslais. Apraio kokiu bodu žmonės rašyti 
išmoko, kaip išdirbo raštą kiekviena žmonių 
tauta, koki raitai bavo senovėje, daug metų 
prieš Kristų, kada žmonės vietoje rašto vart<> 
Jo mazgeliu* ant šniūrų, išpiaustymu* ant 
medžio, iškapojitnu* ant akmens, piešė pa
veikslus, ir tik nelabai seniai daėjo iki šia- 

- dieninio alfabeto, telp kad pasiilirl o sau ke
lias dešimtu ženklelių (litaraųsu kurtais da- 

kiekvieną žodį ir viską ap 
kalbėti telp gerai, kaip Ir gyvu žodžiu. Yra 
tai knyga. Kuri ištikto žmogų interesuoja, pa
rodydama kaip tobulinosi ant svieto ra 

.....................$1,00 Apdaryta.................................

69 Lietuviško* Pasakos Y vairios. Dalis III. Su 
rinko D-ras Basanavičius, Chicago, III., 190* 
pusl.333. Telpa čia SOS gražiu ir labai juokingu 
EJfąkM --. -j.................................- ll-So
Drūtuose apdaruose.......................... ..91.50

Naujos Fortepijonu Natos.
I.ietLv uHymoas. Žodžiai ir melio- 

lija V. Kudirkos. Fortepijonui pr ruo 
iz* ė.Kaczanoyskis, Rygoje, 1906.. 30c

/ Pinigu* *iu*klt« ant adroeot 
-A. OL.8ZEW8KI, 

904 33-rd&tM Cizicstau,

ATTOKNEY & COUNSELOR lt LAW 
Chamber of Cemmeroe Bldg., Room 709 
t. S. C*fli«r La lai* aad Wa*hlngt«« Str**t» 

CHICAGO, ILL.
' 'T f LCPMONE HAIN 3642

dakt.ru
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