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POLITIŠKOS ŽINIOS.
Revoihlcija Maskolijoj. j
-Vokietijos laikraščiuose j 

pa tilpo straipsnis vieno vo- 1 
kiečio, gyvenančio Maskvoj, 
apie buvusias senoje Masko
lijos sostapilėj žmoniii sker
dynes. Straipsnis tas bepu- 
siškas, aprašo vien Maskvos 
sukilimą, aprašymas parem
tas vien ant buvusiu atsitiki
mų. Autorius rašto užtikri- i 
na, kad skerdynes, "savo žiau
rumu, pagimdė ypač caro at
siųstas admirolas Dubasov be 
noro revoliucijonierių.

Revoliucionierius labiau
siai suerzino suareštavimas 
Peterburgo revoliucijos vado
vų, o padrąsino susibuntavo- 
ję.du kariumenės regimentai. 
Revoliucijos vadovai užsima
nė pabandyti, ar prie susi
buntavo jusiu regimentų ne
prisidės daugiau kareivių. 
Todėl surengė žmonių pasikė
limą, parengė ant gatvių bari
kadas, tikėdamiesi, kad į 
žmonių pusę pereis bent susi- 
buntavoję kariumenės regi
mentai. Ant kariumenės, 
vienok, apsiriko, prie bunto 
ne tik nepristojo daugiau 
kariumenės, bet ir jau susi- 
buntavoję du regimentai pa
sidavė valdžių norams ir šau
dė drauge su kitais į žmonis. 
Mat, kaip iki šiol, nors Ma
skolijoj susibuntavojo jau ne 
mažai kariumenės regimentų, 
bet jie sukilo paprastai dėl 
netikusio valgio ir sunkios 
tarnystos, be jokių svarbe
snių siekių. Kaip tik ran
das pažada duot geresnį val
gį, ketina išpildyti kitus, ga
na menkus, kareivių reikala
vimus, susibuntavoję kariu
menės regimentai pasiduoda. 
Teip buvo ir Maskvoj. Pir
mose dienose mūšiuose užmu
šė kelis šimtus žmonių, kas 
minias labai suerzino.

Revoliucijonierių vadovai, 
pamatę, kad susipratimo terp 
kareivių dar - nėra, kad 
ant kariumenės dar negalima 
revoliucijos remti, prisakė 
žmonėms liautiesi besiprieši- 
nimo, apleisti barikadas ir iš
siskirstyti, bet įerzintų žmo
nių negalima buvo suvaldy
ti. Jie gynė toliau užimtas 
barikadas. Buvo daug atsi
tikimų, kur kareiviai per iš
tisą dieną bombordavo revo- 
liticijpnierių apleistas barika
das, už kurių buvo keli ma- 
roderai ir nesuprantanti pa
vojaus gatvių vaikai.

Kada tikri, disciplinuoti 
revoliučijonieriai liovėsi ne
vaisingo besiprięšinimo ir 
išsiskirstė, nepaklausę vado
vų prisakymo žmonės dar tris 
dienas gynėsi už barikadų ir 
rengė naujas. Revoliucijo
nierių kovoje žuvo, sulygi
nant nedaug, daugiau buvo 
Dubasovo kvailumo aukų. 
Ant jo'prisakymo artilerija 
bombordavo per ištisas die
nas namus, kuriuose niekada 
nė jokių revoliucijonierių 
nebuvo, kur pulkai praeivių 
buvo nuo šūvių pasislėpę. 
Nekaltų, nedalyvavusių visai 
maištuose' žmonių Maskvoj 
žuvo daugiau negu revoliuci
jonierių. Skerdė žmonis kar
eiviai admirolo Dubasavo, 
skerdė teipgi valdžių suorga- 
ui mot a ir apginkluota juodo
ji Suktinė. Teip dalykams 
stovint, negalima kalbėti a- 
pie * suvaldymą . revoliucijos 
Maskvoj, ten tikro revoliuci- 
jonieriškox sukilimo dar ne
buvo, buvo vien išbandymas 
kariumenės.

Minėto straipsnio autorius 
mena, kad tikra revoliucija 
užgims vėliaus ir neprana
šauja, kad ją galima būt 
žiaurumu suvaldyti, žmonės 
turi gauti tą,ko reikalauja.

Tūli lietuviai atsišaukė į 
maskolišką randą reikalauda
mi, kad Vilniuje butų pa
rengtas universitetas, kuria
me profesoriai galėtų skaity
ti lekcijas lietuviškoj, lenki
škoj, maskoliškoj ir baltrusi- 
škoj kalbose. Ministeris tam "kreditoriai neims, 
pritaria.

Varšavos jeneral-guberna- 
torius gazdina Lenkijos vals
čius bausmėms iki 3000 ru
blių, jeigu juose ir valsčių 
suduose butų įvesta lenkiška 
arba lietuviška kalba vietoj 
maskoliškosios. Žinoma, ca
ro tarnai galėtų nubausti už 
tai vieną arba ir kelis vals
čius, bet jeigu tą darytų visi 
valsčiai, tąsyk jau bausti bu
tų pavojinga. Vilniaus je- 
neral-gubernatorius jau to
kių kvailų padavadijimų iš
duoti iki šiol neišdryso, o 
Lietuvoj veik visuose vals
čiuose žmonės įvedė lietuyi- 
šką kalbą, išvaikė maskolius 
raštininkus ir mokintojus. 
Ir Lenkijoj gal išmoks šio-to 
geresnio caro jeneral-guber- 
natorius, ne vien kvailus pš- 
davadijimus išdavinėti. Jei
gu geruoju nesusipras, tai iš
mokys jį žmonės.

Vidaus ir tiesų ministeriai 
apdirbo naujas tiesas baudi
mui politiškųjų nusidėjėlių. 
Už užpuolimus ant- urėdųin- 
kų, žandarų, valdžių šnipų, 

*— apkaltinti, sulyg tų tiesų, 
bus atiduoti kariškiems šū
dams, kurie gali juos ant pa
korimo nuspręsti. Mat civi
liški sūdai negali ant nužu
dymo nuspręsti, kadangi tie
sų kodekse tokios bausmės 
nėra, tai sudijimui politiškų
jų įveda kariškus sudus, ku
rie nė jokių tiesų neprisilai
ko.

Pas carą pereitą sanvaitę 
atsilankė mažai žemės turin
čių kaimiečių deputacija ir 
meldė duoti jiems daugiau 
žemės. Caras ūkininkus 
mokino godoti privatišką sa
vastį, bet žadėjo iš ūkiškojo 
banko skolinti pinigus nusi
pirkimui žemės nuo privati- 
ikų savininkų. Atsisveikin
damas, caras pasibučiavo su 
deputacijos. vadovu, vadino 
ūkininkus savo broliais. 
Gerinasi mat kaimiečiams, 
kadangi bijosi jų pasikėlimo. 
Mat ant pavasario daugelyj 
vietų Maskolijoj laukia bado, 
o jį greičiausiai pajunta kai
mietis, kuris net geruose ir 
tvarkos metuose negali pri
valgyti. Alkanas gi, kaip 
visi žino, neužsilaiko ramiai. 
Net valdžios Maskolijoj ant 
pavasario laukia kaimiečių 
sukilimo, todėl caras bučiuo
jasi su kaimiečiais, tikėda
mas tuom nuo savę jų piktu
mą nukreipti ant kitų, ypač 
ant laisvės reikalaujančių. 
Šį pavasarį gal užgimti Ma- 
skolijoj toki kraujo pralieji
mai, kokių ant žemės seniai 
nebuvo.

Ir dvarponiai, matyt, lau
kia kaimiečių sukilimo. O- 
desos pavietyj didelių dvarų 
savininkai skubinami išpar
duoti dvarus ūkininkams, 
žemę parduoda net už pusę 
prekės, bet reikalauja, kad 
pinigai butų užmokėti auk
su, kadangi Maskolijos iždas 

! neturi aukso uždengimui po
pierinių pinigų, todėl tie tu-

rėš dar labiau nupulti negu 
laika turkiškos karės. Ame
rikos'lietuviai gerai padary
tų, jeigu persergėtų savo gi
mines ir draugus, turinčius 
popierinius pinigus, kad juos 
apsikeistų ant aukso, kol 
randas dar iškeičia; ateis lai
kai, kad to negalės padaryti, 
auksą turės taupyti mokėji
mui palūkenų nuo svetur už
trauktų skolų, kadangi už- 
rubežiuoso popierinių pinigų

Kijevo, Charkovo, Ekate- 
riuoslaviaus gubernijose jau 
užgimė kaimiečių maištai. 
Ūkininkai išvaikė iš dauge
lio dvarų tarnus^ kerta ponų 
girias be pasiklausimo.

Nors randas užtikrina, jog 
latvių revoliucijos dienos su
skaitytos, bęt dar, turbut, 
toli iki jos suvaldymo. Ro
dosi, vienok, kad atėjus čia 
daugiau kareivių, ištikto, 
randas ima viršų ant latvių; 
gal, vienok, teipgi būti, kad 
latviai, turėdami mažiau gin
kluotų vyrų, nestoja jau į di
delius rausius, bet išsiskirstė 
į mažus pulkelius ir netikė
tais užpuolimais alsina ir de
moralizuoja caro kariuinenę. 
Caro jenerolai žiaurumu sten
giasi nugązdinti Latvijos gy
ventojus.

Jenerolas Orlov ir Sologub 
viename tik pavietyj į porą 
dienų išdegino 17 latvių kai
mų teip, kad tik degėsiai ro
do kur kaimų butą. Mari
enburge kareiviai, pagavę 
vieną iš menkesnių latvių va
dovų, be sūdo jį sušaudė, 
sugriovė keturis namus, ku
riuose, kaip manė, revoliuci- 
jonieriai turėdavo susirinki
mus. Į Dinaburgą atgabena 
nuolatai pilnus latvių vago
nus, kuriuos veja laukan iš 
tėvynės ir gabena ant apsigy
venimo į šiaurinius Maskoli
jos kraštus ant vargo ir ba
do. Valdžių žiaurumas, vie
nok, iki šiol nenugazdino la
tvių, dar daugelis, apskričiu 
yra revoliucijonierių ranko
se, o jau neva suvaldytuose 
apskričiuose pasikėlėliai per
sikėlė į girias, kur pasekmin- 
giau gali kovoti su didesnėms 
rando pajiegoms.

Prilaukus Maskolijai voki
ški Berlyno laikraščiai garsi
na, buk Latvijos dvarponiai, 
kurių dvarai likosi išnaikin
ti, veda tarybas su Berlyno 
bankieriais, nuo kurių nori 
pasiskolinti pinigų atstaty
mui išnaikintų dvarų. Jei
gu ta žinia butų teisinga, tai 
ji ištikto rodytų, kad randas 
ant latvių ima viršų, nes ki- 
taip bankieriai neskoljntų pi
nigų. Galbūt, vienok, kad 
tokia žinia tyčia maskoliško 
rando agentų paleista pakėli
mui užrubežiučse Maskolijos 
kredito, o ji to kredito labai 
reikalauja.

Lenkijoj areštuoja pulkus 
žmonių. Lodziuje suarešta
vo su viršum 400 ypatų. Ke
liose vietose rado bombų 
krautuves.

, Revoliucija apėmė jau veik 
visą Siberiją, nuo Vladivosto- 
stoko iki Uraliaus kalnų. 
Nežinia teipgi kaip užsilaiko 
esanti dar Mandžurijoj armi
ja. Iš ten neateina nė jo
kios žinios. Revoliucijonie- 
riai apvaldė didesnę dalį Si- 
berijos geležinkelio ir vago
nų, todėl suvaldymui revoliu
cijos nelengva atsiųsti kariu- 
prenę, o pačioj Siberijoj kar
eivių mažai. Irkutske likosi 
suareštuotas caro laivynės 
admirolas Michin* . „

Ant Kaukazo teipgi revo- 
liucijonieriai gana tvirtai 
laikosi. Randas vis garsina, 
jog pergalėjo revoliucijonie- 
rius, bet jie, kaip laikėsi^ 
teip ir laikosi. Kaip kur jie 
pasitraukė prieš didesnes 
rando pajiegas nuo geležin
kelio į kalnas, kur gintiesi 
lengviau, l>et ir geležinkelis 
nuo Tifliso į Baku 'dar ne 
rando rankose. Čia randas 
vėl bandė supiudyti maho
metonus su 
šiuom kartu 
išdavė vaisius, 
tojai nesitikėjc 
sitaikė su toto 
atsiliepė prie i 
darni, kad bu 
tuoj aus prašai: 
tininkas Voi 
kadangi jp ir Jp pa geibi nin
ku buvo surengtos armėnų ir 
totorių skerdynės mieste Ba
ku ir kituose Kaukazo mie
stuose.

Varšavoj kareiviai ant ga
tvių areštuoja be jokios prie
žasties pulkus žmonių, krato 
kišenius praeivių. Guberna
torius uždėjo po 3000 rublių 
bausmės ant tų kromų savi
ninkų, kurie neturos masko
liško šildo. i "i

Kad kaip nors nukreipti, 
žmonių atidą nuo kylančių 
visur maištų, randas pagarsi
no rinkimą atstovų į garsią 
Wittės užmanytą dūmą. Bet 
koki gal f 
ten, kur va!
žmonėms Iiuo8a>'itakktie8i,ap-

armėnais, bet 
jau pjudymai 
kokių piudy- 

k armėnai sū
riais ir drauge 
caro, reikalau
ti nuo vietos 
įiias caro vie

manymo, kad tos policijos 
prižiūra butų pavesta terp- 
autiškai komisijai, kadangi 
4»yk Vokietija galėtų apval
dyti kokį Morokko kraštą. 
Amerika užmanė, kad orga
nizavimas tvarkos dabotojų 
butų pavestas Prancūzijai ir 
Išpanijai, bet ir ant to Vo
kietija nesutinka. Iki šiol 
tie klausymai dar delegatų 
susirinkime nebuvo pakelti, 
neutrališkų kraštų delegatai 
tik privatiškai paduoda nesu
tinkančių pusių delegatams 
savo užmanymus.

ir nulenkdami dar 
galvą prieš carą, 

caras atsiliepė 9 d. 
ištikimųjų kareivių 

Tai buvo nau-

t- rinkimai 
ir neduoda

Austrlja.
Austrijos randas niekaip, 

negali su Vengrija susitai
kyti. Ciecoriajis pasiūlytus 
tulus kalbiškus paliuosa vi
ro us Vengrijai, jos partijos 
atmetė. Ką dabar ciecorius 
darys, nežinia. Laikraščiai 
mano, kad jis suspenduos 
konstituciją ir bandys val
dyti Vengriją teip kaip Ma- 
skolijos caras. Toks valdy
mo būdas, vienok, galėtų pa
gimdyti atvirą pasikėlimą 
Vengrijos ir naminę, karę. 
Ko griebsis todėl Austrijos 
ciecorius, nežinia.

reikalus, kur areštuoja ne 
vien susirinkusius, bet ir 
praeivius. Neįstabu todėl, 
jeigu liberalai ir socijalistaj 
boikotuoja tą d Amą ir rinki
muose pate nedalyvauja. 
Tokiose sanlygose ką galima 
išrinkti? Išrinktiems juk ne
galima nė krašto reikalavimų 
išaiškinti. Randas, žinoma, 
visoms pajiegoms stengsis, 
kad į durną kuodaugiausiai 
patektų jo įnagių ir tarnų. 
Tokia durna ' žmonių negal 
užganėdinti,'jie turi kovoti 
toliau už visuotiną, slaptą 
balsavimą. - (

Mieste Selcuoše, Lenkijoj, 
vienuose namuoie expliodavo 
dinamitas. Ezpliozi jos daug 
žmonių likosi ’

Pietinėj M a 
Kijeve, reak& 
vėl siundo mfr

Praneugija.
Prancūzijoj randas pradė

jo surašinėti bažnyčių turtus. 
Daugelyj vietų dėl to buvo 
riaušės, kataliką! ir kunigai 
nenorėjo urėdninkų įsileisti, 
reikėjo šaukti žandarus. Su
sirėmimuose miaiųAU policija 
ir žandarais, dąug Įmonių li
kosi sužeistų.

netų. -
Ii jo j, ypač 

pasekėjai 
ant žydų.

Nors susirinką mįpste Al- 
geciras Europos ir ^Lmerikos 
delegatai apsvarstyti Morok
ko reikalus nęąjskubina kel
ti klausymus, “ apkarstant 
kuriuos, išeit 
tikimai terp 
Prancūzijos, bet trinasi lai-1 
kas, kada ir ~ *" Mansy mų
negalima bus gtt. Svar
biausi nesutikimai bus už su- 
organizaviipą policijos dabo
jimui tvarkos. * į Prancūzija 
reikalauja; kad p L* ‘ rėjimas 
tvarkos dabotojų! butų 
pavestas,_bėt Vokietija ant 
to nesutinkar-kadi tąsyk 
Morokko * Įtei ų po Pran

 

cūzijos globa; prancūzai vėl 
nesutinka jintVukiatijos už-

nesu- 
įob ir

IŠ LIETUVOS.
Iš Latvi108.

Rygoj policija susekė 
fcalbį ant gyvasties jeneral- 
gubernatoriaus Sologubo ir 
kitų augštų urėdui nkų. 8u-

ŠUO-

ki Caras nenorėjo ir, pasi
likdamas savavaldžiu, nega-' 
Įėjo išpildyti savo pažadėji
mų. Nesulaukdami permai
nų, žmonės ėmė jų reikalau
ti, kad 
kartais 
Ant to 
sausio
kulkomis.
jas pamokinimas tų, kurie 
dar tikėjo carui.. Pralietas 
kraujas atsiliepė visuose vieš
patystės užkampiuose štrai- 
kais. Teisybė, daugumoje 
vietų štraikininkai statė tik 
ekonomiškus reikalavimus, o 
kai kur tai jokių reikalavimų 
nestatė. Tos sausio dienos 
daug žmonių pamokino, pa
rodė aiškiai, ko nori caras, 
kaip jis žiuri -į žmonis, į jų 
reikalavimus. Minių susi
pratimas ėmė augti; visur ė- 
mė kilti įvairioj formoj įvai
rus reikalavimai. Caras, sa
vo sostą gelbėdamas, norėda
mas žmonių judėjimą nura
minti, pažadėjo leist žmo
nėms atstovus rinkti; o tdo 
tarpu leido kreiptis į jį per 
ministerių tarybą su visokiais 
sumanymais ir reikalais. Pa
sipylė vadinamosios petici
jos. Ir iš Lietuvos jų nema
ža liko nusiųsta; vieni prašė, 
kiti reikalavo; vienų smul
kus buvo norai, kitų gana 
rimti ir svarbus. Ne pro ša
lį čia bus pažy mėti, kad mu
sų vadinamiejie taikiejie in
teligentai iš Peterburgo ir

prigu Įėjusių, o dar daugiau 
gal visai nekaltų žmonių.

30 d. sausio, pulkas gink
luotų revoliucijonierių už
puolė ant kalėjimo, peršovė 
sargus kareivius, išlaužė du
ris ir paliuosavo visus politiš
kuosius nusidėjėlius. Kalė
jime buvo pusė rotos karei
vių, bet jie nespėjo nė gink
lų paimti. Terp užpuolikų 
buvo daug moterių.

Iš Naumiesčio, Suv. gub..
Čia bandyta užmušti poli

cijos perdėtinį Paprovskį, 
bet tas nepasisekė.' Policija 
paskui padarė kratą žydų si
nagogoje ir rado joje paslėp
tus ginklus. Už tai ant mie
sto žydų valdžia uždėjo bau
smę 1500 rubl.. ''

Pirmiejie revoliuciĮos lai- 
mėiiiuai.

Jau baigiasi metai nuo to 
laiko, kada visoje Maskolijos 
viešpatystėje prasidėjo terp 
visų luomų smarkus judėji
mas; jis augo ir tebeauga. 
Pradžia jam duota caro ir jo 
biurokratijos politikos nepa
sisekimais. Jie pirmą smūgį 
gavo ant Jalu - krantų, pa
skui, juo toliau juo daugiau 
smūgių krito aut jų kietų 
sprandų. a Nepasisekimai ka
ro lauke, apsireiškusios val
dininkų vagystės, jų silpny
bė ant visų pozicijų, pralie
tasis žmonių kraujas, veltui 
išmesti milijonai, sujudino 
tebesnaudžiančius žmonis, pa
didino visų revoliucijoniškų 
gaivalų energiją; revoliucijo- 
nieriams teko gausi medega 
ir gera dirva.

Pirmasis buržuazijos žing
snis prieš biurokratiją apsi
reiškė 7 lapkričio žemiečių 
rezoliucijose. Banketai su 
savo rezoliucijomis, gyvesni 
straipsniai laikraščiuose ir 
prisidėjęs visur judėjimas, 
prispyrė carą išleist pažadėji
mus 12 d. gruodžio. <Pažadė
ti lengva, bet išpildyti sun-

muĄ ’ jų’ pageidaujamos re
formos labai mažos.

Tasai peticijų laikas svar
bus tuo, kad žmonės, neva le- 
gališkai elgdamiesi, pratinosi 
savo reikalus svarstyti val
džios nesiklausdami, tankiai 
valdžios trukdomi. Tie susi
rinkimai ir -susitarimai žy
miai pakėlė žmonių sanmonę^ 
Caro valdžią, kaip- paprastai, 
formoje malonės suteikdama 
trupučiuką tiesų, norėjo bū
ram inti sukilusius gaivalus. 
Išrinko tą, kas visų nuskriau
stųjų buvo labiausiai reika
laujama. Per Velykas paža
dėjo saužinės laisvę. Ta 
,,malonė” mažai ką tenurami- 
no, nes tuojau ta ,,laisvė” li
ko susiaurinta įvairiais vie
šais ir slaptais cirkuliarais.

Revoliucijinis judėjimas 
augo ir stiprėjo: Norėdamas 
nuraminti kai-kuriuos gai
valus musų krašte, gegužės 
mėn. caras leido žemę pirkti 
ir liuosiau lietuvių ir lenkų 
kalbą vartoti. Ir vėl greit 
išėjo aikštėn ir mažai tesusi- 
pratusiems politiškai, kad tai 
tik monai, kad menka nauda 
iš tų caro ,,malonių.”

Tuo tarpu organizuojasi į- 
vairių professijų atstovai, 
teipgi žemiečių ir miestų iš* 
rinktiejie’. Susivažiavimuo
se svarsto politiškus ir eko
nomiškus visos valstybės ir 
įvairių kraštų reikalus. Tve
riasi san jungos, sanryšiai; 
jų programai ir susivažiavi
mų rezoliucijos aiškina pla
čiai visuomenę! svarbiausius 
reikalus. Prasideda kaskart 
tankiau, kaskart skaitlį oge
snius daryti susivažiavimus 
be valdžios leidimo. Tokiu 
budu, de facto, įvykinamos 
buvo gyvenime laisvės — žo
džio, susirinkimų ir draugi-

Ir Lietuvoj atsirado nema
ža susivienijimų arba atskirų 
sanjungų skyrių, kaip antai: 
inžinierių ir techninkų, gele-

žiu kelių tarnų, advokatų, 
moterių etc.

Buvo lietuvių susivažiavi- 
mai: kovo mėnesyj, su ži
nomoms xjau rezoliucijoms 
Vilniuje, paskui, liepos mė
nesyj, Kaune,T per gegužinę 
—Šiauliuose. Mišytriejie us- 
sirinkimai lietuvių, žydų, 
lenkų ir baltrusių ir gi kele
tą kartų buvo. Jie nevaisin
gi liko, terp kitų priežasčių, 
dėlto, kad lietuviai reikalavo 
autonomijos Lietuvai etno
grafiškose ribose, o kitų tau
tų reprezentantai reikalavo 
autonomijos istoriškai jai Lie
tuvai. Ginčai terp tųdviejų 
pakraipų užimdavo daug lai
ko ir kits kito nepertikrino. 
Grynai lietuvių du sanryšiu 
išdygo: moterių ir mokytojų; 
projekte yra ūkininkų sanry- 
šie.

Jei prie to viso pridėsime 
šiek tiek laisvesnę spaudą, 
kuri išmetė ant rinkos dau
gybę gana populiariškos lite
ratūros, politikos ir visuome
nės klausimus aiškinančios, 
tai nesistebėsime, kad teip 
trumpame laike visos valsty
bės užkampiuose prasiplati
no susipratimas ir reikalavi
mas pamatinių reformų.

Caro valdžia tuo tarpu ga
vo galutiną smūgį .Tolimuose 
Rytuose ties Cušima. • Jos 
autoritetas ir kreditas amži
nai žuvo. Nepasikaki nimas 
prasiplatino terp kariumenės 
ir valdininkų. Vis tankiau 
ii taukiau tenka girdėti apie 
kareivių pasipriešinimus. 
„Potemkino” Sukilimas galu
tinai atvėrė caro valdžios su
puvusį kūną. 6 (19) d. rug- 
piučio, manifestas, caro du
rnai pamatus duodantis, ne
begalėjo nuraminti visuome
nės, per vėlai jis užgimė; 
pernai jis gal dar butų ku
riam laikui nuraminęs 'dau
gelį žmonių. Tasai manife
stas dabar davė tik naują 
progą išrodymui visų caro 
valdžios norų; jis parodė ca
rizmo silpnybę ir tą, kad jis 
net buržuazija nepasitiki. 
Jeigu jis butų ja pasitikėjęs, 
tai butų davęs durnai ne pa
tarimo, bet sprendimo balsą; 
o tada, su jos pagelba, galė
tų po senovei viešpatauti. 
Išreiškęs savo nepasitikėjimą 
net buržuazijai, caras nė jos 
visos nenuramino. Buržua
zija ėmė bruzdėti, ėmė visur 
platint reikalavimą, kad pa
tariamosios caro durnos pir
moji diena taptų paskutinią
ja. Iš sykio ir kai-kurie val
džios priešai ėmė silpniau 
bekalbėti, — ,, Osvoboždeni- 
je” tai net patarė eit į durną, 
negriaut rinkimų.

Bet, išsijudinusi iš pama
tų, plati; gili žmonių jura, 
jau nebegalėjo nurimti — 
jai, jos apačioms — darbinin
kams ir jos šviesioms viršū
nėms — inteligentijai, ne- 
duotajokių tiesų. Todėl tai 
vos tik dviem mėnesiam pra
slinkus, pasaulei pasirodė 
nauja galinga spėka — vi
suotinas streikas. Apie jį 
ką tik buvo, minėjęs Bobelis 
paskutiniame parteitage: jis 
nurodė, kad* organizuotasis 
proletarijatas gali kovoti už 
savo politiškas tiesas nauju 
ginklu — visuotinu štraiku. 
Rusų valstybėje jis, galima 
sakyt, netikėtai pasirodė gy
venime; sakau, netikėtai, nes 
nieks nė manyte nemanė, 
kad jis apims ne tik geli 
kelius ir dirbtuves, bet 
vairių* įvairiausias į8^
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net valdžios kanceliarijas., pamatus naujosios organiza- 
Tasai naujas revoliucijos ak-' cijos, jeigu nenorime, kad 
tas nedaug kraujo pralieda- susirinkimas pasiliktų bergž-. tas nedaug kraujo pralieda? 
mas, pavertė ant žemes caro 
valdžių, smarkiai įžeidė jų. 
Manifestas 17 spalių pažada 
laisvę žodžio, susirinkimų, 
draugijų, sanžinės ir žmogaus 
nepaliečiamybę; pažada, kad 
be žmonių atstovų nebebus 
nė vienas įstatymas leidžia
mas; pažada duot į rankas 
žmonių atstovams kontrolę 
valdžios darbų. • 
. Vis tei caras žada. Bet

j, tuo tarpu visi įstatymai pa- 
. eilieka seniejie. Todėl išti- 
. krųjų dar tebeturime senųjų 
tvarkų; tik tiek, kad caras 
jau nebeturi spėkų savo pa
žadėjimų atsiimti, sasipratu- 
tios minios nebeatiduos to, 
kų iškovojo. O jei pamėgin
tų kas trukdyti pažadetųsias 
reformas, tai susilauks dide
snio, baisesnio, nes geriau 
organizuoto štraiko.

4 Dabar visų susipratuaiųjų 
, priedermė stipriu t organiza
cijas, kuogreičiau organizuot 
plačias minias, stumt pirmyn 
prasidėjusių revoliucijų. Vi-

- . sų dabar priedermė susi jungt 
ir suvienytomis spėkomis ga
lutinai prispirt valdžių prie

' sienos ir išplėšt, iš jos žmo
gaus ir valstiečio tiesų gva- 
rancijų ir paimt patiems

- žmonėms valdžių į savo ran
kas sutvėrimui naujo politi
ško surėdymo ant demokra
tiškųjų pamatų paremto.

■ Iš „Varpo.”

Lietuvos moterių susivie
nijimas.

Du metu atgal keletos mo
terių galvose prašvito min
tis, kad, kadangi pas visas 
atgyjančias tautas prie jų at- 
gyjimo labai daug prisidėjo 
moters, ir pas mus Lietuvoj 
moters turi aktyviškiau daly
vauti judėjime ir turi jos su-

15.- . .. -g > •* • •= siorgaiuzuoti, nors mimų ip- 
švietimų pasiimti į savo ran
kas.

Paskirti buvo vieni metai
moterių darbų programo ap- 1905 metų, 
galvojimui ir, kad tie metai 
nepražūtų, per tų laikų jos
pačios turėjo apsišviesti tau- proteste buvo trumpai paša*

tų susivažiuoti iš visų Lietu
vos kampų. Daugumas. tei p 
buvo pailsę, kad nebenorėjo 
klausyti, ir rodė į tų infor
macijos biurų kaipo į tokį 
centrų, kurs turi viekų aprū
pinti; bet kokiu bodu, liko 
neišrišta. "
:. Ant to pasibaigė susirinki
mas ir išsiskirstė. Opozicija, 
vienok, nepanorėjo, kad mu
sų susirinkimas pasiliktų tik 
kaipo malonus pasikalbėji
mas, ir tų pačių dienų vaka
re teatre susirinko moterių 
būrelis, kurs nusprendė, kad, 
norint, idant darbas eitų,, 
reikia būtinai vėl susirinkti 
ne vėliau kaip už mėnesio ir 
susiorganizuoti, susivienyti 
vardan doriškos, politiškos 
ir ekonomiškos laisvės, pa
stačius sau kaipo svarbiausių 
užduotį — platinti apšvieti
mų, teipgi tautiškų ir politi
škų susipratimų. Parody
mui, kad opozicija neniekina 
informacijos biuro, buvo pra
šyta paklausti jo, ar sutiks 
sušaukti susirinkimų ir ar 
priims ant savęs tarpininky- 
stę terp moterių, kurios pa
norės pristatyti savo progra- 
mo projektų tam susivažiavi
mui ir ar išdirbs iš tos mede- 
gos tam tikrų programų; vie
nu žodžiu, norėta, kad infor
macijos biuras paimtų ant sa
vęs ir organizacijos biuro 
priedermes. Informacijos 
biuras sutiko. Praslinkus 
porai sanvaičių, jis pranešė, 
kad pradėjo f unkcijonuoti.

Vilniuje, 80 d. birželio, 
lietuvės buvo pakviestos da
lyvauti terpta utiškame susi
rinkime, kurio užduočia bu
vo pakelti protestų prieš Bu- 
ligino sustatytų caro durnos 
projektų. , Tas. protestas tu
rėjo būti paduotas per rusų 
moterių susivienijimų; šis tu
rėjo pristatyti jį žemiečių su-.

, ei važiavimui — 6 d. liepos, 
Kiekvienos tau

tos moterių ratelis išdirbo sa
vo protestų. Lietuviškame

tos * dalykuose ir stengties 
padaryti savo namus tikrai 
lietuviškais. Metas praslin
ko.... tie metai musų gyve
nime padarė tokias permai
nas, apie kurias męs nė ne- 
sapnavome — atsistojom ant 
revoliucijos slenksčio. Žmo
nės pradėjo gyviau krutėti. 
Šių metų gegužinė, 13 d. ber
želio, jau atvirai pavirto | 
Lietuvos inteligentijos suei
gų, kur terp kit-ko apie 50 
atvykusiųjų moterių susirin
ko pasikalbėti, pasiklausyti 
prirengtųjų referatų. Pora 
sųvalčių prieš gegužinę, Min
taujos moterių ratelis susta
tė susivažiavimo programų, 
stengėsi jame užkliudyti maž
daug visas puses moterių 

z klausimo.
Medegai ir laikai Blokuo

jant, kai-kurie klausimai vi
sai nebuvo .pajudinti. Iš 
perskaitytųjų referatų kai- 
kurie buvo gražiai ir rimtai 
apdirbti. Buvo paskaitytas 
programas rusų moterių susi- 

, vienijimo kovai už lygias su 
vyrais tiesas. Buvo apskelb
ta, kad, norint, galima pri
sidėti prie rusų moterių susi
vienijimo, teipgi ir du lenkė- 

. mis Leųkijoj. Apie lenkes 
buvo jau žinoma, kad jos su
sivienijo, tik jų programo 
neturėjome. Visas susirinki
mas buvo užklaustas, ar gerai 
butų įsteigti 'Šiauliuose in
formacijos biurų, kuris pri
rengtų medegų ir* patirtų, 
kaip stovi dalykai kitose ša
lyse. Kas iš susi važiavusių
jų panorėtų gauti reikalin
gas sau žinias, galėtų kreip
ties į tų biurų.

Atsirado opozicija, kuri

kyta, kodėl tas projektas ca
ro durnos netikęs ir paaiškin
ta, kad musų tantalai tik 
pasikakint!, jeigu turės auto
nomijų Lietuvos etnografi
škose ribose su seimu Vilniu
je, išrinkto visuotinu, slaptu, 
lygiu ir betarpišku balsavi
mu. Lenkės pasijuto baisiai 
užgautos, kad lietuvės užsi
mano autonomijos Lietuvos 
etnografiškose ribose, kad 
tas prieštarauja ,rjų kultūri
škiems reikalams, nes lenkų 
taute bus tada padalinta į 
tiek daug dalių, kad nustos 
savo spėkųt „Įsiteminkite 
tik, jau dabar turime 3 prie
šų užimtas dalis: , Vokietijoj, 
Austrijoj ir Rusijoj. Dabar 
pačioj Rusijoj reikalauja sau 
atskirai . sau autonomijos

ribose, čia vėl atsiskirs Lietu
va, Baltarusija, ūkrajina! 
Lenkai nėknomet ant to ne
sutiks! Turi būti autonomi
ja Lietuvos ir Baltarusijos 
drauge, ypač tos Baltarusijos 
dalies, kuri buvo po lenkų 
kultūros įtekme, tai yra Min
sko, Gardino, Mogilevo, Vi
tebsko ir dalis Vilniaus gu
bernijų. Tie baltarusiai pa
tys savo susirinkime netoli 
nuo Minsko išreiškė savo no
rų neatsiskirti nuo^Lietuvos 
ir turėti vienų su ja seimų 
Vilniuje.”

lietuvės, vienok, atkakliai 
laikėsi savo, buvo joms len 
kių pasakyta, kad turi išeiti, 
nes jų nuomonės su kitų nuo
monėmis nesutinka. Žydės 
prašė pasilikti; bet pirmsėdė

me drauge siųsti protestų.

Apie tų atsitikimų buvo 
pranešta informacijos biurui 
ir prašytat j®i jan nenorėtų 
prisidėti, kad nors kelių pa
rodytų, kaip pasiųsti į Mos- 
kvų musų protestų, po ka
rnom pasirašė 280 su viršum 
ypatų. Bfnras tęsė su atsa
kymu, galų gule pasakė, kad 
jau. vėlu ėeų ir kelio jos 
nežinančios.- „.r 

, Bet gi ~ vilnietės nusiuntė 
savo protestų į Maskvų, kurs 
buvo labai' maloniai priimtas 
moterių susirinkimo.

Vėl praėjo kiek laiko.
Maskvietės, norėdamos pri- 

laikyti su mumis ryšius, at
siuntė visokias informacijas 
ir užkvietimų dalyvauti dele
gačių susivažiavime pirmoj 
pusėj spalių mėnesio.

Reikėjo dabar šaukties prie 
visuomenės. Vilnietės neno
rėjo vienos atsiliepti; todėl 
paėmė jos ant savęs iniciaty
vų sušaukti platesnį susirin
kimų išdirbimui programo ir 
nutarimui, ar- prisidėti prie 
rusių, susivienijimo ar ne. 
22 ir 23 d. rugsėjo visuotinas 
susirinkimas išdirbo žemiau 
paduotąjį programų. Buvo 
nutarta neįeiti į rusių susi
vienijimų kaipo skyrius, bet 
susidėti su jomis ant federa- 
tyviškų pamatų, kaip lygios 
su lygiomis, prižadėta padėti, 
kiek galėsime, visuose jų dar
buose, kurie neprieštaraus 
musų programai, o palies ir 
musų reikalus. Visų tų bu
vo pavesta pranešti musų at
stovei į biurų rusų moterių 
susivienijimo, jo gerai valiai 
buvo pavesta kviesti ar ne 
musų atstoves į delegačių su
sivažiavimų.

25 d. rugsėjo dar įvyko 
terptautiška sueiga Vilniuje; 
joje dalyvavo* drauge su vil
nietėmis ir viešnės atvyku
sios Į visuotinų susirinkimų. 
Susirinkimo tikslas buvo: 
susipažinti su programais vei- 
kiančiųjų* Vilniuje moterių 
ratelių*' ir išaiškittti, kaip 
kiekvienas ratelis atsineša 
prie caro durnos. Pasirodė, 
kad visos buvo už boikotų ir 
sutiko sueigos vardu pareika
lauti nuo Vilniaus miesto 
rinkikų, kad jie,. kaipo neti
kri krašto atstovai, atsisaky
tų nuo rinkimų, o reikalau
tų federatyviško Rusijos su
rėdymo ir sušaukimo Vilniun 
Įsteigiamojo Susirinkimo iš
rinkto visuotinu, lygiu, slap
tu ir betarpišku balsavimu 
be skirtumo lyties, tautos, ti
kėjimo ir luomų..*

28 d. rugsėjo protestas 
trijose kalbose tapo prezeso 
rinkikų susirinkimo perskai
tytas. '

25 d. rugsėjo buvo pakel
tas užmanymas paturėti Vil
niaus daktarų sanitarų pro
jektų, įneštų į miesto tarybų, 
panaikinti reglamentacijų. 
Moters dar nuo savęs pridėjo 
reikalavimų panaikinti palei
stuvystės namus. Tam tik
slui nusprendė rinkti para
šus, kurie priduos stiprybę' 
moterių reikalavimui.

Tokia yra istorija pradžios 
susivienijimo Lietuvos mote
rių. Gana sunkiai ėjo jo pa
gimdymas. Ar tolesnis vei
klumas bus vaisingas, ar mo
ters susipras, pakils iki žmo
gaus idejalo, tų parodys atei
tis.

rėdaml, nspraplatys savo fir
mos, nepasipešnya

Man 4bpi rdabar tie, ku
riems netekoAmatyti musų 
programikių neštų seniau iš
leistų. Todėl .(pasiryžau at
kartoti Ir paaiškinti tų, kas 
jau buvoaakelbjama.

Musųpuosmoe (rašau ne 
vien tik savo nuomones; ma-

kratas sutinkamai! jomis, bet, 
rašydamas nėr Partijos vardu, 
be jos įgaHoįhno, nž savo tų 
straipsnį iuMarpilnų atsakymų 
aš), kiekviena tauta, kiekvie
nas kraštas tik pate savo rei
kalus geriausiai gali atlikti,'

Varp.

Demokrato balsas.
Tankiai įenka girdėti, kad 

demokratai neturi programo, 
kad nežinia, kas jie toki, ko 
jie nori, ant ko jie remiasi. 
Atsiranda net tokių, kų mu
sų raštus skaitydami, nesigė
di pavadinti mus monarchi- 
staia Su tokiais, žinoma, 
nėra ko kalbėtis, tokiems nė
ra kų aiškinti. Jie turi savo 
ypatingus pašalinius reika
lus, dėl korių neapsimoka

damas ir netikusių prašalin
damas kad prie krašto valdy
mo turi pHsideti per atstovus 
visi suaugę gyventojai vyrai 
ir moters,' * kad visiems tame 
krašte gyvenantiems turi bū
ti lygios • tiesos, kad vyriau
sybė turi būti pačių žmonių 
renkama ir* 'Atstatoma, kad 
nereik mums nė svetimų nė' 
savų despotų, nereikia mums 
nė karalių, mė kunigaikščių, 
nė kitų galiūnų, kad kiek
vienas gali pildyti vyriausy- , 
bes pridermes, kad tik butų 
tam tinkamas žmogus,kad tik 
galėtų visus jam pavedamus 
reikalus gerai atlikti,kad tik 
tarnautų visuomenei, o ne 
savo ypataU nė gi savo bi
čiuliams. Vienu žodžiu, mu
sų politiškas idealas — ne
priklausoma Lietuva, jos 
maždaug etnografiškose ribo
se, pačių gyventojų valdoma 
su Seimu Vilki u j e. Jos vy
riausybėj įatatymdavystės, 
teismo dtc. i priedermes pil- 
dantiejt^privalo būti renka
mi visuotinai lygiu, slaptu 
ir betarpiški! balsavimą visų 
suaugusių Lietuvos gyvento
jų be atžvilgio į tai, ar lietu
vis, ar išydaą afr lenkas, ar 
katalikas, asn Liuteris, ar vy- 
rąs, ar> moteriškė; * trumpai 
sakant;-kfiekvtena b turi balsų 
suaugęs Lietuvos gyventojas 
be skirtumo tautos, tikėjimo, 
laornos ir lyties. '

Lietuvų męs suprantame ne 
istoriškųjų, nuo jūrių iki jū
rių, bet etnografiškųjų. Jos 
kraštas apima, visas tas vie
tas, kur didžiuma gyventojų 
lietuvių. > - s Palikdami kiek
vienam pilnų liuosybę sprę
sti apie tai, t prie kurios tau
tos jis save priskaito, męs su
sipratusiais lietuviais vadina
me tik tvos, kų patys už lie
tuvius save laiko. Kadangi 
yra daug žmonių, kurie dar 
neturi supratimo apie tautos 
klausimų, o vadina save „žmo
gumi” arba kataliku” ar 
dar kaip kitaip, męs rūpina
mės tokiems išaiškinti, atida
ryti jų akis į tautos klausi
mų. Iš to atžvilgio, mums 
rupi tie Lietuvos pakraščiai 
ir užkampiai, kur lietuviai 
yra priėmę svetimų kalbų, 
kur dar yra žmonių, kų atme- < 
na savo tėvas ar tėvų tėvus i 
lietuviškai kalbėjusius, ku
rių tipas, papročiai, visokios 
senovės liekanos, pravardės, 
vietų vardai/ liudija, jog tai 
lietuvių esama, tik kita kalba 
kalbančių. ^Tokiose vietose 1 
pasidarbuoti laikome sau už 
priedermę. ‘ Ir, jeigu tie 
žmonės -Šusipratę, priims lie
tuvių kiibų it vadįs save lie
tuviais;7 męs1 tame matysime 
visai haturkliškų apsireiški
mų, Mįs ii&kiai supranta
me, kad Vierta tauta nepriva
lo kištied į kitos tautos reika
lus, karinė viena taute netu
ri tiesoj vefcti kitos tautos 
žmonis išsižadėti savo tauty
stės. Męs 
stos, bėk

hakati-
atrandame vi-

niuj ir Slėzijoj lenkai, kurie 
ilgus metus kalbėjo vokiškai, 
dabar pasijuto lenkais, <r

' I 1 ■
matydami Čekus, kurie ilgus 
metus vartojo vokiškų kalbį, 
o dabar jaučiasi čekais ir če
kiškai kalba, i Tuos žmonis, 
kų pasidarbavo Poznaniuj, 
Šlezijoj ir Čekijoj, kų atida
rė akis ant tautos'klausimo, 
męs gerbiame. Ir musų prie
dermė, jų pėdomis einant, 
atkreipti atidų į tuos lietu
vius, kų yra priėmę svetimų 
kalbų. Matome, kad kiek
vienas išmintingas žmogus 
musų tų darbų supras, ir tik 
kitų tautų šovinistams gali 
pasirodyti negeru. Priešgi- 
niai prievartos, ir čia męs 
nevartosime prievartos įran
kių.

Žydai, vokiečiai, latviai, 
rusai, lenkai, totoriai ir kiti, 
kuriuos likimas atnešė į Lie
tuvę — yra Lietuvos gyven
tojais, ir. jiems turi būti už
tikrintos lygios su lietuviais 
tiesos.

Nepriklausoma Lietuva tik 
kaip lygi su lygiu gali susi
dėti su kaimyniškomis tauto- ' 
mis ir šalimis federacijon.

Toks musų politiškas ide
alas Teip męs žiūrime į 
.tautų klausimų.

Įvykinimui tokio Lietuvos : 
surėdymo, męs pasitikime., 
pirmučiausiai ant susiprato- 
siųjų tautiškai ir politiškai 
žemesniųjų dabartinės Lietu
vos luomų, kaip tai sodžiaus 
ir miestų darbininkų, ūki
ninkų, o iš dalies ir ant tų 
dvarininkų, kunigų ir inteli
gentų, kurie yra tau
tiškai ir politiškai su
brendę, kurie pasišvenčia ko
voti už musų idealų,' už žmo
nių gerovę.

Dabartinį ekonomlškųjį 
surėdymų pripažystame neti
kusiu. -Ateiti j e matome eko
nomiškojo gyvenimo palen
gvinimų įgijimu politiškos 
liuosybės, žmogaus ir valstie
čio ' tiešų, panaikinimų luo
mų, nacijonalizacijų žemės ir 
darbo įrankių.

Tas tik tolimoje ateitėje 
gali įvykti ir tas tik kaip mi
gloj šmėkšo, o dabar tuojau, 
reikalaujame laisvės štraikų, 
suteikimo darbo kiekvienam 
darbininkui, aprūpinimo dar
bininkų ant senatvės, ligoje, 
nelaimėje, kad nė vienas į- 
statymas, nė vienas sumany
mas, nė viena darbininkų 
gyvenimo permaina negalėtų 
įvykti be pačiu darbininkų 
atstovų sutikimo.

Smulkaus išdėstymo visų 
darbininkų reikalavimų męs 
čia nepaduodamo, nes Lietu- 
voje fabrikų darbininkų ne
daug; jų reikalavimai gana 
aiškus — kiekviename soči- 
jalistų programa išdėstyti. 
O sodžiaus darbininkų pas 
mus daugybė; jų padėjimas 
reikalauja ypatingo tyrinėji
mo; sodžiaus darbininkų 
klausimas kietai rišasi su ag- 
rariškuoju klausymu, o tas 
dar tebelaukia aiškaus išriši
mo.

Kuo gi męs skiriamės nuo 
L. 8. D. P.? Pirmučiausiai, 
tuo, kad męs tao tarpu sta
tome ant pirmosios vietos po
litiškuosius, tautiškuosius 
reikalavimus ir kovoje už 
juos remiamės ne tik ant dar
bininkų, gal dar labiau aut 
ūkininkų — tai viešai skel
biame, neslėpdami. Antra 
vėl, męs nesisakome išdirbę 
galutinai- detališkai ekono
miškojo programo — o rūpi
namės išdirbti. L. S. D. 
pasivadinę darbininkiškos 
partijos vardu, iki šiol, per 
tiek metų, daugiausiai dar
bavosi ne terp darbininkų, 
bet terp inteligentijos ir ūki
ninkų, tik visur, kur reik ir 
nereik, kišo savo „męs, dar
bininkai”? 
vadovai” etc.

(žr. ,,Tautos suvadžiotojai”, 
Dr. Bal. Nr. 7, Atsakymas 
„Draugui” ete.).

Męs, atsižiūrėdami ^spėkas 
ir sanlygaa, kovojame pažan
giai, užimdami vienų pozicijų 
po kitos, visai neužmiršdami 
ir neatsižadėdami galutinųjų ^ 
savo jieškinių. Jeigu męs 
dabar iš atžvilgio šio- svar
baus momento skelbiame rei
kalavimų politiškos autonO- 
mijos Lietuvai, męs nesako
me, kad tai galutinas musų 
tikslas, bet manome, kad at
ėjo patogiausias laikas tų idė- 
jų praplatinti terp žmonių, 
už jų kovoti, o kad įiųdien 
dar neesame pasirengę atsi
skirti nuo rusų valstybės, o 
jau galime pasitikėti, kad 
autonomijos reikalavimų da
bar jau daugelis gali parem
ti, kad tas .reikalavimas jau 
pribrendęs.

Jeigu męs skelbiame reika
lavimų, kad . lietuviai karei
viautų tik Lietuvoj, kad kar
eiviavimo laikas turi būti su
mažintas, tei pasitikime, kad 
tie reikalavimai jau gali būti 
plačių minių suprasti ir jų 
paremti. Męs teip darydami 
neatsižadame reikalavimo pa
naikinimo kariumenšs, pa
naikinimo karo; męs mano
me, kad dar neatėjo laikas 
šiųdien pasiekt tos f refor
mos įvykinimo. <

Seniau, kovodami už lietu- 
viškųsias raides musų raš
tams, atkakliai kovodami už 
tai, męs neišsižadėjome lai
svos spaudos. O juk lietu
viškosios raidės dar toli gra
žu iki laisvajai spaudai!

Reikalaudami įvedimo lie
tuvių kalbos į visas valdžios 
įsteigus, su kuriomis lietu
viai turi reikalų, nė vienas 
demokratas negalėjo pasika
ki nti tomis įstaigomis, bet 
kiekvienas jautė, kad, jeigu 
nors ir į tas netikusia^ įstai
gas butų įvesta lietuvių kal
ba, vis butų žlbg^nifl pirtnyn1 
padarytas.

Męs neprisilaikome takti
kos: „Duokš viekų! o jei ne 
— tai nieko mums nereikia!”

Man rodos, kad turi didelį 
svarbumų laimėjimas kad ir 
mažame reikale; jis sukelia 
dvasių, priduoda drųsos, pa
rodo kovos reikalingumų, pa
rodo, kad tik kovos keliu 
galime įgyti tiesas. Iškovo
jimas tiesos savoms raidėms 
spausdinti, buvo toks laimė
jimas.

* Yra žmonlų gyvenime to
kios valandos, kada Re laikas 
rupinties mažaisiais reikalais. 
Yra valandos, kada žmonių 
gyvenimas ima svyruoti iš- 
pat pamatų. Tada tai butų 
didžiausia nuodėmė paskęsti 
smulkmenose. Dabar tai ir 
yra ta valanda:.Rusų valsty
bė visa svyruoja, visa ji lyg 
ant vulkano atsirado, kiek
vienų valandų gali įvykti di
džiausios permainos; visi pa
matai išjudinti. Tokiame 
laike, tokioj valandoj reikia 
skelbt, aiškint ir remt kuo- 
plačiausius reikalavimus, ru
pinties apie didžiausias gali
mas reformas.

išleistųjų, bet, aut laimės, ne 
pataikė. Paskui sukilo visa 
syrijonų apgyventa miesto 
dalis ir pradėjo šaudyti*. Ant i 
išvaikimo besišandančių vie
nos tautos vaikų reikėjo vi
sos policijos pajiegų.

Kalnakasių muštynės.
Oh. Kadangi 200

lenkų kalnakasių Robyvflle 
kastynėse nenorėjo pristoti 
prie unijų užmanyto štraiko 
ir nenorėjo apleisti kastynių, 
oloj užgimė smarkios mušty
nės terp lenkų ir saštraika- 
vusių darbininkų. Muštynė
se poras tuzinų darbininkų 
likosi sužeistų. - Suvaldymui 
besimušančių pašaukė poli- 
cistus iš Admos. Lenkai li
kosi iš olų išvyti. Atkakę 
policistai suareštavo kelis 
darbininkus, bet jiems besi- . 
mušančių jau ne reikėjo 
stabdyti, kadangi muštynės 
jau buvo pasiliovusios.

Sudegė garlaivy*.
San Fbancisoo, Cal. Ant 

Amerikos rando transporti
nio laivo „Meade”, stovinčio 
šitame porte, užgimė gaisras, 
kurį užgesinti daug darbo 
kaštavo miesto ugnagesiams. 
Prie gesinimo 8 ypatos likosi 
mirtinai apkultos, o daug ta
po sunkiai sužeistų. Trys 
ypatos pražuvo.

Užgriuvo darbininkus.
. Otisville, N. Y. Tunelyj 
Erie geležinkelio užgriuvo 
kasama ola ir užbėrė daug 
darbininkų. Iš olos ištraukė 
3 negyvus ir du sunkiai su- , 
žeistu. Užmušti ir sužeisti 
yra italijonai. Oloj yra vie
nok dar daugiau užgriuvu
sių.

Lenkiškos vestuvės.

Park Place, ant lenkiškų ve
stuvių užgimė kruvinas mu
šis tsjEL neprašytais svečiais. 
Vienas lenkas likosi užmuš
tas, o vienas sunkiai pašau
tas.

Exp Ii ozi j os.
Roanoke, Va. Bold Knob 

kasFynėse, netoli Delorme, j 
atsitiko expliozija, kurios du 
darbininkai likosi užmušti; 
o vienas mirtinai sužeistas.

Nelaimės ant geležinkeliu.
Norfolk, Va. Terp Ham- 

let ir Columbia, ant „Seabord 
Air Line,” susimušė du tru
kiai. Prie to \ šešios ypatos 
likosi užmuštos.

toli nuo čia, ant Great North
ern geležinkelio, susimušė du 
trukiai. Prie to mažiausiai 
keturios ypatos likosi užmuš
tos, o daug tapo sužeistų.

Towner, N. D. Netoli nuo 
čia iššoko iš relių geležinkelio 
trūkis. Prie to 18 ypatų li
kosi sužeistų, kuriame tai 
skaitlinje yra 14 pasažierių.

Tikėjimiški valdai.
New York. Čia nuo senai 

traukiasi nesutikimai terfxsy- 
rijonų katalikų, ir stačiati
kių. Buvo’ jau ne mažai 
kruvinų susirėmimų terp ne- 
sikenčiančių už tikėjimų ir 
jau ne viena ypata likosi už
mušta. Neseniai stačiatikiai 
užpuolė ant vienos restaura
cijos, kur buvo ' * - - 
talikai, užmušė vienų 

męs darbininkų gę, O kių mirtinai 
Vienas stačiatikis

Gaisrai.
Huntington, W. Va. Ne

toli čia, miestelyj St, Albans, 
siautė smarkus gaisras, kuris 
išnaikino 30triobų užimančių 
du bloku. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito šimtais tūk
stančių doliarių.

New York. Sudegė čia 
šilkų dirbtuvės po 107—113 
Frontst. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 800000 
dol.

IŠ DARBO LAMO,
5 Whxeling, W. Va. čia- 

nykščiose geležies dirbtuvėse 
dirba pusėtinai, bet dar ne 
visos dirbtuvių dalys dirba. 
Glessnero & -WMtackero



l i is r u v a
Indianopolis, Ind. Kalna

kasių organizacija ne susitai
kė su kastynių savininkais. 
Darbininkai reikalavo pakė
limo algų ant 5į%, bet ka
sinių savininkai sutiko 
klausymą pakėlimo algų ati
duoti nusprendimui santai
kos sūdo iš augščiausių Bu
džių Missouri, Kaupas, Ar- 
kansas, Texaš ir Indijonų te
ritorijos. Rytinių gi štetų 
kastynių savininkai be jokių 
pasargų darbininkų reikala
vimą atipetė.

•i Indianopolis, Ind. Ta
rybos terp anglekasių ir ka
stynių -savininkų ne išdavė 
vaisių, kastynių savininkai 
atmetė reikalavimą didesnių 
algų. Darbininkų kontrak
tai baigiasi. 1 d. balandžio. 
Paskui gali užgimti štraikai, 
kurie apims visos Amerikos 
kastynes, štraikuose daly
vaus 400000 darbininkų. Iki 
balandžio dabar darbai bus 
varomi smarkiau.
\ Boston, Mass. Spaustu 

vėse, kurios nesutiko priimti 
8 vai. darbo dieną, užgimė 
štraikai. Dalis spaustuvių 
išpildė darbininkų reikalavi
mą.

T Etna, Pa. Brolių Moo- 
shead geležies dirbtuvės liko
si uždarytos ir per tai 500 
darbininkų atsirado be dar
bo. Kada prasidės vėl dar
bai, nežinia.

< Monaca, Pa. Darbai 
čianykščiose Calonial Steel 
Co. dirbtuvėse eina labai ge
rai, kaip kokiose dalyse dir
ba su trims darbininkų at
mainomis.

Pleasant City, Oh. Dar
bai šitose aplinkinėse eina 
gerai. Buffalo kastynes, ku- j 
rios stovėjo nuo 15 d. balan
džio, pradėjo dirbti.

•[ McKeesport, Pa. Prasi
deda darbai naujose dūdų 
dirbtuvėse National Tube Co. 
Keli šimtai dąrbinįkų patilps 
prie darbo. /

T Bamberland, M d. Tay- 
lors blėtos dirbtuvėse tik iš 
dalies dirba,daug dalių stovi. 
Kada darbai pasigerys, neži
nia.

5 VVashington, Pa. Mc- 
Clure geležies dirbtuvėse blė
tos dirbimo dalis stovi, bet 
rodosi, kad Čia tuoj aus prasi
dės darbai. /

r Fallauskes, W.Va. Sta
to čia naujas geležies dirbtu
ves, kuriose neužilgio prasi
dės darbai. ’ t

Steubenville, Oh. .Po* 
peš blėtos dirbtuvėse dirba 
visose dalyse ir darbai eina 
gerai,darbo yra ant ilgesnio 
laiko.

T Kittantng, Pa. Darbai 
čianykščiose blėtos dirbtuvė
se eina gerai, bet darbininkų 
yra čia pakaktinai.

Connelesville, Ča. Sli- 
go geležies dirbtuvėse dega 
visi pečiai ir darbo yra pa-: 
kaktinai.

Connellsville,Pa. Hum- 
bert blėtos dirbtuvės stovi; 
nežinia, kada čia prasidės dar
bai.

VViNDBURNri, Pa. Darbai 
Čia šiuom kartu eina neblo
giausiai.

LIETOVIAHMERIKOJ.
Iš Donorą, ta.

. Lietuvių yra čia diktas bu- 
bet apie jų tautiškus 

darbus nieko negirdėt. Pe
reituose metuose Čia susitvėrė 
broliškos pagelbos Šv. Vin
cento Dr-tė, kurios mieriuose, 

^apart šelpimo sąnarių, yra 
teipgi šelpimas lietuvių tau
tiško judėjimo, teipgi plati
nimas mokslo, bet apie da
bartinį judėjimą' Lietuvoj 
ant draugystės susirinkimų 
negalima nė užsiminti. Jei-,

gu bandai ką kalbėti apie da
bartinę kovą lietuvių bu ca
ro valdžioms, tai atsako, kad 
caras Mike tūkstančius žmo
nių išskers ir paskui Lietuvoj 
bus dar blogiau,negu iki šiol 
būva 'Tie caro galybės gar
bintojai su ašaroms pasako
ja, jog caras yra gana geras 
lietuviams net spaudą sugra
žino (o kas jam davė tiesą ją 
atimti ir per 40 metų drausti 
žmonėms ką nors skaityti sa
vo prigimtoj kalboj? Rd.); 
girdi Lietuvoj tik socijalistai 
stumia žmonės į kilpas ir į 
prapultį. Į §v. Vincento 
draugystę priguli 25 sąna
riai.

Bandė lietuviai tvert Čia 
savo parapiją, bet ir tatme pa
tinka kliūtis Ir dagi iš pusės 
kunigų. Mat čia yra airių ir 
lenkų kunigas. Jie, turėda
mi išjietuvių pelną, ne nori, 
kad jie atsiskirtų ir sutvertų 
savo parapiją, todėl kaip tik 
gali, įsireižę, neduoda lietu
viams uždėti locną parapiją. 
Dabar lietuviai dar nepąsi- 
duoda, bet nežinia, ar ilgai 
įstengs priešintiesi svetimtau
čiams kunigams.

Parmazonas.
r

Iš Morgan, Pa.
Skaitom laikraščiuose, jog 

lietuviai visur renka komite
tus rinkimui aulų revoliuci
jai, musų aplinkinėj tokių 
komitetų nėra; nors antai 
Pittsburge daugiau negu ki
tur lietuvių gyvena, o ten 
teipgi nėra tokio komiteto. 
Pittsburgječių miegas atsilie
pia ant lietuvių visose jo ap
linkinėse.

Nors pas mus yra gana 
garbintojų,alaus ir caro galy
bės, bet yra ir geresni tęvi- 
nainiai, kurie paremia visuo
menei naudingus užmany
mus. Jeigu kitaip tokių už
manymų paremti negalime, 
tai remiame juos nors pini
gais, kadangi pinigai teipgi 
labai reikalingi.

15 d.sausio atsibuvo vestu
vės Antano Salicko su Elz
bieta Savakiute. Vestuvės 
atsibuvo gražiai, be vaidų ir 
girtuokliavimų. Besilinks
mindami ir kalbėdami apie 
visokius reikalus, atsiminėm 
ir apie musų brolius,kovo jau
čius už tėvynę. Susirinkę 
sudėjo $10.15 (aukautojų 
pravardės pagarsintos kitoj 
vietoj. Rd.); atsitraukia 15c. 
ant persiuntimo, 10 dol. nu
siuntėme Dr. Šliupui pada
linti juos veikiančioms Lietu
voj partijoms.
t Dz.

Iš Thoma”, W. Va.
Lietuvių yra čia apie pen

ki šimtai, bet tautiški reika
lai mažai jiems rupi. Lietu
viškų draugysčių turime pa
kaktinai,, bet ir jų tautiškų 
darbų nematyt. Yra čia dvi 
bažnytini draugysti ir trįs 
tautiškos. Prie dažnytinių, 
žinoma, priguli karšti kata
likai, kuriems apart bažny
čios, nieks daugiau ne rupi. 
21 d. sausio laikė mitingą 
turtingiausioj i čianykštė Šv. 
Jono Dr-tė, turinti 240 sąna
rių ir kasoj porą tūkstančių 
doliarių. Ant susirinkimo 
buvo užmanyta sušelpti revo
liuciją Lietuvoj, bet tas už
manymas sukėlė dar smarkes
nę revoliuciją ant salės. Su
sirinkę pradėjo rėkji, kad 
žmogžudžių nekeikia šelpti, 
kurie šviesiausiąjį ciecorių 
kankina. Kadangi carbemių 
buvo daugiau, tai nieko ne
buvo galima užgirti. Tiki
mės vienok, kad vėliau ir tie 
carberniai susipras, ir pama
tys, kad ,,šviesiausiasis cieco- 
rins” yra ne draugu lietuvių, 
bet biauriu jų patėviu, kuris 
atiduoda musų tėvynę išnau
dojimui savo netikusių ^tar
nų.

M. Daniunas.

Iš Rochester, N. Y.
Lietuvis Pranas K lamas, 11 

d. sausio atkako čia iš Mace- 
don, kur buvo gavęs darbą, 
atlankyti gaspadinę, kur pir
ma gyveno, Marę Ambrasie- 
nę. Pamatęs vienok, kad 
namieje, apart gaspadinės, 
nieko daugiau nėra, pagriebė 
gaspadoriaųs karabiną, per
šovė gaspadinę, griebėsi tuš
tinti namus: iš gyvenančių 
tuose namuose baksų pašlavė 
1020 dol., 3 laikrodėlius ir 
tulus kitokius daiktus ir iš
dūmė į Bostoną. Parėjęs na
mon ir radęs Čia baisią regy
klą, gaspadoriusdavė žinią po
licijai. Detektyvai pagavo 
Bostone žmogžudį. Sūdąs jį 
nusprendė ant pakorimo. 
Pranas Klamas turi tik 21 
m., paeina iš Kauno guberni
jos, Geteliškių vol., kaimo 
Žeimių. Nužudys jį balan
džio mėnesyj. -

Lietuvis.

Iš BaltimorėS'Md.
22 šaunia Baltimorės susi- 

vienyjusios draugystės tautiš
kos ir bažnytinės turėjo ba
lių, parengtą naudai le 
voliucijos Lietuvoj. Balius 
nusisekė puikiai. Žmonių 
susirinko gražus būrelis. Pel
no atliko $126.42, kuriuos 
nutarta nusiųsti L. S. D. P. 
Prie to prisidėjo Koperniko 
Draugystės auka $25.85, Ne- 
muros priduota$2.75 ir ir atė
mus persiuntimo kaštus, nu
siųsta J. Lizdeikai 153.40. 
Apart to dar bažnytinės 
draugystės turi surinkę terp 
savo sąnarių kelesdešimtis do 
liarių, kuriuos žadėjo priduo
ti, kad pasiųsti drauge. Ap
skritai imant, Baltimoriečiai 
nuo pat pradžių revoliuciuiš- 
ko bruzdėjimo Lietuvoj at
jaučia padėjimą musų tėvy
nės ir supranta, koks svarbus 
yra dabar laikas Lietuvos gy
venime. Iš viso Balti morės 
lietuviai išsiuntė apie 430 
rublių revoliucijos reikalams. 
Atlikdami savo priedermę, 
Baltimoriečiai paduoda pa
veikslą ir kitų kolionijų lie
tuviams, kaip reikia remti tė
vynės kovą už liuosybę ir ei
ti iš vien, užmiršus savitarpi
nius nesutikimus.

F. Matulaitis.

Lapinskienė dekliaipavo P. 
Vaičaičio cfilemtr

J. Lapinskai kalbėjo apie 
Lietuvos praeitį.

L. Baltrukonis kalbėjo apie 
lietuvių pMikėfimą dabarti
niam laike. 1 J

T. Bartkus įkalbėjo apie 
^ariumenf ir jos nupuolimą, 
ir kokiu bodu įgalima apsi
šviesti. u

Pasibaigus prakalboms,Ona 
Fridrikiutė^ir jos sesuo perė
jo su skrybėle, rinkdamos au
kas. Surinko $6.50 revoliu
cijai. Pinigai tie nusiųsti 
Dr. J. Šliupui, kad jis juos 
perduotų L. S. D. P.

Visiems aukavusiems išta
riame širdingą ačiū.

Buvęs ant susirinkimo.

gelbsti ir poras gerų kalbėto
jų, kurie musų tarpe išsila
vino ir moka žmonis užinte- 
resuoti tautišku judėji
mu. Aplinkinėse Pittsburgo 
yra pusėtinai lietuviškų kai
melių, kur lietuviai dar mie
ga, jei atsiranda nors vienas, 
kuriam rupi tėvynės, jo pa
ties ir vaikų ateitis, lai pasi
darbuoja surengti kokį susi
rinkimėlį, o mes iš Pittsburgo 
pasistengsim prisiųsti agita
torių ir gerų kalbėtojų, kurie 
galės pakalbėti. Lai atsi
šaukia ant žemiau padėto 
antrašo, idant' susirašyti 
kalno apie tą reikalą.

Fort. J. Bagočįus, 
149 Ohio st., 

f McKees Rocks, Pa.

iš

Iš GrandRapids,Mich.
Prieš kruviną nedėlią aš 

stengiausi prikalbinti, kad 
visos draugystės atlaikytų 
viešą susirinkimą su prakal
boms, atminčiai kruvinosios 
Peterburgo nedėlios, ir prie 
tos progos rinktų aukas revo
liucijos reikalams ir kad iš
rinktų aukų rinkėjus rinkti 
aukas po namus. Bet drau
gystės nepristojo. Aš persi
tikrinau, kadxiaugumas baž
nytinių draugysčių sąnarių 
papratę visada žiūrėti į kuni
gą, kad jis juos laimintų ir 
ragintų prie .gero. Per savę 
suprantančių ne daug yra.

Subatvakarije prieš raudo
nąją nedėlią paėmęs knygą 
užračiau teip:
,, Aukos nuo Graud Rapidso 

lietuvių, kovojantiems bro
liams už Lietuves laisvę. 
Bus išsiųsto* perš,,Lietuvei” 
redakciją L. 8. D. Partijai.” 
Su ta knygamuč^aii pas pro
tingą saliuninką^.F. Slanką, 
ten radau keletą protingų 
vyių, kurio, sumetė $9.00. 
Pradžia gerai Audrius . Ma- 
žietis padėjo*- nueiti į kitu du 
lietuvišku . saJiuaii, bet ten 
laimėjome tik 54Ž centų, nes 
ten patiko mus-liet u v if< J. T., 
kuris vaikščiodamas, ragino 
pinigus pragert, o ne nukaut. 
Tas saliuninkui patiko, ir jis 
ragintoją teip numylėjo, kad 
tas turėjo perleist kruvinąją 
nedėlią šaltoje ir panedėlyje 
užsimokėjo $8.00 ir kaštus. 
Pas Domininką Kareckį, |>er 
varduves A. Kareckienės, su
dėta $8.50. Jie yra pirmu
tiniais čia, per kurių vardu
ves atminta apie tautos rei
kalus. Visi eikime jų pėdo
mis, o daug gero galėsime nu
veikti.

Susiv.60 kuop. auka $1.00 
Po stuhas surinkau 1.50 
Viso revoliucijos reika

lams surinkau ir pri.
siunčiu $20.00

R. Gaubas. .

Iš Lawrenco, Mas.
Musų Dr-tė Šv. Laurino, 

ant buvusio metinio posėdžio 
7 d. sausio, apsvarsčiusi svar
besnius savo reikalus, užma.- 
nė neužmiršti tėvynės ir visų 
brolių kovojančiu už laisvę. 
Užmanymas tapo priimtas'ir 
visi sanariai vienbalsiai nu
tarė paskirti iš kasos lQOdol. 
naudai revoliucijos, taigi iš- 
liuosavimui musų tėvynės 
Mikės puskvailio rankų.

Pirins. Petras J. Ovrint.

iš

Susirinkimas.
Visuotinas Ame:ikos lietu

vių susirinkimas atsiliks Phi- 
ladelphijoje, Penna. 22 d. va
sario, ryte. Draugystės, kuo
pos, kliubai, parapijos ir 
šeip kolionijos teguD renka 
atstovus. Sušaukia susirin
kimą Komitetas Susi vieny ju
siu 22-jų Philadelphios drau
gijų. (kuriame tai komitete 
yra kun. Kauiakis irDr.Šliu- 
pas). Pasitikime, kad bus 
atstovai iš Chicagos.

■ Visas New Engiančias, New 
Yorkas, Baltimore, Pittsbur- 
gas tinka ant susivažiavimo.

Iš Cnmegie, Pa.
21 d. sausio čianykštė Šv. 

Antano Dr-tė laikė susirinki
mą. Pabaigus draugystės 
reikalus, pirmsėdis Liepa pa
klausė, ar negalima būt pa
skirti iš draugystės iždo su- 
šelpimui musų brolių kovo
jančių už laisvę musų tėvy
nės. Įnešimas tas vienok li
kosi atmestas. Tąsyk Jurgis 
Kunickas užmanė, kad pri
jaučianti tėvynės kariauto
jams paaukautų, kiek gali, 
jų sušelpimui. Susirinkę su
dėjo $4.70 (aukautojų pra- rinkimas L. 8. P. A. 6 kuo- 
vafdės pagarsintos kitoj vie
toj. Rd.). Pinigai nusiųsti 
Dr. Šliupui. Paskiriame 
juos veikiančioms Lietuvoj 
partijoms.

Iš Allegheny, Pu.
28 d. sausio atsibuvo susi-

Dzūkelis.

Iš Clevelando, Oh.
28 d. sausio Clevelando lie

tuviai apvaikščiojo su pra
kalboms ir dekliamacijoms 
atminimą 22 d. sausio 1905 
m., taigi pirmutinę darbinin
kų skerdynę Peterburge.

Žmonių susirinko ne ma
žai, buvo kviestos ir mergi
nos, bet mažai te atsirado pri
jaučiančių.

Susirinkę išrinko tvarkos 
vedėją D. Lapinską, sekr. M. 
Jokubeną.
> A. Siderevičia savo kalboj 
paaiškino, kaip žmonės ėjo 
22 d. sausio pas carą prašyti 
malonės.. J. Stirbis kalbėjo 
apie lietuvių darbus kitose 
kolionijose ir ragino Cleve
lando lietuvius darbuotieji 
karščiau

pos. Žmonių susirinko su 
virš šimtas ypatų; ant susi
rinkimo grajino benas Lietu
vos Sūnų Dr-tės iš Wilenbur- 
go, Pa. Kalbos buvo apie 
revoliuciją Lietuvoje ir var
gus musų brolių, kurie lieja 
kraują už laiąyę musų. Kal
bėjo drg. Kvedera, Miliauc- 
kas ir Bagočįus. j. Gal buvo 
ir daugiau kalintojų, bet 
aš, vėliau atėjęs, negirdė
jau. 2monė$ užgilaikė pa
girtinai, o kalbos visiems pa
tiko. Ant rgvolįųcijos tapo 
surinkta $2QT^7, kuriuos pa
siųsime L. 8. jf.. Kį perduoti 
L. S. D. P. g’okį^.ukavimai 
iš Pittsburgo į^r J^Ueghenef 
jau ne pirmą, ^ykį įuvo. Ti
kimės ir ant toliau pasidar
buoti. Garbė, 6 kuopai L. S. 
P. A., kuri darbuojasi nuo
širdžiai,' ir net kaštus už sve
tainę, apgarsinimus ir tt. už
mokėjo kuopos draugai, ne- 
atrokuoja ne cento iš sudėtų 
pinigų revoliucijos reikalams. 
Abėlnai, lietuviškas krutėji
mas užganėdinantis, tam pri-

Apie garbinimų gyvūnų, 
augalų, kalnų, miškų ir U.

(Pabaiga).
,, Išvadžiojimai McSenna- 

no, kad garbinimas gyvūnų, 
auglių ir tt. atsirado daug 
ankščiau negu garbinimas 
dievaičių, yra gana teisingas, 
bet ne suvis teisingas. Jei 
žodžiai ,,dievaičiai” ir „gar
binimas” reiškia, du atskiru 
daiktu, tai tas išvadžiojimas 
yra teisingu. Bet jei po 
tais žodžiais mes suprastume 
tamsias nuomones primity
viško žmogaus, iš kurių išsi-_ 
vystė tikėjimas į dievaičius ir 
jų garbinimas, tas išvadžio
jimas yra neteisingu. Pa
matinės formos visų religijų 
yra—garbinimas bočiuT^urie, 

> kaip gyvenanti žmonės kad 
tiki, dar gyvi yra, ir gali ge
rą ir blogą savo kiniams pa
daryti. Kaip visiems ž:no- 
ma, tai visi žmonės, su išėmi
mu mažo nuošimčio, tiki, kad 
žmogus vėl, kūnui numirus, 
jį apleidžia ir skyrium nuo 
jo gyvena: ar tai arti kūno, 
ar atsakančio! vietoj, k. v. 
pragare, Čysčiuje, rojuje,dan
guje ir tt.

Ant, Šito remiasi-prietarai 
necivilizuoto žmogaus, kuris 
tvirtai tiki, kad numirėlių 
vėlės gali suteikti gerą savo 
dar gyviems draugams, o blo
gą priešams.

Bet, jeigu necivilizuotas 
žmogus nori garbinti vėlės 
savo numirusių bočių, kurios, 
kaip jis tiki, yra tokio pat 
pavidalo kaip ir jis, galėjo 
žmonės pradėti tikėti, kad 
jie paeina nuo žvėrių, auga
lų ir kitokių daiktų, kuriuos 
jie,laikui bėgant, garbint pra
dėjo.

Jeigu tarpe primityviškų 
žmonių viena ypata iš jų tar
po atsižymi kokioms nors 
ypatybėms, tai tos ypatbs 
draugai 'suteikia jai vardą 
kokio nors augalo, gyvūno ar

daikto, kuris jiems primena 
ypatybes tos ypatos. Vyras, 
atsižimintis savo stiprumu, 
smarkumu,ar greitumu, įgija 
vardą aržuolo, meškos, brie
džio ir tt.

Graži moteriškė, arba mer
gaitė, primenanti gražumą 
kvietkos arba skaistumą sau
lės, įgauna vaidą saulutės, 
kvietkutės, rožės. Ilgakojį 
vyrą vadina gandru, drūtą — 
bulium, drąsų — ereliu, 
tvirtą ir smarkų — uola ker
čių. Toki ypatų paženklini
mai, ką mes pravardžiavi
mais vadinam, atsirado daug 
pirmiau, negu šiądieniai var
dai. Senovės lietuviai teip 
ir savo vaikus užvardindavo 
iki atsiradimo jų tarpe krikš
čionybės, kuri viską, kas lie
tuviškumą palytėjo ar primi
nė, sunaikinti stengėsi, kas 
jai, ant laimės, nesnvisu pasi
sekė, kadangi skaitlius krikš
čioniškų vardų nelabai dide
lis, kad neatsirastų painės, 
turint didesniam skaitliui 
ypatų vieną ir tą patį vardą: 
vaikai vieno tėvo gavo už 
pravardę tėvo vardą, iš dides- 
nios dalies su priedeliu ,,ai- 
tis”,k. v. Bulkaitis, Vilkaitis, 
kurie iš didesnės dalies „pa
goniški” buvo. Lietuvių 
pravardės todėl — bent iš di
džiausios dalies — neprime
na vardus krikščioniškų šven
tųjų.

Primityviški žmonės gyve
no kuopose, traukė iš vienos 
vietos į kitą, jieškodami sau 
tnaisto ir geresnių gyvenimo 
sanlygų^ Tos kuopos turė
davo tarpe savę tankias ko
vas. Jeigu vienos ar kitos 
kuopos vadas, atsižimintis sa
vo smarkumo, ant priešingų 
jam kuopų išgąstingą įspūdį 
padarydavo, tai Jį vadindavo 
meškinu, o jo kuopos sąna
rius meškinais. Meškinai gi, 
matydami, kad kiti jų bijosi, 
ir norėdami juos dar labiau 
įbaugyti, pradėjo pasakoti, 
kad jų tėvai buvo meškomis, 
vilkais, ereliais ir tt.

Kaip atsirado tarpe žmo
nių garbinimas gyvūnų ir 
augalų?" Perstatykim sau gy
venimą keliaujančių kuopų 
žmonių. Jeigu kuopa atrado 
sau atsakančią vietą, ji ant 
ilgesnio laiko čia apsigyven
davo. Vyrai eidavo medžio
klėn ir karčn, moters, ar tai 
atlikdavo namų darbus, arba 
prižiūrėdavo savo vaikus. 
Jo?, mylėdamos smarkumą 
savo vyrų ir norėdamos, kad 
sūnūs įgytų ypatybes tėvo, 
jiems pasakodavo apie jų tė
vus, apie jų darbus, kares, 
gyvenimą, mirtį ir posmertinį 
gyvenimą. Kūdikio protas 
minkštas, jis, vietųn kritikos, 
žiūrėdavo į motinos pasakas, 
tikėdavo viskam, ir tokiu bu
du prasiplatino po kuopas, o 
jei ta kuopa su laiku teip pa
sididino, kad jos sanariai visą 
apigardą apgyvena,išsiplatino 
po visą apigardę tikėjimas, 
kad visų gyventojų bočiai,ar
ba bent bočiai jų vadovų,paei
na nuo gyvūnų,medžių,saulės 
ir tt. Kas nežino, kad seno
vės Meksikos ir Peruvijoa ka
raliais buvo saules ainiai? 
Jeigu . tautos bočiai pa
ėjo nuo \ ilkų, kačių, saulės, 
ar medžių, tai nėra dyvų, jei
gu jos tikėjo, kad vėlės nu
mirusių bočių gyvena kūnuo
se gyvūnų, medžių, girių, ar 
kalnų. Tokiu budu galima 
išaiškinti, dėlko žmonės gy 
venanti Indi jose pradėjo gar
binti slonius ir medžius, o se
novės egiptėnai krokodilius. 
Jeigu koks valdonas atsiži- 
mėjo varginimu savo paval
dinių ir tapdavo iš pasalų 
kur girioje užmuštas, tai tuo
jau atsirasdavo pasakos, kad 
jį velnias užmušė ir jo vėlė 
per amžius turi gyventi gi
rioje, ar ant kalno. Tokias

no užmušikai tokio valdono,
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kad ant jų nepultų nužiurk 
jimas. Tokių „užkeiktų” gi
rių, kalnų ir pelkių yra gana 
ir musų tėvynėj. Atsitikda
vo tankiai, kad valdonai, ar 
įtekmingi žmonės gyvuolių 
likosi nuo mirties išgelbėti ir 
iš dėkingumo, uždrausdavo . 
savo pasekėjams juos netik 
skersti, bet prisakydavo už 
šventus laikyti. Aiškų * pa
vyzdį turim ant Mahometo, 
kuris įsakė balandžiuš ui 
šventus gyvūnus laikyti ir jų 
neužmušinėti.

Vienas Naujos Zelandijos 
m a orų vadovas girdavosi, kad1 
jis yra ainis tūlo kalno. Ant 
pirmo pažvilgio toks tvirtini
mas išrodo mums labai keistu 
ir juokingu. Bet įsigili
nę į šitą klausymą, daleis- 
kime, kad dvi neprietelingos 
kuopos vedė tarp savę karę ir 
pergalėtojai užsivijo savo 
priešus ant to kalno ir tenai 
visus, išimant kelių mažų kū
dikių, išskerdė. Kada tie 
kūdikiai paaugo, atsiskyrė • 
nuo tos kuopos, kur užaugo" . 
ir savo atskirą kuopą sutvė
rė. Gali būt, kad jų augin
tojai, nenorėdami jiems išpa
sakoti, kaip jie jų tėvus ir 
motinas išskerdė, jiems papa
sakojo, kad jia yra vaikais 
tokio ir tokio kalno.

Paimkim sau ir lietuvių Bi- ? 
rutę, kuri savo dora tokią 
įtekmę ant savo vientaučių 
turėjo, kad ji, nors mirė stab - 
melde, yra net karščiausių 
katalikų-žemaičių laikoma 
už šventą ir ant jos atmin
ties supiltas kalnas, ant kuria 
pastatyta koplyčia.

Kitos tautos duoda sava 
vaikams vardus gyvuolių. 
Paprotys garbinti gyvuolius, 
žinoma po kitokia forma, yra 
dar užsilikęs' net terp ant 
aukščiausio civilizacijos vir
balo pakilusių tautų. Tau
tos turi savo ženkluose pa
veikslus gyvūnų, ką mes visi 
gerai žinome, o bajorai tei- 
pat turi savo žymėse elnius, 
meškas, liutus ir tt Štai 
Amerikoje, kur nėra jokių 
bajorų ir kunigaikščių, tve
riasi draugystės, kurių sąna
riai vadinasi gyvūnų vardais , 
k. v. erelių draugovė, elnių 
draugovė ir tt.

Senovės žmonės tikėjo, kad 
jų bočiai buvo pusė žmogaus, 
o pusė žvėrio. Dėlko atsira
do tas įtikėjimas? Daleiski- 
me, kad vienos ar kitos kuo
pos vadovas, dėl savo smarku
mo, liutu pramintas^ paėmė iš 
kitos kdopos sau merginą už 
pačią. Ar negali atsirasti 
tarpe jo ainių padavimas,kad 
jų bočių buvo žmogus su liū
to galva. Iš pradžių,žinoma, 
žmonės negalėjo pasidirbti 
paveikslus ir stovylas savo 
bočių. Bet kada jie išmoko, 
daug tokių stovylų pasidir
bo. Tokių stovylų senovės 
Babilionijos gyventojai buvo 
gana.daug pasistatę. Dabai 
mes suprasime, kodėl seno
vės egiptijonai tikėjo, kad jų 
dievaitė Pešt butfo moteriškė 
su liejo galva. Šitie keli 
privedimai paaiškina supra
stinai priežastį garbinimo 
dievaičių yvairiuose ir keis
čiausiuose pavidaluose.

Tokiu budu mes matom, 
kaip su laiku išsivystė žmo
nių tarpe garbinimas gyvuo
lių, augalų, kalnų ir tt Lai
kui bėgant ir žmonių protui 
kįlant, radosi žmonės, kuria 
matydami, kad iš to kitoi 
draugijos luomos vien sau 
naudą traukia, ir kad toki 
tikėjimas netik Visuomenei — 
naudos neatneša, bet net blė- 
dingas yra,’pradėjo prieš tai 
protestuoti, o valdančios luo
mos, matydamos, išnaikinime ' 
įsigyvenusių papročių savo 
prapultį,būdavo priverstos sa
vo burtus ir ceremonijas per
mainyti ir joms Švelnesnę 
formą suteikti.

Teip užsiliko garbinimas 
gyvūnų, augalų ir tt. iki 
šiandien nors ir kuošvelniau- 
šioj formoj.

D. Sarg....
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ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.
Pagal Schmel’į.

Kregždės lizdus lipina iš dumblo ir mo
lio. Medegų. lizdui atneša su snapu, prisika
bina su silpnoms kojoms prie sienos ir lipi
na vienų prie kitos dumblo eilę. Sutvirtini
mui smulkių molio ar dumblo grumulėlių, 
paukštelis vartoja savo seiles. Lizdus kregž
dės krauja po stogu, todėl išsiperėję pauk
šteliai geriau apsaugoti nuo šalčio, vėjo ir 
lytaus. Lizdas, paprastai, yra augštai, prie 
pats stogo, kur nė žiurkės,’ nė šeškai negali 
prilipti.

Kregždės minta vien vabalais, gaudo 
ypač?muses, uodus ir plaštakėles, taigi labai 
smulkius sutvėrimus. Nors kregždė ir ne
didelis paukštelis, bet ji daug lakioja, su
naudoja daug pajiegų, todėl jų atgavimui 
reikalauja nemažai vabalų. Kregždės, vie
nok, gali jų pakaktinai prigaudyti todėl, 
kad jos gaudo vabalus lakiodamos, nerėika- 
lauja suėdimui pagauties nutūpti kiekvienų 
sykį ant žemės; lakioja gi labai greitai, grei
čiau už kitus paukščius ir negreitai pailsta. 
Jeigti oras drėgnas, kregždes lakioja paže
mėj, šiltoj gi ir giedrioj dienoj — augštai, 
taigi lakioja vis ten, kur renkasi paprastai 
reikalingi maistui vabalai. Žmonės mano, 
kad kregždės nurodo orų, iš tikro, vienok, 
lakiojimų jų pažemėms arba augštai gimdo 
ne oras, bet reikalingi maistui vabalai, ku
rie laike drėgno oro laikosi pažemėj, o gie
droje, saulėtoj dienoj, pasikelia augštai.

Visas kregždės kūnas pritaikytas lakio- 
jimui. Sparnai jos ilgi, siauri. Uodega 
dvišaka, ji yra geru styru.

Plunksnos tankios, gerai prigula prie 
kūno, todėl, lekiant, oras negali stabdyti lė
kimo. Plunksnų parva ant viršaus melsvai 
juoda, apačioj balta, o ant kaklo rausva.

Kojos kregždžių trumpos, silpnos, ka
dangi tvirtos joms nereikalingos; kūnas 
lengvas. Savo kojoms gali tik tupėti, o su 
aštriais pirštų nagais kabinasi į sienas. Bė
gioti ant žemės kregždės nebėgioja.

Akys kregždžių labai geros, iš tolo mato 
mažiausia lekiantį vabalėlį ir greitai jį pa- 
ga> na. Snapas kregždžių mažas, bet nasrai 
platus, atsidaro iki ausų.

Žiemos laike, vidutinės šilumos kraštuo
se vabalų nėra, kregždės nerastų čia pakak- 
t nai maisto; todėl rugsėjo mėnesyj jos išle
kia į šiltus kraštus, kaip, antai, į Afrikų, kur 
vabalų ir žiemos laike netrūksta. Taigi 
kregždes aut žiemos iš šaltesnių į šiltesnius 
kraštus veja ne šaltis, bet stoka maišto.

Miestų kregždė turi apačioj baltos par- 
vos plunksnas. Lizdus lipina stogų pabalkė- 
se ir kitokiose nuo vėjo ir lytaus uždengtose 
vietose.

Lakštingalas turi 10 centimetrų arba 4 
colius ilgio.

Lakštingalai Lietuvoj parlekia iš šilte
snių kraštų gana vėlai, kada medžiai turi jau 
žaliuojančius lapus. Plunksnų parva pana
ši parvai medžių žievės, dėl. ko medžių šako-' 
se ir krūmuose nelengva paukštį patėmyti; 
parva ta gina jį nuo priešų.

Lakštingalai minta vabalais, jų kirmi
nais, ypač gi mėgsta skruzdėlių kiaušinius. 
Maisto jieško labiausiai ant žemės. Laikosi 
jie soduose ir krūmuose, teipgi pagiriuose, 
kur auga lapuoti medžiai. Snapas smailus, 
gana tvirtas. Kojos gana ilgos ir tvirtos, 
ant jų paukštis gali gana ilgai ir greitai bė
gioti ant žemės.

Lizdų lakštingalai krauja iš sausų lapų 
ir jis savo parva nesiskiria nuo sausų lapų, 
todėl nelengva priešams patėmyti. Lakštin
galai vaikus peri tik vienų sykį metuose. 
Patinas varo savo giesmę tik perint pataitei; 
todėl giesmė lakštingalų traukiasi trumpai, 
tik iki pusės berželio mėnesio, kadangi tųsyk 
ji peri vaikus, o sykį išperėjusi, antrų kartų 
jau tų metų neperi.

Lakštingalai gyvena Europoj; Amerikoj 
jų nėra. Nors bandė juos atgabenti ir sten
gėsi priveisti, bet atgabenti greitai išnyko.

Sniegena turi raudonų krutinę, yra tai 
vienas iš gražiausių paukščių gyvenančių 
Lietuvoj. - —

Raudonvuodegė teip vadinama dėl rau- 
- donos vuodegos.

Geltonoji kielė, vienas iš mieliausių 
paukščių Lietuvos artojau#, ji seka paskui 
artojaus žagrę ir iš vagų renka vabalus.

Juodasis strazdas- ir giedantis strazdas 
per visų vasarų linksmina kaimų gyventojus 
savo gražiu čiulbėjimu.

Volungė viena iš gražiausių paukščių 
gyvenančių Lietuvoj. Parlekia iš šiltų kra
štų gana velki, pavasario pabaigoj.

Špokai parlekia į Lietuvų iš žieminių 
.prieglaudos kraštų kas pavasaris. Plunk
snos jų pavasary} juodai-žaliai žibančios; 
ąpapas geltonas. Vėliau, plunksnos ant ga
lų pasidaro baltos ir špokai pastoja margais, 
snapas pajuoduoja. Špokai minta vuogo- 
mis, ypač mėgsta vyšnias ir vynvuoges, bet 
jie naikina teipgi daug visokių vodingų va
balų ir Jų kirminų ir tuom keleriopai atlygi
na už tuos nuostolius, kokius padaro vyšnių 
Boduose. - Apart to, špokai renka vabalus iš 
avių vilnų.

Kojos špokų ilgos ir storos, todėl šitie 
paukšteliai gali ilgai bėgioti ant žetfiės. Jie 
bėgiodami ant žemės, jieško vodingų vabalų. 
Vokietijoj uždrausta medžioti ant špokų, ten 
žmonės jiems rengia lizdus. Ant žiemos špo
kai išlekia į šiltešninB kraštus.g

Juodvarniai. Plunksnų parva melsvai* 
Juoda. Tankiausiai galima juos patikti 
ant dirvų. Lizdus krauja medžių viršūnėse

pagiriuose. Minta jie grūdais ir jaunais

Juodvarnio ^alva.

želmenims, bet naikina teipgi vabalus, kirmi
nus ir peles. Pasitaikius, užpuola teipgi 
ant jaunų zuikučių, teipgi ant kurapkų. 
Kojos šitų paukščių tvirtos, nagai buki, ko
jos todėl tinka vaikščiojimui ant žemės.

Varna. Žiemos laike pulkai varnų at
lekia į kaimus ir miestus. Plunksnų parva 
tamsiai palša, galva, vuodega ir sparnai 
— juodi.

Kuosa turi j uodai-palšos parves plunk
snas.

Šarka. Turi plunksnas juodos ir bal
tos parvos. Šarkos naikina lizdus giedančių 
paukštelių, išgeria jų kiaušinius, todėl šar
kų prie, naudingų paukščių negalima pri- 
skaityti.

J
Sėjikai minta tuom pačiu maistų kų ir 

šarkos ir jų teipgi prie naudingų paukščių 
negalima priskaftyti.

Prie tos veislės priguli ir daugiau gyve
nančių Lietuvoj paukščių, bet jų neminėsi
me.

DALIS IV.
Balandžiai arba karveliai.

Šitie paukščiai Išperi nerangius vaikus, 
kuriuos reikia lizde maityti; snapų turi 
minkštų, šnervės pridengtos išaugoms.

Naminis balandis nuo labai senų laikų 
prisavintas žmogaus ir auginamas kaip ir ki
ti žmogaus prigavint! naminiai paukščiai. 
Daugumas balandžių atmainų laikosi arti 
žmogaus gyvenimo. Tiktai mėlynasis balan
dis, turintis du juodu dryžiu ant sparnų, 
pasiliko laukiniu. Jis lakioja po laukus ir 
ten jieško sau maisto. Kaip ir kitos balan
džių atmainos, minta jis grūdais.

Kaip jau paminėjome, balandžiai minta 
javų grūdais. Kūnas jų pailgas, sparnai il
gi, todėl šitie paukščiai lakioja lengvai ir 
gali atlikti ilgas keliones: pačtiniai balan
džiai lengvai perlekia porų šimtų mylių ne
reikalaudami pasilsėti.

Balandžių akys didelės ir labai geros, 
paukščiai nuo didelio augščio pamato' ant 
dirvos rugių grudų, žirnį, arba kų kitų.

Balandžiai jieško sau maisto ant žemės, 
todėl kojas turi tvirtas ir gali gana ilgai bė
gioti.

Snapas jų silpnas, minkštas, tik ant ga
lo turi kietus raginius ašmenis, snapas pritai
kytas vien rinkimui grudų nuo žemės, bet su 
juom paukštis negali smulkinti, sutrupinti 
paimtų grudų. Smulkina paukštis grudus 
antrame pilve. Storos, išklotos kieta ržgine 
medega pilvo sienos gali susitraukti ir išsitę
sti; tokiu budu, patekę į jį grudai, trinasi į 
viens kitų ir po truputį susitrins. Pagelbsti 
dar esanti pilve maži akmenaičiai, kokius 

’ paukštis rija drauge su grūdais.
Kad geriau suminkštinti prarytus grū

dus, balandis geria daug vandens. Geriant, 
■ šnerves uždengia specijališkos uždangos; to

kiu budu, snapas pavirsta į dūdelę traukian
čių vandenį.

- Vaikai iš baltų kiaušinių išsiperi dar vi
sai nerangus, pliki ir spangi. Tėvai turi 
šildyti ir penėti savo plikus, silpnus vaikus. 
Iš pradžių kietų grudų paukščiai negali per- 
virinti. Todėl per pirmutines tris sanvaites 
tėvai juos maitina teip vadinamu pienu, ku
ris, žinoma, nieko bendro neturi su tikru 
pienu, bet visgi yra tai medega panaši į pie
nų. Paskui balandžiai maitina ’^savo vaikus 
suminkštytais, sumirkytais grūdais. Taigi 
balandžiams, išauginimui vaikų, reikia daug 
triūso pridėti. Todėl jie negali daug vaikų 
turėti, pataitės deda vidutiniškai po du kiau
šiniu.

DALIS V.
Vištų giminė.

Motina šitoą dalies paukščių išperi vai
kus iš syk galinčius bėgioti, turinčius tvirtas 
kojas. Snapas jų trumpas, ant galo truputį 
užriestas, apačioj kietas. Šnervės uždeng
tos uždangoms. x

Naminis gaidys ir vištęs nuo labai senų 
laikų prisavinti žmogaus, nuo labai senų lai
kų žmonės juos augina kaipo naminius 
paukščius. Yra daug atmainų naminių vi
štų, bet visos jos turi ant viršugalvio raudo
nų, iškarbuotų skiauterę, o po snapu dvi 
raudonas išaugas. Plunksnų parva gaidžių 
gražesnė negu vištų, skiauterę ir po snapu 
išaugas turi didesnės, uodega susideda iš il
gų, išriestų kaip plautuves plunksnų. Ant 
kojų gaidys turi tvirtus, raginius pentinus; 
juos gaidžiai vartoja kaipo ginklų kovose su 
kitais gaidžiais, teipgi užpulti kokių nors 
priešų.

- Gaidys nuolatai gyvena ant žemės. La
kioja jis sunkiai, negali augštai pasikelti ir 
ilgai lakioti, kadangi sparnai jo trumpi, o 
kūnas gana sunkus; todėl gaidžiai ir vištos 
nuolatai laikosi ant žemės, vis ant jos bėgio
ja, be tikro reikalo nebando lėkti, ūžtai 
kojos šitų paukščių tvirtos, jie gali ilgai ant

(Toliaus bus)

Universitetas Vilniuje.
Dkkuaracua.

Mes, a pa <ūoje pasirašiusio-' 
jie, imame atit savęs įnicija- 
tyvų sutvertu „Lfhoso univer
siteto Vilnidje įsteigimo drau
gijų” su mokslo išguldymu 
lietuvių, leųkų, rusų ir kitų 
tautų kalbomis, kad duoti ga- 
lėlėjimų išgiildieėti mokslų 
visokių tautų mokytiems. 
| Sutvėrus^Driftigijų” su re

zidencija Vilniuje, sušauksi
me visuotinų sąnarių susirin
kimų išdirbti jjraugijai įsta
tymus ir išrinkti valdybų.

Apačioje pasirašiusiejie ap
siėmė visomis spėkomis ir vi
sokiais keliais ginti reikalų 
įsteigimo Vilniuje liuoso uni
versiteto ir neišsiskirstyti,kol 
tas užmanymas neįvyks.

Ši dekliaracija yra rašyta 
lietuvių ir lenkų kalbomis ir 
po ja pasirašome:

Kun. Kan. Mačiule vyčius, 
Dr., R.-katalikų akademijos 
profesorius Peterburge.

Kun. Dambrauskas, Dva
siškos akademijos profesorius 
Peterburge.,

Kun. .Kazimieras Jaunis, 
Peterburgo R.-katalikų- aka
demijos profesorius, Dr. filo
logijos ir šv. Teologijos Ma
gistras.

J. Baudouin de Courteney, 
filosophijos ir kalbžinystės 
daktaras, Peterburgo univer
siteto profesorius, Kriokavos 
akademijos sąnarys.

Juozas Ziemacki’s, Klini
kos kunig. Elenos Instituto 
chirurgijos profesorius ir vy
riausias Pokrovskos gailestin
gųjų seserų daktaras Peter
burge.

Jonas PtaŠickl’s, matemati
kos daktaras, Peterburgo uni
versiteto profesorius, Krioka- 
vos akademijos koresponden
tas. * a

Petras Vileišis, kelių ir til
tų inžinierius, „Vilniaus Ži* 
nių” redaktorius ir leidėjas.

Feliksas Žavadzkib, pusiau- 
savininkas firmos „Juozas 
Zavadzkis” Vilniuje, „Kur
jerio Litewski’o” leidėjas.

Antanas Medekša, iš Sur- 
monio, žemvaldys - dvarinin
kas.

Jonas Jablonskis, Vilniaus 
miesto gyventojas, filologijos 
kandidatas.

Dr. Mykolas Burchadt Vil
niuje.

Jonas Svanski's Vilniuje.
Atsišaukimas.

Reikalingumas įvesti Vil
niuje universitetų, kad atka
sti iš griuvėsių šį kultūros 
centrų, prie kurio Lietuva tu
ri nuo seniai tiesas, yra die
nos klausimu.

„Liuoso universiteto įstei
gimo Vilniuje draugijos” ini- 
cijatoriai jaučia savo pareigų 
kreiptis į visus musų gyven
tojus, neskiriant tautos ir ti
kėjimo, o teippat į laikraščių 
redakcijas, kad paremtų mo^. .negali, turi sujieškoti ypatų, 
rališkai inicijatorių spėkas ir 
rinktų aukas Vilniaus uni
versiteto įsteigimui ir duotų 
didesnį garsų apie šitų ben
drų akcijų, kuri turi būti in- 
tęlektuališkų spėkų darbu.

Kviečiame tverti kuopas 
Vilniaus universiteto įsteigi
mo parėmimui kiekvienoje 
vietoje, kur plaka lietuvio ir 
lenko širdis. Šitos kuopelėš 
su laiku turi vienytis į san- 
Jungų, kuri tufi būti gaivi
nama bendrais darbais nu
vargintos jLietuvos • pakėli
mui, kurio# jaunuomenė pri
versta- J ieškoti ^mokslo toly- 
muose kraštuose, kurie ski
riasi kalbir ir kultūra.

Broliai ^Lietuviai ir Lenkai! 
Eikime ranka į rankų. Sem- 
kime mokslų, vieny kimės terp 
tautinėje dirvoje vardan ben
drų ir kulturbfe reikalų.

Inidijatoriai.

lė triukšmų nemažų. Prieža- 
štis to sujudimo guli gi
liaus, Reikia pajieškoti pra- 
eitėj polemisto tikruose no
ruose, pagalinus polemisto 
išsilavinime. Keista ta visa 
polemika ir nuostabu, jog 
kai kurie laisvamaniai yra to
kiais jos pasekėjais, jog spio- 
vę yra ant visos skelbiamos 
laisvamany bos. Ypatybė — 
jog atsako ne ant argumentų, 
prieš faktus nepastato faktų, 
o kimba prie ypatos’ kuri pa
rašė, kuri turi kitokių nuo
monę. Užsiima ne principais, 
bet tos ypatos dorybėmis ir 
cnatomis, kur išbujojusi fan
tazija gali rasti plačių dirvų, 
ir tame dalyke Amerikos 
laikraščiai žiba ir tviska. Kei
stai teipogi, jog laikraščiai; 
kurie teip rodos esu švarus, 
padorus, tokį būdų polemikos 
leidžia, toleruoja, dagi palai
ko.

Polemistai tie lieja papla
vas ant svetimų galvų; gal 
būti ilgai rinko jas, jieškojo 
progos kur išpilti, o gal ki
taip ir nemoka varyti darbo. 
Gal tik tame išsipylė visa re 
voliucijihė energija?....

Neiškenčia mano ypatos 
nepagavę. Esųs diktatorius, 
nedoras fanatikas, didvyris, 
trukdųs darbų ir tt. Kiti dar 
prikaišioja norų užgrobti pel
nų ir dar gudresnius daly
kus.

Blogai su tuom: matyt ki
tokių argumentų neturi. 
Įpykimas šneka: ir bobos ant 
turgaus moka išsikolioti, bet 
ne tos bus viršus, kuri biau- 
riau iškolios ir sukeiks. Rei
kia dauginus " argumentų. 
Stokuojant jų •— pravardžiuo
ja- .

Niekindami kitns,patįs pa
giria save, jog myli teisybę, 
daug nukentėję. Ar išpuola 
pačiam save girti?
< Norėdami apsilpnyti darbų, 
jieško visokių sofizmų — čia 
tauta, o čia socijalizmas. 
Tauta be skirtumo luomų, 
kliasų 
jauti.
bų nerado....

Iš pradžių buvo noras atsa
kyti kiekvienam ant ypatiš- 
kų u žpuldinėj imu. Pasirodo, 
kad negalimas dalykas. Šal
tinis užpuolikų — pliotkelės, 
neaiškios žinutės, savotiški iš- 
mislai.

Visų tų ištraukia revoliuci
jos labui, t Teip motyvuoja 
ir turi draščs savo ypatiškų 
piktį, neapykantų, neužsiga- 
nėdlnimų prisegti prie revo
liucijos reikalo.

Negirdėtai, netikėtai pra
dėjo mano ypatų kaišioti. 
Neseniai tat pradėta daryti 
Musų raštuose nebuvo pasa
kojama. skelbiama, bet tū
liems prireikė būtinai pajieš
koti ožio atleidimo,kaltybės sa 
vyje pajieškoti užmiršo. Princi 
pų už kų kovoti surasti nemoka

Soc. Dem. P., užmezdami 
man, prie jos prigulinčiam, 
visokias cnatas. Svajonė vie
na. Tas neturės jokios įtek
mės ant jos. Už savo darbus 
aš vienas atsakau.

Atkreipkite atidų Lietu
von, kur liejasi žmonių krau- 
jąg, padėkit jiems įgyti gink
lus, palengvinkit Jiems kovų, 
Jiems eikit į talkų, o man 
ypatiškai tat reikalinga tiek 
pat, ka ir Jums. Jeigu ne
patinka darbas Lietuvoj, tai 
prie to kibkite, o ne prie tų, 
kurie Jo nėra padarę....

Gana tokios polemikos. 
Netrukdykite darbo rinkimo 
aukų. Bereikalo savo ypatiš- 
kus reikalus, savo simpatijas 
kišate prie viešų darbų.. ,4.

Gaha semti žinias iš bobų 
pliotkelių, kas kam ant'au
sies pašnibždėjo; užteks už
imti savo ypatos išaugštini- 
nimu, o kitų dorybėms, ne
būkite davatkomis.... Tai 
ne revoliucijinis darbas, tik
rai nerimtas dalykas....

Kas prašė užsiimti, visuo
menei paskirtame laikraštyje, 
savo ypatos užpelnais ir ma
no ypata — didesniam kont
rastui? Nepakilsite per ma
ne, didvyriu nesu ir nenoriu 
būti, išgelbėki te mane nuo 
to. Geriaus pažiūrėkite į 
darbų, atminkite kraujų, ku
ris pilasi Lietuvoje, o užpel- 
nus paskui aprokuosime, vė
liaus tat atliksime....

Gana paplavų, cnatų, dory
bių, kolionių....

J. Lizdeika.

krotas neduos reikalingo at» 
sakymo ant klausymu, galo 
nebus iki sodnai dienai, 
Kiekvienas pataikys suban- 
krutyti, ir čia, sodan atėjęs, 
pasakyti: ,,Nežinau.” ‘ „Ne
atmenu,” ir sodas turėtų jį 
paliuosooti? Niekada! So
das turėjo gana kantrybės 
sėdėti čia ir klausyti šitų.„ne
žinau”, „neatmenu”. Teip 
negali eiti. Jis turi ant klau
symų atsakyti.

Buvo jau 5 vai. vakaro, ir 
sodas tolesnį bankroto tiri- 
nėjimų atidėjo ant rytojaus, 
10 vaL ryto. Ant rytojaus 
susirinko sodan daug klau
sytojų ir laukė kun. Krauču
no. Bet ant 10 vaL atėjo 
tiktai kun. Kraučuno advo
katas ir apreiškė sodui, kad 
kun. Kraučunas apsirgo, ne
galįs ateiti Budas paliepė 
bankroto advokatui pristaty
ti ant 12 vai. davadus, kad 
bankrotas serga. / Advokatas 
išėjo j ieškoti davadų. Su
grįžo į sodų 2 vai. po pietų 
su Dr. Stupnicko paliudyji- 
mu, kad kun. Kraučunas la
bai serga, guli lovoje, prie 
jos stovi bonkelės su medici
noms, kurias kunigas laika 
nuo laiko geria.

Sūdąs buvo priverstas to
lesnį bankroto tirinėjimų ati
dėti ant 9 d. vasario, 10 vai. 
ryto. Tik nežinia, ar iki tam 
laikui kun. Kraučunas pa
sveiks.

Kreditoriai labai apgailau
ja kun. Kraučunų, kad nenu
mirtų, nes paskui neturėtų 
nuo ko savo pinigus sukolek- 
tuotl Z. Z.

Keista polemika.

revoliucijos reikalams, pakė-

Ji lygiai kovo- 
Ir kitų luomų dar

ant kurios galima nuversti vi
sų kaltę....

Padidina mąno rolę, mano 
įtekmę, mano darbų nepažin
dami. Priegtam nereikalin
gas noras: kreipkitės prie 
„didvyrių”, prie tų, kų nori, 
kad jais užsiimtų, ar patįs sa
vim užsiima, o mane išgelbė- 
kit.

Polemistai tie rašiusiejie 
turi blogų supratimų apie 
darbų rovoliucijinį Lietuvoj. 
Žmonės užsieny j gyvenantie- 
jie padaro tik tų, kas užsie- 
nyj padaroma. Gali parū
pinti ginklus, raštus, būti 
tarpininku terp Lietuvių gy
venančių svetur ir pačioj Lie
tuvoj. Bet pati kova eina 
pačioj Lietuvoj, ten darbas 
pats eina. - Todėl keista, kad 
„revoliucijonieriai” to nema
to, kimba prie ypatos užsienyj 
gyvenančios.

Argi ne laikas mesti tat! 
Argi nėra geresnių įrankių 
polemikos?

Gal būt nori įkųst Lietuv.

Kiro. K rančų n o subankrn- 
tijimaa.

Kun. Kraučuno kreditoriai 
atmetė savo pirmąjį advoka
tų, o vieton jo paėmė naujų. 
Naujasis advokatas pradėjo 
tirinėti kun. Kraučuno bu- 
bankrutijimų sausio mėnesy
je. Per 3 dienas tirinėjo tū
lus liudininkus ir korporaci
jas, kuriose kun. Kraučunas 
turi pirkęs akcijas. Ketver
ge, 1 d. vasario, pakvietė ant 
tirinėjimo ip patį kun. Krau- 
čunų. Tirinėjant, terp kit
ko, kun. Krručunas prisipa
žino, kad turįs ant $10000 
„Life Insurance Policy”, bet 
teisinosi, kad Jau du metai 
atgal kaip Jį užstatęs už 
$3000 lenkų kunigui, Naw- 
rockiui, ir dabar mokus ant 
jo premijas ne kompanijai, 
betNawrockiui. .

— Kokios kompanijos tasai 
polisas? —Klausė advokatas:

— Nežinau. — Kunigo at
sakymas.

— Kaip ta kompanija va
dinasi?

— Nežinau.-
— Kaip tu insišiuravai?
— Agentas atėjo ir inšiu- 

ravo.
— Kaip tas agentas vadi

nasi?
— Nežinau.
— Kur to agento offisas?
— Nežinau.
— Kur kompanijos offi- 

sas?
— Nežinau.
— Kaip tu moki premijų?
— Kaip ateina agentas, tai 

užmoku agentui, o kaip ne, 
tai pasiunčiu.
' — Kaip vadinasi ta kompa
nija?

— Nežinau.
Tirinėjantis advokatas pa

reikalavo sūdo, kad priverstų 
bankrotų pasakyti kompani
jos vardų.

Kraučuno advokatas, paki
lęs, prašė sūdo, kad susimy
lėtų ant kunigo, sakydamas: 
„Juk jau bus metai laiko 
kaip kreditoriai tašo kunigų 
po sudus ir kankina vis su 
tais pačiais klausymais. 
Šie klausymai jau pernai 
buvo kunigui statyti, ir dabar 
vėl juos, atnaujina.- Norė
čiau klausti sūdo; kada bus 
galas šitų klausymų?”

Budas atsakė: — „Kol ban

Atviras laiškas- broliams- 
amerikiečiams.

Broliai-lietuviai, Ameriko
je gyvenantiejie!

Seniejie metai baigiasi ir 
metas jau į jų galų atsižiū
rėti.

Darbas pradėtas, bet to 
darbo galo nesimato. Vis 
dėlto šiek-tiek tų darbų išdė
stys! me keliais sakiniais: re
voliucijos bau gos siūbuoja 
pa visų Didžia jų Lietuvų, už
liedamos dargi jos ištautėju
sius pakraščius: musų agita
toriai ir pats didysis lietuvių 
susivagiamas Vilniuje buvo 
liudininkais tautiško su mu
mis tų pakraščių solidarišku- 
mo. Pradėtasis darbas žen
gia pirmyn ir eidamas greta 
su Rusijos revoliucija, išnai
kino vienuose tik šiuose me 
tuose visų rusų valdžios siete' 
mų. prispaudimo iš ištautini 
mo, kurių carizmas per 110 
metų taip rūpestingai auklė
jo. Rusų mokyklos — tas 
biauriaueias musų ištautini- 
mo ir demoralizavimo įrankis 
-amžinai prašalintas; mokes
čiai valdžiai niekur nėmoka- 
mi ir rusai - valdįninkaį vi
sur -boycotuojami.... Tas 
viskas iššaukė valdžios terro- 
rų, su kurio pagelba ji suma
nė pagražinti savo autoritetų. 
Bet veltui, jos autoritetas 
vis puola ir puola....

Aišku, jog nepakels jo nė 
skraidantiejie po Lietuvų su 
anuotomis ir kulkosvaidžiais 
kazokai ir dragūnai. Kiek
vieni su artilerijos pagelba 
sugriauti lietuvių namai, 
kiekvienas armotų šūvis pa
leistas Lietuvos sodžiuose. — 
taiko tiesiok į valdžios pama
tus ir griau ja juos; ant šitų 
gi griuvėsių sparčiai dygsta 
Lietuvos autonomijos supra
timas: atjaučiame jau tų lai
kų, kada pagaliau# maži vai
kai visai paprastai pradės tų 
autonomijos vardų plepėti. 
Tas laikas jau netoli....

Toks tai Lietuvos padėji
mas pabaigoje 1905 m.
• Svarbus tai buvo metai 
Lietuvos gyvenime; milžiniš
kas darbas atliktas. Takto 
darbo garbė yra vietiniu lie
tuvių nuopelnas, bet ne vien 
tik jų vienų: už jurių-marių,
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Amerikoje, plaks lietuvių 
girdįs; jiems irgi priklauso 
ne maža tos garbės dalis.

► Jus,'" Amerikiečiai, pirmiejie 
atjautėte vienybės reikalu ir, 
dėdami pinigus revoliucijos

I reikalams, pirmi užklausėte 
apie Suvienyta Cen
trą 1 i n į Kovos Ko
mitetu Jus pirmi atjau- 
tėte tos vienybės reikalingu
mu. Bet jos nebuvo, nebuvo

- nė S u v i e n y t o C e t ra
tinio Komiteto. Ne
įvyko jis nė mums kviečiant 
visus „išvien į k o v į”*) 
eiti ir suvienytomis pajiego- 

' mis griauti ir varyti laukan 
smurtnų ir atkaklų prispau
dėju

Teisybė — vienybės 
lietuvių — europie
čių tarpe nebuv o!... 
Privatiški partijų reikalai 
stovėjo augščiau, negu tėvy
nės labas; mes biauriausiai 
išlojoti laikraščiuose, kaip tik 
pasklydo Europoje garsas 
apie pinigų padalinimu. Bet 
Jus, broliai Amerikiečiai, ki
tokiomis akimis pažiūrėjote į 
europiečių vaidus. Tas par
tijų nesutikimas ir jų vaidai, 
matyti, jau nuo senesnių lai
kų buvo paslėpti ir iškilo 

• aikštėn, turbut, kad pereitų 
į istoriją ir kad daugiau jau 
niekados nebeiškiltų. Čia 
tai jau tik Jųsų, broliai Ame
rikiečiai, darbas ir toje vaidų 
numalšinimo garbė (ant tos ■ 
garbės dar mes neužsipelnė- 

’me, nes vaidai ne išnyko.
Mes tikėjome, kad ta garbė 
prigulės tėvynės broliams, 
nes ten yra kova. Rd.) yra 
nupelnąs vieninteliai tik Jų- 
sų, Amerikiečiai! Tie vai
dai dabar jau istorijos nuosa
vybė ir mes apie juos nešne- 

’ kėsime. Dabar kitokia gady
nė: reikalingas darbas — žo
džiais malti dabar ne metas. 
Revoliucija gi stato savo rei
kalavimus ir vis didina ir di
na darbo svarbumą. Toks 
protavimas. ir šiokios-tokios 
jau iškovotos tiesos paskati- 

* na mus paremti savo darbą 
liuosesne spauda pačioje Di
džiojoje Lietuvoje. Tam 
tikslui mes apsirinkome sau 
organą naujai išėjusį Vilniu
je, eąvaitinį laikraštį „Lietu
vos Ūkininką”; jaučiame, jog 
tuo vienu spaudos organu pa
čioje Didžiojoje Lietuvoje ne
galėsime pasikakinti. Prirei
kus, surasime sau ir kitus 
spaudos organus. Tuo pačiu 
laiku susilaikome leidę užsie
nių ,,Ūkininką”; ,, Varpą” 
leisime tik reikalui gimus, 
neperiodiškai; pre
numeratos „Varpui” neimsi
me; už kiekvieną išleistąjį 
„Varpo” numerį bus paskir
ta atskira kaina. Tą litera
tūrą, kurios neleis mums 
spauzdinti Didžiojoje ; Lietu
voje rusų įstatymai, spauzdi- 
sime prie „Varpo” redakcijos 

. Užsieniuose, kaipo atsišauki
mus ir atskiras knygutes.

Kaip ikišioliai, teip ir to
liau, mes atkakliai kovosime 
su tėvynės prispaudėju — ca
rizmu ne tik raštais, bet ir 
gyvu žodžiu, pagaliaus, pri
reikus, ginklu. Prie tos ko
vos prisidėti kviečiame ir 
Jus, broliai Amerikiečiai! 
Kiekviena nors mažiausia Jų- 
sų auka, padėta ant tos ko
vos aukuro, atras musų šir
dyse prijautimą ir padėką.

Linkėdami kuodidžiausios 
kloties, siunčiame Jums, gy
venantiems už jūrių marių, 
savo padėką už musų kovos 
šelpimą pinigais.
- Drauge siunčiame atskaitą 
Revoliucijos Šelpimo Komite
tai.

Prašome kitus laikraščius 
perepauzdinti šitą laišką. 
Lietuvos Demokratų Partija.

•) Tokiu vardu buvo iilaivtM L. D.
Fartijos ataišaukimu.

Sidabrinis kryželis
arba

DAILIDE IŠ NAZARETO.
APYSAKA EUGENIJAUS SUE. 

Vertė J. tankis.
Simeonas atsakė:
— Mokintojau, aš manau, kad tas, ku

riam jie daugiau dovanojo.
— Tu manai teisingai, Simeone. — Ir, 

atsisukdamas į turtingąją meiliotę, vis dar 
klūpančią, Jėzus tore į susirinkusius: — Ar 
jus matote šitą moterį? Aš sakau jums, kad 
jos skaitlingos nuodėmės yra atleistos jai už 
jos didelę meilę! — Fotam jis tarė į Magda
leną, balsu, pilnu jautrumo ir atleidimo: — 
Nuodėmės tavo atleistostau — tavo tikėji
mas išganė tave; eik su ramybe.

— Nedorybė naikinimo! — tarė farizėji- 
škasis žvalgas pusbalsiai savo draugui. — 
Ar gali begėdybė ir ištvirkimas eiti toliau? 
Na gi, Nazarėnietis atleidžia viską, kas tik 
yra peikiamo, atliuosuoja nuo visko, kas tik 
yra bjauraus; išteisinęs palaidunybę ir išlai
dumą, dabar, žiūrėk, teisina labiausiai atsi
žymėjusias meiliotes!.

— Ir kam? — tarė kitas žvalgas — idant 
jis galėtų vis daugiau pasigerinti ydoms ir 
netikusiems pageidimams niekšų, kuriuos jis 
traukia paskui save, kuriuos. bile dieną jis 
padarys savo įrankiais.

— Bet palauk! — patėmijo pirmasis — 
palauk, Nazarėnieti, ateina tavo valanda; 
vis bujojanti tavo begėdybė atneš tau neuž
ilgo baisią bausmę!

Genavaitė besiklausydama šiteip kalban
čių dviejų ištvirkusių vyrų, po meilių žodžių 
Jėzaus, pamatė Magdaleną atsikeliant link
smą; ašaros ritosi per veidus viena paskui 
kitą, bet jos nebuvo jau karčios. Ji išdalino 
visoms vargingoms moterims, apstojusioms 
ją, savo brangius akmenis ir graznas, nusi
vilko net puikų rūbą, kurį dėvėjo ant tuni
kos iš gero Sidonijos audimo ir apsisiautė 
apsiautalu jaunos moteriškės, iš storos, pil
kos gelumbės, kuriai ji davė mainu puikų 
rūbą siuvinėtą didelės vertės žemčiūgais. Pa
skui ji pasakė Simeonui, kad ji nepadės 
daugiau šito prasto apdangalo ir kad rytoj 
visi jos turtai turi būti išdalinti vargingoms 
šeimynoms ir meiliotėms, kurioms skurdas 
vienas neleidžia pagryžti prie geresnio gyve
nimo.

Prie šitų žodžių Oliba, pilna dėkingumo, 
suimdama rankas, puolė po kojų Magdale
nai, ėmė ją už rankų, bučiavo jas pro verk
smus ir sakė:

. .— Palaiminta esi tu, Magdalena! o, pa
laiminta esi tu! Tavo duosnumas išgelbėjo 
mane, mane ir didelę daugybę mano vargių 
draugių gėdos; bet męs gailėjomėsi išgirdę 
žodžius sunaus Marijos; tos balsas perėmė 
mus širdis; męs tikėjomėsi atleidimo.-^ Bet, 
vargas! gyvenimo būtinumas užlaikė mus iš
tvirkime ir neapikantoje. Palaiminta esi 
tu, Maddalena, tu, kuri suteikei mums pro
gą pagryžti ant gero.

. — Sese, ne mane turi laiminti už tai — 
atsakė Magdalena — laimink Jėzų Nazarė- 
niskąjį: jo žodžiai įkvėpė tą man.

Ir Magdalena įsimaišė į minią, klausyti 
žodžių jaunojo mokintojo.

Kasžin kuriam iš jo mokinių, kalboje su 
juo apie Magdaleną, pasakius, kad ji buvo 
suvedžiota ir paskui pamesto vieno daktaro 
tiesų, vardas Jėzaus pasidarė rustus, griežtas 
ir net grūmojantis ir jis sujįuko:

— Vargas jums, daktarai tiesų! Var
gas jums, veidmainiai! Jus esate pabaltin
tais karstais: lauko pusė atrodo skaisti, bet 
viduj jų tik kaulai ir puvenos! Teippat iš 
lauko atrodote jus teisiais akyse žmonių, bet 
viduj esate pilni nedorumo ir veidmainybės. 
Vargas jums epangiems vadovams, kurie rū
pinatės! labai apie tai, ką jus geriate, idant 
neprarytumete kupranugario.

Šita draugiška satyra privertė kelis 
iš klausytojų nusijuokti, o Banajas sušuko:

— Iš tikro, tavo teisybė, mano drauge! 
Kiek šitų prarijėlių kupranugarių męs žino
me. Bet aštrumas jų saužinės yra toks di
delis, kad jie sugromulioja tuos kupranuga
rius, kaip strusis sugromulioja akmenį ir 
niekas iš jo nelieka.

Naujas griausmas plojimų atsiliepė .ant 
pajuokimų Banajo. Jėzus gi sakė toliau:

— Vargas jums, farizėjai! Vargas jums, 
kurie nuvalote viršų taurės,s kuomet viduj 
yra tik plėšimas ir teršatis!

— Teisybė — atsakė keli balsai — šitie 
veidmainiai valo viršų, užtai, kad tik viršus 
matomas. . ■ . ,

■ Sūnūs Marijos sakė toliau:
— Vargas jums, farizėjai, kurie moki

nate, kas reikia daryti, bet to nedarote! Var
gas jums, kurie darote sunkias ir neatkelia
mas naštas, dedate jas ant sprando žmonėms, 
o patys nė pirštu jų nepajudinate.

Šitas naujas prilyginimas užgavo protus 
klausančių jauno mokintojo ir keli balsai 
vėl atsiliepė:

— Teip, teip! Tie tinginiai,, veidmainiai 
sako nužemintiems: „darbas yra šventu, 
dirbkite, dirbkite, bet męs nedirbsime. Teip, 
neškite vieni naštą darbo, męs gi lobingiejie, 
nejudinsime jo nė galu musų piršto.” *

Jėzus pasakojo toliau:
— Vargas jums, kurie atliekate savo 

reikalus teip, kad jus žmones matyti}.
tom jus nešiojate ilgas juostas per_ _
ant kurių parašyti yra žodžiai įstatymų, ku
rių jus nepildote. Vargas jums, kurie sako
te: „jei žmogus prisiekia ant šventnamio, tai 
jo prisieks yra nieku, bet jei jis prisiekia

ant aukso šventnamio, tai jis yra rišamas jo 
prisieks. ”

— Užtai kad pas šituos JštvMtgliug lo- 
bininkus — atsiliepė balsas nėra nieko 
tvirto be aukso. Jie prisiekia ąnt savo auk
so, kaip kiti prisiekia ant savot /lu^ips ar ant 
savo garbės.

— Taigi, jei žmogus prisiekia ant alto
riaus, tai tos yra nieku — kai bėjo“Jėzus — 
bet kas prisiekia ant aukos, kuri yfra ant al
toriaus, tai jis yra rišamas jo prisieks. Var
gas jums, veidmainiai, kurie iš pilno atiduo
date dešimtinę, bet užginate, kąs yra svarbe
sniu įstatyme, teisingumą, suęimylčjiiną ir 
užsitikėjimą. Šitie yra dalykai, kurie reikia 
pildyti be apleidimo kitų.

— Dėl dviejų nykščių Matuzelio! — su
šuko Banajas juokdamasis — ton*lengvai at
sieina, drauge! Kaip šitie veidmainiai turi 
savo skryniose pakaktinai užmokėjimui de
šimtinės be apsunkinimo savęs, tai jie ir mo
ka ją; bet kur tu esi radęs pas juos pinigus 
teisingumo, užsitikėjimo ir susimylėjimo, 
kurių tu pareikalauni nuo tų pabaltintų kar
stų, nuo tų rijikų kupranugarių nedorumo, 
jei teip juos pavadinus?

— Ant nelaimės, jaunasis mokintojas 
sako teisybę — patėmijo kitas — nes tom, 
kuris yra be pinigų, teisingumas yra kur
čiu. Daktarai tiesų savo teisnamyje nepasa
ko tau: „kokius d&vadus turi?” tik „kiek 
pinigų man duosi?”

— Aš turėjau pasidėjus šiek tiek turto 
pas Ainošių, augštąjį kunigą — tarė vargin
ga, sena žmona — jis pasakė man, kad jis 
išleidęs pinigus aukoms mano išganymui.... 
Ką aš galėjau stengtis varginga žmona prieš 
tokį galingą viešpatį Lioviausi ir einu pra
šinėdama duonos, kurią ne kasdien randu.

Prie šito pasiskundimo Jėzus sušuko su 
kylančiu apmaudu:

— O vargas jums, veidmainiai! Jus pri
sidengdami savo ilgomis pamaldoms, išplėšia- 
te našlei paskutinį grašį! Vargas jums, žal
čiai! gyvačių veislė! Kaip jus Išvengsite 
pasmerkimo pragaro liepsnose? Sitam tai 
pasiųsiu aš jums pranašus ir galvočius išgel
bėjimui jus! Bet, vargas! — pridūrė Naza- 
rėnietis balsu didelio susigraudinimo — plr- 
muųsius jus nugalabinsite, antruosius nu- 
kryžiavosi te. Jus persekiosite juos gardas 
nuo gardo, idant visas nekaltos kraujas, ku
ris bus išlietas ant žemės, galėtų sugryžti 
ant jns — nuo kraujo teisingojo Abelio, iki 
kraujui Zacharijaus, kurį jus nužudėte terp 
Šventnamio ir altoriaus!

— O, nesibijok nieko, drauge! jei šitie 
rijikai kupranugarių panorėtų pralieti tavo 
kraują — sušuko Banajas, rėždamas rankena 
savo didelio, surūdijusio kardo — tai jie tu
ri pirma pralieti kraują mus, o męs jų lau
kiame!

— Teip, teip! — suriko .minia vienu 
balsu — nesibijok nieko, Jėzau Nazarėne, 
męs tave apginsime!

— Męs numirsime už tave',’ jei reikalas 
pareis!

— Tu busi'musų vadovu!
— Musų karaliumi!
Bet sūnūs Marijos, lyg kad neužsitikė- 

damas šitiems ištremtiniams, papurtė galvą 
dar su didesniu nuliudimu ir sušuko nesura- 
minamu balsu:

— O, Jeruzaliau, Jeruzaliau! Tu, kurs 
užmuštai savo pranašus! Tu, kurs uždau
žia! akmenais išmintingus vyrus, siųstus tau! 
Kaip taukiai aš mėginau surinkti tavo vai
kus, kaip višta vištelius po savo sparnais, o 
tu to nenorėjai! ne, tu to nenorėjai!....

Ir iškalba Jėzaus, iš pirmo aštri, griežto 
ir rusti, kalbant apie veidmainiškus farize- 
jus, atsiliepė su pagaila teip karčia, ištariant 
šituos paskutinius žodžius, kad kuone visi 
apsiašarojo drauge su Nazarėniečiu. Ga
linus, užstojo visiška tyla, nes jis apsikniau
bė ant stalo ir užsiėmė burną rankomis. Ge
navaitė negalėjo ilgiau sulaikyti savo ašarų. 
Ji išgirdo vieną iš dviejų žvalgų sakant savo 
draugui balsu žiauraus pergalėjimo:

— Nazarėnietis išvadino daktarus tiesų 
ir augštnosius kunigus, žalčiais ir veisle gy
vačių! Per visą naktį jis piktžodžiavo ant 
visko, kas yra švenčiausia pas žmones. Męs 
jį turime.

— O, tu kalbi apie nukryžiavotąjį, Jė
zau Nazarėne! — tarė antras — męs pasirū
pinsime, idant tu nebūtum per daug klai
dingu pranašu nelaimės!

Simeonas, matydamas jį vis apsikniau
busiu ant stalo, verkiant tyliai, pasilenkė 
prie jo ir tarė:

— Molfintojau, saulė neužilgo tekės. 
Krimų žmonės, gabenanti savo vaisius ant 
turgaus į Jeruzolimą, praeina ^pročedrono 
klonį. Jie, teip kaip ir męs, .trokšta išgir
sti tavo žodžiui Jie laukia ant kelio. Ar 
neitume jų pasitikti?

turgaus į Jeruzolimą, praeina ^pro f^ndrono

Jie laukia ant kelio. Ar

Jėzus pakilo. Jo liūdnas ir apsiblausęs 
gymis nušvito bebučiuojant vaikus, kurie, 
matydami jį rengiantis išeiti’,• padavinėjo 
jam savo mažas rankytes. Paskui jis broli
škai paspaudęs ranką kiekvienam, Ipuns jam 
padavė ir apleisdamas karčiamą Laūkinio 
Asilo, stovinčią arti vienų miesto vartų, ve
dančių į laukus, pakreipė • savo žingsnius 
liukui Cedrono klonio, per kurį eidavo kai
mų vyrai ir moterys į Jeruzolimą, gabenda
mi ten savo prekes. Patraukimas žodžių Na
zarėniečio buvo toks didelis, kad daugumas

vis sekė paskui jį. Terp tų buvo Magdale- 
Oliba ir Banajas.

' — Joana, ar tu teipgi eisi išmiestėn? — 
tarė Aurelija Čuzos pačiai: — jau išaušo,

giau iš namų.

=
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kytu džiaugsmu ir nulipdama nuo suolo, iš-, 
traukė iš savo kišeniaus storą mašną prigru-' 
etą auksu, kurią padavė Simeonui į raukas, 
jam besirengiant išeiti iš karčiamos su sūnu
mi Marijos.

— Jaunikaitis Šiąnakt ištuštino savo 
mašną — tarė Joana Simeonui čia yra 
šiek-tiek atpildymui jos.

— Ir vėl tomistą! — atsakė Simeonas 
dėkingai, išvydęs Joaną — tomistas miela- 
širdystė nėkuomet neilsta.

— Tai jautrumas jūsų mokintojo, ką 
neilsta gelbint žmones, raminant vargšus, 
atsivertėlius ir prispaustuosius — atsakė Ču- 
sos pati.

Genavaitė, kuri su nekantrumu klausėsi 
kožno žodžio, ištarto farizėjinių žvalgų, iš
girdo vieną^iš jų sakant kitam:

— Sek ir dabok Nazarėnietį, aš bėgsiu 
pas Viešpačius Kaifošių ir Boru ubą išduoti 
jiems atskaitą nelemtų piktžodžiavimų ir ne
dorybių, kuriuos jis ištarė šiąnakt draugy
stėje tų valkatų. Nazarėnietis šį kartą ne
turi ištrukti nuo laukiančio jo likimo.

Ir du vyrai persiskyrė. Aurelija, kuri 
tartum paskendusi buvo mintyse, tarė savo 
draugei:

— Joaną, aš negaliu išreikšti tau, kas 
darosi su manim po žodžių šito jaunikaičio. 
Kartais prasti, jautrus ir kelianti, kartais 
satyriški ir grūmojanti, jie perima mano šir
dį. Pagal mano supratimą, jie yra kaipi 
nauju svietu, kuris atsidaro, kadangi mums, 
vargšams stabmeldžiams mielaširdystė yra 
naujas žodis. Toli gražu, aš nepasikakinusi, 
aš vis labiau ir daugiau žingeidauju ir, kas 
ten ne butų, aš seksiu tave. Kas kenks, tie
są pasakius, jei męs pargryžšime į musų na
mus išaušus?

Genavaitė, išgirdusi savo ponią šiteip 
kalbant, neišpasakytai nusidžiaugė, kadangi 
mislydama apie savo brolius, vergus Gaili jo
je, ji teipgi jautė norą išgirsti daugiau žo
džių jauno Nazarėniečio, draugo ir išliuosuo- 
tojo belaisvių. Išeinant iš karčiamos su sa
vo ponia ir mielaširdinga pačia Viešpaties 
Čuzos, Genavaitė turėjo progą pamatyti, 
kaip greitai žodis Jėzaus atneša savo vaisių. 
Magdalena, graži, atsivertusi meiliotė, apsi
siautusi senu, vilnoniu apgiautolu vargingos 
žmonos, išmainytu ant puikių rūbų, sekanti 
su ilgstončia minia užpakalyje Jėzaus, Jėzų, 
užsigavo koją į akmenį gatvės, pasviro ir bu
tų puolusi ant žemės, jei ne Joana su Aureli
ja, ant laimės buvusios arti jos, nebūtų pasi
skubinę ją sulaikyti.

— Kaip! tu, Joana, pati Viešpaties Ču- 
zos? — tarė meiliotė užrausdama nuo susigė
dinimo, manydama, be abejo, apie brangias 
dovanas jos gautos nuo Čuzos — tu, Joana, 
tu nesibaidai paduoti man geibstančią ran
ką, man, vargingam sutvėrimui, teisingai ne
apkenčiamam visų padorių moterių?

— Magdalena — atsakė Joana su neiš
pasakytu malonumu — ar musų jaunasis 
mokintojas nepasakė tau eiti su ramybe ir 
kad visos tavo nuodėmės yra tau atleistos už 
tavo didelę meilę? Iš kokios priežasties aš 
turėčiau būti žiauresnė už Jėzų Nazarėnišką- 
jį? Šią ranką, Magdalena, šią ranką! tai yra 
sesuo, ką prašo jos nuo tavęs kaipo ženklo 
atleidimo ir užmiršimo praeities!

Magdalena paėmė ranką paduotą jai Jo
anos, bet tik kad pabučiuoti ją ir aplieti aša
romis gailesčio.

— O, Joana! — tarė tylomis Genavaitės 
ponia savo draugei — jaunikaitis Nazarėnie
tis butų užganėdintos, pamatęs tave jo prisa
kymus pildant su tokiu uolumu.

Joana, Aurėlija ir Magdalena, sekdamos 
minią, tuo jaus pasijuto beesą už Jeruzolimos 
vartų. '

Saulė, kylanti dabar savo skaistume, ap
švietė didelį plotą. Cedrono klonio, kurio ry
tinė išžiūra, nematyta Genavaitei, tolydžio 
užgavo Ją su nuostaba ir pageriu. Būnant 
šį metą ankstyvam pavasario laikui, lygu
mos, nusitieeusios iki Jeruzolimos vartų, teip 
žaliavo ir žydėjo, kaip ir lygumos Barono, 
kurias Genavaitei teko pereiti, einant su sa
vo ponia iš Jafos, — vieta, kur ji priplaukė 
— į Jeruzolimą. Baltosios ir raudonosios 
rožės, narcizai, balai, geltonosios liaukonijoe 
ir kvapsningos braškės, dar vis drėgnos nuo* 
rasos, pripyldė-orą kvepalais ir puošė laukus 
savopuikioms spalvoms.

Pakelėje, guotas palminių medžių šešėli
ne viršų fontanos, pas kurią buvo atėję gerti 
riebus taurai, pajungti į jungą, vedami dar
bininkų, apsirengusių drabužiais iš kupra
nugarių kailių.

Piemenys teipgi varėsi pas fontaną savo 
kaimines ožkų ilgomis ausimis ir avių milži
niškoms vuodegoms. Jaunos moterys tam
saus gymio, apsirėdę baltai, ėjo, matomai, iš 
kaimo, matomo netolymais, pusiau pasislė
pusio alyvų medžių gojuje, prisileido iš fon- 

____ ' ' ” ’ j 

vo galvų, iki pusei apsklėstų baltais 
^tais, dideles bonkas šaltinio vandens, 
is, apitomsiu keliu, vingiuojančiuosi 

žemyn nuo 'augšciausių kaukarų kalnų, ku
rių viršūnės pamaži nėrėsi iš šerkšnotai mė
lyno ūko ryto, matėsi einant smalžio žingine 
ilgas karavanas (būrys keleivių einančių per 
pustynę), iškilęs augščiau ištysusių kaklų 
kupranugarių, apkrautų pundais.

Visu keliu, kūrinami Genavaitė ėjo, mė- 
iyniejie karveliai, vyturiai ir kielės, sulindę 
į švarplas nopalių (koktusinis augalas) ir 
aglių, padare 4 chorą iš gražių giesmių, o bal
tasis garnys, raudonkojis,®iškilo oran, nešda
mas

tonos vandens ir gryžo į kaimą, nešdamos 
ant

ro, permainė savo žygius ir suvarę savo kai
mines į vieną pusę, prisidėjo prie minios, 
sekančios pėdas Jėzaus Nazarėniškojo.

Teip Joana; Aurėlija ir Genavaitė priė
jo kaimą, pusiau įlindusį į gojų alyvų me
džių, per kurį reikėjo pereiti, kad nueiti ant 
kalvos. Staiga iš gojaus jos pamatė išeinant 
didelę govėdą vyrų ir moterių, šaukiančią 
piktais balsais ir baisiais prakeikimais.

Pryšakyje šitos govėdos ėjo daktarai 
tiesų ir augštiejie kunigai. Du pasiuntiniu 
buvo vedini gražią, jauną merginą, su pli- ~ 
koms rankoms ir basą, viena tunika teapsi- 
vilkusią. Gėda ir baimė piešė jos veidą pa
plukusį ašaromis. Suteršti jos plaukai dri
bo jai ant plikų pečių.

Kartas nuo karto, pro verksmus prašy- « 
dama malonės, ji nusiminime puolė ant ke- a _ ;į 
lių ant kelio akmenų, nepaisydama ant prie
šinimosi dviejų kunigų, kurie laikydami ją 
už abiejų rankų, vilkte vilko per dulkes, kol 
privertė ją atsistoti ir eiti. Gauja apipylė 
išniekinimais, keiksmais ir apšmeižimais ne
laimingą merginą, teip persigandusią, kaip 
moteris, kada yra vedama ant kartuvių.

Išvydęs šitą govėdą sūnūs Marijos nusi
stebėjo ir sustojo:, tie, kurie sekė paskui jį, 
teipgi apsistojo ir sustojo ratu užpakalyj jo.

Kunigai ir daktarai tiesų, be abejo, pa- j
žinę Nazarėniškąjį jaunikaitį, davė ženklą 1
kaimo žmonėms, kurių plūdimai ir įnirtimas 1
didinosi kas sykis labiau, sustoti kelis žing
snius atstu. Po šito, tie įdūkę žmonės, vy
rai ir moterys, ėmė po didelį akmenį ir šiteip 
apsiginklavę, plūdo ir grūmojo verkiančiai 
kalinei. x

Kunigai ir daktarai tiesų, pas kuriuos- 
farizėjišk i žvalgai nuėjo slapta pasikalbėti, 
privilko nelaimingą sutvėrimą prie Jėzaus 
kojų, kurio ji teipgi ėmė melsti savo išgąsty
je, keldama į jį apsiašarojusį veidą ir išsu
ki ntas rankas, sukruvintas ir dulkėtas. Vie
nas kunigų tąsyk tarė Jėzui, ištyrimui jo, o 
jei jis sakytų priešingai jiems, su vilčia pra- 
puldymo jo.

— Šita moteris tik ką yra pagauta ant 
darbo svetimoterystės. Taigi Maižis įstatyme 
prisako mums svetimoteriauninkę akmenais 
užmušti. Kokia yra tavo nuomonė apie tai?

Jėzus, vietoje atsakyti jam, pasilenkė ir 
pradėjo rašyti ant smilčių galu savo piršto. 
O kad farizėjai, nusistebėję, ėmė klausinėti 
jo toliau, tai jis atsistojo ir tarė į juos ir ki- . I
tus minioje apsiginklavusius akmenimis:

— Tegul tas, kuris yra be nuodėmės, 
meto pirmas akmenį į šitą moterį.

Po to jis vėl pasilenkė ir ėmė vėl rašyti 
ant smilčių, nepaisydamas ant stovinčių apie 
Jį- *

Prie šitų žodžių Nazarėniečio ištiko gar
sus delnų plojimas jį sekusios minios, o Ba- 
najas sušuko, garsia i nusijuokdamas:

— Gerai pasakei, drauge. Aš ne prana
šas, bet jei grynos rankos vienos, turi akme
nais užmušti šitą nelaimingą nusidėjėlę, tai 
aš prisiekiu ant galvos Gideono, męs gausi
me pamatyti visus tuos modelius dorumo, 
visus tuos žemčiūgus nekaltybes, visus tuos 
aniuolus mandagumo, pradedant nuo viešpa
čių kunigų ir viešpačių daktarų tiesų, išsiau- 
nančių iš savo sandalių ir pasiraitojančius 
pasamonus, kad greičiau pribėgti. Bet, ką ;
aš šneku? — pridėjo Banajas, juokdamasis 
vis garsiau, kaip ir daugelis kitų — štai jie I
krinka, kaip kaiminė kiaulių vilko vejama. į

— Kiaulėmis gi jie ir yra — tarė kitos..
— O vilku, vejančiu juos, yra jų pačių 

saužinė. ’ _ .
Bauajui beatsiliepiant ant šitų žodžių 

Jėzaus „tegul tas, kuris yra bė nuodėmei., 
meto pirmas akmenį į šitą moterį’V daktarai 
tiesų ir kunigai, be abejonės, graužiami savo 
saužinės, kaipo ir tie, kurie iš pirmo norėjo 
nudobti svetimoteriavusią moterį, visi abe - 
nai, galbūt, pabūgę minios sekančios paskui 
jauną Nazarėnietį, šoko bėgt teip urnai i? 
teip greitai, kad sunui Marijos pakilus, nes 
mat jis lygtol vis rašė ant smilčių; gauja 
neseniai teip smarki, bėgo į kaim?. I
Jėzus dabar nematė nieko daugiau prieš sa- |
ve, kaip tik kaltinamąją vis dar klupančU, 
meldžiančią ir verkiančią pas savo koja.. |
Maloniai šyptelėjęs, rodydamas jai tarpą pr- 
liktą apie ją išbėgiojimu tų, kurie neseniai . j 
norėjo ją nudobti, Jėzus jai tarė: I

— Moteriškė, kur gi yra tavo kaltinto- |
jai? Ar nė vienas nekaltina tavęs? ' • |

— Ne, Viešpatie! — atsakė ji graudžiai , I 
verkdama.

— Nė aš tavęs nekaltinu — tarė Jėzų— I
— Eik ir nenusidėk daugiau. I

Palikdamas -svetimoteriavusią •moterį |
klūpant, neatsipeikėjusią dar nuo susijudin.- I
mo tokiu išsigelbėjimu nuo mirties ir dovs- I
nojimu, Nazarėnietis, sekamas savo mok;- I
nių ir minios, netrukus pribuvo ties kalnu, - I 
kur jau susirinkęs geras būrys kaimo žmo- I
nių nekaiRriai laukė jo atėjimo. Vieni I
turėjo sa v# produktu s ant asilų ar zebrų, ki - I
ti ratuose ^traukiamuose jaučių, treti karli- I
niuose gurbuose, kuriuos jie nešė ant savo I
galvų. , I

Piemenys, kurie, praeinant Nazarėnie- I
čiui, girdė savo kaimines pas fontaną, teipgi 
pribuvo. Visai šitai miniai, tyliai ir akylai I
priėjus šiteip prie kalno, Jėzus Nazarėniška- I
sis pasilipo ant kupumos kalno, idant jį vi- I
si geriau galėtų girdėti. ; |

Tekanti saulė, žerdama spindulius savo |
šviesos ant pavidalo sunaus Marijos, apsiren- |
gūsio balto tunika ir mėlynu apsiautalu, da- j
re jo dangišką veidą blizgančiu, o mesdama <. |

snape.

(Toliam bui )

-
tąįjpfį
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IŠ VISUR.jg -
| Nepažįstanti prietikių 

Maskolijoj, laikraščiai vėl 
garbina carą, kad jis neva 
panaikinti ketina nužudymo 
bausmę civiliškų sudų provo- 
se. Iš tikro vienok nužudy
mo bausme Maskolijos tiesų 
kodekse seniai panaikinta, ją 

. taiko tik kariški sūdai. Mir- 
ties bausmė yra: y už pasikė
sinimus ant urėdninkų gy va- 
Bties, mėtymą bombų, šaudy
mą į kariumenę. Tokių nu- 
Bidėjelių vienok nesudija ci
viliški, bet kariški sūdai. 
Taigi ištikro randas neturi 
kuom girtiesi, viskas pasi
lieka po senovei.

| Laikraštis „Novoje Vre- 
mia” garsina, jog caro val
džios pereitą sanvaitę užtiko 
bombų dirbtuves: Ekaterin- 
bnrge, Samaroj, Rygoj, Vi
tebske, Suvalkuose ir Ekate- 
rinoslaviuj. Suareštavo tu
rinčius mažiausiai po 20 bom
bų: Varšavoj, Lietuviškame 
Minske, Vitebske, Lodziuje, 

, Odesoj, Gomely j ir Tiflise. 
Mėtymai bombų į policiją, 
urėdninkus ir oficierus buvo: 
Varšavoj, Pinske, Gomelyj, 
Tiflise, Lietuviškam Minske 
ir kitose vietose. Rado teip- 
gi bombų dirbtuves Peterbur
ge ir Maskvoj.

Į Norvegiškas kapitonas 
Amundsen perplaukė ant lai
vo „Gjoa” aplink visą Šiauri
nę Ameriką ir prisigriebė 
jau prie Alaskos krantų, 
Amundseu yra tai pirmuti
nis, kuris ant laivo tokią ke
lionę atliko. Iki šiol vien 
buvo manoma, kad šiau
rinės Amerikos krantai vi
sur remiasi į jūres, bet tikrų 

. davadij ne buvo, Amundsen 
gi pertikrino, kad iš tikro 
teip yra.

| Belgijos sostapilėj, Bru- 
xellej, prasidėjo žydų kon
gresas. Maskoliški delega
tai užtikrinėja, kad žydams 
iš Maskolijos atseis išsikrau
styti r kadangi jie negali 
laukti nieko gero nė nuo ran
do, nė nuO revoliucijonierių. 
Kalbino išeiviams uždėti žy
dišką kolioniją Syrioj, Pale
stinoj arba Egipte. Ant kon
greso yra delegatų iš visų 
kraštų, kur tik yra žydai.

| Vokiškose valdybose pie
tinėj Afrikoj, mieste Swa- 
kopmund, vokiški kareiviai 
be jokios priežasties peršovė 
einantį gatve kanadietį Do- 

. naldsoną. Užmuštasis buvo 
daktaru, turėjo 38 metus. Be 
abejonės Anglija pareikalaus 
nuoVokietijoš atlyginimo už
mušto šeimynai, bet tas jau 
žmogaus gyvasties nesugražys

| Chinuose apsireiškė ne- 
kentimas svetimtaučių. Sve
timi ambasadoriai kreipėsi 
prie rando su reikalavimu ap
saugoti svetimtaučius. Ir 
Amerikoj juk apsireiškia ne- 
kentimas svetimtaučių, bet 
čia dar bent iki šiol kiti 
kraštai nesikiša. Chiniečiai 
pradeda boycotuoti svetimų 
kraštų tavorus, ne vien A- 
merikos.

Lenkija ir kiti parubežiniai 
ne maskolių apgyventi kraš
tai, tame, žinoma,ir Lietuva, 
turi, labui Maskolijos, išsiža
dėti savo sapnų apie tautišką 
savistovystę.

| 31 d. sausio Paryžiuj 
urėdninkai, kaip tiesos rei
kalauja, norėjo surašyti baž
nyčių turtus, bet susirinkę 
žmonės ne davė, iš daugumo 
bažnyčių rando urėdninkus 
išvijo. - Bažnyčioj Šv. Rocho 
15 policistų likosi sužeistų. 
Panašus atsitikimai buvo ir 
daugelyj vietų provincijose.

| Caras su visu nuo tarny
stes prašalino Gruzijos (ant 
Kaukazo) jeneral-gubernato- 
rių jenerolą Staroselskį ir da
gi atidavė sudui ištirti jo kal
tes. Mat Staroselskį.nužiuri, 
kad jis ėjo iš vien su Gruzi
jos revoliucijonieriais.

| Caro randas buvo atlei
dęs politiškiems prasikaltė
liams ir toki galėjo grįžti iš 
užrubežių. Dabargi Peter
burgo laikraščiai garsina, kad 
atleidimas tokiems bus panai
kintas ir .grįžtančius iš užru
bežių areštuos ant rubežiaus.

| Du žydu pabėgusiu iš 
Maskolijos į Rumuniją, ka
dangi neturėjo nė jokių raš
tų, išvijo atgal Rumunijos 
valdžios per rubežių. Paga
vo juos maskoliški kazokai, 
pririšo prie stulpo ir sudegi
no.

| Orlovo gubernijoj, Mas- 
kolijoj, gyventojus pasiekė 
badas. Vargšų padėjimas 
dar sunkesnis,kad užstojo ten 
dideli šalčiai. Dono pau
piuose pritruko anglių. Dirb
tuvės sustojo, žmonėms trūk
sta kuro.

sostą užėmė jo sūnūs Fried- 
rich VIU. Naujas karalius 
jau ne jaunas, turi 62 metu.

| Šiaurinę Japoniją pasie
kė badas. Čia yra su vir
šum milijonas žmonių netu
rinčių ką valgyti.

| Paltavoj likosi užmuštas 
paviečio - viršininkas Filo- 
nov.

| Mieste Revelyj kariškų 
laivų jurininkai susibuntavo
jo.

vieti-

* | Ant Kaukazo, Elizabet-
- - poliaus gubernijoj, rando 

agentams vėl pasisekė supiu- 
dyti armėnus su totoriais. 
Aplinkinėse Elizabetpoliaus 
ir Šušos vėl skerdžiasi terp 
savęs totoriai su armėnais. 
Valdžioms čia padeda labiau- 

5 šiai badas, žmonės iš niekur 
negali maisto sugriebti; nuo 
bado ypač r»b kaimus, plati
nasi bado šiltinės.

. | Maskvoj atsibuvo Masko* 
, lijos bajorų kongresas. Jis 
, terp kitko, nutarė, jog Mas- 

kolija turi būt vienoda, ne 
dalinamaf viešpatystė, todėl

| Totoriai ir armėnai ant 
Kaukazo apkaltina caro vie
tininką Voroncov-Doškovą už 
savitarpines šitų tautų sker
dynes ir atsišaukė prie caro 
su reikalavimu prašalinti nuo 
vietos dabartinį caro vieti
ninką.

| Kategate, terp Šiaurinių 
ir Baltiškų jūrių, ubo neži
nomo laivo šaudė į vokišką 
garlaivį ,,Gunina” ir pašovė 
vieną garlaivio jurininką. 
Jurininkai užpuolusį ant gar
laivio laivą laiko už masko
lišką.

| Turtingiausias ant svieto 
žmogus—yra vokietis Alfred 
Veit, savininkas aukso ir dei
mantų kastynių pietinėj Af
rikoj. Turtai jo pereina 
1000000000 dol., metiniai įė- 
mimąi siekia $52500000.

| Mieste Imatra, Finlandi- 
joj, „Lyga Lygų” atlaikė su
sirinkimą. Nutarė boyco
tuoti caro durną, kol caras 
jai nepripažįs pilnų konstitu- 
cijonališkų tiesų su visuoti
nu, slaptu balsavimu.

| Vladivostoke, 30, d. sau
sio atsibuvo laidotuvės 32 ka
reivių užmuštų laike paskuti
nio kareivių maišto. Laido
tume dalyvavo daug karei
vių bu raudonoms vėliavoms.

i

| Ant Havai salų išsiveržė 
Savaii vulkanas. Deganti la
va, išsiveržusi iš kratero, už
liejo 14 mylių žemės ir nu
plaukė į jūres.

| Respublikoj Ecuador, 
pietinėj Amerikoj, 31 d. sau
sio siautė smarkus žemės dre
bėjimai, kurie labai daug 
nuostolių pridirbo.

| Prancūzijoj, mieste Reli
nes, sudegė priglaudos na
mai. Sudegė 9 ypatos, o 3 
pasimirė nuo išgąsčio.

’ >| Vietoj pasimirusio Dani
jos karaliaus Christjono IX,

Atskaita iždininko 
nio Chlcagos, Centr. Kom. 
Šelp. Revoliucijos Lietu

voje. *
Iždan įplaukė:

26 lapkričio ’05, Nuo Mass- 
Mitingo „Towu of .
Lake........................$19.25

26 lapkr. ’05, nuo Šv. .
Stanislovo Dr-tės........ 5.17

10 gruodžio ’05, nuo mi
tingo Šv. Jurgio pa
rapijos salėj......... 33.56

16 guodžio ’05, už Bag- 
džiuno abrozus ....2.05

16 gruodžio ’05, kolek
toriai: Šlikas ir Pa- 
pauckas surinko ....37.45

17 gruodžio ’05, už Bag-
džiuno abrozus.............45

tf gruodžio ’05, ant mi
tingo Apveizdos Die
vo para p. salėj........ 20.14

22 gruodžio ’05, kolekt.
Eismontas ir Bagdžiu- z 
nas surinko............. 23.65

2 sausio ’06, nuo Samso
no per,, Kataliko” re
dakciją ..................13.50

2 sausio ’06, Rumford
Falls per „Kat.” re
dakciją .................... 25.60

7 sausio ’06, Šv. Mikolo 
parap. salėj......... 11.09

9 sausio ’06, Vladisl.Ja-
gi e los Dr-tė ............. 32.05

10 sausio ’06, kol. J. P.
Jovaiša surinko....... 5.00

16 sausio ’06, kol, Ma- 
čaika ir Keidis surin
ko ........................ 52.55

16 sausio ’06, p.OnaLe-
geiko....... ..................5.00

17 sausio ’06, J. Šyrvid. .1.44
22 sausio ’05, Šv.Jurgio 

parap.salėj surinko. .18.82
22 sausio ’06, kol. Gied- 

vila surinko..........36.55
Viso labo v $343.42 

Išdavimai: Telegramas
plakatai ir tt.............8.84

$334.58
$334.58 pasiųsta Lizdeikai 

31 sausio.

buvo:

Pinigai ir bažnyčia.
Paduodu čia pamokslą kun. 

Dr. Wason, pasakytą 29 lap
kričio 1905 m. Šv. Stepono 
protestonų-episcopalų bažny
čioj, Newark’e, N. J. įdo
mus tas pamokslas, prisipaži
nimas prie nuodėmės, ap- 
skundimas savęs ir visos savo 
luomos, bet žiūrint bepusiš- 
kai, jis yra teisingu.

Tema pamokslo
,,Pirklystė bažnyčioj”. Apart 
kitko, štai žodžiai to pamoks
lininko:

„Bažnyčia yra pavojuj. 
Politikoj viešpatauja pinigai; 
pirklystej viešpatauja pini
gai, ir bažnyčios yra valdo
mos pinigų. Visi turtingi 
piktadėjai, kurių reputacija 
kaipo sniegas nuo saulės tirp
sta, yra pilioriais bažnyčių!

Vienas iš tų, Unitari jonas, 
stato bažnyčią Massachus- 
setse, antras, katalikas, prieš 
dvejus metus davė $20.000 
ant statymo bažnyčios Penn- 
sylvanijos valstijoje; trečias, 
stiprus garbintojas episcopa- 
lų bažnyčios. Aš galiu net 
vardą paminėti vieno labai 
įtekmingo sąnario metodistų 
bažnyčios, kurs dabar slap- 
stosienuo teismo. Baptistai 
ir žydai teipgi negerestri!

Tie legališki niekadėjai, 
kurie ištikro yra tosaužiniš-

kais rūkaliais, laiko vis dar 
savo galvas pakeltas bažny
čiose, o Jų bKžnitiniai drau
gai vis tebįukįį juos guodo- 
nėje už jųuiuotaumą ir die- 
vobaimingtim^' Bet jiems 
daug geresnė vieta butų už 
grotų, ne> bažnyčiose, kurias 
jie eavd ėėybe dergia! 
(Tokių pamokslų ir dar daug 
geresnių,! galima daug Išgir
sti, bet jie nė kunigijos, nė 
draugijosjųep^taiso. Rd.).~

Ar tai ne paniekinimas Iš* 
ganytojaus? Argi mes neži
nome, jog juo labiau pini
guočiai bažnyčiose godojami, 
juo labiau bažnyčios silpsta? 
Ar ištikro mes jau nesupran
tam, jog juo labiau bažny
čios garbįs mamoną, juo la
biau ji atsitolina nuo krikš
čionybės ir perstoją būti nau
dinga žmonijai?

Ar dar mes neužtėmijom, 
jog už kiekvieną bedievį, kurį 
mes prie krikščionystės pri- 
traukiam, tuziną krikščionių 
nuo bažnyčios atstumiam me
todą savo darbų? Šiandieni
nė bažnyčia (kokia ji nebū
tu) yra vien iš tuščių frazų ir 
formų sutvarkyta; apie tikrą 
krikščionybę užsiliko vien at
balsiai, tušti žodžiai, kuriuos 
mes iš papratimo tauzijam.

Kaip tas išrodo, kad mes, 
krikščionys, norim kitiis at
versti, o patįs to atvertimo 
labiau reikalaujam! Patįs 
kunigai reikalauja atsiverti
mo, O rasit jus tikit, jog 
mes esam geresni už jus? Jus 
apsirinka!. 1 Ta pati judėji
mo spėka, kuri jūsų veiki
mus valdo, veikia ir mumise. 
Aukštas fnokestis ir gražios, 
meilios aplinkybės pas mus 
(supt.- kunigus) yra teip pa
geidaujami daiktai, kaip ir 
pas jus. . *
z Ir mes,‘kunigai, prie to pri- 
sipratinom, kąd sau neuž
kenkti, ataidedant ant galy
bės Dievo manibno. Bet kas

• ■>
yra biauriausiu? Tas, kad 
jus butuuMt pirmutiniais, ku
rie mus prakeiktumėt, jeigu 
mes išdrystumėm niekinti tą 
dievaitį.

Eikime prie krikščionybės, 
prie tikros krikščionybės at- 
si verskim! Ne kraipykime 
akių, prisidengę šventenybe; 
ne gaudydami šventus vėjus, 
dievobaimingais vaitojimais 
bei veidmainingais plepalais 
savo krikščionybę patvaty
dami, bet sekdami mokslą to 
didžio NazaretieČio ir veikda
mi kaip tikri krikščionys aki
vaizdoje žmonijos.”

Tas kunigėlis jau šaukiasi 
prie doros, matydamas,kaip į 
bažnyčią lankosi ir ją šelpia 
turčiai, kurie darbininkus 
kankindami ir skriausdami, 
supila turtus, bet ką jis 
pasakytų, pamatęs tik
roj šviesoj stovį musų kata
likiškų bažnyčių ir (turbut 
pasakytų tą, ką pasakė. Ko
kia yra draugija toki ir jos, 
kunigai J? Kokiais yra katali
kiškieji©,' tokiais yra ir pro- 
testoniškiejie, visi jie yra išpe 
rome draugijos. Rd.) jos pie
menų, kurie įtaisė Dievo na
muose toržes ir krautuves ir 
spekuliuoja su šventenybė- ' 
mis, atlaidais, tikėjimiško- 1 
mis apeigoms toi išganymu, 
kurį Qhristus yisiems tikin- ' 
tiems pažadėjo*, ♦ -

. Fort. 4. Bagočius.
ib V 1

Naiiji Basztai
R a n kV e i b a n gi i š- 

k o b k ai b at s. Praktiš
kas budas~tfeirsokinimui ang
liškos kalbos pačiam per sa
ve, to pageltos mokintojo. 
Pagal Ollendbrfą, Harvey, 
Maxwell ir kitus, surašė J. 
Laukis. Chicago. 1906 m. 
310 pust į.

Kiekvienos kalbos to mo
kintojams pagelbos sunku iš
mokti, nors rankvedis ir ge-

riausiai butų sudėtas, bet 
visgi tas nėra ne galimu ir be 
abejonės vien iš knygos ne 
vienas išmoko pusėtinai sve
timų kalbų.

Šitas rankvedis sudėtas 
praktiškai, kadangi autorius 
rėmėsi ant užgeriausias pripa
žintų metodų mokinimosi sve
timų kalbų. Ištarimai ang
liškų žodžių privesti gerai. 
Todėl galime rankvedį reko
menduoti norintiems išsimo-i ' ’ikinti angliškos kaltos.

Kalbamokslis Lie
tuviškos kalbos. Iš
duotas per L. L. Tilžėj. 80 
pusi. 1896 m.

Ant šitos knygutės padėti 
1896 m., bet ji pirmą kartą 
patenka į musų rankas. Kal
bamokslis ne pritaikytas nė 
prie musų vartojamos lažy
bos, ne kaltos, dagi prie al
fabeto. Jeigu kas.,,. norėtu 
tai ky tiesi prie to kalbamoks
lio, padarytų tik dar didesnę 
netvarką musų raštuose.

„Žvaigždės” socijoliogija.
,;Žvaigžiėje” karts nuo 

karto pasirodo tūlas p. Pa
trimpas su „eocijoliogiškais” 
straipsniais. Neperžiurėsiin 
čia tuos išvadžiojimus vi
sus, bet tik tuos, kurie jau la
bai puola į akį.

„Žv.”, Nr. 3 p. Patr., pasi
remdamas ant profesorių: 
Blackmar’o, Ward’o ir Ross’o, 
išranda, kad gera draugija 
turi būti ,,pirmeivinė” (pro- 
gresyviška)^ bet niekados 
,,tobula”, nes tada sugrius! 
Kiekvienų lietuvio prider- 
mė yra geisti,kad savoji drau
gija butų pirmeivinė, t. y. 
progresyviška”, -j— sako p. 
Patr. Tai labai gražu, gal 
pamokįs savo konfratrus būti 
pirmeiviais, o ne atžagarei
viais, kaip dabar....

,, Neprivalome j ieškoti to
bulos draugijos, nes.... tuo
met pradėtų puti ir sugriūtų 
teip lengvai, kaip pirm ketu
rių šimtmečių sugriuvo Len
kų viešpatija”. Taigi, anot 
Patr., Lenkų viešpatija buvo 
tobula!

Patrimpas ,,progresą” var 
toja kaip ginklą prieš revo
liuciją. „Progresas — sako 
jis — darosi ne tengi, kur 
yra griaujamas vienas daik
tas, ant jo vietos statomas ki
tas, bet tenai, kur esti daro
mos nuolatinės atmainos vie
noje ir toje pačioje struktū
roje”. Gerai. Bet kaip jis 
pavadįs dabartinį Rusijos pa
dėjimą? Progresu nepavadįs, 
nes senoji tvarka griaujama, 
o į jos vietą statoma nauja. 
Taigi Rusija — tobula, nes 
griūva.... Taigi p. Patrim
pas netyčia, nenoroms, ištei
sina socijalistus, kuriuos kai
po revoliucijonierius, tyčia 
pavertė į stabdytojus progre
so: dabar Rusija griūva ne 
dėl revoliucijos, tik kad per 
daug tobula! Jis pats prisi
verčia „pripažinti, jog senas 
vežimas Rusijoje atgyveno 
savo dienas”. Ne aišku: ar 
dėlto atgyveno, kad nebuvo 
joje progreso, ar dėlto, kad 
buvo tobula? Esą, „neilgai 
trukus, Rusija — o su ja ir 
Lietuva — pradės naują gy
venimą, pradės peri jodą teip 
vadinamo teliškojo progre
so”. ,/Lėliškasis progresas, 
— aiškina p. P., — arba te- 
ležis, yra tai sąmoningas j ieš
kojimas sau, arba draugijai, 
gero, sąmoningas ėjimas prie 
tobulybės”.

Kaip? prie tobulybės? prie 
griuvimo? Susimildami, p. 
Patrimpe, skaitykit „reąuie- 
scat in pace” tokiam , pro
gresui”, kurs prie „puvimo” 
ir „sugriuvimo” veda! Tai 
paskui vėl, griu*t senai 
tvarkai, žinoma? atsiras ir 
jos palaidotojai — socijali- 
stai ar kitokį revoliucijonie- 
riai, — įr Patrimpams su

„Žvaigždei”" bei „Katalikui” 
vėl reikės plėšti sau gerkles 
juos bekoliojant....

Kam to reik? Tebūna, ve
lyk, prakeiktas progresas!

Girdi, reikia tik atmainas 
daryti, o ne griauti. Bet tie 
socijoliogijos autoritetai, ku
rių p P. sakosi klausęsis pa
tarmių, matomai, nepasakė, 
kas darosi ir kas turi darytis, 
tada, kada „atmainų” negali
ma sulaukt? Be abejonės, 
katališka ,,Žvaigždė”, arba 
„Katalikas” atsakys: tikėji
mas mokina, kad reikia kęsti, 
tylėti ir nesipriešinti- „galy
bėms augštesnėms. Bet p. 
Patr šaukiasi „mokslo pagel
bos”, taigi tikėjimas prie to 
nesikiša.

P. Patr. vartoja moksliš
kus terminus: „statika”, „di
namika” .... . Prastais žo
džiais išreikšiu jo nuomonę. 
Dabartinė Rusijos revoliuci
ja ėsą „nenusisekė” (lyg kad 
butų jau pasibaigus!) dėlto, 
kad joje dirbo spėkos ne t,di- 
namiškos” (t. y. ne liberalai, 
trokštą šiokių-tokių atmai
nų), bet griaujaučius (t. y; 
revoliucijonieriai). Ir čia 
Patr. suklydo. Je’gu ten 
dirbtų atmainų (reformų) ša-, 
liniukai, jei darytųsi atmai
nos, tai tas procesas nesi va
dintų revoliucija. „Dina
miškos spėkos” ųegalėjo at
likt savo atmainingo darbo, 
nes stovėjo prieš jas antroji 
„svarbi socijoliogiška tiesa”
— „statika” (vyriausybė, 
konservatoriai — atžagarei
viai). Tad prasidėjo „grio
vimas” (revoliucija).

Apie „revoliucijos nenusi- 
sekimą”, apsireiškusį pradžioj 
šių metų, p. Patr. labai kei
stai, vienok panašiai į teisy
bę, pasako: „Vyresnybė — 
tas statikos atstovas — pama
čiusi, kad dinamika (liberalai
— ponai, kunigai. J. B.)
nesikiša į kovą, surinko visas 
spėkas prieš revoliuciją — su 
žinoma pasekme.... ” Taigi 
jau paslaptis išrišta! Pirma 
tik pralotas Antanavyčius ir 
„Lietuvių Laikraštis” kovojo 
prieš revoliuciją, o kaip caras 
surinko „visas spėkas”, tai 
pradėjo kovot ir Patrimpas 
ir „Žvaigždė”... Aišku, 
kaip ant delno: Patr. ir „Ž.” 
tik šįmet suskato kovot prieš 
revoliuciją, nors jau ji ant
rus metus tęsiasi.... ,

P. Patr. ne teip biauriai ant 
socijalistų kalba, kaip, ana, 
p. Kaminskas iš Plymoutho, 
kurį net pati „Žv.” redakci
ja turėjo-sudrausti (tr. „Ž.” 
N. 4) — ir galima tikėti, kad 
dar geriau apie juos kalbės, 
jei tik metęs Blackmar’us ir 
Balbės pažiūrės nuodugniai, 
kokią tvarką dabar socijali- 
štai nori pastatyti Maskoli- 
joj; jis sako, kad tokią, „ko
kios dar pasaulyje nėra”; tai 
tame ir suklydo labai-labai.... 
Bet ^klaida dovanojama. 
Tik išvadžiojimai, buriuos 
jis tyčia daro, idant sumul- 
kinti skaitytoją, nedovanoti
ni ir skaitytojas turi tiesą 
reikalauti tvirtesnių darody- 
mų, ar revoliucija ištikro ne 
turi „socijoliogiškų tięsų” 
pamato; ar ištikro niekados 
niekas neprivalo „griauti” 
arba x „gadinti” esančių 
„struktūrų”, o '„vienatiniai 
daryti jose atmainas”? Ar 
visados galima dhryti tas at
mainas, kada tik jos rekalin- 
gos ir — atkartoju — ką rei
kia daryti, kada prie atmai
nų neprileidžia.... 
Tai, kazokai ir kitokį 
kos” apginėjai?

Iš visko matyti, kad p. P. 
mėgsta pats išsvajoti kokius 
merfkniekius, kad tik tuoini 
pažemint darbus socijalistų 
atokiai, o ypatingai Rusijos 
revoliucijoj, bet tas jam teip 
nenuosekliai, teip neliogiškai 
eina.... — žodžiu — ta jo, 
kaip ir visos „Žvaigždės”,

„socijoliogija” bevęiknėkiek 
nėra geresne už Dr. Šliupo 
polemikas.... Įžanga tos 
,,sočijoliogijos” ir rezoliuci
jos, pilnai paremta ant tų 
,,polemikų” (žr. „Žv.” N. 1 ir 
2), tik su tuo skirtumu, kad 
šios pastutinėsės buvo at
kreiptos tik prieš socijalizmą 
ir socijalistus, o „Žvaigždės” 
socijoliogai prie to prikergė 
dar ir kovą prieš revoliuciją. 
Patrimpas,panaudojęs veika
lus Blackmor’o, Ward’o, RoS- 
s’o ir Šliupo, rašo kaip' žino, 
tik kur kas padoriau; dėlto 
da ir galima jį kritikuot ....

. J. Baltrušaitis.:

- Atsišaukimas, f
Laikraščiuose likosi pakel-’ 

tas klausymas siuntimo agi“ 
tatorių į Lietuvą ir rinkimo 
pinigų jų kelionei. Aš turiu 
didelį norą keliaut į tėvynę 
ir prisidėti prie kovos musų 
brolių, dabar ir vienas žmo
gus gali daug pagelbėti. Aš 
norėčiau važiuoti ir to tautie
čių pagelbos, bet mano tur
tas ne daleidžia. Aš esmi 
Suvienytų Valstijų kariume- 
nej, algą gaunu mažą, pertai 
savo kaštais negaliu kelio
nės atlikti. Jeigu visuo
menė aukautų nors po dešim
tuką kelionei, tai susirinktų 
kaštai kelionės keliolikai y- 
patų. Jeigu tautiečiai au
kausi!., kelionei pinigus, tai 
aš aukausiu pats gavę, ir ke
liausiu į Lietuvą dalyvant 
kovoj už jos laisvę ir mokyti 
tuos, kurie nežino, ką daryt

Norinti asabiškai su mani
mi ausižinot, teiksis kreiptis 
prie manęs per ,, Lietu vos” re
dakciją.

Kareivis.

žanda- 
„stati-

Dėdeliai dėkui.
Nora tik Amerikoj išmo

kau skaityt ir rašyt, bet su 
tuom mano prastu mokslu, 
teip kaip aprašius ligą, Dr. 
Collins’o Medi kali škas Insti
tutas suprato ir pagal tai su
taisė man vaistus, nuo ku
rių išgijo mano liga; sergan
tis buvau per 8 metus dusu
lio sunkenybėms, inkstų liga. 
Iš tos priežasties per nevalu
mą šlapumo tokie diegliai vi
durių ir kojas ir pečius var
stė, kad net gyvas į žemę ga
tavas buvau lysti — negau
damas sau vietos per dide
lius kentėjimus. Turbut 
apie 15 viedrų sugeriau viso
kių patentuotų liekarstų, 
balzamų ir visokių vynų, ku
riuose jokios pageltos nera
dau, visus aplinkinius dakta* 
rus perėjau, net kelis kart ir 
ligonbučiuose pragulėjau,bet 
manę neišgydė, bet kad pasi
griebęs slapta nuo savo gae- 
padinės, kur ant burdo bu
vau, knygą parašytą Profeso
riaus Dr. Collins perskaičiau, 
tai atradau apart jau pir- 
miaus pasakytų kankinan
čių ligos silpnybes, bet ir ka
valieriškas savo kaltybes,: 
tada apię savo liga kiek pats 
galėjau aprašiau per laišką 
Dr. Collins Medikališkam 
Institutui New Yorke, ir jų 
atsiųstus vaistus kaip ėmiau 
vartot, tai nors ir sena Chro
niška liga buvo, kurios nieks 
neišgydė, bet su kožnu kartu 
jaučiau palengvinimus, ir 
kad vartojau vaistus be per
traukimo, tai jau dabar porą 
mėnesių laiko, aš pats esu 
persitikrinęs, kad suvisai esu 
sveikas ir išgijęs, už tai dide
liai esu dėkingas. Dabar ir 
pats laikraštį užsirašiau, o 
kaip pamatau mano išgydi- 
tojaus apgarsinimą, tai visa
da širdis prisipildo džiaugs
mu. Neduok Dievo kokios 
nelaimės, tai prie Dr. Col
lins Mędikališko Institu
tą šaukšiuos, nes išgydimo 
tai nieks kits negal susily
gini, esu Įjersitikrinęs. Su 
guodone,

Geo. Beninis,
N. C. Rail Road, 

Battle Mountain, Nevada.



B 1 ‘.-sMag 
Iš Baltimorts, Md. ,

8 d. vasario * Tėv. Myl. 
Dr-stė laikė nlėnesiių Bnairin- 
kimiį. Buvo perskaitytas 
atsiliepimas iš Philadelphi- 
jos p. a. Tautiečiai ir Tautie
tės apie seim% rengiamu 22 d. 
vasario.

Musų kučpa pripažino, kad 
laikas paskyrimui delegatų 
yra per trumpas; jeigu sei
mas turi būti visuomeniškas, 
tai visuomenė turėtų ir laiką 
ir vietą paskirti.

Męs nutarėme, kad seimas 
negali atsibūti anksčiau kaip 
kovo mėnesyj. Kad komite
tas seimo ir vieta butų bal
suojama viešai per laikraš
čius (toks balsavimas, ypač 
kur reikia greitai spręsti, ne
praktiškas, nes pas mus toki 
balsavimai 
infinitum. 
mui męs 
delphiją. 
riame iš 
Dr. Šliupo, kun. Žilinsko 
ir studento F. Matulaičio.

T. M. D. Komitetas.
===;t

už ai t raukia ad 
Rd.). Viet$ sei- 
skiriame Phila- 

Komitet^ męs ski- 
sekančių ypatų:

Skaitytojams.
Yra dar keletas skaitytojų 

„Lietuvos”, kurių prenume
rata jau seniai pasibaigė, bet 
jie jos neatnaujino ir nė jo
kios žinios apie save nedavė. 
Todėl meldžiame jų pasisku
binti bu užsimokėjimu pre
numeratos jeigu nori „Lie
tuvą” ir ant toliaus gauti. 
Kurie šį mėnesį neužsimokės, 
tiems „Lietuvą” sulaikysime. 
Tad pasiskubinkite..

„Lietuvos” Išleisiuvė.

Pergalė po samušimui.
Istorija parodo mums, kad 

sumušimas yra geriausia mo
kykla generalui, parodanti 
jam visas klaidas, kurias bu
tu buvę galima aplenkti, ir 
daugumui atsitikimų daugu
mas sumišimų yra pirm t ak li
nais galutinos pergalės. Tas 
pats dedasi ir paprastame 
gyvenime. Perdaug, pasiti
kėdami ant savo pajiegos ir 
laimės liekamiesi tankiai li
gos pergalėti, bet męs netu
rėtume leistis ligos suvisu 
susinaikinti. Vartodami Tri
gerio Amerikonišką Eliksyrą 
Karčiojo Vyno nuo pat pir
mutinio ligos apsireiškimo, 
turime geriausią ginklą apsi
gynimui, nes jis greitame lai
ke sustiprina visą kūną ir 
gromuliavimo systemą. Šita 
gyduolė visada gelbsti nuo 
visokių skilvio ligų, nuo vi
durių ligų ir negero kraujo. 
Pirmutiniais apsireiškimais 
šitų ligų yra nustojiinas ape
tito, nereguliariškas vidurių 
išsituštinimas ir persimainy- 
mas veido spalvos. Vartoda
mas Trinerio Amerikonišką 
Eliksyrą Karčiojo Vyno, teip 
greit kaip vien galima, visada 
pergalėsi besiartinančią/ligą. 
(Jaunamas aptiekose arba pas 
pabrikantą Juozapą Trinerį, 
799 So. Ashland avė., Chica- 
go,ni.

Draugysčin Reikalai.

BikHas,
Dr-ste Saldžiausios Salrdies V. J. tu

ras savo Dideli Metini Baliu, kuria atsi
bus nedalioj 11 d. vasario 1905 m, 
Freiheit Tumer saleje, 3417 8o. Halsted 
st. Dailiu .prasidės 5 vai. po pi^tu lr 
trauksis iki vėlybai nakeziai. inženga 
25c porai. Taigi užkviecziamo visus 
Chioagoa lietuvius h lietuvalies, senus ir 
jaunas ir isz aplinkiniu miesteliu pra-. 
szom susirinkti kuoncskaitlingiausiai 
ant musu Baliaus ir "linksmai vakaia 
praleisti, nes ant ežio Baliaus gr»jis pul
ki lietuviuką muzike, prie kurios galus 
kiekvienas smagiai pastszokti ir links
mai laika praleisti. Su guodono,

Komitetas.
Revotfucijtuie Balius.

Ohieago. Nedalioj, d. vasario 1906 m. 
Jaunu Amerikos Lietuviu Pasilinksmi
nimo Kliubas laikys savo keturiolikta 
balių nuo kurio visa pelną paaukaus ant 
szelpimo revoliucijos Lietuvoj* Balius 
atsibus Freiheit Tumer saleje 8417-3481’ 
8. Halsted st. Prasidės 5ta vai. po pie
tų. Muzika Kieferio. Inženga 25c koi- 
nai y patai. Kiekvienas lletavys ir lietu
vaite atsilankydami ant azio baliaus ne
tik pasilinksmins,'bet parems ta ssventa 
kova už laisve. Visus užpraszo

(15—11)

—

Westarn Paper Stock Co. 
1450 Indiana, avė. Ohieago, III.

Pajieazkau Vinco Andrulio, Stasio Bu- 
draic/io ir Antano Kuutuzelio, Motei- 
kiu kaimo, Kelmas vol., Ęzuqo gub. 
Jie patys ar kas kttas tol kati duoti žine 
adresu:

Jonas Baltruszaitis, 
Ramson Place Mespeth, N. Y.

Pajieazkau savo tikros seserį Barboros 
Rymkuniutes 20 m. senumo. Plaukai 
geltoni ir turi 5 pėdas ir • ooljvs augsz- 
czip. Metai atgal iszvažlavo isz Duqu- 
•una, Pa. in Ohicaga tr dabar nežinau 
kur dingo. Ji pati ar kas kitas teiksis 
duotižiuia adresu:

A. Rytnkunas
Box 308 Duęuetne, Pa.

Pajieazkau savo brolio JvesoPsirdo- 
lyldo, Suvalkų gub., Vilkavlszkio pav. 
ir parap., Paežerių gmino, Parausiu kai
mo. 23 metai kaip Amerika, pirma gy
veno Now Yorka. Pajieazkau Mot. Barz- 
daiezio Suvalkų gub. Vilkavlszkio pav., 
Paežerių gm. Viadlasklu kaimo, Bzunc- 
ku par. 4 metai kaip Amerike. Turiu 
labai svarbu reikale pas Juos. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti man žine

Svarbi Žinia.
Nedalioj, 4 d, vasario saleje P. Šiliš

kio tapo uždėta-paszelpine draugyste po 
vaedu Lietuvos Karalius Mindaugio. 
Szi draugyste bus ant labai liuesu pama
tu, nedarys Jokiu balių no pikninku, 
kurio tik mums lietuviams darė skriau
da, o ne pelną. Menesine mokestis bns 
50c. Instojlmas tuom tarpu tiktai 1 
dol. Paszelpos ligoje 6 arba 7 dol. Szis 
draugystes pirmas mitingas atsibus ne* 
dalioj 11 d. vasario 1906 m. salėj P.Salia- 
kio, 3321 Auburn avė. 2 vai- po pietų. 
Meldžiame visu geru vyru ateiti ant mi
tingo, o ten bus paaiszkinta plaoziaus 
apie draugystes mierius. Kas norėtu 
prisiraszyti arba pirmiaus mitingo ka 
nors dažinotl atsiszaukite pas
j' M. J. Tananevicze

3244 So. Morgan st

t Naujos Mados Balius.
Dr-ste Apvaizdos Dievo turės savo ba

lių, nadelioj, 18 d. vasario, 1906 m., Pu- 
lasklo.saleje, 800 So. Ashland kv. Salo 
bui atidaryta 3 vai. po pietų, muzika 
pradės grajyti. 4ta vai. Užkviecziamo 
visus, lietuviu ir lietuvaites atsilankyti 
ant musu puikaus baliaus.

Komitetas.
Nsahua, N. H. Dr-ste szv. Kazimiero 

rengia dideli bailu, 24 d. vasario, 1906 
m. sabatos vakare ant Odonnell Memo- 
rial Hali, kerte High ir School et., pra
sidės 7 vai. vakare ir trauksis iki 12tai 
nakties. Tikietas 25c vyrams, moterims 
dykai. '

Ant ryt, 25 d. vasario, bus paszventi- 
nimas Dr-stes vėliavos. Dr-ste pilnoj 
parodoj su muzika marszuos in ^ažny- 
ozia ant misziu, o po missiu bus prakal
bos; dainos ir dekliamacijos. Uikvieczia 
visus

Kodaitetss.
Dr. D. L. K. Keistuczio turės balių, 10 

d vasario, 1906 Juozo Žilio saleje, 1 24 
st. Liejimas 15c. Balius prasidės 7 
vai. vakare. Muzika net isz Paryžiaus. 
Užkvieczia visus ant baliaus stsilankyti. 
Bu godone

P. Csesna.

Korporacijos Mitingas.
‘ Korporacijos didelio Drapanų Sztoro, 
žinoma po vardu The Bell Clothing Oo. 
Egzistuojanti jauA metai ir daranti ge
ge bizni ant Milvraukee avė. arti Ash
land avė., nutarė atidaryti Nauja Drapa
nų Sztora ant ifridgepoito, kaipo filija. 
Ant aprinkimo vietos tam naujam Bato
rui ir nutarimui kada ji. atidaryti, akoi- 

’jonieriai Bell kompanijos turės Dideli 
Mitinga, Nedelioj, U Vasario, 1906 L. 
Ažuko Salėjo, 8301 Auburn Avė., 3czia 
vai. po pietų. Ant salo mitingo yra vale 
kiekvienam lietuviui irieiti ir pasiklau
syti naujo biznio reikalu, o kas turės no
re, galės ežia ir akcija nusipirkti. To
dėl visus lietuvius, vyrus ir moteris szir- 
dingai užkvieozia ant Scztcs vai. po pie
tų in L. Ažuko sale ateiti.

The Bell Clothing Oo.

Pajfeszkolimai.
Pajieszkeu aavo dvieju broliu, Vinco 

ir Juozo Matelkiu, abu Suvalkų gub., 
Vilkaviezfcio pav., Vatkalioniu gmino, 
Gražizzkiu parap. Vienai jau 19 metu 
Amerike, o antras 20 metu. Kas apie 
Juos duot žinia gaut 31.00, nee turiu la
bai svarbu reikale. Ataiazaukti ant ežio 
adreso :

Pirmas Didelis Teatras Keistutis
Lietuviu Giesmininku Dramatinių 

Dr-gte parengs dideli teatra subatos va
kare lota diena vasario (February), 1006 
m. Pulaskio saloje, 800 Ashland avė , 
prie pat IBtos ui. Sale atsidarys Su vai. 
vakare, teatras prasidės lygiai Bta. Bus 
perstatoma tragedija „Keistutis”., gra
žiausia iaz senovės lietuviu gyvenimo. 
Kas nori pamatyti gražu teatre ir apsi- 
pažinti geriau su musu garsia senovės is
torija, tegul ateina ant ssio perstatymo. 
Po teatrui bus balius, ant kurio grajys 
gera muzika. Kvieczia visus ssirdin- 
giauaiai.

Komi tetas.
SUSIRINKIMAS.'

S. L. A. 36tos kuopos. Mėnesinis su- 
eirinkimes atsibus, nedalioj, litą vasa
rio Ima vai. po pietų, J. Rugio salai 3301 
So. Morgan st. Ant kurio yra kviecala- 
mi visi sanariai pribūti, nes bus daug 
svarstymu apie 8. L. A reikalus. Taip
gi kviecziame ateiti ir norincaius prigu
lėti prie S. L. A. be skirtumo, vyrus ir 
moteris. Ateikite, o iszginite visus B.

Komitetas.

adreau: •
Antanas Dsidolykae

Box 432 OolUnsvllle, III.
Pajtsrakau savo brolio Domini ko Ma- 

tuczle, Kauno gub., Bziauliu pav., Kur- 
szenuyel., Rupaiu sodžiaus. Pirmiaus 
gyveno Boston, Mass. Turiu prie Jo 
svarbu reiksią. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia adresu:

A. Matutis, 
71 Congress st Rumford Faile, Me.

Pajieazkau Agotos Sztrimalcsiutas, 
Bnpteliu kaimo, Naumieeczio parap., 
Buvalku gub. 8 metai kaip Amerike, 
pirm 2 metu gyveno ChicagoJa, paskui 
iszvažlavo in BtLouls. Ji pati ar kas ki
tas teiksis duoti žinia adresu:

Jurgis Mateikis,
59 Wexford st. Brighton, Man.

(•—H)
Pajierakau savo pusbroliu Willlamo 

ir Mikolo Valukoniu, Suvalkų gub , Bei
nu pavieto, Lazdynu parap., 4 metai at
gal gyveno Springfleld, IU. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu:

Antenas Žemine kas,
Box 42 Himrod, IU.

(G—II)
Pajieszkau savo broUo Francziszkaus 

Orvido. Telsziu pav„ Varnių parap., 
Jauszaiesiu kaimo, Kauno gub. Pirma 
gyveho Bostone. 5 metai kaip Amerike. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinia adresu:

A. Orvidas, 
2401 Kensington avė. Kenslngton, IU.

Pajieszkau savo pusbrolio Jono Jeka- 
vyczio, draugu: Franko Szimkaus, Jono 
Birusevyczlaus, Jono Urvaklo isz Skinu- 
cziunu. Visi paeina isz Kauno gub.,Lu
kas parapijos. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinia adresu:

P. O. Box 148 Renton,Waah.
Pajieeskau Onos tr Veronikos Gaide 

linkiu, Pakineiniu kaimo, Naumiescaio

Veronika apie 5 metai kaip Amerike.

nia adresu;
Ant. Be

3817 So. Halsted st.

11 lOth PL Chlcago, III.
Pajiesakau savo dedas Kas. Rutkauc- 

ko, Buvalku gub., Senapftes pav., Kvie-

būt Jau 80 metu kaip Amerika. Kaip 
atvažiavo gyveno Benton Harbor, Mich.

kitas teiksis duotu žine adresu; 
Antanas Loubikis,

327 5th st. Kantas City, Kans.
Pajieszkau savo draugo Juozo Bace- 

viczlaul kuriuom kartu pribuvau 1 n A- 
morika. , Paeina les Kupriu kaimo. Lūk
esiu parap., Zipllu gmino, Naumieecsio 
pav., Buvalku gub. Jis pats ar kas ki 
tas teiksli duoti žinia adresu: 

; Jos. Januszkeviozia
P. O. Box 498 ’ Be. Mandrester, Oonn.

Pajiesskau savo draugu Adolfo ir Juo
zo Rasztlkiu. Kauno gub., Sztauliu pav. 
Jsdžiatu eod., 5 metai kaip 
Gyveno kur ten Bostono 
Jie patys ai kas kitas teiksis 
adresu:

Leon Dowgin, 
332 Brawn st, R. No. 1 Philad’a, Pa.

Pajiesskau savo pusbrolio Jurgio Sen
ku vieziaus, Keru kaimo; savo draugo 
Jurgio Slankai ežio, Bartkų kaimo ir 
Kaz. Senkeviczfaus,' Žemaicziu kaimo. 
Visi trys Lukšais parap., Zipllu gmino, 
Naumiesczio pav., Buvalku gub. Turiu 
pas juos labai svarbu reikale. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žine adresu: 

J. Gerulis
198 N. 9ih et. ' Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo brolio Jodo Vitkaus- 
kio, Bzedlavos miesto, Raseinių pav., 
Kauno gub., 20 ar daugiau metu Ameri
ke. Pirmiau gyveno Athol. Msss. Kas 
apie Ji duos žinia, tam atlygysiu.

Kazimiera Nomlrlene ■ 
78 Rhodes st. New Brttain, Oonn 

Pajieszkau apsivedimui merginos. 
Terp 19 tr 26 metu amžiaus. Apie 5 
pėdu didumo. Mokanczioe skaityti 
ir rsszytl listuviszkai.MyMsczioe apravie 
tima^ Meldžiu atstszaukt ant žemlaus 
padėto adreso. Visi 1 atsakai bus atsako
mi.

Amerika, 
apltnkese. 
duoti tinę

apžiūrėti, nes tiktai SIL-mylios toli nuo 
Ohioagos in pietė^ ęoionai teturime 
tiktai viena lietuviszka' 
žastis pardavimo sObatv 
m&s in kraju. Du|< geye^nto susižinoji
mo tegul ataissaukia pu 

Stan. Mschcčil.
452 Dearbon avė. V - BfKankakee, Iii.

ir taavatiavi-

geroje lietnviu apgveat^ vietoj. Biz
nis iszdirbtas. Priežastis pardavimo — 
savininkas iszvažft^Ja’M Lietuva. At- 
skszauktiant adrąfj. *4|1 Ssr. Ganai st., 
Ch cago, I1L , -

Jurgis Vencius P^lsbarg, Pa. te
gul paraszo ui ktad pftnbmerata ti.00 
prisiuntė. Tegul padjiodą skaitytojo 
verda ir adrese. *

? Iszlelatuvc.

Aukos reikalams revoUucijinio 
judėjimo Maekol^ąj.

Isz Grand Rapids, Mich. Prisiųstos 
per R. Gaubs. T. Kleeeviczia 85.00; A.

laltis, J. Didinas, D. Kareckas, T. Mor- 
kevfczia, Susi v. 80 kuopa po SI.00; Ka
mantauskas ir Bam tinti .00; K> Marti
naitis, J. Pauliukas,,J. Giedris, J. SzveL

nas, R. D. Gaubas 50c; V. Matulis, 
F. B ūke vieži a, V. M ūsaitis, P. Tarnu- 
liūnas, P. Viczius, S. Lubinas, J. Povi* 
laltis, J. Margis po 85. Viso 180.00. Pi
nigai paskirti L. B. D; P.

Iss Burdin Columeh, N. Y. Juosas 
Bzvereckls Ir Jleva Bzvgreskiene po 11.00

P. Malinauckaa, J. 
Papeiks 10c. Viso

P. MUlauokas, T.

Aukos pMionstoe Dr.Szllnpui.
Isz Carnegis, Pa. A. V. 8avukaltis,L. 

Narbute, K. Ged mintas, I. V. Bavukaltia, 
V. Kurizna, K. Žlkarss, X Baranaokae, 
K. Papeika po 25c; A Jankauokaa, P. 
Liepa, J. Kunokis, 
Revuta po 50c; A 
•4.70.

Iss Morgan, Pa.
Krizanauckas, A. V. Savukaitis, A. Sza- 
rakojls, A.BKltausis, J.Grigaravtozia, A. 
Kiilnskas, F. Marczulinaa, M. Vasill, F. 
Pilvelis, I. Bailokas, M. Kiliuckiute, F. 
Rudzlasku, A. Bailokas, E. Balickiene, 
M.Aponss, J. Ustla, O. Rudzinskieoe, 
A. Križanauckiona po 25c; L V. Savu- 
kaitis •1.00; 8. Kilinokas, O. Grigaravl- 
osiena po 50c; M. Križanaimkiute, P. 
Malaukovicsia, P.lDluževskis po 10c; 
J. Daucuis, A. Verj^i, K. Kuo liukas, 
A. Kupstas, M. Antanavlczla, A. Plauta 
po 25c; J. A. Hesdehtount •1.00; J. K u ne
kis 50c; J. Zaleokąs 19ę. Viso 610.15, 
pMiuntimu 15c. 
nigai pasiusti Dr.

•10.00. Pl-

Vartokite Money brderins, 
ne Cęektps.

Siunadami mums pinigus ant apmokė
jimo pnenumerato^ nnilpirklmo kny- 
gc, ar ant kitokiu dbkaha siuskite juos

tuomi negeri, kad* iOhtasfcos bankos už

J. Vaikinas
1 Cataract st. Rocbeater, N. Y.

Pajieszkau savo sesers Liudvikos Ju- 
zenai c zlotas Kauno gub*., Panevėžio 
pav., Kirkunu sodž. Dabar gyvena CM*{ 
cagoje. Ji pati ar kas kitas teiksis duo-

Klemensas Juzėnas
1818 Penn avė. Pittaburg, Pa

Pajieazkau savo dėdės Juozo Glar- 
džiaus, Kauno gub. ir pav., Airiogalos 
parap., Grajauckn kaimo. Jau keletas 
metu kaip Amerike. Jie pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinia adresu: 

Franciszkus Jonaitis
Port Waahington, Wis.Būx 81

80 d. sausio sz. m. pasimirė Brooklyna 
N. Y. Tam orai ne Degutis, sulaukės apie 
60—70 metu. Lietuvoje būdamas buvo 
smarkiu vadovu lietuviu lenkmetyje. 
Tegul bus lietuviui lengva svetimos sza- 
lim žemele. Gedancsiu, paosios ne vai
ku, nepaliko, vien kitus glminaiocius

A. Diržui ai tie
155 Metropolitan avė. Brooklyn, N. Y.

Nelaimingas atnitfIrimas.
Musu viengentis Jonas Aleliunas ne

teko kojos anglių kastvneoe. Koja tapo 
nulaužta t d. Szio menesio ir tapė taip 
labai sutrinta, kad daktarai negalėjo 
nieko pagelbeti; gavo gangrlna ir 
visa koja nuplauti. Jis paeina 
no gub., Veliensko vol., Mažerlu 
Norinti daugiau danižinoti tegul raižo

Joe. Mflter
Dieta, Wyo.Bot 91

nyma, po 10c, 15c,JKte.o kartais ir BOc 
už lukolektavlma^zn’ ^ti'plhigu. Už 
•1.00 varta czeki Ghicagoa bankas moka 
tik 90c, o kartais 80c arba 75c. Tokie 
budu osekial netinka apmokėjimui pri- 
vatiazkoms roku odoms, kada už para
škyta ant czskio doleri negauni dolerio,.o 
tik 90c arba 75c.

Todėl kas slunczlkte „Lietuvos” re
dakcijai pinigus, nostuskite czeki, bet 
siuskite paežio, arba ^zpreso money or
deri, tai tie yra Chicagoie už dyka mai
nomi. Osekial yra*geri Ohieagojs tiktai 
isz miestu: Nsw. Yorko, Baltimoroe, 
Bostono, Milwaukes, Philadelphijoa ir 
Sl Loulz. las klitr visn miestu yra ne
geri, todėl kad už ju itzmainyms reikia 
žudyti kales denimtls centu.

'A. OLSZEW8K18.

J. Laukis
leidosi važinėti po Pennaylvanyjoe apy
gardas ir pirmiausiai apsilankys Shenan- 
doah’ryj. Per Ji galima isssiraszyti 
„Lietuva” ir gauti visokias knygas les- 
leistas „Lietuvos” ir užrubežyje. Kas 
ko norės,bus aprūpintas jo kuogerifusial.

Isslorstuve.

C. Navicke
Užlaikau visokiu patentuotu gyduolių, 

Amerlkoniszku tr pargabentu iss Euro
pos. Taipgi ir visokiu szaknu. Gydau 
nuo visokiu Ilgu: galvos skaudėjimo, 
akiu skaudėjimo, dantų gėlimo, szalczio 
pagavimo, plauku slinkimo, gumbo pa
sikėlimo ir kitu. Gydau vyrus, moteris 
ir valkus. Nelauk kol liga užsisenea,bet 
jausdamas koki nesveikumą kūne kreip
kis tuojaus pas 0. Navicke. Rausyda
mas indek už lo marke.

0. NAVICKAS,
25 W. Beoond st. Room S. 8o. Boston,

„Prasijos Lietuviu vainos4*.
Surinko ir ptid«daW>sJUiu per Rež’e,

rinktas arba sutaisytas dainas iszleido 
savo paties karate ~ ‘ ~

V. Kalvaitis.
JI 

mis t didele kny- 
lunozis spser- 

dm ui 62.00.
V. Kalvutis, ’

mis atapauata, psr®0 ] 
Iksu 780 dainelių. _J* 
gaiš vilnai In narni

TUMt,
• m U-=

kalbos ....80c

veikalėliais
Kaip gelbsti gyvuli nuo inpntimo.

Pigiai ant pardavimo lotai su namais, Su prisiuntimu priveli ja, ‘'
K. JAGOMASTAS, 

TILSIT, GERMANY.

cugazto prisiųsti.

5c
,8c

}COLS
* Išldstojas
LIETUVOS

924r33-st. Chicagojll.
___________________________________ - ‘    -       M : 

Reikalaudamas Šifkortes, ar siunsdamas Pini
gus i Krajų, nejieškok kitų’agentų, nes 

niekur geriau nerasi kaip pas
A. 0LSZEW8KI.

Rašyk tuojaus ir gausi prekes Šifkorčių ir pinigų.

Sifkorčių Ofisas. Iš čia Pinigai ir Šif kortes iš- 
einapmidais kožnąclieną.

Čia yra^pidžiaiisia Krautuve Lietuviškų Kny
gų., Oiarahdasi^geriausios knygos išsimoki- 
mmui angliškos kalbos. Rašyk tuojaus ir gau- 

si Knygų Kataliogą.
Su visais reikalais adresuokie šiteip:

A. OLSZEWSKI,
924 33-rd 8t. Station 60, GHIGAGO, ILL

LietaviszkM Bankas.
Po valdžios tiesoms. Kepi tols* •50.000, 

Depozitams mokame 24 nuoszlmcslo. 
Siuncziame pinigus in visas dalis svieto. 
Laivakortes parduodame ant geriausiu 
laivu visu Isiviniu kompanijų.

B. MACK,
212 First st.. Ei i žabe th, N. J.
Brach 102 Ferry st., Newark, N. J.

Tik per 40 dienu. Visos knygos 
uA $5.00.

1 Gyvenimai Visu saventnju, aut kiek
vienos dienos meto; 6 dalys drūtuose ap
daruose preke U.75.

2 Biblija, arba Bsventas Rasztas seno 
ir naujo testamento, 1448 puslapiai, drū
tuose apdaruose, spausdinta lietuvisz- 
koj kalboj 85.00.

8 Pekla, arba Amžinas Pragaras, dide
le knyga, puikus naudingi skaitymai bu 
giesmėmis apie kanezias pragaro, dru- 
duose apdaruose, 500 puslapiu 81.25.

4 Lioluviszkas Dalnorius susidedantis

nin, dnrctosl apdaryta knyga tt 50.
Visos tos knygos kraštuoja tad •18.50, 

bet kas paims visas antayk parduodu už 
•5 00.

Kas nepasitikėdamas nenorėtu siųst 
visu pinigu, gal prisiėst 1 ar 1 doltariu 
dol užtikrinimo, kad ima, nusiusime jam 
knygas, o likusius damokes ant ekspreso, 
atsiimdamas knygas. Adresuokite:

O. G. AGENT,
Sta. W. Box 14, Brooklyn, N. Y.

Apgarsinimas.
Lietuviai važiuojanti in Lietuva gera

sa Wilkauski, turtingas ar beturtis; rodą 
kožname dalyke. Degtine tr alus pui
kus. Noužminskite adreso:

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

Gramatika
angllszkos kalbos

bu isstarimu ktekvtbno žodžio lletuviss- 
kai— sekaneziai: saow sniogaa, 
know (no), žinoti, leaf (lyf), lapas ir tt. 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su pri-

P. MikoUlnig,

F.PBradchulis
Attorney ud Connsdor it Ln,

CH1CAOO, Hal*.

Dr. J. Kulis
Lietuviu gydytojas lt klrurgts.

38SS 8 Halsted st., Chica<o,Ul.
Gydo visokias ligas moterų, valikli r 

vyru. Taipgi turi didele praktika ik gy
do pasekmingai visokias limpancėias, 
užsisenej usias ir paslaptingas vyru Ii 
gM.

676 Lenkai tr Lietuviai nuo 1128 iki 14S0 m. 
Pirato pagal lenkiikus istorikus Žemkalnis. 
Chlcago, III.. 18M. pust 64. Yra tat aprašymas 
Lietuvos su Lenkija susivienijimo ir jo pasek-

- mes. Kaip lenkai pasielgė su Lietuva* kerai- 
gaUričiau: Keistučiu, Vytautu U kitai*,.ka 
perskaitė suprasite, ar muso* prietelystė len

ku naudinga, ar blėdlnga....................15c
078 Lietuviu pratėviai Maiofe Azijoje nuo «e- 

' novės Iki jie pateko po valdžia persu. ParaM

prleė Kristaus gimimą...........................SOo
7SO Trumpa Geografija. Sutaiaė Nėris. Chicuo 

IU., 1808. pusi. W. Su paveikslais tr mapomfs. 
Trumpai ir *ur--—*—— ' - - -■

Knyga Katalogas
600 Vanduo ant toinės, po tome ir virtoje to

mis. Rustlkai paraM Rubakln’ns. Verti Dru
gys. įtiekto T M. D.. Chicago, 19» pus LB.

Bu paveikslėliais. A prato Visa* vandens 
permainas !tveikmes: kaip lis persikeičia ir 
kyla ia virtu ir tenai tveria debesius, debesiai 
padangėse atvėsę, keičiasi in vandens lakelius 
ar sniego lustelius lt vėl krinta ant tomis, H 
kurios buvo pakilę* ir čia s n i<-ga» kartais UŽ- 
dengia Melus kaimus ir lakioja save pusnyse 
inionesir gyvulius, paskui tirpdanti nuo sau- 
Ha. keičiasi in vandeni ir užlieja laukus, Urė
to ravus, upes ir upeliui tr karojasi po tems, 
kur vėl veikia ta pati darbe, k* ir ant viiaus 
žemės...............................  .w..tOc

Parėto S. M.iileido T.M.D , 
, pusi. M. 8a paveikslėliais. 
Ityrima aprašyta kaip ir per 
i žemė. kokia ant Jos pir- 

_______________ vybė. kaip Ji vysttti i« to 
meaniu veislių ta aagiteanos, ir U........... lOo

607 Ar vyskupas Valančius [ValanSauSkas] ne- 
buvbvillugu lietuvystės’ Karatė ku. Demb- 
skU. iltetdo Susivienijimą* LietvVTu Latsva- 
maniu Amer.. Chlcago, III, IBM, pusi. 17.175c

Oeikte, Naikovski ir kitus nutaisė fcornaa.Chi-
—----------- - 469. 8u paveikslėliais. Ki

li spęsto visa musu tome, 
_ _______ ______ * ir platuma, tas takius,
fu vardui, nogėti, vulkanus metatataeMsavęs

ii kokiu tiesesniu susideda semi.kur ir

venai gyvena, ir tt. Kiek kurioje tenrtje yra 
gyventoju; koki ju tikėjimai, raltoatpapro

*i»torU*. teip kaip dideli 
lausiai atrako rcikalaau

pradiniu mokyklų...',............................... 25c
722 Trumpa senobės istorija. Pagal prof. R. 

Vipper, vertė ii rusiikos kalbos D. Su paveik
čiau senoviėku liekanų tr 5 koliuruotaU ėem- 
lapiaU (mapomisj. Chicagn, IU., 1904. pusk 
306. Yra tai vikriausia svieto Istorija nuo ta
niausiu laiku.tiaug/netu prie* Kristaus gimi
mą, iki nu; " — - ----
Apdaryta.

851 Apie-turtu iėdirbima ParaM Sėbram, ver
tė S. M.. Chlcago, III.. 1900. pusi. ĮSU. Veika-

.«..U4S5

ant draugi jo* gyvenimo. 3 So

i. H-860 Baudžiava Lietuvoje. ParaH
leido T.M.-D., Chlcago, DL, puti,__________
baudžiavos ictoritvkokiu budu Ji Lietuvoje 
invyfco, kaip kankino lietuviu*, kaip lirai tvk-

861 Dr. J. Basanavičiui. Lenkai Lietuvoje. Ii 
rusliko tiguldė V. Gintautą*. Chlcago, IIL

ji kenkia Iletuvyaiel sulyg Alai dlanai.....ISo

■ikslėftu Loakoona

rodo prieSaatls.

071 TJtmnėimai caro Alekrandro IJ. Parato Ja

1166 Kytlera. Daktarilka knyga arba moka- 
lai apie užlaHt vm* avelkatoa. M kurio* gali to 

nacšlkKa daktaro v n nuo daugybei II-
gu?Chteagr>, III., 1897. puil. ISA Szita knyge
lė privalo rast U kiekvienuose namuose, nes 
kai Ja ra atida perskailia. patalkį* susiaaugo- 
ti jioo tūkstančiu Ilgu. atlaikyti tiel y bėjo svei
kata, pailginti ravo amai ir užauginti sveikais 
Ir tvirtai* aavo vaikeliui.......... —.. -V. 35o

1152 Kaip goriausiai laidoti numirtli? Pieiinya DreL. Sektam. liangUBko tiguldė knn V. 
Demtekia. Chicago, Ūk, IHOk puil. 99,.. .16o

1270 Liet u vilką* Lementomis ra poteriais, 
katekizmais ir mlstranturu, Vilnioje, 180,

\ gm*l. SB../................-....................15c
1-120 Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tikėji- 

rnilki. mokaiMkiir draugUBkai polUUkl. An
tra laida in priedu, Chlcago, EI., 1901, puti.

1510 Priedelis prie Hettrriiko klausimo. Chica
go, IU.. NOK pnsL 88. PoUtilkas Lietuvos --------- ...T7T..................15o 

n Magijos tai Spiritizmo ėviraoja 
psl evottanm Mainius lenkttkal 
betavMkal rarts J. Laukis. Chi-

Asstato



“Lietuvos” Agentai.
NEW YORŽ, N. Y.

A. Le»niew8kkC, 144 ELHoaston St. 5

So. BOSTON, MASS.
Nlkod. Gendrolis, 19 Athens Street
_ NEWARK, N.-J.
V. Ambrazevlczin, . 178 Ferry st.
A- Sūnelis, 7d Van Buren Su

BROOKLYN. N. Y. 
Stsn. Rinkeedcslus, 73Grend at.'

SHENANDOAH, PA.
Audrina Maczis, 133 S. Malu aU

WATERBURY, OONN. • • 
Vincas Žubrick&a 
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porte? St.

NW BRITAIN, CONN. 
M. J. Cheponis, 72 Jubilee St, *

BALTIMORE. M D.
L. Gavite, 2018 N. Waahington at

PH1LADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2nd St.

SCRANTON. PA.
Joseph Petrikis, 1514 Ross Avė.

PITTSBURG, PA. , 
Jonas Ignotas, 13 Diamond Square S.S.

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

WESTVILLE, ILL. 
V. 8. Kreivėnas.

’BROCKTON, MASą.- 
Petras Mareinonis, 63 Blendale, St.

MlNERSVfULE, PA. 
Juozas Ramanauskas,

SPRINGFIELD, ILL. 
J. Klembauskas, 2028 Peoria Road

WILKESBARRE PA.
A. P. Aieck, 66 N. Hancock st.

WORCESTER, MASS.
Ant. Bernotas, 12 Harlem st. ; \ .

GILBERTON, PA. 
. J. Ambrazeviczius, Box 4 

Mc KEES r6cKS, PA. 
Fort. J. Bagoozius, 149 Ohio St.

NE\V HAVEN, CONN. 
K. Blažaitis, 524 East St.

J. LAUKIS, keliaujantis agentas.
Keliaujanti Agentai.

Jur. Kazakeviczia
K. Rutkua,
Felik. J. Galminas *
Stanislovas Valaskas.

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

Sztai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st. 
4- Dlržulaitis, 155 Metropolitan jtve.

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd St., 

Boston, Mass.
F. J. Mackeyicz, 83 Endicott Su

, Baltimore, Md. .* 
Wm. J. Morran,

S. E. Cor. Sharp & Camden str.
Pas szltuos agentus gausite „Lietuva” 

už 5c ka&subata. , , . » ..

Dr.O.G.Heine
DENTISTAS.

. OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. H&lsted ulyctiu.

Gyvenimas viriui Aptiokos.

CHICAGO,. ILL.

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

Kaulai kur tu 
begi? Nugi pas 
Petrą Salėki nes 

isztroszkes, o 
pas ji 'galima atsi-
vedyti, nes jis turi 
puiku ir szalta ba- 
varska alų, gardžia 
ruska ocziszczena 
arielka, cigarus net

iszsigeru* gauni žmogus 
kiekviena diena, tai jau 
ita kalbėti negaliu. Lik

isz 
puiku 
ilgiau su _______ w___ _____
veika* turiu skubinti*. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač z už tlumocziu 
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
3321 Auburn av., Chlcago, III.

(Tarpe 33-io« ui. ir 83-io PI.) 
Telephonas Yards 6012.

Naujausiai Iszraslos Medicinos: N»nj*ai- 
■uaa vaistai yra pat^ktnlnglaosl, gydo daugybe 
Ilgu. Plauku* tikrai ataugina, slinkimą, pleis
kana*, papuorkut tr daugel kita Ilgu *u naujau 
■in bud u Radlkal gydytas, paraitykite pas •

, Prof. J. M. Brundza
New York &Brooklyn, U.jS. A.

KOZ3UNSK1 & YONDOKF, 
73 Dearborn st.

Bankieriai.
MesKkolijame PINIGUS ant turteny- 

biu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti 
mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
veikimas. Lengvos iszlygos. Agentai 
apmokami dosniai.

^Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po................... 52|
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52|c 
Viraz 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 8LJ Chlcago, IU

DR. B. M. ROSS
Daneszu visiem kad szioeo die
nose asz perkeliąu 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 
isz tirti j u ligas su dideliu pasiseki- 

■ m u. Per su virsz 22 metu asz savo 
praktika paszvencziau vien ant gy
dymo užsisenejusiu ligų ir pertai 
szendien esu pasekmiugiausias spe- 
cijalistas visoj Chicagoi. Mano gy- 
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj, 
nes jos yra mano išrastos ir man 
vienam tik žinomos. Per laiszka 
arba 'asabiszkai duodu rodą dykai.

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk in 

GALERIJA MOKSLO 
844 South State St. Chlcago, III. 

I nei imas Dykai
Pate myk stebuklus OsteologijoS 

,, „ Fiziologijos
„ * „ | Neurologijos
„ ,, i Pathologijos

Mokykis pradžia žmog»zkoe rasos ndo 
lopszio iki grabui.

Milžiniszkumal ir keistumai gamtos. 
Atdara kasdien nuo P ryto Iki 12 vidurnakezio. 

Pspraszjtk dažnintojo prie doru Jietusuzko* 
Knygos visai dykai! Atslszankit s šiądien.
34 4 South State St. arti Harrison 

CHICAGO, ILL.

Tikėk Geroms Gyduolėms.
Gyduoles nuo rpuogu, pilnai iszgydan- 

czios, tik už 32. C0.
Jei nusilpneje plaukai slenka, reti,gal

va pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
duoles, o tikrai busi užganėdintas; preke 
tik 32.00.

Jei tikrai reikalaoji pageltos, nelauk 
toliau, vartok jas dabar, nes toliaus ju 
preke bus triguba. Norintis atsakyme 
gauti su rodą, teprisiunezia 10c. stempo- 
mis. Nno musu metodo* tuksun'cziai 
pasigeltojo. Paraszyk aiszkiai ka nori.

Koenigsberg Specialiste,
BoX 166, No. South Eight Street, W illiamiburg.

Brooklyn, N. Y.

Ant 17 Almeno 
™!^Ulkrodells

Patentuota* regulia
torių*, suauki* užraka
mas ir nustatomas, vy 
rlszka* ar mouriszka*. 
18K auksuota*. dvigubi 
• H u n ti □ tf* nkasiN, 

igražiai isckvletkuota*. 
(Tikrai gerai laika rodo
zel.ilnk.lio tarnu, 
«*ipo geriausiai laika 
laikantis; gvaran- 
t uotas ant 25 metu, 
stv laikrodalv nasiun- 

atmaO.O. D. aatkiakviano adreso, su pavelyta- 
*u issegzaminuoti. daigu bu* tek* kaip rara, 
ase, užsimokėk eipresul J5 7B ir atvežimo 
karatas ir pasiimk telkrodr’ — — - - - • 
M vieno cento. Atmink, ki 
toly kitur “
pridedame

v- -• >-JfcceislorltUh Co..
900 Central Bank Bldg, Chicago.

Nerviszki Vyrai.
Vyram* raikalaujantl.m* pagelbo* prl.iun.lu 

kopija garsaus recepto dykai. Ne O.O. O.
ne apgavingut vaistus, tiktai recep-

' ta. PertJtaitvkitf ttia p atara a
__ ATSARGJAJ. ,

Szl p**arz* yrs vyrams sugriautos nervisz- 
ko* sistemos, kurie per savo jaunystes klaidas ja 
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite 
baudė patentuotus apvavingu. vaistus, siektrĮsa
ku * diržo*, “specialistu*" ir.kltui netikusius be 
vertes gydymus. Nno diržu nepsgyslte, o n uolė
tai vartadaml vaistu* *nnsdky*lt* pilvo žl*bcxlo- 
ji m a, utnuodinsite visa sistema Ir padarysite 
*avo liga neiszgydoma.

Daug metu ssr kentėjau savo jaunyste* klai
das, nervisakuma, naktinius tekėjimas, skoka 
vyrisakumo, silpna atminty, stoka ambicijos, 
neramume, gėdingumą, strėnų skaudėjimu, visa- 
tiny nusilpimą Ir tt. kaip paiksza* pirkau ir var
tojau visokia* patentuota* gyduoles ir viską k* 
tik isagirde*. Ant gate.buvau priversta* važiuo
ti in Eropa pagelbės jinssroti pa*, ganu daktare, 
kur* mane ir issgyde. r
, To daktaro receptą, pagal kuri man vaistai 

bnvo nžrsszytl, asz ir dabar turiu pas save. Kaip 
tai sunku jrra pagyti nuo tu Ilgu asz žinau isz 
patyrimo, todėl asz noriu ir kitu* pagelbetl. Ka* 
man apraszy* savo ilga, asz jam pasiusiu uipe- 
ozetvtame laiszke to recepto kopija su patari
mai* dykai. A s* jau gavau szimtus laiszkn Įsa 
visu s žios szalies krasztu nuo vyru, kurie rsszo 
kad imdami vaistas pagal szy receptą visiszkai 
pagijo, telp kaip ir asz.

Recepte užrsszytl stiprus bet nevodlngt vai
stai ir receptas taip paraszytas kad vaistu* gali
ma gauti kiekvienoje geroje aptiekoje už mažus 
Rinigns. Gavę receptą, jei n- noresits patys eiti 

s aptiek* utataliuoti vaistus, tai paraszskite 
man, o asz jum* juo* ežia Chicagoj* pastrupln- 
sju ir prisinnsiu. Asz nesuneziu O. O. D. kad 
isrvilioti nno ju* pinigu*, arba parduoti jumis 
vaistus, kuriuju* nenorite. Jeigu natemysite 
mane kam* nors neteista**, galit* tai paganyti 

šaltame paežiam* laikrasztyje.
* Szi pasarga gal n*bus daugiau garsinama, 

taigi raižykite man sziandlen, o gausite to re
cepto kopija Ir reikalingus patarimu* dykai 
tuojau*. Szy pasiuliUma asz galiu atlikti be jo
kiu jum* kasstu. Adresuokite: f

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

Tiktai $5 85
Atpirkome ka tik už gry

nu* pinigus visa laikrodt liti 
dirbtuve* sankrova iitn laik
rodėliu ui labai pigia kaina 
[preke]. Paprastai perduo
dam i po 115'00. bet mc* juos 
parduodame už *6.85. Tik
rai auksuota* su „Bun- 
ting" viduriais, gražiai gra
viruota*. Užtikrinta* ant 

<«> u> 25 metu [užtikrinimas in
lukttui* invpaustss] ant 11 akmens. Gerai laika 
rodą*, ypauneal w>na TT
tt. ■ Szitflf laikrodėlius prišldiisilaė savo ledoms, 
apteikė 36-85, ar ezpresu su pažymėjimu, kad ga 
lite nnt espreso laikrodėli apžiūrėti ir tada|6.M ir 
expreso Įeina užmokėti. GzaiavsiA proga mui 
sri i.AiKStotmio Airr viso amžiau*. Paraiyk 
adresu ir varda aiikial.

L. D.FREIGHTER & Co. ' 1» B. H’aahthgtoa M., “ CHICAGO, ILL

Skaitykite ka sako Dr. L. Laidės!!!
Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti- 

jose ir Kanadoje.
Per 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 ypat'bkaiar per laišką.

Ligas pūslės ir inkstų, kraujo .r išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką phjiegą per saviiiacrybę, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nešnlaiko nuo darbo ir atsi-ieka be skausmų.
* AŠ tūkstančius išgydau vienais metais.

Aš darau šimtus*bperacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilan- 
A t siutinkite reikale atsišaukti ar rašyti pas [ky ti.
Dr. L Landės, 140 East 22nd St, ■ NewYsrk City.

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

MAKJA DOWIATT

Kauno gub. Ssaullu pavieto.

723 W. J8th Street.
Priima ligonius kožna diena 

nuo 8 iki lg ryto.

Telefonas: CMsal 7082.
Teiefonuot galima isz kiekwionoa 

aptieksi.

Oras, kūrino mes kvėpuojame. I
Žmogus gali gyventi Maugeli dienu be maisto ar vandens, bet to degios 

(kvėpuojamo oro) ji* mirszta In kelia* minutas.
Žmones Įsi tikro serga tiek pat nuo iszalkimo degle, kjdp ir nuo stokos S į 

maisto — nors degis yra liuesas! Kodėl T Todėl, kad jai giedrinę* plėvės tavo ■ 
plaucziu nėra sveikame padėjime, tai kraujas negali sugerti slėgio per delikat-1 
na* sienas oriniu celių.

Dr. Jean Sirrom’s Plaucziu Kartuolea pagimdo sveika padėjimą plaucz'.ul 
audiniu ir gleiviniu plėvių iszklojancziu orines neles. Tai yea tikra* vaistas 
nuo Kosulio, Szalczlo, Karstines ir Bronchito —.gydykla nuo sun- q 
kesniu Ilgu plaucziu — Pneumonijos ir Džiovom.

Jei sergi teipgi negromuHojtmu, tai Dr. Jean Sirroen’s Skilvio KartuolesH 
reikia vartoti drauge su Plaucziu Kaftuolemis

Preke 31 00 už tonka arba 6 tonko* atsargiai supakuoto*aiuneziamos bile 
kokiu adresu už 35.00, apturėjus pinigini prisaką ar ba*kini«ieki.

Tikrosios turi musu parasza *nt.kam*zczio.

Morris Forst and Co., Pitiisbnrg, Pa.
Vieninteliai sgengai ant Suvienytu Valstijų Ir Kanados.

Dr. Jean Sirrom’s . Dr. Jesn Sirrom’s
Kepenų-Kartuolea Skilvio Kartuoles
31.00 už tonka 31.00 už tonka

Vartojama daktaru ir Ligonbuczluose po visa aviete.
CE

RREKYSTE: ^Auktiaių Ir Sidabrinių terorų, 
— - - ■ . *■ ■' - visokių muzikallikų instnnnM*^ A
gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavor^ 

Kožnam kuris atsiųs už 2 centus markų, prisiųsiu 
lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra šim- A 

tai visokių daiktų paveikslai ir prekė*, OA 
iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos 
kliasos, o prekės prieinamiausias.
Apsteliavimus atlieku greitai, ir iŠsiun- VK 

čiu į visus Amerikos miestus. Adresais 
‘ M. J. DAMIJONAITIS,

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru
...... pas.....

Chicago Medical Clinic
. MM . T11 -

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

silankyti pas mus pirjna, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymų, kuris pasiliks 
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą. . \ . š

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

Ar dtmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo^ 
dus paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemota- 
liškus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar puslčs ligą, Puleiekį, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos? ’ < ""t 1 j

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

Raszyk klausymo laksxto ir gausi rodą*
Ofisu atidarytas kožną dieną nuo 10 ryto Iki 4 po piety ir vėl 
nuo 6 iki 7 vakare. Nodėllom Ir šventadienom nuo 10 iki 12.

Chičago Medical Clinic, 
344 S. State Street, arti Harrison uL, CHICAGO, Hl.

Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergatiiiems.

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 
ir leisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba 
včl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapąlaikiais, 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 laiškų, aprašydamas savo ligų, prie D-ro 
E. C. Collrns Medikališko Instituto, kuriame* kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas j jį nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą ir būna linksmas ant visados/ k

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bųdu su tokia pasekme Dro E. C. Col- 
lins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankąs nuleisdami atsi
sako? x

Atsakymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas 
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai 
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei

škimų 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 negalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas” In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos. išgydyta nuo

Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika sunkios moterį-' 
* sakos vidurines 

ligos. ,
M. VidlcsieDe 

Westwood,

irOreumattemobeitos ^£oniams, tai raityt iš daugybės padėkavonių 
uteiaenęjaBios vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
Jon. Zabukevicse stitutui;pagal prašymą dėkavoiančių, kaipo pavyzdi, 
Box 86, paduudame čion kelias:

Garbingas Profbgorteuf '
Teikis priimti nuo tnsnf*. prastos žmonos 

llrdlngf *C1« nž ižgydym* n**b{* nno neregu- 
lisrifko* mėnesinės, varginusios mane per 6 
metas; kantono mane didelis plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimas viduriu, kojų, skau
dėjimas galvos ir no* ii paėjimas; mėnesinei gi 
apsistojus baltosios vėl mane naikino. Per vi- 
*4 tg telkg perleidau d*ug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet 
veltai Ir tik kad* aprašiau savo ligų jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai Ilgijau, imdama tuos vaistus, už ku
riuo* siunčiu Tam tatai lirdinga padėka vone

T. Vyslookteuė.
76 Saratoųa St, Coboes, N. Y.

Dauggali* Profesoriau ir Specialiste:.
Bu linksma ėirdžia praneėu Tam litai, kad 

esip visai sveika* ir liuosu nuo reumatizmo 
skausmų ir dieglių pečiuose, rankose, kojose 
ir strėnose, kurie mane teip buvo suvarginę, 
kad vos paėjau; perleidau daug daktarų vadi
nusią save specialistais, bet vis be naudos, kol, 
nedasigirdau apie jųsų garsųjį Institutų, per 
kurį pilnai atgriebiau savo sveikatų, nž ka e- 
•iu dėkinga* ii ilrdie* Drul E. C. Oolitas, ve
lydama* pa* ji kreiptis visiem* savo tautie
čiam*. Išgydytasis,

Augusta* Bokša, 
1445 Hudson SL, Allegheny City, Pa.

Miela* Profasortan:
, Praneliu Tamistat,jog ėsta pasveikę* ii Il

go*, nuo kurio* mane gydėte — pertankau 
llapinimo, uždegimo pus K*, lytiško* silpny
bės, nubėgtmo sėmens. nemigp*, nerviėkumo, 
skaudėjimo strėnose ir abetao nusilpnėjimo 
kaip yra apraiyt* Jųsų knygoje ant pųų^ 38 
Vadovas į Sve katu. Jųsų specteliiki vaistai 
mane galutinai išgydė ir dabar džiaugiuosi 11 
savo laimingo šeimyniško gyvenimo Dėl ar- 
tymo meilės noriu šitų pagarsinti apie tai savo 
vientaučiam*, esantiem* tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir jie galėtų atgriebti savo 
sveikatų ir bųti laimlngala.

Fr. Mandina*, *
Boz 3», V N y Stic, loTrft.

- Skaitytojau, jei tau nieks n«pagelbžjo nuo kurios iš čion paduotą ligą, k. a. i Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligą —Spuogą, Užteršto kraujo, Niežulio, Parką; Ligą Plaučią, Kepeną.ir 
Inkstą; Kosulio, Dusulio; Vidurinią ligą ~~ Užkietėjimo, Nevirinimo, Ad>elno sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusią sapnų, 
Nubėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokią priežasčią; Abelno sunykimo ant kūno ir proto, kaipo 
ir biaurią užsikrečiamą Lytišką ligą, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitumu. 
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingą, pertankią nereguliariską mėnesinją ir baltąją antdrapanią — velytina kreiptis tuojaus* į šitą 
Institutą, čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus c šaukis ti
kros pagelbos.

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiąsk lOcStampoms persiuntimo kaštams, o apturėsi Prof. 
Dro D. C. knygą, 128 pusi. „Vadovas ’ Sveikatą”, kurioje rasi aprašymą visą ligą. Toji knyga yra 
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmo
gaus kūno ir -naujai dadėta 11 apsireiškimą gemančio kūdikio pas motiną viduriuose.

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

IDr. E.C. COLLINS, Medical Instltūte, 1401.34.th SL, Nei York City, N. Y.
Atsiiauklantlems mbiikil oflisu (terp Broadmmy Ir 7tos Avė.) atdaras katdlen nuc 10 iki 5. vai. po pietę.

Vakarais: Utaraiaka, Šaradoje |r Petnyčioje dm 7 Iki 8 vaL Netoliam: nuo 10 vai. ryto iki.1 vai. po piety.
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