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Revoliucija Maskolijoj.
. Caras išleido jau manife

stų, kuriame paskiria laikų 
rinkimo atstovų į garsių, Wit- 
tės užmanytų, viešpatystės 
durnų: rinkimai 28-se viduri
nėse gubernijose turi atsibūti 
8 d. balandžio, 17 kitų gu
bernijų7 — 27 d. balandžio, 
o dviejose — 3 d. gegužio. 
Paminėtos tik 47 gubernijos, 
taigi ne visos. Kokios gu
bernijos nuo rinkimo atsto- 
vų išskirtos,, caro manifeste 
nepaminėta, bent apie tai nė
ra žinių atėjusiuose į užrube- 
žius telegramuose. ,

Randui tarnaujanti niasko- 
liški laikraččiai stengiasi į- 
kalbėti, kad net socijalistai 
ir kitokį revoliucijonieriai, 
pamatę, kad rinkimo negali 
sulaikyti, liovėsi boikoto. 
Todėl galima,, buk, laukti, 
kad visoj Maskolijoj greitai 
nusiramys, vietoj kelti^ riau
šes, žmonės griebsis rinkimų. 
Ar teip bus iš tikro, tų neuž
ilgio pamatysime. Savo pra
nešimuose, vienok, kaip iki 
šiol, randui tarnaujanti laik
raščiai ne kartų jau apsiriko, 
jie gal apsirikti ir dabar.

Kas išpuls iš rinkimų, ko
kia bus ta maskoliškoji du
rna, pirm laiko sunku įspėti. 
Rando šalininkai tiki, kad 
bent nuo ūkininkų į dūmų 
pateks atstovai rando šalinin
kai. Peterburgo gubernijoj 
priešrinkimuose 1 ūkininkai 
veik visur išrinko valsčių 
viršininkus, o tie, kaip žino
me, yra paviečių viršininkų 
įstatytais rando įnagiais. 
Bet kas atsitiko Peterburgo 
gubernijoj, to gali nebūti ki
tose gubernijose, kur ūki- 

. ninkai protiškai augščiau pa
sikėlė.

Kad Lietuvoj, jeigu ištikro 
paskirtame laike atsibus rin
kimai, žmonės nerinks pavie
čių viršininkų įnagių, rodo 
geriausiai paskutiniai atsiti
kimai. Juk 'Lietuvoj ir 
Lenkijoj, teipgi daugelyj 
vietų Mažmsijoj, pats ūki
ninkai išvaikė savo paviečių 
viršininkų įstatytus valsčių 

, perdėtinius ir jų vietoj išrin
ko naujus ne rando įnagius. 
Tas gal būt ir tūlose tikros 
Maskolijos gubernijose, kur 
žmonės protiškai augščiau 
pasįkėlė.

Nors gubernatoriams ir ap
skritai administratoriams už
drausta kokiu nors budu ki- 
štiesi į rinkimų atstovų, stab
dyti laisvę balsavimų, versti 
žmones balsuoti už randui 
malonias ypatas, bet nėra 
abejonės, kad caro tarnai, 
visokiais daleistais ir neda- 
leistais budais stengsis, kad 
į dūmų patektų kuodaugiau- 
siai reakcijos garbintojų. 
Juk, sulyg tiesų, ir į valsčių 
rinkimus administratoriai ir 
policija neturi tiesos kištiesi, 
o vienok, jie kišasi ir į vai
tus ir staršinas patenka tik 
tokios ypatos, kokios patin
ka paviečių viršininkams; 
nors žmonės išrenka kartais, 
prieš valdininkų norų, suma
nius, tvirtij nuomonių vyrus, 
tai tokių gubernatoriai neuž
tvirtina. Kaip iki šiol, tie
sos žmonių yra tik ant popie- 
ros, bet tas tiesas ant kiek-' 
vieno žingsnio laužo admini- 
nistratijos tarnai. Jie, ir 
renkant atstovus į viešpaty
stės durnų ^neišsižadės tos pa
čios metodos, be _ kokios ne-

apsiėjo per gentkarčių eiles: 
prie ko žmogus pripranta, 
kokį įnagį vartoja per metų 
eiles, to ir griebiasi prie 
kiekvienos progos. Ne be 
pamato patarlė sako, jog pri
pratimas yra antru prigimtu 
budu, kurio žmogui neleng
va išsižadėti, v Kad admini- 
stratija nesikištų į rinkimus, 
kad ji nelaužytų žmonių tie
sų, nepakanka caro manife
stų, bet reikia vietoj senų, 
sudemoralizuotų, negalinčių 
atskirti teisybės nuo neteisy
bės biurokratų, pastatyti ki
tus dar nesudemorallzuotus 
jos prižiūrėtojus. Kitaip ir 
iš liberališkiausių carč mani
festų žmonės naudos nešiu 
lauks, kadangi biurokratai 
visų manifestų liberališkumų 
į niekus pavers. Juk jeigu 
administratoriai laužo caro 
prisakymus ir žmonės pasi
skundžia, pats caras, veik vi
sada, pritaria ne be&iskun- 
džiantiema žmonėms, bet lau
žantiems tiesas savo tarnams 
biurokratams. Teipx buvo 
Maskolijoj visada, teip bus, 
be abejonės, ir dabar, teip 
trauksis tol, kol žmonės'nesu
valdys biurokratijų.
- Caras savo manifestuose 

pripažino laisvę saužinės, 
laisvę žodžio, laisvę susirinki
mų, o kas iš to liko? Guber
natoriai liepė kareiviams 
šaudyti į beginklius*- susirin
kusius apkalbėti svarbius 
reikalus žmones;. gubernato
riai stengiasi aprubežiuoti 
laisvę tikėjimo. Kokia da
bar laisvė žodžio, geriausiai 
rodo, be sūdo, uždaromi po
licijos, drųsesniejie laikraš
čiai. • ’t

Ar gi reikia tbdėl stebėti©- 
si, jeigu socijalistai, žinoda
mi administratijos darbus, 
nepritaria Wittės durnai. 
Nors rando laikraščiai sten
giasi įkalbėti, kad net socija
listai liovėsi boikotavimo du
rnos, bet, ištikro, ne taip y- 
ra. Žydų Bundas išleido vėl 
atsišaukimus, kuriuose atkal
binėja žmones nuo dalyvavi
mo rinkimuose. ‘ Žydų pa
veikslų, be abejonės, seks ir 
kitų tautų revoliucijinės par
tijos. Kas išpuls, todėl, iš 
rinkimų, dabar negalima į- 
spėti. Jeigu durna susidės 
iš liberališkeąnių, įtekminga- 
snių, teisingesnių, mylinčių 
savo kraštų ypatų, ji galės 
šiek-tiek nuraminti Maskoli- 
jų; bet jeigu į jų pateks dau
giau rando įnagių, žmonių 
padėjimas Maskolijoj nepasi- 
gerys, biurokratija jau su 
durnos pritarimu stengsis- 
valdymo būdų nukreipti į se
nas vėžes, viskas pasiliks, 
kaip buvo iki šiol.

Vargas didelis pasiekė Ma- 
skolijos kaimiečius. • Jie 
siunčia deputatijas pas Wit- 
tę, melsdami daugiau žemės, 
nes ant mažų/sklypelių išmi
sti negaL O, tuom tarpu, 
rando ir 
šimtai milijonų desiatinų že
mės. Yra- Maskolijoj didž
turčiai turinti daugiau žemės 
negu visas plotas Belgijos ar
ba kitų vakarinės Europos 
mažesnių viešpatysčių. Wit- 
te, vienok, vien tuščiais pa
žadėjimais stengėsi prašan
čius pagelbos kaimiečius nu
raminti. -

Kaimiečių užtarėjai, pažy- 
stanti jų vargingų padėjimų, 
tikėjo, kad dienoje sukaktu
vių paliuoeavifiao ūkininkų 
nuo baudžiavos caras paeit u- 
pys apie pagerinimų kaimie-

čių būvio. Diena ta, vie
nok, perėjo ir caras apie 
vargstančius kaimiečius ne
atsiminė. Galima, todėl, ma
nyti, kad jeigu dar daugely] 
Maskolijos kraštų tamsus 
kaimiečiai laiko carų už savo 
geradėjų, tai ateis laikas, 
kad ir jie susipras, vargas ir 
jiems atidarys akis. Tųsyk 
kaimiečiai bus tokiais jau 
rando priešais, kokiais šių- 
dion yra miestų darbininkai. 
Ir tie juk dar neseniai buvo 
rando šalininkais, ne sykį jie 
mušė keliančius prieš randų 
demostratijas augštesnių mo
kyklų studentus. O šiųdien 
kas yra? Jau šiųdien darbi
ninkai eina visur išvien su 
studentais. Vargas ir badas 
atidarė darbininkams akis, 
jie šiųdien jau, turbut, ne
bus rando ir caro valdžios 
garbintojais. Einanti išvien 
Kaimiečiai ir darbininkai ga
li lengvai išversti caro sostų 
ir išnaikinti biurokratų sau
valių.

Maskolija j ieško paskolos 
užrubežiuose, bet, turbut, pi
nigų negaus. - Veik visi 
Prancūzijos laikraščiai kalbi
na neskolinti - daugiau pini
gų, kol valdžia Maskolijoj 
nebus žmonių rankose, ka
dangi paskolinti pinigai bus' 
apversti ant karės rando su 
laisvės j ieškančiais. Nesko- 
lys pinigų nė Vokietija, ka
dangi tautos atstovai galėtų 
nepriimti caro rando užtrauk
tos skolos. į

Randas giriasi, kad pasi
kėlimų latvių ir Gruzijos jau 
beveik suvaldė, pasikėlėliai 
atiduoda ginklus. Privati
škos, vienok, žinios skamba 
kitaip. Caro jenerolai, rods, 
norėdami nugazdinfi sukilu
sius žmones, griebiasi kuo di
džiausio žiaurumo, kokio ne- 
drysta griebtiesi nė vienas ci
vilizuoto krašto randas, degi
na kaimus, karia nekaltus 
žmones, bet su tuom negali 
nuraminti sukilusių žmonių.tškinimų, kad mokyklose tik 
Kaip tik naikinanti ir bau
džianti kaltus ir nekaltus 
žmones kariumenė pasitrau
kia iš kokio krašto, žmonės 
vėl pasikelia. Atėjus kur 
kariumenei, rods, atiduoda 
ginklus, bet, turbut, vien se
nus nėkam netinkančiu!, ge
resnius pasilaiko.

5 d. kovo, aut susirinkimo 
komiteto partijos popo Gapo- 
no Peterburge, kilo apkalti
nimai, buk popas Gapon par
sidavė ir ėmė pinigus nuo 
Wittės. Vienas iš komiteto 
sąnarių, pagelbininkas Gapo- 
no, matyt, negalėdamas išsi
teisinti, nusišovė.

Pereitos sanvaitės subatoj 
pasibaigė 
Schmidto
Schmidt mat buvo vadovu 
susibuntavojusių jurininkų 
Juodųjų jūrių laivynėa. - Bu
das Schmidtų ir kelis jurinin
kus nusprendė pakorimui, 

caro, savasčia yra. keliolrkų gi nusprendė į „pa
taisymo rotas.” ]

delegatas užmoM, Md svar
biausias klausymai, taigi 
klausymas organizavimo po
licijos, butų pirma perkraty
tas negu menkesnis klausy
mas organizavimų terptaųti- 
ško banko. • Vokietija ir Au
strija priešinoeh bet visi kitų 
viešpatysčių dek " ’ 
re Anglijos, sus 
Prancūzija, J
Toks didesnis delegatų prita
rimas Prancūzijos siekiams 
gali Vokietijų padaryti nuo
lankesne. >

Maskoliški delegatai užma
nė, kod klausymas užlaikymo 
tvarkos pa rūbeliai uose Mo
rokko kraštuose butų pave
stas Prancūzijai ir Ispanijai; 
taigi maskoliški < elegatai už
manė tų, ko reifca auja Pran
cūzija. Klausys) u tas, vie
nok, nebuvo dar perkratinė
tas, kadangi vokijkiejTe dele
gatai teisinosi, jog tokio 
manymo nesitikėjo, todėl 
ri laukti nuo savo brando 
atrūkti] ų.

Prancūzijoj 
glijos karalius. Gyventojai 
svečių priėmė

ai piritą- 
natos bu 
lanymui.

ui
tu- 
in-

lankosi An-

svečiį priėmė labai širdin
gai. Angliški, ir prancūzi
ški laikraščiai kalbina abiejų 
kraštų randus prie dar dide
snio susidraugavimo. Tūli 
Londono laikraščiai mano, 
jog neužilgio susitvers tvir
tas ryšis iš Prancūzijos An
glijos ir Japonijos, kuris ne
reikalaus bijotiesi nė jokio 
priešo.

mokintojai, teip 
kaip ir stačiati- 
mokyklas atsiėjo

byla oficiero 
ir jo draugų.

Iš Vilniaus
Ui štraikų, prisakius 

daus ministeriui, Vilniaus 
apskrity] prašalino nuo vietų 
203 pačto tirėdninkus ir 76 
pačtilijonus.

Vilniaus mokslinio apskri
čio viršininkas išsiuntinėjo 
'direktoriams liaudės moky
klų Kauno gubernijoj paai-

Prancūzija.
Nesutikimai tarp Prancūzi

jos ir Vokietijos už Morokko 
dar neišdilo, dar vis nežinia, 
kaip tie nesutikimai pasi
baigs; kitų viešpatysčių dele
gatais iki šiol nepasisekė ne
sutinkančias puses prikalbė
ti kiek nors nusilenkti. Bal
suojant, vienok, pasirodė, 
kad Prancūzijos pusėj stoja 
daug daugiau viešpatysčių 
negu Vokietijos pusėj. Tas 
ypač pasirodė, kada Anglijos

vi-

žemesnio jie mokintojai gali 
būti lietuviai, visi gi moky
klų užveizėtojai, taigi vyre- 
sniejie mokintojai, gali būti 
vien maskoliai stačiatikiai.

16 d. vasario iš Vilniaus 
miesto lombardo, nesugauti 
vagiliai pavogė deimantinių 
ir auksinių daiktų už 100000 
rubl.. Suareštavo lombardo 
sargų, kadangi tų naktį, kada 
papildyta vagysta, jis lom
bardo krautuvėj nenakvojo..

14 d. vasario, į -spaustuvę 
Rommo, Vilniuje, kur spau- 
dina žydiškų laikraštį ,,Der 
Wecker”, atsibaldė policija 
ir sukonfiskavo atspaustus 
jau numerius laikraščio ir už
draudė ant toliau jį išleidi
nėti. Tuom tarpu, vienok, 
policija be sūdo negali laik
raščių uždarinėti.

Gavome žini$ kad išeinan
tis Vilniuje laikraštis ,, Lie
tuvos Ūkininką!” likosi val
džių uždarytas. Arkini a tei
singa, dar tikrai neAnome.

Užpuolimai aut policijos 
Vilniuje pasiliko vis tan
kiau. Ant Zftamebinės ga
tvė^ d. vasariė liltosi užmu
štas policistae, p tufo kito at
ėmė ginklus; ©žį)uolikų ne
sugavo. Čia taipgi pašovė 
policijos oficierų Lipinskį.

30 d. sausio pa] 
niaus kalėjimo /

laike karės priešų krašte. 
Leseme išdegino ukes Bim- 
baumo, Strupausio, Kalninio, 
Pupnrinio. Sušaudė sūnų 
Birnbaumo ir Barinskį. 
Brauto valsčiuje kazokai su 
kančiais plakė visus valsčiaus 
viršininkus ir sūdo sąnarius. 
Kariumenės oficierams sutei
kė surašį ypatų, kurias rei
kia sušaudyti, bet pasisekė 
pagauti tik vienį. ' JaunČe- 
no valsčiuje sudegino ukes: 
Vaki, Tunči, Durvenų, Bren
dęs ir daug kitų. Užplakė 
40 ypatų, o dvi sušaudė. 
Prekulne sušaudė ,10 ypatų. 
Fetelne sušaudė šešias y pa
tas. Remershofe sušaudė 3 
ūkininkus, tiekjau Zegewol- 
d e. Kazenhofe sušaudė du 
ūkininku, o labai daug už
plakė. Zerbene sušaudė ke
lias ypatas, o daug daugiau 
užplakė kazokai.; Talkove 
pakorė revojiucijonierių Ten- 
nišonų, o 3 užplakė. Tikėlio 
valsčiuje kazokai išdegino 
daug Čielų kaimų ir stačiati- 
kišk£ mokyklų, protestoni- 
škį palikų, matyt kazokų ofi- 
cierui pastorius davė gėrį 
kyšį

Rygoj,vį redakcijį latvi
ško laikraščio „Deenas Ap- 
skats” atėjo policija ir aprei
škė, jog tolesnis laikraščio 
išleidimas yra uždraustas.

Iš Planleno apskričio išbė
giojo visi 
liuteronai, 
kiair todėl 
uždaryti.

Kohenhausene į vienį san- 
vaitę sušaudė apie 30 latvių. 
Už kį juos sušaudė, niekas 
nežino, be abejonės mažiau
siai tį žino kvaili caro jene
rolai, kurie nekaltus žmones 
be sūdo liepė sušaudyti.

Rygoj, Latvių draugystėj, 
policija padarė kratį ir kaip 
užtikrina, rado daug visokių 
raštų. ’ Suareštavo visus 
draugystės viršininkus.

Vidaus ministeris savo va
lia, prisakė uždaryti išeinan
tį Rygoj latviškų laikraštį 
„Jauna Deenas”.

Jenerolas Schiff likosi pra
šalintas iš kariumenės už tai, 
kad, ant prisakymo jenerolo 
Orlovo, atsisakė sušaudyti su
imtus revoliucijonierius.

Rygoj ir aplinkinėse siun
ta caro jenerolai. Randui 
tarnaujantis reakcijonieri- 
škas maskoliškas, laikraštis 
„Novoje Vremia” užtikrina, 
kad Walke jenerolas Orlov 
prisakė sušaudyti du darbi
ninku tik už tai, kad, girti 
būdami, paprašė patrolės 
kareivių duoti jiems karabi
nus. Rygoj likosi uždarytas 
literatų kliubas. Aplinki
nėse Rygos, be jokio tyrinė
jimo, sušaldė daug darbinio- 
kų.
.Valdžios užtikrina, kad 
latvių pasikėlimų suvaldė, 
bet .privatiškos žinios užti
krina, kad pasitraukus ka- 
riumenei iš kokio krašto, čia 
latviai vėl sukyla ir atkeršy- 
ja prilankiems randui vokie
čiams. Taigi apie nuramini
mų Latvijos negal būt nė, 
kalbos.

ado iš Vii- 
•. A. Vilei-

B Latvi
Caro jenerolai 

giasi kur kas
įtvijoj el-

Iš Rygos.
(Ištrauka iš laiško, prisių

sto A. Sk.).
22 d. sausio išrodė Rygoj 

kaipi šventadienis: visos 
Krautuvės buvo' uždarytos, 
tramvajai ir karietos nevaži
nėjo, o žmonių ant gatvių 
teipgi labai mažai tebuvo. 
Neužilgio, iš ryto, pasirodė

ant gatvių kareiviai su anuo
tomis ir paliepė visas krautu
ves atidaryti. Krautuvinin
kai paklausė ir atidarė, bet 
daugumas tuojau vėl uždarė. 
10 vai. pasirodė ant dangaus 
saulė raudona, kaipi degan
tis ritinis, ir kai-kurie drų- 
suojiai/praeidami pro oficie- 
rus, užklausė jų, kodėl jie į 
saulę nešauja, juk ji ir rau
dona!. Neužilgio anuotos 
nuo gatvių prapuolė; vaikš
čiojo vienur-kitur kareivių 
pulkai. 26 d. sausio praėjo 
ramiai, nors teipgi tapo keli 
žmonės nušauti, bet tas pas 
mus nenaujiena, kadangi čia 
kasdien po . du, tris ar dau
giau nušauna; labiausiai 
krinta iš policijos tarpo. Po
licijos ant priemiesčių visai 
nematyti, tik kaip-kur pačia
me mieste stovi po 4-5. 3 d. 
vasario tapo visa Rygos inte
ligentija baisiai kareivių bar- 
barjgkumu užgauta.- Rygoj 
gyveno didis latvių patrio
tas Augustas Dombrovskis. 
Šitas žmogelis buvo visoj ap- 
linkėj pagarsėjęs savo labda
ringais darbais; jis anf kiek
vieno reikalo negailavo pini
gų, šelpė, kur* tik galėjo. ] 
Mylgrive įsteigė blaivystės 
dr-stę ir pastatė namų už 100- 
000 rublių; beto, ten-pat pa
statė ir mokyklų neturtėlių 
vaikams. Dombrovskio fa
brike darbininkai niekada 
neštraikavo —* ko reikalavo, 
viskų gavo. Vokiečiams ir 
maskoliams, žinbma, toki A. 
Dombrovskio darbai nepati
ko, užtai 3 d. vasario užsiun
dė ant jo kareivius, apkaltin
dami jį, buk jis einųs priešais 
valdžių. Kareiviai iškrėtė 
Dombrovskio gyvenimų, mo
kyklų ir Blaivystės dr-stės na
mų (dr-stės vardas „Seemel- 
blahoma”) ir visus tris užde
gė. Patį Dombrovskį pririšo 
prie medžio sušaudymui. 
Pririšo jį tokiame atstume, 
kad galėtų savo namus de
gant matyti. Tada priėjo 
prie pririšto žmogaus karei
vių viršininkas ir tarė velni
šku išjuokimu: „žiūrėk! 
kaip tavo blogi e jie darbai 
prieš carų gražiai dega!” De
gant namams, bėgiojo visi Ry
gos advokatai prie guberna
toriaus ir komendanto, prašy
dami, kad nešaudytų be tei
smo Dombrovskį. Iš pradžių 
gubernatorius neprisileido, 
bet kada trys vokiečiai prie 
prašymo prisidėjo, tada pri
sileido gubernatorius ir paė
męs gerų kyšį, paliepė Dom- 
brovskį nešaudyti. Baigiant 
„Seemelblahsmo” ir moky
klos sienoms degti, sustatė 
kareivių viršininkas karei
vius į eilę, Dombrovskio su
šaudymui. Tame akimirk
sny] atsistojo prie Dombrov
skio jo trys Sūnūs, kurie, pa
klausus ofičierui, ko jie nori, 
atsakė: „jeigu tu trokšti 
žmogaus kraujo, . tai sušau- 
dyk mus, bet tėvų uždengia
me savo krūtinėmis ir jo ne
leisime sušaudyti!” Beeitų- 
sant ofičierui su sunais, par
ijo ir paliepimas D. nesušau- 
dyti. Dombrovskį tuojau 
paleido, bet jau netinkantį 
gyvenimui. Nuo baisios re
gyklos susimaišė jam protas 
ir vakare ligonbutyj pasimi
rė! (Mat koki dalykai deda
si ,,civilizuotuose” kraštuose 
dvidešimto šimtmečio! Rd.). 
Senelis buvo 60 metų, pali
ko tris sūnūs, ir dukterį — 
Sudeginę kareiviai „Seemel-

rovskio fabrikų, bet pasakius 
keliems vokiečiams, kad čia 
jų kapitalas, nedegino. Ta
da pradėjo fabriko darbinin
kus areštuoti; svetimtaučius 
paleido. Kilo kova tarpe 
darbininkų ir kareivių. 4 
darbininkai ligosi ant vietos 
užmušti, o kiek vėliau mirė, 
nežinau. — 6 d. vasario 
kareiviai sudegino blaivystės 
dr-stės „Auseklis” namų ir, 
sako, kad dar daugiau degin
siu. Mat tokiuose namuose 
labai nusideda carui: susirin- 
kę begeria, nepaleistuviauja, 
turi visokių skaitymų, lavi
nasi dainuoti, teatrus lošti, o 
tas, žinbma, yra dideliu pra
sikaltimu prieš carų.

J enerolas Orlov aprei
škė, kad greit ateisiųs iš so
džių į Rygų ir pradėsiųs visų 
Rygų krėsti, šaudysiųs kiek
vienų, ant gatvės patiktų, 
žinogų. Musų draugai teipgi 
nesnaudžia. Rodos, kad visas 
Rygos4niestas pavirg į griu
vėsių krūvų....

Iš Minsko.
Minske areštuoja be jokios 

priežasties nužiūrėtas ypatas 
ypač iš vietinės inteligenti
jos. Kalėjimai pilni žmo
nių. Suareštavo be prieža
sties žinomų gydytojų, d-rų 
Kaminskį. Ant Libavo- 
Romnų geležinkelio prašali
no nuo vietų 238 urėdnin- 
kus.už dalyvavimų streikuo
se. Pasibaigus vienok štrai- 
kui žadėjo nieko nebausti.

Lahovkoj, Minsko guber
nijoj, po tiltu užtiko bombų 
krautuvę. Rado čia 6 dina
mito pripildytas bombas.

Iš Dinaburgo, Vitebsko g.
29 d. sausio Dinaburge , li

kosi - peršautas užveizėtojo® 
geležinkelio varstotų, inžinie
rius Bariajev. Šįovėjo nesu- 
ėmė. Bariajev pašAutas į 
pilvį.

Caras daleido žmonėms 
draugoves, bet vietinės vai-i 
džios uždaro susitvėrusias 
vienį po kitai, kitas, tiesiog, 
išgriauja; darbininkų berže 
likosi išvaikyta^ politiškus ir 
profesijonališkus kliubus iš
griovė kazokai. Vieno kliu- 
bo neišgriovė tik todėl, kad 
jo biurai buvo namuose je- 
nerolienės. Briežiukų dirb
tuvėse Zakso darė kratį, bet 
nieko nerado. Į vienį san- 
vaitę suareštavo .Dinaburge 
su viršum 30 ypatų priguliu- • 
čių prie apšviestesnių luomų. 
Policija įsiveržė į’ skaityklų 
prekėj ų pagelbininkų ir su- 
konfiskavo visas progresyvi- 
škesnes knygaslr laikraščius. 
Skaitykiį uždarė ir jos pri
žiūrėtoja suareštųvo, nors vi
sos knygos buvo cenzūros da- 
leistos. Tokia*. mat dabar 
laisvė.

lš Gardino.
29 d. sausio, .Volkovisko 

,pavietyj suėmė 2 žydu, ntfb 
kurių atėmė hektografų spau- 
dinimui atsišaukimų ir 18 re
volverių. *

Iš Baltstogės, Gardino gb.
1 d. vasario Baltstogėj po

licija užtiko paslaptį spau
stuvę, kurioj spaudinosi soci- 
jalistiškai • revoliucijonieriški 
raštai. Suareštavo prie to

Baltstogėj keli jauni vaiki
nai, susėdę į vežimų, važiavo 
per miestų. Jie turėjo hnm- 
bų. Nuo susitrerV{rTW' 
ba eipliodayo. 
trys vaikinai ir v 
užmušti.



Iš Kauna.
Kauno gubernatorius išlei

do, maskoliškoj ir lietuviškoj 
kalbose, atsišaukimų su paai
škinimais apie rinkimų į vie
špatystės dūmų. Guberna
torius, savo atsiliepime, kal
bina žmones nerinkti savo 
atstovais žmonių netvirtų 
nuomonių, kadangi "toki ne- 
inokės apginti žmonių reika
lu; nerinkti nedorų, nes toki 
persiduos; nerinkti bailių, 
nes toki nieko nenuveiks.

Kaune, šriubų dirbtuvės 
brolių Tilmans likosi uždary
tos dėl nesutikimų su darbi
ninkais. Minėtose dirbtuvė
se dirbo 700 darbininkų.

prikimšti žmonių, nėra nė su agitatoriais' iš revolverių 
vietos, o žmonės zvimbia kaip arba iš šaudyklių pyškinties/ ant tolia 
muses, jįeškodami laisves, bet pradėjo, 
teipgi ir krinta kaip musės 
nuo armotų ir karabinų kul
kų ir nuo kazokų nagaikų. 
Kariuirienė griauja miestų 
murus, o užmuštus skaito 
tūkstančiais. Kita vėl: pri
viso čia daug plėšikų, kurie 
žmonėms kelių pastoja ir pi
nigus atimdinėja. Kariume- 
nen'niekas neina, jeigu ir 
nori kas eiti, tai kiti nelei
džia. Nežinome, kas paims 
galutinai viršų.”

Iš Kupiškio, Kauno gub..
• (Ištrauka iš laiško, prisių

sto P. BĮ.).
Kupiškiu aplinkės gyven- 

• tojai, pamatę, kad jau gali
ma netikusių caro valdžių 
griauti, griebiasi uždegtomis 
širdimis už to, ir stengiasi 
savo pačių rėdų įvesti. Žmo
nes sudaužė kanceliarijoje vi
sus valdžios daiktus ir caro 

‘fotografijas ir išplėšė iš paš
to kasos 17000 rublių. Vien 
nelaimė, kad tris sugavo, bėt 
be pinigų. Vienų vyrų, A. 
Služį, rado užmuštų; pas jį 
rado 5000 rublių; niekas ne- 
žino kas jį užmušė. Dabar 
paštas neima nė pinigų, nė 
šeip siuntinių, ima vien pa
prastas gromatas. Monppo- 
lius ir dabar tebėra uždary
tas. 'Jau ir musų broliai 
pradeda suprasti, kad reikia 
dirbti už "save, -o ne už ma
skolių valdžių, kuri teip bai
siai musų nekaltus brolius 
kankina.....

Lie-

stovį

Iš Naumiesčio pav., Suv. 
gabeni.

(Ištrauka iš laiško, prisių
sto A. G.).

„.... Net. sunku ant šir
dies darosi, pamislyjus apie 
tėvynės Lietuvos vajaus. 
Bliuviškių raštinės raštus su
degino, o po kiek laiko sude
gino ir namų, liko vien kami
nas beriogsųs. Vaitas atsisa
kė, o raštininkai išbėgiojo. 
Per kokį laikų nėjo nė pačtas. 
Per Naujus Metus atvažiavo 
viršininkas su kazokais ir už
dėjo kitų vaitų, Užupių šalty
čių. o raštininku paskyrė 
Bąltrušaitį. Bet neilgai bu
vo šitie nauji urėdninkai — 
už poros sauvaičių vėl viską 
sudegino. Pas mus priviso 
didelė daugybė visokių šni
pų. o ypač iš žemskių, ku
riuos nuginklavo ir išvaikė. 
Viršaitis su būriais kareivių 

- atjoja, renka nekaltus muši 
brolius ir kapoja nagaikomis 
labiau kaip žvėris. Kaip 
šventųjų gyvenime aprašyta 
kankynės kankintinių, teip' 
dabar Maskolijos valdžia kan
kina musų nekaltus brolius. 
Jeigu tik šnipas parodo, 
kad šis ar tas kuom kaltas, 
tai ir areštuoja, sukapoja na
gaikomis ir vos gyvų neša 
kalėjimam Jeigu teip ilgiau 
nekaltų žmonių kraujų val
džios lies, tai sujudins ir so
diečius. Šioje sanvaitėje 
(laiškas rašytas 24 d. sausio^ 
Rd.) nušovė čibnai viršaitį, 
kapojusį barbariškai žmones* 
Teipgi nušovė Griškabūdžio 
šinkorių Bliurų; gydytojai 
atsisakė jį gelbėti Pilvi
škiuos nušovė kitų šnipų — 
pradeda pas mus skaudžiai 
šnipus bausti. Pas mus yra 
didelė daugybė nuo valdžios 
nukentėjusių ir» jeigu norė
čiau visus surašyti, tai reikė 

< tų laukus popieros prirašyti.
(Rašėjas paduoda kelias nu
kentėjusių pravardes, J>et ant 
siuntėjo prašymo, jų. netalpi- 
uame. Rd.). Ant musų ap
linkės jau antru kartu uždė
jo karės stovį ir karės tei
smas sprendė musų nekaltus, 

k, laisvės j ieškančius brolius, 
žudymui.

Dvi dainų draugijos 
tavoje.

Lenkai Lietuvoje 
pirmoj eilėj musų priešų. Jie
ant mus pyksta teip kaip, tas 
žmogelis, kuriam ištruko ar
klys darbininkas ir nesiduo
da pakinkyti į plėškę. Šau
kia ir rodo sėtuvę avižų, bet 
užpakalyj turi apinasrį ir 
rimbų. Jie musų prasčiokė
lius nuolatai klupdo savo gu
driomis intrygomis. Jų toks 
nuo kelių šimtų metų būdas. 
Lenkai garsus' pasaulyje sa
vo intrigomis.

Kaune lietuviai sumanė į- 
steigti draugijų muzikos ir 
tautiškų dainų, po vardu 
,,Daina. ”♦ Lenkai tuoj su
bruzdėjo ir sutvėrė Vilniuje 
„Lutnių”. Ant to dalyko 
dvarponis Montvila duoda 
jiems dovanai butų ir 300 rb. 
pašei po s kas metas. Kauno 
lietuviai iki šiol da neturi 
nieko. Teisybė, gavo nuo 
gubernatoriaus leidimų tver
ti draugijų ir įtaisyti spek
taklių, bet ir čia lenkai užbė
go lietuviams už akių. Pa
darė boikotų, patys ant spek
taklių nėjo ir kitus atkalbi
nėjo, teip kad vietoj pelno 
„Daina” turėjo apie 40 rb. 
deficite. Urnai norėta dary
ti kitų spektaklių, bet lenkai 
padarė agitacijas“ ir suardė 
lietuviškąjį chorų. *

Vilniuje „Kanklės” drąsiai 
eina lenktynėmis su Montvi- 
lo , ,Lutnia” ir pradeda įgyti 
gyvybę ir galybę, pinigų jau 
šiek tiek užsidirba. Vilniu
je yra daugiau lietuviškos in
teligentijos. Kauniškė gi 
„Daina” serga anemija, nes 
čia menkai inteligentų. Len
kai turtingesni. Butų gerai, 
kad kas nors pradžioj „Dai
na” sušelptų. Draugijos mu
zikos ir dainų, tai didelis 
buomas pakėlimui tautiško 
susipratimo. Kas pakėlė Če
kus, jei ne muzika ir ne dai
nos?

, T. Z.

Lietuvių Demokratų Par
mos apyskaita duota Am.

Bev. Selp. Komitetai.
Praeiti metai buvo labai 

svarbus Lietuvos gyvenime:- 
jie įnešė Lietuvos gyveniman 
revoliucijų. Kokiu 
budu tat atsitiko, tame 
straipsnelyje ne vieta šnekė
ti; kiėkvienam čia aišku, jog 
prasideda smarki kova su vy
riausybe. Teip ir męs žiūri
me. Tam tikslui išleidome 
atsišaukimų „Išvien į kovų!” 
ir įkūrėme „Kovos iždų”, į 
kurį galėtų dėti savo aukas 
dar gi tie, kurie K prisilaiko 
nevienodų su mumis pažiūrų, 
bet prijaučia kovai su tėvy
nės prispaudėju. Į šitų „Ko
vos iždų” prisiuntė praeitų 
vasarų 150 dol. ir Amerikoje 
įsteigtasis „Revoliucijos Šel
pimo Komitetas.” Dabar 
metas duoti atskaitų, kų pa
dare o-e už tuos pinigus ir 
kaip juos suvartojome Pir
mučiausiai padidiname agi
tacijos darbų sodžiuose. Ka
dangi agitatorius valdžios 
bernai pradėjo smarkiai per 
sekioti, tai už 153 rabi. 50 
mp. nupirkome ginklų ir pa
eidama po Lietuvą ginki og
us agitatorius^ tada caro 
jernai nedryso prie agitato-

Kalėjimai pilni rių prisiartinti ir tik iš tolo

Toks atsitikimas 
buvo Suvalkų gubernijoje 
spalių 10-14 d., kada musų 
agitatorių, uždariusį 6 rusų 
mokyklas, vijosi pristovas su 
žemsargiu. Iš šaudyklių su
žeistas agitatorius ir arkliai. 
Brauningo revolveris išgelbė
jo agitatorių, bet sužeistus 
arklius reikėjo palikti. Agi
tatorius, atsišovinėdamas su 
žemsargiais, nuėjo per. mi
škus, nelaimingi gi arklUi 
buvo suareštuoti ir į protoko
lus pateko po vardu ,,politi
škųjų arklių”. Atsistovėję 
15 dienų arešto, tie „politi- 
škiejie arkliai” buvo sugrą- 
žinti savininkui už 15 rublių. 
Toji pirmoji už Amerikiečių 
pinigus kelionė apsiėjo Lie
tuvos Demokratų Partijai pi
nigais 35 rublius 37 kap.. 
Galų gale musų darbų prisi
savino Lietuvos Socijaldemo- 
kratai, nors musų agitato
rius pirmas čia pasirodė ir 
gerai išpildė pavestų jam 
darbų. , Už pasiliekančius 
pinigus padaryta į įvairias 
vietas Kauno, Vilniaus ir Su
valkų gub. dar šitos kelionės: 
(Čia traukiasi įvairių vietų 
surašąs, kur Demokratų Par
tijos agitatoriai atliko jiems 
pavestus darbus ir nurody
mas ant ko, kur ir kiek iš nu
siųstų pinigų išleista. Tų 
su rašų laikraščiuose talpinti 
negilima, nbs Maskolių val
džia gal pasinaudot Pasi
lieka komitetų rankose. — 
Buvusiojo R. Š. K. pirma. 
A. Bacevyčia.)
- Visur musų agitatoriai sa
kė „ pamokslus” viešai — ant 
turgaviečių, šalę bažnyčių, 
valsčiuose ir po kaimus, ža
dino politiškąjį susipratimų 
ir skelbė autonomijos 
Lietuvai reikalingumų, užda
rinėjo monopolius ir rusų 
mokyklas ir laukan varė mo
kintojus rusus, parodydami 
jiems kelių į tikrųjų Rusijų, 
kur terp savųjų galėtų būti 
žmonėms naudingi; griovė 
senųjų valsčių, tvarkų, pri
klausančių žemiečių viršinin
kams ir kitiems čaro bernams 
ir tos tvarkos vieton įvesdavo 
naują, priklausančių 
žmonėms; tuo pačiu lai
ku agitatoriai kaimiečių tar
pe tvėrė organizacijas, tei- 
posgi gyvu žodžiu, raštais ir i 
savo pavyzdžiu parodė žmo
nėms caro valdžios boikoto ta
kus, dargi nuginkluodami 
kai-kur že m sargius. Tas boi
kotas caro bernams baisiai 
netiko ir jie visokiomis šuny
bėmis su juo pradėjo kovoti, 
apšaukdami Lietuvoje aštrių
jų sargybų ir karo metų, pa- ' 
galiaus, Kauno gubernijoje l 
tvėrėsi armotų ir kulkosvy- i 
džių. Klausymas: ar ilgam 
užteks armotų ir kulkosvy- 1 
džių pageltos? '

Lietuvos Demo-

, 25.XII.19O5.- . 
Didžioji Lietuva.

tai reikaląvo, kad byla butų 
l atlftta, kol dava
lų,-įfurie jau neva 

aidžib apginė-

Maskolijos valdžia stengiasi iš
gauti Gaidį.

20 d.vasarįo tapo New Yor- 
ko teisme byla Gaidžio per
kratinėjama. Maskoliškas 
konsuline ir jo atstovas ap
kaitina Gaidį, kad šitas, be
tarnaudamas Peterburge pas 
'kokį ten ’ Vešnakovų, * jam 
$4200 pavogęs ir su tais pini
gais į Ameriką išdūmęs. Vie
nok tas netiesa. Gaidys yra 
politiškas pabėgėlis ir iš jo 
Maskolijos valdžia mano 
daug pravardžių augštai sto
vinčių urėdininku, revoliuci
ne vadovų, išgauti, užtai jį 

ir apkaltina va gysta. Mas 
k oi i j oš samdyti advokatai ne-

i rtai ateisiu, 
i pakeliui įsa; ___________

jas, advokatai Rosenthal už- 
protestai ir rėikalavo G. pa
leidimo, ’vierfok veltui, nes 
Amerikoj va! uia Maskolijai 7Q j
simpatizuoja. Advokatas Ro
senthal (i a rodė, kad G. nie
kada pa^Vėšnakęvų netarna- 

■ vęs, bet <0110(^1897 m. iki 11 
d. balandžio, 1898 pas našlę 
jeherolo Litmsky, Peterbur
ge tarnavęs. uTada nuo 10 d. 
spalių, 1899 m. iki 3 d. gegu- 
žio,1904m.pas jenerolų Filiso- 
fen ir nuo 15 d. gegužio pas 
jenerolų Lajnansky ant tar
nystes pristojęs, kur iki 26 
d. lapkričio, 1905 m. btlvo. 
Jenerolas Lamansky buvo va
dovas revoliucijonierių ir jo 
siekiu buvo pertikrinti ka- 
riumenę ir pervesti jų ant 
žmonių pusės. Lamansky 
buvo susirišime su augščiau- 
siais valdžios urėdninkais ir 
dvasiški ja, kurie troško Ro
manovų sostų nugriauti. 26 
d. lapkričio dasižinojęs La
mansky, kad valdžia daug 
jų paslapčių susekė, išbėgo į 
užrubežį, į Šveicariją, o savo 
ištikimam . tarnui, Gaidžiui; 
davė ftoo rublių liepdamas 
Amerikon bėgti. Lamansky 
gerai žinojo, kad jam prasi
šalinus, valdžia griebsis už 
Gaidžio ir notės iš jo vardus 
suokalbininkų išgauti. 27 d. 
lapkričio išvažiavo G. j Mos- 
kavų, prabuvo ten dvi sa
vaite ir tada išvažiavo Ame
rikon, kur .jį ir sugriebė. 
Advokatas Ęosenthal tikri
na, kad visas G. apkaltini
mas, tai, Maskolijos valdžios 
melagysį^s. rJi nori Gaidį 
užtai į savo tnagus išgauti, 
kad šitas žino visas suokal
bininkų pravardes. Advoka
tas Rosenthal mano, kad 
Maskolius atidžia negalės 
pristatyti Xikxų davadų, ap
kaltinančių ^įGaidį vagy eta, 
bet stengsis jį kitokiais bu
dais išgauti *- apšauks žmog
žudžiu. O tas Maskolijos 
valdžioms sekasi padaryti.

Uždraudė nėdėliomis teatrus 
perstatyti.

Iowos valstijos senatas už- 
gyrė įstatymų, uždraudžiantį 
nėdėliomis teatrus perstatyti, 
nes perstatymas teatrų ardus 
šventadienių ramumų. Už 
pervarymų to įstatymo la
biausiai dirbo' „ilgaskver
niai”. Tokie pat ilgaskver
niai norį ir Chicagos mieste 
tokį įstatymų užgirti, nori 
uždrausti ir balius ir koncer
tus šventadieniais kelti. 
Mum agi rodosi, kad laikymas 
dievmaldystės, o ypatingai 
gaudimas varpų, teipgi ardo 
švetadienio ramumų, neduo
da tykiai prie Dievo melstis. 
Tas turėtų būti teipgi už' 
drausta! — Jie prisipūtų 
„Christaus kraujo”, kurio 
mums neduoda, turi kasdien 
sau šventadienius ir ramu
mų palotinose begyvendami. 
Nedyvas, kad paskui ban- 
krutija ir bažnyčiose skerdy
nes rengia. Jiems neg&lvoj 
vargšų paeilsys ar pasilinks
minimas! Jie nori ir šventa
dienį vaf^šui^terguvės diena 
padarytu idant tokiu burtu 
geriau pinigas iš jo išgautų. 
Matydami, kad vargšas grie
biasi priė^švissos, prie dalios, 
nori jatf ir tų atimti, jeigu 
ne gerunfu, tdl po prievarta! 
Ir čionai pritinka Heine’s 
žodžiai:1 „Nės tiesų gyveni
me, nuskurėll, teturi tie, ku
rie kų-nora turi” (turtingie
ji®)-

- NeUoiinta. .
Senatorius Gallingėr įnešė 

į senatų, kad tas užgirtų pa
didinimų algų prezidentui, 
kabineto sąnariams ir ,,žmo
nių” atstoyama. Salyg jo

galėjo jokių Gaidį apkalti įnešimo prezidento alga tū
nančių davadų parodyti, už-Į tinti išnešti $75000, vice-pre-

zidento $15000, kabineto są
narių $15000, kalbėtojų $12- 
000 ir senatorių ir reprezen
tantų $7500. Męs gi butumi 
labai linksmi, kad bent 5 ar 
8 dalį mažiausios algos gau
tume! ę

. ' 'Vėtros.
Dbnveb, Colo. 1 d. kovo.' 

Iš čionai praileša, kad tose 
aplinkinėse labai dideli vėtra 
siautė. Pasažierinis trukys, 
Cheyenne & Northern gele
žinkelio, likosi sustabdytas. 
Susinešimai pertraukti, tele
grafų dratai nutraukti. Me
na, kad Wyomingo ir Colo- 
rados farmeriai nuo vėtros 
kiek nukęs.

Liūdnas likimas.

Nelaimės ant geležinkelių. - mokintojų ir uždarinėjimu
Chablkstoj^, W. Va. 28 

d. vasario nušoko čia nuo rė- 
liųj rytus vąžiuojųs pasažie- 
rinia trukys Coal & Cpke ge
ležinkelio. 20 ‘ypatų, likosi 
sužeistos, iš kurių trys, tur
būt, mirs. „ —

Expliozijos.
Birxingham, Ala. Iš čią 

praneša, kad anglekastyriėse, 
Little Cahaba Coal Co.,Piper, 
Ala. nuo įvykusios eipliozi- 
jos 6 anglekasiai užmušti ir 
dvylika sunkiai sužeisti, ku
rių daugumas jau pasimirė.

IŠ DARBO LAOSO
N Chicago, III. 16 prie-

Dešimts didžuvių gaudyto^ iasties suštraikavimo 20 kur- 
jų laivai yra ties Point Bar- 
row, šiaurinės Alaskos pa
krantės, įšalę. Ant laivų iš 
viso yra 246 vyrai ir dvi mo
terys. Maiste beturį laivai 
mažai, o kadangi jiems jokios 
pagelbos negalima priduoti, 
tai gresia jiems’ bado mir
tis.

Ne kiek tesiskyrė nuo Turkijos 
sultano.

Richmond, Utah pasimirė 
misijonierius marmonų baž
nyčios, Marrimer W. Merrill. 
Merrill buvo 74 metų ir turė
jo 9 pačias; 7 pačios da gyve
na. Jis paliko 49 sūnūs ir 
dukteris, 140 ainių ir keletu 
ainių-ainių.

. Ugnis, teatre.
j. Williamsbubg,Pa. IŠ prie
žasties eipliodavimo gazoli
ne bačkos, pasidarė teatre, 
Opera House, laike perstaty
mo didelis sumišimas. Su
mišime tapo 25 ypatos su
žeistos, terp tų kuturios jau
nos merginos.

Sniego darganos.
Lincoln, Nebb. 2 d. kovo. 

Iš čia pareina žinios, kad vi
soje . šiaurinėje ir vakarinėje 
dalyj valstijos Nebraska la
bai didelės sniego darganos 
siaučia. Temperatūra labai 
nupuolus ir sniego jau apie 
6 colius storio;

Bijosi anarchistų.
Italijos karaliaus motina, 

Margareta, neatvažiuosenti į 
Ameriką, kaip pirma laikraš
čiai garsino. Mat ji pabūgo 
anarchistų. Tegul nevažiuo- 
jr, męs jos nelaukiamel >

Pasisekė pavogti.

kovo. Čia subankrutijo ban
ką Southern Bank <fc T rus t 
Co. Banka buvo su $600000 
kapitalo uždėta. Depositai 
išneša $80000, o pati banka 
turi — $94.30.

Gaisrai.
Salntąj Kanb. 1 d. kovo. 

Čia dega prėrijos. Ugnis 
apgriebusi apie 80 kvadratiš
kų mylių plotų. Nuostolių 
apskaito ant $50000. Prane
ša teipgi, kad du kūdikiai 
tapę ugnies auka, bet patvir
tinančių žinių da nėra.

Buyvalo, N. Y. • 2 d. kovo. 
Čia užgimė gaisras Wheeler’- 
iškame javų name. Namas 
ir javai sudegė. Nuostolių 
apskaito ant $176000.

Čia 
namas

Star Shirt Co. 500 merginų, 
kurios name dirbo, zšeip-teip 
išsigelbėjo. Daugumas dar
bininkių labai išsigando, bet, 
nors ir pasidarė sumišimas, 
visgi nė viena nesužeista. 
Viena 42 metų sena moteris 
teip išsigando, kad negyva 
ant žemės pargriuvo. Na
mas priklausė firmai Hut- 
chinson, Pierce <fc Cet */tš' 
New York. Padarytų nuo
stolių apskaito ant 75000 
doL \

su<

pių neteko čia apie 300 mer
ginų Ir vyrų darbo. Firmos: 
Tilt Kenney 8hoe Co. ir J. 
P. Smith Co., kur štraikas 
užgimė, uždarė savo dirbtu
ves ant nepaskirto laiko. Iki 
šiol kurpiai gaudavo po 
$3.50 ir $4-00 ant dienos už 
8 vai. darbo dienų, dabar jie 
reikalauja pakėlimo mokė- 
sties 50c. ant dienos.

maskoliškų mokyklų Lietu
voj? Kuom yra atstatfnėji- 
mai netikusių, su prievarta 
valdžios įsodytų, valščių vir
šininkų? Visos revoliucijos 
prasideda nuo mažo, o išduo
da svarbius vaisius. Paėmi
mas Bastilijos, ką Prancūzi
joj laiko už tautiškų šventę, 
pats buvo dar mažiau revo- 
liucijonierišku negu daužy 
mas monopolių ir vaikymai 
iš Lietuvos caro tarnų. Be] 
gijoj revoliucija prasidėjo • 
daužymu rando, biurų Įaugi 
Bruxellej po perstatymu , 
operos ,,MasanielloM, o ji pa
sibaigė visišku atsiskyrimu 
Belgijos nuo Nyderlandų 
Kaip gaisrų gimdo maža ug
nelė, teip ir revoliucijos pra- 
sideda nuo mažų protestų 
prieš netikusių tvarkų. Pirm 
laiko nieks negal įspėti, kaip ' 
toli jos nužengs. Nieks ntf 
gal įspėti, kaip eis revoliuci* 
ja Lietuvoj, kadangi jų gim
do pats gyvenirįas o ne no
ras vadovų. JČigu gyveni
mo sanlygos ne vers žmonių 
kilti prieš netikusių tvarką, ir 
vadovai ne ras pasekėjų. Juk 
ir dabar,be abejonės, vadovai 
ne siunčia beginklių žmonių 
prieš kariumenės karabinus 
ir kanuoles, o vij?nog kraujo 
praliejimai atsitinka. - Taigi 
juos gimdo ne vadovų noras, - 
bet pats gyvenimas. Su 
tuom apsireiškimu mes turi
me rokuotiesi,. kadangi tikri 
kraujo praliejimai gali už
gimti prieš musų norus. Bi
jojimu vardo revoliucijos 
mes jos nenutildysime, bet 
reikia rengtiesi,kad ji be prisi 
rengimo jie kiltų.

Maskolijoj prieš randų kįla 
revoliucija ne vien Lietuvoj, < 
bet teipgi Latvijoj, Lenkijoj, 
MLazrusijoj, ant Kaukazo, net 
pačioj Maskolijoj, vienur 
smarkiau, kitur silpniau, 
vienur Mu žmonės su ginklu 
stoja į kovų, kitur kovoja dar 
be tvarkos. Su tuom apsi
reiškimu mes turime teipgi ; 
rokuotiesi ir rengtiesi. Ar 
sukilus nors pavergtoms tau- 
I cms mes galime žLyjeti, kaip 
sukilusius skers caro kazo
kai? Jeigu kitų sukilimus 
valdžia su valdys ir mes nie
ko ne pelnysime, o jeigu kiti 
iškovos sau laisvę, o mes prie 
kovos nėprisidėsime, teipgi 
nieko ne gahsime, nes be dar
bo nėra n?b> vaisių, dykai 
nieks nieko ne duoda.

Todėl,jeigu dabartinį judė
jimų Lietuvoj mesdr-aievarty
tume revoliucija, bet turime 
prie jos rengtiesi, kad ji ne
pasirengus nekiltų. Todėl 
ne tik vardo revoliucijos ne 
reikia bijotiesi, bet reikia 
apie jų kalbėti ir rengtiesi.

Seimo rengėjų, surengtų sy 
rezoliucija, nors ji: ne apima 
visus lietuvių reikalus, ne 
buvo perkratinėjama, nes 
susirinkusiems buvo vien pa
likta jų priimti arba atmesti 
ir tai besibaigiant seimui, 
kada ne buvo jau laiko kitų 
apdirbti.

Svarbiausias seimo vaisius 
— tai išrinkimas komiteto 
priėmimui aukų. Komitetas 
išrinktas iš septynių ypatų: 
Kun. Peža — prezidentas, 
Šernas — susinešimų sekre
torius, Dudis — kasieriua, 
Bagočius — finansų sekreto
rius; kasos- prižiūrėtojai: Ta
raila, Povilaika ir Lesniauc- 
kas (jie gyvena ne ten, kur 
yra kasieriua, todėl jį kon
troliuoti ne bus lengva, važi
nėjimas ne apsieis be kaštų.). 
Bet komitetų galima buvo iš
rinkti Ir be seimo; tam . galė- J 
o patarnauti laikraščiai, o 
d išrinkimo naujo komiteto -

--- •
. Lietuvių seimas Philadel- 

phioj. %
- x Vertę darbo paprastai ap- 
: skaito, sulyg vaisių, kokius 

jis gali išduoti. Ar teip ga
lima svarstyti ir lietuvių su
sivažiavimų Philadelphioj'

' Vaisiai to seimu pavadinto 
susivažiavimo menki. Keno 
tai kaltė, šiuom tarpu nė kal
bėsime.

Kaip atsibuvo seimas, kų 
kas kalbėjo, tie dalykai ne 
svarbus, mes tikėjome, kad( 
apie tai prisius 'laikraščiams 
aprašymus presos komitetas. 
Jeigu ant seimo paveikslin- 
gos tvarkos ir ne buvot bet 
nebuvo nė didelių vaidų.

Didžiausių ■ klaidų seimo 
rengėjai padarė, kad ne ap
dirbo seimo programo ir su
sirinkę delegatai ne turėjo 
progos tų spragų užkimšti, 
kadangi tam tikslui jiems ne 
duota laiko. Ne buvo laiko 
ne apsvarstinėti pirm laiko 
apdirbtų seimo rengėjų • re
zoliucijų, panašių į nutari
mus Vilniaus lietuvių susiva
žiavimo. Nutaria rezoliu
cijų tų gabenti Washingto- 
nan ir perduoti jų atstovams 
svetimų kraštų. Tų atlikti 
pavesta Dr. Šliupui ir Matu
laičiui.

Tas gerai, bet kų komitetas 
darys, jeigu svetimų kraštų, 
ypač Maskolijos atstovas, 
perskaitęs jų, numes į-gurbų 
arba padės archivan? Amba
sadoriai, kaip iki šiol, ne ga
li atsisakyti perduoti reika
lavimus randų, kadangi ir 
jie pats yra tik atstovais ran
dų ir valdonų, su privatiškų 
komitetų perduotais raštais 
jie gali elgtiesi teip,kaip jiems 
patinka. Paprastai randas 
randui kėblumų ne daro, ty
čia ne erzina viens kito, jei
gu iš to ne mato sau naudos. 
Musų komitetas ne turi ga
lės perkeisti dabartinę di- 
pliomatų etikų ir pasielgimo 
formas. Maskoliškas randa? 
ir be perdavimo rezoliucijos, 
jeigu jo atstovas jų laikys už 
svarbių, išgirs ir be ofitiliš- 
ko jos perdavimo ir vaisiai 
bus tie pats. -*;

Ant seimo saugotas! da
bartinį judėjimų Lietuvoj 
vadinti revoliucija. Gerai. 
Bet turime apsvarstyti, kas 
ištikro1 yra revoliucija? 
Mums, rodosi, kad revoliuci
ja yra tai protestas ir griovį- galėjo aukas priiminėti sena* 
mas ne parankios, ne pakaki- laikraščiai, 
nančios tvarkos. Jeigu teip, 
tai kuom reiktų pavadinti 
daužymų monopolių demora- 
izuojančių žmonis? Kaip 

pavadinti vaikymų maskolių

jaukiami apkalbėjimui visų 
autos svarbesnių reikalų.' 

Tuom tarpu nė joki . 
Amerikos lietuvių reikalai



* Ex sekretorius.

kai

J,

yra sužinoti

Straipsnelis bu antgalvio.
Jaroslavo miesto pravosia-J

=
- ant seimo Philadelphioj ne 

buvo užkliudyti. Argi mes 
Amerikoj nė jokių reikalų ne 
turime? Ant seimo rods mu
sų partijų atstovai turėjo 
progų susitikti, bet ir iš to 
ne didelė nauda, kadangi at
stovai ne turėjo progos ap
kalbėti reikalus, tai ne galė
jo išrasti nė pamatų susitai
kymo. Darėme seimų be 
pliano ir be programo, teip 
pasilieka ir ant tolihu. O 
vienok seimas ne mažai pini
gų kaštavo: ant seimo buvo 
su viršum trįs šimtai delega
tų. Jeigu kiekvienas išleido 
tik po 10 dol., tai išpuls jau 
3000 dol. Ar vaisiai seimo 
atlygįs už tuos kaštus, tų tik 
ateitis gali parodyti. '* 

Ant rytojaus, salėj lietu
viškos parapijos buvo išrink
to komiteto susirinkimas. 
Ilgi ginčai buvo už vardų ko
miteto. Ir čia ne .norėta, kad 
komitetas vadintųsi Revol.

x Šelp. Kom.
Nutarta, kol Europoj ue- 

susitvers iš visų partijų ko
mitetas, pinigus siuntinėti 

' sulyg reikalavimo aukautojų, 
o kur nurodymų nebus, lai
kyti pas kasierių, kol * Euro
poj ne bus visuomeniško ko
miteto. Bet kų gi mes, ko
mitetas, darysime* jeigu Eu
ropoj partijos negalės susi
taikyti ir negalės tokio ko
miteto išrinkti? Laikyti il
gai be naudos pinigus pas 
kasierių ypač dabar, kada 
Lietuvoj pinigai teip labai 

$ reikalingi, butų negerai. •
1 ’ r Šernas.

lų. Nutarėm kiek galini 
darbuotis tarpe čia gyvenan
čių. Prisižadėjome organi
zuoti juos po vėliava Socija- 
listų Partijos. Tada atlai
kėme da>porų susirinkimų ir 
— atlikta. Viskas liko už
marščiai, kuopa pairo, tur
būt dėlto, kad labai pavargo
me be dirbdami. Priežastis 
kuopos pairimo, tai kaltė va
dovų, prisižadėjusių atlikti 
darbų, o nedirbusių. (Tame 
ne vadovų kaltė, bet pačių, 
nereikėjo tokius išrinkti. 
Rd.). Pirmsėdis, V. Burba, 
išvažiavo, jis buvo tvirtas so
či jalistas,o paslikų šiem s musų 
vadovams, raštininkui ir or
ganizatoriui, tiek rūpėjo kuo
pos palaikymas,kiek sotinam 
alkanas. -

Nedėlioj, 18 d. vasario, 10 
vai. vakare plėšikai pašovė 
lietuvį karčiamninkų Kaz
lauskų, .jo paties karčiamoj: 
du negrai ir vienas baltveidis. 
Plėšikai paprašė gėrimų, be- 
neš^nt Kazlauskui į ruimų 
gėry mus, baltveidis spruko į 
užbarę j)rie pinigų. Kaz- 
lauckas, pamatęs, kad plėši
kas prie pinigų, šoko prie jo, 
tas pagriebęs jo paties' revol
verį iš užbario, pašovė Kazį, 
į kojų. Paėmė pinigų $7.00 
ir pabėgo, vienok pasisekė 
plėšikus suimti.

Senas Krivaitis.

valandos po pietų, ant Bridg< 
porto, po antrašu 869—83rd 
PI. Tautiečiai ir tautietės, o 
ypač Jaunimas, trokštanti pa
kelti savo ir savo tautiečių 
dvasių, tegul atsilanko ant 
dainų.

Ž.... tės vaikas.

Iš Chlcago ,111.
Chicagos mieste, rodos, 

daugiausiai visokių lietuviš
kų draugysčių yra. Tarpe 
daugumo pagelbinių ir pra
kilnesnių dr-sčių — ,, Auš
ros”, S. L. A., L. S. P. A. ir 
Tėv.Myl. dr-sčių—yra čionai 
ir Dr. V. Kudirkos teatrališ
ka giesmininkų dr-stė, užei
davusi sau už siekį!, lošti te
atrus ir lavinties dainiavime. 
Taigi, tokių dr-sčių, kaip Dr. 
Kudirkos, retai kur užtinka
me ir tokios dr-stės atneša, 
kaip matyt išviso, žmonijai 
nemažų naudų. Kiekvienas 
prigulintis į dr-stę gali lavin
tis dainavime, t y. lavina sa
vo balsų, ir podraug linksmi
na dainomis savo tautiečius. 
Męs lietuviai Chicagoje da 
ikišiol, neturėjome savo di
delio choro. Lietuviu Chi
cagoje skaitosi apie 30000, 
taigi truputį mums gėda ap
sileisti kitoms tautoms. (Ne 
tik „truputį”, bet labai gė
da! Męs giriamėsi, kad mu
sų tėvynė, Lietuva, dainų 
krąštas, bet darbu to neparo
dome. Ne pasigyrimus žmo
nės godoja, bet darbut Ver
tėtų mums pavyzdį imti nuo 
kitų tautų, paveizdon, vokie
čių. Kur dešimtis vokiečių, 
ten, žiūrėk, jau ir choras ir 
jų chorai dainuoja gerai. 
Nesigirkime, bet dirbkime, 
tuomet kiti mus pagirs.Rd.). 
Juk ir męs esame tokiepat 
žmonės, todėl zkam turime 
atsilikti nuo kitų!? Dėltogi 
lietuviai ir lietuvaitės, eina
me visi, turinti gerų balsų, 
lavinties dainavime. Jau yra 
gerokas choras Dr. V. Ku
dirkos dr-stės, ,bet tarp tokio 
daugumo lietuviuos da per- 
mažas. Užtai daįnų mylėto
jai dauginkime skaitlių dai
nininkų, kad ir męs lietuviai, 
gražiuose pasilinksminimuo
se ar apvaikščiojimuose galė
tume uždainuoti puikias lie
tuviškas daineles, kad net 
aidas tėvynėj Lietuvoj atsi
muštų.

Dr. V. Kudirkos dr-stės 
choro dainos man kas sykis 
tiek naujos energijos prida
vė, kad net iki šiai dienai da 
daug jos turiu. Girdėjau ir 
.tokių dainų, . kurias žmonės 
išgirdę verkė. Taigi da pa
antrinu: broliai! didinkime 
eiles dainininkų! <Tegul Me- 
tuviškas choras būna pirmu
tinis Chicagoje ant visų mu
sų pasilinksminimų.

Iš Riverton, III.
Girdėdami kaip musų broliai 
kovoja už tėvynės laisvę, su 
kraugeriu, niekada nepasiso- 
tinančiu mus kraujo, caru, ir 
matydami laikraščiuose ren
kamas aukas revoliucijos 
naudai, ir męs, Rivertono lie
tuviai, užmanėme kuom-nors 
juos sušelpti. Du lietuviai, 
A. Brazis ir J. Butkus, užma
nė pereiti per lietuvių gyve
nimus ir parinkti aukų. Iš 
vko surinkome $24.35, ku
riuos ir prisiunčiamo ,,L.” 
redakcijai (aukautojų vardai 
pagarsinti kitoj vietoj. Rd.), 
prašydami perduoti Centr. 
Rev. Šelp. Kom Aukas ski
riame Soc ij ai demokratų Par
tijai.

Bevaikščiodamas per lietu
vių gyvenimus radau daug 
karštų tėvynainių, mylinčių 
bavo gimtinę šalį, bet radau 
ir caro garbintojų, kurie ne
tik nieko nedavė, bet dagi 
kitus nuo davimo atkalbinė
jo. Tiems reikia ištarti pa
niekų. Jų gyslose jau lietu
viškas -kraujas užmiręs, jie 
neatjaučia meilės, jų širdis 
akmeninė. Reikia da pami
nėti, kad musų miesto mote
rys ir merginos labiau auka
vo, negu kai-kurie vyrai. 
(Moterys visada būna pirmu
tinėmis, kur eina kova už 
laisvę. Teip franeuzų ir vo
kiečių revoliucijose buvo vi
sur moterys vadovėmis, o 
teip-pat jos yra dabar irMas- 
kolijos revoliucijoje. Tas 
per amžius, vyrų, pavergtas 
sutvėrimas atjaučia laisvę 
visai kitaip, negu męs, vyrai! 
Rd.). Visiems aukautojams, 
o ypatingai moterims, ištariu, 
vajdan revoliucijonierių, šir
dingų ačiū.

A. Brazis..

‘r*
Iš SčHngfleld, 111.

Lietuvi^ čia nemažai, sako, 
kad bus Ąviršaus 1000, bet 
tikras slgiitlius nežinomas, 
nes čia lietuviai išsiskirtę. 
Pas mus nėra nieko tokio,

> kas išsiskirsčiusius musų bro
lius vestų į vienybę. Tiesa 
yra čia keletas lietuvių drau
gysčių: S. L. A. kuopa, Lie
tuvos Sūnų dr-stė ir Tėv. 
Myl. dr-stės kuopa. Prie 
puskutinės mažai kas prigu
li, nors, abelnai, ir visos ne- 
daugiausiai turi sųnarių.

■ Tame, rodos, kaltė ir neran
gumas, viršminetų dr-čių vir
šininkų ir visų sųnarių, nes 
jiems rodos, kad visi privalo 
ateiti ir prisirašyti prie mu
sų organizacijų. Ne, drau
gai, norėdami suvesti brolius 
į vienybę, pritraukti prie 
tautiškų ir darbininkiškų or
ganizacijų, turime pasidar
buoti. Kaip iš tuščio nieko 
negalima pripilti, teip nedir-

“ bus negalima darbo vaisių 
laukti.

Neretai męs rūgo jame ant 
kunigų, kad jie mus skriau
džia, lietuvių kruvinais cen
tais pastatytas bažnyčias ai- 
rišiams vyskupams užrašo. 
Kad tas daroma su skriauda 
lietuvių tautos, tų visi su
prantame. Nors lietuvių ku
nigai ir yra vienos motinos 
Lietuvos vaikais, bet jie pa
ėmė savo brolius į dvigubas 
išnaudojimo kilpas. Savo

- brolius pajungti ir svetimtau
čiams ant išnaudojimo pa
duoti, pasisekė tik kunigams

> per ‘ smarkių agitacijų, per 
darbštumų. Ta pat budo 
turime ir męs pasinaudoti, 
idant apsaugoti musų brolius 
nuo teip brutališko išnaudo
jimo kunigų.

Lietuviai nuo senei tvėrė 
čia parapijų, bet vis veltui. 
Kunigėliai vienas po kitam 
atvažiuoja, pabūna ir vėl ne
šinas, apsigyventi neįstengia. 
Daugelis čionaitinių lietuvių 
mano, kad bažnyčia, už lie- 
vių pinigus pastatyta, Priva
lo būti lietuvių tautos sava
stim, o ne airių vyskupų.

Buvome sutvėrę čia kuopų 
Lietuvių Socijalistų Partijos. 
Iškart prisirašė 11 draugų. 

j Ant pirmo susirinkimo išrin
kome vedėjus kuopos reika- --------

kiekvieną nedėldienį, nuo 2 dentus, aprašančius jo biau

Iš Spring Valley, III.
Nedėlioj, 25 d. vasario už

pykęs musų^ kunigėlis ant 
korespondentų, rašančių į 
laikraščius apie jo begėdiš- 

i kus prieštaravimus kovojan
tiems už laisvę, kad keikė, 
tai keikė rašėjus. Aiškino 
žmonėms, kad Maskolijoj nė
ra revoliucijos. Teipgi aiš
kino, baisiai įpykęs, kad Mas- 
kolijoj pats raudas revoliuci
jų kelia, ir tik dėlto, kad 
žmonės vieni kitus išsiplautų, 
o ypatingai,, kad maskoliai 
lietuvius išpiautų. Bet, tur
būt pamiršo ar nežino, kad 
Peterburge ir Maskvoj _ ran
das daugiau maskolių išmu- 

i šė, negu svetimtaučių, o da 
mažiau lietuvių. Apart to, 
argi musų kunigas butų to
kie kvailas ir manytų, kad 
randas pats tokių revoliucijų 
kelia, kuri jam kasdien gali 
galų padaryti? O jeigu ir 
pasisektų randui revoliucijų 
apveikti (kų neduok Dieve), 
tai argi randas jau ant tiek 
butų durnas, kad, būdamas 
skolose pragrimzdęs, da piltų 
milijonus ant kėlimo revoliu
cijos? Kad neteip yra, tai 
tų, turbut, kiekvienas su
pranta apart musų kunigo. 
Bet, daleiskim, jeigu ir ran
das tuos neapsakomus krau
jo praliejimus surengė, anot 
musų kunigo, tai kų-gi besa
kyti apie tokį randų? Argi 
galima už tokį žmogžudiškų 
randų užstoti? nes užstodamas 
už tokį pats liekiesį žmogžu
džiu. Vienok musų kunigas 
tų daro, ir niekina revoliuci- 
jonierius. Argi jis nesu
prastų kų bedaro?v Dieve, at
leiski e jam, nes nežino kų da
ro! (Bet žmonės neturi jam' 

Praktikai dainų atsibuna atleisti! Rd.). Korespon-

kų buvo $12.15, o uždirbtų 
$62.55. (Vlsjis sudėjus iš
mauname $74.70, kas jau pa
minėta. Rd.). Pinigai dar 
neišsiųsti. (Ko laukiate? Ar 
svieto pabaigos? Rd.). Gir
dėjau, kad keta siųsti ant p: 
J. Lizdeikos vardo, Londo
ną?.

Buvęs ant baliaus, Ig. N.

Iš Scranton, Pa.
Scrantono lietuviškoje Šv. 

Juozapo parapijoj kilo revo? 
liucija dėl nesutikimų para- 
pijonų su kun. Kaupu. Ko
mitetas buvo pas vyskupų 
drauge ir kunigas Kaupas su 
savo šalininkais. Kada vys
kupas užklausė komiteto apie 
priežastis nesutikimų, para- 
pijonai prašė, kad jiems duo
tų kitų kunigų. Vyskupas at
sakė, kad jis kito kunigo ne
duos ir kad kunigas Kaupas 
yra gana geras. Kunigas 
Kaupas papasakojo vysku
pui, kad parapijonai nori 
sauvališkai elgtis su velyki
nės kortelėms priešais bažny
čios tiesas. Vyskupas pa- 
kiauši komiteto: kiek ima už 
velykinės išpažinties korte
les. 'Komitetas atsakė, kad 
5 ir 6 doliariųs. Vyskupas 
atsakė, kad komitetas daro 
biznį tiek imdamas už korte
les. Viskas ant to pasibai
gt, skundas liko be pasekmės. 
Parapijonai susirinko ant sa
lės Auditorium 1 d. koyo,bet 
ir čia nieko gero nenuveikė. 
Dabar vėl bus parapijos susi
rinkimas nedėlioję 4 d. ko
vo.

Kankinių reikaluose. 
Amerikos aukautojams.

■ ,,Kankinių daugybės, pini
gų trūksta” — teip maž-daug 
pranešė telegramas dvi savai- 
ti atgal „Am. Kankinių Ko
mitetui” (p. Mikolainio-var
du) mųsų užsienio atsto
vas, prašydamas k negreičiau
siai atsiųsti susirinkusias au
kas. « **

Tais keliai žodžiais musų 
reikalų stovis visiškai aiškiai 
ir teisingai tapo parodytas. 
Kokia dabar Rosi jo J ir pas 
mus siaučia reakcija, visiems, 
kas tik laikraščius skaito, yra 
žinoma. Iš tų pačių laikraš
čių visiems jau bu’s teip paf 
paaiškėjus, ko ta- reakcija 
nori ir koksai gali būti jos 
galas. Apie tai męs ir nera
šysime, — viena tik čia pa
brėšime, o tai būtent, jog 
geresnė ateitis, kurios dėlei 
kovojame, laukia dar iš mu
sų daug ir visokeriopų aukų. 
To nekas, kam brangi yra sa
vo tautos laimė ir gerovė, ne
privalo pamiršti.

Kreipdamiesi šiais keliais 
žodžiais į Jus, aukautojai, 
męs. norime tik atkreipti Jū
sų atidų į keletu grynai 
praktiškų musų darbo (kan
kinių šelpimo) dalykų.

Susitverusi 1908 metais 
„Kankinių Kasa” tuoj,pačio
je pradžioje, kreipėsi į „Am. 
Kauk. Komitetų”, kviesdama 
jį susidėti su ja tokiu budu, 
kad susirinkusios per „Am. 
K. Kom.” Amerikos lietuvių 
aukos butų siunčiamos „Kan
kinių Kasai”, kurio Komite
tui, esančiam ant vietos, pa
rankiausiai
kankinius ir juos sušelpti. 
Kviečiant „Am. Kank. Ko
mitetų” susidėti J su mumis, 
mums rūpėjo ypač sukoncen
truoti vienon vieton kankinių 
šelpimų ir pasiekti reikalin
gų tame dalyke vienybę. Su
tarimas su „Am.Kauk.Kom.” 
išdalies įvyko, kų parodo ir 
musų apyskaitos, kuriose nu
rodytos yra nemažos aukų 
sumos, atsiųstos musų „Ka
sai” iš Amerikos. Visiškos 
tačiaus su „Am. Kank. Ko
mitetu” vienybės mums ne
pasisekė įvykinti. Pereitai
siais būtent metais teko

rlus pamokslus, liepia knni 
gas iš miesto išvaryti, liepia 
akmeniais užmušti. Tai ko
kių ginklų griebJat^1 mus ku
nigai, kad tik pgiaų pasisek
tų jiems despotus palaikyti. 
Bet, draugai, ( nežiūrėkime 
jų, dėkime aukas ir šelpkime 
laisvės jieškotojus. Jų lais
vė, tai mus laisvė! Jų gero
vė sykiu ir muĄ gerovė!

,tl. Jau gana.

Iš So. Omaha,'Nebr.
Čianykščiai lietuviai sutvė

rėme Politiškų Republikoniš- 
kų Kliubų, prie kurio išsyk 
10U- sąnarių prisirašė. Ant 
toliau, tikime, kad sąnarių 
skaitlius iki 200 pasidaugins. 
Išrinkome teipgi ir vyriausy
bės komitetų iš uoliausių re- 
pufrlikonų.

Lietuvių čia diktas būrelis 
ir nutarėme ant išklausymo 
velykinės išpažinties lietuvį 
kunigų į čia parsitraukti. 
Ateinančiame pa vasary j, gal, 
pasibudavosime savo locnų 
dievnamį, kurio jau seniai 
trokštame ir nesigailime nė 
aukų nė darbų. (Turbut te- 
naitinės „burutės” gerai ap
žėlusios, kad nori savo vilnų 
atsikratyti. Gausit kirpėjų, 
negailistaukite jo! Jeigu tik 
geras vilnas turite, daug pi
nigų, tai kandidatų bus tiek 
ir tiek! Rd.). Norėtume 
gauti dorų dvasiškų vadovų, 
kuris apsiimtų drauge su 
mumis ant Dievo garbės dirb
ti. Jeigu kur tokie dvasiš
kas vadovas randasi, tai pra
šome atsišauktt ant adreso, 
B. Maslauckas,1 2801 Q. st. 
8o. Omaha, Nebr.

Laike mitingo p: V. Akra- 
mavičius davė įnešimų, kad 
kieknors ant kovojančių už 
tėvynės laisvę paaukauti, ant 
ko visi noriai sutikd.' Iš viso 
sudėjome $15.50. J

V. Akramavičius.
B:

Iš Worcesier, Mas«.
18 d. vasariotmvo čia pra

šu dainomis ir deklia-
macijomis. Kalbėtojai buvo 
atvažiavę iš West Lynu ir iš 
Bostono. • Žmonių buvo gana 
diktas būrelis susirinkęs. Kal
bos ir dekliamacijos žmonėms 
labai patiko, ypatingai, kada 
vienas kalbėtojas, aiškinda
mas apie revoliucijų, užmanė 
aukas rinkti. Užbaigus kal
bėtojui kalbų, merginos ir 
vaikinai ėjo per salę aukas 
rinkdami — merginos rinko, 
o vaikinai užrašinėjo pravar
des. Iš viso aukų surinko 
$55.01. (Aukautojų vardai 
pagarsinti kitoj 'vietoj. R3.). 
Pinigus perdavė J. Pauliuko- 
niui pasiuntimui „D. B.” re
dakcijom Iš tų pinigų liko
si ir salės ir kitos lėšos apmo
kėtos, viso $5.50. Taigi liko 
$48.51. Nogėdamas nusiųsti 
pilnai 10 svarų, pridėjau vi
sa* kitas išlaidas, iš viso 74c. 
iš savo kišeniaus. Po kalbų, 
dekliamacijų ir dainų likosi 
Liet Soc. Partijos kuopa su
tverta, prie kurios apie 40 
ypatų prisirašė. Nežinia ar 
visi prisirašę laikysis, butų 
geistina. Atsilankiusiejie šir
dingai dėka vojo kalbėtojams, 
giesmininkams ir kitiems.

J. ^aulnkonis. 
s . tf

Iš Rhoiie* P/l- -
Lietuvių čia yjra apie 20 šei

mynų ir apie -^0 pavienių. 
Skaitančių laikraščius mažai. 
Kartų, atsiėmę užmokestį, 
keletas draugėj patarė paau
kauti kiek anjh revoliucijos 
naudos, bet, gaila, i/ie daug 
teatsirado norinčių, aukauti. 
Aukavo Šie: J.(jšubiė $8.00, 
J. NaruževiČius $1.50, M. Jo- 
nušonis $1.00 ir P- Gegužis 
50c. ; Taigi viso $6.00, (kur 
pinigai? Rd.).

10 d. vasario: Gedimino 
dr-stė parengė didelį balių 
naudai revoliucijos. Atski
riant lėšas (kašti®) surinko 
Iš viso $74.70. Piniginių au- mums pastebėti, jog „Am.

————
Kauk. Kom.” skyrė ir patsai 
aukas, su mumis visiškai ne
susižinojęs. To męs jam iš- 
mėtiffe'i ir prikaišioti visiš
kai nežadame ir nenorime, 
drįstame tačiaus atvirai ir 
stačiai Amerikos aukauto
jams nurodyti, jog toksai el
gimosi neleidžia kankinių 
šelpimo darbe pasiekti ko
kios nors vienybės ir tvarkos. 
Atkreipdami į ta dalykų A- 
merikos aukautojų atidžių, 
męs kartu kviečiame Jus ap
svarstyti ir nutarti klausimų, “ 
ar. nerastumėte rei
kalingu daiktukon- 
centruoti ir pave
stu ūsų aukų dalini
mų v i e n a i ,,K a n k i n ių 
Kasai”, arba bent (ko dė
lei susižinojimo sunkumų ne
patartumėte) padarytį toki 
savam jam „Kankinių Komi
tetui” nurodymų, kad aukų 
negalėtų jis davinėti be mu
sų žinios, kaip dabar jo išda- 
lies yra daroma. Pakeldami 
tų klausimų, męs vieno tik 
norime — įvykinti būtent ko
kiu nors budu vienybę aukų 
dalinime. Čia nebus pro ša
lį priminus Jums musų pir- 
mųjį atsišaukimų į visuome
nę, kur pasakyta, jog musų 
,,Kankinių Kasos” tikslas 
yra šelpti visus, be partijų 
skirtumo, nukentėjusius ko
kiu nors budo už politiškų 
krutėjimų ir reikalaujančius 
patalpos. Veikiame po abie
jų musų (L. S. D. P. ir L. D. 
P.)partijų ir visuomenės kon
trole. ,

Antrasis dšlykas, dėl ku
rio męs nutarėme teip-pat 
kreipties stačiai ir viešai į 
Jus, geizdami išvengti viso
kių galimų nesusipratimų, 
yra tai ,,Amerikos Kankinių 
Komiteto” pastatytiejie mums 
neseniai reikalavimai. Ant 
jų męs jau atsakėme stačiai 
„Am. Kank. Kom.”, bet skai
tome reikalingų ir'Jums vie
šai pranešti savo apie tuos 
reikalavimus nuomonę. Pa
reikalauta iš musų maž-daug 
šitų dalykų: 1) susižinoti 
„Am; K. K-tui” ir „Kank. 
Kasos” Komitetui „atvirai ir 
stačiai”, be jokių užsienio at
stovų, kurie esu visai nerei
kalingi; 2) garsinti apyskai
tas per metus ne du, bet ke
turis kartus, ir 3) suteikti 
apie kiekvienų kankinį pla
čiausias, kiek galima, žinias: 
iš kur kilęs, už kų ir kur pa- 
kliuvęs, kankinio adresus su
žinoti, keno rekomendacijų, 
kas turi ir tt.

Tie pastatytiejie mums rei
kalavimai parodo tik, kaip 
nežinomos yra „Am, Kank, 
Komitetui” tos musų darbo 
sųlygos, terp kurių priversti 
esame veikti. Juk norint vi
sus tuos reikalavimus išpil
dyti kaip reikiant, reikėtų 
dabar, kuomet kankinių po 
kalėjimus sukimšta į kelis 
šimtus, įtaisyti čia visų biu
rų: reikėtų, norint stačiai su 
Amerika susirašinėti, - turėti 
po ranka visuomet visi laiš
kai, apyskaitos, dokumentai 
etc., o tokias iki mažmožių 
smulkias žinias apie . kanki
nius norint surinkti, reikėtų 
po kalėjimus teip-pat įeitai-, 
syti savo tyrinėjamuosius 
biurus. Jei visa tat galėtu
me jau čia įsitaisyti, tai, drį
stame patikrinti, nebereikė
tų nė „Kankinių Kasos”, nes 
ne butų nė kalinių už poli
tiškąjį krutėjimų, nes turėtu
me jau tuomet politiškų lais
vu

Prie dabartinių,visuomenės 
gyvenimo sąlygų, kuomet ga 
limi yra tokioje'daugumoje 
politiškiejie „nusidėjėliai”, 
jei nenorime patįs tuoj už 
menkų niekų įklimpti ir kitų 
įklatnpyti, negalime mes 
„stačiai ir atvirai”, kaip nuo 
musų reikalaujama, su Ame
rika susirašinėti. Tų dalykų 
męs tegalime ir toliaus^ * *_ 
ir ligšiol, atlikinėti per savų-

Jį užsienio atstovų, su kuriuo 
męs tam tikru mums žino-' 
mu budu susižinosime. Su
sižinojimai pas mus, Rusų 
valstybės žemėse, ne tokia, 
greiti, kaip V. Europoj ar 
Amerikoj, o ypač šiuo laiku, 
kuomet viešpatauja pas mus 
visiškai anarchija. Todėl ir 
apyskaitos, kol dar nereikia 
su Sibiru,ar tolimesnėmis gu
bernijomis susirašinėti, tega
lime pažadėti garsinti ne tau
kiaus, kaip tris kartus per 
metus.

Sulyg žinių apie kank>« 
nius, galime tik tiek pasaky
ti, jog stengiamės rinkti, ga
lėdami, smulkesnes. Bet jei
gu jos vis dėlto pasirodo ne
pakankamos, tegalima, rodo
si, kaltinti tame dalyke tik
tai tas sąlygas, kurio* mums 
kliudo tai atlikti. Negalime 
čia viešai, dėlei suprantamų 
priežasčių, išdėstinėti mecha
nizmo, kaip viekas atliekama. 
Paminėsime tik, jog svar
biausiu motivu, skirstant au
kas, tėra vien faktas, kad ka
linys nukentėjęs yra už poli- 
kų. Tų dalykų patirti apie 
kalinį yra, žinoma, ne teip 
sunku, kaip surinkti visas 
apie jį žinias.

Darome viskų, kaip galima 
ir kaip leidžia sųlygos, — da
rome ne be vietinės kontro
lės, apie kurių augščiaus kab 
bėjome, y

Mums rodęsi, jog mažiaus 
tokiuose darbuos* tereikėtų • 
biurokratiškumo, o dauginus 
užtat išeitikejimo visuomenės 
įstaigomis. Jos turi būti pri
žiūrimos, kontroliuojame^, 
bet ne varžomos tokiais rei
kalavimais, kurių Jus, kartais 
ir norėdamos, negali išpildy
ti.

Tiek skaitome reikalinga 
pasakyti Jums, aukautojai, 
dėlei jūsiškio „Kank. Komi
teto” pastatytųjų mums rei
kalavimų, — pasakyti sta
čiai ir atvirai, kad žinotu
mėte, kaip stovi kankinių 
šelpimo reikalai ant vietos. 
Tikimės, jog iš to kauki-1 
niams tegali būti tik nau-’ 
da.

Broliai ir sesers! Valanda 
svarbi. Ko dabar ( neįgysi- 
me, to nebeįgysime vėliaus 
nė į dešimtis metų! Todėl, ei
dami visi išvien kovoje už po
litiškųjų laisvę, šelpdami kiek 
įstengdami revoliucijų, nepa
mirškime ir musų kankinių, 
kurių dabar skaitome jau ne 
dešimtimis, bet šimtais. Pa- 
šelpų reikalas didžiausias. 
Renkamų ant vietos aukų 
neištekka. Kiek galėdami 
dėkite ? daugiaus ir greičiaus 
siųzdinkitė per savųjį Komi
tetų musų užsienio atstovui.

„Kank. K.” Komitetas.

Priedai prie „Kankinių 
Kasos” Komiteto apyskai- 
tos už ketvirta jį pusmetį.

Įplaukos: 
Iš „AmerikosKankinių

Komiteto” gauta...r. 250.00 
Lioterija..................r. .150.00
A. D...................... r. 9.90
Surinkta....;..........r. 6.00

Įplaukė r. 415.90 
Likusiejie iš apyskaitos

už IV pusmetį..... r. 110.55
Viso labo r. 526.45

• Išlaidos:
Siuntiny išlaidos.. .r. 1.00
VI, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 18 ir 14 vi
ri kartu................ r. 189.10

Išleista r. 190.10
Įplaukų buvo r. 526.45

Likę r. 336.35 
,,Kankinių Kasos” Komitetas.

Sausio m. 1906 m.

keikė viešai visus
Jonierius. Tas Jo išk 

s, kaip padarė didelį triukšm h politiškose partijose.

oliucb
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- ant seimo Philadelphioj ne 

buvo užkliudyti. Argi mes 
Amerikoj nė jokių reikalų ne 
turime? Ant seimo rods mu
gu partijų atstovai turėjo 
progą susitikti, bet ir iš to 
ne didelė nauda, kadangi at- 

4 stovai ne turėjo progos ap
kalbėti reikalus, tai ne galė
jo išrasti nė pamatų susitai- 
kymp. Darėme seimą be 

, pliano ir be programo, teip 
pasilieka ir ant toliau. O 
vienok seimas ne mažai pini
gų kaštavo: ant seimo buvo 
su viršum trįs šimtai delega
tų. Jeigu kiekvienas išleido 
tik po 10 dol., tai išpuls jau 
3000 dol. Ar vaisiai seimo 
atlygįs už tuos kaštus, tą tik 
ateitis gali parodyti.

Ant rytojaus, salėj/ lietu 
viškos parapijos buvo išrink
to komiteto susirinkimas. 
Ilgi ginčai buvo už vardą ko
miteto. Ir čia ne .norėta, kad 
komitetas vadintųsi Revol.

*. Selp. Kom.
Nutarta, kol Europoj ne

šusi t vers iš visų partijų ko
mitetas, pinigus siuntinėti 
sulyg reikalavimo aukautojų, 
o kur nurodymų nebus, lai
kyti pas kasierių, kol * Euro
poj ne bus visuomeniško ko
miteto. Bet ką gi mes, ko
mitetas. darysime, jeigu Eu
ropoj partijos negalės susi-, 
taikyti ir negalės tokio ko
miteto išrinkti? Laikyti il
gai be naudos pinigus pas 
kasierių ypač dabar, kada 

* Lietuvoj pinigai teip labai 
reikalingi, butų negerai. * 

Šernas.

lų. Nutarėm kiek galint 
darbuotis tarpe Čia gyvenau 
čių. Prisižadėjome organi
zuoti juos po vėliava Socija- 
listų Partijos. Tada atlai
kėme da porą susirinkimų ir 
— atlikta. Viskas liko už
marščiai, kuopa pairo, tur
būt dėlto, kad labai pavargo
me be dirbdami. Priežastis 
kuopos pairimo, tai kaltė va
dovų, prisižadėjusių atlikti 
darbą, o nedirbusių. (Tame 
ne Vadovų kaltė, bet pačių, 
nereikėjo tokius išrinkti. 
Rd.). Pirmsėdis, V. Burba, 
išvažiavo, jis buvo tvirtas so- 
cijalistas,o paslikusiems musų 
vadovams, raštininkui ir or
ganizatoriui, tiek rūpėjo kuo
pos palaikymas,kiek sotinara 
alkanas. •

Nedėlioj, 18 d. vasario, 10 
vai. vakare plėšikai pašovė 
lietuvį karčiamninką Kaz
lauską, jo paties karčiamoj: 
du negrai ir vienas baltveidis. 
Plėšikai paprašė gėrimų, be
nešant Kazlauskui į ruimą 
gėry mus, baltveidis spruko į 
užbarę prie pinigų. Kaz- 
lauckas, pamatęs, kad plėši
kas prie pinigų, šoko prie jo, 
tas pagriebęs jo paties' revol
verį iš užbario, pašovė Kazį. 
Į koją. Paėmė pinigų $7.00 
ir pabėgo, vienok pasisekė 
plėšikus suii^ti.

_ Senas Krivaitis.

.........
valandos po pietų, ant Bridg< 
porto, po antrašu 869—83rd 
PI. Tautiečiai ir tautietės, o 
ypač jaunimas, trokštanti pa
kelti savo ir savo tautiečių 
dvasią, tegul atsilanko ant 
dainų.

Ž.... tęs vaikas.

Iš Springfleld, 111.
Lietuvių čia nemažai, sako, 

kad bus viršaus 1000, bet 
tikras t skaitlius nežinomas, 
nes čia lietuviai išsiskirtę.

• Pas mus nėra nieko tokio, 
kas išsiskirsčiusius musų bro
lius vestų į vienybę. Tiesa 
yra čia keletas lietuvių drau
gysčių: S. L. A. kuopa, Lie
tuvos Sūnų dr-stė ir Tėv. 
Myl. dr-stčs kuopa. . Prie 
paskutines mažai kas prigu
li, nors, abelnai, ir visos ne- 
daugiausiai turi sąnarių.

- Tame, rodos, kaltė ir neran
gumas, viršminčtų dr-čių vir
šininkų ir visų sąnarių, nes 
Jiems rodos, kad visi privalo 
ateiti ir prisirašyti prie mu
sų organizacijų. Ne, drau
gai, norėdami suvesti brolius 
į vienybę, pritraukti prie 
tautiškų ir darbininkiškų or
ganizacijų, turime pasidar
buoti. Kaip iš tuščio nieko 
negalima pripilti, teip nedir
bus negalima darbo vaisių 
laukti. ,

♦ Neretai męs rūgo jame ant 
kunigų, kad jie .mus skriau
džia, lietuvių kruvinais cen
tais pastatytas bažnyčias ai- 
rišiams vyskupams užrašo. 
Kad tas daroma su skriauda 

, lietuvių tautos, tą visi su
prantame. Nors lietuvių ku
nigai ir yra vienos motinos 

. Lietuvos vaikais, bet jie pa
ėmė savo brolius į dvigubas 
išnaudojimo kilpas. Savo 
brolius pajungti ir svetimtau- 

f čiams ant išnaudojimo pa
duoti, pasisekė tik kunigams 
per smarkią agitaciją, per 
darbštumą. To pat budo 
turime ir męs pasinaudoti, 
idant apsaugoti musų brolius 
nuo teip brutališko išnaudo
jimo kunigų.

Lietuviai nuo senei tvėrė 
čia parapiją, bet vis veltui. 

'-Kunigėliai vienas po kitam 
.^atvažiuoja, pabūna ir vėl ne- 

. šinas, apsigyventi neįstengia. 
, Daugelis čionaitinių lietuvių 

mano, kad bažnyčia, užlie- 
- ■ vių pinigus pastatyta, priva

lo bųti lietuvių tautos sava- 
. stim, o ne airių vyskupų.
> Buvome sutvėrę Čia kuopą 

Lietuvių Socijalistų Partijos. 
Iškart prisirašė 11 draugų.

- Ant pirmo susirinkimo išrin
kome vedėjus kuopos reika-

Iš Chicagojll.
Chicagos mieste, rodos, 

daugiausiai visokių lietuviš
kų draugysčių yra. Tarpe 
daugumo pagelbinių ir pra
kilnesnių dr-sčių — „Auš
ros”, 8. L. A., L. S. P. A. ir 
Tėv.Myl. dr-sčių — yra Čionai 
ir Dr. V. Kudirkos teatrališ
ka giesmininkų dr-stė, užsi- 
davusi sau už siekį: lošti te
atrus ir lavinties dainiavime. 
Taigi, tokių dr-sčių, kaip Dr. 
Kudirkos, retai kur užtinka
me ir tokios dr-stės atneša, 
kaip matyt išviso, žmonijai 
nemažą naudą. Kiekvienas 
prigulintis į dr-stę gali lavin
tis dainavime, t y. lavina sa
vo balsą, ir podraug linksmi
na dainomis savo tautiečius. 
Męs lietuviai Chicagoje da 
ikišiol, neturėjome savo di
delio choro. Lietuviu Chi- 
dagoje skaitosi apie 30000, 
taigi truputį mums gėda ap
sileisti kitoms tautoms. (Ne 
tik „truputį”, bet labai gė
da! Męs giriamėsi, kad mu
sų tėvynė, Lietuva, dainų 
kraštas, bet darbu to neparo
dome. Ne pasigyrimus žmo
nės godoja, bet darbą t Ver
tėtų mums pavyzdį imti nuo 
kitų tautų, paveizdon, vokie
čių. Kur dešimtis vokiečių, 
ten, žiūrėk, jau ir choras ir 
jų-chorai dainuoja gerai. 
Nesigirkime, . bet dirbkime, 
tuomet kiti mus pagirs.Rd.). 
Juk ir męs esame tokiepat 
žmonės, todėl kam turime 
atsilikti nuo kitų!? Dėltogi 
lietuviai ir lietuvaitės, eina
me visi, turinti gerą balsą, 
lavinties dainavime. Jau yra 
gerokas choras Dr. V. Ku
dirkos dr-stės, ,bet tarp tokio 
daugumo lietuvių jis da per- 
mažas. Užtai daįnų mylėto
jai dauginkime skaitlių dai
nininkų, kad ir męs lietuviai, 
gražiuose pasilinksminimuo
se ąr apvaikščiojimuose galė
tume uždainuoti puikias lie
tuviškas daineles, kad net 
aidas tėvynėj Lietuvoj atsi
muštų.

Dr. V. Kudirkos dr-stės 
choro dainos man kas sykis 
tiek naujos energijos prida
vė, kad net iki šiai dienai da 
daug jos turiu. Girdėjau ir 
>okių dainų, kurias žmonės 
išgirdę verkė. Taigi da pa
antrinu: broliai! didinkime 
eiles dainininkų! Tegul lie: 
tuviškas choras būna pirmu
tinis Chicagoje ant visų mu
sų pasilinksminimų.

Praktikai daiųų atsibuna 
kiekvieną uedėldienį, nuo 2

Iš Riverton, III.
Girdėdami kaip mueų broliai 
kovoja už tėvynės laisvę, su 
kraugeriu, niekada nepasiso
tinančiu mus kraujo, caru, ir 
matydami laikraščiuose ren
kamas aukas revoliucijos 
naudai, ir męs, Rivertono lie
tuviai, užmanėme kuom-nors 
juos sušelpti. Du lietuviai, 
A. Brazis ir J. Butkus, užma
nė pereiti per lietuvių gyve
nimus ir parinkti aukų. Iš 
viso surinkome $24.35, ku
riuos ir prisiunčiame ,,L.” 
redakcijai (aukautojų vardai 
pagarsinti kitoj vietoj. Rd.), 
prašydami perduoti Centr. 
Rev. Šelp. Kom ‘ Aukas ski
riame Socijaldemokratų Par
tijai.

Bevaikščiodamas per lietu- 
vių gyvenimus radau daug 
karštų tėvynainių, mylinčių 
savo gimtinę šalį, bet radau 
ir caro garbintojų, kurie ne
tik nieko nedavė, bet dagi 
kitus nuo davimo atkalbinė
jo. Tiems reikia ištarti pa
nieką. Jų gyslose jau lietu
viškas kraujas užmiręs, jie 
neatjaučia meilės, jų širdis 
akmeninė. Reikia da pami
nėti, kad musų miesto mote
rys ir merginos labiau auka
vo, negu kai-kurie vyrai. 
(Moterys visada būna pirmu
tinėmis, kuri eina kova už 
laisvę. ' Teip francuzų ir vo
kiečių revoliucijose buvo vi
sur moterys vadovėmis, o 
teip-pat jos yra dabar ir Mas- 
kolijos revoliucijoje. Tas 
per amžius, vyrų, pavergtas 
sutvėrimas atjaučia laisvę 
visai kitaip, negu męs, vyrai! 
Rd.). Visiems aukautojams, 
o ypatingai moterims, ištariu, 
vardan revoliucijonierių, šir
dingą ačiū.

A. Brazis..

rlus pamokslus, liepia kuni 
gas iš miesto išvaryti, liepia 
akmeniais užųaušti. Tai ko
kių ginklų griebias) mus ku
nigai, kad tik pgiau pasisek
tų jiems despotus palaikyti. 
Bet* draugai, nežiūrėkime 
jų, dėkime aukas ir šelpkime 
laisvės jieškotojus. Jų lais
vė, tai mūs laisvė! Jų gero
vė sykiu ir miuį gejrovė!

,i; Jau gana.

Iš So. Omaha/Nebr.
Čianykščiai lietuviai sutvė

rėme Politišką Republikoniš- 
ką Kliubą, prie kurio išsyk 
100 sąnarių prisirašė. Ant 
toliau, tikime, kad sąnarių 
skaitlius iki 200 pasidaugins. 
Išrinkome teipgi ir vyriausy
bės komitetą iš uoliausių re- 
publikonų.

Lietuvių čia diktas būrelis 
ir nutarėme ant išklausymo 
velykinės išpažinties lietuvį 
kunigą į čia parsitraukti. 
Ateinančiame pa vasary j, gal, 
pasibudavosime savo locną 
dievnamį, kurio jau seniai 
trokštame ir nesigailime nė 
aukų nė darbų. (Turbut te- 
naitinės „baratės” gerai ap
žėlusios, kad nori savo vilnų 
atsikratyti. Gausit kirpėją, 
negailistaukite jo! Jeigu tik 
geras vilnas turite, daug pi
nigų, tai kandidatų bus tiek 
ir tiek! Rd.). Norėtume 
gauti dorą dvasišką vadovą, 
kuris apsiimtų drauge su 
mumis ąnt Dievo garbės dirb
ti. Jeigu kur tokie dvasiš
kas vadovas randasi, tai pra
šome atsišaukti ant adreso, 
B. Maslauckas, 2801 Q. st. 
So. Omaha, Nebr. '

Laike mitingi) p;’V. Akrą- 
mavlčius davė įnešimą, kad 
kieknors ant kovojančių už 
tėvynės laisvę paaukauti, ant 
ko visi noriai sutiko. Iš viso 
sudėjome $15.50.

V. Akramavičius.

kų buvo $12.15, o uždirbtą 
162.55. (Visus .sudėjus iš
mauname $74.70, kas jau pa
minėta. Rd.). Pinigai dar 
neišsiųsti. (Ko laukiate? Ar 
svieto pabaigos? Rd.)s Gir
dėjau, kad keta siųsti ant p: 
J. Lizdeikos vardo* Londo
nan.

Buvęs ant baliaus,Ig. N.

Iš Scranton, Pa.
Scraųtono lietuviškoje Šv. 

Juozapo parapijoj kilo revo
liucija dėl nesutikimų para- 
pijonų su kun. Kaupu. Ko
mitetas buvo pas vyskupą 
drauge ir kunigas Kaupas su 
savo šalininkais. Kada vys
kupas užklausė komiteto apie 
priežastis nesutikimų, para- 
pijonai prašė, kad jiems duo
tų kitą kunigą. Vyskupas at
sakė, kad jis kito kunigo ne
duos ir kad kunigas Kaupas 
yra gana geras. Kunigas 
Kaupas papasakojo vysku
pui, kad' parapijonai nori 
sauvališkai 'elgtis su velyki
nės kortelėms priešais bažny
čios tiesas. Vyskupas pa- 
klaušė^ komiteto: kiek ima už 
velykinės išpažinties korte
les. 'Komitetas atsakė, kad 
5 ir 6 dol iarius. Vyskupas 
atsakė, kad komitetas daro 
biznį tiek imdamas už korte
les. Viskas ant to pasibai
gė, skundas liko be pasekmės. 
Parapijonai susirinko ąnt sa
lės Auditorium 1 d. koyo,bet 
ir čia nieko gero nenuveikė. 
Dabar vėl bus parapijos susi
rinkimas nedėliojo 4 d. ko- 
vo.

Iš Spring Valley, III.
Nedalioj, 25 d. vasario už

pykęs musų kunigėlis ant 
korespondentų, rašančių į 
laikraščius apie jo begėdiš- 
kus prieštaravimus kovojan
tiems už laisvę, kad keikė, 
tai keikė rašė jus. Aiškino 
žmonėms, kad Maskolijoj nė
ra revoliucijos. Teipgi aiš
kino, baisiai įpykęs, kad Mas
kolijoj pats randas revoliuci
ją kelia, ir tik dėlto, kad 
žmonės vieni kitus išsiplautų, 
o ypatingai, kad maskoliai 
lietuvius išpiautų. Bet, tur
būt pamiršo ar nežino, kad 
Peterburge ir Maskvoj _ ran
das daugiau maskolių išmu
šė, negu svetimtaučiu, o da 
mažiau lietuvių. Apart to, 
argi musų kunigas butų to
kie kvailas ir manytų, kad 
randas pats tokią revoliuciją 
kelia, kuri jam kasdien gali 
galį padaryti? O jeigu ir 
pasisektų randui revoliuciją 
apveikti (ką neduok Dieve), 
tai argi randas jau ant tiek 
butų durnas, kad, būdamas 
skolose pragrimzdęs, da piltų 
milijonus ant kėlimo rtvoliu- 
cijos? Kad neteip yra, tai 
tą, turbut, kiekvienas su
pranta apart musų kunigo. 
Bet, daleiskim, jeigu ir ran
das tuos neapsakomus krau
jo praliejimus surengė, anot 
musų kunigo, tai ką-gi besa
kyti apie tokį randą? Argi 
galima už tokį žmogžudišką 
randą užstoti? nes užstodamas 
už tokį pats liekiesi žmogžu
džiu. Vienok musų kunigas 
tą daro, ir niekina revoliuci- 
jonierius. „Argi jis nesu
prastų ką bedaro?k Dieve, at- 
leiski e jam, nes nežino ką da
ro! (Bet žmonės neturi jam* 
atleisti! Rd.). Korespon
dentus, ' aprašančius jo biau-

Iš Worce8žer, MassĄ
* 18 d. vasarioIravo čia pra
kalbos su dainomis ir deklia- 
macijomis. Kalbėtojai buvo 
atvažiavę iš West Lynu iri iš 
Bostono. -Žmonių buvo gauk 
diktas būrelis susirinkęs. Kal
bos ir dekliamacijos žmonėms 
labai patiko, ypatingai^ kada 
vienas kalbėtojas, aiškinda
mas apie revoliuciją, užmanė 
aukas rinkti. Užbaigus kal
bėtojui kalbą. merginos ir 
vaikinai ėjo per salę aukšte 
rinkdami — merginos rinko, 
o vaikinai užrašinėjo pravar
des. Iš viso aukų surinko 
$55.01. (Aukautojų vardai 
pagarsinti kitoj vietoj. RcL). 
Pinigus perdavė J. Pauliuko- 
niui pasiuntimui „D. B.” re
dakcijom Iš tų pinigų liko 
si ir salės ir kitos lėšos apmo
kėtos, viso $5.50. Taigi liko 
$48.51. Nogėdamas nusiųsti 
pilnai 10 svarų, pridėjau vi
sa* kitas išlaidas, iš viso 74c. 
iš savo kišeniaus. Po kalbų, 
dekliamacijų ir dainų likosi 
Liet Soc. Partijos kuopa su
tverta, prie kurios apie 40 
ypatų prisirašė. Nežinia ar 
visi prisirašę laikysis, butų 
geistina. Atsilankiusiejie šir
dingai dėkavojo kalbėtojams, 
giesmininkams ir kitiems.

J. Ęauhukonis.
3 lt

Iš Rhoųe, P4-
Lietuvių čia rjra apie 20 šei

mynų ir apie ,£0 pavienių. 
Skaitančių laiksąščius mažai. 
Kartą, atsiėmif užmokestį, 
keletas draugėj patarė paau
kauti kiek anfc re^pliucijos 
naudos, bet, gaila, ipe daug 
teatsirado norinčių, aukauti. 
Aukavo Šie: J., Šukie $3.00, 
J. Naruševičius $1.50, M. Jo- 
nušonis $1.00 ir P- Gegužis 
50c. Taigi viso $6.00, (kur 
pinigai? Rd.).'

10 d. vasario. Gedimino 
dr-stė parengė .didelį balių 
naudai revoliucijos. Atski
riant lėšas (kaštas) surinko 
iš viso $74.70. Piniginių au-

Ex sekretorius.

Kankinių reikaluose. 
Amerikos aukautojams.
„Kan'kinių daugybės, pini

gų trūksta” teip maž-daug 
pranešė telegramas dvi savai- 
ti atgal „Am. Kankinių Ko
mitetui” (p. Mikolainio-var
du) mųšų užsienio atsto
vas, prašydamas kuogreičiau- 
siai atsiųsti susirinkusias au
kas.

Tais' keliai žodžiais musų 
reikalų stovis visiškai aiškiai 
ir teisingai tapo parodytas. 
Kokia dabar Rosi jo j ir pas 
mus siaučia reakcija, visiems, 
kas tik laikraščius skaito, yra 
žinoma. Iš tų pačių laikraš
čių visiems jau bus teip paf 
paaiškėjus, ko ta reakcija 
nori ir koksai gali būti jos 
galas. Apie tai męs ir nera
šysime, — viena tik Čia pa
brėšime, o tai būtent, jog 
geresnė ateitis, kurios dėlei 
kovojame, laukia dar iš mu
sų daug ir visokeriopų aukų. 
To nekas, kam brangi yra sa
vo tautos laimė ir gerovė, ne
privalo pamiršti.

Kreipdamiesi šiais keliais 
žodžiais į Jus, aukautojai, 
męs. norime tik atkreipti Jū
sų atidą į keletą grynai 
praktiškų musų darbo (kan
kinių šelpimo) dalykų.

Susitverusi 1908 metais 
„Kankinių Kasa” tuoj,pačio
je pradžioje, kreipėsi į „Am. 
Kank. Komitetą”, kviesdama 
jį susidėti su ja tokiu budu, 
kad susirinkusios per „Am. 
K. Kom.” Amerikos lietuvių 
aukos butų siunčiamos, .Kan
kinių Kasai”, kurio Komite
tui, esančiam ant vietos, pa
rankiausiai
kankinius ir juos sušelpti. 
Kviečiant ,,Am. Kank. Ko
mitetą” susidėti su mumis, 
mums rūpėjo ypač sukoncen
truoti vienon vieton kankinių 
šelpimą ir pasiekti reikalin
gą tame dalyke vienybę. Su
tarimas su „Am.Kank.Kom.” 
išdalies įvyko, ką parodo ir 
musų apyskaitos, kuriose nu
rodytos yra nemažos aukų 
sumos, atsiųstos musų „Ka
sai” iš Amerikos. Visiškos 
tačiaus su „Am. Kank. Ko
mitetu” vienybės mums-ne
pasisekė įvykinti. Pereitai
siais būtent metais teko m 
mums pastebėti, jog „Am. [ir

yra sužinoti

Kauk. Kom.”skyrė ir patsai 
aukas, su mumis visiškai ne
susižinojęs. To męs jam iš- 
mėtiffeljL f r prikaišioti visiš
kai nežadame ir nenorime, 
drįstame tačiaus atvirai ir 
stačiai Amerikos aukauto
jams nurodyti, jog toksai el
gimosi neleidžia kankinių 
šelpimo darbe pasiekti ko
kios nors vienybės ir tvarkos. 
Atkreipdami į ta dalyką A- 
merikos aukautojų atidžią, 
męs kartu kviečiame Jus ap
svarstyti ir nutarti klausimą, 
ar. uerastumėte rei
kalingu daiktu kon
centruoti ir pave
stu ūsų aukų dalini
mą v i e n a i ,,K an k i nių 
Kąsai”, arba bent (ko dė
lei susižinojimo sunkumų ne
patartum ėtę) padarytį toki 
savam jam ,, Kankinių Komi
tetui” nurodymą, kad aukų 
negalėtų jis davinėti be mu
sų žinios, kaip dabar jo išda- 
lies yra daroma. Pakeldami 
tą klausimą, męs vieno tik 
norime — įvykinti būtent ko
kiu nors budu vienybę aukų 
dalinime. Čia nebus pro ša
lį priminus Jums musų pir
mąjį atsišaukimą į visuome
nę, kur pasakyta, jog musų 
,,Kankinių Kasos” tikslas 
yra šelpti visus, be partijų 
skirtumo, nukentėjusius ko
kiu nors būda už politišką 
krutėjimą ir reikalaujančius 
pašeipos. Veikiame po abie
jų musų (L. S. D. P. ir L. D. 
P.)partijų ir visuomenės kon
trole.
' Antrasis dAlykas, dėl ku
rio męs nutarėme teip-pat 
kreipties stačiai ir viešai į 
Jus, geizdami išvengti viso
kių galimų nesusipratimų, 
yra tai ,,Amerikos Kankinių 
Komiteto” pastatytiejie mums 
neseniai reikalavimai. Ant 
jų męs jau atsakėme stačiai 
„Am. Kauk. Kom.”, bet skai
tome reikalingų ir Jums vie
šai pranešti savo apie tuos 
reikalavimus nuomonę. Pa
reikalauta iš musų maž-daug 
šitų dalykų: 1) susižinoti 
„Am.- K. K-tui” ir ,,Kank. 
Kasos” Komitetui ,,atvirai ir 
stačiai”, be jokių užsienio at
stovų, kurie esą visai nereL 
kalingi; 2) garsinti apyskai
tas per metus ne du, bet ke
turis kartus, ir 3) suteikti 
apie kiekvieną kankinį pla
čiausias, kiek galima, žinias: 
iš kur kilęs, už ką ir kur pa- 
kli uvęs, kankinio adresus su
žinoti, keno rekomendaciją, 
kas turi ir tt.

Tie pastatytiejie mums rei
kalavimai parodo tik, kaip 
nežinomos yra „Am, Kank, 
Komitetui” tos musų darbo 
sąlygos, terp kurių priversti 
esame veikti. Juk norint vi
sus tuos reikalavimus išpil
dyti kaip reikiant, reikėtų 
dabar, * kuomet kalkinių po 
kalėjimus sukimšta į kelis 
šimtus, įtaisyti čia visą biu
rą: reikėtų, norint stačiai su 
Ameri ka susirašinėti, - turėti 
po ranka visuomet visi laiš
kai, apyskaitos, dokumentai 
etc., o tokias Ikj mažmožių 
smulkias žinias apie kanki
nius norint surinkti, reikėtų 
po kalėjimus teip-pat įeitai-, 
syti savo tyrinėjamuosius 
biurus. Jei visa tat galėtu
me jau čia įsitaisyti, tai, drį
stame patikrinti, nebereikė
tų nė ,,Kankinių Kasos”, nes 
ne butų nė kalinių už poli
tiškąjį krutėjimą, nes turėtu
me jau tuomet politišką lais
vę.

Prie dabartinių, visuomenės 
gyvenimo sąlygų, kuomet ga 
limi yra tokioje'daugumoje 
politiškiejie ,,nusidėjėliai”, 
jei nenorime. patįs tuoj už 
menką nieką įklimpti ir kitų 
įklampyti, negali 
„stačiai ir atvirai”, 
musų reikalaujama, su Ame
rika susirašinėti. Tą d

jį užsienio atstovą, su kuriuo 
męs tam tikru mums žino
mu bud u susižinosime. Su
sižinojimai pas mus, Rusų 
valstybės žemėse, ne tokia, 
greiti, kaip V. Europoj ar 
Amerikoj, o ypač šiuo laiku, 
kuomet viešpatauja pas mus 
visiškai anarchija. Todėl ir 
apyskaitos, kol dar nereikia 
su Sibiru,af tolimesnėmis gu- 
bornijomis susirašinėti, tega
lime pažadėti garsinti ne tau
kiaus, kaip tris kartus per 
m^tus.

Sulyg žinių apie kanki
nius, galime tik tiek pasaky
ti, jog stengiamės rinkti, ga
lėdami, smulkesnes. Bet jei
gu jos vis dėlto pasirodo .ne
pakankamos, tegalima, rodo
si, kaltinti tame dalyke tik
tai tas sąlygas, kurio* mums 
kliudo tai atlikti. Negalime 
čia viešai, dėlei suprantamų 
priežasčių, išdėstinėti mecha
nizmo, kaip viekas atliekapa. 
Paminėsime tik, jog svar
biausiu motivu, skirstant au
kas, tėra vien faktas, kad ka
linys nukentėjęs yra už poli- 
ką. Tą dalyką patirti apie 
kalinį yra, žinoma, ne teip 
sunku, kaip surinkti visas 
apie jį žinias.

Darome viską, kaip galima 
ir kaip leidžia sąlygos, — da
rome ne be vietinės kontro
lės, apie kurią augščiaus kal
bėjome. (

Mums rodosi, jog mažiaus 
tokiuose darbuose tereikėtų • 
biurokratiškumo, o dauginus 
užtat išsitikejimo visuomenės '' 
įstaigomis. Jos turi būti pri
žiūrimos, kontroliuojamos, 
bet ne varžomos, tokiais rei- * 
kalavimais, kurių jos, kartais 
ir norėdamos, negali išpildy- [ 
ti.

Tiek skaitome reikalingu 
pasakyti Jums, aukautojai, 
dėlei jūsiškio „Kauk. Komi
teto” pastatytųjų mums rei
kalavimų, — pasakyti sta
čiai ir atvirai, kad žinotu- • 
mėtė, kaip stovi kankinių 
šelpimo reikalai ant. vietos. 
Tikimės, jog iš to kauki-1 
niams tegali būti tik nau
da.

Broliai ir sesers! Valanda 
svarbi. Ko dabar neįgysi- 
me, to nebeįgysime vėliaus 
nė į dešimtis metų! Todėl, ei
dami visi išvien kovoje už po
litiškąją laisvę, šelpdami kiek 
įstengdami revoliuciją, nepa
mirškime ir musų kankinių, 
kurių dabar skaitome jau ne 
dešimtimis, bet šimtais. Pa- 
šelpų reikalas didžiausias. 
Renkamų ant vietos aukų 
neištenka. Kiek galėdami 
dėkite daugiaus ir greičiaus 
siųzdinkitė per savąjį Komi
tetą musų užsienio atstovui.

,,Kank. K.” Komitetas.

Priedas ptie ,, Kankinių' 
Kasos” Komiteto apyskai
tos už ketvirtąjį pusmetį.

Įplaukos: '
Iš „AmerikosKankinių 

Komiteto”
Lioterija....
A. D...........
Surinkta....

gauta...r. 250.00 
...... r. 150.00 
.......r.~ 9.90 : 
........... r. 6.00

Įplaukė r. 415.90 
Likusiejie iš apyskaitos 

už IV pusmetį.... .r. 110.55
Viso labo r. 526.45

• , - Išlaidos: 
Siuntimo išlaidos.. .r. 
1, 1, 8, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12,18 ir 14 vi
si kartu.............r. 189.10

Išleista r. 190.10
Įplaukų buvo r. 526.45 

. Liko r. 336.35

1.00

ls bu antgalvio.
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tikimi cąro tarnai, maskoliai, 
klausė vienas kito: „kam mu
sų vyskupas maišo tikėjimą 
su politika? Kokią jis- turi 
tiesą keikti nepatinkančias 
sau politiškas partijas? Ti
kėjimas sau, o politika sau” 
.... Apskundė tad Jaroslavo 
maskoliai vyskupą Arsenijų 
Peterburgo valdžioms, reika
laudami, kad vyskupas butų 
nubaustu. Ir ištiesų 3 d. ko
vo parėjo iš Peterburgo nu
sprendimas, kad už savotišką 
kišimąsi į politiškus reika
lus ir varde bažnyčios keiki
mą revoliucijonierių, vysku
pas Arsenijų tampa atstatytu 
nuo vietos ir ištremtu į vaka
rinio Sibyriaus gubernijas.

Beabejonės, prie progos, 
maskoliškoji valdžia vėl pa
glostys Arsenijų ir duos jam 
da geresnę vietą, vienok šis 
atsitikimas rodo, kad ir mas
kolių biurokratai skaitosi su 
publiška opinija net laike 
prispaudų. \

Teip dedasi su maskoliais. 
Su mumis, lietuviais, yra da 
navatniau. Vienas iš musų 
Amerikoje geradėjų, vardan 
tikėjimo, seniai jau keikia 
sau nepatinkančius, kitoniš
kų politiškų nuomonių lietu
vius: rašo ant jų, kalba, gra
sina. Po seimo Philadelphi- 
joj tas geradėjas nusibastė į 
Wilkes Barr’ius ir ten, laik
raštyj Record, o paskui nu
sibastė į Worcesterį ir ten 
vietiniuose laikraščiuose kuo- 
bia oriausiai apšmeižė lietu
vius trokštančius liuosybės; 
Terp kitko jis ten pasakė, 
kad lietuviai esą da nesu
brendę prie Huosybių. Kad 
pažeminti amerikiečių akyse 
liuosybės trokštančius, pava
dino juos anarchistais. Ki
tas vėl geradėjas ir trečias 
geradėjas bažnyčioje keikė 
tuos, kurie važiavo į Phila- 
delphiją kuonekalčiausiai ap 
kalbėti savo tėvynės reikalus. 
Tegul tie geradėjai atmena, 
kad už tokį jau darbą pati 
maskolių valdžia ištrėmė ar- 
chirėjų Arsenijų į Sibyrą.

Dr. P....

galėtų užgulti ant kitų silp
nesnių, apie ką ponai-lenkai 
visados svajojo.

Kada norėjome pasiųstu 
delegatą " ant visasvietinio 
Socijaljstų Kongreso Nyder
landuose, tai kas nepripa
žino mus kaipo tautą? Kas 
mus neprileido dalyvauti? 
Kas? Ar tai nebuvo lenkai 
ir maskoliai? Gal sakysite, 
kad atstovai lenkų ir masko
lių, turėdami ypatiską piktu
mą ant lietuvių, tą begėdiš
ką darb^ atliko? Ne! Visa 
Lenkija pritarė Luiembur- 
giutei, kada ji pasakė, kad 
Lietuva, tai Lenkijos dalis ir 
už tai ne kas kitas kaip len
kai ją gali perstatyti.

Taigi, męs, kurie aukavo
me pinigus išliuosavimui 
Lietuvos, negalime pagirti 
tokį nelemtą darbą, nes ne- 
geidžiam, kad musų pinigai 
suteiktų amžiniems išnaudo
tojams galybę, negeistiną 
musų šaliai. Męs labiau ma- 
lonėtume matyti visas musų 
aukas sunaudotas mus pačių 
reikalams. Stipresnes pa j ię- 
gas turėdami, tuomi pasek- 
mingiau įstengsime kovoti, ir 
tuomi greičiau galėsime pa
kreipti laisvės spindulius ant 
musų nuvargintos šalies.

Nors kartą liaukimės tar
navę svetimiems dievams, o 
bandykime tarnauti patys 
sau!

Jimo, o jam suteiktų kaipo 
tuom laikinę pašelpą $150. 
„Aušros” sąnariai didumu 
balsų sutiko.

P. R studentas dailos, 
Krokavoje, turįs gabumą ir 
žadąs daug ateityje aUikti. 
„Aušros” dr-stės sąnariai di
dumu balsų sutiko ant jo 
meldimo ir sušelpė jį $50.25.

Jeigu kam iš visuomenės 
šita atskaita nebūtų supran
tama arba neaiški, tai mel
džiame kreiptis prie centrą- 
liško sekretoriaus ,,Aušros” 
dr-stės K. G ūgio Chicago, III. 
3157 8o. Halsted st 3 fl., o 
jis noriai kiekvienam paaiš
kins.

Keistutis Šliupas.

Netarnaukime svetimiems 
dievams!

Pasižiurėjau į paskutinį 
numerį „Darbininkų Balso” 
ir su didžiausiu apsivylimo 
jausmu mečiau šalin! Dėl- 
ko aš teip padariau? Ar tai, 
kad netoleruoju tos partijos, 

-ir jos mierių? Ne! Bet to
dėl, kad matau veltą eikvoji
mą musų sunkiai surinkto 
skatiko, kuris buvo paaukau
tas ne išnaudotojams Lietu
vos pajiegų, bet gelbėjimui 
musų nelaimingos žemelės iš 
savo nelemto padėjimo.

Surašė išleistų atsišaukimų 
ir lapelių, matome, pv„ kad 
Lietuvių kalboje L. S. D. P. 
išleido net 12. Bet žiūrėkime 
toliau — lenkų kalboje išlei
do tiktai 28! Rods porą iš 
jų L. S. D. P. išleido su pa- 
gelba Lenkų Socijalistų Par
tijos. Ar tai negražu!? Lie
tuviai padėjo lenkams išlei
dinėti jų atsišaukimus. Bet 
ar lenkai prisidėjo išleisti 
musų kalboje bent vieną la
pelį! Ne! Nes kam jiems 
to reikia, ar lietuviai netur
tingesni už juos? Ar musų 
d/rbininkiškoji literatūra nė
ra pasiekus augščiausią tobu
lumo laipsnį? Argi męs ne
turime viso to ganėtinai, kad 
negalėtume ir vargšams len
kams padėti?

Tarnaukime lenkapis, nes 
ir yra už ką! Jie juk išnau
doja mus nuo seniausių ga
dynių, jie juk bandė sulen
kinti visus lietuvius, jie slo
pino musų tautiškąjį atsibu
dimą, jie ir dabar visokiais 
pragumais dirba, kad musų 
šalį pasilaikyti tik kaipo sa
vo provinciją, kurios syvus 
iščiulpiant, ji turės dauginus 
pajiegų visokeriopiems savo 
reikalams, kad sustiprėjus,

„Aušros” draugystes at
skaita už 1905 m.

Kasierius Centrališko Ko
miteto „Aušros” dr-stės Dr. 
J. Šliupas, atiduodavo įplau
kimus ir išdavimus su smulk
menomis Kiekvieną mėnesį, 
užtai nėra reikalo tą beat- 
kartoti. Paduosime čia tik 
abelną metinį^tovį.

Įplaukė per 1905m. $898.56 
Išduota................  $746.37

Liko ižde $152:19 
Nuo pereitų metų bu

vo ......................... .562*48
Iš viso yra ižde lyg 1d.

sausio 1906 m...... r$714.67
„Aušros” dr-stė susideda 

iš 4 kuopų su 57 sąnariais. 
Bėgyje praeitų metų , .Auš
ra” su visuomenės prisidėji
mu sušelpė sekančius mokslą-^ 
eivius (paduotos tik pradinės

Krasos, muitas irsusiraš. 2.35

vardo ir pravardes raidės): 
Gražiui $50.40 stipendijos. 
V. D. 125.12
V. M. 60.00
A. V* 97.25
A. L. 150.00
J. K. i 150.0& pašelpos. 
F. M. 40.00
P. R. 50.25

Iš viso $723.02
Spauda konstitucijos . .11.00
Užmokėta už rankraštį..10.00

Iš viso išduota $746.37 
Praeitų metų atiduotoje 

atskaitoje už 3 metus „Auš
ros” dr-stės darbo buvo 
smulkmenomis aprašyta apie 
Gražį, V. D., V. M., F. M., 
A. V. (paduotos pirmutinės 
raidės /vardo ir pravardės 
moksląeivio). Dabar reikia 
visuomenę supažindinti su 
naujai sušelptais, A. L., J. 
K. ir P. R.

A. L. amerikoniškai visuo
menei yra gerai žinomas, nes 
daug darbavos ant tautiškos 
dirvos. Jo paskutinis veika
las yra Lietuviškai-Angliš- 
kas ir Augliškai-Lietuviškas 
kaljjų žodynas. Dabar jis 
mokinasi Šveicarijoj. Univer
sitete ekonomiškame ir filio- 
zofiškame skyriuje. *< Gauna 
ant metų $150 stipendijos.

J. K. baigęs Chičagos Dai
los Institutą turįs gabumą. 
Norėdamas toliau dailoje la
vintis prašė „Aušros” dr-stės 
jį pagelbėti, kad „Aušra” 
paimtų jo reprodukciją pa
veikslo „Grįžimas iš kermo
šiaus” ir išleistų ant išlaimė-

Žvynuočius (Manis tricus- 
pis),turys skilve dantis. 
Gamtamoksliškas papasakoji

mas Wilh. Boelsche.
Męs, kultūriškai augštai 

pasikėlę, žmonės stovimi įdo
mioj nesutikmėj. Apysto- 
vos muši} gyvenimo, kaip ro
dos, veda ypatingą kovą su 
vienu musų organu: jos kas
kart mažiau ir mažiau besu
tinka su dantimis. , Vienok, 
man rodos, kad tie • teyra 
tuomtarpiniais apsireiški
mais, kuriuos tobulesnė kul
tūra prašalins. Bet, įgavęs 
dantų gėlimą, galvoju pesi
mistiškai, ar ne geriau butų, 
kad męs visi jokių dantų ne
turėtume: nuo pat kūdiky
stės nešiotume netikrus, įdė
tas dantis, tada bent dantų 
gėlimo neatjaustume. Žino
me juk kiekvienas gana ge
rai, kokius skausmus kūdikis 
turi iškentėti, kada jam dan
tys dygsta, o paskui, pien- 
dantims išpuolant ir vėl at
augant; pgsibaigus šitai ce
remonijai prasideda dantų 
pliombavimas ir traukimas— 
Šri ubas be galo! Ar nebūtų 
galima tą visą blogūmą iŠ-pat 
pradžių sustabdyti ir dantų 
dygimą, kaipo gamtos apsi
reiškimą, su visu panaikinti? 
Butų labai gerai, kad galėtu
me toj stangioj gamtoj, į ku
rią mus likimas be gailisties 
įkišo, viską pagal savo norą 
lengvai padaryti ir tuos nuo 
amžių viešpataujančius gam
tos įstatymus perkeisti! Vie
nok ne teip lengvai tas pada
roma!
' Kada aš teip sau be jokios 
naudos galvoj u ir vieną mintį 
po kitai apie dantų gėlimą į 
orą leidžiu, puola mano akys 
su nemažu pavydu ant įdo
miausio svečio mano darbo 
kambario; ant didelio iškimš
to žvynuočiaus (Manis trlcus- 
pis), paeinančio iš tropiškų 
Afrikos šalių. . Gyvūnas pa
nėši į didelį rudą aglinį riti
nį (kamieno galą), pastatytą 
ant keturių mažiukių naguo
tų kojų, iš kurio vieno kam
po, iš-po atverstų žvynelių, 
maža juoda galvelė, išeodyta 
dvejais . brangakmeniais — 
akutėmis — kyšo. Nelabai 
žvėrinčiuose apsi pa žin usios 
meilingos lankytojos, palai
ko šitą gyvūną, iš priežasties 
prieštaraujančių hypotėzų,už 
jauną krokodilių ar už dailiš- 
kai nudirbtą japonišką dai
lės produktą. Vienok šitas 
gyvūnas nė vienas nė kitas 
neyra,gyvūnas yra žinduolis, 
kas jį didžiausiu dailišku 
darbu padaro. Prie jo, kai
po žinduolio, jau .tas gana 
įdomu, kad jo oda neteki 
kaip kitų žinduolių, bet pa- 
uėši į driežo odą: jo oda ap
dengta akmens kietumo žvy
neliais (lukšteliais), kurie 
kaip stogo čerpės ant viens- 
kito guli. Sekdami išsivy
stymo mokslą) negalime nė 
kiek be abejoti, kad žiloj se
novėje visi žinduoliai tokias, 
žvyneliais apdengtas, odas 
turėjo: žinduoliai tuomet pa
nešėjo reptiliškiems gyvū
nams, turintiems serdokines 
odas, teip vadinamiems gau
rams. Vien tuomet jie nu-

metė savo žvyninį apdangalą, 
kada jų tikras charakteris 
kaipo žinduolių į aikštį ‘ 
kada jie galutinai n 
mesnės.j senesnės gyvūnų

■ veislės ^atsįekyrė. Vietoje 
žvyneliu atsirado ant td gy-

• vuno odos; plautai, ant ko 
dabar lengvai zuikį ar lapę 
nuo driežo ątskiriame. Vie- 

i nok, kaip viskas gamtoje po- 
valiai tesi vysto, teip ir žin
duoliai nedustojo iš karto 
ypatyb^ žvynelius auginti. 
Didysis skrnzdėlėdisda ir da
bar tebenešipja juodus ragi
nius žvynelius ant išpustos 
uodegos. Ypatingi afriko- 
niški anomaluridai turi po 
uodega dvi žvynelių eiles; 
bobrio (Castol fiber) uodega 
yra žvyneliais apdengta, o iš 
plaukų stovio daugumo tikrų 
plaukinių žinduolių, išpažy- 
stame da tikrus pėdsekius, 
kad šitie plaukai kada-nors 
iš-po žvynelių išlindo. Žvy
nuočius da ir šiandien toje 
prasmėje tebėra tikru drieži- 
niu žinduoliu. Žvyneliais, 
kaipo geriausiu serdoku, yra 
apaugusi jo galva, nugara, 
uodega, net ir dalis kojų. 
Kada gyvūnas, pabrukęs po 
savim uodegą^kaip ežys susi
riečia, tada buntf ^neįleidžia
mu”; šitokiam gyvūnui nė iš
nykę žilos senovės milžinai 
negalėjo nieko kenkti — jis 
būdavo „neįžeidžiamu. ” Žvy
nuočius, ištiesų, yra keistu 
sutvėrimu. Niekas nežino iš 
kur jis paeina, nė prie kokio 
skyriaus žinduolių systeme 
jis tikrai jpriklauso. Ilgą 
laiką priskaitė jį mokslinčiai 
kaipo ankštą giminę prie 
Mylodopų, armadįllų arba 
šarvuočių (Dasypus) ir skruz- 
dėlėdžių Amerikos, nors jis 
tik Afrikoj b’ pietinėj Azijoj 
tegyvena. Tas priskaitymas, 
vienok,, (pasirodė klaidingu. 
Tada tapo jis prie teip vadi
namo žemės paršelio (Orycte- 
ropus ,Capenais) priskaito- 
roas, vienok įr tuomi nes ant 
ilgo jis galėjo pasigirti. Už
tai jis yra dabar apvienėjas 
— tveria atskirą žinduolių 
veislę. Ypatingi anatomiški 
mažmožiai, apsireiškianti gy
vūnui motinos kūne besivy
stant (esant embriologiškame 
laipsnyje),atsineša da kiek ir 
prie arklio. Ant salos Java 
gyveno amžių gludumuose, 
laike, kada garsus Pithecan- 
thropus tenai vaikščiojo, žvy
nuočių veislė, kuri nė kiek 
didumu nuo didžiųjų tuom- 
laikinių milžinų nesiskyrė, 
buvo milžinais. Kelios veis
lės šitų gyvūnų vaikščiodavo 
ant užpakalinių kojų, su uo
dega pasiremdami. Žodžiu 
sakant, ta veislė žinduolių 
yra mums mysterišku daly
ku dėl savo nepaprastų žen
klų. Vienok, diddysis skait
lius tųjų, kūrins dantų gė
limas kankino ir da, be abe
jonės, kankins, galėtų šitą 
žvynuočių už savo apginėją 
(patroną) išsirinkti.

Šitas gyvūnas, per visą sa
vo amžių, neturi nė vienos 
danties žanduose, rodosi, kad 
už pasilikimą sau pratėvių 
serdoko jį gamta tuomi nu
baudė. Net-jam nė pi en d an
čiai neišauga. Būnant jam 
da embryu/ gemalu, (bile- 
kokis sutvėrimas besi vystąs 
da mottiios1 kūne) pradeda 
snukyje* hže ūkiai vystytieai, 
atsinešalti kfiek ant dantų, 
bet piriH užgimimo ir tie 
ženklai Išnyksta. Šitie žen
klai, vielok, 0 parodo mums, 
kad jų įfroseiiiai dantis turė
jo. Kafį rodos, visi seniau- 
šie jie žinduoliai turėjo dantis 
snukyje. Žinduolis, vėliau 
dantų netekęs arba ir dabar 
neturįs, yra, be abejonės, pas 
savę dantis nereikalingas at* 
radęs ir nuo jų atsikpitęs, 
dantis panaikinęs. Žiloj se
novėj, gamta per atsakantį 
laiką, išaugino ir panaikino

į išėjo, 
nuo Me

dantis pas gyvūnus ne vieną, 
bet kelis kartus. Žinome 
tikrai, kad paukščių snapas, 
panaikinus dantis bedančiu 
tapo; paukščiai Jura ir kalki
nės gadynių turėjo žanduose 
tikrus driežinias. dantis. 
Želvės, kurios teipgi dabar 
bedančiais gyvūnais yra, tu
rėjo žiloj senovėj teipgi ne
mažus dantis, ką męs ant at
rastos liekanos priešistoriško 
gyvūno išpažystame. Didžu- 
viai teipgi neturi dantų; ant 
gomurio yra didelės trikam
pės raginės lentutės, fišbinu 
vadinamos, per kurias di
džiausiai pagautį košia, vie
nok didžuvių vaikai negimę 
įgauna gana geras dantis, 
kurios paskui, nepradėjus 
vartoti, išnyksta; bet šitas 
dantų dygimas parodo mums 
gana aiškiai, kad didžuvių 
proseniai žiloj senovėj labai 
geras dantis turėjo; da ir da
bar gyvenančios didžuvių 
atmainos, kaip antai delfinai, 
turi labai geras dantis. Dan
tų panaikinimas, gyvūnui 
teip naudingo organo, vie
nok neįvyko be jokio gam
tos apsirokavimo — išnyko 
tiktai pas tuos gyvūnus, pap 
kuriuos dantys, pagal gyve- 
mo eanlygas, pasidarė nerei
kalingoms. Gamta panaiki
na tiktai tuos organus, kurie 
prie tuotarpinių ?anlygų ne
reikalingi, o jų vietoj ataugi
na kitus, geriau gyvūnui tin
kančius. Kad gamta orga
nus pagal gyvūno gyvenimą 
pritaiko, matome iš skirto 
dantų išsivystymo tų pačių 
dantuotų gyvūnų. Grauži
kai, paveizdan, išvystę la
biau savo pryšakines, plovi
nes dantis, draskanti žvėrys 
— iltines, akines, o atrajoto- 
jai — krūmines dantis. Au
stralijoj gyvenąs mažas krep^ 
šiuočius, Tarsipes, lyginai 
kaipi kolibris, pripratęs iš 
kvietkų žiedų medų siurbti, 
yra savo krūminius dantis da
bar jam nereikalingas, kuo
ne visai panaikinęs. Apsipa
žinę jau šeip-teip su visokio
mis bedančių ir dantuotų 
žinduolių veislėmis, paklau
skime musų apkalbamo žvy- 
nuočiaus, kas jo menu (val
gių surašąs), it štai, įgausime 
atsakymą, kad jo maistas vie
nokis — skruzdėlės. Žvynuo
čius turi suvirjš metrą (apie 
sieksnį) ilgio, užtai jis reika
lauja maistui nemažo skai- 
čiaus'skruzdėlių. Kaip žino
me, skruzdėlės (arba, teisin- 
gHu pasakius, termitai, nes 
čionai pavadinu tos veislės 
insektus vienu vardu — 
skruzdėlėms, bet jie gana nuo 
viens-kito skiriasi) būna pa
prastai krūvomis, skruzdėly
nuose, užtai nesunku gyvū
nui reikalingą skaitlių susi
gaudyti. Viskas, kas gyvū
nui reikalinga, tai geras sam
tis (šaukštas), su kurio pa- 
gelba greičiau galėtų pasiso
tinti, o šitokį samtį turi žvy
nuočius. .Žvynuočiaus liežu
vis yra apvalainas, pailgas; 
žanduose turi gyvūnas ypa
tingas dūdeles, iš kurių nuo- 
latai limpančias seiles ant 
liežuvio leidžia. Užmetus 
žvynuočiui liežuvį ant skruz
dėlyno ar ant krūvos kitų 
insektų, prilimpa prie jo di
delis skaitlius tų insektų; 
limpantis gyvūno liežuvis pa
lengvina jam prisisotinti. 
Žinomas dalykas, kad tokiu 
budu gyvūnui besisotinant, 
prie liežuvio ir daug žvirgž
dų ar žemės prilimpa, bet 
tas gyvūnui nė kiek neken
kia. Gal skaitytojai, paty
rę apie tokį gyvūno besisoti- 
nimą, tars sau, kad gyvūno 
dantys, bekramtant žvirgž
dus ir chitiniškos odos skruz
dėles (oda kieta kaip skūra), 
turi labai girgždėti, vienok

čius be dantų. Visas žvynuo* 
čiaus maistas eina nekramty-

tas, nevalytas, su žvirgždais 
ir žemėms, tiesiog į skilvį.

Vardas dantys gimdo mu-* 
sų mąstyse labai keistą su
pratimą. Kalbėdami apie 
dantis manome paprastai 
apie kramtymo ar kandimo 
aparatą, esantį žanduose. 
Tas vienok netiesa; žalioje 
varlė turi dantis ir ant go
murio, o pas žuvis pilna 
gerklė dantų; straigės turi 
savo dantis ant liežuvio. Ar
gi negalėtų atsitikti, kad 
kramtymo aparatas suvisn iš 
snukio pranyktų ir skilve at-' 
sirastų? Juk. skilvis yra ge
riausia aptieks, kurioje che
miškai destiliuojama ir per* 
dirbama. Vienok prie dptie- 
kos reikalingi ir mechaniški 
įrankiai: peilis, kapočius ir 
žolių spaustuvas (presas). 
Prie šito atsimename apie 
skubius pasikrutinimus žar
nų. Kodėlgi negalėtų ir 
skilvis spausti, malti ir su- 
piaustinėti? Paukščių skil
vis, kaip žinome, ypatingai 
grudus 1 esančių paukščių, 
yra padalintas į du skyrių: 
pirmutiniame skyriuje, kam
baryje . vien destiliuojama, 
antrame-gi spaudžiama. Spau
džiamasis skyrius, kambarys 
išrodo lyginai kaipi malūnas; 
girnoms gi būna pačios, ragi
ne medega išMotos, skilvio 
sienos. Pas paukščius šitas 
malūnas yra reikalingas, ka
dangi paukščiai dantų netu
ri ir visus grudus, nesusmul
kinę, nuryja, užtai turi 
paukščių skilvys, gurklys 
malūną (kramtymo aparatą) 
užstoti. Žvynuočius, vienok, 
yra daug toliau su savo skil
viu nužengęs. Žvynuočiaus 
skilvys yra didžiausiu ste
buklu žinduolių karalystėje; 
jo skilvys kanda su tikroms 
dantims.

Žvynuočiaus skilvys teturi 
tiktai vieną aptiekinį skyrių, 
kambarį, kuriame, vienok, 
visi įrankiai yra. • Skilvio 
sienos išklotos kieta ragine 
medega, galinti maistą gerai 
suspausti ir susmulkinti. 
Skilve, ant praryto maisto, 
išsilieja iš dviejų didelių- dū
delių ypatingas skystimas, 
kuris pradeda maistą išdėsty
ti. Užpakalyj aptiekinio 
kambario, ten, kur įeiginės 
durys į žarnas, susieina skil
vio sienos arti viena kitos, 
lyginai kaipi koridorius, pa
darydamos (tos sienos) kaipi 
pi ūkią, kurio aštrios kampuo
tos raginės dantys labai su 
viens-kitu susiduria. Drūti 
raumenys krutina šitą am ui* 
kinimo aparatą, kuris baisųjį 
kankinimo aparatą, „geležinę 
mergą”, primena, vartojamą 
inkvizicijos gadynėje. Apa
ratas kramto su abiem dantų 
eilėm ir susmulkina net kie
čiausius chitiniškus skruz
dėlių serdokus kaip geriau
sios girnos. Ramiai sau 
snaudžia žvynuočius valgio 
virinimo laike, kai-kada te
atveria savo bedantį šnipą 
(snukį), bet apačioj ž v jau
nio serdoko kanda ir kramto 
skilvis prarytus gyvūnus, 
triuškina kietus skruzdėlių 
kunus ir trina žvirgždus ir 
gyvūnus į miltus ir košę, 
idant žarnos be jokių nesvei
kumų galėtų atsakančiai su
naudoti. Teip matome, kad 1 
žvynuočius, nežinia iš* ko
kios priežasties, vėl panaiky- ' 
tų serdoku senų gadynių , 
saurų (milžiniškų driežų) ap- ( 
si vilko, kaipi godojamu pro
senių palikimo, bet sykiu ši- ’ 
tą raginių žvynų senioką sa- 
▼o viduriuose įdomiausiam j 
ir keisčiausiam išradimui pa
naudojęs, kokį visoje nugar
kaulių gyvūnų karalystėje 
niekur kitur neužtin karną. <

Dabar man, dantų gėlimo 
kančias kenčiančiam ligo
niui, gimsta mintyse paveiks
las: kad dantų gėlimas skil
vyj butų? Ištiesų negali ; 
man šiandien jokia žmogus i 
bepagelbėti.

Didesnė vertybė.
Gyveno kartą kur ten tur 

tingas žmogus; šitas turtelis 
paveldėjo nuosavo tėvo daug 
sidabrinių, daug tūkstančiu - 
markių. Turtelis buvo gu 
drus ir jis galvojo, kaip čia jr 
man padaryti, kad tie pini f 
gaį vis augtų? Tada išėjc f 
jis ir nusipirko už 20 markių 
20 svarų medvilnių. Nusi
pirkęs, nuėjo ant turgaus, 
kur neturtėliai sė<Įi, ir pa
klausė vieno: „Ar eisi tu 
pas mane už 3 markes dirb
ti?” Neturtėlis džiaugėsi: jis 
buvo išalkęs. Ir jis galvojo: 
„3 markės! Tai lygiai tiek- 
pat ką ir ta voras vertas, kurį 
į 6 valandas galima padirb
ti!” Ir neturtėlis nuėjo su 
turteliu. Turtelis nupirko' 
jam už dvi markes varpstę ir 
neturtėlis pradėjo dirbti. Va
kare parėjęs turtelis, rado 10 
svarų medvilnių į 10 svarų 
siūlų perkeistus. Turtelis 
mąstė. Dešimts svarų med
vilnių prekiuoja dešimtį mar
kių, varpstės dvi markes, 
darbininko darbas 3 markes. 
Taigi viso penkiojiką mar 
kių. Tada jis užpyko ir pr£ ' 
dėjo neturtėlį kolioti: ,,Tu 
tinginy! Penkioliką markių! 
Juk tai turgaus prekė siūlų! 
Juk tai siūlų tikra vertė! Na, 
ir ką aš iš to turiu?” — Ne 
turtelis tylėjo: jis buvo kvai 
las.
— „Šešias va 
kodėl ne ilgiau? juk čia da 
yra neverptų medvilnių.” —-e 
„3 markės teyra šešių valan
dų darbo vertos.” Tada iš
juokė jį turtelis: t,,Tai neš
dinkis sau ir dirbk ten, kur 
tau tiek moka. Eik sau po 
velnių, kvaily!” Neturtėlis 
išsigando. Jis turėjo šeimy
ną — pačią ir kūdikius ir da
bar pats pamatė, kad da 5 
kvailu buvo.? Jis pradėjo 
turtelio labai maldauti ir ši
tas palaikė jį ir ant kitos die
nos ir vėl padavė jam 20 sva
rų medvilnių. Kada turte
lis pas jį vakare atėjo, rado 
|urtėlis 20 svarų siūlų. Šyp
sodamasi pradėjo turtelis 
skaitliuoti: 20 markių med
vilnių, 2 markės varpstės, 3 
markės darbininkui už dar
bą. Taigi visko pasidaro 
25 markės. Bet siūlai ant - 
turgaus 30 markių prekiuo
ja — už tiek galima juos par
duoti. Tada glostė turtelis 
neturtėliui % pečius ir tarė: 
„Matai, teip gerai. Tu iš
dirbai 12 valandų, o aš pasi
pelniau 5 markes. Ant tokio 
pamato dirbsime ir ant to
liau.”

Iš

Kaip ilga) tu dirbai?’ 
!as.” — „E!

- - - - i

Otto Erich Hartlebeu 
„Dienknygės”.

Nauji Basztai
„D arbininkų Bal- . 

s a s”, mėnesinis Lietuvos 
darbininkų laikraštis, No. 11 
ir 12. Kaina M kap. Tel
pa tuose dviejuose numeriuo
se šitas: Lietuvos Socijalde- 
mokratų Partijos su Lietuvių 
Socijaldemokratų Darbiniu- 
kų ’ Partija susijungimas; » 
Politiškas streikas; Paskuti- | 
nės despotizmo dienos; Caro 
manifestas išleistas spalių 
17,80 d.; Nauji „tautos” gel-( 
bėtojai; Dar apie „tautos su
vadžioto jus”, jų nevydonų 
nedorybes ir šeip kaikuriuos 
dalykus; Vokietijos Socijal
demokratų Partijos susiva
žiavimas Jenoj; Musų apsilei
dimas. Reakcijos pradžia Lie
tuvoj; Žinios iš Lietuvos; Nu-., 
tarimai Skapiškio valsčionių 
susivažiavimo; Lietuvos Soci
jaldemokratų Darbininkų 
Partijos susivažiavimas rug* 
piučio mėn.; Kas taiso , ,pa- 
gromus”; Iš Mand turi jos; Iš 
Partijos darbų.

Kiekvienas žmogus ras ši
tame dvilypiniame numeryj " 
daug pamokinimų; ras visą 
Partijos angį ir atskaitą už 
vistis metus. Šitą laikraštį 
vertėtų kiekvienam darbinin
kui turėti. Galimas gauti 
pas J. Ugandą, 8108 Sa Hal
sted st., prisiunčiant 15 cen-



ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.
Pagal Schmel’1.

Salamandra ir tritonas. Salamandros 
gyvena drėgnose giriose. Jų kūno, parva

Salamandra ir jiį buožgalvės.

lan-

yra juoda su geltonais šlakais. Tritonai pa
vasaryj pasitaiko kiekviename prūde. f **

KLIASA V.
Žuvys. ;

Prie šito skyriaus priguli vandeniniai 
sutvėrimai, didesnėj dalyj apžėlę žvynais. 
Kvėpuoja per visą amžį pažandėms. Deda 
ikrus, iš kurių išsivysto jaunos žuvytės. Už
baigos persikeitusios į pasiirimo plėves, taigi 
vietoj kojų, turi pasiirimo plėves.

Žvynas' su kana
lėliu Šonines li

nijos.

IŠ VISUR.
| PortsntaiĄįi, Anglijoj 

tapo šiose dienose nuo pasto
lių nuleistas didžiausias ant 
svieto kąri iškas laivas „Dread- 
nought.” Padirbimas to lai
vo kaštuos $75QdoOO. Kokio 
dydžio laitfas, kokios jo įtai
so?, Anglijo? karė? ministe
rija laiko paslapty j. Vien 
išduoda, kad laivas 18500 to
nų įkrovos paimsiąs, turėsiąs 
storiausius sefdokus ir di
džiausias ar motas. Laivas 
turėsiąs dešimtį armotų, ku
rios kiekviena su 49568 ar
klių pajiegų didžiausias kul
kas iššausiančios. Kulkos 
nulėksiančios apie 25 angliš
kas mylias, o nuo dviejų my- 
ių tolumo pramuš 16 colių 
storą serdoką iš kiečiausio 
plieno. Vienas angliškas 
laikraštis, lyg pasityčioda
mas, paduoda, kad šitas vie
nas laivas galėsiąs į mūšį su 
visa Vokietijos laivyne sto
ti. Vienok reikia neužmiršti, 
kad ir Vokietija jau tokius 
milžinus būdavo ja. Japoni
ja ir Suvienytos Valstijos bu- 
davoja po du, o Frančija net 
tris.Tai mat ant ko žmonių su
dėti pinigai eina! Ir da žmonės 
giriasi, kad šioje gadynėje 
neatsitinka tokių barbarizmų 
— barbarizmai buvę vidur
amžiuose! Kad karė terp 
viešpatysčių fteišvengtina, tą 
rodos, jau niekas negali be- 
nuginčyti.

| Sulyg pranešimų iš Ry
gos, tapo ant jenerolo Orlovo 
paliepimo ikišiol Latvijoj 
1200 revoliucijonierių nušau
ta. Terp kurio skaitlį aus 
daugių daugiausiai 250 tik
rais revoliucįjonieriais buvo. 
Labai daug moterų nušauta. 
Viena, 18 metų, mergina li
kosi užtai nušauta, kad ji 
raudoną vėliavą siuvo.

| Iš Paryžiaus praneša,kad 
Maskolijos valdžia norinti 
Turkestaną Suv. Valstijoms 
parduoti. Maskolijos val
džia reikalaujanti 1200000- 
000 už 40 metų ilgą išnaudo
jimą Turkestano. Gaila, kad 
Morganas ar kiti dar mili
jonieriai to nežino! Galėtų 
ten karalium apsišaukti!

| Sulyg maskoliško laikraš
čio ,,Russ” pranešimo, tapo 
Orenburg -Taykent geležin
kelis maskolių valdžių ko
kiam ten amerikonų syndika- 
tui už $200000000 parduotas. 
Geležinkelio ilgis išneša 1160 
mylių.

| Didelė jūrių vilnis išpu
sti jo kaimą Galati, arti Mes- 
sinos, Italijoj. Vilnis išgrio
vė 61 namą, per ką 600 šei
mynų neteko pastogės. To- 
je-pat naktyje likosi audros 
ir 5 žvejų laivai arti Livorno 
sudaužyti.

======= 
20 d. vasarib. Policijos 
skundus ant šios 14 „Grand 
Jury” klausys kurią nors die
ną šio mėnesio. Jei policija 
įstengs darodyti kaltę, tai 
„Grand Jury” atiduos juos 
po sud u, jei kaltės nedaro- 
dys, tai „Grand Jury” juos 
paleis be sūdo. 4

Vardai kriminališkai ap
kaltintų: Katrina Mašinskie- 
nė, Povilas Bugvilionis, An
tanas Pečiukaitis, Monika 
PeČiukaitienė, Jonas Ustai- 
tis, Petras Buovilaitis, Fran. 
Strikauskis, Petras Venckus, 
Petras Gonaitis, Mikolas Bla
žys, Juozapas Markūnas, Ka
zimieras Sereika, Aleksandra 
Dargis, Marė Bruožienė.

Abiejų Pečiukaičių „bėla” 
po $1000,00, kitų' visų 
po $500,00.

Pereitą nedėldienį parapi- 
jonai vėl laikė didelį susirin
kimą Freiheit Turner salėje, 
3417 8. Halsted st., * parapi
jos reikale. Žmonių prisi
kimšo pilnutėlė salė, kaip 
ant didžiausio atlaido bažny
čioje. Buvo apie 25 kalbėto-

DALIS I.
. 4 ' z Kaulinės žuvys.

Prie šitos dalies priguli žuvys turinčios 
kaulinį skeletą.

Karpe. Vidutinis didumas 30—40 cen
timetrų arba 1—1| pėdos.

Kūno pavidalas karpių, kaip ir kitų žu- 
yių, panašus į valtį. Todėl lengvai perpiau- 
ja vandenį, jis negali tęip žuvių plaukimo 
stabdyti, negu kad butų kitokio pavidalo. 
Karpių galva sujungta su liemeniu ne kru
tančiu kaklu, bet tiesiog pereina į liemenį, o 
liemuo eina vis siaurin vuodegos link.

Pasiirimo plėvės karpių plačios, kaip ir
klų ir jstyrų platuma. Plėvės prie krutinės 
atsako pryšakinėms kojoms kitų gyvūnų,į o 
pilvinės — užpakalinėms. Apart tų yra dar 
ties kūno viduriu neporinės plėvės — nuga
rinė ir vuodeginė. Plėvės tos susideda iš 
odos, paremtos ant kaulinių arba kremzlinių 
akstinų. Karpęs gali jas išskėsti ir suglau
sti, pakelti ir nuleisti.

Žiūrint į plaukiančią žuvį, nesunku pa- 
tėmyti, kad ji iriasi pryšakin suduodama Su 
nuodega tai į dešinę, tai į priešingą pusę. 
Taigi aišku, kad žuvis iriasi pryšakin su vuo- 
dega ir su vuodegine plėve. TodėJ vuodega 
šilų sutvėrimų drūta, susideda iš tvirtų rau
menų. Krutindama pilvinėms ir krūtini
nėms plėvėms, žuvis teipgi gali irtiesi pryša
kin, bet palengva. “ 
kiant, yra styru.

Po nugarkauliu 
krepšelis pripildytas 
plaukimo pūslė. Kaip tik pūslės sienos su
sitraukia, jos labiau suspaudžia pūslėj esan
tį orą. Per tai žuvis sutraukia kūną, jis ma
žiau vandens išspaudžia, tai sunkumas kūno 
vandenyj pasididina ir tuvis nusileidžia ant 
dugno. Jeigu gi pūslė pasididina, kūnas 
žuvies pasididina, išspaudžia daugiau van
dens, taigi kūnas darosi lengvesniu ir žuvis 
pakyla į viršų. Mat kiekvienas įmestas į 
vandenį daiktas ten žudo tiek savo svarumo, 
kiek sveria jo išstumtas vanduo. Todėl, an
tai, geležiniai laivai neskęsta vandenyj, kad 
jie dideli. Iš dviejų daiktų vienodo svaru
mo, vandenyj greičiau nuskęsta mažesnysis, 
kadangi jis mažiau vandens išstumia,todėl ir 
mažiau žudo savo svarumo. >

Žinote, kad jeigu stiklą, pripildytą šalto 
yandens, padėti kur ir duoti jam ilgesnį lai
ką pastovėti, tai stiklo sienos užsidengia vi
duryj mažais burbulėlįąis, kurių viduryj yra 
Oras. Tas rodo, kad vandenyj oras yra su
tirpęs. Tuom oru ir kvėpuoja žuvys. . Kvė- 

. puoja žuvys pažandėmis, kvėpavimo orga
nais. Pažandės yra iš abiejų galvos kraštų. 
Pažandės yra iš kaulinių lankų arba teip va
dinamų pažandinių lankų; kiekvienas lankas 
uždėtas ant dviejų pažandinių lapelių? Kau
liniai dangčiai uždengia pažandės iš lauko ir 
saugoja jas nuo sužeidimų. Užpakalinis 
kraštas pa&andžių dangčio prigula liuosai 
prie kūno teip, kad terp jų ir kūno yra ply
šys.arba, teip vadinama, pažandžių skylė.

Porines plėvės, plau-

karpių yra pievinis 
oru, teip vadinama

Plėvė pažandinių 
lapelių^ — plonutė. 
Todėl angliarugštis 
kraujo per jas gali 
pereiti į vandenį, o 
ozygenas oro, sutirpu- ' 
šio vandenyj, prisi
griebia į kraują. Bet, 
kad tas galėtų atsibū
ti, į pažandės juri, 
nuolatai, plaukti švie
žias vanduo. Vanduo 
įeina į nasrus, pereina 
per kraštinius pažan
džių plyšius, iš nasrų 
— į pažandžių dalis, 
aplieja pažandžių la
pelius ir išeina laukan 
per kraštinį pažandžių perpiovimu p&iandžtą
plyšį, ■ ko su dviem l&peli&is.

TZ . . _ K — kraujinis indaa, per ku-Karpių klinas ap- rį kraujai prisigriebia Į pa- 
Žėlęs Žvynais. Žvynai landės. 1. — dvi Sakutės t°

. * , J „ f,.. . indo, išsiskirsčiusios į laibu-
ilzgula V iena kitą, įjul plaukelius. Tuose plau-
liuosi Žvynų galai nu- keliuose išsivalo kraujas. 
, . 4.. J . 17 v Išvalytas kraujas renkasi in-kreipti užpakalin, to- de paženklintame ant paveik- 
dėl jie negali stabdyti sielio skaitline 2. tš čia, in- 
, . ° .. ,. . das 8, veda ji i kuna.žuvies pasikrutinimų ‘ ‘ ’
vandenyj. Slidūs skystimas, kuriuom ištep
tas žuvies kūnas, teipgi palengvina pasikru- 
tinimus vandenyj.

Išilgai kūno, -nuo galvos iki vuodegai, 
eina tamsi linija, teip vadinama šonine lini
ja. Tas paeina nuo to, kad tos dalies žvy
nuose yra maži kanalai. Prie tų kanalų pri
eina nervai, todėl tą šoninę liniją laiko už 
organą kokių nors žuvies jausmų. Kokius 
jausmus turi žuvys tuosb šoninės linijos ka
naluose, męs nežinome, kadangi męs neturi
me tokių jausmų organų.

Karpęs ėda viską, ką tik sugriebia. Jos 
ėda vandeninius augmenis, smulkius gyvū
nus ir pūvančias medegas, todėl karpėme nė
ra reikalo plaukinėti teip greitai kaip dra
skančioms gyvūnus žuvims. 
Todėl karpių kūnas platus.

Nasrai karpių siauri, 
dantų juose nėra, kadangi jos 
nereikalauja gaudyti ir dra
skyti stambesnių gyvūnų. 
Nasrai apsiausti mėsinėms lu
poms ir ūsais; jie yra dasily-
tėjimo organais, jieškant vabalų dumble. 
Akys karpių didelės, bet su joms žuvis mato 
ne geriausiai; visos žuvys trumpamatės.

Karpęs turi daug priešų, o gamta joms 
mažai davė atsigynimo ginklų: jas gaudo 
ūdros, pelės, žiurkės ir visokį vandeniniai 
paukščiai. '9

Kaip daugumos žuvių, teip ir karpių 
nugara tamsesnė už papilvę ir šonus: nuga
ra karpių tamsiai palšos parvos, o apatinė 
kūno dalis geltonos parvos, per tai žuvį ne
lengva patėmyti priešams esantiems lygiai 
viršuj, kaip ir apačioj: žiūrint nuo viršaus, 
tamsi nugara mažai skiriasi nuo tamsios par
ves dugno, žiūrint gi nuo apačios, šviesi pa
pilvės parva neatsiskiria nuo parvos ,dan- 
gaus. Bet tokia parva nelabai apsaugoja 
karpęs nuo turinčių geras akis priešų, kurie 
daug išnaikina šitų žuvių, ypač daug pražū
va jaunučių, ką tik išsivysčiusių iš ikrų. 
Karpių veislę palaiko didelis jų vaisingu
mas. Viena pataitė meta apie 700000 ikrų.

Karosas paprasta žuvis, labiausiai žino
ma Lietuvos prūduose.

Auksinė žuvytė, auginama stikliniuose 
induose ant langų, paeina iš Chinų, yra tai 
atmaina paprastų karosų.

Lynai laikosi, paprastai, ant dugno, 
todėl parva jų, kaip ir karpių, tamsi.

Ungurys teipgi laikosi ant dugno, par
va jo, teipgi tamsi. Rudenyj, suaugę un
guriai iš upių plaukią į jūres ir ten meta ik
rus, pavasaryj gi jauni unguryčiai plaukia 
iš jūrių į upes.

Lydeka draskanti žuvis Lietuvos van
denų., Suaugusi turi pusę sieksnio ilgio 
ir sveria apie 40^svarų. Plaukia greitai, to
dėl nedaug yra žuvyčių galinčių nno lydekų 
išsigelbėti. Paprastai, lydekos tyko ant sa
vo aukos pasislėpusios terp žolių ir maurų. 
Parva jų žalsva su juodais taškais, todėl ne
lengva patėmyti. Kadangi lydeka laiba, 
turi mažą galvą, tai ji lengvai perpiauja van
denį ir plaukia greitai. Nasrai platus, su 
jais lydeka pagauna mažesnes žuvis, neap
lenkia nė savo veislės. Sykį patekusi į ly
dekos nasrus, žuvis negali ištrukti, kadangi 
nasruose yra daugybė aštrių dantų, kurių 
daugumas užriesti atgal.

Ešerys tokios jau parvos kaip ir lyde
ka; jis teipgi — draskanti žuvis Lietuvos 
vandenų. Nugarinėj ešerių plėvėj yra aš
trus akstinai, todėl didesnės draskančios žu
vys nedrysta užpulti ant ešerių.

Dyglė — maža žuvytė esanti Lietuvos 
vandenyse; ji dar geriau apsaugota nuo 
priešų už ešerį, saugoja jų akstinai ėsanti 
ant nugaros.

Lašiša draskanti žuvis, viena iš bran
giausių žuvių gyvenančių gilesnėse Lietuvos 
upėse. Kas metą lašišos traukia iš jūrių į 
upes, plaukdamos, peršoka gana augštus 
vandenskričius, išsisklaido po mažesnes 
upes ir upelius, kur meta ikrus.

Lašvaras, giminingas lašišoms, gyvena 
smarkiai tekančiuose, šaltuose vandenyse, 
drumstuose vandenyse jų nėra.

Silkė turi 20-35 centimetrų arba 8-18 
colių ilgio. Silkės gyvena šiaurinių kraštų 
jūrėse. Jos laikosi visada viršutiniuose 
vandens sluogsniuose, į gilumas nenusilei- 
leidžia, todėl ir parva jų mėlynaižalsva, at-' 
sakanti parvai jūrių vandens. Viršutiniuo
se Joriu sluogsniuose silkės randa ir maistą,

(Toliam bm )

| Mieste Fellin, Latvijoj 
likosi 22 d. sausio 40 revoliu
cijonierių nušauta, kiti 13 
tarpe 24 ir 26 d .vaušio. Tar
pe tų 40 nušautųjų buvo 
tiktai 14 pirma suareštuoti, 
kiti, 26, likosi naktyj prieš 
nušovimą iš lovų paimti. 
Suimtiniai ^rašė pasigailėji
mo, kad juos bent be teismo 
nešaudytų,' viėnok veltui. 
Tarpe nušautu jų buvo du 
vaikinai, 15 ir 17 metų senu
mo; juos ___ ,
jų tėvas | kokį ten oficierą 
šovęs ir pabėgęs. Visi mie
sto mokiniai likosi išrėdyti ir 
baisiai kančiais sukapoti.

| Berlyne yra išviso 225216 
vaikai lankančių papra
stas mokyklas; 111573 vaikai 
ir 113643 mergaitės. Papra
stose mokyklose yrar vietos 
254533 vaikams, taigi 29317 
vietos yra tuščios.

| Iš Nazameto, * Franci jos, 
praneša, kad užimant val
džiai bažnyčios turtą, žmonės 
užpuolė ant kareivių. Ka
reivių viršininką su akme
niais sunkiai sužeidė ir dau
gumą kareivių lengvai.

----------------  t
uitai -nuHovfl,. kad I Trondhjem, Nofvegi-

joe» praneša, kad nuo ten iš
važiavusių 300 žyejų laivų 
tiktai 60 tegryžo. Mena, 
kad daugumą jų audra turė
jo paskandinti.

| Kaip vokiškas medicinos- 
laikraštis praneša, išvažiuos 
tam tikra mokslinčių expedi- 
cija pradžioj balandžio mė
nesio į rytinę Afriką ištyri
mui ten siaučiančios miego 
ligos. Mokslinčiai apskaito, 
kad bėgyje j>ereitų dešimts 
metų Afrikoj nemažiau kaip 
50000 ar 200000 žmonių nuo 
tos ligos mirė. Ištyrimui tos 
ligos paskyrė Vokietijos val
džia 120000 markių. Expe- 
dicijos vadovu yra garsusis 
mokslinčius Robert Koch.

| Valdžios laikraštis, , Juš
koje Goss ūda rstvo”, praneša, 
kad šiame pavasaryj pradės 
reguliariški laivai nuo Liepo- 
jaus į New Yorką plaukinė- 
ti.

| Išpanijoj viešpatauja šal
tis, kurio ten paprastai ne
būdavo. Mena, kad vaisiai 
daug nuo šalčio nukęs.

| Laikraščiai praneša, kad 
Chinijoj, Nančang gub., 
apart angliško misijonįeriaus 
šeimynos (apie ką pirma pra
nešėme) ir šeši francuziški 
jėzuitai tapę nužudyti. An
gliškas korespondentas iš 
Shanghai paduoda, kad tame 
pačių jėzuitų kaltė, nes pa
šaukti ant teismo, užpuolęs 
vienas jėzuitas ant teisėjo 
(gūdžios) ir JĮ mirtinai peiliu 
sužeidė. Kad jėzuitai aršes
ni už chinua, tą, rodos, nerei
kia jau aiškintis

—r—-------------  '
| Anglijos žemesnis finan

sų sekretam,. vRobertson, 
pranešė parlamentui, kad 
nuo laiko JIaagos konferen
cijos visoą^ valdžios išviso 
$507500000 anį( laivynės rei
kalų išda^uaięą Tas paro
do, kad iš^ąvijpai antra tiek 
pasididino j ir^jiriveda, kad 
neužilgio turėsianti karė uš<

Iš Apveizdos Dievo Para- 
pijos Chiųagoje.

Pėtčyčioj, 2 d. kovo, poli
cijos sūdąs sudyjo suareštuo
tus parapijomis už daužymą 
klebonijos langų ir kėlimą 
liarmo bažnyčioje. , Policija 
buvo liudininku prieš sua
reštuotuosius ir ant kurių 
kaltę nurodė, tuos sūdąs nu
baudė pinigiškai. Šie tapo 
nubausti: „
Povilas Bugvilionis nu

baustas $50.00
Aųtanas Pečiukaitis — $50,00 
Monika Pečiukaitienė 150,00 
Jonas Valaitis 75,00
Domininkas Pivarunas 50,00 
Franciškus Mašinskas 100,00 
K*trina Mašinekienė 
Marijona Bruožienė 
Kazimieras Šimkus 
Mikalojus Jurgaitis 
Mikola? Blažys 
Antanas Kalvelis 
Fra n k Strikauskis

Paskutiniai penki
ninkai nubausti mažesnė
mis sumomis, savo bausmes 
užsimokėjo ir pabaigtas kriu
kis, o aštuoni pirmutiniai, 
kurių bausmės augėlesnės, 
nemokėjo, bet apeliavo į aug
ėlesnį sūdą. Keturiolika kri
minali škai apkaltintų liko 
pasiųsti prie „Grand Juty”

200,00 
250,00 

1,50 
10,00 
50,00 

5.00 
5.00 

kalti-

konferencijos!

| Iš Rio de Janeiro prane
ša, kad ikšiolinis viee -preri- 
dentas, Dr. Alfonso Moreira 
Penna, likęs 1 d. kovo Brazi
lijos prezidentu išrinktas.

jai ir kiekvienas išrodinėjo 
kunigų ir vyskupu blogus 
darbus, blėdingumą bažnyčių 
žmonijai ir tt.. Tūli net 
pravyrkdė klausytojus savo 
graudingomis kalbomis.""Pra
kalbos tęsėsi nuo 1,30 iki 8 
riil. vakaro. K Beveik visi 
mlbėtojai nurodinėjo, kad 
cunigija per amžius buvo ir 
yra žmonių skriaudėja, kad 
katalikiška bažnyčia buvo ir 
yra žmonių akliutoja ir vely- 
jo vit-iškai nuo bažnyčių at
sisakyti ir jų daugiau nesta
tyti ir nėkuomi nešelpti.

Vienok žmonės ant to ne
sutinka. Jie sako, kad ba
žnyčios yra geros' tiktai kn. 
Steponavičia su vyskupu yra 
negeri. Ir jeigu vyskupas 
neatsiims l&i. Steponavičiaus 
ir neleis jiems imti geresnio 
kunigo, tai jie pasistatysią 
kitą bažnyčią greta dabarti
nės ir ją neužrašysią vysku
pui, o tiktai popiežiui.

Puikus užmanymas! . Pa
statys kitą bažnyčią ir ne
duos jos vyskupui, bet popie
žiui. Neduos čigonui, tik — 
čigono pačiai; tai kuom čigo 
ną pabaidys? — Ar duosit 
popiežiui ar vyskupui, tai 
vis bažnyčia bus ne jus, tik
tai kunigijos. Dar pirmiau 
reikia žinoti, ar popiežius 
priims tokius katalikus, ku
rie neklauso vyskupo! Kaip 
kunigas yra vyskupo agentu, 
teip vyskupas yra popiežiaus 
agentu, ir kaip vyskupas ne
klauso parapijonų, tiktai ku 
nigo, teip popiežius nepa
klausys parapijonų, o tiktai 
vyskupo.
-Juk bažnyčią „Apveizdos 

Dievo” pastatė tie, kurie ne
buvo užganėdinti kn. Krau- 
čuno bažnyčia. Statydami, 
tikėjo, kad šitą bažnyčią pa
statė ant geresnio pamato, 
tikėjo, kad čia kunigas netu
rės tiesos bažnyčią valdyti, 
valdys ją para pi jonai. Ar 
ilgai parapijonai valdė? Pa
statysite kitą, * ir su kita bus 
tas pats ką ir su pirmuti
nėms. Neduosite vyskupui 
bažnyčios, negausite kunigo 
ir busite iškeikti bedieviais. 
O kada tie keiksmai įkeree, 
tai ir šitą vyskupui padova 
įlosite teip kaip pirmąsias. 
Statydami bažnyčias, darysi
te naudą ne sau, tiktai vy
skupui. Sau tiktai kišenine 
ištuštinsite. Vyskupui, nie
ko nekenks, nors ir šimtą 
naujų bažnyčių, pastatytumė- 
te. Jis ant tiek bus turtin
gesnių, kiek jam naujų ba
žnyčių pastatysite.

Vieton statyti naujas ba
žnyčias, ar negeriau butų pa-; 
sistatyti sau žmonišką salę, 
kur draugystės galėtų reika 
le susirinkti! Reikalų yra 
gana ir jieaiuolatai didinasi. 
Susirinkimams samdome aa-

— ■="•====. -
les nuo svetimtaučių ir jiems 
pinigus mokame. v Ką ka
štuoja prasčiaueios bažnyčios 
užlaikymas, už tuos pinigus 
išstatytumėte puikiausią sa
lę, reikale'turėtumėt kur susi
rinkti ir butų garbė, kad lie
tuviai šį-tą turi. Ar nebūtų 
gražu, jeigu ateinantis Susi- 
vienyjimo seimas atsibūtų 
lietuviškoje salėje? Dabar 
turime mokėti pinigus sveti
miem užšalę. Bažnyčių pri
statėme Chicagoje jau 5, 6-tą 
organizuoja £n. Ambrozaitis, 
o 7-tą rengią Apveizdos Die
vo parapijonai! Vieni tik 
lietuviai vyskupą pralobins, 
tiek bažnyčių jam pristatę! 
Laikas jau butų apie save 
pasirūpinti, ne vien - apie 
Chicagos vyskupo turtą.? . 
Chicagos vyskupas yra gana ? 
turtingas, jis turi kelis šim
tus bažnyčių, yra milijonie
rius. Jis iš lietuvių nieko 
nedaro, tiek jisai paiso apie 
lietuvius, kiek męs apie chi
nus. Tai kam į balą vande
nį pilti, kad baloje ir teip 
jau šlapia. Kam vyskupui
statyti naujas>bažnyčias, kad 
jis jau ir teip per daug turi 
ir nepaiso apie jas, jeigu ten 
žmonės pešasi fr šaudosi už 
jo turtą.

k. S' . ■ ■

Atsišaukimas.
Kaip tik viešhs revoliuci

jos judėjimas : Maskolijoje 
apmirė, caras tūojaus iš nau
jo pradėjo persekioti ir kan
kinti musų brolius lietuvius, 
dar labiaus negu pirmai. Da
bar jis ant suvaldymo poli
tiškai kovojančių lietuvių, 
daugiaus su savo policija ne
begali numalšinti, atsiuntė į 
Lietuvą gaujas puslaukinių, 
necivilizuotų kazokų. Tie jo 
kkli tarnai šiądien Lietuvoje 
daro tą ką til^ jie nori: išva
gia žmonių turtus, sužeidžia 
nekaltus žmones, daro kra
tas ir areštuoja kiekvieną 
lietuvį, ant katro tik turi ko
kį nors politišką patėmijimą 
Suareštavo jau datgybę. mu
sų inteligentų, ūkininkų ir 
fabrikuose dirbančių darbi
ninkų, sukimšo juos į kalėji
mus ir kankina kuobiauriau- 
siai teip, kaip Aik maskolių 
valdžia išmano.

Tie musų kankintiniai, var
dan savo tėvynės, dabar caro 
kalėjimuose — kuobiauriau- 
siuose ant svieto urvuose, 
kenčia didį vargą. Todėl 
męs Amerikos lietuviai pri
valome ir apie juos • pasirū
pinti — suaukauti aukas ir 
kuoveikiausiai jiems nusių
sti. Męs Amerikos Kankin- 
tinių kasoje aukų jau netu
rime nė cento, nes gavę tele
gramą, jog „Kankintinių 
daugybės, pinigų nėra, siųs
kit daugiaus ir kogreičiaus”, 
tuojaus visus pinigus* išsiun
tėme „Kankinių kasai” į 
Lietuvą. Ir todėl męs „Am. 
Kank. Komitetas” paleidžia
me šį atsišaukimą į musų vi
suomenę, tikėdamiesi, kad ji 
pasiskubins suaukauti dau
giu us aukų ir tokiu būdu vėl 
sušelps savo vargstančius ka
lėjimuose brolius.

Amerikos Kankintinių Ko
mitetas: j

Ą. Bacevyčia, 
P. Mikolainis, 
J. J. Paukštis.

.Vietines Žinios
- ~ Chicagos miestas užsi
manė da 1000 policistų priim
ti. 500 nori balandžio mėne
syj priimti, o kitus 500 lie- 
pos mėnesyj. Išdavimus ap
skaito ant $472500. Mat, su- 
lyg paskutinės statistikos, 
plėšikų eilės pasiretinO, rei
kia audrutinti. Nenusimin
kime! Vakare galėsime ra
mią! užmigtil



Sidabrinis kryželis 
arba

DAILIDE IŠ NAZARETO.
> APYSAKA EUGENIJAUS SU E.

Vertė J. Laukis.

Toks buvo atsakymas visų teisdarių iš
tyrimo teismo. Balsai gi daktaro Borucho ir 
bankieriaus Ainošiaus, viršijo balsus visų 
kitų; jie šaukė mušdami kumsčioms į mar- 
morinį stalą tribunalo:

— Myris Nazafėniečiui! Jis yra vertas 
myrio!

— Teip, teip! — šaukė visi kareiviai ir 
tarnai augštojo kunigo — jis yra vertas my
rio! ' „

— Myriop prakeiktą piktžodžiauto ją!
— Veskite tuoj aus šitą prasikaltėlį pas 

Viešpatį Pontijų Pilotą, Judėjos gubernato
rių, vardan Imperatoriaus Tiberijaus! — pri
sakė Kaifošius kareiviams. — Jis vienas te
gali nusmerkti kaltininką myriui.

Prie šitų žodžių augštojo kunigo, jie iš
vilko Jėzų iš Kaifošiaus namų ir nuvedė pas 

K Pontijų Pilotą, Genavaite, įsimaišiusi į tar
nus, sekė paskui/ kareivius. Eidama per 

Į- duris ji pamatė Petrą, bailųjį Jėzaus mokinį, 
fc' (nors tai buvo ne bailiausias iš visų mpkinių, 
K kaip jai rodėsi, kadangi jis viens turėjo drą

są — sekti paskui jį), ji pamatė Petrą krei
piant savo akis šalin, kada Jėzus, žiūrėdamas 
į savo mokinį, praėjo pro jį, vedamas karei
vių. Vienas tarnų, pažinęs Petrą, tarėjam:

— Tu ir buvai su Jėzum Nazarėuišku?
Petras, paraudonuodamas ir nuleisda

mas akis, atsakė:
— Aš nežinau, ką tu šneki..
Kitas tarnas, girdėdamas Petro atsaky 

mą, tarė stovintiems, rodydami į jį:
— Sakau jums, kad šitas teipgi buvo su 

Jėzumi Nazarėniškuoju!
— Prisiekiu! — sušuko Petras —prisie

kiu, kad aš nepažystu Jėzaus Nazarėniškojo!
Genavaitės širdis apsunko piktumu ir 

pasibiaurėjimu.. Šitas Petras, dėl netikusi^ 
silpnumo ar baimės, užsitraukti ant savęs li
kimą savo mokintojo, užsigina jo du syk ir 
kreivai prisiegauja. Šita negada josios aky
se buvo aršiausia, kokia tik žmogui gali bū
ti: juo labiau dabar pagailo jai sunaus Ma
rijos už jo išdavimą, atidavimą, apleidimą ir 
užsigynimą tų, kuriuos jis teip daug mylėjo.

Tokiu budu ji išaiškino sau skausmingą 
; liūdnumą, kokį ji matė ant jo veido. Tok

sai didelis protas kaip jo, negalėjo bijoti my
rio, galėjo jis tik nusiminti akyvaizdoje to
kio nedėkingumo tų, kuriuos jis.laikė bran
giausiais draugais.

Vergė išėjo iš augštojo kunigo namų, 
kur buvo Petras atskalūnas ir tuojau pasivi
jo kareivius vedančius Jėzų. Diena pradėjo 
aušti, keletas elgetų ir valkatų, miegojusių 
ant suolų, stovinčių abišaliai durių namų, 
išbudo nuo trukšmo kareivių, vedusių Jėzų. 
Genąvaitei ant karto atėjo viltis, kad šitie 
vargšai, sekiojusiejie paskui jį visur, kurių 
vargus jis teip karštai atjautė, pavadins jį 
savo draugu, - susižinos su savo draugais ir 
susirinks išvaduoti Jėzų; todėl ji tarė vie
nam iš jų:

Ar tu žinai, kad šitie kareiviai veda 
Nazatėniškąjį jaunikaitį, draugą pavargusių 
ir nelaimingų? Jie nori jį užmušti; skubin
kis jį apginti; išliuosuokite jį; sukelk žmo
nes! ^Šitie Jeruzolimos kareiviai, gal, išbė
gios, bet Pontijaus Piloto kareiviai yra stan
gesni: jie turi gąyas jėtis, storus šarvus ir 
gerai grūdintus kardus.

— Ką męs galime pradėti?
— Jus galite sukilti urmu;. jus galite 

apsiginkluoti akminimis, lazdomis! — sušu
ko Gena vaite — ir'galite bent numirti atly
ginimui tam, kuris pašventė savo gyvastį jū
sų labui! i

. Elgeta pakratė galvą ir atsakė vienam 
draugų besiartinant jprie jo:

—.Tegul sau ir niekiausias gyvenimas 
butų, męs visgi kabinamės! prie jo; statyti 
gi musų Skarmalus prieš .šarvus romiškųjų 

. kareivių, tai reiškia eiti ant matomo myrio.
— O vėl — tarė antras valkata — jei 

Jėzus Nazarėniškasis'yra Messijumi, kaip 
daugelis kitų kad buvo pirma jo ir nema- 

x žiaus jų bus po jo, tai bus nelaimė, jeigu jį 
užmuš; bet Messijų hėkuomet netrūksta Iz
raeliui.

— Ir jei jie jį nugalabins, — tarė Gena- 
'Vaitė — tai tik dėlto, kad jis jus mylėjo; 
dėlto, kad jis apgailavo jūsų skurdą; dėlto, 
kad jis gėdino turčius už Jų veidmainystę ir 
jų neturėjimą širdies tiems, kurie kenčia!

— Teisybė: jis vien vai pranašavo mums 
karalystę Dievo ant žemės — atsakė valkata 
vėl, atsiguldamas ant savo suolo, kaip ir jo 
draugas, idant pasikaityti ant spindulių ry
tinės saulės. — Bet tos gražios dienos jo ža
dėtos mums, neateina ir męs tiek pat esame 

\ suskurdę šiądien, kaip buvome vakar.
— Na, ir kas tau pasako, kad šitos gra

žios dienos, jo žadėtos, neateis rytoj? — kal
bėjo Gena vaite; — ar pasėtas javas nereika
lauja laiko sudygti, užaugti ir nunokti? 
Skurdžiau, neregy ir nekantruoli, kokiu, iš ti
kro, esi, atmink, kad duoti numirti tam, ku
rį jus vadinate savo draugu, pirma negu Jis 
užveisė geras sėklas jo pasėtas teip daugely
je širdžių, tai vis tiek ką su kojoms ištremp
ti, vis tiek ką išnaikinti dar želmeniu esant 

"gal labai puikų javą.
Valkatos abudu tylėjo purtydami gal

vas ir Gėnavaitė paliko juos, tarydama pati 
sau su dideliu nuliūdimu:

— Ar gi aš visur sutiksiu tik nedūkta?

gumą, užmirštį, išdavingumą ir bailystą? O! 
tai ne kūnas Jėzaus, ką bus nukryžiuotas, bet 
jo širdis.

Vergė skubinosi pavyti kareivius, besi
artinančius prie namų Pontijaus Piloto. 
Jai bepadvigubinant savo žingsnius, išvydo 
ji kasžįn kokį sumišimą terp Jeruzolimos mi
licijos ir apsistojo. Pasilipo ji ant suolo ir 
pamatė Banają vienų vieną prie įeigos į 
siaurą arkadą, kurią kareiviams reikėjo per
eiti, kad pasiekti gubernatoriaus namus, 
drąsiai užstojusį kelią ir mosuojantį savo il
ga lazda apkaustytu galu. s

— O! šitos bent neapleidžia jo, Jis šau
kia savo draugą! — manė Gėnavaitė.

— Dėl pečių Samsono! — šaukė Bana- 
jas savo didžiu balsu — jei jus nepaleisite 
tuoj aus musų draugo ant valios, jus, milici
ja Belzebubo! tai aš jus teip iškalsiu, kaip 
spragilas kviečius iškulta ant klojimo! OI 
kad tik aš turėčiau laiko sušaukti būrį drau
gų tokių drąsių kaip aš pats, apgynimui mu
sų draugo Nazarėniečio, tai aš jums prisaky
mą išduočiau vietoje paprasto prašymo; siti 
gi prašymą atkartoju: paleiskite musų drau
gą ant valios, o jei ne, dėl žando Samsono 
vartoto, aš jus visus išbloksiu teip, kaip jis 
išbloškė filistinus!

— Ar Jus girdite niekšą! jis vadina šitą 
begėdišką grūmojimą prašymui — sušuko 
viršininkas vedantis miliciją, išmintingai lai
kydamasi viiluryje savb kariaunos — dur- 
kitę jėtimis tą niekšą! kapokite jį kardais, 
jei jis neduos jums kelio!

Jeruzolimos milicija neperdaug buvo 
narsus kareiviai, kadangi Jie nedryso are
štuoti Jėzų, ateinantį prie jų vieną be gin
klo: todėl, nežiūrint ant prisakymų savo va
do, jie valandą buvo besisvarstę akyvaizdoje 
grūmojančio pasipriešinimo Bauajo.

Veltui Jėzus, kurio tvirtas ir malonus 
balsas buvo girdimas Genavaitei, stengėsi 
nuramdyti savo apgynėją ir meldė jo pasi
traukti. Banajas pradėjo grūmojančiu bal
su, atsakydamas ant prašymo jauno Nazarč- 
niėčio:

— Nesirūpink apie mane, drauge; tu 
esi žmogus rymties ir ramumo. Aš esiu žmo
gus smarkumo ir kovos, jeigu reikalas yra 
apginti silpnus. Duok man valią. Aš už
laikysiu šituos niekšus kareivius čion iki ler- 
mas sumišimo nesušauks mano draugų; o tą
syk, dėl penkių šimtų Salomono sugulovių, 
šokusių jo akyvaizdoje, tu išvysi šituos mili
cijos velnius šokant pagal žaismą musų buo- 
žėtų lazdų, mušančių taktą į jų šalmus ir šar
vus.

—- Kaip ilgai dar kęsitės išniekinimus to 
vieno žmogaus, jus niekšiški šunes? — užriko 
viršininkas ant savo vyrų. — O! kad aš ne
turėčiau prisakymo neatsitraukti nuo Naza- 
rėniečicr toliau kaip per jo šešėlį, tai aš jums 
duočiau pavyz jį ir mano ilgas kardas jau 
butų perplovęs gerklę tom plėšikui!

— Dėl nosies Abraomo! tai aš, ką tau 
perskriosiu' pilvą, tau, kuris kalbi teip sto
rai, ir paleisiu savo draugą! — sušuko Bana
jas. — Aš esmių tik viens, bet sakalas yra 
daug vertesnis už $imtą strazdų.

Ir Banajas puolė ant milicijos kareivių, 
sukdamas aplinkui savo baisią lazdą, nepai
sant ant prašymų Jėzaus.

. Iš pirmo, nudyvyti ir išgąsdinti tokia 
didelia drąsa, kai-knrie kareivių palydovijos 
pryšakinės glito?, pradšjo trauktis; bet, pa
skui, susigėdinę, jog neatlaikė vieno žmo
gaus, jie susibūrė, pžpuolė Banają savu ža
rų ir pergalėjo jį savo skaitlingumu; nežiū
rint ant jo karžygiško narsumo, jis krito ne
gyvas visas sužeistas. Gėnavaitė paskui ma
tė įnirtusius kareivius kruviną kūną vienin
telio Jėzaus apgynėjo metant į dugną šuli
nio, arti arkados. Po šito nuveikimo, virši
ninkas, mosuodamas savo ilgu kardu, atsisto
jo pryšakyj savo kareivių ir jie pribuvo į na
mus Pontijaus Piloto, kur Gėnavaitė buvo 
buvusi su savo ponia kelios dienos atgal.

Saulė jau buvo užtekėjusi augštai. Pri
traukti lermu kovos Banajo su kareiviais, 
keli Jeruzolimos gyventojų, išėję iš savo na
mų, pasekė miliciją. Namas Romos guber
natoriaus buvo t o rangiausiame miesto kvar
tale. Žmonės, kurie iš žingeidumo sekė Jė
zų, anaiptol neužjausdami jam, krovė ant 
jo šmeižimus ir išniekinimus.

— Ant galo gi Nazarėnietis — šaukė 
vieni — kuris padarė tiek nesmagumų ir su
mišimų musų mieste, yra suimtos!

— Demagogas, kuris siundė elgetos ant 
kunigaikščių! Nedorėlis, kuris piktžodžiavo 
musų šventam tikėjimui! Niekšas, kuris at
gabeno nesmagumus į musų šeimynas, girda
mas išlaidingus ir pasileidusius sūnūs! — ta
rė vienas žvalgų, sekusių paskui kareivius.

— Nedorėlis, — tarė antras žvalgas — 
kuris norėjo- ištvirkinti musų pačias, padrą
sindamas svetimoteryste, kaip veik jią vieną 
iš tų nusidėjėlių atgriėbė nuo bausmės, ku
rios Ji buvo verta.

— Dėkui Dievui! — pridūrė pinigų kei
tėjas — jai šitą Nazarėnietį nndės, kas butų 
tik teisinga, tai męs galėsime atidaryti vėl 
savo skaitynes po stulpiniu (kolionada) 
šventnamio, iš kur tas iškaneveikėjas ir jo 
gauja išvaikė mus ir kur męs nedrysome 
gryžti. •

— Koki neišmanėliai męs, kad bijomėsi 
jo gaujos elgetų! — pridarė vaisbius.

— Matysite ar nors vienas iš jų išdrys 
pasipriešinti, kad apginti šitą Nazarėnietį, 
kurio vardu jie visuomet prisiegavo, kurį va
dino jie savo draugu!

— Tegul padaro galą rėksniui! Tegul 
jį nukryžiuoja ir męs negirdėsime daugiau 
apie Jį!

* — Teip, teip! myris Nazarėniečiai! — 
šaukė žmonės, terp kurių buvo Gėnavaitė. 
Ir šitas susirinkimas, pasididinantis kas sy
kis, šaukė su ^idesniu vis įnirtimu Šituos 
baisius žodžius:

— Myris Nazarėniečiui!
— Vargas!^ tarė vergė pati sau. — Ar 

gali būti koks baisesnis likimas už likimą ši
to jauno žnjbgafis? Apleistas vargšų, kurių 
jis buvo draugu;' neapkenčiamas turčių, ku
riems jis skelbė ^nusižeminimą ir mielaširdy- 
stę! Koks ęįidelįB kartumas turi būti jo šir
dyje! q n, . •

Kareiviai, sekami minios, atėjo priešais 
namus Pilotė. * ’

Keli augšti kunigai, daktarai tiesų, se
natoriai ir kiti farizėjai, terp kurių buvo 
Kaifošius, Daktąras Boruchas ir bankierius 
Ainošius, prisidėjo prie kareivių ir įėjo pir
ma jų. Vienas iš tų farizėjų sušuko: ?

— Viešpačiai, įeikime pas Pontijų Pilo
tą, idant jis tuojau nesmerktų prakeiktą Na- 
zarėnietį myriui!

Kaifošius atsakė su dievotumu:
— Mano Viešpačiai, męs negalime įeiti į 

stabmeldžio namus: tas susiteršimas neleis 
mums valgyti velykų avinėlio šiądien.

—. Ne! — atsakė daktaras Boruchas -— 
męs negalime daryti tokios bedorybėą.
* — Girdėkite jus — tarė į minią vienas
iš žvalgų balsu pasigėrėjimo. — Ar jus gir
dite šventus žmones? Kokį guodojimą jie 
turi prisakymams musų švento tikėjimo! O! 
jie nėra tokiais, kaip tas nedorasis Nazare 
nietis, kuris dergia ir niekins švenčiausius 
daiktus, išdrysdamas pasakyti, jog męs ne
privalą užlaikyti šabo. ,

— O! jus nelabiejie veidmainiai! — ta
rė Gėnavaitė pati sau — kaip gerai Juos Jė
zus pažino! kękią didelią tiesą jis turėjo ( 
juos numaskuoti. Jie dabar nežino ar eiti į 
namus stabmeldžio, kad nesuteršti savo san- 
dalių; bet jie nesibijo suteršti savo dūšios 
reikalaudami nuo šito stabmeldžio pralieji
mo kraujo, teisingo žmogaus, vieno iš savo 
žemės žmonių. O! nelaimingas jaunikaiti 
Nazarėniškasis! jie privers tave užmokėti sa
vo gyvastim už tavo drąsą, parodytą užpuo
lant šituos turtinguosius sukčius.

Viršininkui milicijos įėjus ruman Ponti
jaus Piloto, o kareiviams pasilikus lauke da
boti kalinį, Gėnavaitė pasilipo ant užpakalio 
vežimo, sustojusio šalę minios ir stengėsi lai
kyti ant akfų jauną Nazarėnietį. Ji matė jį 
stovintį terp.Jkareivių su ilgais kaštoniniais 
plaukais, puolančiais jam ant pečių, žiūrintį 
vis ramiai maloningai su juoksmu atsida
vimo ant savo lupų. Jis žiurėjo į sumišusią 
ir grūmojančią gaują, bu tulu pasigailėjimo 
skausmu, Lųud gailėdamasis tų žmonių 
dėl jų apjaįjjrnojr nedorumo.

Šmeižimai pylėsi ant jo iš visų pusiu. 
Patys kareiviai ‘elgėsi su juo teip biauriai, 
kad mėlyną'ipfflautalą, kurį jis dėvėjo ant 
savo baltos1 tuhjkos, buvo beveik nuplėšę 
jam nuo pečių. Jėzus šitoms vieptus pikta
darystėms ir nedoram pasielgimui statė neat- 
mainingą ramumą ir ant jo išblyškusio ir 
gražaus veido Gėnavaitė nematė nū mažiau
sios nekantrybės ar supykimo apsireiškiant. 
Staiga pasigirdo šitie žodžiai atsikartodami 
minioje: L

— O! štai jis ateina, Viešpatis Pontijus 
Pilotas! : z f

— Ant galo jis ištars nusprendimą my
rio šitam prakeiktam Nazarėniečiui!

— Ant laimės, nepertoli nuo čia iki Gol
gotai, kur nudedama prasikaltėlius; męs ga
lėsime eiti ir p^ųiatyti jį kryžiuojant!

Teisybė, Gėnavaitė neužilgio pamatė gu
bernatorių, Pontijų Pilotą, pasirodžiusį du
ryse savo namo; be abejonės, jis tik ką buvo 
atsikėlęs iš miego, nes buvo apsisiautęs ilgu 
rytiniu rubu; J.0 plaukai ir barzda buvo su
jaugti; raudonos Ir užkiutę akys, rodosi, ne
siejo žiūrėti į spindulius tekančios saulės; 
kelis kartus jis kaip tik sulaikė 'žiovulį ir ro
dosi dideliai nekentė, kad jį teip anksti prikė
lė, turėjusį, gal, kaip visada, nusitęsusią va
karienę iki brėkštant. Taigi, kalbėdamas į 
daktarą Boruchą šiurkščiu ir rusčiu balsu, 
kaip žmogus norintis sutrumpinti kalbą, ku
ri yra jam nesmagi, tarė jam:

- — Kame yra kaltė, už kurią kaltinate 
šitą jauną žmogų?

* — Jei jis nebūtų piktadėju, tai męs ne
būtume vedę jo pas tomistą! r *

Pontijus Pilotas, pykinamas trumpu at
sakymu daktaro Borucho, kalbėjo nekan
triai, sulaikydamas antrą žiovulį:

— Na, jeigu jis nusidėjo prieš tiesas, 
imkite, teiskite jį sulyg savo įstatymų.

Įr gubernatorius užsigryžo nuo dak
taro Borucho r sutraukdamas pečiais, ir įėjo 
atgal savo nijnam

Ant valandos Gėnavaitė manė, kad jau
nas žmogus’/fra išgelbėtas, bet atsakymas 
Pontijaus Piloto,. padarė didelį pasipiktini
mą minioje. T.

— Tai vė koki romėnai! — tarė balsas 
— jie tik ndri išlaikyti subruzdimą musų 
vargingoj šalyj, Idant jiems lengviau butų 
ją valdyti! £ .,’

— ŠitasTontljus Pilotas matomai sten
giasi apginti tą prakeiktą Nazarėnietį!

— Kaip*flaanatrodo, tai Nazarėnietis ti
krai yra slaptu teikėju romėnų! — pridūrė 
vienas žvalgų — jie naudojasi iš šito maišti- 
ško valkatos sąvartomsiems mieriams!

— Nėra abejonės tame! — atkirto an
tras žvalgas —- Nazarėnietis yra-parsidavęs 
romėnams!

Prie šito paskutinio nedorumo, kuris ro- 
dėsį skaudom Jėzui, Genovaitė pamatė jį vėl 
pakeliant akis į dangų širdį plėšiančiu išvyz- 
džiu, kuomet minia šaukė:

— Teip, teip, jis yra išdavikas!
— Jis yra romiškas veikėjas!
— Myris išdavėjams, myris!
Daktaras Boruchas nenorėjo paleisti sa

vo aukos. Jis ir keli kiti augštujų kunigų, 
matydami Pontijų Pilotą gryžtont vidun, nu
bėgo paskui jį ir išmeldę jį gryžti, išsivedė jį 
laukan, prie didelio plojimo minios. Ponti
jus Pilotas, lyg kad priešingai pats sau, 
klausinėjo; su nekantrumu jis tarė dakta
rui Boruchui, rodydama^ į Jėzų:

—t Kame jus kaltinate šitą žmogų?
Daktaras tiesų atsakė garsiu balsu:
— Šitos žmogus veda žmones prie pasi

kėlimo savo mokinimais, kuriuos jis skelbia 
Judėjoje, pradėjęs nuo Galilėjos iki čia.

Prie Šito apkaltinimo Gėnavaitė išgirdo 
vieną žvalgų sakant tyla savo draugai:

.— Daktaras Boruchas yra gudri lapė: 
šituomi apkaltinimu suokalbyje jie privers 
gubernatorių, Nazarėnietį pasmerkti.

Pontijui Pilotui pasišaukus Jėzų arčiaus 
prie savęs, jie apsimainė keliais žodžiais; 
prie kožno atsakymo jauno Nazarėniečio, vis 
ramaus, nenusiminusio, Pontijus Pilotas vis 
daugiau, rodosi, persitikrino apie jo nekal
tybę ir tarė garsiai į augštuosius kunigus 
bei daktarus tiesų:
» -»■ Jus pristatėte man šitą žmogų vedan
čiu žmones prie pasikėlimo; bet aš, išklausęs 
jo po jūsų akių, nerandu jame jokios kaltės, 
kurią jus jam priškaitote. Aš nesprendžiu 
jį vertu myrio: todėl aš jį paleisiu nuplakęs.

. Ir Pontijus Pilotas, sulaikydamas žiovu
lį, davė ženklą vienam savo tarnų, kuris grei
tai atsiskyrė. Minia, nesiganėdindama nu
sprendimu Pontijaus Piloto, iš pirmo mur
mėjo, paskui ėmė rugoti garsiai:

— Męs atvedėme Nazarėnietį čion ne- 
dėlto kad jį nuplakti! — tarė vienas -— tik 
dėlto, kad jį myriu nubausti!

— Teip, teip! —sušuko keli balsai — 
myris! myris jam!

Pontijus Pilotas neatsakė ant šitų mur
mėjimų ir šauksmų, tik sutraukė pečiais ir 
įėjo atgal naman.

— Jei gubernatorius yra persitikrinęs 
apie nekaltybę jauno žmogaus — tarė Gena- 
vaitė pati sau — tai už ką jis jį nori plakti? 
Tai yra bailysta ir žiaurumas. Jis tikisi gal 
šituomi nusileidimu nuramdyti įnirtimą Jė
zaus priešų. Bet, kaip jis apsigauna! Jis 
nuramdis juos tik mirčia šito teisaus žmo- 

j gaus! ■'. ~
Nespėjo Pontijus Pilotas prisakyti Jėzų 

; nuplakti, kaip kareiviai suėmė jį, nuplėšė 
nuo Jo paskutinius sklypus jo apsiautalo, 

J išvilko jį iš jo marškonės tunikos ir vilnonės, 
kurias jie nuleido ant šikšninio diržo ir to
kiu budo apnuęgino viršutinę dalį jo kūno; 
paskui jie pririšo jį prie vieno iš stulpų, 
puošiančių įeigos duria į namą romiškojo gu
bernatoriaus. * Jėzus nedarė jokio pasiprie
šinimo, neparodė Jokio išmetinėjimo, atkrei
pė savo dangišką veidą į minią ir žiurėjo į ją 
liūdnai, tartum negirdėdamas išniekinimų ir 
išbiauriojimų plūstančių ant jo. Jie pasiun
tė atvesti miesto budelį, kad tos nuplaktų jį 
rykštėmis; taigi belaukiant atėjimo budelio, 
šukavimai nesiliovė, kurstomi farizėjiškų 
žvalgų.

— Pontijus Pilotas tikisi mus užganė
dinti nuplakdiuimu šito valkatos; be jis.kly
sta! — tarė vienas. —

— Nusikalstinas dovanojimas romiškojo 
gubernatoriaus — pridėjo vienas žvalgų — 
labai gražiai parodo, kad Čia yra susiprati
mas terp jo ir Nazarėniečio! /

— E! mano draugai, už ką jus rugojate?
— užklausė kitas — Pontijus Pilotas dau
giau mums duoda, negu męs prašome Jo; 
męs reikalavome tik myrio Nazarėniečio, o 
Jis bus dar ir nuplaktas pirma mirimo. Gar
bė kiltaširdžioi Pontijui Pilotui!

. — I^eip, teip! kadangi jis tikrai turi jį 
myriai nuspręsti! męs priversime jį ant to!

— O! štai ir budelis! — šaukė keli bal
sai — štai budelis su savo pagelbininku!

Gėnavaitė pažino tuos pačius vyrus, ku
rie, trys dienos atgal, plakė ją botagu, na
muose Jos pono. > Ji negalėjo susilaikyti 
nuo ašarų prie mislies, kad šitos jaunikaitis, 
kuris buvo pilnas meilės ir jautrumo, turės 
kentėti pažeminimo bausmę paliktą vergams.

Budeliai nešėsi po pažaste pandą ilgų, 
miklių, nykščio storumo, lazdinių atžalų. 
Abudu budeliai paėmė po vieną ir ant duo
to Kaifošiaus ženklo, smarkus ir tankus smū
giai pradėjo kristi ant pečių Nazarėniečib. 
Vienai rykštei lažus, budeliai ėmė kitą. 
Gėnavaitė, negalėdama žiūrėti į šitą žiaurią 
regyklą, nukreipė savo akis šalin, bet Ji bu
vo priversta girdėti nuožmius pajuokimus 
minios, kurie sunui Marijos turėjo būti skau- 
desniais už pačią bausmę.

— Tu, kuris sakei: mylėkite viens kitą! 
tu, prakeiktos NazarėnieĮi! — šaukė vienas
— žiūrėk, dabar, kaip tave myli! “

Tu kuris sakei: dalykis savo duona 
ir drabužiais su tuo, kuris Jų neturi! gar
bingi budeliai pildo savo priderystę, Jie tė
viškai dalinasi savo rykštėmis, laužydami jas 
ant tavo nugaros!

— Tu, kuris sakei, jog: lengviau yra 
kupranugariui perlysti per-adatoj ausį, negu 
turtingam įeiti į karalystę dangaus! ar ne
manai, jog lengviau tau perlysti per adatos 
ausį, negu išvengti rykštės, kuria jie kaiti
na tavo nugarą?

•— Tu, kuris augštinai valkatos, vagius, 
paleistuvius, ir jiems panašius, be abejonės, 
tu mylėjai niekšus, nes žinojai, kad kuomet 
nors busi nuplaktos, teip kaip jie, didysis 
pranaše!

(Toliaus bus) 1
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Iš Beneld, III..
10 d. vasario, musų tautie* 

tis Grazevičia, savo namuose, 
parengė susirinkimą ir užma
nė susirinkusiems — sume
sti, kiek kas gali, sušelpimui 
kovotojų už laisvą Lietuvos 
tėvynės. Susirinką sumetė 
$2,60. (Vardai aukautojų 
— kitoj vietoj. Rd.)

12 d. vasario buvo vestuvės 
Jono Guzevičio su Juze Biliu- 
nyte. Ir čia, pažymėjimui 
vestuvių, likosi užmanyta 
rinkti aukas sušelpimui 
voliucijos. Vieni noriai 
kąvo, kitiems rodėsi, kad 
gražu rinkti aukas per 
stuves (tie gal mano, kad 
riau pragerti? Rd.).
rinką sumetė $3,00. Antrą 
vestuvių dieną užmanyta at
naujinti rinkimą aukų. Su
dėjo $5,85. Išviso čia su
rinkta $10,45,

U kosi išskirti kolektoriai 
rinkti aukas. Prigulintięjie 
į čianykštį Neprigulmingą 
Kliubą nutarė aukauti ma
žiausiai po 25 c.,
dėl tikėti, kad sušelpimui T 
revoliucijos iš čia bus dau
giau aukų..

Kl. Sąnarys.

Iš Cambridge Port, Mass..
Darbai eina čia gerai, bet 

uždarbiai maži. Iš kitur pri
buvusiam sunku darbą gau
ti, nes ir vietiniai darbinin
kai ne visi jį turi.

25 d. vasario buvo čia ve
stuvės Bimano Armono su El
zbieta Babickiute. Susirinką 
svečiai kalbėjo-apie visokius 
reikalus. Likosi užmanyta 
sudėti kiek aukų kovojan
tiems už laisvą Lietuvos. Su
sirinką sudėjo f 8,40 ir pasky. 
re juos socijalistų partijai. 
Pinigai perduoti vietiniam 
Rev. Šelp. Komitetui.

K. Armonas.

J

Iš Clevelando, Oh.
25 d. vasarie atsibuvo krik

štynos pas A. Senkų, ant ku- 
rių susirinko būrelis lietuvių. 
Besilinksmindami, užsimanė- ■ 
me parinkti kiek aukų su
šelpimui kovojančių už lai
svą Lietuvos. Terp surinku
sių atsirado ir priešai aukų, 
vienas, negalėdamas nuo au
kų sulaikyti, sprūdo iš rui
mo, kitas, pamatąs, kad ren
kantis aukas paėmė jo skry
bėlę, išplėšė ją iš rankų teip ' 
smarkiai, kad liko net lo’c.. 
Kitur mat lietuviai deda au
kas sušelpimui musų brolių 
liejančių kraują už tėvynės 
labą, o čia mat yra toki, kurie 
reikalauja 10 c. raudos už 
skrybėlę. Išviso surinkome 
$1,80. Ne daug tai, bet čia 
buvo ir daugiau krikštynų ir 
vestuvių, o ant jų nieks nė , 
cento musų tėvynės labui ne
paaukavo. Gėda mums!

S. V.

r

Iš So. Chicago, III.
Iki šiol męs dėjome vien 

pinigus Dievui ant garbės, 
kirpo mus visokį kunigai: 
vieni kirpo ilgiau, kiti trum
piau, teip sau, pravažiuoda
mi. -Kadangi iš to nedaug 
buvo gero, tai daugumas pa- 
rapijonų atsisakė duoti pini
gus padauginimui - kunigų 
turto. Tokiu budu bažny
čios skolos pasididino, pro
centą vyskupui neužmokėjo- 4 
me. Neseniai parapijos ko
mitetas gavo nuo vyskupo 
raštą, kuriame buvo pasaky
ta, kad jeigu į pusę mėnesio 
neužmokės procentų, tai vy
skupas atims bažnyčią įįati-? 
duos lenkams. Išgirdą, koks 
pavojus gręsia musų bažny
čiai, turinti iš bažnyčios nau
dą, išrinko kolektorius ir lei
do juos per lietuvių gyveni
mus. Kolektoriai surinko ' 
pinigų daugiau negu reikėjo, 
apmokėjo vyskupui procen
tus ir sau biznius pataisė, 
nes biznis geriau tarpsta po ,

»

į



• kontroliavo ir bažnyčios rei
kalus, bet parapijonai reika
lavo, kad butų atskiras kasie- 
rius po kaucija. Sušaukė 
mitingą, išrinko kasierių dar
bininką, kuris užsistatė kau
cija, kiek nuo jo reikaląvo, 
bet pinigus ne visus jam ati
duodavo' kiti komiteto są
nariai.

Neseniai atkako čia kįuni- 
gas Petraitis ir tuojaus, susi- 
orijentavęs, pradėjo teip elg- 
tiesi, kaip ir kiti kunigai 
Amerikoj. Jis sušaukę para
pijos mitingą ir pareikalavo 
nuo kasieriaus visų pinigų. 
Parapijonai džiaugsmingai 
rankomis plojo, apsiėmė iš
pildyti viską, ko kunigas rei
kalavo. Toliau todėl, rodėsi, 
kad parapijos mitingai jau 
visai nereikalingi. Bet po 
Kalėdų sušaukė mitingą ir 
.užmanė ant Dievo garbės pa
rengti du balių: vieną Ken- 
singtone, kitą gL So. Ghica- 
goj, bet kensingtoniškiai už
manymą atmetė, e4* So.-chica- 
giškiai — piąeme. Balius at
sibuvo 25 d. vasario, ant ku
rio susirinko seni ir jauni. 
Mat kunigas užsimanė užbėg
ti kelią baliams ant tautiškų 
reikalų ir pirma iškratyti lie
tuvių kišenius, kad kitiems 
reikalams, netektų, ypač nori 
užkenkti .74 Susi v. Lietuvių 
Amer. Kuopai, kuriai, tur
būt, savo užsimanymais neuž
kenks, kadangi kuopa tvirtai 
laikosi ir auga. Kenkti jai 
tai vėlfas darbas.

Skaitytojams.
Yra dar keletas skaitytojų 

,,Lietuvos”, kurių prenume
rata jau seniai pasibaigė, bet 
jie job 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, 
nes tuojaus sulaikysime.

,,Lietuvos” Išleistuvė.

Draugysčių Reikalai.
Aplinkiniu gyventoju Susirinki

mas.
Petnyczios vakare, 9 d. kovo atsibus 

aplinkiniu gyventoju susirinkimas Mark 
White 8quare priėmimo saleje. Susi
rinkimas parengtas Mark White Square 
komisijos ir prasidės 7:15 vai. vakare. 
Ant susirinkimo bus daug isz aplinka* 
ir isz kitur kalbėtoju. Tema; Prasi
kaltimai ir kaip nuo ju apsisaugoti.Kvle 
cziame visi ateiti ir prisidėti prie disku
sijų.

SUSIRINKIMAS.
Springfield, III. Dr-ste S. SzirdiM V. 

Jėzaus užpraszo visus sąnarius susirinkti 
11 d. kovo ant mitingo, kur bils svarsto
ma apie ligonius. Vienas ligonis Jau 
czieli metai kaip serga, užtai turime Ji 
aprūpinti. Teipgi užpraszome ir tuos 
sąnarius ateiti kuriu laikas baigiasi ir 
gal nendres prigulėti in dr ste. k

(i50) £>. Bytnikas, prez.
F. Govrovekis, sekr.

Apveizdos Dievo parapijos • 
Mitingas.

Chicago,'nedalioj, 11 d. kove parapi
jonai Apvaizdos Dievo parapijos turės 
dideli susirinkimą saleje po No. 183 Bo. 
Jefferson st. kerte 14tos ui. Prasi.de* 1 
vai. po pietų. Bus dideli apsvarstymai 
parapijos reikalu ir yra užkviesti geri 
kalbėtojai. Visus lietuvius ir moteris 
kvieczia kucskaitlingiausiai susirinkti, 
nes ežia eina apie musu visu reikalą.

Parapijonai Ayveizdos Dievo parap.

PsjlMzksu savo draugo Ch. Kr&ucze- 
11 ano. 16 melu atgal gyveno La Baile, 
UI, 8 metai Jialp persiskyreme Asiemton 
IU. Jis pats ar kas kitu teiksis duoti 
žinia adresu:
(sdk) Chas. Pautoitis
Box 122 . Beatonville, IIL

Pajieszkau savo dvieju draugu, Juo 
zo Jokubauskio iV Liukviko Križiaus, 
abudu LanartiszRIu sodžiaus, Utvinczio 
psnp., Telsziu pav., Kauno gubernijas. 
Jie patys ar kas kiUs^eikais duoti žinia 
adresu:
(sdk) - J. U r nikis
P. O. Box 174 jį* Ladd, III.

Asz, Mare Maeziulioniene, po levu 
Baltaiczlute, pajieszkau savo vyro Simą- 
no Maezulionio, gyvenusio pirma Balti- 
more, Md., pakui North Folka, W. Va. 
Kas apie Ji pirmiausiai duos tinę su tik- 
ra informacija, gaus 82 00 atlyginimo. 
Jis pats ar kas kitu teiksis duoti žinia 
adresu:
(3—16) Mary Masnlon
1213 Milon st. Philadelphia, Pa

4 ' ‘ k ' ' 1
Jooefa Gedvigęįf jMgul atstssaukla 

svsrbeme reikale;bm,.
J. T. Wschowski ‘ 

1724 W. <7th st. T Chicago, HL
• < ----------  ■

Pigiai ant pasda<^o namu su lotu 
Buoserne ir Grosas, jįplznis eiistuoja 
Jau 20 metu apgyventoje vietoje lietu
viu ir lenku arti aylęjub&žnycziu. Prie
žastis psrdBvimo'hg&P Atsiszaukite In 
„Lietuvos” redakcija.‘9 (30—III)

Pigiai ant paniav*. ml? geru saliunu 
arti cukraus fabriko. Priežastis parda
vimo kitas bizniu . gi

82 W. Taylor st. ę^ieago, III.

Ą^LSZEVVSK/^
* Isldstojas Ndžiausias

LIETUVOS OHSASSlffiOMU

Redakcijos atsakymai.
M. Senkui, Worcester, 

Mass. TamistoB raštelis ue- 
patilps, nes tą patį dalyką 
aprašantį raštelį gavome nuo 
kitos pusės kiek anksčiau.

Wm. Rauoeliui, Spring- 
field, III. Tamistos raštelis 
netilps, kadangi nuo kito, tą 
patį dalyką aprašantį, raštelį

Du 
tai-

' kiek anksčiau gavome, 
sykiu tą patį negalime 
pinti.

Dėkinga pone.
Ponas Antanas Svoboda, 

Floresville, Tex., rašo mums, 
kad Jo moteris nori viešai iš
reikšti savo dėkingumą už 
jos išgydymą nuo sunkios il
gos ligos. „Matau už savo 
pareigą pranešti, kad Trina
rio Amerikoniškasis Eliksy
ras Karčiojo Vyno padarė 

Kmusų šeimynoje daug gero. 
Minėtą vaistą vartojome daug 
kartų dėl visokių kūdikių li
gų, vienok, geriausius rezul-. 
falus išdavė vartojant vaistą 
mano moteriai. Ją kankino 
ilgai svarbus nesveikumai 
skilvio nemalimo, koktumas 
ir vėmimas ir, rodėsi, kad 
medicinos jokios naudos ne
atgabeno. Pradėjus vartoti 
Trinerio Amerikonišką Elik
syrą Karčiojo Vyno, jautėsi 
išsyk daug geriau ir trumpa
me laike su visu išgijo.” Ši
ta pioteris yra tiktai viena iš 
tų tūkstančių, kurios persi
tikrino, kad ant svieto nėra 
geresnės dėl jų gyduolės 
kaip šitas priimnus sudru- 
tinąs ir gaivinantis vaistas, 
sutvirtinąs nervus ir pagami
nąs gryną kraują. Moterys, 
išbalusios, sergančios, kanki- 

, narnos skilvio nesveikumų, 
sergančios nuolatiniu galvos 
skaudėjimu, nerimastaujan- 
čios ir abelnai silpnos, varto-

- damos šitą vaistu, atras, kad 
pati gamta dėl jų ‘šitą gy
duolę sutaisė kuonogeriausiai. 
Gaunamas aptiekose arba pas 
pabrikantą Juozapą Trinerį, 
799 So. Ashland avė., Chica-' 
go, III.

Pajieszkojimai.
Pajieszkome savo szvogerio, 

Lukszeiezio, Kauno gub., Telsziu pav., 
Narindaicziu kaimo. Dezzimts metu 
kaip Amerike. Turiu prie jo labai svar
bu reikalą. Jis pats ar kas kitas teik* 
sis duoti žinia adresu:
(III—9) Aleks Ragauskts
8 High st. Nashua, N. H.

Pajieszkau smarkiu vaikinu ir mergi
nėk u ri e turi norą mokytis loszt teatrus. 
Merginos turi mokėt gražiai dainuot. 
Tegul atslszaukia ant adreso:

Heronimas Mockus 
129 Strlng st. Chicago, UI.

Pajieszkau draugo (partnerio), turin- 
czio bent 300 dol., kuris važiuotu su ma
nim in North Dakota ant farmu. Ne
manykite, kad asz agentas ar pinigus 
noriu iszgaut, bet dalykas szitas: gavau 
tenai nuo Amerikos rando žemes 160 ak
ru ir norecziau szi pavasari pradėti ten 
dirbti. Tenai yra da žemes gana daug, 
užtai norecziau kita lietuvi arba ir kelis 
kaipo kaimynus turėti. Minėtas kapi
talas reikalingas ant nusipirkimo arkliu, 
karvių maszinu ir szetp naminiu intai- 
eu. Oras tenai sveikas, kaip Lietuvoj ir 
labai gražu ten gyventi. Turinczius no
rą ant farmu gyventi, pAszau ataiezauk- 
tl ant adreso;

(3-U)

J DOŽO

P. KizlsiUs 
Gnntworks Cicero,III

Psjieszksu mvo tėvo Petro Klimo,8u- 
vzlku fub., Kilvsrijoe psv., Jzdavos 
gm.,GubinitzkiB ksimo. Jis spie 30m. 
kaip Amerike; pirma gyveoo Shenando- 
ah, Pa, o dabar nežinau kur yra. Azz, 
jo susus, pribuvau veik metai in Ameri
ka ir norecziau tu juom susi žinoti. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu: 
(sSO) Vincas Klimas
1513 Albright avė. . Scranton, Pa.

Pajieszkau savo draugo Vinco Senke- 
▼ieziaus,Bu valku gub., Balbieriszkio vai
tystes, Gudeliu kaimo. Vienu metas 
atgal gyveno Chicago, III, dabar nežinau 
kur yra. Jis pats ar kas kitu teiksis 
duoti žine adresu:
(3—16) > Simanu Stanulis 
Box 120 Paivnee, III.

Pajieszkau savo draugu, Petro Am-* 
brazevieziaus ir Vinco Maisziuko. Pir
ma gyveno Scotlande, Carfin, o dabar

RilltOū, P*.
Antano Ml-

Prekes apgarsinimu.
1 colis druko, už 1 syki................... 50e.
Paprasti pajieszkojimai ar drangys• 

zciu mitingai ar balių apgarsinimu po 
5Oo. ui kožns syki.

(s25) Frsn&s Gerulis
103 North 9th st. Brooklyn,N.Y.

Pajieszkau Antano Kazakevicziaus, 
Suvalkų gub., Senapila pav., Kuria- 
tiszkio gmino, Padgelumbiszkiu kaimo. 
Pirm kiek laiko iszvažiavo jlz in West 
Virginija ir pasidavė nauja pravarde 
Tony Miller. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žine adrau: (
(sdk) Jos. Kaiser *
P. O. Bok 46

Pajieszkau savo draugo
neikto, norėdama Jam praneszti, kad 
ja pati ir vaikai likosi Peterburge name 
ir ant ui y ežios užmiuzti. Vienas vai
kas, likęs sirata, jiaszko dabar tėvo. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu:
(sd) kaz. Levdinskis
247 Water st. Brooklyn, N. Y.

Mes, Antanu Tireleviozius, Antanu 
Gvadraucki* ir Bol.Mažanavieze pajieu- 
kome savo draugo Antano Minei ko*, «r- 
venusio pereita vasara Westvllle. Mm 
dabar atvažiavome isz Peterburgo ir no
rime jam praneszti, kad jo pati ir dvi 
mergaites likosi Peterburge, 8 A sausio, 
sziujnetu kazoku užmusztt. Pasiliko 
gyvu jo sūnūs, 6 metu, kuris buvo užsi
slėpęs; dabar gyvena pas uveleoriu Vu. 
Smirnovo, Peterburge. Jis pats ar 
Eu kituteikata duoti Mas adresu.

Aukos reikalams revollucijinio 
j artėjimo MaskolfjoJ.

Kaip jau syki pagarsinome, negarsin
sime daugiau tu aukautoju pravardžių, 
kurie mažiau kaip 25c aukavo. Ta pa
daryti prazo mus kai-kurie aukauto
jai. .

Isz TVoroester, Mass. J.Kaleruska, K. 
BoId, L. GriksztM, A- Luikeviczius, J. 
Paulukouis, J. Kalakauckas, K. Dalm- 
kas, V. Gražulis, . M. Gražulis, V. Ana- 
sivlezius, A. Valatkevlczius, J. Tu muša, 
A. Bunlkis, A. Abracztnska, J. Žemu- 
laitia, V. Piggaga. A. Bernotą, P. Kra- 
kauckas, K. Žemaitis V. Grebauckas, A. 
Viznis, J. Želnus, J. Saulua, J. Karsas, 
V. Jaudeiga, P. Czevinakas, V. Berno
ta*, K. Kavaliauckas. 8. Delnikat, V. 
Bernotaitis, M. Levana vi ožius, V. Gin
klu, P. Palubeckiuto po 81.00; B. Rutke- 
viezius, A. Barnis, A. Kupstu, V. Rud- 
vieku, V. Kupstas, M. Kupstiene, J.Ka
rantis, J. Janczsuskas, J. Janczanskas, 
C. V Mzk ei e vieži us, J. Ambrai ai lis, F. 
Leveriz, M. Juqdls, F. Rumiz, V. Jan
kus, G. Klemas, A. Paniuk o n iz, T. Men- 
ce vi ežius, K. Važelis, Z.‘ G re m be, 8. Zi
manu, P. Jaszinskaa, A> Ludeika, V. 
V. Strimas, 8. Deneleviczius, B. Bunao- 
kas, K. Snnskis, A. Miliaucku, J. La
kai tirpo 50c; T. Levbris, J. Žagu u ai po 
30c; 8. Kupstas, S. Janczaucsku, V. 
Paulokoniz, A. Kupstu, M. Dubinsku, 
P. Plokštie, 8. Gražulis, J. Rauktis, M. 
Lutkeviczius, A. Valatka, B. Niglinu, 
Bevarde, Bevardo po 25c.

Viso auku ir uždarbio su smulkmeno
mis 854.01. Isz tu pinigu iszmokeU 
85.50 už sale ir mažmožius; taigi liko 
viso 848.51,kuriuos J. Paulukonis pride
damu leszss ir nedatekliu prie 10 svaru 
persiuntė „D. Balso” redakcijas, Lon
donan.

Isz Livingston, III. Surinkta ant 
kriksztynu Vytauto Bertulio: K. Bar
tuli*, J-Bertulis po 8200; M. Bertulis, 
A. Stankaite, A. Nemcziauckaa, J. 
Strungis, J. Kaupas, V. Urbonu, J. Ži- 
linckas po 81.00; J. Badaviczia 75c; M. 
Berto!iene, Nemcziauskaa, A. Klidu, 
M. Ūselis, J. Kleinaucku, A. Jezaltis 
po 50c; M. Petrikaite 25c. Viso 815.00.

Pinigai pukirti L. S. D. P., pruzome 
perduoti

J. Btrnngis, K. Bertulis.
Isz 8o. Omaha, Nebr. A. Smailys, A. 

Bazaras, B. Maslauckas, V. V užkalė vi- 
oze. A. Valent, V. Akramavicze po 81.00; 
V. Uzdavinis, A. Alukonls, F. Akrama
vicze, M. Poazkevioze, P. M i nok aio zlo
te, M. Gabrisniute, J. Gaudutis, J. Dial- 
tuva, B. Niutautu, A. Kaszeta, A. Mont
vila, P. Naujoku, T. Szukis, P. J o na vi - 
cza, F. Gaudutis, J. Bzvieczauskis, A. 
Kulykausku prt50c; P. Baltrušaitis, J. 
Aleaa, K. Akramavicze, T.Pacielauoku 
po 25c. Viso 815.50. (Aukos da niekam 
nepasiustos. Iszl).

Isz Riverton, III. V. Btupun, F. Do
veika, M. Btupuriene, A. Petkiene, T, 
Paul uosta po 81.00; A. Brazis 75c.; E. 
Knkanauz, A. Gabrielaitis, O. Gabriehe- 
ne, F. Bazart, A. Zaks, J. Bataitia, A. 
Grlgiszkis, A. Petreikis, J. Kundrotą. V. 
Miažaitis, A. Grlnsvicz, M. Urbenskis, 
P. Bagdoniene, 8. Grigiszkis, B. Bzuksz- 
tiene, J. Kuaockas, M. Juodei kis po 
50c; A. Butkiene, J. Butkus, J. Sonkus, 
L. Lester, A. Bataitiene, A. Pekuraitis, 
P. Pekuraitiene, J. Benzinas, M. Banzl- 
niene, M. Mikalauskiute, 8. Erman, V. 
Grikiukis, V- Butautis, V. Samuolaitls, 
8. Daujote, B. Ramanausku, A. Libka, 
F. Vai savita, J. Lukte, J. Mlczulis, A. 
Sirtautas, F. Kojelis, O. Kojeliene, F. 
Stanls, E. Žebrauckiene, A. Dumozus.J. 
Du metus, A. Kresaoskis, M. Gedminu, 
A. Milinavicze, O. Stuinskiene, O. Kun- 
drotiene, S. Norkus, X Urbis, A. Karzi- 
neviese, E. Meironiut^ A. Raustis, T. 
Smaliortus po 25o. Mažemiu auku 60c. 
Viso 23.36. Gauta viso 824.85.

Klaidos atitaisymas.
Paduodant atskaita revoliucijos auku, 

insiskverbe klaida pakvitavime — ta
po aple'stas vieno aukautojau vardas, 
nors auka buvo priskaityta atskaitoj. 
Taigi dabar atitaisome. J. Žokas iu 
Brooklyno, N. Y. aukavo ant revoliuci
jos naudu 81.00; jo auka tapo p. Kua- 
kevicuau Dr. J. Szlhipui prislun&ta.

Kita klaida inaiskverbe korespondenci
jų eilej 4tame „L.” num. Korespon
dencijoj pasakyta, kad sušukavo 85.C0 
Lavingstono, Pa. lietuviai, turi būti isz 
Livingston, III.

Tsrpe sukn isz Ksnsas Oity, Ksnsss, 
.pagsrsintu 9 num. „L.” prsleists prs- 
vsrde V. Loubikio, suksvuzio 81.00 snt 
revoliucijų nsudoe. Taigi ta priskai- 
tant pasidaro tik 86.50.

I*zlei«ture.

Tikėk Geroms Gyduolėms.
Gyduoles nuo spuogu, pilnai tszgydan- 

ežios, tik už I3.C0.
Jei nusilpneje plaukai slenka, retŲgal- 

va pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
duoles, o tikrai busi užganėdintu; preke 
tik 82.09.

Jei tikrai reikalauji pageltos, nelauk 
toliau, vartok ju dabar, nes toliau* ju 
preke bus triguba. Norintis atsakyme 
gauti su rodą, taprlsiuczia IDo, stempo- 
mis. Nuo musu metodus tukstanczlai 
pailgai bojo. Paraižyk aissktai ka nori.

(sSO) Ant. Tirieevlcze
924 BSrdnt. CJ

,.■41,1 —
Popleros gromatu FMiymul.

Popieros laitzku raižymui, namiegą 
isimislytu, 35 gatnnknl, labai dalios, su 
visokiomis dainelomii, pasvnikinimila, 
visokiais paveikslėliais Ir smilganozlo- 
mis kvietkelemis. Žodžiu sakant, labai 
dailios popieros. Parsiduoda 12 pople- 
ru su konvertais už' 25c, 5 tuzinai už 
•100. Popieru turfme lletuviizku ir 
lenkissku. gztoruinkams ir agentams 
duodame gera uždarbi. Pinigus, ma
žiau dolerio, siumkite paczto markėmis. 
Kanados markiu nepriimame. Adre
suok i t
(4—2) 0. INTAWICZ
103 W. Division st. Chicago, III.

ApgrarsininiAg.
Lietuviai važiuojanti In Lietuva gera 

užeiga ir svetinga priėmimą ras pas Juą- 
za Wilkautki, turtingas ar beturtis; rodą 
kožname dalyke. Degtine ir alus pui 
kus. Neuimirszktte adreso:

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

J. Laukis
„Lietuvos“ Keliaujantis Agentas 
leidosi važinėti po Pannaylvanyjoc apy
gardas ir pirmfausiai apsilankys Shenan- 
doah'ryj. Por ji galima iszsiruzytl 
„Lietuva” ir gauti visokias knygų isz- 
ielslu „Lietuvos” ir uirubežyje. Kas 
ko norės,bus aprūpinta jo kuog»*riausiai, 

luleistuve.

Ą.Baczenas ir J.Žymontas
Lietnviszkl Kriancziaf.
Dirba visokiu drapanų ant apstelia- 

vlmo pagal naujausios mados gražiai ir 
pigiai. Taiso, vato ir prašina nesziotas 
drapanų ir parduoda gatavu' visokias 
drapanų. Pigiau' kaip visur. Reika
laudami geru draprihu aiiikite pas mus, 
o gausite ka pk noruitejj

BacznnM Ir Žjinontaa
3244 8o. Halsted st.1 ’ Chicago, III.

Lietuvlssk'&s Bankas.
Po valdžios tiesoms, kipitolu 650.000. 

Depozitams mokame -3j nuoszlmczio. 
Siuncziame pinigus in riek* dalis svieto. 
Laivakortes pardundame ant geriausiu 
laivu visu laiviniu^or.panlju.

212 First st., Ellzatoth, N. J.
Brach 102 Ferry zV., * Newark, N. J.

Kaip Pssdarytl
MONLS
Knyga aptaėnnti 03 
monm. padaromo* be 
ypattagomok*la.il*il*- 
vtidiBo Ir tntaii u Prek* 
0Oc- Pinigai atunitl 
stempomt.MoneyOrder 
Utf£!i.£>n.č

F.PBradchulis
Attomey and Coonselor it Lh. 
Chamber of CommMce Bldg. Room 701 
S. E. Cornar LaSal le A tVanhlngton ata 

CHICAGO, 1L.L. 
Teltphone Malu 3642.

Weda provaa kaip alwtHaakaa taip u 
kriminaliazkaa irlsuoae auduoaa.
Bes. 8118 S.Halstedarti 81 mos.

Tel.Yard* 6046

Knygų Kataliogas,
tt knygelė kaip raByti gromata* visokluoee 
reikafuoee ta visokiu luomn ImoM*: in Įrltal- 
nei. draugu*, prekėj u*, ponu*, kunigus, u- 
ledntnku* ir in p*ti car*. Teipgi melllritl laiš
kai jaunikaičiu in mergina* ir merginu tn Ja“- 
nlkaičiu* reikale luaiparinlmo ir aprivsdlmo. 
Chicago, HL, 1886, puri. 116.....................4Oc

1300 Žodyną*. Ta* pat* kaip Nr. 1887. tik pil
nai apdaryta* brangia, gražia morokko oda 

[čia audimo nėra nė btekio).....07.00
070 Dvyniai Vagiu. PkraM kn. Dembskls. O- 

leido Susiv. Liet. Laisvamaniu Amer. Bu pa
veiksiu autoriau* ir, paveikslėliu Loakoonn

1300 Rankvedi* angllėk 
lendorfa. Harvey, Man 
Laukis, Chicago III., H 
pr»ktiikia«aia knyga 
Uos kalbos pačiam per

- kintojo. jos todžiaiyr 
du: kaip rrikMi. kata ta

ir kitus suraM X 
mtri-sor. Tntai

Apdaryta 
180R Žudyt kalbos

ta Ir tas■epai drūtos, nrazlo* moroklrt) skuro*. 
Šonai audimo, *M» r»«gnro» pnraėa* auk
so lltaroms, lapą kraitei tusrmurooti 04.00

nuo 1083 iki 1044 meta. Ka* noH giajintl pO- 
t ptežią JvHnUaybj, tegnl pntakaltoTh* kny-

1300 todynaaltetavl4kri-aMllSko.kalbo. ldA 
Iteb. ItataUė A. Lrils.- Cbicago, Ct?WM- 
Puri. S8S. Gate tari vtookius ItetavUku* to-

matas Mreolius. Ctttt mllyno audimo ag 
darai, sidabrinė* literos aut nugaros >0,09

Iietuviskų Knygų

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

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

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

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

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

si Knygų Kataliogą. . ,
Su visais reikalais adresuokie šiteip:

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

8080 Gyvenimo Vaizdeliai *niĮdedant 1 ilsftuontn 
sekančiu gtpžiu pasakaičių: Ataiavelkinimu; 
- Vagi*: - K a. kalta*; - Gatve* vaikai; - 
Paparčio tieduM liko sargas: — Signalu; 
— Keleivi*. Chicago, III. l9QKpu*l. W..10c

43 Patuko* U gyvenimo lietuviiką Vėlią bei
Velniu, surinkto* D ro X Basanavičiaus. 4"C 
putlap . Chicago, III. 1008 B>. Šioje knygoje 
telpa keli iiratai gražiu panku: apie rojų 
(danguj, čyičiu. pekla; apie giltine, maru, 
ketera, apie d vate*'(dūkiai), velnina, fu vai
dinimui ir ii. Pvakoa užrak y U* t klote 
kalboje kokioje buvo pasakotos Kaune gub, 
pagal kauniečiu kalba. Suvaiko gub. vagai 
suvalkiečiu kalba.Prutu Lietuvoje pagal Pru
tu lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba 
ir tt. Kai mėgsta gražiu* pasakas. tegul nu
siperka tia knyga. Preke neapdar..M H .50 
Apdaryto*...............................................40.00

44 1< mano atsiminimą (*n autoriau* paveik
siu). ParaM Dras Vincas Pietaris, tpaudon 
parengė Dras J. Buanavičlu*. Chicago. III.; 
1806 m. pusi. 301. Gražios apysakėlė* ii gy
venimo sodiečiu.................................... 70c-

0 7 Lietu vilkos Pasako* Yvairioe. Dalis L Su
rinko Dr. J. Basanavičius, Obicago. III., T908 
m. pusi. 880. Čia telpa 141 labai gratiu. juv- 
kingu Ir žingeidžių pasakų. Kas rita knyga 
tąres, tam geru ir gražiu pasakų niekados ne
truk*. Preke neapdaryto*.......... 11.00
Apdaryta.................................................. 11.00

OS Lletuviiko* Pasakos Yvalrios. Dali* II. Su
rinko Dr. X Basanavičius. Chicago, III. 1908 
puri. 330. Telpa čia 8U6 gražiu, r i n geidžiu ir 
juokintu pasakų, boryjančta kiekviena skal
ioj* ūkiausytoja............i...............81.123
Apdaryta.............

007 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.
JL Bacevlčia.'spauda .. Lietuve*,* CYiicago, 

■ Jn. 1903, pusi. 809. Knygele su daugeliu pa
veikslėliu : gyvuliu, vabalu, žuviu. žmonių, me
džiu tr akmenų, trumpai, aiikiri ir supranta
mai ISaiėklna gamtos istorija, ypač tuo* da
lyku*. aut kuriu žmones n uolėtai žiuri, bet ju 
geni nesupeunta..................................... 0Oo

0OM Gamtos pajiego* ir kaip U ju naudotis. Pa
gal BKnen sutatee Saena*. Chicago, III. 1904 
puri. 338. Svarbios moki!liko* verte* knyga, 
su daugybe neveiksiu yvalriu " .ineriju ir 
kitokiu prieOiM -at iinaudojimo gani'om* 
pajiegu..- ............................................ 0Oo

010 II kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir 
auginami augmenys’Pagal Lunkevičiu sutaisė 
Szernas, Cfakrigo. IIL 1901, pusi. 73. Su paveik- 

slėliri*.....................................................9Oc

>7 Ar vyskupas Valančiu* rValančausk**] na- 
buvo vtllugu Uėtuvystė*f Paraėė kn. Demb- 
skis, iiieido Susivienijimą* Lietuviu Laisva-

041 Gkografiteai** Žemė* aprašymas. Pagal 
.Gettie. Nalkcvski-ir kitus ButatsAbrerna*.Chi
cago. III. I8W. pust 409. Su paveikriėliate Ai-

68

09

000 Krip fryren* aucrocDyi’ Chlcaeo, IU , 1901. 
puri. 189. bu paveikslai*. AprUo yvairiu* bu- 
ui žemė* augalu*, ju indėj ima, atmaina*, ry
ti Ir plčtojbnaai nuo nenkisusiu augalėliu lai 

didžiausiu ir tobultauriu  ...............30c
040 Nematomi priėjai ir draugai žmonių, pa

gal Bittnerisutaisė Szerna*. Chicago, III., 1906, 
puri. HA Su paveikslai*. ApraJytna* visokiu 
veirii* bakterijų, mikrobu, baciuiu ir kita 
smulkiausiu gyvūnėliu, gimdančiu svarbiau
sia* ligas terp žmonių, kaip tai: mara. chole
ra, nupus. difteri>, sifili* yra gertas žinom** 

ir tu.3Oc

137.

ugnį; iŠ kokiu sluogsnlu susideda žemė, kur ir 
kiek joje anglių, geležie*, aukso, druskos ir 
kituminenlu; kiek mario, ežeru, upiu; J« 
vardai, plotis, gyli*', koki kuriuose vantienys: 
turu*, prėski, saldu* ar kartus, koki juos* gy
vūnai gyvena. Ir tt. Klek kurioje žemėje yn 
gyventoju; koki ju tikėjimai, kalbos, papro
čiai. užsiėmimai, pramonės ir tiesos: koki m Se
stai, su kiek gyventoju, nabriku, pramonių; 
kur koki orą E Šalčiai, karščiai, lietus nr gie
dros; kur koks ilgi* dieno* Ir nakties; kur vi
sada yra lygi diena Ir naktis, kur saulė perk*- 
lėta aienu nenusileidžia arba n< užteka, ir 
tt. Preke....... . ..........................................80.00’
Apdaryta................................................ S0.SO

658 Istorite Chicago* Lietuviu, fu parapijų ir 
kn. Kraučiuno prova su laikraščiu "Lietuva’* 
buvusi balandžio mėnesyje. 1899, CEIėago, IU., 
pusi. 665. Yra čia surinkto* viso* tikrismio* 
žinios apie Chlcagos lietuviu* ir vis* kn. 
Kraučiuno prova, kuri tesėsi per5 diena* kri- 
minaližkamesude, žodi* ta žodi; teipgi foto
grafijų* abieju pusiu advokatu, kn,Kraučiuno, 
‘•Ltetuvo*’’ lėle iš tojo- redaktoriau* it. pareik- 

r šiai Chicago* iv. Jurgio liet, bažnyčios 11.00
Apdaryta...............................................-11.50

667 Kražių Skerdy nė ir jos pasekmė*. Papieži
kn. J. t, Chicago. IIL, 18917, pusi. 97. A prato 
ana baisu atsitikima, kada 1893 m. maskoliai

sutaisė Sserna*, Chicago, III., 1906, pusi. 137. 
Su paveikslais. Yra tai istori ja augmenų Ir gy
vūnu nuo senu seniautiu laiku pagal moks
lintu* lėtvrinėjimu* .sutektus požeminiuose 
sluognlucae. Knyga didelės mokaiiėkos ver
tės........................................................ 30e

B6fl Senu Gadynių Itnyke Sutvėrimai. Pagal 
Hutehiaaona sutaisė Saernaa.Chtoago.III.,1900. 
pusi, m Su paveikslai*. A prato seniausiu ga
dynių yvairlu* sutvėrimu* gyvenusius ant že
mė* dar prieė atslradima žmogaus. Sziandien 
u sutvėrimu kūnas žmonės kasdami gilins 

lakiniu*. kanalus, ar imdami U žemė* anglis 
randa žemėje. Tulu sutvėrimu atrado čielu* 
nesugadintu* kunus, kurie Šiandien yra ilsta- 
tvtt yvairiuoee mnzėjuoee ir Uju žmonės mo
kinasi pažintu kaip tena yra musu žemė, klek 
daug milijonu metu reiknlsvo pakol ant miru
sio žvėries kūno užaugo eilė žemė* keliožiko* 
sieksniu storio ir pagal storuma ir senumą že
mės sluogsnlu, kuriuose tn sutvėrimu kunus 
randa, mosklin&ai apskaitė kaip ssaa yra mu
su žeme ir kaip seniai atsirado ant jos žmo

gus ....••«««« •♦*••»••••*- -41.00
AĮvtaryta................?................. ,41.00

.__ ____________________________61.00'
Lietuviuos Pasako* Y vairios. Dali* III. Su 

- - - - IIL. 1904.
juokingu 
..81.00 
..8100Drūtuose apdaruose

70 Lietuvilkoa Pasako* Y vairios. Dali* IV. Su
rinko D-ras J. Basanavičius. Clnoago. II1 1906. 
pust 399. Telpa čia 834 labai gražios U uži
mančio* pasako*, bovljanžio* kiekviena skri 
UtoU ir klMB»ytoja....................
Drutuoee ^pdaruoae ......................

97 Pamokslai limlntles ir Teisybės itauldinėtl 
galvočių vj*u amžių. Chicago, III., 1«<O. pus
lapiu 188 Baltoj* knygelėj telpa 120 gra
žios, juokingos ir Hmlntingo* pasakaitės. Kas

70

lapių 188.
žios, juoki - ------------------- ,-------------------------
nori turėti gražiu, juuktegu ir pamokinančiu 
skaitymo, tegul nusiperka ii* knygele, o turės 
k* papasakoti Ir ant kiekvieno klausimo mo
kė* duoti iimlntinga ataakyma............... 0Oc

1OO Pasaka a p i* Kantria Alena, kuri per 88 
metu vsikėčiodama po svietą daugybe bėdų ir 
vargu iricentėjo. Chlcagc,III. 19O9.putl M.0Oe

114 Ponas Ir D era a*, Chteago, HL 1904 puri. M. 
Apysakaite L. Tolstojau* U gyveninio ma*ko- 
lllku kaimiečiu; žingeidi norinčiam sulipa- 
tinti *u burtu Ir aanlygom* gyvenimo maako- 

. Hėku kaimiečiu; ji v**9A nuttytri.ja jausti 
dranga ra prislėgtai* vargu žmonėmis.... 10c 

f94 Robinsoną* Kražius. Graži tr morališka pa
saka. Antra pertairita laida. Chicago, 111. 
1908 pusi 81............................................00c

567 Spėka ir Bedega, principai prlcimUniosu- 
rėdymo visatos drauge su morališku mokslu 
ant anų paremtu. Visiem* »uprastinai paraH 
prof. Dra* L. Buoehner, paimi XIX »okUka 
laida su mažai* pridė&alsU senesniu laidu 
Itetuvlėkal perguldė Dra* J. Saliu pa*, Chu-ago 
IIL, 1908, puri. 380, su paveikslu ir biografia 
ražai lauš. Yra tai mokslas gvildenantis gam
tos dalykus, kuriuos žmonės vadina Dievo su- 
rėdyma..............................................
Gražiuose, drūtuose apdaruos*

090 Vanduo ant žemės, po žemė ir virtu)* že
mės. Rusižkai parai. Ruhaktn*aA Vertė Dru
gys. Ižieido T M.I) . Chicago, DL, 1900,pusi.33. 
Bu paveikslėliai*. A prato visa* vandens 
permainas ir veikius*r kaip lt* persikeičia ir 
kyla in viriu ir tenai tveria <kbarius, debesiai 
padangėse atvės*, keičiasi in vanttep* isėelius 
ar sniego lusteliu* ir vėl krinta ant žemė*, U 
k yrio* buvo pakilę* ir čia sniegas kartai* už- 
d-ingteClelu* kaimu* ir laidoja savo pusnys* 
žmona* ir gyvulius, paritui tfrpdam* nno sau
lė*. keičiasi in vandeni ir užliek tankua, terė- 
žo r*va*, upe* ir upeliu* Ir kavojasl pi žeme, 
kur vėl veikia ta pati d arba, ka ir ant vM*m 
žemės..............    .lOc

090 £emė*J*ton> M. ižlerio^M JO,,
e aprajyta kaip ir per 

kokia ant jo* plr-

.,10c
009 Kaip žmogus gyveno, ant žeme«f Para** S.

M. lėteido T. M. D. puri. 47. Chicago, HL 
Knrgnt* aptuk vi** žmogau* gyvenimą ant 
žemes nuo pat jo rteiradlmo iki pasiekimo ci- 

. villzacljo*. K paveikrielial parod* >enove* 
1 žmonių vartota* akmeniniu* tarankiu*, na-

070 Lenkai ir Lietuviai auo 1838 iki 1480 m. 
ParaH pacal tenkiėkus istoriku* Žemkalnis. 
Chicago, Hl., 1899, pust 64. Yra tai aprėžys** 
Lietuvos *u Lenkija susivienijimo tr jo pnaek- 

kaįn*

909

tari ant *iu»u ten 
nuo matu rabatel

ytatomė. U ko Ji 
- *—I,kM yr* 

toli Vfc- 
įtostrkl-

čia. vl*u žemes krUtu frnet mažiausia ute
lių žmonis ir )u paveikslus. Aprūkoju kilme*

žmonių gražiu, prastu ir bjauriu, tolu visas 
kūnai plaukui* apkėlė*, reidu į beždžione* 
pana»u*. Raitukrenta* sako; ,.Sutrata Dte-

mosiu veislių veidus, mato- 
duma. tad* ntžlne kuri* ii 
paveiki!ui Dievo Kaa Mri 
oniu istorija tegu) perskaito

548247098
10o

0Oc

OO



“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y. 

A. Leaniewskia 144 E.Houiton St.

8o. BOSTON, MASS.
Nikod. Gendroli*. 19 Athens Street

_ NEWARK, N. J.
V. Ambraievictia, 178 Ferry st.
A* Stanelis, 79 Van Burna St.

. BROOKLYN. N. T.

Dr.O.C.Heine
DBNTISTAS.

mabja dowiatt

LIETU V1U DAKTARAS
x Kauno gub. Ssauliu pavrlsto.

SHENANDOAH, PA.
Audrius Macais, 183 8. Mala it.

WATERBURY, OONN.
Vincas Žubrickas
Jonas ŽemanUuckas, 89 W. Porte? St.

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Oheponis, 72 Jubilee 8tn

BALTIMORE. MD.
L. Gawlis, 2018 N. WMhington st

PHILADELPHIA, PA .
M. A. Ignotas, 1028 8o. 2nd St.

8CRANTON. PA.
Joneph Petrikis, 1514 Ross Avė.

OFFISAS:
Kerte Sl-nos ir 8o.Bilsted įlyezti

Gyvenimas viriui Aptiekęs.

CHICAGO, ILL.

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

Kaulai kur tu

78S W. 18th StreeT
Priima ligonius kožna dieną 

nuo 8 iki 12 ryto.
Teiefonuot galima iss Mekvrlaaos 

aptidkoa

1 "■ " --------- - • ................... ■’ :.r-------------- - ---------------------

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

Chicago Medical Cliflic

PITTSBURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Square S.8.

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

WESTVILLE, ILL 
V. 8. Kreivėnas.

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

MINERSVILLE, PA.
Juozas Ramanauskas,

SPRINGFIELD, ILL., 
J. Klembauskas, 2028 Peoria Road

WILKESRARRE PA.
A. P. Ajeck, 66 N. Hancock st. «

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

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Box 4

Mc KEE8 ROCKS, PA.
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio St.

NEW HAVEN, CONN.
K. Blažaitis, 524 East St.

J. LAUKIS, keliaujantis agentas.

Keliaujanti Agentai.
Jur. Kazakeviczia
K. Rutkus,
Felik. J. Gal m Inas
Stanislovas Valaskas.

labai isztroszkea, o 
pas ji galima atsi- 
vedyti, ne* jis turi 
puiku ir Kalta ba- 
varakaalų, gardžia 
ruska ooziszczena 
arielka, cigaru* net 

iaz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, Ui Jau 
ilgiau su Umista kalbėti negaliu. Lik 
velkas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pu mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
3821 Aaburn av., Chicago, III.

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

Naujausiai Iszrastos Medicinos:
■u,u raistai yra pMekmlnKlausį, gydo daugyba 
Ilgą. Plaukas tikrai ataugina, slinkimą, pleis
kanas, papaorku* ir dangai kitu ilgu su naujau 
Siu bud u Radlkal gydymas, paraszyklts pas

Prot. J. M. Brandsa
Nav York ABrooklyn, U. 8. A

Kur gali gauti „Lietuvą” 
„Liekavo*” redakcija turi savo agentus 
Brooklyne, Philadalphijoj, ir Baltimore 

Šatai agentu adresai.
Brooklyn. N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st.
A Dlriulaitis, 155 Metropolitan avė.

Phlladelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 8o. 2-nd St.,

Boston, Mass.'
F. J. Mackeyicz, 83 Eadicott SL

Baltimore, Md.
Wm.' J. Morran,

S. E. Cor. Sharp & Camden str.

Pas szituos agentus gausite „Lietuvą” 
ui 5c. kas subata. •

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rubli* po.........................52)
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po. 52įc 
Vinz 1000 rubliu, rubli* po..................52c

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

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
auvaikszcziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per „Lietuvos’* redakcija, adresuo
dami; A. Olszevski,
924 88rd St., • Chicago, UI

DR. B. M. ROSS
Daneszu visiem kad sziosa die- 

» nose asz perkėliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST
ANT KAMPO MONROE 6T. 
ROOM 506. 5TO FLORO

CH1CAGO, ILL.
Cfionai su dadejimu yvairiu elektra, 
gydancziu maszinu ir instrumentu, 
esmu pasirengęs priimti ligonius ir 
isztirti j u ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz 22 metu asz savo 
S taktika paszvencziau vien ant gy- 

ymo užsisenejusiu ligų ir pertai 
szendien esu pasekmingiausias spe- 
cijalistas visoj Chicagoi. Mano gy- 
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj, 
nes jos yra mano įsi astos ir man 
vienam tik žinomos. Per laiszka 
arba 'asabiszkai duodu rodą dykai.

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk in 

'GALERIJA MOKSLO 
344 South State St. Chicago, 111. 

Ineiimas Dykai.
Patemyk stebuklus Osteologijos 

,, „ Fiziologijos
„ „ Neurologijos
,, „ Pathologijos

Mokykis pradžia žmogiszkos rasos nuo 
lopazio iki grabui.

Milžiniszkumai ir keistumai gamtos. 
Atdara kasdien nao9 ryto Iki 12 vidarnakozlo. 

Papruzyk dalia re tojo prie daru l>etav;sakos 
‘Knygcs visai dykai! AtaiszaakitszIMleii.
844 South State St. arti Harrison 

CHICAGO, ILL.

Naujas Budas 
užmokti dailiai raižyti be mokinUjo pa- 
gelbos, nuo 24 puslapiu, 10 centu (mar
kėmis).

Gramatika
ANGLISZKOS KALBOS 

su iszUrimu kiekvieno žodžio lietuvis* 
kai — sekancziai: snow (sno), sniegas, 
know (no), žinoti, leaf (lyf), lapas ir H. 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su pri- 
siuntimu $1.25. Pinigus yra geriausiai 
psisiusti per „PosUl Money Order” ant 
ežio adreso:

P. Mikolainls,
Bok 15, Station D., New York.

Nerviszki Vyrai.
Vyrams reikalaujantiems pagalbos prisiimsiu 

kopija garsaus recepto dykai. No O.O.O.
no apgavingus vaistus, tiktai recep

tą. PertiaUMtt ttia pawaa 
AT8AR Qi Al.

Šri pasarga yra vyrams sugriautos nervlss- 
koo sistemos, kurie per savo jaunystes klaidas j* 
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite 
bandė patentuotas apgavingus vaistas, elektrisz- 
kua diržus, "specialistus" ir kitus netikusius be 
verte* gydyme*. N no diržą nepagysiu, o nuola- 

. tai vartodami vaistas sanaikysite pilvo žlebczio- 
jima. ažnuodinsite visa sistema Ir padarysite 
gavo liga neiszgydoma.

Daug meta asn kentėjau savo jaunystes klai
das, nerviszkuma. naktinius tekėjimus, akoka 
vyriszknmo, silpna atminty, stoka ambicijos, 
Mramnma, gėdingumą, strėnų skaudo įima, visa- 
tiny nusilpimą ir tt. kaip paikszas pirkau ir var
tojau visokias pate n luotas gyduoles ir visks ka 
tik Užgirdės. Ant galo buvau priverstas važiuo
ti in Eropa pagalbos jieszkotl pas gana daktaro, 
kurs mane ir issgyde. r

To daktaro receptą, pagal kuri man vaistai 
buvo užraszyti, asz tr dabar turiu pas save. Kaip 
tai sunku yra pagyti nuo tn Ilgu ass žinau isz 
patyrimo, todėl ass noriu ir kitus psgelbett. Kas 
man apraszya savo liga, ass jam pašiusiu užpe- 
esatvtame Įsisuką to recepto kopija su patari-

Brukuojamos Masainos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Dru- 

kuojama Maszina.
Maszlna OdeU Typewriter No. 4, 

kurios iksziolei preke buvo 810.00, dabar 
ja galite pirkti už..........................i. $6.95

Mat mes nupirkome saitu massinu 
1000 isz vienos subankrutyjustos firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti jas pi 
giąl. Massinos yra naujutėlės, tik ka 
isz fabriko paimtos.

Kas reikalaujat* geros drukuojamos 
maszinos, Ui pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip szl 1000 issparduosima, Ui jau 
kitu Uip pigiai negausite.

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

Gausiu jas po 86.95 pas:
A. OLSZEV8K1,

942 88rd 8t. Chicago, III

r

Ant 17 Akmene
Esi!™! Laikrodėlis

Patentuotas regulia
torius, susuki* užšoka
mas ir nustatomas, vy • 
rtszkas ar moterisskas, 
18K auksuotos, dvigubi 
"HuuUag** MtlMtlt 
krežiai iszkvletlruota*. 
| Tikra! gerai laika rodo

Oras, kūrino mes kvėpuojame.
žmogus gali gyventi daugeli dienu be maisto ar vaidais, bet be dagio 

(kvėpuojamo oro) jis mirszta in kelias minutas.
Žmones isz tikro serga tiek pat nuo iszalkimo deglo, kaip Ir nuo stokos 

maisto — nors degia yra liuoeaal Kodėl 1 Todėl, kad jei gleivines plėvės tavo 
plaucsiu sora sveikame padėjimo, tai kraujas negali sugerti deglo per delikat
us* sienas oriniu coliu.

Dr. Jean Sirrom’* Plaucziu Kartuoles pagimdo sveika padėjimą plaucziu 
audiniu ir gleiviniu plėvių iszklojanczlu orines aeles. Tai yra tikras vaistas 
nuo Kosulio, Szalcaio, Karsztines ir Bronchito — gydykla nuo sun
kesniu ligų plaucziu — Pneumonijos ir Džiovės, ,

Jei sergi teipgi negromulfojimu, tat Dr. Jean Sirrom’s Skilvio Kartuoles 
reikia vartoti drauge su Plaucziu Kartuolemls

Preke 81.00 už bonka arba 6 bonkos atsargiai supakuotos siuncziamos bile 
kokiu adresu už 85.00, apturėjus pinigini prisaką ar bankini ozeki.

Tikrosios turi musu parasza ant kamssczio.

Morris Forst and Co., Pittsburg, Pa.
Vieninteliai agengai ant Suvienytu Valstijų ir Kanados.

Dr. Jean Sirrom’s Dr. Jean Sirrom’s
Kepenų Kartuoles . Skilvio Kartuoles
81.00 už bonka • 81.00 už bonka

Vartojama daktaru ir Ligonbucziuose po visa svietą.
_ f *■

sa

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.
Guodotinomz tautiszkoms ir baž*‘ 

u-tinems 7>raugysteins iszdirbn:-1 
Kavtttinv, AmerikoniszkaB  ̂
Weliawaa, Szarpas, Juos-1 
tas, Kukardas, Ženklelius,< 
Kepures ir dėl MarszalkuJ 
parėdus. <____ ____ _ ____
darbu butu jpriderancziai atlikta* ir tuom suszelpti sawo tautelę, paveskits ji tikrai 
lietuvvaitizi, , -

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Dlvislon Si, Chfcago, Dl.

Guodotiniem* Ki

arba

DEGTINE
Pirkte geriausia. . Tai yra pigiausia.

, .Mee pardnvinejnroe geresne degtine pigiau negu kokie Mte distiliuotu ve nr 
pirklys Suvienytose Valstijose. Tas yra prie*, scii 1 d^lko mes turime daugiau 
ko.tua»erlu negu kokia kita firma Degtiaes A oieriko>. Mes visuomet ssar-e 
uaimti ir neturime pa'eikoe. Mes parduodame savo tavorun tiesiog eikvoto
jams Ir jus nereikalaujate mokėti pelnus m»tieksi. usaąirkVn i ūkams.

Musutavoral turi duoti utganedialasa, kitaip galite Nes grūdinti mums 
atgal musu kaistai, tr mes sugražinsime Jum. pinige*. Mes apmokame visus 
važbos kasitus, in rytus ano Chieagua Ir in vakarus nuo Nvw Yorko ant už
sisakymo auo 86 00 augsztyn. Nuo visu užsisakymu in-vakatus nuo Chioagoa

rome viską, ka prižadame. Siusk pin'cs* per pinigini wrv.i*ks sr apdrausta
me 1*1. U e MORRISVI FORST ir KO M P., KERTE ANTROM* SKITHFlELD 
GATVES, F1TT8BURGR. PA,

Parstatusdyk musu pnvsVszkaji prekių surasta. Calieetss musu prekių: 
S metu sena Rasine ar Koralae Degtine....................|l.M uM*aUona.

Torkoly ir Slivovlts nuo Ml
Brande, Kadugine tr Arakas „ 8.90
K linelis, Garruoglne, Port ir Sberry Vynai „ 1.60

MORRIS FORST & CO.,
Cor. Secoud Aw. A Rinftbfieid r Pfttsburg, Pa.

aogsztya

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

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

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

Ligas puslSs ir ihkstų, kraujo Ir išbėrimo ligas, blogą atmint}, 
pražudytą vyrišką pajiegą per savizagybą, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas besulaiko nuo darbo ir atsi.ieka be skausmų.

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

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

PINIGUIes™™-

L. A. MOLLANDACO. 155 Wuhfagtoa St„ tffiOLGO, ILL.

KOZM1N8K1 & YON1AORF,
78 Dearborn st. _ Dr. J. Kulis

Mes škuli jame PINIGUS ant turtony- 
biu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti 
mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami Uu dali pirkinio pinigu. Greitas

Lietuvio gydytojas it Ururgas

Gydo visokia* Ilga* moterų, valku Ir 
fru. Taipgi turi dW*le praktika ir gy* 
3 paMkmingai vinokiaa -limpancziaa,

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

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

Ar tu esi rierviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmety], trūksta 
ukvatos, greitai pilstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą 
stantis, nespakainas ir užerzinantis?

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

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodq*
Ofllsas atidarytas kožiią dieną mm 10 ryto Iki 4 p* pietų Ir vM 
■■* 6 Iki 7 vakare. Nertom ir šventadienom nuo 10 iki 12. '

Chicago Medical Clinic,
, arti Hamson ai., CHICAGO, ILL■t ,344 S. State Street,

Szaltiiiis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.

/
Jei tau^nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 

ftleisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo 
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių 
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo liga, prie D-ro 
E. C. Collins MedikaliŠko Instituto, kuriame*Kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir u žsis e nėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas į jį nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą ir būna linksmas ant visados. , t
c Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bųdu su tokia pasekme Dro E. C. Col 
lins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kįirių kiti daktarai, rankas nuleisdami atsi
sako?

Atsakymas lengvas: Tokiu bijdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas 
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku y ra. 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 nėgalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.

Užgydyta* nuo >’ Kad šito ^altinio daugiausiai plaukia sveika 
tos tai matyt iš daugybės padėkavonių

nu i hc u ėjus i o* vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
Jon. žbJklvicze stitutuijpagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdi, 
Box 86, paduodame čion kelias: —

sunktos moterį- 
rakos vidurines 
ligos.
M. Vtdlcziene 

Westwood,
N. Y.

Garbinga* Profesoriau;
Teiki* priimti nuo manęs, prasto, žmonos 

lir»ilng| aitu už ižgyly mę manęs nuo nerega- 
liariiko. mėnesine., varginusio, mane per 8 
metas; kankino mane didelis plovimas, skau- 
dejiasarktrinoM, gėlimas viduriu, kojų, skau
dėjimas gaivu, ir nusilpnėjimas;mėnesinei gi 
apsistotus baiimio. vėl mane naikino. Per vi- 
H tę talkf perleidau daug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet 
veltai ir tik kada aprėžiau savo ligų jums tuo
jau nno prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai lėgijau. imdama tno. vaistns, už ku. 
riuos siunčiu Tam is ta t širdingi padikavone

T. Vyslookienė.
28 Saratogs St, Coboes, N. T.

DaaggUiv Profesorisu ir Specialiste:
Su linksma ilrdžia pranežn Tam ista k kad 

esiu visai sveikai ir liuc*ai ano reumatismo 
skaninių ir dlegllą pe&uoM, rankose, kojCM 
ir įtrfaiote, kurie mane teip baro suraririne.

Mietas Profatorlsn:
iliU- 
iksus

ilapinimo, uždegimo pusHs, lytiško, silpny-

vaistai 
rinosi i? 
Dfl ar- 

............._____ •’-’T K -*■___ r** tMiSAVO 
lydamas pa* JĮ kreipti, visiems savo toutie- vientaučiams, esantiem, tokiame padėjnn-- 
(tams. Ižgydytasis, k*ip mano, idant'

Augusta* Mokta, «veik*H ir taįti ta
1446 Hodson Sk. Allegbeny City, Pa.

neCMigrinlau apie jįjsiį gs«ųj| ItuUla' 
kurį pilnai atgriebiau saro sveikata, nž 
siu Mitingas U lirdie* Drul E. C. Oolii:

Mystic, Iot -

. Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligų, K. a..- Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų — Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir 
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusių sapnų, 
Nubėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kūno ir . proto, kaipo 
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitumu. 
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, GeltHgės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — yelytina kreiptis tuojauJį šitą 
Institutą. Čion specialistai-akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriais, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk tod01, bet pasijautus nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pagelbos.

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk 10c Stamporas persiuntimo kaštams, o apturėsi Prof. 
Dro D. C. knygą, 128 pusi. „Vadovas i Sveikatą”, kurioje rasi aprašymą visų ligų. Toji knyga yra 
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmo
gaus kūno ir naujai dadėta 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motiną viduriuose.

Dr. E.C. COLLINS, Mediči! Institute, 1401.34.th St, Mev lort City, H. Y,IMI III į
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