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POLITIŠKOS ŽINIOS
Revoliucija Maskolijoj.
Maskoliškos šventės, Kalė; 

Idos, Nauji-Metai, apstabdė 
Įyruputį revoliucijonieriškų 
Į judėjimų caro viešpatystėj, 
I jet jo neišnaikino. Kaip 
I. agnis ilgai laikosi pelenuose 
l-r uždega įdėtas malkas, teip 
Ir revoliucija: nors tuom tar- 
■ ui neva ramiau, — neapmirė 
Hdaskolijoj. Žmonės, tiek 
Kukų padėję, negali nusira

minti. kol neatsieks savo 
[tikslo, kol nepergalčs, nepa- 
Lamins po kojų tiek blogo pa- 
■tiarusių biurokratų

Iki galutinam pergalėjimui 
■caro rando dar toli, jo jungo 
■pergalėjimui reiks dar daug 
Kukų, gal kraujo ir žmonių 
gyvasčių. Iš syk cąras žadė
jimais ir viliojimais stengėsi 
įuraminti sukilusius žmonis. 

^Kada gi tas nepasisekė, jo 
B tarnai griebėsi žiaurumo, 
į raujo praliejimų, tikėda- 

niesi tuom nugazdinti neuž- 
| ganėdintus žmonis. Per vė- 
I lai, vienok: Maskolijos žmo- 
I nes, teisybė, kantrus, bet ir 
į kantrybei yra rubežius. Ir 
Į teip caro viešpatystėj žmonės 
I per ilgai kentė ir per tai at- 
ų ai Ii ko gana toli nuo vakari
enės Europos tautų. Jeigu 

11dabar pasikėlė, tai nepasike
itė be reikalo, bet todėl, kad 
[ ’fiau kęsti nebuvo galima, 
t td ant galo suprato, kaip 

L? jios išnaudoja ir skriaudžia 
Karas ir jo tarnai. Jau jie 
rnenusiramys, kol aepergalės 
L'šnaudotojų ir skriaudėjų, 
Kol neatsieks mierių, kurių 
fcėl kovų pradėjo.
B Prieš Kalėdas, deputacija 
|Bšerburgo gyventojui, po va- 

iyste miesto galvos, nusi- 
Mįnė pas \Vittę prašyti pa- 
|Biiįdnimo visokių spaudžiau- 

žmonis apsunkinimų, dar 
^Kuresnių negu buvo laikuo- 
|Kkada apie laisvę- nieks nė 
|Hktarti negalėjo. Dabar 
®1> žmonės gali kalbėti tru. 
pBtį laisviau, kadangi mat 
^K~o cenzoriai žmonėms nega 
^Kupų užrakyti, bet laisvės 
|H>p nebuvo Maskolijoj, teip 
^Kiėra. Ir Witte nepažadė- 
HB prašalinti kvailus vidaus 
HBiisterlo Durnovo padava- 
HBmus, teisinosi, kad jis ne- 

imti atsakymo už pasek- 
BK paliuosavimų. kadangi 

reiktų už jas atsakyti.
lĮĮttę už tuos padavadijimus 
^Įgė.-i ''įkrauti ant -į ran- 
JBiberališkujų partijų, ku- 
HH ant jo atsišaukimo, ant 
^■dimo užsitikėti ir paremti 
IgRitsakė neužsitikėjimu. pa- 
MKinieks nepadėjo. Vilkas 
■Kvis kaltina avis, kurias 
BKko. Tų pati daro ir Wit-

VVittę jo mieriuose ne 
^M^beralai. bet nieks, net 
ĮjįMrciionmriai. remti negal. 
||K<ų \Vittei liberalai turėtų 
BKiu tikėti negu, paveik-
B padūkėliui Pobedonos- 

B9|ii? Kaip Pobedonoscev, 
ir Witte daugiau Masko-

H^fi blogo negu gero padarė; : 
jHkvom ant užsitikėjimo ko- : 
■FiSiors partijos neužsipel ‘ 
^K-4-eidmainiavimais ant už- 
HBn?jimo nieks neužsipelno, i 

■ pttė iki šiol vien veidmai- :
ĮK^ok Pi įspirtas prie sie- 
BB mėtė pažadėjimus, bet 
IjjMyieno svarbesnio neišpil-

B WittA Peterburgo depu- 
„ Ajai apreiškė, buk nė joks < 

S^Uonas savo tautai nedavė 
BB laisvės, kiek jos nori .

Bi Mikalojuj!. Tas gal

būti ir teisybė, bet kituose
• kraštuose kiekvienas valdo
nas savo žmonėms davė kų 
nors gero, Maskolijos gi val
donai žmonis, su pagelba sa-

j vo tarnų ir kareivių vien 
į pančiojo, apie laisvę ne tik 

išsitarti, bet nė sapnuoti ne- 
> buvo daleista, už pamislijimų 
i vien kišo žmonis į kalėjimus,
• varė l>e sūdo į Siberijų, kan

kino, kaip tik galima. Ki-
i tuose kraštuose valdonai Kuo- 
: savo ant žmonių uždėtus pan

čius, Maskolijos gi carai var- 
i žė žmonis vis labiau. Per 

tai kilos tautos seniai pra
lenkė maskolius. Argi rei
kia stebėtiesi, jeigu masko
liai šiųdie*n reikalauja to, 
kų vakarinės Europos tautos 
turi nuo seniai!

Witte stengiasi įkalbėti, 
kad Maskolijoj žmonės dar 
neapsišvietę ganėtinai, jie 
nemokės naudotiesi iš lai
svės, kadangi 80% kaimiečit 
nemoka nė skaityt, nė rašyt. 
Bet keno kaltė jeigu teip 
yra? Kaltė vien biurokrati
ško rando, kuris, įsireižęs, 
stengėsi prie žmonių nepri
leisti šviesos spindulio. Ran
das nieko gero žmonėms ne
darė, o juos siurbė ir išnau
dojo, per, tai nustūmė į tokį 
vargų, iš kurio negali išlipti. 
Jeigu žmonės pasiliks biuro
kratijos raiščiuose, juk jie 
niekada * negalės ganėtinai 
apsišviesti, randis jau pasi- 
rupys, kad apsišviesti negalė
tų, kadangi apšviestas ne
mėgsta pančių. Kad randas 
nekenčia apšviestų, geriausiai 
rodo, kad jis policijos suor
ganizuotų ir apginkluotų juo
dųjų šimtinę siundo labiau
siai ant inteligentijos.

Ant galo, jeigu žmonės ir 
nemokės naudotiesi iš laisvės, 
jeigu jų žmonės gaus, tai 
Witte teipgi neprivalo ašarų 
lieti. Jeigu žmonėms truks 
apšvietimo . ir jie iš laisvės 
nemokės naudotiesi, tai biu
rokratai vėl paims viršų Ge
riausių to paveikslų rodo 
Prancūzija laike didėsės re
voliucijos.

Ten. žmonės paėmė viršų 
ant karaliaus ir jų rankose 
buvo valdžia, bet kad pran
cūzai dar iš tikro nebuvo pa
kaktinai apsišvietę, neįsten
gė savo rankose valdžių pa
laikyti, atsirado Napoleonas 
I; jis iš pradžių pasigarsino 
tik konsolių, bet įgavęs dau
giau pasekėjų, išgriovė res
publikų ir pasigarsino cieco- 
riu, bet respublikoniškos val
džios duotos žmonėms laisvės 
nedryso Su visu išnaikinti.

Tai ir Wittei nėra kų ašarų 
lieti, kad maskoliai neapšvie
sti. Jeigu jie nemokės iš lai
svės naudotiesi, Wittės nu
mylėti biurokratai vėl įgaus 
valdžių. Bet Wittė bijosi 
duoti žmonėms jų reikalauja
mų laisvę, kadangi su laisve 
išsiplatins ir apšvietimas, o 
tųsyk išnyks ir biurokratijos 
sauvalė, o Wittei labiau rupi 
labas biurokratų negu žmo
nių, todėl jis juos tuščiais 
pažadėjimais bando nuramin
ti.

Bet žmonės parodė jau Ma
skvoj, Latvijoj, ant Kauka
zo, pietinėj Maskolijoj, kad 
tuščiais pažadėjimais jų nu
raminti negalima, parodė, 
kad jie supranta mierius 
Wittės. Jeigu valdžia ne
duos Visko, ko žmonės reika
lauja, jie nesiliaus kovoję, 
kol neapturės to, ko geidžia, 
kad ir tas kaštuoti! daug

kraujo ir žmonių gyvasčių. 
Už tų kraujų, už ekonomiškų 
sunaikinimų krašto, atsaky
mas puls ant caro ir ant jo 
nedorų, veidmainingų rodi
ninkų ir tarnų.

Ir su garsia, savo išmisly- 
ta viešpatystės durna, nors 
jos pagarsinimas jau nemažai 
kraujo kaštavo, Witte vilki
na, j ieško vien išsikalbėjimo, 
dar neapreiškė galutinai, 
ant kokių pamatų žmonės ga
lės rinkti savo atstovus. Žiu
ri mat, ar kokiais be vertės 
trupiniais negalima bus žmo
nių užganėdinti. Duos dau
giau, jeigu žmonės nenusira- 
mys, jeigu gi nusiramintų, 
gal nieko neduotų, caras vėl 
bandytų valdyti kraštų su 
biurokratų pagelba, kaip 
valdė iki 'šiol. Peterburgo 
deputacijai apreiškė, jog dėl 
neramumo tūluose Maskoli- 
jos kraštuose, negalima da
bar daleisti rinkimo, nė susi
rinkimų, kadangi agitatoriai 
tų panaudoja kėlimui riau
šių. Į viešpatystės rodų da- 
leisęs rinkti pusę sąnarių, o 
kitų pusę paskirsęs caras, tai
gi pusė mat bus biurokratų. 
Ar gi žmonės gali pasiganė- 
dinti tokiais niekais?!

Caras savo manifeste ap
reiškė, jog prigažysta laisvę 
žodžio ir rašto, bet, iš tikro, 
dabar dar yra blogiau ir sun
kiau laikraščiams, negu buvo 
pirma. Seniau, vidaus minl- 
steris suteikdavo laikraščiams 
tris persergėjimus, tik po to
kių persergėjimų galėjo už
daryti daikraštį.
rods, ' nusidėjusį laikraštį 
skundžia į sudų, bet audžia 
gali uždaryti laikraštį už vie
nų straipsnį be jokių perser
gėjimų. Niekada dar, tur
būt, Maskolijoj neuždarė tiek 
laikraščių, kiek jų uždaro da
bar už kiekvienų drųsesnį 
straipsnį, valdant kraštų Wit- 
tei, nuo kurio Maskolijos 
žmonės teip daug gero laukė.

Iš tikro, Maskolijoj viskas 
pasilieka po senovei, galima 
sakyti, dabar blogiau negu 
buvo, paveikslan, laikuose 
Aleksandro II.

Argi reikia stebėtiesi, jei
gu žmonės nenusiramina, jei
gu kelia riaušes, jeigu prieš 
netikusio caro valdžių pasike
lia čieli apskričiai. Žmonės 
reikalauja laisvės, o valdžia 
jos duoti nenori. Bet jau,- 
turbut, ne randas bus perga
lėtoju.

Per Naujus-Metus keliose 
vietose, kaip antai: ant Kau
kazo ir Lenkijoj, valdžios pa
rengė žmonių skerdynes. 
Lenkijoj buvo darbe bombos, 
revoliucijonieriai nudėjo ke
lis valdžių šnipus.

Latvijoj ir ant Kaukazo 
randui nepasisekė paimti vir
šų ant revoliucijonierių ir 
tas gal ir niekada nepasiseks. 
Witte stengiasi įkalbėti, kad 
tik valdžiai pasisekė apsau
goti Maskvų ir Peterburgu 
nuo išnaikinimo, kadangi 
buk revoliucijonieriai siuntė 
į miestų dinamito prikrautus 
trukius ir buk juose buvo 
tiek dinamito, kad jo užteko 
išnaikinimui abiejų miestų. 
Čia, vienok, bus greičiau tuš
čias Wittės pasigyrimas, ne
sutinkantis su teisybe.

Kaune, Vilniuje, Varža- 
voj, Lodziuje ir kituose dide
sniuose miestuose ant gatvių 
sutraukta kariumenė su ka- 
nuolėms. Laukia mat žmo
nių sukilimo.

Naujų metų diena Peter-

Dabar,

burge neapsiėjo be riaušių. 
Naktyj, kaip paprastai, lauk
ti naujų metų, restauracijoj 
Meškos susirinko pulkas tur
tingesnių Peterburgo gyven
tojų, kuriame tai skaitliuje 
buvo daug reakcijos pasekė
jų. Tie liepė muzikantams 
griežti ,,Bože caria chrani” ir 
klausė atsistoję. Studentas 
Davydov nenorėjo atsistoti. 
Užtai grafas Šeremetjev pra
dėjo jį barti. Užgimė nesu
tikimai, laike kurių Šeremet- 
jev peršovė Davydovų; jo gi 
draugai butų užmušėjų sūdrų- 
skę, jeigu jis nebūtų pabė
gį-

Tas atsitik urnas vėl suerzi
no Peterburgo gyventojus. 
Laikraščiai, savo straipsniuo
se, pašvęstuose nabjiems me
tams, neprauašauja nusira
minimo sekančiuose metuose, 
priešingai, laukia dar dide
snių riaušių ir maištų, negu 
buvo pernai. Be džiaugsmo 
žmonės Maskolijoj patinka 
naujus metus; ant užrubežių 
beržių vertė maskoliško rau
do procentinių popierų visur 
nupuolė.

Riaušės, neramumai ka
štuoja nemažai, Jau dabar 
nuostolius, dėl kylančių viso
kiuose Maskolijos kraštuose 
maištų, skaito ant 1 milijar
do rublių, taigi netoli tiek, 
kiek kaštavo karė su Japoni
ja; o prie to nepaskaityti 
nuostoliai dirbtuvių dėl štrai- 
kų ir apsistojimo darbų. 
Daugelį dirbtuvių pats jų sa
vininkai uždarė. ’

Valdžios dabar* laukia vėl 
smarkesnių riaušių 22 d. sau
sio. Mat tų dienų visoj Ma
skolijoj darbininkai apvaikš
čios iškilmingai atminimų 
pirmutinių revoliucijos aukų, 
atminimų garsių darbininkų 
skerdynių Peterburge

Penzoj likosi užmuštas 
nerolas Lisovsky.

Morokko.
16 d. sausio, Išpanijoj, 

mieste Algeciras, prasidėjo 
nuo seniai laukiama terptau- 
tiška konferencija sutvarky
mui Morokko reikalų. De
legatai Prancūzijos, Vokieti- 
josį Švedijos, Belgijos, atka
ko į Išpanijų geležinkeliu per 
Prancuzijų. Amerikos, An
glijos, Italijos delegatai at
kako jūrėmis, pirmiausia į 
Giblartarų, kur amerikoniški 
jurininkai broliatosi su an
gliškaisiais.

Tūli laikraščiai mena, kad 
konferencija trauksis porų 
mėnesių, kiti gi mena, kad 
pasibaigs greitai *teip, kad 
karė terp Vokietijčs ir Pran
cūzijos bus. neišvengiama. 
Morokko delegatas atkako 
jūrėmis ir jį kanuolių šūviais 
pasveikino porte stovinti iš- 
paniški kariški laivai

Kas išpuls iš tos kanferen- 
cijos, sunku įspėti, kadangi 
dabar nieks nežino, kaip pa
sidalys besitariančių viešpa
tysčių delegatai; ųežinia, ku
rie rems Prancurijpe, o kurie 
Vokietijos mierius. Iš tikro 
ir ta konferencija sušaukta 
vien prašalininmi nesutiki
mų terp Vokietijos ir Pran
cūzijos, jeigu galima, neda- 
leisti karės. Vokietijos laik
raščiai tiki, kad Amerikos 
delegatai rems Vokietijų ir 
tokiu bud u pasitiai perbal- 
suoti stojančius 1 
pusėj. Iš tikrc 
nieks nežino, kas e 
o kas kitos viešjfc 
aėj, kadangi dm

je-

ancuzijos 
vienok,

» vienos, 
ystės pu

laiko nesigiria, kokias jie 
nuo savo randų turi instruk* 
cijas.

Prancūziški ir angliški 
laikraščiai garsina ‘ apie ren
gimų kariškų pajiegų karei 
abiejuose nesutinkančiuose 
kraštuose. Nieks, vienok, 
neabejoja, kad jeigu užgims 
karė, Anglija atvirai stos 
Prancūzijos pusėj; ant Ma- 
skolijos paramos Prancūzija 
nė laike tarybų, nė užgimus 
karei, visai negali rokuoti.

Venezuelė.
Dipliomatiški susinešimai 

Prancūzijos su Venezuele li
kosi pertraukti, kadangi mat 
naujų metų dienų Venezuelės 
prezidentas įžeidė Prancūzi
jos pasiuntinį. Apgynimų 
savo pavaldinių Venezuelėj 
Prancūzija pavedė Suvienytų 
Valstijų pasiuntiniui. Ve
nezuelės randas uždarė biu
rus Prancūziškos pojurinio- 
telegrafo kompanijos.

Žinoma, konferencija mie
ste Algeciras uždengė nesuti
kimus Prancūzijos su Vene
zuele, bet ir tie gana svar
bus, kadangi ir čia gali už
gimti karė, kuri apsilpnytų 
Prancuzijų karėj su Vokieti
ja. Į Venezuelės pakrantes 
Prancūzija jau išsiuntė savo 
kariškus laivus. Jeigu Ve- 
nezuelė nenusilenks, prancū
ziški laivai gavo prisakymų 
bomborduoti Venezuelės por- 
tiuius miestus. ' i

IŠ LIETUVOS.
Iš Vilniaus

Vilniaus lenkų laikraštį, 
,,Kurjer tVilenski,” kuris 
nuo savo užsidėjimo neman
dagiai pradėjo erzinti lietu
vius, nupirko knygų išleidė
jas Zavvadzki. Redaktoriu
mi jc bus pagarsėjęs lenki
škas raštininkas Czeslaw 
Jankowski. Nuo šito galima 
daugiau gero laukti negu nuo 
Korwin Milewskio, kuris sa
vo amžyj visokiems dievams 
tarnavo, tarnavo net carui ir 
popams.

Parengęs žmonių skerdy
nes, Vilniaus gubernatorius 
Pahlen, pasitraukė nuo vie
tos, jo vietoj caras paskyrė 
buvusį Besarabijos guberna
torių, grafų TatišČevų.

Vilniaus generalguberna
torius, lapkričio 22 d. (gruo
džio 5 d.), išleido telegramų į 
Peterburgu žmonių apšvieti
mo ministeriui. Ta telegra
ma jis praneša apie tai, ko
kias permainas yra jisai pasi- 
ryžęs padaryti Kauno guber
nijos mokyklose.

1) Reikia tuoj aus įvesti 
lietuvių kalbų į pradedamų- 
sias mokyklas.

2) Lietuvių , kalbų galima 
esu išguldyti per visų vaikų 
mokymos laikų.

3) Tuojau leist į pradeda- 
rausias ir dvikliases mokyklas 
mokytojus-lietuvius, be at
žvilgio į jų tikybų, o rusams 
mokytojams parūpinti kitur 
vietas arba duot pašelpų iš 
valdžios pinigų.

4) Leisti lietuviams stoti į 
Panevėžio mokytojų semina
riją-

Generalgubernatorius įsa
kęs Vilniaus mokslo apskri
čio globėjui tuojau pasini 
pinti, kad visi tie keturi 
punktai butų išpildyti.

Iš Latvijos.
Nors didesniuose Latvijos

miestuose kariumenė, rodosi, 
paėmė viršų ant reyoliucijo- 
nierių, bet kaimuose už tai 
valdo revoliucijonieriai. 
Tvirčiausiai jie laikosi Dor
pato pa v.. Čia maskoliška 
kariumenė laikosi tik didelė
se krūvose, visų sutraukė į 
Dorpatu.

Kuršėj žmonės, išviję ma
skoliškus urėdninkus, išrin
ko savuosius, terp kurių 
daug apskričių pardėtinių y- 
ra moterų. Nauji urėdnin- 
kai geriau baudžia visokios 
veislės plėšikus negu buvo 
prie maskoliškųjų urėdnin- 
ką.

Maskoliškas randas užti
krina, buk caro jeneral-gu- 
bernatoriui pasisekė pagauti 
revoliucijonierių išrinktų Lat
vijos ir ’ Estijos republikos 
prezidentų, kuris buk likosi 
sušaudytas. Čia, vienok, be
ne tik bus tuščias jeneral-gu- 
bėrnatoriaus pasigyrimas.

Netoli Hasenpotho revoliu
cijonieriai bandė apvaldyti 
gabenantį iš Peterburgo į 
Liepojų pinigus trūkį. Bet 
caro valdžios pirm laiko apie 
revoliucijonierių mierius da- 
žinojo ir gerai pasirengė. 
Užgimusiame mūšyje 65 revo- 
liucijonieriai likosi užmušti, 
o 100 tapo sužeistų. Ta ran
do paleista žinia neišrodo, 
vienok, teisinga, kadangi jo
je nė žodžio nepaminėta apie 
nuotrotas kareivių eilėse.

Latviai išleido jau savo pi
nigus, ant kurių yra ne caro 
paveikslas, bet paveikslas 
latvių socijalistų vadovo Ma
limo.

Nors caro randas užtikrina, 
jog jo paskirtas jeneral gu
bernatorius ima viršų ant re
voliucijonierių Latvijoj, bet 
ištikro, turbut, yra kitaip, 
kadangi pulkai vokiečių du
mia iš Latvijos į Vokietijų. 
Ptusų randas parengė pabė
gėliams stacijas Karaliaučiuj, 
Klaipėdoj ir Berlyne; pabė
gėliams dalina pašelpų, ka
dangi daugelis nužudė savo 
turtus. Jeigu Latvijoj .butų 
ramiau, jeigu valdžios imtų 
viršų, tai laikanti rando pusę, 
nuo jo vien laukianti pagel- 
bos vokiečiai nereikalautų 
bėgti į užrubežius. Berlyne 
visi koteliai neįstengia patal
pinti visų pabėgusių iš Latvi
jon vokiečių, o jie ne nuo ca
ro rando bėga, bet nuo revo
liucijonierių. Jeigu latviai 
ir nepasiliuosuotų nuo caro, 
tai jie jaft vis gi turės naudų 
iš to, kad išvalė savo tėvynę 
nuo neprilankaus sau voki
ško gaivalo, kuris, besilaiky
damas rando skverno, per 
amžių eiles skriaudė latvius

Latvijos jeneral gubernato
rius jenerolas Sologub su- 
konfiškavo latvių bažnyčias, 
kadangi buk jos tarnauja re- 
voliucijonieriams. Jis Užė
mė teipgi Latvių bankų ir ap 
reiškė, jog banko neatiduos 
kol jam nedarodys, kad ban
ko pinigai nebuvo naudoja 
mi ant pirkimo ginklų revo- 
liucijonieriams.

1 Nauja Lietuvos partija.
Lapkričio 24 d. (gruodžio 

7 d.) Vilniuje buvo kunigų- 
lietuvių susirinkimas. Jų į- 
kurta ,,Lietuvos Katalikų 
Demokratų Partija, ” kuri ap- 
imsianti tris vyskupijas: Vil
niaus, Žemaičių ir Seinų. 
Susirinkime dalyvavę apie 
50 kunigų.!

Ta naujoji partija išleido 
atsišaukimų dėl lietuviškųjų

mokyklų. Ji pataria daryti 
nutarimus valsčiaus kuopose 
ir reikalauti:

1) Kad visi dalykai musų 
mokyklose butų išguldomi 
lietuviškai.

2) Kad musų mokyklose 
butų mokytojai lietuviai ka
talikai.

3) Kad žmonių išrinktiejie 
mokyklų globėjai prižiūrėtų 
mokyklas . ir kad mokytojai 
butų valsčių samdomi.

4) Kad niekas negintų 
mums steigti lietuviškųjų 
mokyklų, ypatingai prie baž
nyčių ir sodžiuose, ir mokyti 
šiaipjau namuose musų vai- 
ką.

Tuos nutarimus partija pa
taria siųsti visokiems valdo
vams — gubernatoriams, mi- 
nisteriui.... Kol nebusiu 
išpildyti reikalavimai, parti
ja pataria atimti vaikus, ir 
mokyti juos namieje.

Be to, atsišaukime pasaky
ta: „Vyrai, varykime masko
lius mokytojus laukan iš mu
sų krašto, nebmokėkime 
jiems algos, nestatykime mo
kyklų. ..*

,,Vilniaus Žinios”, kalbė
damos apie ,,Lietuvių krikš
čionių demokratų partijų”, 
sako (Nr.278), kad toji parti
ja ,,protestuoja prieš steigi
mų Lietuvoje cerkvinių mo
kyklų”. Čia „V. Ž.” kalba, 
turbut, apie tų pačių „Lietu
vos Katalikų Demokratų 
Partijų”.

JU „Liet. Uk.”

Gardino.
gubernijoj, ypač

ls
Gardino

Pružanos pavietyj, užgimė 
kaimiečių maištai, kaimie
čiai kerta dvarų girias, nesi
duoda perkalbėti, kad girios 
yra dvarų, o ne kaimiečių.

Iš Karšo. ✓
Dabar Rosi jo j, kaip ir A- 

merikoj,žmonės kaip nor, gal 
tikėti. Apie politiškus daik
tus, kas kaip nori, gal kalbė
ti ir rašyti. Be sūdo neva
lia žmogaus areštuoti (are
štuoja, vienok, šimtus), visi 
turi balsų.

Žmonės nenori nurimti. 
Prieš manifestų buvo sustab
dyti geležinkeliai Rosijoj ir 
pas mus į Karšų nebėgiojo 
trukiai, 15 dienų stovėjo te
legrafas ir pačtas. Svaras 
cukraus kaštavo 35 kapeikas. 
17 spalių mieste buvo didis 
sumišimas; išleido iš kalėji 
mo socijaldemokratus; soči- 
jalistų buvo lietuvių ir len
kų, žydų ir maskolių.. Jie 
pradėjo laikyti susirinkimus, 
pasakojo, kaip biurokratai 
skriaudžia žmonis, laiko tam
sybėj. General-gubernato- 
riui ir policijai pradėjo į akis 
išmėtinėti, gubernatorius ne
prieštaravo; pradėjo išmeti-. 
nėti musų oficierams, kad jie 
niekam neverti, nieko pats 
neskaito, skriaudžia karei
vius kiekviename žingsnyje. 
Žodžiu, baisu klausyti ir bai
su pamislpti kų jie pasakojo.

Socijalistai išniekino kazo
kus, tai kazokų oficierai no
rėjo j uos su šoblėms iškapoti, 
bet gubernatorius ir policija 
kazokams apreiškė, jog nėra 
tiesų bausti socijalistus, te
gul kalba.

Paskui kariumenei pagar
sino mani f estų, jog bus pa
didintos kareivių algos, gaus 
geresnį apsi rėdymų ir valgį, 
duos muilų; sutrumpins ant 
vienų metų tarnavimo laikų. 
Bet to pažadėjimo nepildo,

4
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vienos rotos sulaukė pageri
nimų, bet kitos nieko nega
vo.

Kada mus paleis, Dievas 
težino, sulaikė mus iki 31 d. 
kovo 1906 m.

Pakilo čia taipgi sumišimas 
terp kareivių; pirma susibun-

• tavojo saperų rotos. Čotam 
susibuntavojo trys rotos tvir- 
tynės garnizono, už prastą 
valgį ir drabužį.

Petras.

nėra tikros žinios, 
visoj Rosijoj nėra

Kalėjimai buvo

Iš Aleksandravo, Kauno 
gubern.

Pas mus kalba, kad išėję į 
užrubežius gali sugryžt, bet 
iki šiol 
Dabar 
tvarkos.
prikimšti socijalistų už dau
žymą monopolių, bet juos vėl 
paleido. Buvo išleistas caro 
Bianifestas, daugelį paleido 
iš kalėjimų. Pradėjo žmo
nės dar neramiau užsilajkyti. 
Monopolių nėra Škopiskije ir 
kitose vietose, mažuose mie 
sieliuose visi išdaužyti, dau
žė net po tris kartus; dabar 
jau nebetaiso. Kupišky j vis 
dar buvo čieli, nes ten yra 50 
kareivių, kurie neduodavo 
daužyti, bet susitarė visi ap
linkinės socijalistai, apie 300

■ vyrų, nuėjo ir susitarė nebe- 
daužyti monopolių, bet liepti 
uždaryti. Kareiviai griebės 
už karabinų, bet»socijalistai 
pasakė, kad nieko jie nedaro 
ir muštynių nekelia. . Tai ir 
užrakino monopolių ir pasiė
mė raktus. Iki šiol da ne
pradeda šinkuot, nes prisakė, 
kad ir žmonės ir žydeliai gė
ry m ų nepirktų, tegul jie su
pūva. Mokyklą teipgi užda
rė ir mokintojus išvaikė. 
Girdėti, kad ir iš Juodpienių 
išvaikė mokytojus. Tai matot, 
kas darosi mažuose miesčiu
kuose. Didžiuose miestuose, 
kaip Peterburge, Maskvoj, 
Odesoj ir kituose, didžiausi 
neramumai, visoj plačioj Ro- 
sijoj žmonės nebeklauso nie
ko, nė policijos; sako ir kar
eiviai nekurie nelabai klau
so. Tai Dievas žino, kas bus 
iš to. Teip betvarkos nebus 
ilgai. Pas mus kalba, kad 
ant naujų metų bus kokia 
nors nauja rėdą, kadangi 
senoji negali ilgai laikytiesi.

; Žvalgas.

Iš Joniškio, Šiaulių pa v.
Pradžioj gruodžio, Joni

škio lietuvių socijaldemokra- 
tų partija sugavo 5 žmogžu
džius. Laikė juos valsčiaus 

- bute iki 8 gruodžio. Tą die
ną būva šventė Nek. Pras. P. 
M..; žmonių susirinko į baž
nyčią nemažai. Išėjus žmo
nėms iš bažnyčios, sočijalde
mokratų partija ant turga
vietės pradėjo žmonių klau
sinėti, kaip su tais vagims 

' elgtis. Ūkininkai šaukė, 
kad reikia nušauti. Socijal- 
demokratai ir žmonės ėjo į 
valsčiaus kanceliariją, norė
jo žmogžudžiams galą pada
ryti, bet pribuvo anštolis su 
10 kareivių ir soc.-demokra
tai jiems žmogžudžius atida
vė be jokių riaušių.

Jeigu žmogžudžius an s toli s 
paleistų, tai nevienam ūki
ninkui butų galas, jie atker
šytų už suėmimą

Politechnikas.

bet vėl pradėjo skersti mu
sų nekaltus brolius. Męs tu
rim tą sunkų jungą pergalėt, 
pasiliuosuot nuo neprietelių; 
jau baigiam vyti visus judo- 
šius raudonsiulius iš Lietu
vos. Bunda lietuviai iš mie
go, dabar kiekvienas lietuvis 
supranta, kaip jį skriaudė 
caras, supranta net tie, kurie 
buvo gatavi caro tirono čeba- 
tus bučiuot, o savo brolį lie
tuvį parduot, kaip Judošlus 
Jėzų. Dabar šitie jau tyli. 
Nors jų daug prarijo kulkas, 
bet kiti pradėjo jau bėgti. 
Svetimtaučiai iš musų tėvy
nės jau kraustosi; dabar Ro
sijoj baisi revoliucija plati
nasi. Bus susivažiavimas vi
sos Rosijos žmonių Petrapy- 
lyj apkalbėjimui krašto rei
kalų; lietuviai nori, kad mu
sų seimas butų Vilniuj. 28 
d. lapkričio buvo susivažia
vimas visų lietuvių Vilniuje, 
pasikalbėti apie savo reika
lus. Gal galės visi sugryžt 
namon, kurie išbėgo nuo to 
prakeikto caro.

Lietuviai, prašykit Dievo 
kad męs pergalėtume musų 
siurbėles ir padarytume savo 
valdžią (ant to vien prašyti 
Dievo neužtenka, reik ir 
daugiaus ko. Rd.).

Lietuviai šitose aplinkinė
se sudaužė visus monopolius, 
išvaikė visus pristavus ir u- 
rėdninkus ir - visus šnipus. 
Ir lietuvių pakliuvo daugį 
kazokų nagus, bet i>askui 
juos paleido.

Žvalgas.

jaldemokratų partijos. Žmo
nės, nepažindami, lenkiasi jų 
kaip gali. O valkatos priri
ja, arba atlupa iš žmogaus 
paskutinį skatiką ir velkasi 
toliau. Ūkininkai, būkit 
drąsus, nesilenkit tų valkatų, 
kurie žmonis nuplėšia; bet 
susitarkit, prisiruoškite ir su 
kačergom, arba su kuom kas 
gali, pavaišinkite valkatas.

Socijalistai neplėšia ūki 
ninku kruvinu prakaitu už 
dirbtų skatikų! Jie nenori 
žmonių kruvinoms rankoms 
uždirbtų skatikų! — Jie vien 
nori, kad terp žmonių gyvuo
tų vienybė, teisybė ir meilė.

Politechnikas.

Iš Alocko valsčiaus, Zara
sų paviečių, Kauno gub..

Rosi joj dabar dideles riau-

Iš Kauno gubernijos.
1 d. gruodžio pakilo triuk

šmas po visą Kauno guberni
ją, kaip antai: miestelyj Ža
garėj, Skaisgiriuos, Gruz
džiuos, Joniškij, Kriukuos, 
Pašvintine ir kituose to kra
što miesteliuose ir suodžiuo
se.

Triukšmas padarė nemažą 
įspųdį, išgazdino nemažai 
žmonių, ypač moteris. So
džiuose ūkininkai vaikščioja 
naktims, kas kuom turėda
mas, apsiginklavę, laukia 
„Juodosios Šimtinės”. Ki
tur ūkininkai perka ginklus 
ir kaldinasi durtuvus apsigy
nimui nuo tos caro tarnų su
organizuotos šimtinės. Jo
nišky j per. keletą naktų ant 
gatvių žiburiai nebuvo gesi
nami.

Iš Šiaulių parvažiuojant į 
Joniškį, tapo nudurtas, Ža
garės parapijos, Lenkaičių 
sodžiaus, ūkininkas Virbic
kas. Piktadariai, iš miško 
išėję, pareikalavo pinigų. 
Virbickas pasakęs neturįs, 
tai jį ir nudurė j

4 d. gruodžio, Joniškio ap
linkinėse buvo matyt šviesa 
ant oro, 6 vai. 15 min. ryto. 
Šviesa stovėjo neilgiau kaip 
2 minutas: pasirodė ilga, 
kaip šluota, paskui nuo smai
lumos pradėjo temti ir užge
so visai. .Šviesa buvo pietų 
vakaruose.

4 d. gruodžio vietinis kle
bonas iš sakyklos ragino pa
sirūpinti apie sutvėrimą Jo* 
niškij beturčių šelpimo drau
gystės. Tas butų gana nau
dinga beturčiams.

Pastaruoju laiku pasidarė 
Joniškio aplinkinėse netvar
ka. Parapijoj ir miestelyj 
kyla nesutikimai, peštynės, 
plėšimai. Po miestelį vaikš
čioja Joniškės grintelninkai, 
užpuldinėdami ūkininkus,

Iš Rokiškio miestelio, Eže
rėlių apskr., Kauno gub..

Rokiškije, lapkričio 28 d. 
(gruodžio 11 d.) būrelis iš 15 
—17 žmonių priėjo prie mo
nopolio ir pareikalavo, kad 
jį uždarytų. Monopolį ser
gėjo du kareiviu. Monopo
lio uždaryti juodu nesutiko. 
Bet žmonės to reikalavo, ir 
kareiviai ėmė.... bėgti. Pa
skui, kada kareivių, draugėj 
su pabėgėliais, susitaisė iš vi
so apie šešiolika ir netoliese 
susirinko jau didelė minia 
žmonių (buvo turgaus diena), 
kareiviai sustojo ir, atsigręžę 
atgal, paleido iš visų šaudy
klių tiesiai į žiūrinčią ištolo 
žmonių minią. Ant vietos 
krito negyvi aštuoni žmonės, 
šešiolika sunkiai sužeista. 
Iš tos šešiolikos kai-kurie, be
vežami ligonbutin, pasimirė, 
kiti mirė jau nuvežti: gerai 
busią, jei išgysią keturi. Vie
nas žmogus, kaip sėdėjo ra
tuose važiuoti namon, teip ir 
liko negyvai peršautas su sa
vo arkliu. Paskui subėgo 
daugiau kareivių (Jų yra Ro
kiškyje 180) ir ėmė šaudyti 
iš visų pusių, tik jau nebe į 
žmonis, bet augštyn.

Iš tų, kurie vijosi bėgan
čius kareivius, nė vieno ne
sužeidė. Sužeisti .tiktai ne 
kaltiejie žmonės.

Rokiškio pristovas ir urėd- 
ninkas abudu labai linksmu, 
neatsidžiaugia.... ■ Kas čia 
bus kaltas, gana aišku.

I. T.
Iš „Liet. Uk.”

sios bykjj siu ponais turi būt 
per naują peottiurėtos.

12) Apsisaugojimui 
vagių, ptešikaį- ir žmogžudžių 
turėti ginki ųų neprašant jo
kio leidimo, jdkio bilieto.

13) Reikalauti, kad butų 
panaikinti Įdomų skirtumai 
(kad nebebūtų luomų) ir kad 
kelius taisymų visi gyvento
jai, ne^fenisfodiečiai.

14) NVbėirfešioti pranešimų 
(„pavestkų”) bajorams.

15) Žemę, kurią dabar val
do raštinTnltaB, atiduoti 
tiems, kurių ji pirma buvo.

16) Panaikinti- dabartines 
rusiškas iškabas — ant val
sčiaus, mokyklų, pačtos rū
mų ir prie kelių, ir jų vieto
je pakabinti lietuviškas.

17) Neleist policijai ir ki
tiems valdininkams suimti nė 
vieno žmogaus, jei tik jis ne 
vagis ir ne žmogžudys.

18) Visiems prisidėti prie 
valstiečių sąjungos ir, užsidė
ti po 1 kap.r' nuo dešimtinės 
sąjungos Tei kalama.

Ta pačia diena žmonės 
darė monopolį.

nuo

už-

mu-

®e8: socijalistai ir visi, varg* atvykusius bu produktais į
šai norim nusikratyti caro 
bernų jungą, caro sostą iš- 
griaut, kadangi tie niekšai 
iščiulbe musų kraują. Suki- 
Ip visi pavergti žmonės, tūk
stančiai žmonių galvas guldo 
ir kraujuose maudosi uždai- 
svę. Jau šiek tiek pergalėjo 
valdžią ir ji žada duoti kon
stituciją, arba leisti žmonėms 
patiems valdytis ne teip kaip 

, rusų prakeiktoji valdžia val
dė. Mikė II neva pasidavė,

miestelį.
Dabar policija prapuolė, 

tik retkarčiais pamatai ei
nant anstolį ir tai visai retai. 
Kalba Joniškos * gyventojai 
ūkininkai, kad vakarais po 
miestelį be ginklo jau nebe
gali vaikščiot.

Po sodžius teipgi girdėt 
apie valkatų ušputūimus ir 
plėšimus; valkatos, valkioda- 
miesi, įkalba, kad jie yra soči-

Iš Tautėnų, Ukmergės ap
skričio.

Mums atsiuntė valsčiaus 
nutarimą, padarytą lapkričio 
27 d. (gruodž. 10). Po juo 
yra 160 parašų; susirinkime 
buvę daug daugiau žmonių, 
bet dėl vėlumo, nebepaspėję 
visi pasirašyti. Nutarta pil
dyti Vilniaus susivažiavimo 
nusprendimus, reikalauti au
tonomijos ir todėl padaryti 
šias permainas:

1) Atstatyti rusus — mo
kytoją ir valsčiaus raštinin
ką, duoti jiems iškeliauti al
gą už gruodžio mėnesį ir į jų 
vietą pasikviesti lietuvius.

2) Panaikinti valsčiaus tei
smą, nebemokėti algos teisė
jams ir visas bylas baigti 
trečiuoju teismu.
/ 3) Valdžiai mokesnių nebe
mokėti.

4) K ra sos arklių nebelaiky
ti.

5) Sargų prie pristovo ne
belaikyti.

6) ,,Stoikų” pas urėdninką 
nebestovėti. .

7) Į žemiečių viršininką jo-( 
kiais reikalais nebesikreipti; 
nebepripažinti. urėdninkų ir 
kitų poliefetų.

8) Dvarų neplėšti ir nede
ginti, bylas su ponais baigti 
trečiuoju teismu; jei ponai to 
nenorėtų, — priversti juos.

9) Miškų nekirsti ir kitiems 
neleisti kirsti ir, kas iškirsta, 
į užsienius vežti; saugoti kra
štą nuo miškų išnaikinimo.

10) Vanduo; kurs prieina 
prie žmonių lauko, turi būti 
žmonių.

11) Neteisingai padaryto-

ls Parubežįjų.
Iš Rietavo, Šileli ų ir kitų 

Kauno gubernijos miestelių 
pačto viršininkai muša tele
gramos į Vilniaus pačto ir te
legrafo valdybą, klausdami, 
kas daryti? Lietuvos valstie
čiai sujudę, -'visur kalbą, kad 
jie norį išvaryti ir savo kra
što visos Ttlaų valdininkus. 
Valdininkai esą nusigandę ir 
kai-kurie bėgą tiesiok į gu- 
bernijųfttdestus.

15 d?įtuoJfeio pereitų me
tų, Gar^feiu&e, žmonės
še žydus! Mat koksai kai
mietis H'užsimanė nuo žydo 
gauti b^piMgų stintų. Žy 
das nefforėjd duoti, tas kai
mietis pagardino, išsitraukęs 
peilį. nŽydAs, persigandęs, 
nutilo it davė stintas. Tą 
syk kaimietis reikalavo dau
giau jaA’ūž jtthigus ir pada
vė žydui rublį. Žydas rublį 
iškeitė, bet kaimietis jį atsiė
mė atgal, paėmė dar žydo 
duotus smulkius pinigus ir 
stintas. Žydas pradėjo šauk
ti, kaimietis gi šoko žydą mu
šti. Prisidėjo daugiau kai
miečių ir pradėjo žydus mu
šti. Vieną žydą užmušė, o 
apie 20 sužeidė. Valsčiaus 
kanceliarijoj' žmonės sudra
skė caro portrttą.

Kauno gubernijoj žmonės 
jau atvirai pasikėlė prieš val
džią. “Daužo urėdus veja 
lauk maskolius mokintojus, 
daužo monopolius. Su žmo
nėms eina ir kunigai, jie rei
kalauja, kad nuo stačiatikių 
cerkvių butų atimti laukai ir 
kad visi maskoliai \ butų iš 
Lietuvos išvyti/ Žmęnės už
puola ant kaimų maskolių 
sentikių apgyventų, kadangi 
tokiuose kaimuose yra arklia
vagių lizdai! Geležinkelių 
trukiai apversti * vežiojimui 
kareivių, bet atsiųstų karei
vių suvaldymui žmonių nepa
kanka. Lietuviški pavietai 
Suvalkų gub., taigi pavietai 
Naumiesčio, ^Vilkaviškio, Se- 
napilės i? Kalvarijos pastaty
ti po apšilimo laiko tiesoms. 
Žmonės^jeja j maskolius vals
čių raštininkus ir įstato lie
tuvius. .

Didžiausi neramumai yra 
Latvijoj .

Dabar Lietuvoj nėra jokios 
valdžioa? Kas drąsesnis, to 
ir valdžią ftrp žmonių pla
tinasi visokias fantastiškos 
žinios. Žmones kalba, buk 
socijalistai išsirinko sau ka
ralių, pas jį i Vilnių nusiun
tė sąvoką tsiįvus. Karalius 
jiems prisakė reikalauti visi
škos Lietuvos neprigulmy- 
stės, o jeig^i caras neduos, tai 
kariauti paskutiniam
kraujo lašui.
1 Teipgi žmonės kalba, buk 
socijalistai eina per kaimus ir 
nuo tėvų ima jų sūnūs į ka-

vui, nedaug sudegė, 'sudegė 
Kirvaičių kluonas ir Ulbinc 
kynė; mat buvo tykus oras, 
taV galėjo atgink O kas už
degė? Maskoliai! Dabar 
kiekvieną naktį vyrai eina 
daboti'. Tą pačią naktį ma
skoliai • padegė Trilaukio 
Žvirblį.

Dabar pas mus kyla baisus 
sumišimai prieš caro valdžią, 
kyla lenkai, lietuviai ir nori 
visai išnaikinti carą, norP iš- 
liuosuoti Lietuvą. Daužo 
monopolius, daro puvimus, 
sako pamokslus miestuose ir 
bažnytkiemiuose, griauja te
lefonus, ardo geležinkelius, 
kaip įmanydami, niekina ca
ro valdžią, dalina žmonėms 
visokias popieras. Nevalia 
mokėti carui mokesčių. Ku
piškio kanceliarijoj atėmė 
karališkus pinigus, sudaužė 
caro portretą ir viską, kas 
priklauso carui, sunaikino.

Srainis.

turtus, nuo kurių reikia m 
keti mokesčius: Carnegiee ti 
ant $5000000, Rockfelero ai 
$2500000, Rimšelio Sage $ 
000000, Vanderbilto tik ai 
$2000000. Perdėti nis mokė 
čių komisijos teisinasi, kad 
jeigu komisija milijonierių 
turtus apskaitytų teisingai, 
jie iš miesto galėtų kitur per
sikelti. Rodosi vienok, kad 
mokesčių komisijos pareiga 
teisingai mokesčius skirstyti, 
ne daryti niekam malonių, 
kadangi, jeigu milijonieriai 
mokės mažus mokesčius, dide- 
liūs reikės mokėti neturtin
giems. i

musų

riumenę, tėvams palieka tik 
vieną sūnų, kitus paima. Jei
gu kas nenori eiti, tą gąsdiną 
nužudymu. Dabar vaikščio
ja po kaimus ir renka pini
gus; jeigu kas neduoda, tą 
muša. Jeigu kas pasiskun
džia valdžiai, teipgi gauna į 
kailį.

Vilkmergės pavietyj visus 
monopolius uždarė ir uždrau
dė pardavinėti degtinę. Jei
gu kas gers, turės mokėti 5 
rubl. f bausmės, o jeigu kas 
pardavinės, turės mokėti 25 
rubk bausmės.

t ,
Iš Garliavos, Suv. gub..

10 d. gruodžio buvo didelis 
lietuvių susirinkimas. Buvo 
perskaitytiVilniaus susivažia
vimo nutarimai: buvo kvie
čiami žmonės pildyti juos; 
buvo kalbama apie netikusią 
dabartinę valdžią, apie tai, 
kad reikia ją sugriaut ir nau
ją, geresnę, žmonių valdžią į- 
taisyt. Ūkininkai papasako
jo apie savo vargingą gyve
nimą, apie valdžios prispau
dimą. Vienas vyrukas kal
bėjo apie darbininkų padėji
mą. Paskui vienas kalbėto
jas, pasisakęs esąs Lietuvos 
demokratų atstovu, aiškino 
žmonėms, kokia yra jo parti
ja ir kokia yra Lietuvos’ soci- 
jaldemokratų partija.

Po tų kalbų vienas seniū
nas (šaltyšius) po visų akių 
nusiėmė skardą ir pasisakė 
nebetarnaueiąs valdžiai, nes 
dabar tik aiškiai suprantąs, 
kokia yra musų dabartinė 
valdžia; jis prašė žmonių at
leidimo už visus savo blogus 
darbus, kuriuos yra padaręs, 
klausydamas valdžios. Žmo
nės dovanojo jam..

Užtraukę ,, Dievas
gelbėtojas ir tvirtybė”, nuėjo 
visa minią į valsčiaus raštinę, 
per •seniūnus pareikalavo vai
to, įsakė jam visus raštus lie
tuviškai terašyti ir atstatyti 
lenką-raštininką, nemokantį 
lietuviškai; jei tie reikalavi
mai nebusią išpildyti, žmonės 
vaitui nebemokėsią algos ir, 
gal, ką blogą padarysią.

Nuėję pas teisėję, neradę 
jo namie, įsakė jo tėvui, kad 
teisėjas-lenkas išsikraustytų į 
Lenkiją.

Toliau nuėjo pas polici- 
stus. Vienas policistas pasi
slėpė, antras maloniai kalbė
josi su žmonėmis — be gink
lų ir be formos.

Tam policistui tuo tarpu 
leido pasilikti, tik liepė ge
riau pramokti lietuviškai ir 
nebenešioti ginklo ir formos.

Nuėję į mokyklą, liepė mo
kytojui viską mokyti lietuvi
škai; tą nutarimą užrašė revi
zijos knygoje.

Visos iškabos su rusiškai
siais parašais nuimtos ir liep
ta pakabint naujas su. lietu
viškaisiais parašais.

Nuėję | kleboniją, žmonės 
pareikalavo, kad visos kny
gos butų lietuviškai rašomos 
ir kad kunigai nebegiedotų 
maldų už carą; dekanas išsi
derėjo giedot lietuviškai mal
das už carą tik tris kartus per 
metus.

Paskui sugrąžintos buvo 
knygos ir kiti daiktai vienam 
žmogeliui; tie daiktai buvo 
to žmogelio pargabenti iš 
Prūsų, valdžios tarnų atimti 
ir paslėpti valsčiaus raštinė
je.

Padarę tokias permainas, 
žmonės ramiai išsiskirstė.

Ant rytojaus teisėjas buvo 
pradėjęs daryti bylas rusi
škai, bet žmonės pareikalavo 
vesti viską lietuviškai ir už
darė teismą.

Tą pačią dieną keli žmonės 
nuėjo į mišką ir, išvaikę kir
tėjus, uždraudė kirsti mišką 
ir vežti svetur.

Pr.
Iš „Lietuvos Ūkininko.n

Iš Kaupiškių, Vilkaviškio 
pav.

Męs turėjom gana baimės, 
nes buvo ugnis, bet, ačiū Die-

]š Prūsų Lietuvos.
Tilžės „Nauja Lietuviška 

Ceitunga” patalpino straip
snį Paukštelio, kuris užmano 
įrengti krutančią lietuvišką 
skaityklą, iš kurios Prūsų 
lietuviai galėtų gauti kny 
gas lietuviškoj kalboj. Toki 
knygynai yra Cbinuose ir 
Finijoj ir atgabena daug 
naudos. Užmanymas tas ge
ras, reikia vien geisti, kad 
Prūsų lietuviai priprastų 
prie tikros lietuviškos kalbos 
ir rašto. Užmanytojas sako, 
kad visi lietuviškų knygų iš- 
leistojai turėtų padėti įvyk- 
dinti tokį užmanymą. Teip 
iš tikro turėtų būti ir mums 
rodosi, iš pusės išleistojų 
kliūčių nebus. Svarbesniu 
čia yra, kad Prūsų lietuviai 
priprastų skaityti lietuviškus 
raštus literatiškoj lietuviškoj 
kalboj, spaudinius lietuvišku 
štriftu. Tas jau nepaeina 
nuč gero noro /.lietuviškų 
knygų išleistojų.

Prūsų randas geležinkeliui 
nuo Mikytų į Tilžę iš iždo pa
skyrė 50000 Mrk. Gelžkelis 
tas kaštuos 440000 Mark. 
Tilžės miestas duoda 60000 
Mrk. Trukiai bus elektra 
varomi. * Vėliau tas gelžke
lis bus pailgytas iki Katyčių.

Ant paskutinio kiaulių 
turgaus Tilžėj mokėjo: už 
porą mažų paršų po 16—21 
Mrk., už kiaules po 48—50 
Mrk., už penėtas kiaules po 
45—47 Mrk. už kiekvieną 
centnerį svarumo gyvo gyvu
lio. Už žąsis mokėjo po 5—6 
Mrk. už vieną.

Klaipėdoj nesugauti vagi
liai apvogė katalikišką baž
nyčią, bet nedaugiausiai lai
mėjo. Pavogė aukų dėžes, 
bet jose nebuvo daugiau 
kaip 15 Markių. Šį pavasa
rį iš priebažnyčio pavogė du 
abrozdu, bet jie buvo nedide
lės vertės.

Už javus mokėjo Tilžėj: 
už 100 kyliogramų kviečių 
15.15—16.00 Mrk., rugių — 
14.00—15.00 Mrk., miežių —
12.85— 14.10 Mrk., avižų —
12.85— 14.00 Mrk., žirnių — 
17.50 Markių, bulvių 
4.00 Mrk., šieno — 5.20 Mr., 
šiaudų — 8.90 Mrk..

Klaipėdoj mokėjo: už šė- 
pelį rugių — 5.95—6.20 Mr., 
kviečių — 6.75—7.00 Mark., 
miežių — 4.95—5.20 Mrk., 
avižų — 3.25—3.50 Markių, 
rainųjų žirnių — 7.00—8.00 
Mrk., baltųjų — 11.00-12.00 
Mrk., bulvių — 1.30-1.50 
Mrk.. Už centnerį šieno 
__ 2.80—8.60 Mrk., šiaudų — 
] .70—1.90 Mrk.. Už svarą 
sviesto — 1.20 Mrk.. Už ka
pą kiaušinių — 5.10 Mrk..

Pasimirė Chicagos universiteto! 
prezidentas. I 

Chicago, III. Pereitą utarl 
ninko dieną pasimirė prezi-l 
dentas Chicagos universitete! 
Harper. Jis sirgo pilvo vėl 
žiu ir Amerikos daktarai ji 
panaudojo ant darymo sail 
rekliamos, užtikridami, kadi 
Harperą išgydys. Jeigu vie-| 
nok europeiški daktarai ikij 
šiol ne išrado vaisto nuo vė-l 
žio, dar jo neturi nė Ameri
kos daktarai. Pasirodė, kad. 
jie ištikro ne turi nuo vėžiej 
vaisto. Pasimiręs Chicagos! 
universiteto prezidentas Har-] 
per gimęs 1856 m.

įgriuvo žemė.
Haverstraw. N. Y. AdJ 

vienos gatvės įgriuvo čia dil 
delis žemės plotas, ant kurioj 
buvo keli beturčių apgyventi 
namai. Namai 'sugriuvo, o 1 
jų griuvėsiai užsidegė. Iš tų | 
namų gyventojų: 20 ypatų 
likosi užmuštų, o 50 išsig ul
bėjo, bet ir terp tų yra c 
sunkiai sužeisti.

ar

Ypatiška liga.
Omaha, Nebr. Terp Wl 

neebago iudijoiių apsireišM 
kokia ten ypatiška liga, uūl 
kurios pasimirė jau daug ifl 
dijonų ir yra dar. daug ser
gančių. Daktarai užtikrina,i 
kad ligą tą pagimdė valgy-] 
mas meksikoniškų pupų.

Dega kastynės.
CaLUMET, Mich. Užsfc 

Tamarack kastynės. K 
užgimė gaisras, oloj buvo 
darbininkų, bet jiems, išeitai 
4, pasisekė išsigelbėti. ( 1

Apsirgo milijonierius, j
Chicago, III. PavojinJ 

apsirgo ant plaučių uždegi ii 
garsus milijonierius, turini 
Amerikoj daug brangiau^ 
ta vorų krautuvių, parengė! 
jo vardo muzejaus ChicagJ 
Mareliai Field. Daktarai įI 
pažino Fieldo ligą už pa J 
jingą, kadangi jis turi jauJ 
viršum 71 metų. Jis jau mi]

AMERIKOS
Bijosi mllijonierią.

Nsw York. Mokesčių 
misija apskaitė asabiskus

ko-

Gaisrai. J
Minneapolis, Mik. Str 

gė čia West hotelis. Čia d 
žuvo teipgi kelios ypal 
vienos, besigelbėdamos, ih 
ko per langus ir užsimul 
kitos užtroško durnuose. J

Charlotte, N. C. Su<1 
čia dirbtuvės Virginia J 
liną Chemical Co. NuS 
liūs gaisro padarytus skaJ 
ant 150000 dol. J

Baltimore, Md. Sudį 
čia vagonų šopos Unijį 
Railways Co. Sudegė 5*y 1 
gonai. Nuostolius gaisro J 
darytus skaito ant 150(1 
doL |

San Francisco, Cal. fį 
degė čia šapos ir arkliniu® 
Overland Freigth <fc TranjĮ 
Co. Sudegė teidgi 20 ar A 
ir daug vežimų ir siunti® 
Nuostuolius gaisro padai® 
skaito ant 200000 dol.

Greenville, Pa. 10 1 
sausio užsidegė dirbtuvėse^* 
negie Steel Co. Nuostoli 
gaisro padarytus skaito <1 
600000 dol.

<■ Norfolk, Va. Sudegė 
l^ymo delis įtaisų Nor^



.tcSrage <fc Peanut Co. ^Juo- 
lol ius gaisro padarytus akai- 
1 «nt 150000 dol.

I New York. Sudegė čia 
pūtavęs Chamberlain & Co. 
puostuolius gaisro padarytus 
Apskaito ant 150000 dol.
’ Portage La Prairie.Minn. 
Sudegė čia farma A. Brazil’o. 
Ugnyje pražuvo trejatas far- 
merio vaikų.

Nelaimės ant geležinkelių.
Garrettsville, Oh. < Neto

li nuo čia,iššoko iš rėlių Erie 
geležinkelio trūkis. "Prie to 
pu pasažieriai likosi ūžmuš- 
Kfc/ Z"-- ? •v-

1S DARBO LAURO,
! J Chicago,. III. Iki šiol 
hjepasisekė užbaigti štraiko 
į lukiškų spaustuvių statėjų. 
I ^raibuojanti s t a tėjai pradė- 
1 išleidinėti savo locną kas- 
I enį lenkišką laikraštį.
■ Washington, D. C. Di- 

ėsės čianyščios spaustuvės 
Atiko išpildyti statėjų reika
lavimus, pripažino 8 vai. dar- 
ao dieną.
I New York. Čianykš- 
Bai spaustuvių savininkai pa- 
Barsino, jog dėl štraiko prigu.- 
Bnčių į uniją statėjų,jie turi 
fcu pusę reikalingų statėjų 
Neprigulinčių į uniją. ‘

T Monacca, Pa. Darbai 
la gerai. Ir iš kitur pribu- 

> . darbininkai galėtų gaut 
I arbą, kadangi čia likosi 
■engtos geležinių dūdų dirb
tuvės, kurios reikalauja dar
bininkų.
I Chicago, III. Pasibaigė 
■traikas statėjų lenkiškų 
^jsustuvių; statė jai sugrįžo 
( darbo. Nuo dabar gaus 

o!6 doliarių ant sanvai-

I dl
[ \ ir Chicago, III. Arklių 
t turėtojai čianykščių alaus 

L nnyčiri reikalauja didės- 
■ algų: jie reikalauja 5 
Į H*, ant mėnesio daugiau.

TUVIAI AMERIKOJ.
š Mali ano y City, Pa.

& išsitarimo K. Rutkaus, 
tosespondencijoj, patilpu-1 
tverei tam numery j ,,Lte- 
M*, ne vienam gal pasiro- 
L kad musų miestelio lie
pi teip tamsus, kad net 
įa, kad juos šventa žemė 

ts vienok tik iš dalies yra 
bė, korespondetas teip 
lilino savo koresponden- 
Lkad kaltes vienos čia- 
|ių lietuvių dalies su-
■ ant sprando visų, taigi 
Baltų ir nekaltų. Bet 
Bau mat būdas musų ko- 
Bidentų: jie už patiktą 
[niekšą gatavi kaltinti 
Kinti visą pasanlą. 
mybe, didesnė dalis čia- 
Kų lietuvių nepažįsta ne 
■laikraščių, bet ne truk- 
B skaitančių (skaitymas 
[Į daro žmogaus prakil- 
rr geru veikėju; vieno
■ mo ne pakanka, kaip 
■s be gerų darbų užsi- 
■Jaui dangaus. Rd,),ke-
■ gerus užmanymus.
Kir antai čia tveriasi lie
sas Kliubas, kuris užsi- 
■olitikos reikalais (kaip 
■a a suprasti? Ar Kliu- 
fį mieriai kaip kitų iki 
I jovusių, kur Kliubai 
L s politikieriams pade- 
L ido liesi ypač rinkimų 
L ^politikos? Rd.). Jo 
L d Ii v psose valandose 
L^nsir.nkti ir praleisti
■ nit skaitymo.
■nykščiai lietuviai gana 
B-avęs sutaria. Dabar 
K l u 3 ų či a n y kšči os ba žn y- 
■draugystės (tautiškų,
■ kuopos T. M. D., čia
■ nutarė nepriimti į

tokių sąnarių, ku-

rie nepriguli į uniją ir namų 
savininkai ne samdo gyveni
mų neprigulintiems į uniją, 
gaspadoriai tokių nepriima 
ant gyvenimo. Vienu žodžiu, 
niekas negali priešintiesi dar
bininkų organizacijoms.

Nors K. Rutkus sako, kad 
terp tokio didelio lietuvių 
darbininkų skaitliaus nėra 
skaitytojų tautiškų laikraš
čių, bet kaip matom, Čianykš
čiai lietuviai supranta savo 
padėjimą ir reikalus bent iš 
dalies. Ne trūksta čia ir vy
rų suprantančių ir norinčių 
dirbti ant tautos labo. 7 
dieną šio mėnesio, ant susi
rinkimo Dr. S. J. K. (ką tas 
turi reikšti, ar Švento Jono 
Krikštytojo? Rd.), sąnarys 
Kaunas ragino draugystę pa
aukauti kiek sušelpiami re
voliucijos Lietuvoj, bet' ki
tam draugui paaiškinus, tas 
klausymas likosi atidėtas ant 
toliau. Mat čia rengiamas 
didelis visuomeniškas susi
rinkimas, ant kurio plačiai 
bus aiškinami revoliucijos 
reikalo. Bus išrinktas vie
tinis komitetas vedimui to 
reikalo. Tąsyk visos čia- 
nykštės draugystės galės au
kauti iš savo iždo net keletą 
šimtų doliarių, nes revoliuci
jai reikia aukų ne centinių. 
Dabar mes laukiame to susi
rinkimo ir be abejonės jis at- 
gabąs gerus vaisius. Pabus
kime broliai mahanojiečiai ir 
aukaukime pinigus tam šven
tam reikalui, kiek kas gali, 
o apturėsime garbą, sugėdy
sime tuos, kurie mus vadina 
nerangįais. Visi, kas kuom 
gali, kariaukime už musų tė
vynės laisvą. Pavieni broliai 
dėkim doliarius, biznieriai, 
mintanti iš lietuvių, gali 
duoti dešimtimis, o draugy
stės gal ir šimtinės nesigailė
ti, kad bent šiuom kartu pra
lenktume kitų vietų lietu
vius, kuriems mes davėmės 
savą pralenkti.

Vienturtis.

iš Easton, Pa.
' 17 d. gruodžio čia buvo su
šauktas lietuvių susirinkimas 
apkalbėjimui'revoliucijos rei
kalų ir kokiu budu mes ge
riausiai galime padėti musų 
broliams kovojantiems už lai
svą Lietuvos. Paaiškinus ne
sutikimus, užgimusius tarpe 
sąnarių Centr. Revol. Šelp. 
Komiteto, aukautojai išreiš
kė norą, kad sudėtos aukos 
butų dalinamos veikėjams 
ant revoliucijos dirvos be 
skirtumo tikėjimo ir partijų. 
Aukos turi būt duodamos re- 
voliucijonieriams, kovojan
tiems už laisvą Lietuvos, už 
nuvertimą sunkaus caro des
poto jungo, besistengiantiems 
sutverti ueprigulmingą lietu
višką respubliką. Aukauto
jai pripažino už atsakantį 
senąjį komitetą (to komiteto 
sanariai vienok negali susi
taikyti, o aukautojai jų ne
gali juk nuolankiais padary
ti. " Rd.), taigi geidžia, kad: 
Dr. BaceviČia butų preziden 
tu, Dr. Šliupas -r- kasteriu, 
Sirvydas — sekretorių, Bal
trušaitis ir Naujokas patarė
jais. Meldžiame komiteto są
narius susitaikyti ir varyti 
darbą toliau. Kovoti viens 
su kitu, kovoti ypatoms terp 
savęs dabar ne laikas, nes 
dar caras sėdi ant savo su- 
trandijusio sosto. Reikia 
pirma išversti caro sostą, o 
paskui galėsime svarstyti,ant 
kokių pamatų pastatyti Lie
tuvą ir visą Maskoliją.

Mes čia sutvėrėme aukų 
rinkimo komitetą iš sekančių 
ypatų: prezidentas — V. Smi- 
lys, sekretorius — J. Jasaitis, 
kasierius — J. Cvirka.

Aukos bus renkamos kas 
mėnesis vieną sykį. Aukų 
rinkėjus teipgi rinksime kas 
nfėnesis. Gruodžio mėnesyj 
aukas rinko Anskaitis irTeo. 

Šliogeris. Surinktas siun
čiame Dr. Šliupui.

Laikraščiai pagarsino, kad 
aukautojai pats padalintų 
aukas, bet tas gero ne pada
re, tik apsunkino aukų rin
kėjus. Jeigu rinkėjas pa
klausia aukautojaus, kam jis 
skiria aukaujamus pinigus, 
tai paprastai atsako: jeigu 
jus nežinote kam skirti, tai 
kam rinkti, turbut aukos nie
kam nereikalingos. Mes duo
dam pinigus sušelpiami revo
liucijos, o jus jau turit žinot, 
kas yra revoliucijonieriai. 
(Kad teip manė ir mano au
kų davėjai, tas buvo matyt ir 
užgimus vaidams terp aukų 
dalintojų, kadangi aukauto
jai tylėjo, o vaidijosi terp są
rąs aukų dalintojai. Bet re
dakcijoms sunku sulyg savo 
nuomonių aukas skirstyti, ka
dangi jų nieks ne rinko, nuo 
niekeno jos ne turi mandato: 
padalys jos vienaip, prieš pa
dalinimą kels protestus tie, 
kuriems toks padalinimas ne 
patiks; padalys kitaip, rugos 
kita pusė ir kaltįs redakciją. 
Rd,). Jeigu žmonės išrinko 
komitetą, tai jis turi žinot, 
kur jam priduotas aukas 
siųst, kaip jas dalyt.

Ant to susirinkimo surink
ta $7.86, ant persiuntimo at
sitraukia 10c. Pasiųsta Dr. 
Šliupui $7.75, (aukautojų 
pravardės kitoj vietoj. Rd.).

J. Cvirka.

Ui Brooklyno, N. Y.
30 d. gruodžio atsibuvo Šv. 

Juozapo Dr-tės balius, ant ku
rio sanariai vietinio Revol. 
Šelp. Kom. prakalbėjo kelis 
žodžius į susirinkusią publi
ką. P. Dubickas aiškino da
bartinį padėjimą musų tėvy
nėj, kur musų broliai su pa
sišventimu kovoja, aukauja 
gyvastį, besistengdami nume
sti nuo savo sprando despo
tišką caro mums uždėtą jun
gą, kuris mus spaudžia nuo 
daugelio metų. Atsiųstas iš 
Lietuvos telegramas, jog tė
vynė pagelbos šaukia, teipgi 
tapo perskaitytas.

Po prakalbų buvo renka
mos aukos sušelpimui revo- 
liucijonierių. Kolektuoti ta
po pakviestos seserys lietuvai
tės, bet jos nenorėjo pakvie
timo išklausyti. Užtai joms 
reikia atleisti, gal toliau ir 
supras savo pareigas ir prisi
dės teipgi prie to švento dar
bo. Aukas todėl rinko vy
rai: J. Zacharauckas, J. Šū
kis, J. Smailis, Ign. Česna. J. 
Kazakevičia, K. Liutkevičia. 
Surinkta 30 dol. Aukavu
siems ištariame širdingą ačiū.

4. d. sausio atsibuvo meti
nis susirinkimas vietinių mer
ginų siuvėjų unijos. Čia 
teipgi atėjo du sanariai vieti
nio Revol. Šelp. Kom., kurie 
aiškino dabartiną kovą už lai
svą musų tėvynės ir kalbino 
paaukauti, kiek galint, sušel
piami kovojančių. Užmany
mą tą parėmė karštai mergi
nų raštininkai, Zacharauckas 
ir Grasulis. Ant tų vyrų 
prikalbinėjimo, merginos pa
aukavo tuos 6 dol., kuriuos 
unija buvo paskyrusi kelio
nei delegato ant terptautiško 
socijalistų kongreso į N y de is
landas (tai ne yra auka, bet 
vien paskyrimas revoliucijai 
senos aukos. Rd.). Mat mer
ginų unija neturtinga, jos 
turtas išneša vos porą deset-

Garbė visiems aukavusiems, 
jie parodė, jog atjau
čia vargus savo tėvynės. Už
tai didelė gėda toms draugy
stėms, kurios turi kasoj tūk
stančius daliarių, o nieko ne 
paaukavo ant teip švento 
mierio kaip išliuosavimas mu
sų tevynės.Gėda ir toms drau
gystėms, kurios ant susirin
kimų įsileidžia sąnarius Rev. 
Šelp. Komiteto, perskaito jo 
atsišaukimus, klauso kalbų,

LIET 

bet nieko ne duoda, sanariai 
išsiskirsto, lyg kad laimė tė
vynės jų su visu ne apeitų.
. Pinigus, surinktus (ant ba
liaus, ir_ paaukautus iperginų 
unijos, Jonas Zachatrauckas 
nusiuntė į,, Vienybės? redak
ciją. Visus paskiriame Soci- 
jal-Demokratų partijai.

Jonas Landukas. 
s d<

Iš Lynn, M«.
Lietuvių yra čia pusėtinas 

būrelis: apie 80 apaivedusių 
porų ir apie 300 pavienių, 
merginų yra čia apie poras tu
zinų, bet ne girdėjau, kad 
joms rūpėtų koki prakilnes
ni reikalai; ne mačiau dar Čia 
merginos, kuri skaitytų laik
raštį arba kokią lavinančią 
protą knygą. V isi jų svar
biausi troškimai yra — kad 
nedėlios dieną galėtų pralei
sti ant šokių. Yra Čia Susiv. 
Liet. Amer. kuopa, į kurią 
priguli beveik tik merginos 
ir moterys (išpultų, tokiu 
budu, kad jos ne teip žemai 
stovi, kaip korespondentė 
perstato. Kodėl vyrai nepri
guli? Ar ne todėl, kad jų 
supratimas dar menkesnis 
negu moterų? Rd.), bet ir 
ta kuopa eina silpnyą (ko
dėl jos vyrai ne paremia? 
Rd.). Tas gal paeina nuo 
to, kad musų moterys ir mer
ginos priguli prie lenkiškos 
bažnyčios, o tokia naikina 
lietuvaičių tautišką dvasią, 
palengvina jų lenkinimą, len
kų kunigų mokinamos persi
ima lenkiška dvasia. Argi 
ne butų geriau rūpinti esi 
apie lietuviškus tautiškus 
reikalus, o tie ne visame su
tinka su lenkystės siekiais. 
Laikas jau butų susiprasti ir 
tarnauti savo tautai, o ne 
svetimiems, kurie mums nie
ko gero neduos. Laikas au
kauti pinigus sušelpimui re
voliucijos, sušelpiami musų 
brolių vargštančių po netiku
sio caro jungu. Ten musų 
brolius ir seseria perąpkioja 
caro nuožmi tarnai, ten švil
pia kazokų kančiai; ten musų 
broliai ir seserys gyvastį au
kauja už tėvynę, o čia dau
gelis lietuvių, vietoj gelbėti 
savuosius, svetimiems tarnau
ja

Nors čia toks didelis lietu
vių skaitlius, bet iš čia dar, 
turbut,ne buvo aukij revoliu
cijai: Čia lietuvių yra šimtai, 
bet jie apsileidžia tokioms 
vietoms,kur skaito tik dešim
timis. Čia mat lietuvių su
pratimas stovi teip žemai, 
kad jų prie gero negalima 
prikalbėti (o ar prie to juos 
kas kalbina? Rd.). Jie mo
ka tik Balionuose kovoti. 
Terp čianykščių lietuvių yra 
daug nesutikimų, pasitaiko ir 
peštynės. Musų lietuviai, 
vietoj aukauti savo tautai, iš 
aukų lojariams namus sta
to.

Ant Šv. Kazimiero Dr-tės 
baliaus čia bandyta rinkti 
aukas sušelpiami revoliucijos, 
tai atsirado toki, kurie davė 
Sc.ir reikalavo, kad jiems dar 
kvitas išduotų. ’ Soduose vie
nok užmoka ir po 80 dol. ir 
nė jokių kvitų ne gauna ir ne 
rūgo ja.

Ag. praziutė.

Is New Ilaveu, Omn-
1 d. sausio atsibuvo čia vi

suomeniškas lietuvių susirin
kimas su prakalboms ir teat
rališku perstatymu.. Lošė 
veikalą p. a, ,,Lėkė kaip sa
kalas, nutapė kaip vabalas”. 
Teatrą lošė Teatriįišk^i Dr. 
V. Kudirkos Dr-ttf i^ Anso- 
nijos. Perstatymas nusida
vė labai gerai, aktoriai sava 
roles atliko teip, kad geriau 
nė reikalauti n<

Po teatrui buvo prakalbos. 
Pirmiausiai kalbėjo kun. teb
ris iš New Britano. Savo 
kalboj aiškino dabartinius 
atsitikimus musų tėvynėj 
Lietuvoj. Kalbėjo, kaip iš

Iš Bayonne, N. J.
Lietuvių yra čia 75 apsive

dusi!} šeimynos, o pavienių 
bus gal daugiau.

Yra Čia viena lietuviška 
draugystė Šv. Petro ir Povi
lo, turinti apie 80 sąnarių. 
Yra 5 lietuviškos karčiamos, 
vienas čeyerykų kromas, vi* 
na mėsinyčia ir groceris. 
Karčiamuinkams ne blogiau
siai sekasi kadangi mat čia 
girtuoklių ne trūksta. Daugu
mas, ką uždirba tą ir palieka 
galionuose.

Skaitančių laikraščius čia 
labai mažai. Dėti aukas ar 
tai revoliucijos reikalams ar 
kitokias niekam čia nė ant 
mislies nė užeina. Jeigu ban
dytum prie to kalbinti,tai akis 
išluptų (o visgi reikia ban
dyti. Gal teip blogai nė ne 
butų? Rd.) ir apšauktų be
dieviu, sliuptarniu, nors dau
gumas vartojančių šliuptar 
nio vardą nė nežino, kas tas 
Šliupas yra, niekada jo ne
matė,

Materijališkai čianykščiai 
lietuviai stovi ne blogiausiai, 
kadangi darbai visada eina 
gerai, bet kas iš to, kad ir 
geriausias uždarbis, jeigu 
viską palieka galiūnuose, ar
ba prakazyruoja. Girtuo
kliavimai ir kazyros tai svar 
blausi čianykščių lietuvių už 
siėmimai Jiuoeose nuo darbo 
valandose,

čianykščiai lietuviški ver
telgos, išėmus karčiamų, sto
vi ne geriausiai, kadangi dau
gumas čianykščių lietuvių 
greičiau perka pas žydus, ne

ma.

pradžių latviai caro valdžią gu pas savuosius. Jeigu pa 
laikė už išgelbėtoją latvių, ti
kėjo caro tarnams ir popams, 
net nežinojo, ar jiems geriau 
būti latviais, ar popų tar
nais, dabar gi viskas kitaip 
virto, latviai suprato ant ga
lo mierius netikusio caro ir 
jo sudemoralizuotų tarnų, su
prato,kuom yra visi į Latviją 
atsiųsti iš visokių Maskolijos 
šašlavynų popai. Toliau sa
vo kalboj paminėjo visus žy
mesniuosius dabartinio revo- 
Mucijinio judėjimo vadovus 
ir didvyrius,.

J. Tareila, prezidentas tau
tiško Susi vieny j i mo, savo 
kalboj gyrė jaunuomenę, ku
ri tautiškoms dainoms gaivi
na Amerikoj lietuvių dvasią. 
Musų jaunuomenė teipgi gei
džia, kad musų tėvynė Lietu
va butų laisva. ,

Kun. Žilinskis iš Bostono, 
savo kalboj, aiškino mierius 
susirinkimo. Terp susirin
kusią buvo ir carberniai, ku
rie, išgirdą išniekinimus neti
kusio caro, nežinojo ką dary
ti; tie visus musų geriausius 
darbininkus vad’na ,,cicili- 
stais”, bet visi geresniejie 
musų broliai plojo delnais, 
išgirdą vardą socijalistų, ku
rie kovoja už laisvą musų tė
vynės su didžiausiu pasišven
timu. Toliaus kun. Žilins
kas kalbėjo apie caro giminę 
ir visus tos netikusios, sude- 
moralizuotos rujos darbus ne 
tik ant lietuvių, bet ant visos 
žmonijos nenaudos. Dėl ne
tikusio rando, prieš jį dabar 
kįla ne vien jo prispausti lie
tuviai, lenkai ir kiti, bet net 
pats maskoliai. Kalbėtojas 
užbaigė kalbą žodžiais: ,,Ša- 
lyn caro valdžią, šalyn pra
keiktą žmonių krauju ' sutep
tą caro sostą ir jo valdžią, 
kuri mus per metų eiles kvai
lino, laikė tamsybėj, nedavė 
apsišviesti”. Ragino kalbė
tojas eusirinkusius aukauti, 
kas kiek gali, revoliucijos 
reikalams.

Kolektoriai perėjo su kepu
rėms terp susirinkusių salėj 
ir surinko $34.38.

Mes visiems aukavusiems 
pinigus ir kalbėtojams, ypač 
gi kun. Žilinskui, ištariame 
širdingą ačiū.

, F. Cibulskis^

klausi, kodėl reikalingas sau 
daiktas neperka pas savuo
sius, tai atsako, jog ir pas žy
dą gali gaut už tuos pačius 
pinigus. Velija mat per sa
vo nesupratimą šelpti žydą, 
negu savo brolį. Lietuvoj 
mat, nesant lietuviškų kromų, 
priprato viską pirti pas žy
dus, tai ir čia be žydų negali 
apsieiti, nors lietuviškų kro
mų čia netrūksta ir reikalin
gų ta varų už tuos pačius pi
nigus, arba dar pigiau, gali 
gaut ir pas lietuvį.

Bayonietis.

Iš McKeeport, Pa.
Lietuvių čia yra 10 šeimy

nų ir 18 pavienių, Grynai 
lietuviškų šeimynų yra 2, 
kitos maišytos, vedą lenkes. 
Organizacijos jokios neturi, 
dalis priguli prie lenkiškų 
bažnytinių draugysčių, o ke
letas prie nesenei užsidėjusi o 
lenkų lizdo, Sakalų,, kiti ne
priguli niekur. Vertelgų yra 
trįs: 1 fotografas ir teplio
rius drauge, 1 barzdaskutys ir 
vienas laiko bilijardu ruimą. 
Ateina čia trįs eks. „Lietu
vos”, 1 „Vienybės” ir 1 „D. 
Vilties”. Terp savęs gyve
name sutikime. Daugiausiai 
kalbame apie dabartinius at
sitikimus Lietuvoj, bet su 
aukoms sušelpimui už Lietu
vos laisvą kovojančių iki 
šiol ne pasirodėme. Tik per 
kalėdas užsimaniau rinkti 
aukas sušelpimui revoliuci
jos. Mažas skaitlius noriai 
aukavo, bet daugumas išjuo
kė tokį užmanymą ir nuo šu
kavimo atsisakė. Aukos bus 
renkamos ir toliau, taigi sku
binkitės ypač tie, kurie da 
ne aukavot, nesiduokime 
pralenkti šiame reikale sve
timtaučiams! Tėvynė kaip 
varpas šaukia pagelbos. Ne 
vienas ketinam grįžti į savo 
kraštą. Kaipgi bus linksmi, 
radus laisvą tėvynę, o da 
linksmiau, atsiminus, kad ir 
mes prisidėjome prie atgavi
mo tos liuosybės, o koks liūd
numas suspaus širdį, radus 
savo brolį, draugą, pažįstamą 
jau kapuose, kritusį už laisvą 
Lietuvos, seniai sutrūnėjusį 
kada daugelis lietuvių ramiai 
sau sėdėjo, galėdami nors 
pinigais gelbėti kovojančius, 
prie kovos neprisidėjo. 
Mes sudėjome 9 dol. (aukau
toji pravardės kitoj vietoj. 
Rd.). Pinigai siunčiami „Lie
tuvos” redakcijon.

, V. S.

Iš Chicago, III.
31 d. gruodžio atsibuvo su

sirinkimas lietuviškos para
pijos Apveizdos Dievo. Mi
tingą atidarė parapijos pre
zidentas Macijauskis. Sekre
torius perskaitė metinius 
įplaukimus ir išleidimus. 
Kunigo Steponavičiaus komi
tetas patvirtino atskaitą, bet 
parapi jonams tos rokundos pa 
sirodė neužtenkanČiomaPran- 
ciškus Macedonskis perskaitė 
įplaukimus ir išleidimus nuo 
užsidėjimo parapijos, taigi 
nuo balandžio 1900 metų. 
Iki liepos mėn. 1906 m.įplau
kė iš viso $91482.60, išmokė
ta gi $67438-24. Atrado ne 
pagarsintų pinigų $25064.36< 
Taigi kunigo draugai stengė
si nutildyti Macedonskį, bet 
ne pasisekė, kadangi tas ap
reiškė, jog tas visas žinias, 
kokias jis skaito, galima rasti 
parapijos knygose, žinias tas 
jam suteikė parapijos sekre
torius Pečiukaitis. Paėmė 
knygas ir pradėjo išrodinėti, 
kad pas kunigą yra daugiau 
pinigų. Prezidentas norėjo 
uždrausti toliau išrodinėti ne
tvarką, bet nesisekė. Para
pi jonai nutarė, kad butų iš
rinkti 5 vyrai peržiūrėjimui 
parapijos knygų. Perstatė: 
Juozapą Gedvilą ir Joną Pun- 
gą, bet kunigas nesutiko, pa- 

si statė savo ypatoe. Galuti
nai išrinko: Stanislovą Miko* 
laitį, Joną Rečkaucką, Petrai
tį, Fel. Lauraitį ir F. Mace- 
donskį; pasiūlė po 2 dol. ant 
dienos mokėti. Macedonskis 
atsisakė, kadangi už tokią 
mokestį ne gali dirbti. Kiti 
pradėjo rokuoti, bet teipgi 
darbo ne pabaigė, kadangi 
jiems ant galo kunigas ne da
vė knygų.

Būvąs ant mitingo.

Iš Castle Gate, Utah.
Musų anglių kastynės dir

ba kas dieną ir nedėlioms; 
darbas lengva gauti.

Skaitydamas „Lietuvą”, ra
dau, kad daugiau netalpįs 
protestų. ’ Tai dar didesnis 
smagumas skaityti, nes po 
teisybei, kaip tik pasirodė tie 
protestai, maniau, kad tai 
tušti ginčai, kaip kunigų su 
dangum, pekla ir tt. ir tt. 
Bet skaitant laikraštį, pasi
daro liūdna, graudu, ašaros 
ritasi per veidus, apmislijus 
musų tėvynės padėjimą. „Ko
vos” rėdystė net telegramą 
atsiontė iš Lietuvos. Prašo 
pagelbos, pinigų ginklams. 
Kraujas liejasi. Aš ir pa
siunčiau $5.00 iždininkui rev. 
kom. Lietuvoj Dr. Šliupui. 
Bet ne reikia užmiršti ir ki
tų reikalingų darbų sušelpti: 
moksląeivių, kankintinių ir 
nereikia užmiršti, Višteliaus, 
šelpti juos teipgi šventas dar
bas,dėltogi prisiųčiu „Lietu
vos redakcijon $6.00 ir pas
kiri^: $3.00 moksląeiviams, 
$2.00 kankintiniams ir $1.00' 
Višteliui. 1

Yra čia du lietuviai, jie au
kauja, bet ant kitokių daly
kų: nueina į karčiamą, tai 
užsitraukia gerai, aukauja 
tąsyk ir šankia prie baro, lie
pia šinkoriui duot eina dar į 
sporto namus ir tol ten išbū
va, kol turi pinigų, kaip pa
baigia, tai išmeta juos lau
kan.

Kas tik žmoniškus jaus
mus turite, dėkime aukas, 
nes dabar laikas. Lai gyvuoja 
neprigulminga Lietuva! Lai 
gyvuoja soči jalizmas! Visuo
menės valdoma Lietuva su 
Vilniaus seimu.

A. Gustas.

Iš Boston, Mass.
7 d. sausio musų Šv. Petro 

Povilo draugystė turėjo meti
nį susirinkimą ir terp kitko 
nutarė, kad jaunuomenė ru- 
pintusį uždėti skaitinyčią. 
Teipgi nutarė revoliucijai ir 
abelnai reikalams tėvynės 
šiuose sunkiuose laikuose pa
aukauti iš draugystės kasos 
100 dol.

Pristojo teipgi musų drau
gystė ant kun. J. Žilinskio 
sumanymo, kad vienos dienos 
uždarbį sudėti šįmet ant tė
vynės aukuro, t. y. paaukau
ti lietuviškiems ir revoliuci
jos reikalams, minėtinai už
darbį 3 dienos kovo arba bile 
kokios kitos dienos prieš S v. 
Kazimierą, o kadangi Šv. Ka
zimiero pripuola nedėlioj,tai 
tada draugystė laikys mitin
gą ir visi pinigus sunešime ir 
Budėsime draugystės kasoje. 
Nuo tos aukos paliuosavome 
tik tuos sąnarius, kurie per 
ilgą laiką neturi darbo.

Aukaudami tnos pinigus, 
mes teipgi kalbėjome, kur 
juos siųsti ir tarėme, kad rei
kia sutvarkyti tuos reikalus 
ir išrinkti, jei galima, komi
tetą vieną ant visos Ameri
kos, be skirtumo partijų, nes, 
girdime, kad ir Europoj bus 
vienas komitetas, tada kliū
čių siuntime pinigų nebus. 
Mes pirmiau išrinkto komite
to neužgauna me ir teipgi ren
kame į naująjį komitetą ir iš 
jų sąnarių.

Mes į komitetą perstatoma: * 
ant prezid. — kn. J.Žilinskį, 
ant viceprez.—-Dr.Baceviečių, 
ant kasiemus — A. Olšev-
ski arba



ant sekretr.— kn. A. Kaupą, 
ant prižiūrėtojų ir sąnarių 
komiteto —V.šliakį ir kn. J. 
Žebri, ir teipgi, jei reikėtų 
daugiau sąnarių, tai persta- 
tome Dr. J. Šliupą ir kn. A. 
Miluką.

Draugystės sąnarys.

Iš Athol, Mas.
Darbai eina Čia kaip visa

da: nė per daug gerai, nė per 
daug blogai.

Kaip kitur musų broliai, 
teip ir pas mus subruzdo ki
lus revoliucijai tėvynėj; re
voliucija labiausiai prisidėjo 
prie pakėlimo dvasios ir tau
tiško lietuviu supratijno ne 
vien Lietuvoj, bet ir svetur 
gyvenančių, tame ir Ameri
koj. Ugi metai darbo ne at
gabeno tokių vaisių, ką vieni 
metai neramumo musų tėvy
nėj. Teisybė, tie ilgi metai 
darbo parengė dirvą dabarti
nei revoliucijai.

Per Kalėdas čia surinko 25 
dol. sušelpimui revoliucijos 
Lietuvoj ir pinigus nusiuntė 
į ,,Keleivio” redakciją. Ge
rai butų, kad musų draugy
stės ne apsileistų ir aukautų 
pinigus; draugysčių geras pa
veikslas geriausiai prie aukų 
paragintų atskiras ypatas, 
kadangi mat žmonės vis žiuri 
labiau į draugysčių pasielgi
mą ir aukas negu į aukas at
skirų ypatų.

7 d. sausio buvo čianykš- 
čios draugystės mitingas, bet 
nieks ne užsiminė apie aukas 
revoliucijai. Musų draugy
stėms sunku ką gero nuveik- 
t i, kadangi terp jos sąnarių 
daug yra carbernių, garbi
nančių carą, o toki, žinoma, 
nesirūpina apie musų tėvy
nes labą.

Antanukas.

Iš New Haven, Comt
Prisiunčiu surinktus pini

gus sušelpianti musų brolių, 
kovojančių už laisvę musų 
tėvynės Lietuvos.

Ant pirmo susirinkimo ta
po išrinktas komitetas rinki- 

J mui aukų-
J. Vaitkevičia, A. Gvazdai- 

tis, P. Cibulskis, S. Jakavi- 
čia, pridavimui surinktų 
aukų į atsakančias rankas. 
Komitetas tas rinks aukas ir 
ant toliaus. Pridavė pinigų 
sekanti kolektoriai:

J. Vaitkeviče abu su A. 
Gvazdaičiu .;..............$21.30
P. Cibulskis................... 3.50
Per draugus priduota 14.05

Viso $39.75
Ant prakalbų naujų metų 

' dienoj surinkta už įžangą 
$33.75, paaukauta laike pra- 
kalbų ant salės........„$34.08
Kaštu pasidarė......... $28.30
Sukolektuota............. $39.75

. Visa suma surinkta lai
ke prakalbų .. . ..........67.83

Viso 107.58 
Kaštai 28.30

79.20 
Kaštai pasiuntimo 35

$78.85
78 dol.' prisiunčiu į,,Lietu

vos” redakcija, o 85c. pasilie
ka ant mano rankų. (Aukau- 

- tojų pravardės ir jų aukos 
kitoj vietoj). Mes buvome 
nutarę siųst pinigus tiesiok 
Rev. atstovui į Angliją, bet 
neturime adreso, todėl siun
čiame į ,, Lietu vos” redakci
ją S. Jakavičia.

Iš Scranton, Pa. „
Pereitą mėnesį, tai yra 

gruodžio- mėnesyj, tapo už
muštos angliakasyklose lie
tuvis Franciškus K mitas. 
Užkrito ant jo didelis akmuo, 
bet da gyvą nugabeno į ligon- 
butį ir ten jis po 2 valandų 
pasimirė t •

Paėjo iš Kauno gub., Ra
seinių pa v., Nemokščių para
pijos; ketvirtas metas kaip 
Amerikoj. Turėjo apie 30 
metų. Brolis jo yra Ameri- 

r fcoj» bet nežinia kur. Velio
nis buvo doras ir teisingas 
žmogus, paliko jauną pačią 
su kelių mėnesių maža mer
gaite. Palaidojimui pinigus

reikėjo kolektuoti. Palaido
tas ant Švento Juozapo lietu
viškų kapinių!

Vietinis klebonas, kun. 
Kaupas,7 sausio surinko baž
nyčioje 172 doliarius Revo
liucijai Lietuvoje (o kur pi
nigus nusiuntė? Rd.).

J. Petrikis.

Iš Elizabeth, N. J.
Čianykštis Lietuviškas Ukė- 

sų Kliubas, turėjo exra su
sirinkimą 8 dieną sausio, 
sušauktą apvarstymui šelpimo 
Revoliucijos Lietuvoj. Kliu- 
bo prezidentui, A. Radževi- 
čiui,paaiškinus reikalingumą 
šelpimo Revoliucijos, vien
balsiai nutarta paaukaut 
lOtą dalį savo turto, $50.00.

Auką tą nutarėme padalyt 
per pusę: $25.00 L. S. D. P. 
ir $25.00 lietuviams revoliu- 
cijonieriams (socijalistai yra 
teipgi revoliucijonieriai.Rd.). 
10 dieną sausio, per Simaną 
Mack (Makaucką) pasiųsti: 
J. Lizdeikai, 28 Gray et. Sil-^ 
vertowu, London, £5 (svarai) 
perduoti L. S. D. P. ir M. 
Shuniutei, Fabrick str. 27, 
Tilsit, 100 markių, perduoti 
lietuviams revoliucijonie- 
riams (ar ne demokratams? 
Rd.)

A. S. Pileckas.

Iš Cambridgeport, Mass.
Čia lietuvių yra diktas bū

relis, visi gražiai gyvena, tu
ri Lietuvos Sūnų Draugystę. 
Čia ateina visoki laikraščiai, 
nes daug yra mėgstančių skai
tyti.

Darbai gerai eina, bet už
darbiai ne dideli. Musų mie
stelyj nėra saliunų, todėl nė
ra nė. vaidų, nesiskaldo gal
vas prisigėrę, kuris jau atsi
randa ir tokių, bet prade
da subatoms važinėti į Bo
stoną, ir ten geria iki panedė- 
lio, nors tokių mažai dar yra. 
Čia yra diktas būrelis su
prantančių tautiškus reika
lus, nepraleidžia vestuvių ar 
teip kokio susirinkimo, kad 
nepaaukautų kiek sušelpi- 
mui revoliucijos. 7 d. sau
sio buvo vestuvės D. Griciaus 
su M. Stulpinaite. Besi
linksmindami,atminė tėvynę, 
sudėjo $19.68 revoliucijai. 
Pinigus perdavė So. Bostono 
revoliucijos komitetui.

Butų gerai,kad visi broliai 
tame turėtų vieną nuomonę 
ir kad per vestuves visuose 
miestuose dėtų aukas revoliu
cijai.

P. Bartkevičia.

iš Allegheny, Pa.
Lietuvos Sūnų draugystė 

laikė susirinkimą paskyrimui 
naujų kandidatų urėdan ant 
šių 1906 metų. Terp kitko 
tapo pakeltas klausymas šel
pimo revoliucijos Lietuvoje. 
J. Miliauckas savo kalboj aiš
kino dabartinę revoliucijos 
srovę ir kad visi carai, buvę 
Maskolijoj,pradedant nuo Jo- 
noBaisiojo iki Mikalojaus II, 
nė vienas nesistengė pagerint 
būvį vargdienių, bet atpenč, 
kiekvienas stengėsi darbi
ninkus labiau supančioti, 
tą daro ir dabar su pagelba 
visokių prigavysčių. Klau
sytojams kalba patiko, nes 
atsikartojo delnų plojimai. 
Linksma, kad ir allegeniečiai 
pasirodė vaikais Lietuvos, nes 
paraginus ką nors aukauti ko
vojantiems už laisvę musų tė- 
vynėsLietu vos,susirinkusio jie 
sumetė $6.10,o dar girdėt,ke
tina kiek nors iš kasos paau
kauti. Lai dega meilė mu- 
mise, šelpkime kovojančius 
už laisvę, šelpkime juos be 
paliovos, o tąsyk parodysime, 
jog svetur gyvendami, mes ne 
tapome išgamoms.

J. G. Miliauckas.

Iš Baltimorčs, Md.
Delegatai septynių drau

gysčių, bažnytinių ir tautiš
kų, susirinkę 5 sausio, nuta
rė parengti visuomenišką ba
lių 22 sausio, nuo kurio pel
nas skiriamas revoliucijos rei
kalams. Prieš balių, 6 valan
dą, visi draugysčių sanariai 
susirinks bažnytinėj salėj ir 
išten, su paroda, eis į lietu

višką salę ant gatvės Barre< 
Tą užmanymą pa'davė bažny
tinės draugystės, kad abel- 
nam reikale užmiršti visus ti
kėjimo ir nuomonių nesuti
kimus ir darbuotis iš vien. 
Nelaikąs varinėti kerštus ir 
ypatiškumus,kada musų tėvy
nė kraujuose papludus.Lai tas 
būva paveikslu. ir kitų ko- 
lionijų lietuviams, kad bent 
akyvaizdoje kruvinos kovos, 
kurią veda musų broliai Lie
tuvoj,užmirštų nesutikimus ir 
dirbtų išvien tėvynės labui.

Komitetas.

. Iš Cleelum, Wash.
Lietuvių yra čia 16 apsive

dusių porų ir 18 pavienių. 
Gyvename sutikime. Laik
raščių skaitytojų yra čia ma
žai; ne daugelio širdyj dega 
tėvynės meilė, bet yra ir to
kių, kurie nesuprantančius 
stengiasi prie gero patraukti. 
Tie suprantantiejie stengiasi 
kitus prikalbėti prie aukų 
revoliucijos reikalams. Per 
Kalėdas būrelis lietuvių susi
rinko Kruglo svetainėj. Čia 
besilinksminant, likosi užma
nyta paaukauti, kiek kas ga
li, revoliucijos reikalams. Su
sirinkę sudėjo $9.75, kuriuos 
paskiriam Socijal-demokratų 
partijai. . Pinigus siunčiame 
,,Lietuvos” redakcijon, ati
traukus 10 c. persiuntimo 
kaštų (aukautojų pravardės 
ir jų aukos pagarsintos kitur. 
Rd.).

J. Kurtinaitis.

Šv. Kazimiero diena.
Šv. Kazimiero diena šįmet 

pripuola nedėlioj, tai ir labai 
gerai, tada galima bus laiky
ti susirinkimus, apšnekėti 
Lietuvos reikalus, o tie, kurie 
nutaria šįmet vienos dienos 
uždarbį aukauti tėvynės iš- 
liuosavimui, galės aukauti už
darbį 3 dienos kovo, arlia bile 
katros dienos prieš Šv. Kazi
miero dieną, kurioje dirbs.

Šv. Petro ir Povylo draugy
stė, Bostone, 7 d. sausio, turė
jo susirinkimą ir formališkai 
nutarė švęsti Šv. Kazimiero 
dieną kaipo tautišką šventę ir 
uždarbį dienos aukauti tė
vynei. Kas daugiau?

Kn. J. Žilinskis.

•Iš Phlladelphios, Pa.
Čianykštė lietuviška bro

liškos pagelbos Dr-tė Lietu
va turėjo metinį susirinkimą. 
Apsvarsčius draugystės rei
kalus, likosi pakeltas klausy
mas šelpimo musų brolių, ko- 
vojančiij už laisvę Lietuvos. 
Nutarėme paaukauti iš kasos 
25 dol. sušelpimui revoliuci
jos ir dar ant užmanymo An
dziulaičio, susirinkę sudėjo 
po kelis centus. Iš viso pa
sidarė $39.83. Pinigus nu- 
siuntėm Dr. Šliupui. Iš to 5 
dol. skiriam varpiečiams, o 
likusius Socijal-Demokratų 
partijai.

Komitetas.

Iš Union City, Conn.
Atsibuvo čia 1 d. sausio 

vestuvės A. Lipavičiaus, ant 
kurių buvo užmanyta sudėti 
po kelis centus sušelpimui re
voliucijos; gaila vien, kad 
užmanymas ne rado tokio 
pritarimo, kaip galima buvo 
laukti. Pranas Petkevičia 
paaukavo 1 dol.; 3 muzikan
tai po 25c., taigi 75c. Kiti, 
be pravardžių sudėjo po kelis 
centus. Iš viso pasidarė $3.30. 
Pinigus nusiuntėme Dr< Šliu
pui.

Buvęs ant vestuvių.

Iš Wateri>nry, Conn.
7 d. sausio laidojome musų 

tautietį, A. Andrulaitį. Ve
lionį atvežė čia net iš Pitts- 
burgo. Kūną palaidojo ant 
lietuviškų kapinių. Laidoji
mu užsiėmė D. L. K. Gedimi
no Dr-tė. Pasamdė beną ir 
giedorius. Beną pasamdė 
svetimtaučių, kadangi tas pi
giau kaštavo.

X J. V.

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.
Pagal Schmel’i.

Rinočerai arba nosaragiai gyvena 
klampynėsO*karštų Afrikos kraštų. Kadan
gi kojųs j%-ypač pėdos, plačios, tai jie gali 
vaikščioti nęt po tokias klampynes, kur kito
kį žvėrys, Tiurinti smailesnes pėdas> nu
klimpsta. Pėda jų susideda iš trijų pirštų. 
Apart A f likos, rinočerai gyvena teipgi šil
tuose ir drėgnuose Azijos kraštuose. §

Indiškas rinoceru.

Rinočerai sunkus, drūti sutvėrimai, to
dėl jie, teip kaip ir drumblai, gali daryti 
sau kelią per girių tankumynus. Oda jų 
teipgi plika ir stora, todėl jos negali sužeisti 
akstinai augančių giriose krūmų. Indiška
sis rinoceras turi ant nosies vieną tik ragą, 
dėl ko jį vadina nosaragiu; airi toniškasis gi 
turi du ragu.

DALIS IX.
Didžuviai.

Savo pavidalu šitie žvėrys panėši į žuvis, 
bet yra tai žindanti žtėrys su nuoga odo, gy
venanti vandenyj, kvėpuojanti plaučiais, to
dėl negalinti po vandeniu išbūti ilgai, atsi
kvėpti turi iškilti į viršų. Užpakalinių kojų 
neturi, pryšakinės gi pavirtusios į pasiirimo 
plėves, kaip plėvės žuvių. Kūnas pasibai
gia tokia jau uodega kaip žuvių, tik galinė 
plėvė nepiauja vandenį savo ašmenims, bet 
suduoda vien platumu, ji pritaikyta horizon- 
fališkai. I

Grenlandiškasis didžuvis, nors tai žin
dantis žvėris, bet, kaip ir žuvys, gali gyven
ti tik vandenyj. Priauga iki 25 metrų arba 
su viršum 11 sieksnių ilgio, sveria 9000 pūdų, 
taį gi tiek, ką du šimtai didelių jaučių. Ir 
toks didelis sutvėrimas, didžiausias terp ap
gyvenusių musų žemę gyvūnų, gyvena tik 
vandenyj. / Kaip gi teip sunkus žvėris gali

kadangi jie trukdytų plaukimą ir nardymą 
vandenyj, bet po vandeniu jie girdi gerai. 
Netoli nasrų kampų yra mažos akys.

Didžuviai, kaip jau paminėjome, kaip 
ir visi žindanti žvėrys, kvėpuoja liuosu, o ne 
sutirpusiu vandenyj oru, kokiu kvėpuoja 
gyvenančios vandenyj žuvys. Plaučiai did
žuvių labai dideli, juose patelpa labai daug 
oro, todėl jie, panėrę, išbūva vandenyj ber- 
tainį valandos ir daugiau; teip ilgai panėręs 
po vandeniu negali išbūti nė joks kitas žin
dantis žvėris, kadangi kiti neturi teip dide
lių plaučių.

Nosinės didžuvių šnervės išrodo kaipi 
plyšiai, yra išpustoj galvos dalyj; todėl did
žuviui užtenka iškišti tik tą išpustąjį galvos 
viršų ir jis gali atsikvėpti ir įtraukti į plau
čius pakaktinai oro vėl ant bertąinio valan
dos. Sunaudotą, sugedusį orą didžuviai iš
pučia šnervėmis. Išpučiamas oras susimai
šęs su vandens garais. Kadangi didžuviai 
gyvena šaltuose kraštuose, tai garai šaltame 
ore tuo jaus susitirština ir juos galima maty
ti tepjau, kaip matome, kvėpuojant, išeinan
tį garą iš musų burnos šaltame žiemos laike. 
Iš tolo nuo didžuvio galvos ant jūrių galima 
patėmyti du dideliu garų stulpu. Tie ky
lanti garų stulpai palengvina didžuvių gau
dytojams žvėjonę, kadangi jie iš tolo mato, 
kur yra žuvis ir prie jos gali prisiartinti. ,

Didžuviai minta mažais gyvūnais — 
sliekais, vezeliaįs, didelių žuvių, nepaisant 
ant viso milžiniško didumo, negali praryti. 
Pasakos, buk didžuviai gali praryti žmogų, 
yra neteisingos.

Kadangi didžuvis milžiniško didumo 
žvėris, o jis minta mažais gyvūnais, tai jis tų 
gyvūnų turi praryti nesuskaitomą daugybę. 
Dideli, bedančiai nasrai, kuriuose gali .pa
tilpti maža valtelė, yra kaipi tinklas, į kurį, 
išsižiojus, patenka daugybė visokių mažų su
tvėrimų. Nuo gomurio eina žemyn dviem 
eilėm didelės trikampės raginės lentutės ar
ba virbalai, po 100—150 kiekvienoj eilėj. 
Iš tų virbalų yra teip vadinamas fišbinas, ar
ba didžuvių ūsai. Vidutinės lentutės turi 
apie 2| sieksnio ilgio. Vidurinis galas jų 
yra suskilęs, duodasi plėšti į atskiras ragines 
valaknas. Ant nasrų dugno yra priaugęs 
liežiuvis; išrodantis kaip didelis lašinių šmo
tas. •

Skersai perplauta didžuvio galva.
O — virSutinis žandas: N—nosinė kremzlė; g— gomurys; 
B — raginiai virbalai; Z — liežuvis; U — apatinis žandas.

IŠYISDR. f1 ' k I
I Renkasi jau j Algeč 

svetimų kraštų delegatai 
rinti apkalbėti Morokko 
kalus, Anglija atvirai į 
eina, jog rems 
prieš Vokietijos pasikėsini 
mus.
reprezentuojama ir Amerika 
Už katrą pusę stos Amerikc 
randas, tikrai nežinia, b^ 
Amerikos kariškų laivų jurl 
ninkai, atsilankę Gibraltaru 
atvirai stojo pusėj Prancua 
jos draugo Anglijos. Ką 
vienok iš terptautiškos toj 
ferencijos mieste Algecirj 
užgims, karė terp Francu zin 
ir Vokietijos, ar tiedvi vifį 
patysti susitaikys, nežinia I

Prancuzi.

Ant konferencijos bi

| Kaip dabar pasirodo, ■ 
ras be mažo nenužudė Si ■ 
rijos, kadangi čia net dič« 
miestai, kaip Irkuck, Kifl 
nojarsk, Omsk, buvo p:■ 
kęį revoliucijonierių ranl ■ 
su kuriais ėjo išvien ir .■ 
skaitlinga kariumenė. 
regimentai atsiųsti ir Ma 
džiurijos padėjo caro v;) 
džioms atgauti nužudyti 
miestus. Taigi, jeigu tani 
garsinamos žinios yra b . 
siųgos, tai reiktų many i 
kad Mandžurijos armija ui 
visą karės laiką ne daug 
išmoko. Maskoliško randi 
procentinės popieros vėl 
puolė ant visų beržių. 
kia todėl manyti, kad 
kolijoj vėl kas ne gero 
kė caro valdžią.

| Kaip garsina laikrašti 
,,Novoje Vremia,” laike pal 
kutinių riausiu Masvoj, t| 
282 ypatos likosi užmušti 
Žinios laikraščio paimtCftuB 
iš rando šaltinių. PriB 
kos gi žinios skaitlių tų» J 
šių aukų padavė ant f -d 
Kur yra teisybė, sunku!* 
ti. Greičiausiai tikros! <1 
bes nėra nė raudo, nė j Į 
t iškošė žiniose.

GrenlandUkasis didžuvis.

gyventi vandenyj? Mat daugumo sausžemio 
žvėrių kūnas remiasi ant keturių kojų kaip 
tiltas ant stulpų. Kad tiltas nesugriūtų, 
stulpai turi būt labai drūti. Bet, pastačius 
tiltą ant vandens, paveikslan, valtinį, nerei
kia tokių tvirtų stulpų,-, kadangi vanduo pa
laiko visą tilto sunkumą. Todėl tokį tiltą 
galima dirbdinti daug ilgesnį, negu statant 
ant stulpų. Matome todėl, kodėl gyvenanti 
ant sausžemių žvėrys turi tokias tvirtas ko
jas ir kodėl gyvenantis vandenyj didžuvis 
gali būt teip dideliu ir apsieiti be kojų ti
kroj to žodžio prasmėj.

Didžuvis nuolatai gyvena vandenyj. Jei
gu jo kūnas butų apžėlęs plaukais, jie visgi 
negalėtų apsaugoti žvėries nuo šalčio, nors 
jie butų ir tirščiau?!, o plaukai tie butų tik 
nereikalinga sunkenybe. Todėl oda didžu
vių plika, bet po oda yra stora taukų eilė, 
kuri saugoja kūną nuo atšalimo ir žvėrys tie 
nesibijo šalčio, jie gyvena jūrėse šiaurinių 
ledinių kraštų.

Vandenyj didžuviai gali plaukti neišpa
sakytai greitai.

Kūno ęudėjimas didžuvių, kaip ir visų 
žuvių, turi valties pavidalą, lengvai perpiau- 
ja vandenį. Kaklo iš lauko negalima patė
myti. » '

Kaip žuvys, teip ir didžuviai, plaukda
mi, paliirid'labiausiai su uodega. Uodegos 
galas užbaigtas pasiirimo plėve, tik ji sudė
ta ne vertikališkai, bet horizontališkai. Did
žuvis ta vu^degine plėve iriasi pryšakiu kaip 
garlaivys su šriubo pagelba. Sudu'odamas 
su uodega ra viršaus, ar iš apačios, didžuvis 
neria į; vandenį gilyn, arba pasikelia aug- 
Styn, įvirtų.

Pirmutinės kojos, arba plėvės iš kūno 
kraštų^ plankiant, yra styru. Pečiai ir prie- 
pečiai tjų ką jų su visu paslėpti žvėries kūne; 
taigi vandęjųyj kyšo tik jų užbaigos; tos ko
jų užbaigos, arba pėdos yra iš kūno kraštų 
ir turi pavidalą pasiirimo plėvių. Plau
kiant valtyj, męs teipgi pasiiriame tik sa 
plačiuoju irklo galu. Užpakalinių kojų did
žuviai neturi visai,

: Stora taukų eilė po oda ir skysti tankai 
pripildanti kaulus daro didžnvius vandenyj 
lengvesniais, kadangi, kaip visi žino, taukai 
lengvesni už vandenį.

Ausinių grybų didžuviai visai neturi,

Plaukiant didžuviui su atidarytais na- 
strais, su vandeniu į juos- patenka daugybė 
visokių jūrių gyvūnų; tašyk žvėris uždaro 
nastrus, liežuvis prisispaudžia prie viduri
nės gomurio dalies, neturinčios raginių len
tučių ir prie kraštų tų lentučių. Tokiu bu- 
du, vanduo būva išspaustas laukan iš na- 
strų, o smulkus gyvūnai pasilieka ant tų ra
ginių lentučių, arba, geriau sakant, virbalų 
ir nuo jų patenka į ryjimo-kanalą.

Kad į nasrus galėtų patekti iš syk daug 
gyvūnų, jie turi būt {neišpasakytai dideli. 
Todėl tai didžuvių galva labai didelė, ji tve
ria ketvirtą dali viso žvėries kūno.

Didžuvių mėsą valgiui vartoja vien gy
ventojai šiaurinių kraštų, bet gaudyti tuos 
žvėris k&£ metą į šiaurinius ledinius kraštus 
plaukia daugybė angliškų, prancūziškų, nor
vegiškų laivų. Iš vieno pagauto grenlandi- 
ško didžuvio gaudytojai apturi trono ir pa
minėtų raginių virbalų arba fišbino už 15000 
rubl.. Todėl tai šituos žvėris naikina be 
mielaširdystės, dėl ko ir skaitlius jų jau su
mažėjo. Mėto į juos didelius aštrius inka
rus arba harpūnas iš rankos, arba iš .kanuo- 
lių. Paskutiniuose laikuose medžionėse pra
dėjo vartoti sprogstančias bombas, kurios 
sprogsta žvėries viduriuose ir tankiausiai už
muša ant vietos. Užmuštą žvėrį pritvirtina 
prie laivo, arba velka ant kranto, jeigu- ne
toli yra įtaisytos apdirbimo stacijos, kokių 
daug yra prie šiaurinių Maskolijos ir Norve
gijos krantų, čia milžiniško žvėries kūną 
apdirba: išpiauja taukus, sutarpina katiluo
se ir supila į bačkas, atskiria raginius virba
lus arba fišbiną; tos žvėries kūno dalys yra 
svarbiausios, iš likusių dalių, taigi iš mėsos 
ir kaulų dirba mėšlą, kurį paskui parduoda 
žemdirbiams visoj Europoj.

Apart bedančių didžuvių, vietoj dantų 
nasruose turinčių daugybą raginių virbalų, 
yra dar daug gatunkų dantuotų didžuvių. 
Šitų žvėrių nasruose yra daugybė vienodo 

didumo koniškų dantų. Dantys tie rodo, 
kad šitie žvėrys minta mėsa, priguli jie prie 
draskančių žvėrių skyriaus. Prie tokių pri
guli, antai, gyvenanti visose Euro|>os jūrėse 
jūrių kiaulė arba delfinas, turintis vieną siek
snį ilgio?

DALIS X.
Plėvekojai žvėrys.

Prie to skyriaus priguli draskanti žvė
rys gyvenanti vandenyj; užbaigos jų, taigi 
kojos, kaip reikalauja šaulygoš, kuriose jie 
gyvena, persi keltosios į pasiirimo plėves 
kaip gyvenančių vandenyj žuvių.

(Toliaus bus )

| Respublikoj San Dorai 
go traukiasi revoliucija. FjL 
toli Cape Haytien buvo sj| 
kus mušis terp pajiegų 
rolo Caceras, tuomtarjtl 
prezidento ir revoliucij<l| 
rių. Revoliucijonieriai 
si sumušti. Buvęs šito/1 
publikos prezidentas, jtf SL 
lasMorales pabėgo ant >71 
koniško laivo.

Maskolijos rėvoje 
nieriai nusprendė 22 d\ 
šio apvaikščioti visoj Mi= 
lijoj kaipo revoliucijos f 
tęr Tą dieną mat buvų 
rengtos Sviatopol-Mirsf ; 
miltinės žmonių skeį 1 
Peterburge. Randas M 
ną laukia didelių riauš 1

| 17 d. sausio šių ' 
Prancūzijoj atsibus pnr - 
to rinkimai. Dabartim -1 
zidentas Loubet atsisall į 
kandidavimo, todėl ) j 
irteks negali įspėti, k?M 
išrinktu;, Pranzucijoj į’ 
dentą renka ant 7 inetija 
iamento ir senato sami Ui

| Maskoliškų nauji Ji 
dienoj Peterburge, Jj 
ręsta ura ne. grafas Š J | 
jev, tikras caro tarnĮ ] 
mušė studentą Davido 
mušto draugai gerai aZ4 
grafapalaikį. j>l

| Černihove re volių 
riai metė 2 bombi į išdg 
naujų metų dienoj iš 
gubernatorių. Guberni J 
likosi pavojingai sužeilj 
gi pati .sužeista ne jt:j 
gai. - S

| Dipliomatiški shl 
mai Prancūzijos su Vd J 
likosi i>ertraukti. Ar 
mą savo pavaldinių Y r* 
lėj Prancūzija pavedei 
kos pasiuntiniui Ruaq



LIETUVA
I Mieste Tiflise, ant Kau- ■ _ .

kazo, užpuolė kazokai ant ar
mėniškos seminarijos, kadan
gi buk iš jos metė kas ten 
bombą į kazokų patrolę ir už^ 
musė 35.0 žmonių, daug žmo
nių sudegė, kadangi kazokai 
uždegė seminarijos triobą ir 
joje buvusių žmonių ne išlei
do. . i

| Airiai pirko Meksike, 
prie Californijos rubežių, di
delius žemės plotus, kur nori 
suorganizuoti airišką respu
blikonišką organizaciją, kuri 
turės paremti airių besisten- 
gimus atsiskirti nuo Anglijos 
ir sutverti airišką respubli
ką.

į | Revoliucija Siberijoj pla-‘ 
Į tinasi vis labiau, ji gal neuž- 
. ilgio apimti visą tą milžinišką 
H Maskolijos valdybą. 11 d.
4 sausio likosi užmuštas Irkuc- 

ko policijos viršininkas, jene- 
rolas Dragomirov.

5 | Niemca kastynėse, Len
kijoj, buvo smarkus susimu-

\ Šimas kalnakasiu su kazo- 
j kais, kuriame 3 kazokai liko- 
I si užmušti, iš kalnakasių pu- 
| sės vienas darbininkas tapo 
| užmuštas. . '

| Pietinėj Austrijoj, Tirą 
liuj, išėjus į kalnus 17 Tri- 
dento universiteto studentų, 
ant jų nuo kalno nusirito 
sniego lavina, pagriebė 15 
studentų ir užmušė juos ant 
vietos.

| Dabojimui caro ypatos li
kosi paskirtas vienas kazokų 
regimentas viršaus. Matyt 
caro - ypata atsirado dides
niam, negu iki šiol buvo, pa
vojuje.

j | Vokietijos užrubežinii} 
dalykų ministeris Richthofen 

> miršta nuo apopleksijos.Dak- 
£ tarai ne turi vilties jį nuo 
/ mirties išgelbėti.

| Ant pačto caro šnipai už
liko siuntinius su pragariš- 
ekoms mašinoms, kurios buk 
Nbuvo paskirtos Wittėi ir vi
daus ministeriui Durnovo.

| Lenkijoj, kariumene ap
siautė miestą Novo-Minsk 
(Varsavos gub.) ir suėmė čia 
3aug revoliucijonierių.

| Prūsų valdžios uždraudė 
tlaikyti Poznaniuj susirin- 
dmą lenkiškos draugystės 
Itraž.

~rie ko mes žengiame?
vruodotino Dembskio patil- 

.eli straipsneliai įvairiua 
r*. „Lietuvos”. Prie ko 
P^tautietis mus nori prives- 
r/ kokią naudą tie jo išvar 
rSjimai gali suteikti nuvar- 
| tam dvasiškai ir fiziškai 
Į tavos darbininkui? Gal 
Išakys, jog jis gali likti 
levamaniu, pradėti neapkę- 
I kunigų, kurie per šimtme- 
£S buvo ir iš nekuriu atžvil
gi ir šiądien yra musų diele- 
tfš! Ar teip? Bet tąsyk ne- 
Į kęs podraug ir kun. Demb- 
ko, nes jis pats straipsneli- 
Su,Argi klysčiau” „Lietu- 
E” nr. 1, su visoms spėkoms 
[gia visus (nes sako: kuni- 
I, popai etc.) kunigus vien 
I to, kad jie yra kunigais ir 
Įauso prisakymų rymiško 
iliuno, o pats po straips
nis pasirašo visada kuni- 
1. Kam tas? Ar tai vien 
iLunaro? Jei visi kunigai 
•ff išgamomis, tai kuom nuo 
L skiriasi muš guod. Demb- 
:iš? Jis ir mėgsta vadinties 
inigu, kovoja už dievą kaip 
Įti ir apart dievo ir kunigi- 
b daugiau nieko ne mato. 
Ikiu , budu jis ištikro 
rgia pats savę, jei nežin
ant žmonių darbų vien ant 
E.jtepto vardo, kuriuom ir 
1 teip didžiuojasi. Bet

apleisime ypatą; mano siekis 
yra kitoks.

Kun. Dembskis sako, jog 
vien per kunigus kyla karės, 
vien dėl religijos, jos kyla, 
ypač paskutiniuose laikuose 
ir dėl laisvamniškų furijų, 
kad laisvamanių egoizmas nė
ra geresniu už katalikų fana
tizmą, tai paėmęs daugelį pa
veikslų,supras ir laisvamanis. 
Kas sukėlė vaidus terp ame
rikoniškų lietuvių? Pirmiau
siai laisvamaniai, atsiskirda- 
mi nuo tautos ir niekindami 
m i prasčiokėlių papročius. 
(? Rd.). Kas sukėlė tuos 
nesutikimus terp -musų pro- 
gresistų? Teipgi laisvama
nių egoizmas. Ką tie laisva
maniai nori atsiekti?. Vietoj 
kunigų ir dvasiškoj žmonių 
vadovų, jie nori patįs likti 
tokiais. Vietoj duoti kitiems 
laisvai mislyti, jie iškeikia 
tuos savo draugus, kurie ne 
sulyg hl smuiko šoka, kaip 
popiežiai darė su Husu, 
Knoi’u, Kalvinu, Liuteriu. 
Taigi kam mums tokia evo
liucija, kuri nieko žmonijai 
neatneša, vien tautas ir net 
luomas padalina į sau priešin
gas partijas? Mes turime 
būrelį laisvamanių. Kokią 
naudą jie atneša sau arba 
tautai? Jug turim laisvama
ni jos stulpų, kurie papuošė sa
vo biografiją išvedimu sveti
mų pačių su vyrų sutaupy
tais centais, o paskui be cen- 
tij moteriškę paliko be prie
glaudos. Tokius paveikslus 
matom ir laikraščiuose pagar
sintus, toki tūlų laisvamanių 
darbai yra žinomi lietuviams 
Waterburio, Brooklyno, Pitts- 
burgo, Cbicagos ir kitų ka 
lionijij (ar tokių nėra terp 
laisvamanių priešų? Rd.). 
Vyrai eina per metų eiles į 
mokyklai, kol gauna kiek 
supratimo apie gamtiškas tie
sas, o mes penkiais šešiais žo
džiais norime varguoliui įpu
sti supratimą, joįf tie daiktai, 
kuriuos jis mato kaipo vienos 
ypatos darbo vaisių, yra su-. 
rėdimų galingos gamtos. 
Nuvargintas protiškai ir fi
ziškai žmogus ne gali to su
prasti, graibo godžius be mis- < 
lies, niekina viską, į ką pirma i 
tikėjo ir nupuola doriškai. 
Tikėjimas įstengia (ir tai ne i 
visus) sulaikyti baime, sun
kios bausmės nuo piktadėjiš- 1 
čių (bet ir tai labai mažą ! 
skaitlių, daugumas tikėjimą i 
ima išteisinimui piktadėjys- i 
čių. Rd.). ]

Mes norim būti vadais žmo- ] 
nių, bet patįs neturim ele- i 
mentariško supratimo jųdva- i 
sios. Man rodosi, mokytiejie ; 
yra žmonėms, o ne žmonės 1 
mokytiems, dėlto lai moksliu- ] 
čiai nebėga į girias ir ten at
sistoję, lai nešaukia,kad žmo- i 
nės pas juos ateitų mokiu- i 
ties, bet lai velkas į rubus, 
kuriais apsirėdę gal žmonės 
pamokyt i,lai eina po žmonės, 
skelbdami tiesą. Me$ vadi
name kunigus atžagareiviais, 
tautos tranais etc. Tiesa, 
daugumas tokiais yra, bet ar 
jau ištikro nebegali būti ku
nigai žmonėms, ne vien ver
gais ir įrankiais despotizmo ir 
kapitalizmo,kvailintojais žmo
nijos? Ištikro gali daugiau 
padaryti suprantančių negu 
daugelis laisvamanių. Dembs
kis pats išsitarė, jog per 20me- 
tų vargų-vargu įstengė pada
ryti penketą gerai suprantan
čių socijalistų, kurie dabar 
socijalistais būdami, vieni 
sėdi po gražia globa kapita- 
listų-republikonų, o kiti ver
gauja pas žydus feldšerius, 
kad galėtų savo visokiomis 
apgavystėmis išnaudoti lietu
vius. Tai tautos geradėjai. 
Bet darbo vaisiai juos stato 
tose jau eilėse su tais, ku
riuos niekina. Kokią naudą 
atneša žmonėms musų sutei
kiamas mokslas? Mes užimti jrų žmonių, 
tokiais darbais, kurie nėžmo-

nėms, nė mums naudos neat
neša. Žmonės per šimtme
čių eiles pripratę prie religi
jos, dabar mes su vienu sy
kiu norim jiems tą ištraukti, 
neduodame nieko kito. Ir 
pasiseka, bet kas iš tokių, 
kurie liekasi be tikėjimo. 
Sako tampa progresistais! 
Ačiū! Žmogus, kurs vargiai, 
arba visai negali pasirašyti 
savo pravardės, tiktai porą 
žodžių girdėjąs apie gamtiš
ką mokslą, kokiu gi jis gali 
būti žmogumi? Jei žmogus 
nebtiki, kad žvaigždės yra 
Panelės švenčiausios vainiku, 
bet nė elementariško neturi 
supratimo apie astronomiją, 
nežino kas tos žvaigždės yra. 
Teip yra ir su žmogumi, kurs 
netiki į dievišką surėdimą, o 
apie gamtišką, nesupranta. 
Tai kas jis per žmogus? Nie
ko nesistengia suprasti, o lai
ką praleidžia ant.... varymo 
diskusijų‘karčiamoj, keikimo 
ir niekinimo savo kitaip ma
nančių tautiečių! Tai gra
žus progresas! Ačiū už jį!

Kunigai žmonis daro fana
tikais! Gerai. Dėlko kuni
gai negal žmonių daryti ge
rais žmonėmis? /Vyriausy
bė neleidžia! Guodotinam 
Dembskiui ir neleido palikti 
habitą, o tapti laisvamaniu, 
vienok tą padarė, ir šiądien 
tebėra gyvu. Argi ne būt 
verčiau bdvę likti tikru ku
nigu, t. y. vadu žmonių,negu 
išbėgus į miškus gaudyti 
paukščius, kurie vargdie
niams nieko gero atnešti ne
gal. Kunigai sudarkė žmo
niją: vietoje mokyklų (baž
nyčių) jie padarė vietas apkrau 
stymo vargdienhj kišenių, 
tai dėlko negal atsirasti ku
nigai, kurie viską tą atitaisy
tų? Juk tas nuo žmonių.pa
eina. 1 Ar jau po tuom vardu 
negal rastis geras žmogus, pil
dantis savo pareigas ir tar
naujantis žmonėms? Gal, 
vien mes norėkim! Išguikim 
iš žmonių galvų stabmeldystę, 
pridengtą vardu krikščiony
bės, parodykim, jog ir tikė
jimas reikalauja, kad žmogus 
butų žmogumi ne vergu kitų, 
o tada mes iš lengvo apšviesi
me savo žmonis.

Laisvamanybė perskelia 
mus į dvi nesutaikomi pusi, 
kas nė tautai, nė mums pa
tiems gero neatneša. Tai 
kogi mes norim su. ta sėkla 
atsiekti? Vien erzinti žmo
nės, vietoj mokyti juos mei
lės artimo, guodonės savo ap
linkinių žmonių, mes duoda
me paveikslą egoizmo. Mu
sų privalumu yra šviesti 
žmonės, ne ragus pastačius, 
bet su nuolankumu ir meile. 
Paimkim pavizdį mokyto
jaus. Jeigu mokytojas, paė
męs bizūną, pradėtų vaikus- 
mokintinius švaistyti, ką jis 
atsiektų? Bet jis to nedaro. 
Jis užmiršta savo mokslą, su
pratimą, ir pasilenkęs,meiliai 
vaikui su .pirštu paroda 
po kelis syk, idant išmoktų. 
Ir išmoksta, ir nesykį iš to 
vaiko, kuriam dešimtį sykių 
reikėjo rodyti, pakol išmoko 
A. B. C., užauga vyrai, mo
kytesni už pirmąjį mokyto
ją. Darykim ir mes teip su 
savo žmonėms. Vietoj pary
ti, stengties vis 4 ant 
savo pastatyti, nusileis- 
kim prie tų žmonelių, ku
rie vien ir laukia mus su 
šviesa ir mokslu ateinant! 
Užimkim vietas netikusių 
mokytojų! Vien erzindami 
žmonės, niekindami netikrus 
mokytojus (kunigus) o iš sa
vo eilių negalėdami, arba ty
čia nestatydami gerų, ką mes 
atsieksime? Ar pasiseks per 
sekančius 20 metų padaryti 
bent penkis tikrais savo tar
nais. Bet ir tada darbas ne 
bus veiktas progreso labui, 
nes progresas reikalauja tik- 

ne niekuriems 
žmonėms tikrų tarnų. Pa-

mėginkim - gi mes gyventi 
žmonių labili

Fort. J. Bagočius.

kongresui
Iki 

atei-
onai

13. ii:
Ar sustaMys/emigracijų?

Specijališka kbmisija nese
niai rodavijbsi Apie sulaiky
mą emigrącijos,^ Klausymas 
tas jau nuųikelįų metų buvo 
pakeliamas,- neš tankiai pa
duoda 
įtekmingi 
šiol tik | 
vystęj
gyrė tiesas,^ kad kiekvienas 
ateivis turėki 10 dol., netu
rinčius gražinti atgal (jeigu 
ne turės antrašo, pas ką va
žiuoja. Rd.)į» Bet papras
tai ueturinttanadraugai siųs
davo pinigus, kad ateivys 
turėtų ką parodyti. Tokiu 
budu per pereitus du metu 
pribuvo su virš pustrečio mi
lijono ateivių, daugiausiai 
darbo jieškančių darbininkų. 
Kaip jau minėjau, klausy
mas sulaikymo emigracijos 
buvo svarstomas per kelis 
metus, lietuviai rašė net 
laiškus savo stato congres- 
manams, kad lietuviams ne 
darytų ypat’škų apsunkini
mų, bet man rodosi, kad da
bar negelbės prašymai, nes 
jau, kaip matyt, tai jau ga
las bus (tokio galo, apart 
Gomperso ir Lygos Ateivių 
Priešų nieks ne reikalavo. 
Rd.) ir negalės pribūti lietu
viai ir kiti, nes visokį pro
testai kįla prieš ateivius. 
Pittsburge lapkričio mėnesyj, 
13 dieną atsibuvo seimas A- 
merikos suvienytų darbinin
kų, Čia buvo pakeltas klau
symas ateivystės, svarstė dvi 
dienas, kol patodė visus blo
gumus ateivių (svarstanti 
mat ne galėjo suprasti nau
dos ateivystės. ~Rd.), kaip 
jie apsunkina Įlarbininkus 
ukėsus. Sųfiriūkę reikalavo 
apsunkinim^ atąlvystės, net 
visiško jos sulaikymo, reika
lavo, kad kopgrusas išduotų 
atsakančias tiesas pirmoj se
sijoj, kuri atsibus sausio ar 
kovo mėnesyj. Rezoliucija 
buvo nubalsuota beveik vien
balsiai, išskiriant kelių airi- 
šių.

„Keleivis” 42 nr. pereitų 
metų, rašydamas apie tai, 
pasakė, kad rezoliucija tapo 
atmesta dėl pasipriešinimo 
airišių. Tas neteisybė: re- 
zaliucija likosi pavesta le- 
gisliaturos komitetui, kuris 
perduos kongresui. Rezoliu
cijoj paminėta, jog pribuvę 
ateiviai nesupranta kalbos ir 
nežino ir nesupranta tiesų, 
vietiniams darbininkams ati
ma duonos kąsnį,atei vis nega
lėdamas susikalbėti, dirba vi
sai pigiai; negana da to, — 
ateiviai dar demoralizuoja dar 
bą duodančius, fundija gėry- 
mus, kiti perka darbus, ne
paiso, kad juos gali užmušti 
prie darbo, arba ranką ar ka 
ją išlaužti ir tų pinigų ne 
spės užsidirbti, ką darbda
viui užmoka ir pats paskui 
badą kenčia. Amerikoniškas 
darbininkas reikalauja algos 
didesnės už tą darbą, o atsi
vys džiaugiasi gavęs kokį ' 
nors darbą, ne žiuri, ką jis 1 
gaus iš mokesčio,^ ienoj. A- 
teiviui nerupi pagerinimas < 
būvio, bet jis stengiasi su
griebti kelis- ' doHarius ir sių
sti į savo tėfiskę?' Ateviai ne 
stoja eilėj Amerikos darbi
ninkų kovoją^u kapitalistais, 
jei kur priversti prigulėti 
prie unijos, jjtaiiir ten laužo 
įstatus ir prmiegą. Buvo iš
rodyt! darbaP nekuriu lietu
vių kalnakafeių1. Westvillej. 
Kiek judošių ten yra ir ka 
kią prakeiktą madą įvedė, 
kad jau keliose kasyklose 
darbo negausi be 10 doliarių. 
Perka darbus,; bet ar bando 
ta išnaikyti? Keli tapo nu
bausti, kurie agentavo tarpe 
boso ir darbininko, ir pini
gus ėmė ir bosams davė. Tai

.■*.y ——_______
lietuviai, Alei. Norvidas, ka 
liko nubaustas i pinigiška 
bausmė, kiti kitokią bausmę 
gavo, kitus iš unijos išmetė, 
kiti į tėvynę išvažiavo, o vis 
ta mada ne išnyks, kol atei
viai pribus, nes čia giminės 
darbą nuperka, o ukėsas turi 
valkiotis be darbo, nes jo 
darbą nupirko šviežiai pribu
vusiam. Buvo ir daugiau 
vietų perstatyta, kur darbus 
perka ateiviai, kaip tai Pitts- 
burge ir kitose vietose, 
ne atmenu vardų. Toki blo
gi pasielgimai suvaržo emigra
ciją, o čion pasilikę rūpinsis 
pagerinimu savo būvio steng
sis suprasti reikalus čianykčių 
darbininkų, o judošiai bus 
prašalinti iš tarpo, nes kiek
vienas sau darbą galės pats 
gauti be pinigų. Atsibuvus 
seimui Civic Federation New 
Yorke ištyrė pribūvančius į 
Ameriką ateivius ir tą daly
ką pavedė komitetams.

11d. gruodžio pasiuntiniai 
Washingtoue pas prezidentą 
Roosevelta tą klausymą smar
kiai stūmė. Gal ateinančio! 
sesijoj tikrai išdirbs tiesas 
sulaikymui emigrantų. Jei 
sulaikys emigraciją, tai pats 
ateiviai bus kalti, kad blogai 
olgėsi iki šiam laikui ir nega
lės rugotijei giminaičiai ne
galės atkeliauti į Ameriką. 
Dėl kelių niekšų, turės daug 
gerų žmonių nukęsti.

A. A. Mužikėlis.
Jeigu ateiviai ne gerai el

giasi, tai juk pareiga supran
tančių tautiečių negerai 
daraučiuš persergėti. Laik
raščiai lietuviški nuo seniai 
peikia pirkinėjimus darbo. 
Bet galime užtikrinti, kad tą 
madą ne ateiviai atgabeno ir 
ne lietuviai ją čia išplatino, 
bet greičiau mėgstanti kyšius 
darbdaviai. Darbininkas ne 
bruks darbdaviui pinigus,jei
gu ne žinos iš kalno, kad tas 
ims kyšį. Daugumas gi duo
dančių darbą yra ne ateiviai, 
bet amerikonai. Kodėl lie
tuviai tėvynėj ne pirkinėją 
darbo?

Gal darbininkai reikalaują 
sulaikymo ateivystės, kadan
gi jie ne nori visko apsvar
styti, jie mato, kad ateivys 
dirba pigiau, bet nemato tik
ros priežasties vargo, o jį ne 
ateiviai atgabeno, bet nesvei
kos, išsidirbusios Amerikoj 
ekonomiškos sanlygos, kurios 
demoralizuoja teip darbinin
ką, kaip ir darbdavį. Iš tik
ro vienok ateiviai Amerikai 
daugiau gero padarė, negu ji 
ateiviams. Jeigu ne ateiviai, 
Amerika niekaip ne butų 
teip urnai pasikėlusi ant to 
laipsnio, ant kurio ji dabar 
stovi. Ir darbininkams atei
viai ne mažai gero padarė. 
Darbininkų organizacijos ne 
Amerikoj užgimė^ bet jos 
ateivių atgabentos. Amerika 
ne idėjų šalis, naujas idėjas 
atgabena teipgi ateiviai. Da
bartines Amerikoj darbinin
kų unijos iš tikro mažai 
kuom skiriasi nuo buvusių 
iki pusės pereito amžiaus 
Europoj teip vadinamų ce
chų. Ten visus negerumus 
cechų jau seniai suprato ir jų 
vietoj darbininkų organizaci
jos organizuojasi jau ant po
litiško pamato. Amerikoj 
dar darbininkų organizacijų 
vadovai ne gali suprasti, kad 
politika darbininkų gyveni
me svarbią lošia rolę, todėl ‘ 
laike rinkimų vedą prekystą 
darbininkų balsais ir juos 
parduoda kapitalistų parti- ' 
joms. Tą ne ateiviai atgabe
no, bet tas išsidirbo nesvei
kose sanlygose pačioj Ameri- 1 
koj ir prie tų nesveikų šan- 
lygų ant nelaimės, turi iaiky- ’ 
tiesi ir ateiviai.

Tiesų sulaikančių ateivystę . 
dar nėra ir jeigu bus užgir- , 
tos, tai teipgi užmany
muose nėra kalbos apie 1 
sulaikymą emigracijos, bet ’

apie jos vien didesnį apsun
kinimą. Visiškai uždrausti 
ateivystę ne teip lengva, 
klausymas tas yra terptautiš- 
ku, Jeigu, paveikčiau, Ame
rika iš syk užgirtų tiesas už
draudžiančias atkakti Masko- 
lijos pavaldiniams, Maskoli- 
ja gali užsimanyti vyti lau
kan turtingus amerikonus, 
o tas ne pagerintų Ameri
kos darbininkų būvio, ka
dangi Maskolijoj yra daug 
milijonų Amerikos pinigų 
įkištų į visokius užsiėmimus. 
Tas pats yra ir kituose kraš
tuose.

Red.

Nuo „Žynyčios”.
t ;,Neardykim pradėto darbo!” 
i Vardas „Žinyčia” yra teip 

sujungtas su Lietuvos praei
to ir garbe, kaip kraujas su 
kunu. Pakol gyvavo lietu
vių ,,Žinyčia”, patol ir garbė 
jų buvo garsi po visą pasau- 
lę, bet sugriuvus „Žinyčiai” 
ir tauta musų nupuolė. Il
gai miegojom! Ant galo su
dundėjo po visa žeme griaus
mas galybės ir laisvės. Pa
budo visi ir lietuviai pratry
nė akis, pamatė visas savo 
dabartines nelaimes.

2 d. spalių pereitų metų, 
ruimuose Northwestern Uni- 
versity Settlement likosi 
įkurta' nauja „Žinyčia”. 
Kaip senovės lietuvių žiny
čios rūpinos visais tautiškais 
dalykais, teippat ir šita mu
sų dabartinė „Žinyčia” už
griebia svarbiausius klausy
mus musų būvio ir ateities, o 
matydama aplinkui nejudin
tą dirvą, ryžosi pradėti dar
bą ant naudos savo sąnariu 
ir tautos garbės.

Įkurtojai „Žinyčios” aiš
kiai matė, jog visi lietuviai 
dabar yra bernais ir vergais 
svetimų tautų. Vardas Lie
tuvos išbrauktas iš žemlapių, 
o lietuviai skaitosi už vergus 
valdančių tautų.

Amerikoj lietuviai,nors se
niai Čia apsigyvenę, iki šiol 
mažai padarė pageri m ui savo 
būvio. Turime organizacijas 
ir draugystes! turinčias už 
mierį pašelpą ligoj ir laido
jimą numirusių. Tas rado, 
kad musų broliai Amerikoj 
tokiam padėjime, kad ligos 
laike neturi kuom misti, o 
numirus ■ nėra iš ko laidoti. 
Vienok neatsiranda dar nė 
viena organizacija, kuri pa
dėtų matomus pamatus vi
suomeniškai gerovei.

Aš žinau daug atsitikimų, 
kur nelaimingi lietuviai žu
vo ir negalėjo gauti pašelpos 
nuo savo žmonių ir butų žu
vę, jeigu svetimtaučiai nebo
tų padėję.

Tarpe pačių organizacijų 
pasitaiko nesutikimai, lietu
vis neapkenčia lietuvio,, dėl 
nesutikimų ir neeikentimų 
Susi vieny j imas Lietuvių A- 
merikoj persiskyrė į dvi prie
šingi dali ir vietoj platinimo 
apšvietimo, rūpinimosi apie 
pagerinimą būvio, lietuviai 
terp savęs kariauja?

Įkūrėjai „Žinyčios”, maty
dami,jog per 20 su viršum m. 
savitarpiniai vaidai ne atne
šė tautai naudos, ryžosi užim
ti be partišką dirvą ir dar
buotis drauge su visata lietu
viais, be skirtumo nuomonių. 
Kiekviena dorą lietuvį „Ži
nyčia” godoja, ir laiko už 
brolį.

„Žinyčia”, užėmus tokią 
dirvą, niekam nekenkia, nors 
iš pat pradžių pakilo jos nie
kinimai,ant kurių neduodame 
atsakymų, nes ramiai ir žmo
niškai turime tautos reikalus 
apsvarstinėti.

Vienu iš tokių neužpelny
tų niekinimų yra protestas 
36 kuopos 8. L. A., apgarsin
tas „Katalike” ir „Lietu
voj”. . Ne minėčiau jo visai, 
bet jeigu laikraščiai jam da
vė vietą, tuom pačiu privertė

manę duoti tulus paaiškini* ( 
mus.

Ar „Žinyčia” reikalavo ka
da nuo 36 kuopos,kad atstotų 
nuo S. L. A., o prisirašytų 
prie „Žinyčios”? Ar „Žiny
čia” kada kišo savo nosį į 
svetimus dalykus kaip tą da
ro 36 kuopa S. L A., et con- 
sortes? Ar ,,Žinyčia” pradė
jo darbuotis ant tautiškos 
dirvos griaudama kitų darbą, 
kaip tą daro 36 kuopa 8. L. 
A.? Ne! Nes ant visų v - 
suomeniškų „Žinyčios” . sus - 
rinkimų pats lietuviai pripa
žino naudingumą užmanyme, 
tą rodo geriausiai tas, kad 
per 3 mėnesius ji gavo dau
giau sąnarių negu jos prie
šai per dvidešimt metų: Chi- 
cagoj yra jau 3 kuopos su - 
300.sąnarių, o Susivienyjimo 
kuopa turi vos 151.

Tas rodo, jog žmonės mato 
„''Žinyčios” naudą ir prie jos 
kreipiasi.

,,Žinyčia” ne užstoja kelio 
nė jokiai lietuviškai organi- 
začijai, kadangi ji pasirinko 
sau naują darbą, kokiu iki 
šiol nė viena draugystė ar - 
organizacija ne užsiėmė. .

„Žinyčia” susitvėrė pakėli
mui gerovės, kuri remiasi ant 
mokslo, pramonės, prekystos 
ir sutarmės. Tas reiškia, kad 
„Žinyčia” ■ nesirengia melsti 
jos šelpimo, bet nori vesti 
budnessą, tokiu budu, kokiu 
jį veda amerikonai,kurie gy
vena puikiuose rūmuose, ku
riems lietuviai iki šiol ber
nauja. Todėl mes kviečiame 
ant susirinkimų geležinkelių 
agentus, kad musų brolia? 
matytų, jog mes užmano ins 
ne aukas rinkti beturčių na
mui, bet norime pirkti kampe- 
žemės ant kurios sanariai ga< 
lės įgyti namus, farmas ir be 
baimės galės žiūrėti į savo atei.- 
tį.

Ant kiekvieno klausymo., 
protingai pastatyto, mes kož 
name laike atsakysime 
kiekvieną dalyką paaiškint* 
me, bet ant tuščių muilini* 
mų ne paisysime.

Bernavimo geriau ne
kliudyti, nes kol lietuviai 
ne sutvers locnos pramonėj 
prekystos, turės visgi kam 
nors tarnauti, ar bernauti. 
,,Žinyčia” tą suprato, todėl 
šaukia: Broliai! gana mums 
svetimiems tarnauti! Rinki
mės į krūvą, darbuokimės 
sutaikoj, o laimė padės mums 
ir vėl pakils garbė Žinyčios 
ir džiaugsis nuvargusių lie
tuvių širdis.

Kiekvienas tegul eina savo 
keliu, tegul tveria kolioniją . 
su prieglaudos namais sene
liams ir našlaičiams, lai juos 
Dievas laimina. ,,Žinyčia” 
eis savo keliu ir sutvers 
koloniją, kurioj ne tik sąna
rys turės sau locnus namus, 
ir aprūpintą senatvę, bet dar 
galės gaivinti nupuolusią 
Lietuvos galybę ir garbę šel
pti mokslą, ir visokios šakos 
dailą rengs dorus pasilinks
minus, ir pakels savo vardą. '

J. J. Hertmanavičia, 
Pirmsėdis ,,Žinyčios”.

Redakcifos atsakymai.
Dar Tęsi antį ems protestus. 

Protestus, pamokinimus, be- 
siniekinimus dėl skirstymoA- 
merikos lietuvių sudėtų au
kų ir nesutikimų Rev. Šelp. 
Komiteto sąnarių jau užbai
gėme ir daugiau jų netalpin
sime. Visi iki šiol laikraš
čiuose tilpę iš tikro nieko ne .-■„J 
išaiškino ir susipykusių ne
sutaikė, nė ne pamokino. 
VisKaa pasilieka tose jau vė
žėse. Kam gi tęsti ne vaisin
gą darbą ilgiau, jeigu Iš jo 
niekam nėra naudos! Tuom 
tarpu dar vis mums siunčia 
tos rūšies raštus. Mes jų 
talpinti negalime. Apie tai 
pagarsinome laikraštyj, bet 
daugeliui rodosi, kad pagar
sinimas tas neturi vertės. 
Redakcijos turi savp pažadė
jimus pildyti, jų laužyti ne
gali.
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- APYSAKA EUGENIJAUS SUE.

.. Vertė J. Laukis.

Pontijus Pilotas ištuštino dar vienų di
delį kaušų ir su užkaitusiais* veidais, išpėlIn
tomis ir žibančiomis akimis ir apskritai nie
ko nežinantis, kas dėjosi aplinkui jį, rodosi 
neišpasakytai džiaugėsi širdyje. Viešpatis 
Boruchas, tylomis susitaręs su Kaifošiumi ir 
bankieriu, romėnui tarė:

— Viešpatie Pontijau Pilote!
Bet Viešpats Pontijus Pilotas, kas sykis 

labiau šypsodamasis pats į save, nedavė 
i Jokio atsakymo; daktaras tiesų priverstas 

buvo pakrutint jį už rankos.. Vietininkas 
Į lyg kad staiga išbudęs, tarė:

— Atleiskite man, mano Viešpačiai, aš 
mųsčiau, mųsčiau apie...., bet kas tas vi
skas buvo?

Viešpatie Pontijau Pilote — tarė 
daktaras Boruchas — yra tas, kad jei po to 
visko, kų mano draugai ir aš tamistai papa- 

- šakojome apie nedorus sumanymus Nazarėnie- 
Čio,neveiksi prieš jį su didžiausiu aštrumu,tu, 
atstove garbingo Imperatoriaus Tiberijaus, 
tikras apgynėjau Erodo, musų kunigaikšti, 
tai atsitiks tas, kad....

— Na! kas atsitiks mano Viešpačiai?
— Atsitiks tas, kad sulaukus kitų Ve

lykų, Jeruzolima, visa Judėja, bus pasmerk
ta plėšimui šio Nazarėniečio, kurį žmonės jau 
dabar šaukia Karaliumi Žydų.

Pontijus Pilotas, prisilaikydamas įgimto 
sau rimtumo ir šaltumo, atsakė:

— Gana jau, gana, mano Viešpačiai, 
neimkite krūmų už girias, ar kurmiarausių 
už kalnus! Ar tai man reikia priminti jums 
jūsų istorijų? Ar šitas vaikiūkštis iš Nazare
to pirmutinis, kų imasi vaidenti rolę Messi- 
jaus? Ar neturėjote Judo Galilėno, tvirtinu
sio, kad ^izraelitai neprivalų turėti kitokio 
pono per Dievų ir stengusioji sukelti žmones 
prieš galybę mus romėnų? Kas išėjo? Ta
sai Judas buvo nugaluotas; tas pats bus su 
šituo jaunu Nazarėniečiu, Jei jis mano dary- 

' ti maištų.
— Be abejo, Viešpatie! 7— atsakė didku

nigis Kaifošius.
— Nazarėnietis nėra pirmutiniu priga

viku, skelbiančiu save Messijumi, apie kurį 
musų šventas raštas pasakė pirma daugelio 
amžių. Per penkiasdešimts paskutinių me
tų, neminint dabartinių nuotikių, Jonatanas, 
o po jo Simeonas, monininkas, pramintas Di
džiąją Dieviška Dora; paskui Barkokebahas, 
Sūnūs Žvaigždės ir daugelis kitų nuduotų

- Messijų ar Išganytojų bei atgaivintojų šalies 
Izraėliaus! Bet nė vienas iš tų apgavikų ne
turėjo tokios įtekmės ir, ypatingai, tokio 
pragariško drųsumo, kaip šitas Nazarėnietis; 
jie neužpuldinėjo su tokiu įtūžimu, kaip ši
tas ant lobininkų, daktarų tiesų, kunigų, 
šeimynos ir tikybos; o juk tų viekų reikia 
guodoti po bausme matymo Izraeliu puolant 
pairtin.

— Tie kiti apgavikai nesigretino teip 
kaip Nazarėnietis, ypatingai ir be atvangos 
prie sanšlavų žmonijos, kurias jis valdo pa
stebėtinu bu du; antai, tik neseniai, Viešpats 
Boruchas, neiškęsdamas užpuldinėjimų, su 
kokiais Nazarėnietis jjersekiojo Farizėjus, 
paguodotiniausius žmones Jeružolimoje, ku
rie laikėsi farizėjiškų pažiūrų, toki teisingi, 
toki susilaikanti visame kame, kad Viešpa
tis Boruchas norėjo Nazarėniėtį apkalinti; 
bet sanmonė žmonių pastojo tokia grasi, kad 
mano prakilnasis draugas Boruchas neišdrį- 

' so išduoti prisakymų areštavimui to ištvirkė
lio.

— Taigi, Viešpatie Pontijau Pilote, tu 
turi savo valdžioje diktokų ginkluotų pajie- 
gų: jei tu neateisi į pagelbų ųiums, turin
tiems tik menkų milicijų, kurios dalis neina- 
žiaus už žmones yra užsikrėtusi netikusiais 
mokinimais Nazarėniečio, tai męs neatsako
me už visuomeniškų rymtį; net viešas pasikė
limas prieš Jūsų kariumenę yra galimas.

— O! mano Viešpačiai! — atsakė Ponti
jus Pilotas — su tuo tai rasite mane pirmu 
pasirengusį su šalmu ant galvos, serdoku 
ant pečių ir kardu rankoje, Jei Nazarėnietis 
drįstų kyldinti žmones prieš mano kariume
nę; su kitais dalykais, dėl Jupiterio, nerplio- 
kite savo tolkų patys, jei yra susinerpliojus, 
mano Viešpačiai: šitie viduriniai dalykai ap
eina jus vienus, jus esate miesto senatu. 
Areštuokite jaunikaitį, apkalinkite jį, nu
kryžiuokite Jį, jei Jis to vertas, tai yra Jūsų 
tiesa, naudokitės iš Jos: kas liečiasi'manęs, 
tai aš atstoviu čion Imperatorių, savo Vieš
patį; kol jo galybė nėra kliudoma, aš nesi
judinsiu.

— Ir dar gi, Viešpatie Pontijau Pilote, 
— tarė Joana — ar jaunikaitis iš Nazareto

— .nepasakė: ‘Atiduokite Dievui kas yra Die
vo, o Ciesoriui kas yra Ciesoriaus?’

— Tas tiesa, prakilnioji Joaną, — atsa
kė Pontijus Pilotas; — yra didelis skirtumas 
terpi šito ir noro kildinti žmones prieš romė
nus.

. — Bet, Viešpatie, ar nematai čion — su
šuko daktaras Boruchas — kad šitas apgavi
kas elgiasi šiteip iš veidmainystės, idant ne
atkreipti tavo nušiuręjimo, o laikui atėjus, 
pašaukti po ginklu?

— Tokiame dėste, mano Viešpatie, — 
atsake Pontijus Pilotas ištuštindamas vėl sa
vo taurę— Nazarėnietis ras mane pasiren
gusiu jį priimti pryšokyje mano kohortų*);

> bet iki tam laikui aš neturiu nieko su jūsų 
[ riaušėmis.
I^\ *) Kohorta — rot* kareiviu pas senovės romėnus.

K-
■ ktaral

Šitoje valandoje įšoko persigandęs ro
mėniškas aficieras ir tarė Pontijui Pilotui: 
,,Viešpatie Vietininke, keistos žinios tik atė
jo čionai.”

. — Kas tokio? /'
— Didelis sumišimas žmonių yra pagim

dytas Jėzaus iš Nazareto.
— Vargšas jaunikaitis! — tarė Aurelija 

Joanai: — jis yra žaislu nelaimės; kiekvie
nas yra prieš jį! *

• — Klausykime — tarė Joana su baime:
— klausykime! ' * . > *

— Matai, Viešpatie Pontijau Pilote — 
sušuko vienu balsu didkunigis, daktaras ir 
bankierius — nėra dienos, kurioje tas Na
zarėnietis neardytų visuomeniškos rymties. *

— Sakyk man — tarė gubernatorius afi- 
cierui — kas yra?

— Keli žmones pribuvo iš Bethanijos, 
pasakodami, jog trys dienos atgal Jėzus Na- 
zarėniškasis prikėlė negyvus iš numirusių: 
visi žmonės mieste yra neišpasakytame su
bruzdime; šioje valandoje gaujos apdriskė- 
lių bėgioja po Jeruzolimos gatves su dervok- 
šniais šaukdami:

— Garbė Jėzui Nazarėniškamjam, kuris 
prikėlė negyvus iš numirusių!

— Pašėlęs niekšas! — sušuko Kaifošius:
— mėgink tu jam nuduoti musų šventus 
pranašus! nuduoti Elijų, atgaivinusį sūnų 
našlės: Elišų, atgaivinusį Jorebų! Pažemini
mas, pažeminimas!

— Jis yra apgavikas! — sušuko Aino- 
šius: — tai yra nelemtas šventvagiškas ap
gavimas! Musų šventas raštas sako, kad 
Messijas prikels negyvus iš numirusių. Na- 
zarėnietis užsimanė / vaidenti jo pobūdį iki 
galui.

— Jie eina teip toli, kad pasako vardų 
prikelto numirėlio — patėmi jo aficieras: — 
jo vardas yra Lozorius!

— Aš reikalauju nuo Viešpaties Ponti- 
jaus Piloto — sušuko Kaifošius — idant jie 
susektų ir areštuotų tų Lozorių tuojaus!

— Turi būti pavyzdis — sušuko dakta
ras tiesų: — tas Lozorius reikia pakarti! tas 
pamokins jį, kas tai yra prisikelti iš numiru
sių!

— Ar girdi kų jie sako? jie rengiasi tų 
vargšų nugaluoti — tarė Aurėlija į Joanų, 
sutraukdama pečiais: — nustoti gyvasties 
už tai, kad męs jų atgavome priešais savo 
norų! Tikiu, kad jie nemėgins jo kaltinti 
už prisiprašymų jį atgaivinti: pasiutę jie iš
tikto.

— Nelaimė! Brangi Aurėlija, —■* tarė 
Čuzos pati liūdnai — kad randasi nedori pa- 
šėlėliai!

— Sakau — sušuko daktaras Boruchas
— kad tas Lozorius turi būti pakartas. H

— Klystate, mano Viešpačiai: štai, žiū
rėkite, čion yra tikras lavonas, miegantis ra
miai savo karste, nemislydamas nieko blogo; 
jis yra prikeliamas iš numirusių; jis nega
li tam pasipriešinti, bet jus norėtumėte, 
idant aš jį pakarčiau už tai? \

— Teip, Viešpatie, — sušuko Kaifošius;
— męs turime ligų naikinti iš pašaknių; jei 
šitas Nazarėnietis imsis kelti negyvus iš nu
mirusių—

— Nėra galima permatyti, kur tas gali 
baigtis — suriko daktaras Boruchas; — todėl 
aš viešai reikalauju nuo Viešpaties Pontijaus 
Piloto, idant tas drųsusis Lozorius butų pa
kartas.

— Bet, Viešpatie, —- tarė Aurėlija — 
daleisktme, kad jus jį pakarsite, o jaunasis 
Nazarėnietis vėl jį atgaivins?

— Męs jį vėl pakarsime! Ponia Aure
lija! — sušuko bankierius Ainošius: — Męs 
jį vėl pakarsime! Dėl Jozuos! tai butų juo
kas pasiduoti šitiems valkatoms!

t— Mano Viešpačiai! — tarė Pontijus Pi
lotas: — turite savo milicijų, areštuokite ir 
karkite tųjį Lozorių, jei tas jums patinka; 
bet jus butumete didesniais beširdžiais už 
mus stabmeldžius, grėkonis ar romėnus, ku
rie teip lygiai, kaip ir jus, esame turėję at
gaivintuosius. Bet, dėl Jupiterio! męs jų 
nekariame; aš girdėjau pasakojant, kad ne
labai seniai, Apollonijus iš Tijanos iš numi
rusių prikėlė jaunų merginų, ant kurios šer
menų jam teko užeiti ir rasti josios jaunikį 
dideliame nuliudime. Apollonijus ištarė ke- 

1 lis stebuklingus žodžius, mergina išėjo iš sa
vo karsto dar skaistesnė ir patogesnė. Atsi
buvo vestuvės, ir pora gyveno labai laimin
gai.

— Ar norėtumėte, tad, vargšę merginų 
antru kartu galuoti, mano Viešpačiai? — pa
klausė Aurėlija. *

— Teip, žinoma, — atsakė Kaifošius — 
jei ji butų apgaviko bendradalyvė; ir ka
dangi Viešpats Vietininkas palieka mus ap
leistus, musų pačių pajiegoms, tai aš ir ma
no garbingas draugas Boruchas, paliekame 

, jus ir skubiname ant tų pėdų išduoti prisa
kymų areštuoti tųjį Lozorių.

— Padarykite tų, mano Viešpačiai, — 
atsakė Pontijus Pilotas, pakildamas — jus 
esate senatoriais savo miesto.

— Viešpatie Gremijone, — tarė Čuza, 
perdėtinis Erodo namų — aš užporyt turiu 
išvažiuoti į Betlėjų: jei tamista malonėtum 
keliauti su manim drauge, tai aš paskubin
čiau savo išvažiavimų ant vienos dienos ir iš
keliaučiau rytoj rytų; męs pagryžtume už 
dviejų, trijų dienų; man butų panagu pasi
naudoti iš tamistos palydovystės, nes šiame 
subruzdimo laike yra gerai turėti gerų ben
drakeleivį.

— Aš priimu tamistos pasisiulinimų, 
! Viešpatie Čuza, — atsakė iždo priėmėjas; 

man smagu bus keliauti su tokiu, kaip tami
sta, kuris pažįsta šalį.

— Brangi Auteli ja, — tarė Joana į savo 
draugę tyliai — ar nori pamatyti jaunikaitį 
iš Nazarėtop*'

— O! ausiai, brangi Joana; vi
skas kų aš girdžiu, padvigubina mano žingei
dumų. yj? «-

— Atofk rytbj į mano namus, po iškelia
vimui manųjvyro*— pratarė Joana tyliu bal
su — o męS)gal surasime būdų tave užganė
dinti.

— Bet fcaipf
b— Aš tau pasakysiu, brangi Aurėlija.
— Rytoj, tad, brangi Joana.
Ir dvi jaunos moterys išėjo iš namų Pon- 

tijaus Piloto su savo vyrais ir manim, verge 
Genavaite.

SKYRIUS II.
Karčiama Laukinio Asilo buvo paprasta 

užeiga vedėjams kupranugarių, persamdyto- 
Jams asilų, nešiotojams, kremininkams, par
davinėtojams arbūzų, pomegranatų, šviežių 
daktilių, kuomet Jiems laikas, o vėliaus su
darytų alyvų ir džiovintų daktilių. Šitoje 
karčiamoje galėjai teipgi rasti žmones be Jo
kio užsiėmimo, paleistuves-žemiausio laip
snio, elgetas, valkatas ir tuos pagirtinus vy
relius, kurių apginkluota apsauga buvo per
kama keleivių, keliaujančių iš vieno miesto 
į kitų, norinčių būti apsaugotais šitos tau
kiai labai nužiūrimos palydovijos nuo užpuo
likų. Ten teipgi galėjai matyti romiškuo
sius vergus, atgabentus Jų ponų žydų šalin.

Šita karčiama turėjo blogų vardų; gin
čai ir barniai atsitikdavo ten tankiai, o užė
jus nakčiai, nė viens neišdryso rodytis arty- 
mystėįe Avinėlio Vartų, netoli kurių buvo 
šitas urvas, kaip tik vyrai nužiurėtinos iš- 
veizdos, ar moterys žemo laipsnio; pilnai gi 
sutemus, būdavo, iš šitos vengtinos vietos 
veržiasi riksmai, sklysta kvatojimai, ar gir- 
tuokliškos dainos; tankiai skausmingi deja
vimai seka ginčus; kartkarčiais vyrai Jeru- 
zolimos milicijos, būdavo, užeis karčiamon 
neva taikyti ir malšinti’ ir išeina iš Jos, arba 
labiau girti ir su didesniu triukšmu už ge
riančius, arba išgujami lazdomis ir akmeni
mis.

Ant rytojaus, po vakarienei pas Pontijų 
Pilotų, du Jauni vyrai, prastai apsirėdę bal
tomis tunikomis ir su turbanais mėlynos 
gelumbės, ėjo siaura, kreiva gatve, gale ku
rios matėsi durys vengiamosios karčiamos; 
eidami šnekėjosi ir vįenval dairėsi galan ga
tvės, lyg kad laukdami ko nors pasirodant.

— Genavaite, — tarė vienas savo susto
jusiam draugui (tai buvo Aurėlija ir josios 
vergė, persipėdę į vyriškus drabužius) — Ge
navaite, mano nauja draugė Joana pasivėli
no ateiti, tas mane baugina; priegtam, Jeigu 
prisipažinti, tai aš baimijuosi, ar aš nepada
riau niekų. '

— Tokiu budu, mano brangi ponia, grįž
kime namon.*'

— Man tas butų labai norėtina, bet vėl, 
ar aš turėsiu kuomet tokių progų?

— Teisybė, kad nebuvimas Viešpaties 
Gremijono, tamistos vyro, išvažiavusio šį ry
tų su Viešpačiu Čuza, perdėtiniu kunigaikš
čio Erodo, daro tamistų pilnai valna, ir kad 
tūlų laikų gal tamista neturėsi tokios valny- 
bės. •

— Prisipažink, Genavaite, kad tu žingei
desnė esi dar ir už mane pamatyti tų nepa
prastų vyrų, jaunų Nazarėnietį.

— Jei tas outų teip, mano brangi ponia, 
tai tame mano nore nebūtų nieko įstabaus; 
aš esiu vergė, o Nazarėnietis sako, kad il« 
giau vergų neprivalo būti. -

— Turbut, tad, aš tavo vergystę tau 
sunkinu, Genavaite?

— Ne, o, ne! Bet po teisybei sakant, 
ar tamista pažysti daug ponių sau panašių?

— Tai ne man pridera tas atsakyti, pa- 
sigerininke.

— Bet man pridera tų šnekėti. Jei męs 
išnetyČių susitinkame su tokia gera ponia 
kaip tamista, tai šimtai yra tokių, kurios už 
vienų žodį, ar menkiausių nepaklausymų 
kantupija, arba kankina savo vergus su pik
tu pasigėrėjimu. Ar tas ne teisybė?

— Aš to neužginu.
— Tamista aplengvini mano vergystų 

kiek galėdama, mano brangi ponia.... bet 
visgi aš nepriklausau sau. Aš priversta bu
vau skirtis nuo savo nelaimingo Fergano, 
mano vyro, kuris teip verkė skirdamasis su 
manim. Kas mane užtikrins, Jog tamistai 
pagrįžus aš rasiu Jį Marseillėje, Jog Jis nėra 
parduotas ir išgabentas nežinia kur? Kas 
užtikrins mane, Jog Viešpats Gremijonas ne
parduos maifįs, kr neatskirs manęs nuo ta
mistos? ' “

— Man nyrar prižadėta, Jog tu nuo ma
nęs nesitraukti. '<•

— Bet jgj taihistos vyras panorės mane 
parduoti, ar tamista gali to nedaleisti?

— Teisybė, negaliu.
— O šimtas metų atgal, tėvai ir motinos 

musų gailų buvo valni žmonės; dar gi Fer- 
gano senuoliai yra buvę narsiausiais vado
vais skilties!,' * /

— O! —•tarė Aurėlija, šypsodamasi — 
dukterys Cėzario nesididžiuotų daugiau, tu
rėdamos ciesorių tėvu, negu tu, turėdama, 
kaip vadini tėvų savo vyro.

— Didžiuotis nėra leista mums vergams 
— atsakė Genavaite liūdnai; — viskas, ko 
aš gailauju, tai musų valnybės. Kuomi gi 
męs nusidėjome, kad turėjome Jos nustoti? 
Tai! kad maldos to Jaunikaičio Jš Nazarėto 
butų išklausytos! tai, kad nebūtų daugiau 
vergų!

...... —

— Kad nebūtų daugiau vergų? Na, Ge
navaite, ar tu iš proto eini; kaip tas gali bū
ti! kad nebūtų daugiau vergų? Daleidžiu, 
kad jų gyvenimų reikia apsaldyti, kiek ga
lint; bet kad nebūtų vergų daugiau, tai tu
rėtų svietas baigtis.... Klausyk, Genavai
te, šitie perdėjimai ir yra, kų užkenkia teip 
daug tam jaunam Nazarėniečiui.

— Jis yra atmestas turtingųjų ir galin
gųjų. Vakar, per vakarienę pas Pontijų Pi
lotų, stovėdama užpakalyje tamistos, aš ne
praleidau nė vieno žodžio. Koks baisus įnir
timas ant to jaunikaičio!

— Kų gi tu nori, Genavaite? — atsakė 
Aurėlija šypsodamasi; — tai yra, iš daliei, 
jo paties kaltė.

— Ar taurinta ir kaltini jį?
— Ne, bet visgi jis užsipuola ant ban- 

kierių, daktarų tiesų, gydytojų, kunigų, ant 
visų tų, tiesų pasakius,. veidmainių, kurie, 
kaip Joana pasakojo man, laikosi farizėjiškų 
pažiūrų. Tai nereikia daugiau, kad jį pra
puldyti ant visados.
. — Tai yra bent drųsa kalbėti šitas teisy

bes ištvirkusioms žmonėms, o šitas jaunikai
tis Nazarėniškasis, anot Joanos, tamistos 
draugės, nemažiau turi geros širdies, kaip 
drųsos; ji nėra vergė, teip kaip aš; todėl jis 
mokina ne josios labui, o bet žiūrėk, kaip ji 
gėrisi juomi!

— Šitas pasigėrėjimas dailios ir patrau
kiančios žmonos, teisybė, liudija gerui to 
jaunikaičio Nazarėniškojo, kadangi Joana 
su savo prakilnia širdžia negalėtų gėrėtis 
ištvirkusiais. Kokių meilių draugę laimė 
man lėmė joje. Aš nežinau nieko meilesnio 
už josios akis, ar daugiau perimančio už jos 
balsų. Ji sako, kad Nazarėniečiui prašne
kus į kenčiančius, vargstančius ar mažus 
vaikelius, jo veidas pasidaro dievišku. Aš 
nežinau, bet kad Joanos veidas priima dan
giškų išvyzdį, pradėjus jai šnekėti apie jį, 
tai tas tikra teisybė.

— Ar ne ji ten ateina šita puse, mano 
brangi ponia?

— Aš girdžiu lengvų eisenų šešėlyje. 2
— Tai turbut ji.
Teisybė, Joana teipgi persirėdžiusi 

jaunu vyru, neužilgo priėjo prie Aurelijos ir 
jos vergės.

— Turbut, jums, Aurelija, — tarė jau
noji žmona — prisiėjo kiek laukti manęs? 
bet aš negalėjau slapta išeiti iš savo namų 
anksčiau šio laiko.

— Joana, aš ne visai rami esiu; rodosi 
man daugiau dar yra baugu, negu žingeidu. 
Tik pamislyk: moteris musų padėjimo toj 
baisioj karčlamoj, kurioje, kaip jie sako, su
sirenka tik sanšlavos žmonijos.

— Nesibijok; tie žmonės yra daugiau 
sujudę ir baisesni žiūrėti, negu tikrai ištvir
kę. Aš Jau buvau terp jų porų sykių persi- 
rėdžiusi su savo gimine paklausyti Jauno mo
kintojo. Karčiama yra prastai, apšviesta; 
aplinkui kiemų eina tamsi galerija, kur mus 
niekas nematys. Męs pasišauksime uzbonų 
alaus ir Jie nesirūpins apie mus; Jie yra už
imti tiktai Jaunuoju Nazarėniečiu, arba jam 
neatėjus, jo mokiniais, atėjusiais čion skelb
ti geras žinias. Eik šian, Aurėlija, yra vė
lu, eik šian.

— Klausyk! klausyk! — tarė jauna mo
teriškė Joanai, atkreipdama savo ausį į kar- 
čiamų su tūla baime — ar girdi tų riksmų? 
Jie veda ginčus toje baisioje vietoje!

— Tas parodo, jog jaunasis mokintojas 
dar neatėjo — atsakė Joana — nes Jam atė
jus kožnas balsas nutyla ir, kad ir smarkiau
sias butų, pasidaro teip lėtas, kaip avinėlis.

— Priegtam, Joana, tik tu pažiūrėk į tų 
būrį vyrų, ir moterų nelemtos išžiuros, susi
rinkusių prieduryje prie šviesos anos liktar- 
nos. Susimildama, palaukime, kol jis pra
eis, ar įeis į karčiamų.

— Eik šian, čia nėra ko bijotis, aš tau 
sakau!....

— Ne, meldžiu tavęs, Joana: dar valan
dėlę... Tikrai gėriuosi tavo drųsumu!

— Matai! dėlto, kad Jėzus Nazarėniška
sis įkvepia drųsų, kaip jis įkvepia malonybę 
dėl nusikaltusių, jautrų dėl tų, kurie ken
čia. Priegtam, kad tu žinotum, kokia gam
tiška Jo iškalba yra. Kokius graudžius ir 
širdingus prilyginimus jis suranda, kad pa
daryti savo mislis suprantamomis prastiems 
žmonėms, vargiemsiems dvasia, kaip Jis Juos 
vadina, ir kuriuos Jis teip myli! Tokiu bu- 
du, visi, net vaikai, kuriuos jis teip labai 
yra pamylėjęs, supranta Jo žodžius ir nepra
leidžia nė vienos žosmės. Be abejonės, kiti 
Messijai pirma Jo yra skelbę išganymų musų 
šaliai, slegiamai svetimtaučių, aiškino musų 
šventų raštų ir gydė su pagelba stebuklingų 
vaistų ligas, laikomas neišgydomomis; bet 
nė vienas iŠ tų Messijų lygšiol neparodė to 
kantraus malonumo, su kokiu Jaunasis mo
kintojas mokina nužemintus ir Jaunus, žo
džiu sakant, visus;- pas Jį nėra netikiu, nėra 
stabmeldžių; kiekviena gera ir teisinga šir
dis, vien dėlto, kad Ji yra gera, verta yra ka
ralijos dangaus. Ar žinai Jo prilyginimų 
apie dangų? Nėra nieko prastesnio ir grau- 
desnio už Jį.

— Ne, Joana, nežinau.
— Tai yra paskutinis, kų girdėjau Jį sa

kant. Vadinasi Jis Geras Samaritonas.
— Kas yra Samaritonas?
— Samaritonais yra stabmeldiški žmo

nės, gyvenanti už tolymiausių kalnų Judė
jos; augštiejie kunigai skaito tuos žmones 
už atmestus karalijos Dievo. Štai tas prily
ginimas: ‘Žmogus, einantis į Jeruzolimų, pa
teko į rankas plėšikų; jie apiplėšė jį, sumušė 
visų ir nuėjo savo keliu, palikdami jį pusiau

• (Toliaus bus) , /

Kruvinos dienos atmini® 
mul.

22 d. sausio Petrapilėje® 
kada kraujas darbininkų.pra® 
kančių din uos.upeliais pasilie® 
jo, atsibus didelis visuorae® 
niskai-lietuviškas Mase m itin® 
gas, parengtas Chicagos Centv ’ 
rališko Komiteto Šelp. Rev. 1 
Lietuvoje; atsibus Šv. Jurgio į 
parapijinėje salėje, kertė j 
Auburn avė. ir 33rd str., 22 1 
dienų "sausio 1906 m. 7 vai 1 
vakare. Ant šio susirinki
mo bus pajudintas kiaušy- I 
mas siuntimo surinktų pini- I 
gV- I

Broliai! Kovojantiems už 1 
laisvę su Maskolijos despotiz- A 
mu atjaučia net svetimtau-H 
čiai,renka aukas sušelpimunE 
kovojančių ir daro deinon-'■ 
stracijas 22 d. sausio visot® 
Chicagos darbininkai: iAei.® 
ant gatvių su revoliucijonie®! 
riskoms dainoms ir po tam® 
turės susirinkimus ir p ra kai® 
bas atminimui baisaus krau-® 
jo praliejimo Maskolijoje. ®

Broliai! Svetimtaučiai a p-® 
vaikščioja tų dienų. Argi užsi-l® 
ginsime musų brolių darbi-,] 
ninku, liejančių kraujų ua i 
laisvę priderančių kiekvie* Į 
nam? Maloniai užkviečiam ) 
pašvęsti valandėlę atminimui Į 
anų kančių ir rūpesčių.

Chicagos Centr. K. Š. R. Pi

Padek&vonė.
Juozapas Kazlauckas, 
South Omahoy gyve-

. Aš 
kuris 
nu 7 metus ir visados buvau 1 
bartenderiu. Tai yra pavo-1 
Jingas - darbas,. bet iš Dievo I 
malonės niekas neatsitiko per į 
ilgų laikų, vienok vienų vaka- 1 
rų įėjo negras kaip žvėris ir . 
norėjo gyvastį atimti. Ir j 
paukštelis kovoja už savo gy- I 
vastį; teip ir aš gyniausi, kol ’ 
galėjau: nespėjo man gyvastį | 
atimti, bet pats puolė.........
Žinoma, Amerikoj ar kaltas, j 
ar nekaltas turi eiti į kalėj h11 
mų iki pro vai. Papuoliau į ’l 
didelę bėdų, nebūdamas tur- ] 
tingu, vaitojau. Šaukiausi 
lietuvius Amerikoj pagelbosch 
Neatstumė manę, išklaus® 
meldimo, prisiuntė savo aut 
kas ir pagelbėjo. t Provoj pa
silikau nekaltu, sudžios prii 
pažino, jog aš gelbejausi, gin
damasi,anų negrų nušoviau. 1 

Dėka veju šitoms draugyl 
stėms uz pagelbų man duotų!

Dr-tei Šv. Antano iš Padl 
vos už $50.00, So. Omaha] 
Nebr.

Dr-tei Šv. Kaz. Karalaiči 
už $5.00, Chicago, III.

Dr tei Apv. Dievo už $1( 
Chicago, III.

Dr-tei Sim. Daukanto t 
$5.00, Chicago, III. i V”

Dr-tei ŠvJono Krikl^

Si ii ■

I

I

už $5.00, Chicago, I1L
Dr-tei Šv. Antano m. 

vos už $10, Chicago, I “ . i
11 AI* fDr-teiTeisybės Myletthivį| 

$10, Chicago, III. C- t ‘
• Dr-tei Dovido Karui ra 1 ' 

Muzikantų ir G. už $5, Cjl 
cago, III.

Kliubui Amerikos Lietu 
Pasilinksminimo už $10, C®N 
cago, III. 1

Dr-tei D. L. K. Vitauto | 
$3, Plymouth, Pa.

Juozapas Kazlauckasj1 
Mums rodosi, geriau bi|| 

padėkavonę tiesiok minėtų J 
draugystėms nusiųsti.

Red® >

Klaidos atitaisymas. / į»
Nr. 1 „ Lietuvos”, koreapon 

dencijoj iš Baltimorės, pa 
duota aukų $20.00, turLg 
būti $20.50. f a

Szif kortesu 
vos“ UedakcHoJ. Czia yra are 
taros vUra Kompanijų. LaIt 
Įsivažiuoti galima gauti beve 
kotna diena. Mes turime lalv 
kurie perplaukia mares su 5 di 
noms. Baszykite ir gausit^ s* 
koreziu prekes. Į J

Siuskite pinigus per „Lietiivf 
Redakcija, o greieziausiai d- 

A. OL8ZEW8K1S, / 
924 33rd SU, ChicagT

av



LIETUVA
Broliai darbi n kai ir dar- 

bininkės!
I Musų broliai tėvynėj au
kauja kraują už liuosybę, o 
mes aukaukim nors valandą 
Hiuoso laiko jų atminimui!

4 kuopa L. S. P. A. Chica
goje parengia prakalbas at
minimui tos dienos, kada mu
sų broliai darbininkai pirmu 
kartu Petropilėj, 22 sausio 
1905 m., praliejo kraują už 
laisvę.

Kam rupi gerovė ir laisvė 
vtfrgstančios žmonijos, tegul 
atsilanko ant apvaikščiojimo. 
lAtsibus nedėlioj, 21. sausio, 

Dores salėje, 2501 
l st. piet-rytinis 

įtampas Archer avė., Chica- 
^be^j- Prasidės 1 vai. po pie-

į Taj Kviečia vardan žmonių ge- 
į m^?ės ir liuosybės,
1 „rr Komitetas.

į ^906 m. -D<
1 jį. Halsted

ra
Godojamas Paprotys.

se Daugumas iš musų sekame 
k d^ną, dorą ir gerą paprotį: 
F .aigiantės senam metui ir 
yOi’asįdedant naujam, užsižadė- 

arba sau už pareigą Į>asi- 
®natyti, naujame mete nuo 
■P'sų negerumų ir įpročių su- 
■PVlaikyti, kurie, sulyg musų 
|5>ačių patyrimo, musų laimei 
l^kelią užkerta ir nedaleidžia 
T smums gyvenime laimingais 

Jbnti. Keletas laikosi tų sa- 
}vo prižadų, bet daugumas jų 
užmiršta laike kelių dienų. 

^ĮPasistatykime sau už parei- 
Mgą kiekvienas išpildyti savo 
■rpareigą ir' atlikti savo dalį
■ prie gerovės musų tautos; 
■,’teipgi pasistatykime sau už
■ ' pareigą palaikyti savo sveika

tą ir pajiegas gerame stovyje
• ^vartodami Trinerio A mer i ko

mišką Eliksyrą Karčiojo Vy- 
mo, idant tokiu budu galėtu- 
įme įstengti priderančiai iš
pildyti savo pirmąjį prižadą.

L pitas Kartusis Vynas, susi- 
Uledantis iš gausaus ir gero
■ raudono vyno ir visokių gy- 
^lančių žolelių, turi ypatingai

tikrą įtekinę ant gro- 
||Huliavimo ir padaryme švie- 
|^Įus kraujo. Kaip veik pir- 
Mjli gerai veikęs skilvis pra- 

neprimti valgio, prieina 
Hfe’tojimo laikas Trinerio A- 
^^■rik"ii!-k:i:!i K!i k-\rii Kar- 
NKjo Vyno. Kada tavo inie- 
^^■s būna neramu- ir be atsa- 
^ofcčto pasilsio, kada tavo 
BĮBeiiuvargu.-i.>< ir be skai- 
;'’^raio. kada tavo veidas išba- 

’/• ,^iba pagelsta, tada turi 
ĮlIjMnbiitiiiai vartoti Trinario 
HB-r kv ■!. :-k.ę i'Jk-\ri Kar- 
IlgMh) Vyno: šita gyduolė 

t a u pagelbės \ i šame.
^įgjji.a: ia- ai ’ ■ iv -«• a- ’>a ; a- 
$S|w:kaB’ a -I i za • ii . : į 
■HMSo. Ashland avė.. Chica

da iš ten priaiuatns vaistus, 
pritaikintus prie ligos silp
nybių, ėmiau vartoti, pasiju
tau kad laipsniškai gyju ir 
suvartojęs reikalingus man 
sutaisytus vaistus, kuriuos 
prisiuntė, persitikrinau, kad 
pilnai pasveikau, nes jokie 
ženklai ligos niekada neap- 
sireiškia ir liga daugiaus ne
atsinaujina. Esu dabar kaip 
niekad nesirgęs, sveikas ir 
laimingas.

Perskaitęs knygą „Vado
vas į Sveikatą”, atradau, kad 
prie padidinimo mano kanki
nimo ir paties jaunystės iš
dykumas prisidėjo, kaip ap
rašyta ant 98 knygos pusla
pio ir toliau.

Viešai noriu pagarsinti, ne 
dėl kokios naudoa mano iš
gelbėtojui manęs nuo kančių 
ir mirties, bet dėl -gerovės 
brolių, kad tokiose bei pana
šiose nelaimėse kaip mano, 
netrotytų dovanai pinigų, 
nesikankintii save su vaistais 
menkos vertės ir menkais 
daktarais,bet stačiai kreiptų
si į tokią vietą, kur be apsiri
kimo išgydis; tai yra, Dr.Col- 
linso Institutas, už tai viešai 
labai jam dėkavoju. Su guo- 
done,

Jonas Dubikas, 7 
75 Union st., N.Adams,Mass.

Draugysčių Reikalai.
Didelis Balius.

i Viešai d ė kavoj u!
Lik per metus laiko 

nuolatiniu cataru ir 
[thidoms, sunkumai ir 
tėjimai nė ant valandos 
įvė pasilsio; kosulys, ner
iamas, skrepliavimas die- 
[ šonuose, kr utinėje ir po 
[kūną kaip adatos Varstė; 
Kaunant pajiegų ir kaip 
■b vos paslankiojau, 
■uvo nieks nemiela, ke- 
■ pats sau gahį pasidary- 
ks mano moteriškė ma- 
B nekentė kaip neatsa- 
I jai vyrą. > Daktarai, 
kuriuos vaikščiojau, apie 
lioliką visokių skirtų Ii- 
Iradinėjo, nors jų užra
ks vaistus vartojant, kaip 
k ant valandos ir paleng- 
f. bet tuojaus visas kan« 
pas paskui su jisu smar- 
[U sugrįždavo.
i visai netekau vilties 
■kimo ir ramiai laukiau 
L. Galiausiai,- para-

Collinso Medikališ- 
■ stitutui aprašant visą 
Aną, kaip gydžiausi ir 
Mįktarai gydė, bet ka-

jsir-

M ei rote Park, Iii. Dr-te K. Algirdo 
turės savo baitu zubatoj, 20 sausio, 1906, 
salėj Jos. 8tefankewiczaus, kerte 19 ir 
Lake st., Melrose Park, III., aut kmio 
grajys gera muzika, bus daugybe sve- 
cziu, ir visi galės kuo gražiausiai pui- 
szokti ir pasilinksminti. Visus lietuvius 
ir lietuvaites szirdingai kvieczia atsilan
kyti.

Komitetu.
(19-1)

Visuotinas susirinkimas.
Pietiniu Miesto Parku Komisijos pa* 

rengia tankiai visuomeniszkus susirin
kimus Parku namuose. Ant szitu susi
rinkimu būna apkalbami visokie tos ap- 
linkes gyventoju reikalai. Labiausiai 
parengimu tokiu susirinkimu užsiimanti 
komisija yra Mark White 8quare’o prie 
Halsted ir 29 ui. Užžiuretojai szito par
ko pagarsina atvira diskusija, kuri atsi
bus seredoj, 24 d. sausio, 1906, Mark 
VVhite Square susirinkimu saleje. Ant 
szito susirinkimo bus atstovai isz dau
gumu draugyseziu, kurie darys viso
kius iszvedžiojimus; tema sasirinidmo 
yra szita: „Kas szitai aplinkiai labiau
siai reikalinga. ”

> 
Didelis Lenkiszkas Koncertas ir 
Vaidinimas Teatro ,.Warszawian- 

ka“.
Nedelioj, 28 d. sausio. 1996 m. 2 vai. 

po pietų atsibus koncertas ir vaidinimas 
lenkiszko teatro ,,Warszawianka'* ant 
didžiausios visoje Chicagoje sales — Au
ditorium, ant kampo Wabuh avė. ir 
Congress st. paežiam vidurmiestyj. In- 
ženga 50c., 81.00 ir 81.50. Visu* pelnas 
nuo koncerto ir teatru yra pavestas ant 
musu vargingu broliu, kentanozlu bodą 
isz priežuties kovos už laisve Maskolijo-. 
je. Užpruzo visus prijauezianezius tai 
kovai atsilankyti. .

Rengiantis komitetu:
J. F. Smulski, prezidentu,
K. Wojtalewicz, kasietius, 
St. Osada, sekretoriaus.

Vis lionieti iszkas Susirinkimas.
Suvinytos Brooklyno dr-tes parengė vi- 

suomeniszka susirinkimą su prakalbomis 
ant 21 d. sausio. 1 va), po pietų, Palace 
Saleje, 93 Grand st. Brooklyn N. Y. Su
sirinkimu tu puzvestu atminimui pir
mo nekaltai pralieto kraujo Peterburgo 
ulycziose, atminimui pirmos liepsnot ko 
vos už laisve — revoliucijos. Draugai, 
atminkite nekaltai caro ir Jo budelio 
pralieto kraujo ir atsilankyti kiekvie
nas ant szito susirinkimo. Kvieczia vi
sus lietuvius ir listuvaites Revollucijinis

Komitetai
Susitvėrė nauja draugyste.

7 d. sausio, 1906 m. susitvėrė Dėkai b, 
III. nauja draugyste po vardu Szv. Petro 
ir PovUo. Draugystee mieris vienskita 
szelpti laike ligos ir Sfaertiee. Apgar
sindami velyjame, kad meile ir sutikme 
visada toje draugystėje vieszpatauta, o 
sykiu ir su visoms kitoms lietuviszkoms 
draugystėms. Likosi užrinkta admini
stracija isz sekaneziu ypatų iP.Baranauc- 
kas, prez., J- Jurabsunas, vloe-prez., A. 
Masiliūnu, prot. aekr., R. Zaura, fin. 
sekr., J. Revatas, kuierium, J. Meck- 
nicku, pirmas kasos apiekunas, J. Bart
kus, antru kasos ap., J. Aduhiunas, 
marszaika, N. Kodis, P. Pranis audžia.

Dr-te Szv. Petro ir Povilai

Pa j i es8 kol imat.
Antanu Ir Ona Virbickai atvažiavo 

isz Lietuvos in New Yorka ir ten Ukoei 
sulaikyti todėl, kad pamete savo tėvo 
adreso. Ju tėvu yra Juozapu Virbic
ku paeinantis isz Skudcs, Kauno gub , 
gyvena Chicagoje. Ku Ji pažysta tegui- 
tnojaus duoda jam žine kaa atsiimtu «*• 
vo valku* isz New Yorko, nes kitaip 
juos gražina atgal In Lietuva. Duokite 
žine „Lietuvos” redakcijai.

Pajieukau Jurgio Baelenakio, Kauno 
gub., Raseinių pav., Vainota parapijos. 
Jis pats ar ku aitas teiksis duoti žine 
adresu:

- Jonu Skurdelis, ; jL* 
Box 777, Duęuense, Pa.

J tuną moteriuke, 11 metu, 6 pėdu 6 
coliu augazta, svereoti 140 tvaru, galtvu 
plauku, pajieaiko aptivedimui vyro 5 
pėdu 7 coliu aufgzto, avareaczio 140 
evaru, luodbruvio, terp 30 Ir 50 metu.

▲dreias A. 21,
6X Chicago, III.

Pajieszkau Antano ir Petro Orima- 
laucku, Kuprieliazkiu parapijoj, Pane
vėžio pa v., Kauno gub. Teipgi pajieaz- 
kau Motiejaus Paviiloniaua, Ruskiazkiu 
todž.,Kvietku vol .Novalekaandrovo pav. 
Jie patys ar kaa kitai teiksis duoti žinia 
adresu;

Juozas Misiūnas, 
1015 W. 20th st., . Chicago, III.

Pajieszkau Franczitzkaus Parnaraus 
kio, Kauno gub.. Eržvilko parap.. Len- 
kenu kaimo. Yra svarbus reikalas. 
Jis pats ar kas kitas teiksisduoti žinia 
adretu:

Frank Stakavich,
317 South avė., • Du Bois, Pa.

Pajieszkau Domininko Stankaus, Lau
kuvos parap., Girvainiu aodž , penki me
tai kaip gyvena Amerike. Pajieszkau 
Benedikto Pauliko, Varnių pazap., Pa- 
nakaieziu sodžiaus. Pajieszkau Antano 
Orikazo ir Agotos-Grigulaites, abu Lau
kuvos parap., Girininku sodž. Visi pa- 
jieszkomiejie Telsziu pav., Kauno gu
bernijos ir visi pirma gyveno Chicagoje. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinia adresu:

Stanislovas Yliuazka,
-Boz 14, Thomas, W. Va.

Pajieszkau Juozo Szavistaviczlaus 
Letavos kaimo, Vilkapedžiu parap, Sma- 
leno pav., Suvalkų gub. Jis yra viduti
nio ūgio, dikczial rauplėtas, rudu akiu, 
4 m.kaip Amerike;pirma buvo Pittatone. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ti
nę adresu:

Zose Zouristauka, 
atsiszaukti ant adreso:

Vlad. Viszniauckas, 
Box 36, Peely, Pa

Pajieszkau savo brolio Motiejaus 
Chiesno, paeinanezio isz Raseiuiu pav., 
Vainuotu parap. Teipgi Antano Kra 
kio, su kuriuomi asz k* r tu atvažiavau in 
Amerika. Jie patys ar kaa kitas teiksis 
duoti žine adresu:

Antanas Chiesna,
Box 48, Ehrmandale, Ind

Pajieszkau savo brolio Stanislovo Va. 
lintelio, Kauno gub., Panevėžio pavieto, 
Kudrieliszkiu parap. 8 menesiai kaip at
važiavo in Chicaga. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinia adresu:

Ant. Valent,
3424 T. st., ' 8o. Omaha, Neb,

Pajieszkau savo broliu Klemenso ir 
Francziszkaus Cziku, paeinaneziu isz 
Suvalkų gub., Naumiesczio pav., Kidu
lių gm., Svaiginta kaimo. Jie patys 
ar- kas kitas teiksis duoti žinia adresu.

S. Chlckas
Boz 479 . Duąuoin, III.

Pajieszkau savo dėdės, Antano Bar- 
tuszkevicziaua, Suvalkų gub., Senapile* 
pav. ir parap Turiu labai svarbu reikalą. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu:

313 First avė Carnnegie, Pa.
Pajieszkau savo sesers Marcelės Rin

ke vieziutes ir savo szvogerio Si mano I>e- 
kuczio, abu Kauno gub., Raseinių pav., 
Skirsnemunės parap., Antkalniszkiu 
kaimo, Jurbarko vol. Girdėjau,kad yra 
kur Massachusetts steite. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu:

Juozapas Rinkeyiczia,
Box 17 Meryville, Iii.

Pajieszkau Kazimiero Tiszkevicziaus 
isz Cziakiszkiu miesto. Gyveno Brook- 
lyne, N. Y. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinia adresu:

' Joseph Vaitkevicz,
83 Eudicottst. Boston, Mass.

Pajieszkau Juozo Damiszaucko, Su
valkų gub., Vilkaviszkio pav., Bakszisz- 
kiu kaimo. Pirma gyveno Pittsburg, 
Pa. 13 metu kaip Amerike, apie 40 metu 
amžiaus. Jis pats ar kas kitas teiksisduo
ti žinia adresu;

Mrs AnKa- Sabakaitiene,
83 Eudicott st. Boston, Mass.

Pajieszkau partnerio.iszmsnanczlo ge
rai prie sali u no ir gėry m u krautuves biz
nio. Praszau atsiszaukti ant adreso:

11514 Front st. Kensington, III.
Pajieszkau savo brolio Antano Siame, 

Kauno gub., Panevėžio pav., Smilgių 
parap , Niadlniszkiu sodž. Pirma gyve
no Chicagoje. Jis pats ar kas kitas 
teiktis duoti žinia adresu:

Jos. Siamas,
274 N. Broad st. Elizabeth, N. J.

Pajieszkau savo brolio Stanislovo Ma
cijausko. Kauno gub-, Radviliszkiu pa
rapijos, 20 metu kaip Amerike. Pirma 
gyveno apie New Yorka. Jie pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinia adresu:

Jeronimas Macijauokas, 
2228 Tustin et * Pittsburg, Pa.

(1-U)
Pajieszkau merginos apstvedimui, nuo 

21 iki 80 metu amžiaus. Geros katali
kes, turi mokėti grsjyti ir gerai aluti ant 
maszinos. Praszau atsiszaukti ant ad
reso:

A. Neženotas, 
2362 115 *t. Kensington. III.

Reikalingas tuojaus aptiskoriszkas pa
galbininkas lietuvys, szoekantis gerai 
lenkiukai ir angliszkai, turintis mažiau
siai 2 metus praktikos. Atsiszaukti ad
resu: Stefan K. Sau, 748 W.18st., Chioa- 
go, m. •

Reikalauja kalnakasiu ir darbinin
ku prie visokia darbu anglių kastynese 
Indianoje. Atsiszaukti adreso:

Asping and Street,
20 W. Madison, 190 E. Va n Baren, 81 8. 

Ganai eta, Chicago, III.
Reikalinga moteriszke ar mergina 

už gaspadine mokanti gerai valei patai
syti. Atsiszaukti in “Lietuvos redak
cija.

Reikalinga gera mergina terp 20 ir 30 
metu amžisus prie gresernes biznio kai 
po pirmarank* Tori gerai mokėti lie- 
tavinkai ir lenkiukai. Uždarbis goru.

D. Kutor, Garfleld Perk, Ui.
(>-n)

Reikalinga dora ir szvari mergina prie 
namu darbo, prie trijų žmonių be vaiku 
Tegul atsissaukia ant adreso.

J. P. Rashintkas, 
3213 8. Morgan st. Chicago, III.

(t—H)

Aukos roi fru lame reyoUucųiBto 
judėjimo Maskolijoj.

Clealnm, Wash. ’J. ^Lrtinaitis, K 
Kurtinaitis po |l.#t J.’lplecikaitia, T. 
Preisas, A. Naujalis po 50e., A. Krugla. 
V. Geras, G. KragUeue, Jf. Krugla, J. 
Gediminas, S. Bineviczia, E. A b romai 
tls, V. Vaisznora, V?Zake^icziu. A. Bal 
cziunas, V. Vafatii $o 25c. Viso 
M 25.

Rosslin, Wath. 1(. Mkrikeviczia, A. 
Kaunas, A. Gleszbas po 3T00, M. Damp 
kaiti 50c. Viso . ĮR’. .........13 50

Cleįjjim, ^ash.......... 0.25

' Saukiu 9.75
Pasiutflimo kasztu 10

Lieka 89.65
McKees Post, Pa. J. Magiarovski 

81.50; E. Pecackovicz, T. Drakun A. 
Žilinskas, A. Ulevicze, J. Szyvinskas.M. 
Bzyvintkas, J. Matickas po 81.00; V. 
Stankeviczia 50c. Viso 89.00.

St. Charles, 11). Per Antana Lika. A. 
Montvidas 81.00; J. Carnauckas 50c.; A. 
Tamoszunas, J. Jakoiskas, P. Patilanus, 
B. Ainaris, J. Petruszailis, A. Žangulai- 
ziene po 25c. Viso 83.00.
Roseland, III., 14 sausio surinkta revo

liucijos reikalams Lietuvoje. R. Kilius, 
P. Karvelis po 81X0; Vlad. Btvmbris 
50c.; 8. Valeckas, T. Kuliesziua, A Ku- 
lieszieoe po 25c.; J- Kuliesziute, V. Ku- 
liesziute po 10c. Viso 83.45,

New Haven, Conn. A. Gvazdaitia, J. 
Vokitaitls, V. Gvazdaitls, J. Kazlauzs- 
khB po 82 00; S. Cvirka, P. Montvilas, M. 
Gedvilas, P. GvaadaKis, J. Burokevi- 
czlus,. L. Szalaszeyiesia, P- Miller, J. 
Kasparaviczla, A. Gvazdaitls, J. Anta
naitis po 81.00; O. Selkevicziene 81.50; 
V. Patackai, A. Rasis, S. Cvirka, K.Kar- 
pavieze, G. Karpaviczitoe, V. J aka vi
eše, J. Chepavicze, S. Andruliute, J. Ja- 
nuszka, J. Valiukonis, A. Gražonis, J. 
Muraszka, J. Miller, J. Ivinskas, 8. 
Grabauckas: J. Ivioskas, K. Kasparavi- 
cze po 50c.; J. Kuzmickas, P. Cibulskis, 
J. Voitevicze, A. Vaiiltev.cze, S. Aiu.z 
iąa, A. Gravis, J. Milkaviczia, S. Jakavi- 
cze, E. Jakaviczlener A. Petruszsuokas, 
8. Lionikas, V. Rimavioze, B. Ivonavi- 
cze, P. Gravis, J. Marazas, H. Doleris. 
J. Urbanavicze, P. Mctelaioziute, M.Bal- 
cziuniute, A. Balcztanai,A. Tarutis, M. 
Daujotiene, L. Lapurka, E. Derenczta- 
te, A. Urbokas, A. Klimas, 18. Givis, O 
Januszaicziuke, A. Kruliute, J.' Krulir, 
M. Petruszkevicze. K.Didvalis, A. Rau- 
žis, K. MikolalUs, F. Urniežius, M. Pet 
ruszkevicze, R. 8zirzė, "Ę, Connars, M 
Marazas, J. Vaitais d? 23^^ A. Kalins 
kiene 20c.; M. Gravalauaku, K. Bene- 
nia po 15c.; Nežinontss 10. Viso 838 60.

Iiz viso pigai koreepoodAnciJa 878.03 
D BuM........ 8345.76

įvkiu 8148.86
Sziadien pasiunietne 8q<X j ai-Demokra

tu Partijai ant rankii LižAeikos 8300.00 
Ir Demokratu Partijljai aat rankuku Dr. 
Szliupui....g......... 8148.86

' Sykiu 8148.8(1 
Pas mus liko .%.... 

.-. Ant toliau meldžianti aUltautaju siu
sti aukas staczial ant rantau kaaieriaus 
Dr. J. Szliupo kaip kad pirmiau siunte- 
te, tik pažymėkite jam kokiai partijai 
aukas aukaujate, o jis padarys pagal ju 
su norą Ir vardus aukautoju pagarsins 
laikrasztyje. ,,Lietuvai” auku nesiun
tinėkite, nes „Lietuva” ne yra auku ka
steriami. ,,Lietuva”, priėmusi aukas ta
ri jas antru sykiu siusti kasieriui, kas 
tiktai padvejoja dsrba ir siuntinėjimo 
kasztus, ir rokundose daro netvarka. 
Dvejojimas darbo niekam nereikalingas, 
nenaudingas, bergždžias ir nesiitematisz 
kas. Bergždžiais darbais niekas nenori 
būt bereikalingai apsunkintas, kada sta 
ežiai siuneziant aukas kasieriui galima 
be jo apseiti ir geresnejs tvarkoje auku 
rokundas užlaikyti.

A.fEszevskis.

Ijietuviszkas Bankas.
Po valdžios tiesoms. Kapitalas 850.C00. 

Depozitams mokame 2| nuoszimczio: 
Siuncziame pinigus ta visas dalis svieto. 
Laivakortes parduodame ant geriausiu 
laivu visu laiviniu kompanijų.

S. MACK,
212 First st., Elizabeth, N. J.
Brach 102 Ferry st., Nevrark, N. J.

Tik per 40 dienu. Visos knygos 
už $5.00.

1 Gyvenimai Visu žztentu)u^ant kiek
vienos dienos meto; 6 dalys drūtuose ap
daruose preke 84.75.

2 Biblija, arba Ssventas Rantu seno 
ir naujo testamento, 1/48 puslapiai, dru-’ 
suoee apdaruose, spausdinta lietuvisz- 
koj kalboj 85.00. i I -

8 Pekls, arba Amžinas Pragaru, dide
le knyga, puikus naudingi skaitymai su 
giesmėmis apie kanezias pragaro, dru- 
duoee apdaruose, 500 puslapiu 81.25.

4 Lietuviszku Dainortos susidedantis 
isz 196 pusi., su 400 -Italnu visokiu dai
nių, drueziai apdaryta kqjga 82.50.

Visos tos knygos l^szUM^a tad 813.50, 
bet ku paims visas antsyk parduodu už 
85 00.

Km nepasitikėdamas taenoretu siųst 
visu pinigu, gal prisiusi iįyRr 8 dollartu 
dėl užtikrinimo, kad ima. nusiusime jam 
knygų, o likusius d&mokeį'-ant ekspreso, 
atsiimdamM knyga#1 Aiiesuoklte:

O. G. 49ENP?,
8ta. W. Box 14, ęrooklyn, N. Y.

Mokslatne Akturerijos.
Lietuvaites mokančkios rauyti ir skai

tyti lietuviukai ir norlnosios iszmokti 
Akuszerljos ir gau* tAea praktikuoti 
tegul atsiszaukia pu, '

Dr. A. L. Gralozuna,
8202 8o. Halsted 8t. kampas 32nd 8t.

Chicagb, III. 09-1)

Vynai Lietuviai Ura! visi pas
Juozapa Karpi

Pirmu i po r liuku uliunu Kenoshojo, 
Wi*. užlaiko importuotus gėrimus ir pui
kiu cigarus; puiki už^ga atėjūnams ar 
jieszkanttems darbo, nes czion Jie rauna 
visokiu žinių ir rodą. Visi nirtingai 
kviecziami atsilankyti.

J. KARPIS,
317 Milwaukee avė., Keaoaha, Wis.

roLSZEWs/f7s
Isleistojas IMAHamrfaa

LIETUVOS B
-eira-

Lietuvi šioj Knygų H
Didžiausias

OFISASSfflfflMJ

PINIGŲ SIUNTIMO.

924*33-st. Chicago, III,
Reikalaudamas Šifkortės, ar siunsdamas Pini

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

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

Čia yra didžiausias ir teisingiausias Pinigų ir 
Šifkorčių Ofisas. Iš čia Pinigai ir Šifkortės iš

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

si Knygų Kataliogą.
Su visais reikalais adresuokie šiteip:

A. OLSZEWSKI,—r’
924 33-rd St. Station 60, GHICAGO, ILL.

. Apgarsinimas.
Lietuviai važiuojanti In Lietuva gera 

užeiga ir avetinga priėmimą ras pas Juo
zą Wilkauski, turtingu ar beturtis; rodą 
kožname dalyke. Degtine ir alus pui
kus. Neužmlrszkite adreso:

J. Wilkovski,
118 Grand st., Hoboken, N. J.,

F.PBradchulis
Attomey and Connselor at Lai. 
Chamter of Commerce BI<U- Rood 701 
B. E. Corner LaSalle A Wuhington sta. 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 8642.

Wienintella lletuivys advrokataa, baigės 
moksl| jurisprudencijosczion Amerikoj 
Weda prowu kaip cisriliszku teip ir 
krlminaliszku irisuose suduota.
Ros. 3112 S. Halsted arti 81 mos.

Tel.Yards 8044

Gramatika
ANGLI8ZKO8 KALBOS

su intarimu kiekvieno žodžio lietuvisa- 
kai — sekaneziai: snow (sno), sniegas, 
know (noX žinoti, leaf (lyf)i lapu ir tt. 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su prt- 
aiuntimu $1.25. Pinigus yra goriausiai 
psislusti per „Postai Monsy Order” ant 
szio adreso:

P. Mikolalnl*.
Box 15, Station D.. New York.

Knygų Kataliogas
08 Lietuviško* Pasako* Yralrio*. Dalts ni. S» 

rinko D-ras Basanavičius, Chicago. Iii., 1904. 
pusl.m Telpa Čia m grašiu ir labai juokinau 

apdaruose........ 11-S O
0OS Oamto* pajiero* ir kaip 11ta naudotis. Pa

gal Bitnera sutaisė 8x*rna*. Chicago, III. 1904 
pusi. M. Svarbios moksliško* verte* knyga, 
•u daugybe paveikslu rralria —' -4n*riju ir 
kitokiu prietaisu tai išnaudojimo gimoms

llšku* ištyriaėjimu* sosektus
• luogsnluoee Knyga dtdeKa ■-------------------
U*...............................................  3Oo

<500 Sena Gadynių Itoyk* Sutarimai. Pagal 
Hutchlnsona autais* Ssernas.Cbicago,Iii . 1900. 
posl.ro s i pav*ite*tai». Agnio saniaml* ga
dynių yvalrius sutvėrimus gyvenusios ant ie- 
mė* dar prieš stetrsdims šasogau*. Balandi** 
n sutvėrimu kssss taaela kasdami gilia* 

šulinio*. kanalus, ar Maml U žemė* anglis 
randa ž*toito. Tola sutvėrimu atrado Melus 
nesugadintus kuaam kari* šiandien yrą Uhta- 
ktaulpažlntt kalpnnain musutem*. klek

‘o eiM Srata*kaltaFttn 

sieksniu storio — 
m«a sluogsnlu.

80o

f>ar» Kaip gyvena augmenys? Chioago, III .lįOl.
- pusi. 129. bu paveikslai*. Aprašo y vairi u s mu

su žemė* stigs lūs, ju stidėHBia, atmainas n- 
vi ir plėtojimas! nuo menkiausiu augalėliu Iki 
didžiausiu ir tobulinusiu...............  il.tc

S07 Spėka ir Mede g*, principai pririmtiniosu- 
rėdymo visatos drauge su morališku mokslu 
ant anų paremta. Visiem* suprastinai parašė 
prof. Dras L. Buechner, pagsj* XIX vokiška 
išid* su mažais pridėčkais i* senesniu laidu 
lietuviškai ]>erguidė Dro, J. Szitupas, Chicago 
III.. 1902. pusi. 380. su paveikslu Ir biografia 
rašaliaus. Yra tai mokslas gvildenanti* gam
tos dalykus, kuriuos žmonės vadina Dievo su
rėdymu.................................................SI. 50
Gražiuose, drūtuose apdaruose....... tU OO 

590 Vanduo ant žemės, po žeme ir viršuje že
mės. Rusiškai parašė Rubakin'as. Vertė Dru
gys. Išleido T M.D..Chicago. III . 1900,pusi.33. 
bu paveikslėliais. Aprašo visa* vandens 
permaina* ir veikmes: kaip ji* persikeičia ir 
*yla In viršų ir tenai tveria debesius, debesiai 
padangėse atvėsę, keičiasi in vandens lašeliu* 
ar sniego lustelius ir vėl krinta ant žemės, U 
kurio* buvo pakilęs ir čia sniegas kartai* už
dengia člelu, kaimu* ir laidoj* ,aro pusnyse 
žmones ir gyvulius, paskui tirpdams nuo sau
lės. keičiasi in vandeni ir užlieja laukus, išrė
žo rovus, npe* ir upeliu* ir kavojasi po ž«ipe. 
kur vėl veikia ta pati darbu, ka ir ant višaus 
žemės.......................................................lOc

590 Žemė* Istorija. Parašė S. M. išleido T.M.D , 
Chicago, I1L, 1904, pusi. M. Su paveikslėliai*. 
Pagal moksliška ištyrimą aprašyta kaip ir per 
kiek amžių tvėrėsi žemė, kokia ant jo* pir- 
ntiauiiai rodosi gyvybė, kaip ji vystėsi iš že
mesnio veislių in augštesne*. irtt.....lOo

007 Ar vyskupas Valančiu* [Valančauskas] ne
buvo viliugti lietuvystės? Parašė kn. Demb- 
skis, išleido Susivienijimas Lietuviu Laisva
maniu Amer., Chicago, III, 1901, pusi. Z7.1So 

03OEthnologija arba mokslas apie žemė* tautaa
Pagal Dr. M. Haberlandta paraše Šernas. 
Chicago. III 1908, pasl. 067. Yra tai jvarbiau- 
•ia moksliška knyga apie visa* musu pasau
lės žinonKj veisle*. Ji parodo visu viešpatys
čių. visa žemes kraštu ų net mažiausiu sale
lių žmonis ir ja paveikslu*. Aprašo ju kilme* 
purvą, tikėjimą, papročius, užsiėmimą ir abel- 
nal visk*. II patilpusią paveikslu matysite 
žmonių gražia, prastu ir btauriu, tolu - visa* 
kūnas plaukai* apžėlė*, veidas į beždžione* 
panašus. Raštas šventa* sako: „Sutvėrė Die
vai žmogų ant abrozo ir paveikslo *avo," bet 
pažvelgus Į tulu žmonių veislių veidus, mato
me didėli nevienodumą, tada nešine kurie ii 
ju yra panašu* paveikslui Dievo. Ka* nori 
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito 
šia knyga. Preke neapdarytos.........18.00
Apdaryta gražiuose ir arntnoee audimo *pd»- 
roo*e......... .. ...18-oO

B41 Geografija arba Žemė* aprašyme*. Pagal 
Oelkte. Nalkovskl ir kitu* *utataė Bzernaa,Chi- 
cago, III, 1899. pusi. 409 Su paveikslėliui*. Ai
škiai ir suprantamai aprašo visa musu žeme. 
P pavidale, diduma Ir platuma. Jos kalnus.

vardus, augštl. vulkanus metančius ii save* 
ugnį; ii kokiu sluogsnlu suiidedatemė, kur.tr 
kiek joje anglių, geležies, aukso, druskoe ir 
kitu mineralu; kiek mariu, ežeru, upiu; ju 
vardui, plotis, gylis; koki kuriuose vandenys: 
eurus, prėski, saldu* ar kartus, koki juose gy
vūnai gyvena, ir U. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventoju; koki ju tikėjimai, kalbos, napro-

' Sai, užsiėmimai, pramonės ir tiesos;koki mie
stai. *u kiek gyventolu. psbriku, pramonių; 
kur koki orai :4tol«*L karščiai, lietu* ar gie
dros; kur koks ilgis dienos ir nakties; kur vi
sada yra lygi diena Ir naktis, kur saulė per ke
letą diena nenusileidžia arba neužteka. Ir

O7f>.Lenkai ir 'Lietuviai nuo 1228 iki 1430 m. 
Parašė pagal lenkišku* istorikus Žemkalnis. 
Chtoago. II!., 1809, pusi. «4. Yra tai aprašyme* 
Lietuvos su Lenkija susivienijimo ir jo pasek
mės. Kaip lenkai r aslelgė su Lietuvos kuni
gaikščiais: Keistučiu. Vytautu iš kitais, ka 
perskaitė suprasite, ar mum* prietelystė len
ku naudinga, ar blėdinga,...... .............15o

878 Lietuviu protėviai Mažoje Azijoje nuo se
novės iki jie pateko po valdžia persu. Parašė 
Lietuvos Mylėtoja*.' Chicago. HL, 1899. pusi. 
283 ir * didelės mapos. parodančio* vietas, kur 
senovėje lietuviu protėviai gyveno 800 metu 
prieš Kristau* gimimą.........................3Oc

780 Trumpa Geografija Sutaisė Nėris, Chicago 
III., 1898. pu»L M. Su paveikslai* ir manomis. 
Trumpai ir suprantamai aprašo visas 5 dalis 
svieto ir visa žemės istorija, tetp kaip didelė 
geografija. Ji geriausiai atsako reikalams 
pradiniu mokyklų................................. 83c

788 Trumpa senobė* istorija. Pagal prof. R.
Vipper. vertė iš rusiškos kalbos D. Su paveik
slais senoviškų liekanų ir S kolioruotais žem-

niausiu laiku, daug metu prieš Kristau* gimi
mą, iki nupuolimui Rymo viešpatystės 11.00 
Apdaryta...................................................... 81.85

851 Apie turtitaždirbima. Parašė Sėbram, ver
tė S. M.. Chicago, 111.. 1900. pusi. 139. Veika-

• las gvildenanti, poli t iširoj* ekonom ija. kok ia is 
i keliais išsidirba turtai, kaip jie susikrauna Ir 
- kaip atsiliepia ant draugijos gyvenimo..35c 

83fl Aukos Kares Dievui. Paraše Jonas Grožy*
Chicago. Ilk. 1902. pusi. 40. ši knygelė ap
rašo kokios kada kare* buvo, ka* buto ja 
prležasčla, kiek to* kaštavo, kiek blede* žmo
nėm* padare Ir daro. Ir ka* į ja* žmonija (tu
me. .................................................................... loo

800 Baudžiava Lietuvoje. Parašė Žmogus. Iš
leido T. M. D.. Chicago. III- pusi. 76. Yra tai 
baudžiavos istorija, kokiu būdu ji Lietuvoje 
invyko, ksip kankino lietuvius, kaip ilgai tve
rė, kada ir kaip tapo panaikinta'..............15o

801 Dr. J. Basanavičius. Lenkai Lietuvoje. II 
rusiško išguldė V. Gintautas. Chi<5Qh>. III.

' 1903. pusi. 41. Išrodymai kaip lenkiška kalba
sunaikino ir sndemoralizavo Lietuva ir kaip 
ji kenkia lietuvystei sulyg šiai dienai.....15c

la.oo šašon. Prato*.
Apdaryta.

00S Istorija abela*. Dali* I. Parašė Dras A. 
BaoevKta. Chlca«o, Iii.. 1904. pusi. 49S. Su pa-

Sl.OO 
. . __ si.ao

BB7’ Istorija Suvienytu Valstijų Ssismrinė* A-

Kristaus fimimui

tada šmonė* gyveno, koki šmonės pirmiau
siai 11 Europos pradėjo Amerikon plaukti, ko
kio* karė* buvo, ui ka kariavo ir kokiuose me
tuose; klek preiidentn buvo, koki Ir klek ka
ri* gero šiai šemei yra padare*. Teipgi talpa 
Suvienyta Valstija Koaatltuetja. kuri yra ret- 
kallngfausia Amerikoje grvenančtsm dėl su
pratimo kokias ji* čia turi tiesa*, ka* tam vro 
vali* daryti, ka* a*.................. ................11.00
Apdaryta..................................................... 81 OS

OSH Istorija OiMfM LMuvio.ru parapija ir 
kn. Kraučiuno prov* su laikraščiu.“Lietuva’'
buvusi balai

KrauMano prova, kuri tesėsi per ė diena* krl- 
minai Iširome žodi* ia aodi; teipgi foto-
grofljo* abieju pusiu advokatu. kn.Kraučiuno, 
‘ Lietuvos" išleistojo, redaktoriaus it paveik
slai Chicago* šv. JurgiolieL bainyčio,Sl.OO 
Apdaryta......................................................41-50

BO7 Kraštu Skerdyaėtr j**pa*ektnės. Papiešė

veikalu autoriaus ir paveikslėliu Loakoono 
grupes, Chicago, III., 1902. pusi. 88. Knygeli 
patiekta reikalui pakėlimo moteriškės. Ji nu
rodo priežastis, dėlei kuriu moteriškė tapo že
mesne ui vyriški ir paduoda rodykles ant to* 
pakėlimo..................................................... 25c

071 ūžmuMmas caro Aleksandro II. Paraše Ja 
nas Gražys. Išleido Susiv. Liet. La i* v Chi- 
cago. III.. 1908. pusi. 38. Knygute aprašo ki
limą ir lankstymas! revoliucljiško judėjimo 
Rostjoj. kova su carizmu ir, kaipo pasekme 
tos kovos, užmušim* minėtojo caro...l$c

1133 Hygiena. Daktariška knyga arba moks
lai apie užlaikyma sveikatos, iš kurio* gali b* 
pagelbo* daktaro l»sigvdvti nuo daugybė* Ii- 
F, Chicago. III., 1807. pKal. 138. Britą knyge- 

privalo rasti* kiekvienuose namuose, ne* 
ka* ja su atida perskaiti*. pateiki* apsisaugo
ti auo tūkstančiu ligų, užlaikyt iėielybėję svei
kata. pailginti savo amži ir užauginti sveikai* 
ir tvirtais savo valkeliu*......................33c

1158 Kaip geriausiai laidoti numirėli’ Piešiur* 
Dro L. Wehlam. Ii angliško išguldė kun. V. 
Dembskl*. Chicago. Iii , 1900. pusi. M... 15o 

1870 Lietuviška* Lementoriu* su poteriais, 
katekizmai* ir mlstranturo, Vilniuje, 180, 
pusi. B*......................  ..-13c

1480 Tikyba ar mokslas’ Tyrinėjimai tikėji- 
tniški. moksliški ir draugtjūflrai politiški. An
tra laida su priedu. Chicago, Iii.. 1901. £*aL

— «u 110 paveikslu ir l 
paslapčių, kokia* seno’ 
spėjimui ateiti*. — G 
klus sapnus. Chicago. 1

yartojo ta-

Apdaryta*........................„...............  00C
1515 Naujas Pilnas Orakulas arba knyga bar

tu, monu ir visokiu paslapčių, ir praktiška C. 
C- St. Germatn Delnažlnystė, su paveikslėliais 
Surinko ir išguldė iš svetimu kalbu J. Laukia,

veikslas burtininko ruimo. Yra tai didžiau
sia ir praktiškiausia knyga nonų, burtu irdal- 
nažlnystės mokslo.................................. 1800
Apdaryta.................................................... 8850
go, III- 1906, pusi. M. PoiiUUn* Lietuvos 
klausima*.......................................................   ISo

ISfil Paslaptys Magijos bei Spiritizmo Ivieeoje

ir. >* sapraaita, na* aiškiai

n Įkalėtu. 
Chtoago, 1

OS4 8a-z4«t.

/

posl.ro
LMuvio.ru


“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y. 

A. Lesnieivskis, 144 E. Housžon Si,

So. BOSTON, MASS.
Nikod. Gendrolis, 19 Athens Street

NEWARK, N. J. 
V. Ambrazeviczia, 178 Ferjy st. 
A* Sūnelis, 79 Van Buren St

BROOKLYN. N. Y. 
Sun. Rlnkevricziug, 73 Grand st.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Maczls, 133 8. Main st.

WATERBURY, OONN. 
Vincas Žubrickas 
Jonas Žem&ntauckas, 39 W. Porte? I

NEW BRITAIN, OONN. 
M. J. Cheponig, 72 Jubilee St.,

BALTIMORE. MD.
L. Gairlts, 2018 N. Washington st

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

SCRANTON. PA.
Joseph Petrikis, 1514 Ross Av^.

PITTSBURG/PA.
Jonai Ignotas, 13 Diamond Square S.S.

ELIZABETH, N. J. 
pom. Boczkus, 211 First st.

St.

<r Kaulai kur tu 
begi? Nugi pas 

^■f£_Petra Salėki nes 
labai tatroszkea, o 
P*«jt galima aUi- 
rodyti, nes jis turi 
puiku ir Kalta ba- 

, varške alų, gardžia 
rusk* ocziszciena 

... n. *rtelka, cigarus netįsi Havanos, o lažaigerus gauni žmogus 
pu ku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik 
™ tu,ri° įkabinti a. Pne to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacs už tlumoosm 

**'" J- Ateikite pas ma- 
Him patarnausiu už dyka viso- 
ikatuose ir provoee. Atvažiavę 

... _. , .— ,w ■1 *■ bw~’1 manogeriausia nakvyne.

«u«i kalbėti angliukai, 
ne,oui'— 
kiuoae m-------------
in kitu miestu galite gauti 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
(Tarpe 33-ios ui. Ir 38-to PI.) 

Tetaphonag Yards 6012.
—

Knyga

VISIEMS

Naudinga

KNYGA

vyrams!

Pasirodė vyk su.Lietuviszku Daktaru
.........pas...........r

Chicago Medical Clinic

SVESTV1LLE, ILL.
V. S. Kreivėnas.

BROCKTON, MASS.
Petras Marcinonis, 63 Bleodale, St.

MINERSVILLE, PA.
Juozas Ramanauskas, 

SPRINGFIELD, ILL.
J. Klembauskas,j92028 Peoria Road

WILKĖSBARRE PA.
A. P. Ajeck, 66 N. Hancock st.

VVORCESTER, MASS. ~
Ant. Bernotas, 12 Harlem st.

Keliaujanti Agentai.
Jur. Kazakeviczia
K. Rutkus,
Felik. J. Galminas
Stanislovas Valaskas.

=.0
Naujausiai Iszristot NeėlelnM: Naujaui-

papuorkn* ir daagel kita Ilgu *a naujau 
»iu bedu Radikal gydymas, paraitykite pat

Proi. J. M. Brundaa
New York ABrooklyn, U. 8. A.

KOZMINSK1 & YONDORF, 
73 Doarborn st.

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!! i ■ . .Aš turiu didžiausi^ praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje.

Per 20 metų aš pasišvenčiau gydymui vyriškų ligų speciališkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei 

pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypatlškai ar per laišką.

Ligas pūslės ir inkstų, kraujo Ir išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per savizagybų, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsilieka be skausmų.

Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau šimtus operacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilan- 
Atsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas [kyti.
Dr. L Landės, 140 East 22nd St, New York City.

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplaikysite' Dr. Landės naują knygą 
turinčią 82 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

Kur gali gauti „Lietuvą” 
„Lietuvos" redakcija turi savo agentus 
Brooklyne,-Philadelphijoj, ir Baltimore 

Sztai agentu adresai.
Brooklyn. N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st.
Ą.. Dlržulaitis, 155 Metropolitan avė.

Philadelphia, Pa. z
M. A. Ignotas, 1028 So. 2- n d St.,

Boston, Mass.
F. J. Mackevicz, 83 Endicott St.

Baltimore, Md.
Wm. J. Morran,

S. E. Cor. Sharp & Camden str.
Pas saituos agentus gausite „Lietuva" 

už 5o. kas subata.

Mes skolijame PINIGUS aat turteny- 
biu ir jei fu rengiesi turtenybe pirkti 
m ei tu džiaugsmu prigelbeeime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
veikimas. Lengvos iszlygos. Agentai 
apmokami dosniai.

MARJA DOWIATT

Kauno gub. Banaliu pavrieto.

783 W. 18th Street.
Priima ligonius kožna diena 

nuo 8 iki 12 ryto.

Telefonas: Caaal 7082.
Teiefonuot galima ta kiekvrtenoa 

aptiekta.

Pinigų Prekė.
Iki 500 rubliu, rublis po........ ..  52|
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. ,52|c 
Virsz 1000 rubliu, rublis po............... 52c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paczto kasztu.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikszcziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per „Lietuvos" redakcija, adresuo
dami: A. Olszevski,
924 33rd SL. Chicago, III

DR. B. M. ROSS
Danesza visiem kad aziose die
nose asz perkėliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE ST. 
ROOM 506, 5TO FLORO

CHICAGO, ILL.
Czionai su dadejimu yvairiu elektro- 
gydaneziu maszinu ir instrumentu, 
esmu pasirengęs priimti ligonius ir 
isztirti ju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz 22 metu asz savo 
praktika paszvencziau vien ant gy
dymo užsisenejusiu ligų ir pertai 
szendien esu pasekmingiausias spe- 
cijalistas visoj Chicagoi. Mano gy- 
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj, 
nes jos yra mano israstos ir man 
vienam tik žinomos. Per laiszka 
arba >asabiszkai duodu rodą dykai.

Dr. J. Kulis
Lietuviu gydytojas ir kirurgas 

3235 S Halsted st., Chicago, III
Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir 

vyru. Taipgi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokias |impancsias, 
užsisenejusias ir paslaptingas vyru Ii 
gaa.

Oras, karino mes kvepuojme.
Žmogus gali gyventi daugeli dienu be maisto ar vandens, bot be degto 

(kvėpuojamo oro) jia mirazta in koliaa minutaa.
Žmones isz tikro serga tiek pat nuo iššalkimo degia, kaip ir nuo stokoa 

maisto — nors degia yra liuesu! Kodėl T Todėl, kad gleivines plėvės tavo 
plaucziu nėra sveikame padėjime, tai krauju negali sugerti deglo perdelikat- 
nu sienas oriniu coliu.

Dr. Jean Sirrom’sPlaucziu Kortuotas pagimdo sveika padėjimą plaucziu 
aud'niu ir gleiviniu plėvių iszklojancziu orines seles. Tai yra tikru vaistu 
nuo Kosulio, Szalczio, Karsztincs ir Bronchito — gydykla nuo sun
kesniu ligų plaucziu — Pneumonijos ir Džiovės.

Jei sergi tĄ|pgi negromuliojimu, tai Dr. Jean Sirrom’s Skilvio Kartuoles 
reikia vartoti drauge au Plaucziu^Kartuolemis

Preke *1.00 ui bonka arba 6 bonkoa atsargiai supakuotos oiunesiamos blle 
kokiu adresu už *5.00, apturėjus pinigini prisaką ar bankinitozekl.

Tikrosios turi musu parašu ant kamszczio.

Morris Forst and Co., Pjttsbnrg, Pa.
Vieninteliai sgengai ant Suvienytu Valstijų ir Kanados.

Dr. Jean Sirrom’a # Dr. Jean Sirrom’a
Kepenų Ksrtnoles Skilvio Kartuoles
*1.00 už bonka *1.00 už bonka

Vartojama daktaru ir Ligonbuoaiuooe po viu svietą.

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

atlankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks 
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą. 4

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

dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora- 
liškus sapnus, nubčgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistoj imą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos?

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą#
Offlsas atidaryta kožną dieną nuo 10 ryto iki 4 po pietų Ir vėl
nuo 6 iki 7 vakare. Nedėllom ir Šventadlenom nuo 10 iki 12. *

Chicago Medical Clinic, ,
344 S. State Street, arti Harrison ui., ' CHICAGO, ILL.

Szaltinis Sveikatos

> vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk in 
GALERIJA MOKSLO 

844 South State St. Chicago, III. 
IneiimM Dykai.

Patemyk stebuklus Osteologijos 
,, ,, Fiziologijos

„ „ Neurologijos
„ „ Pathologijos

Mokykis pradžia žmogiazkoa rasos nuo 
lopszio iki grabui. 

Milžmiszkumai ir keistumai gamtos. 
Atdara kasdien nuo# ryto Iki 12 viduraakezio. 

Papraazyk dailuretojo prie dura lietuvnzkoa 
Knygos visai dykai! Atmzauklt izladlen.
344 South State St. arti Harrison 

CHICAGO, ILL.

Nerviszki Vyrai.
Vyrams raikalaujantiems pagelbos prlsiunslu 

kopija garsaus recepto dykai. Na O.O.O.
ne apgavingus vaistus, tiktai recep

tą. Pirtiaitylcite ttia įtatarga
ATSARGI Al.

Szi pasarga yra vyrams sugriautos nervlss- 
ko. sistemos, kuris per savo Jaunystes klaidas Ja 
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite 
bandė patentuotus apvavingus vaistus, elektriss- 
kus diržus, “specialistus” ir kitus netikusius be 
vertes gydymus. Nuo diržu nepagysiu, o nuola- 
tai vartadamI vaistus tunsikysite pilvo ilebczio- 
Jima. utnuodinsite visa sistema ir padarysite 
savo lig* neiszgydom*.

Daug metu asz kentėjau savo Jaunystes klai
da*, nerviszknma. naktinius tekėjimus, skoka 
vyri.zkumo, silpna atminty, stoka ambicijos, 
neramumu, gėdingumą, sirenų skaudėjimu, vlsa- 
tiny nusilpimą ir tt. kaip paiks ras pirkau ir var
tojai visokias patentuotas gyduoles ir viską k* 
tik iszgirdes. Ant galo buvau priverstas važiuo
ti in Eropa pagalbos jlsszlroti pas garsu daktaru, 
kurs mane ir issgyde. ,

to daktaro receptą, pagal kuri man valetai
buvo užraszyti, asz ir dabar turiu pas save. Kaip 
tai sunku yra pagyti nuo tu Ilgu asz žinau »z 
patjrrimo, todėl asz noriu Ir kitus pairę 1 betl. Kas 
man spraszys savo liga, ass tam pasiusiu užpe- 
osetvtame laiszke to recepto kopijų su putari. 
mals dykai. Asz Jau gavau szimtus laiszku iss 
visti szlos szaliea Kraustą nuo vyru, kurie rasto 
kad Imdami vaistus pagal szy receptą visluzkai 
pagijo, teip kaip’ir aus.

Recepte užrassyti stiprus bet nevodiugi vai
stai ir reoeptas teip paraižytas kad vaistus g* i- 
ma gauti kiekvienoje geroje aptiekoje už mažus 
fiuiigus. Oave reoepta, jei nenorėsite patys eiti 
n aptieks užstelluoti vaistus, tai paraszskite 

man, o asz Jums Juos ošia Chlcagoje pas i rupin
ėje ir prlsiunslu. Asz nesunczlu C.O. D. Kad 
issviltoti nuo Jos pinigus, arba parduoti Jumis 
vaistus, kuriu jus nenorite. Jeigu patemyslte 
mane kame nors neteisingu, gulite tai paganyti 

szitame paeziame laikrasztyje.
* Szi pasarga gal nebus daugiau garsinama, 

taigi rsszyklte man sziandien, o gausite to re
cepto kopita ir reikalingus patarimus dykai 
tuojau*. Szy pasinlitltna »*z gailu atlikti be jo
kiu jums kaastu. Adresuokite:

C. Bentson, P. H. box 655, Chicago, III.

MEDEGA
VAISTU.

Surinkta ra

Receptais.
Beita knyga iru 
naudinga turėti 
kožnam. Kas

Tikėk Geroms Gyduolėms.
Gyduoles nuo rpuogu, pilnai iazgyd&n- 

czioa, tik už I2.C0.
Jei nusilpneje plaukai atanka, reti,gal" 

va pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
duoles, o tikrai busi užganėdintas; preke 
tik *2.00.

Jei tikrai reikalauji pagelbos, nelauk 
toliau, vartok jaa dabar, nes tolinus ju 
preke bus triguba. Norintis atsakyme 
gauti su rodą, tepris^unezia 10c. stena po
rais. Nuo musu metodos tukstaneziai 
pasigelbejo. Paraszyk alszkiai ka nori. 
- Koenigsberg Specialiste, 
Box 108, No. South Eight Street, W illiainzbuTg.

Brooklyn, N. Y.

Dr. Vanderbek,

darisaku vaistu 
vardai, nuo vi
sokiu ilgu. Prie 
tam ir visokios 
uodegos vaistu 
tai augmenų, su

agentams geras 
pelnas. Adriana: 
V. J. Petkon, 
3C3N. MAINSt. 
BROCKTON,

Ant 17 Akmeni
Laikrodelk

Dr.O.G.Heine
DENT1STAS.

Patentuotas Teguli* 
torius, susukta nsuks 
rase ir nustatomas, vj 
rišiką* ar moteriszka* 
18$ anksaota*. dvigub 
••Hunu n g" tuksėtai 
krežiai tezkrfetkuotee 
[Tikrai gerai laika rodo 
Yra visur vartojamas 
geležinkelio tarnu 
kaipo geriausiai laike

tuotae ant 26 metu 
Szy laikrodėly paeina 

■ta* C. O. D. aat kiekvieno,adreso, eu piveiyji- 
■e laaegzamtauoU. Jeigu bus toki kaip raeeo- 
ne, atsimokėk ei p rėš ui $8 75 lr atveLme 
kaestae ir paeiimk laikrodėly, jei ne, nemokėk 
M vieno cento. Atmink, kad už tokljMt laikro
dėly kitur mokeel S3S oo. Prie laikrodėlio dar 
aridsdama l^aakslnt* labai gražu tenotagely

Veelslor liteli Co.
O (teatrai Bank Bldg, Chicago.

jei ne, nemokėk 
___ __ * .ro«

ly k’turūiokėerSifoe“ Prie laikrodėlio dar 
įdedame išauksinta labai grotu lenotagely

OFFISAS:
Kerte 31-mos Ir So. Halsted nlyczla.

Gyvenimaa viriui Aptiekei.

CHICAGO, ILL.

Traukia dantis be jokio skau
dėjimo, instato auksinius, ar ko
kios kas nori. Darbą savo gva- 
rantuoja.

RREKYSTEr“1! Ir
------ visokių muzikaliikų Instrumentą,
gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Kožnam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu 
Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra Ši m- 

tai visokių daiktų paveikslai ir prekės,
•įmįįfiR’afcį iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos 

kl'asos, o prekės prieinamiausioa.
Apstrliavimus atlieku greitai, ir išsiun- 

čiu į visus Amerikos miestus. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS,

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

afcįiy. Aplinksmink Savo Namus.
8u -V.< MINE t AIDIMO MaSISELE, ir pi
gimuia miuitalUkapriftaUa mm>m, Ji suteikia daa- 

________ I gtau imsgutno negu delerfv sertėe uargoaoi. Vteuo- 
met g*tars. Jokio mokėto muziko* neteiki*. Kudlkle geli 
ž*i»tT. ložnst pirk Ik *• stebi*! ir dii*ugi*H. nes Jų I*u 
kiniai yra toli pereinami, laidžia daugiau nrau M itu- 
ku. pagal panarni* euraėo pridedame prie koino* skry 
nclėe. JI gali būti vartojama utokykloie. terp gitdony 

Mta n kitokių draugysčių pritarti giedojimam* Atmokas* 
vo kimiu viena nakčia, suteikdama muzikę kokiams.

IUžaidiie miriui, valcue, polka*, kadriliu* ir operinei me-
* llodija*, kaipo ir vėliausias datas* Galimą atkartoti žai-
* gnį pagal norą, arba žaisti nauja. TMctal fs.oo, dailiame 

apdare, su muzika. ReikalaujaM, muzlkaliėka skrynelė 
yra siunčiama apturėjus ŽK-Od LŽekinys užmokama *J> 
turėjus per Ei preso kompaniją AgtfitakMAKESHoS? . . . __

Prisitmnk Oo. »t«mpa dėl tatadio«o.
STANDARD MFG. C0. 76 PARK PLACE, P. 0. B0X1179, N. T. DEP. 5.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.
GuodotiMenM kunigams isadir 
u- KimIį Arnotas, Dalmati-

Guodotinoms tautiszkoms ir baž-i 
u-tinems 'draugystėms iszdirba:-^ 
KarutK-u, Amerikoaiszkas, 
H ei latras, Szarpns, Juos
tas, Kukardas, Ženklelius,! 
Kepures ir dėl Mnrszalku, 
parėdus.
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti sawo tentetę, paweskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ • O».
116 W. Dirislon St, > Chicago, III.

Nuredamnei guodotinoe Dr te*, 
>arba guodotini Kunigai, kad Justi

DEGTINE F
Pirkte geriausia. ITai^ra pigiausia.

Mm pardavinėtam* gurean* drgtine ptgtau nepn koįtta kltadieUlluotnvelar 
pirklys Suvienyto** Valstijo**. Ta* yra priLŽisŠA. dšfco mes turisto daugiau 
Eo.tumeriu negu kokia kita firma Decttae* Am«rikojeS« Uee vieuomet e*ame 
užimti Ir neturime panikos. Mee paro uodam* OavoMnvorue tieziog eikvoto- 
Jame Ir )u* nereik*l*ojate mokėti pelnu* m*žteMi*ieme'*irk]lninkam>

M u. u ta vorai turi duoti užsanodlnlma. kitai 0 gaRtejuo. gretinti mum* 
almi muau kaeztal* ir me» eorruiineim- Jums pinigu*. 1I-* apmokame vien*
VMB’MiS m r/tw» uuu vurveųtvs ■* •«   ----------------- -------  — — -
alaakvmo aso S5 00 amrsztvn. Nuo visu uiriaakymu ia vakaru* ano Chtaago* Ina auo New Yorko. t»e« r-ikaJauJam* »<> Kuotolmtl tode.Rlmu' kast 
tu. Bita kuri* banku* Pittebnrg- patikrins, jog atakaaUi ir kad mee pzda-

GATVES, 91TT8B0KGR. PA,
• Parsteiusdyk mu*u privaliazkajl prekių suraM*. Kelio* in musu prekių: 

1 meta šen* Rugine ųr Koraiae Degtine,•J’Ž užgaltoaa.

Torkoly ir Slivovlta
Brande, Kadugine Ir A r akas ___ N
K inel i. Gervuogiue, Port ir Sherry Vynai n

MORRIS FORST & CO.
Cor. Second Avė. & Smithfield St.,

aagzztya

PitUburg, Pa.

Plaukiantis Sergantiems.
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 

ir leisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo 
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių < 
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo lig^. prie D-re/ 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame kuopasekmingiausiai išgydo viso 
kias sunkias ir užsisenejusias ligas kaip vyrų, teip moterų; kožnas kas į jjnusiduo- ,’ 
da, d 6 kavoj a už išgydymą ir būna linksmas ant visados. t
• Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bųdu su tokia pasekme Dro E. C. Col
lins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nuleisdami atsi
sako? Į

Atsakymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. InstiL' 
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas 
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai 
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsir/7 j 
tškimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė

jimui ligos. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią 
krautuvę vaistų iš visų svieto "Šalių, terp kurių dau
gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų,kurių niekur 

, kitur nėgalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jj mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.

įsegydytiM nuo ' Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukią sveika 
Fr°^mati*iuobci tos ^oniams>matyt iŠ daugybės padėkavonių 
užAiMDcJuiioi vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
jo?.nzlbukcvic«e stitutui;pagal prašymą dčkavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box so, paduudame čion kelias:

Garbingas Profesoriau j
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonoe 

Mullngę ačiū ui ikgydyma manęs nuo neregu- 
1 larliko* mėnesinė*, varginusio* mane per S 
metu*; kankino mane dideli* plovimą*, skau
di Jlm ai strėnose, gėlimas vidurių, kojų, skau
dėj ima* galvos ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi 
apeistojus baltosios vėimane naikino. Psr vi
si tų lalkf perleidau daba visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet 
veltai ir tik kada apmėtau savo ligų jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai iėirl tau. imdama tuos vaistus, ui ku
riuos eiuntiu Tamtstai Širdingų padėkavonę 

T. VystocUenė.
76 Samtoga St, Cohoes, N. Y.

DannrzJi. ProfMorlau ir Speciali*te:
Su linksni* lirdžia praneiu Tamittai. kad 

e*iu Vitai .veika* ir lino*** nuo reumatitmo 
ikautmų ir dieglių pečiuoto, rankose, kojote 
ir įtrCnose. kurie mane teip buvo suvarginę, 
kad vot paėjau; perleidau daug daktaru vadl- 
au.ių tave speciall.tale, het vis be naudot, kol 
nedtoigirdtu apie Jųtų garsųjį InUUutf. per 
kurį pilnai atgriebiau savo sveikai*, nž kf e- 
slu dėkingas ii ilrdies Drul E. C. Cotlins. ve
lydamas pas )į kreipti* vižlams tavo tautie
čiams. Ižgydytaste,

Augustas Bokto.
1446 Hudson SL, Allcgheny City, Pa.

Issgydyta n» 
sunkios mote 
szkos viduriu 
ligos.
M. Vidicrier s 

Westwood,
N.l

Mlelas Profasorian:
Praneliu TamlstaLjog ėsta pasveikęs ik 

gos. nuo kurios mane gydėte — pertenki 
itapinimo, uždegimo pūslės, lytiškos silj i 
bės, n n bėgimo sėmens. nemigos, nervilku- 
skaudėjimo strėnose ir abelno nnsilpii-ii 
kaip yra aprauta Jųių knygoje aat pu-I 
Vadovas Į Sve’kaų. Ji^sų specialiėkl vs> 
mane galutinai iėgydė ir dabar džiaugiim 
savo lalat-ngo ėeimyniėko gyvenimo Dėl 
tymo m-si'ėi noriu *i 4 pagarsinti apie tai s 
vienbučiams, esantiems tokiame padėj 
kaip mano, idant ir jie galėtų atgriebti 
sveikata U bųtl laimingais.

Fr. Mandina*,
Box SS6, Mystic, k

Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligą, k. a.; Peršalimo, 
t ar o, Reumatizmo, Odos ligų — Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepen 
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurinė^ 
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusių sap 
Nubėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kūno ir proto, kai; 
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome Šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greituti 
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Sk| 
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus* į š 
Institutą, čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrir 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautus nesveiku, tuojaus šaukia) < 
kros pageltos.

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk kelias stempas persiuntimo kaštams, o apturėsi Pn 
Dro D. C. knygą, 128 pusi. „Vadovas • Sveikatą”, kurioje rasi aprašymą visų ligų. Toji knygą / i 
naudinga kaip Mergautiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo a ' 
gaus knno ir naujai dadėta 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motiną viduriuose.

Kam sirgti ir varginti savę jei lengvai gali būti išgydytas, atsišaukdamas pas:

Dr. E.C. COLLINS, Medical institute, 1401.34.Ui St., Nei Ywk City, h.
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