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POLITIŠKOS ŽIBIOS
Revoliucija Maskolijoj.
Svarbiausias atsitikimas 

ant politiškos padangės Ma- 
skolijoj yra, kad caro randui 
pasisekė išmelsti nuo užrube- 
žiu paskolų.1 milijardo fran
kų. Prie paskolos prisideda 
ir Amerikos bankieriai, jie 
nuo Amerikos žmonių caro 
randui sudės 25 milijonus 
doliarų; su pagelba caro ran
dui skubinasi ir Anglijos 
žmonės, daugiausiai gi sudės 
Prancūzijos žmonės.

Argi tai ne likimo ironija? 
Despotiškas caro randas ne
gali l^ikytiesi be svetimų pi
nigų, kurie bus apversti ant 

> kovos su laisvės reikalaujan
čiais, caro valdžios prispau
stais, į vargų ir tamsų įstum
tais Maskolijos žmonėms. 
Tuom tarpuTaisviausios, lai
svę iškovojusios tautos, kaip 
tai: amerikonai, anglijonai, 
prancūzai, ypač paskutiniai, 
kurie šimtas metų atgal nesi
gailėjo kraujo ir pinigų, kad 
laisve apdovanoti valdžių pri- 
spaustas kaimyniškas tautas, 
dabar savo pinigais padeda 
ne už laisvę kovojantiems 
Maskolijos žmonėms, bet lai
svę myniojančiam caro ran- 

-dui. Anglijonai antai dar 
savo pinigais geibi Maskoli
jos randų, kuris nuo amžių 

‘ jau, ypač rytuose, buvo svar
biausiu Anglijos priešu, stab
dė vien Anglijos siekius, bet 
niekur Anglijai nepadėjo.

Ant pirmo pažvilgio tas* iš
rodo nesuprantamu, bet ge
riau prisižiūrėjus, tokį laisve
snių tautų pasielgimų nesun
ku suprasti. Jeigu prancū
zai savo pinigais šelpia caro 
randų, tai daro tų todėl, kad 
jie netiki kad prie naujos 
tvarkos į ūmų laikų Maskoli- 
ja galėtų atgauti galybę ir į- 

_ tėkmę,kokių prieš karę su Ja
ponija turėjo, todėl jie sten
giasi bent savo pinigais pa
dėti carui susidrutinti, ka
dangi jo kariumenė, šiųdien 
prieš pačius žmonis vartoja
ma, gali pagelbėti prancū
zams karėj su Vokietija, ko
kių netolimoj ateitėj laiko už 
neišvengiamų; dėl tokių jau 
priežasčių padeda caro val
džioms ir anglijonai, kadan
gi ir jiems didesnis susidru- 
tinimas vokiečių — neparan
kus. Amerikonai gi skolina 
pinigus ten, kur tiki dide
snio pelno, o Maskolija dabar 
skolintojams moka geresnes 
palukeuas, negu bankieriai 
gali gauti namieje.
- Toki išrokavimai ir viltys 
gali versti laisvesnes tautas 
nesigailėti savo pinigų palai
kymui despotiško caro sosto. 
Kartais, vienok, kaip pavie
ni žmonės, teip ir tautos ap
sirinka ir nėra gal tautos, 
kuri nebūtų apsirikusi. Juk 
iš tikro, jeigu caro randas 
susidrutintų ir po senovei 
griebtųsi spaudimo žmo
nių, tai Maskolijoj tvarkos 
nebus, o kur jos nėra, ten 
nyksta ir tautos galybė, kra
štas puola ekonomiškai. To
kiu budu teip noriai duodan
ti savo pinigus carui prancū
zai, jeigu užsitikėję ant Ma
skolijos pagelbos, pradėtų ka
rę su Vokietija, galėtų pagel- 

< bos nesulaukti, kadangi ran
das, bijodamas žmonių sukili
mo, saugotųsi karės.
netvarkų ekonomiškai nupul- 
dytas despotiško caro kraštas 
galėtų neįstengti ne tik dide

lių palukenų, bet ir pasko
lintų pinigų išmokėti. Pa
prastai, pikta sėjama sėkla ir < 
piktus vaisius išduoda. O 
ar gal būt piktesnė sėkla 
kaip gelbėjimas laisvės prie
šų -ir žmonijos skriaudėjų? 
Ateina paprastai valanda 
keršto ir kerštas pasiekia 
teip patį skriaudėjų, kaip ir 
jo gelbėtojus.

Karėj Vokietijos su Pran
cūzija 1871 m. Maskolija, no
rėdama atkeršyti prancū
zams už karę 1856 m., kurio
je maskoliai likosi sumušti, 
padėjo Vokietijai tokiu bu
du, kad nedaleido Austrijai 
padėti prancūzams ir Vokie
tija, kiek tik turėjo kareivių, 
be jokios baimės galėjo visus 
siųsti į Prancuzijų. Tik su 
Maskolijos pagelba vokie
čiams pasisekė prancūzus su
mušti. Karė Prancuzijų ap- 
silpnino, o sudrutino Vokie
tijų, bet susidrutinęs kaimy
nas pradėjo dantis rodyti ir 
jį sudrutinusiam kaimynui. 
Buvo jau laikai, kad karė 
terp Maskolijos ir Vokietijos 
kybojo tik ant plauko. Ap- 
silpninimas Prancūzijos ir 
sudrutinipias Vokietijos išė
jo ant nenaudos ir visai žmo
nijai, kadangi Vokietija ant 
pirmos vietos pastatė naujus 
idealus visai neideališkus. 
PraBcazai visgi buvo laisvės 
mylėtojais, vokiečiai gi pa
sirodė laisvės naikintojais, 
kų geriausiai žino lenkai ir 
lietuviai Prūsuose gyvenanti. 
Vokiečių svarbiausiu idealu 
buvo dauginimas kariume
nės. Kaimyniškos tautos, 
noroms-nenoroms, turėjo sek
ti vokiečių paveikslų. Prasi
dėjo visur dauginimas kariu- 
menių, laikymas po ginklu 
šimtų tūkstančių kareivių, 
ant ko nuėjo milijardai sun
kiai uždirbtų pinigų, o juk 
iš tų didelių armijų žmoni
jai ir atskiroms tautoms nėra 
nė mažiausios naudos, pini
gai ant to išleisti neatgabena 
niekam naudos, išėmu/gin- 
klų dirbėjų.

Pajuto tų po laikui masko
liai. Lenktynių su turtinge
sniais kraštais negalėdama 
išlaikyti, Maskolija sušaukė 
į Haagų pirmutinį terptauti- 
škų sandaros kongresų, ant 
kurio buvo pakeltas klausy
mas apstabdymo dauginimo 
kariumenių. Bet nutarti kų 
nors nebuvo galima, kadangi 
ir ant kongreso pasirodė, kad 
pati kongreso užmanytoja 
laiko po ginklu daugiau kar
eivių negu koks nors kitas 
kraštas ir ji pati nesutiko su
mažinti savo armijos, bet 
reikalavo kad kiti kraštai, 
vien nedaugintų savo kariu
menių. Ir dabar antai treč 
dalys . visų surinkimų veik 
visose didesnėse Europos vie
špatystėse eina vien ant dru- 
tinimo kariškų pajiegų, ant 
dauginimo kariumęnių, ant 
produktyviškų gi dalykų at
lieka labai mažai. Visos veik 
civilizuotų tautų skolos, sie
kiančios milijardus frankų,už- 
trauktos drutinimui kariškų 
pajiegų, o skolos tos vis au
ga. Gal ateiti laikai, kad ir 
turtingos tautos neįstengs 
nuo tų skolų palukenų mo
kėti. Ta suski našta, puo
lanti ant visų civilizuotų 
tautų sprando, yfa tai svar
biausia pasekmė sumušimo 

Per prancūzų karėj 1871 m.. Jei
gu gi susidrutintų vėl despo
tiška caro valdžia, pasekmės 
bužų dar blogesnės ir ui jas pliano.

visas atsakymas pultų ant 
tų, kurie savo pinigais pade
da despotams.

Bet ar tas caras-despotas 
dar kada nors sueidrutys, 
apie tai reikia abejoti. Vie
na Maskolija Europoj negali 
būt ilgiau despotiškai valdo
ma; griūvančios Turkijos 
nėra jau kų skaityti. Žmo
nės pradėjo laisvės reikalau
ti, jos reikalų sykį suprato, 
todėl jau neišsižadės to svar
biausio kiekvienam žmogui 
neatbūtinai reikalingo daik
to. Jeigu šiuom kartu lai
svės reikalaujanti ir apsilp- 
tų, jeigu juos ir pasisektų iš
gaudyti, bet po kokiam lai
kai atsiras nauji kovotojai, 
kova nepasiliaus tol, kol žmo
nės. negaus to, £e ko jau ap
sieiti negalima. .

Žinomą, reikalų laisvės visi 
supranta,kad ir nesu visu vie
naip. Sunku todėl suprasti, 
kodėl net kovoj su svarbiau
siu priešu negalima visų tau
tos spėkų suvienyti. Stoka 
juk vienybės terp kovotojų 
palaiko labiausiai caro val
džių. Kol-partijos ėdasi terp 
savęs, mažai pajiegų lieka 
prieš carų. Keno kaltė, kad 
tų pajiegų negalima prieš ca
rų suvienyti, męs, toli būda
mi, nežinodami visko, kas 
Maskolijoj dedasi, negalime 
tikrai žinoti; net musų pačių 
prietikiai tėvynėj ne su visu 
suprantami. Po seimui Vil
niuje demokratai už nesutai- 
kų apkaltino socijalistus, ap
reiškė, buk socijalistai tie- 
siok nenorėjo taikytiesi. To
kių nuomonę, rodosi, patvir
tina ir Atsišaukimas sėdin
čių Kalvarijos kalėjime soci- 
jaldemokratų, kurie aiškina 
priežastis, kurių dėl negali 
vienytiesi su demokratais. 
Tame atsišaukime, 
yra nesusipratimas. Mums 
rodosi", kad nuo socijaldemo- 
kratų nieks nereikalavo, kad 
jie su demokratais susilietų į 
vienų partijų, kadangi toks 
reikalavimas butų tikrai be
protišku, bet galėjo būt vien 
kalba, kad šitos partijos su
vienytų savo pajiegas atsie- 
kimui svarbiausio mierio: 
išvertimui caro valdžios, o 
jeigu tas butų dar dabar ne
galimu, tai išreikalavimui 
kuo plačiausios autonomijos 
Lietuvai. ’ Ar stengtasi susi
vienyti kovai bent musų tau
tos pajiegas ir ar toki besi-, .kad durnos tos, kadangi Jos 
stengimai iš tikro iširo ir per 
keno kaltę, to męs nežinome.

„Kova” pereitame nume- 
ryj rugojo, kad demokratai 
daleido Lietuvoj išgaudyti 
socijalistus, o dabar, kada 
valdžia išvalė jiems dirvų, jie 
renka atstovus į durnų. Bet 
kodėl prieš rinkimų tų atsto
vų tos partijos negalėjo ar 
nenorėjo susitaikyti, laikraš
čiuose buvo daugiau besinie- 
kinimų negu noro eiti išvien? 
Keno tai kaltė, męs nežino
me, o priderėtų tų žinoti.

Ar Maskolijoj caro 1____ _
paėmė viršų ant sukilusių 
žmonių, kaip sako musų kle
rikalai? To nematyt. Jeigu 
kazokai kokiame krašte iš
gaudo laisvės reikalaujan- 

į čius, nugazdina žmonis, tai 
žmonės kyla kitur. Vienas, 
vienok, liūdnas dalykas net 
peraiškiai puola į akis. Ma-. 
tyt, kad tie sukilimai daromi 
be platesnio pliano, matyt, 
kad net terp* visokių tautų 
revoliucijonierių nėra susi
pratimo, nėra dar vienybės ir

Keikia todėl ganyti, kad 
arba revoliucija kilo pergreit, 
kada pajiegoa nebuvo suor
ganizuotos, arba kad trūksta 
pakaktinai suminių organi
zatorių. Atsieina. ;todėl or
ganizatoriams organizuoti 
mažus pulkelius ir i suorgani
zuotus, neesant sumanių, pa
vesti jeib kam, kadangi ti
kriems organizatoriams prisi
eina organizuoti žmonis ki
tur. Trūkstant gerų organi
zatorių, negalimi darbu pa
sidalinti, nevienam atsieina 
veikti tų, prie kdįjis visai ne
tinka, prie ko beturi gabu
mo. Vieno noro mat ne vi
sur pakanka. Tks ypač Lie
tuvoj davėsi matyt ir gal to
dėl čia kazokams teip daug 
žmonių pasisekė .sugaudyti. 
Demonstratijas, teisybė, ga
lima kelti ir atskiriems žmb- 
nių pulkeliams,! bet tikrai 
kovai reikia, kad visi toki 
pulkeliai veiktų su kokiu 
platesniu pliauti, kad terp 
pulkelių butų ryšis. Lietu
voj galima buvo matyt ir to
kių susirėmimų, be kokių ga
lima buvo apsieiti, o Jie davė 
kazokams vien progų jmrody- 
ti savo galybę ir ginklus, da
vė progų atsižymėti; juk toki 
kazokų pasekmingi atsižymė- 
jimai ne tik duoda Jiems pro
gų pagauti daug žmonių, bet 
nugazdina žmonis, atima 
jiems drųsų, ypač kad juk 
revoliucijoj dalyvaujanti tu
ri šeimynas ir šiokių-tokių sa
vastį. Kitur gal apie tokius 
nebūtų reikalo labai rupin- 
tiesi, bėt ne Lietuvoj,kur pra
monė menka, dahgiaų yra 
turinčių kokių-nors savastį, 
negu jos neturinčių. Antai, 
Kauno gubernijoj, ant IĮ mi
lijono gyventojų,, neturinčių 
nekrutančios savasties * yra 

vienok, vos nepilnai 300000, taigi 
penkis kartus mažiau ne
gu turinčių. Teip 
yra beveik visose Lietuvos 
gubernijose. Su toms sanly- 
goms, jeigu 
revoliucijai, 
revoliucijos 
tų sanlygų 
nes kitaip gali prireikti ap
versti revoliucijai- prieš val
džių parengtas pajiegas ant 
kovos namieje. To, žinoma, 
caro valdžia labai geistų. V

Kaip bus su neva žmonių 
išrinktais atstovais į durnų, 
nežinia. Daugelis mano,
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nori pasisekimo 
turi rokuotieji 

vadovai ir prie 
turi taiky tiesi,

atstovai nebus toki, kokių 
Wittė ir Durnovo geidė, ca
ras visai" nešauks, kadangi 
gavęs paskolų užrubežiuose, 
turės pinigų apdovanojimui 
kareivių. Kaip bus su du
rna, nežinia. Durna turėjo 
būt sušaukta Peterburgan 10 
d. gegužio. Taigi pamatysi
me, kų caras darys.

Laikraščiai vėl rašo vienų 
dienų apie pasittaukfmų Wit- 
tės, kitų — apie’ patrauki
mų Durnovo,! abudu; 
palaiko iki _ šidf savo 

Jlškas Ve
lykas šįmet visokiose Ma
skolijos kraštu&e laukė žy
dų skerdynių, bet apie jas ži* 
nių nėra, mano&a todėl, kad 
šįmet apsiėjo, be skerdynių.

Žmonės tikėjosi,, kad per 
Velykas caras paliuosuos sė
dinčius kalėjimuose politi
škuosius, tai, ka<Į panaikys 
karės laiko sto 
Lenkijoj, Lat 
Kaukazo. Bet 
nėms nė jokių gpradėjysčių 
ant velykų nedavė, apdova-

valdžia urėdus. Per miskoJ

Lietuvoj, 
ir ant 

as žmo-

li 
tystės banko randas 
900000 rubl. aukso, o 
toj aut tiek atsiuntė popieri- ( 
nių pinigų, kurių vertė, trūk
stant aukso, turės nupulti. 
Kasoms Lietuvoj prisakyta 
gautų auksų tuo jaus siųsti į 
PeterburgųL

Iš Vilniaus kalėjimo, pa
laikę 11 sau vaičių, paleido 
mokintinį prekystes moky
klos, Trakunų.

Vilniaus kariškas sūdąs 
nusprendė ant pakorimo 
Swidlerų, apkaltintų už už
puolimų ant žandaro.

Vilniaus pavietyj, rinkėjų 
į durnų nuo ūkininkų išrin
ko: 3 valsčiaus staršinas, 2 
Storastas ir 1 sudžių, išviso 8 
rando tarnus, Dienos pav. — 
tokius 6, Lydos — 2, Ašme
nų — 2 staršinas ir 1 rašti
ninkų, Šventėnų — 1 starš> 
nų.. Nematyt mat didelio 
supratimo terp ūkininkų.

Iš Vilniaus kalėjimo palei
do: Lebedevų, Setų, Ogurų, 
Taitrų ir Mickūnų. Laikė 
juos kalėjime be sūdo per 3 
mėnesius už nedaleistų susi
rinkimų vienoje valgykloje.

Iš Vilniaus lenkiškų kny
gų pardavynių policija atėmė 
visas revoliucijines dainas.

Dalyvauti rinkėjų rinki
muose Vilniuje atsisakė dar
bininkai spaustuvių: Home
ro, Matzo, Sirkiuo, odų išdir- 
bynių Šeravičo ir Rivkino- 
lentų plovynių Gord&no, me
chaniškų dirbtuvių Rkkovic- 
kių, Odlevnės, 'Vileišio ir 
Zimmermano. Dalyvavo rin- 
kimuoae darbininkai: lentų 
piovynių Suravičo, odų iš- 
dirbynių Gecovo, 7 Menkės, 
Goldsteino, dirbtuvių ,,Mi
nerva”, alaus leidynių Šope
no ir Lipskio. Naujoje Vi
leikoj daiyvavo rinkimuose 

( darbininkai Mosefo dirbtu
vių; Posmelio dirbtuvėse ne- 

( dalyvavo. Verkų medvilnės 
dirbtuvėse darbininkai rinko 
rinkėjus. Vileikoj Maliato 
dirbtuvėse nebuvo rinkimų; 
rinko dirbtuvėse Frumkino 
ir Kučkuriškių. Iš 26 dirb
tuvių tik 11 išrinko rinkėjus, 
11 visai nerinko, apie 4 nėra 
žilių.

16 d. kovo Vilniuje likosi 
suareštuoti: Dras Kahn, Dr. 
Romm, Dr. Samsonov, Ru- 
ban, dentistė Romm, Ep- 
steinienė ir mokintinis I gim
nazijos Kisšel. Kavynėj 
Chosono suareštavo 80 susi
rinkusių ten ypatų.

Vilniaus kariumenės per- 
dėtinių padavadijimas likosi 
išduotas, kad visi ateinanti 
kareiviams laiškai butų per- 
dėtinių atidaromi ir skaito
mi. Iki -šiol atidarinėdavo 
tik piniginius kareivių lai
škus.

Trakų pavietyj, susi važia- 
vimex smulkių žemės savinin
kų išrinko rinkėjus durnos 
atstovų: 1 ūkininkų, 4 kuni
gus ir 14 bajorų.

Kaip paduoda ,,Vilniaus 
Žinios”, Peterburge pradės 
išeidinėti kasdieninis lietuvi
škas laikraštis. Išleistojo to 
laikraščio bus dvarponis 
Kauno gub., Karpis, redak
torių gi — urėdninkaa vidaus 
ministerijos, visai nemokan
tis lietuviškai. Gražus tai 
turės būti lietuviškas laikra
štis! Dras Basanavičia gavo 
daleidimų išleidinėti istori- 
škai-etnografiškų lietuviškoj

toju paskirtas J. Jablonskis., 
Jisai mokys tuo tarpu ketu
riose mokyklose. Kiek jam 
bus skiriama lekcijų ir kiek 
jis turės mokinių, panorėju
sių šįmet mokytis lietuvių 
kalbos -r- dar nėra žinios. Ar 
šeip, ar teip, reikia minėti, 
kad baigias jau mokslo me
tai, ir mokiniai, tiek štraika- 
vę, turi dabar daug darbo, 
taigi labai galimas yra daik
tas, kad šįmet kalbos moky
mas. Vilniuje, kaip reikiant, 
dar nesusitvarkys.

Lukiškio kalėjime sėdi šie 
lietuviai-ukininkai: nuo Vi
deniškių: Ig. Pyragfe, Kaz. 
Bimbiris, Ant. Krupelis, J. 
Bačiulis, Jonas;ir Ant. Pik- . 
čiunai, Juozas Paliukėnas, J. 
Rimša, Jur. Urbanavičius, 
Liudv. Motiejašis; nuo Gie
draičių: Just. Saulevičius, 
Vinc. Bėdulskis, Ant. Petke
vičius, Ign. ir Rap. Miški
niai; nuo Maišogalos: Petr. 
Struja (kurpius), Alf. Jaru- 
šis; nuo Paberžės: Juoz. Dra- 
zdauskas; nuo Varniškių: 
Juozas Svila, Vinc. Dubic- 
kas, Ant. Gražulis; nuo Šum
sko: Petr. Steponavičius; -
nuo Gelvonių: Jok. Mulero- 
nek; nuo Musninkų: Pr. ir 
Mat. Olševskiai, Ona Paulau
skaitė (studentė); nuo Šir
vintų: du Vaitkevičių ir du 
Ciemachovičiu. Be jų, ka
lėjime yra nemaža baltaru-
■fu- : [ '

Visi tie žmonės sėdi dviejo
se kamarose, išskiriant Pau
lauskaitės, Vaitkevičių ir 
Ciemachavičių, kurie sėdi 
skyrium. Vieni iš jų kalti
nami, kad buvę Vilniaus su
sivažiavime, kiti — kad nu
metę senųjų valsčiaus vyre
snybę, atstatę mokintojus ir 
tt.. Kalinių dvasia nė kiek 
nenuprrolusi; nė vienas nesi
gaili, nukentėjęs už bendrų 
darbų; visi jie tikrai tiki, kad 
kovoje būtinai turės 
žmonės, kad jie šeip 
įgis žmogaus tiesas.

Terp kalinių yra
klieri kabu vis, Juozas Paliu
kėnas. Už kų jis kaltinamas 
— nėra žinios. Jis turėjo šį
met stoti kareivijon ir todėl 
buvo atvykęs Vilniun. Čion 
jį buvo liepę paguldyt karei
vių ligonbutin, bet. f.. ligon- 
bučio vietoje, nuvedė kalėji- 
man. Jis siuntęs skundų 
kareivių viršininkui, tačiaus 
atsakymo it ikišiol nėra.

Nuo 26 d. vasario kaip ku
riuos kalinius pradėjo leisti 
namon. Teip paleido Py ra
gį, Bimbirį, Krupelį, Bačiu- 
lį, PikČiunų, Miškinį, Gražu
lį ir dar kelis. Pereitų san- 
vaitę iš čia iškeliavo Archan- 
gelskan įštremtiejie Madei
kis, Sadula ir Gudas (atvežti 
buvo iš Kauno); jie esu kilę 
nuo Kupiškio. Dabar vėl 
neseniai išgabenti ant 3 me
tų 4 Smorgohiaus odminiai.

L. Uk. ’
Iš Kaune.

Kaune rinkėjais durnos at
stovų išrinkoi visus žydus; 
lietuvių demokratų partijai 
nepasisekė: Dras Šliupas ga
vo tik 85 balsus, Raila — 40.

Telšiuose išrinko du rinkė- . 
ju — abudu žydu.

Zarasuose nuo dvarponių 
išrinko rinkėjus: Kvinto, 
Svriųteckį, kun. Bačkį iš An- Ž

kalboj laikraštį p. v. „Lie
tuvių Tauta.”

Laikraštis „Kurjer Litew- 
ski” paduoda, buk pačto 
urėdninkai, dalyvavę štrai- 
kuose ir suorganizavę unijų, 
bus labai skaudžiai nubau
sti: 6 sąnarius unijos, jos va
dovus, ketina išsiųsti į šiau
rines Maskolijos gubernijas..

Vilniaus mokslinio apakti-, 
čio viršininkas pranešė vi
siems inokyklų direktoriams, 
kad jie mokyklų ruimuose ne
draustų mokintiniams" len
kams ir lietuviams terp savęs 
kalbėti lenkiškai arba lietu
viškai. , *

Vilniuje ketina statyti 
naujų teatrų. Miestas dykai 
teatro statėjaras siūlo pliacių 
ant priemiesčio Lukiškių, 
bet tie nori gauti pliacių prie 
upės Vilnelės, netoli katali
kiškos katedros bažnyčios.

Dunilovičiuose buvo 
ninku rinkėjų rinkimai. Iš
rinko kunigų Dutko ir Iva
škevičių, teipgi katalikų, nors 
aplinkinėse Dunilovičitj dau
giau yra stačiatikių negu ka
talikų ir nors valdžios visaip 
stengėsi stačiatikiams padėti.

Vilniuje bus parengta cen- 
trališka feldšerių mokykla 
visai Lietuvai.

Vilniaus mokslinio apskri
čio viršininkas išsiuntinėjo 
visiems mokyklų perdėti- 
niams, ant paliepimo vysku
po, kunigų apdirbtų, maldų 
prieš ir po mokslui lietuvi
škoj kalboj, kurių lietuviai 
katalikai turės kalbėti. J

Iš kalėjimo ant Vilniaus 
priemiesčio Lukiškių paleido 
tūlų skaitlių^politiškųjų, o 
tame skaitliuje studentų Bo- 
skonį. Matyt jam nė jokios 
kaltės negalėjo darodyti. Jis 
buvo kaltinamas už metimų 
bombos ant Totorinės gatvės.

15 d. kovo Vilniuje likosi 
suareštuotas studentas Kaza- 
niaus universiteto, A. Pal- 
čyk. f

Vilniaus tiesdarių, butas 
perkratinėjo politiškas pro- 
vas: ūkininko Jono Kimbrio, 
apskųsto už platinimų revo- 
liucijinių raštiį, ūkininko 
Monkaus ir Antano Davida- 
vičiaus, apskųstų už agitaci
ją

11 d. kovo policija darė 
kratas visuose namuose ant 
Užpilio gatvės Vilniuje. 
Jieškojo ginklų .ir uždraustų 
raštjlį.

Vilniaus miesto teatre nuo 
Naujų Metų,iki sezono pabai
gai, d avinės operų perstaty
mus, iki Naujų Metų persta
tinės dramas.

Kadangi daugelio Vilniaus 
dirbtuvių darbininkai neda
lyvavo rinkimuose atstovų į 
viešpatystės durnų, tai gu
bernatorius paskyrė antrus 
rinkimus, bet ir antruose, iš
ėmus mažo skaitliaus darbi
ninkų Zimmermano dirbtu
vių, kiti atsisakė rinkti ir 
ant susirinkimo visai neatėjo.

Vilniuje, pačto, kasų ir 
bankų rumus saugoja karei
viai ir apginkluoti karabinais 
policistai. Bijosi mat užpuo
limų.

Lydoj turinčių tiesų rinkti 
rinkėjus, turinčių mažiausiai 
800 dės., yra apie 1000, bet 
rinkti pribuvo 25 ir tiems dar 
žemiškasis načelninkas ant kuiiomuu avo ««« tazovo. Raseinių pav. vale-

ūki*

la imėti 
ar teip

vienas

pusės sumažino plotus valdo
mos žemės. Išrinko: Tuka
is Petruševičių, Staraisma- 
vičių, kun. Sperskį, Romei-

čių įgaliotiejie išrinko: Dauk
šų/' Bazenų, Butkų, Gudov- 
skį, - Greičių ir Nausiedų. 
Vilknlėrgės *. pat, O vantų 
valsčiuje, išrinko. Keirį, bai-
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stų-katalikų, 17 d. kovo m., 
miesto teatre buvo didelis su
sirinkimas. Kalbama buvo 
apie tai, kas reikia rinkti 
dumon. Sušaukė jį Konsti- 
tucijonalistų-katalikų Parti
ja. Prie tos partijos yra 
prisidėję daugiausia lenkai 
ir sulenkėję lietuviai; tiems 
žmonėms nerupi lietuvių tau
tos reikalai, jų aparti j a mažai 
užstoja už darbo žmones. 
Susirinkimas vedamas buvo 
nė šeip nė teip. Jo komite
te iš pradžių buvo vieni len
kai. _ Tiktai pareikalavus 
lietuviams, jau pakviestas bu
vo T. Žilinskis. Kalbėti lei
do tiktai 5 minutas, nors kiti 
lenkai kalbėjo po pusę va
landos. Keli kalbėtojai bu
vo išvilpti < (terp jų du kuni
gu). Lietuvių vardu kalbė
jo advokatas Raila. Jis išro- 
d:—w» , kad bažnyčia nega
linti išrišti darbininkų klau
symo ir prašalinti dabartinės 
žmonių nelygybės. Bet už
baigti jam nedavė. Žmonės, 
nebelaukdami galo, išsiskir
stė, visiškai nesidžiaugdami 
susirinkimu. Čia jie nerado 
sau užtarėjų.^ Gal kitur at
aras?.... ,L.U.’

leisti mokyklose lietuviškai 
mokinti, bet savo žadėjimų 
nesirūpinanti pildyti, todėl 
nesu ko ir tikėti, kad juos iš
pildys. Jų vietoje žmonės 
nusprendę įkurti didesniuose 
godžiuose namines (ne val
džios) lietuviškas mokyklas. 
Jau dvi teki mokyklėli žmo
nės esu ir įtaisę. Be to, jie 
sumanę dar įtaisyti viešų lie
tuviškų skaityklų. ,,V. Ž.”

Iš Aluntos, Ukmerg. aps..
Valsčius išrinko savo įga

liotiniu Steponų Kairį, bai- 
giusį Peterburgo Techno
logų Institutų. ,L. U.’

Iš Suvalkų s;ub..
Iš Suvalkų gubernijos nuo 

lietuvių demokratų partijos 
statomi kandidatai viešpaty
stės dumon: Dras Baeanavi- 
čia, Dras Grinius, Jonas 
Kraučunas, buvęs redakto
rius „Varpo” ir ,,Vilniaus 
Žinių”.

Iš Kauno gubernijos.
• Kauno gubernijos fabri

kuose rinkimų visiškai nebu
vo: ten jau patys įstatymai 
darbininkams neleidžia rink
ti savo įgaliotinių. ,L.Ū.’

Kauno pavietyj nuo dvar
ponių į gubernijališkų rinkė
jų konvencijų išrinkti: Mac- 
kevičia, Daugirdas, Nelovec- 
kis ir grafas Tiškevičia.

Pavieto susivažiavime Šiau
liuose, nuo didelių žemės sa
vininkų į gubernijališkų kon
vencijų išrinko: kun. Julskį, 
Kibartų, Węslawskį, jenero- 
lų Babianskį, Ant. Chrapovic- 
kį, Č. Milevielų. Balsuojan
čių buvo 90. .
- Šiauliuose buvo uždaryta 
mergaičių gimnazija, bet rei
kalaujant vietiniams gyven
tojams, ji vėl bus atidaryta, 
tik mokintojai bus prašalin
ti ir jų vietoj atsiųs kitus.

Kauno gub. žemės priguli: 
bajorams 1507357 dės., tame 
netinkamos žemdirbystei yra 
135409, dės.; ūkininkams pri
guli 1730262 dės., rando gi
rių yra 147327 dės..' Ūki
ninkų yra Kauno gub. 1093- 
014, tame skaitliuje 209179 
neturinčių žemės.

Raseiniuose iš dvarponių 
kliasos išrinko durnos rinkė
jus: Silvestravičių, Gražev- 
akį, Romerų, Sievcielų,Ivano- 
vičių ir kun. Jačinovskį.

• Nuo dvarponių Vilkmer
gės paviečio išrinko rinkėjus 
durnos atstovų: Montvilų, 
Mickanevskį, Venclavovičų, 
Legeskį ir Končų. Nuo ūki
ninkų gi tame pavietyj išrin
ko: Stokį, Milevskį, Jodelį, 
Vizintų, Sabai į, Gabrėnų ir 
Veramonų.

Panevėžio pavietyj, dvarj 
poniai rinkėjus į gubernija
liškų konvencijų išrinko: kn. 
Cbodorovičų, Kaz Zavišų, AL 
Meištavičių, Kaz. Švoinickį, 
Rom. Švoinickį ir Mumickį. 
Pirmutiniai trys priguli prie 
teip vadinamų pataikūnų. 
Telšiuose mieste rinkėjais iš
rinko du žydu, Zarasuose — 
vienų žydų.

Iš Senapilčs, Suv. gub..
(Ištrauka iš laiško).

Pas mus dabar tokios nau
jienos, kad net baisu rašyti; 
toks prispaudimas, kokio gal 
suvieu nebuvo. Musų kam
pų dabar užleido kazokais; 
jie dušą žmonis, kaip kitų ir 
užmuša, kų nutveria: pini
gus, mėsę, ar kų kitę, viskų 
ima ir neša., Jeigu neturi 
pinigų, tai veža į Kalvarijos 
kalėjimų. Jau kalėjimo mu
rai prigrūsti musų brolių; 
nežiūri ar kaltas, ar ne, gana 
jeigu kokio skundiko užrody- 
ta. Dar galėčiau ir daugiau 
parašyti, bet bijau, ir teip 
perdaug parašiau. Susimil
damas, kuogreičiausiai at
siųsk šifkortę, nes nėra vie
tos. Suprask, kaip rašau, 
nes viskų aprašyti bijau, tik 
užmenu, o tu pats suprask. 
Toki dabar pas mus laikai. 
Gal visiems atsieis kasžinkur 
atsidurt.

Jau pas mus pavasaris, ne
šalta. Pašaro šįmet mažai, ir 
javų nedaug. X. Z.

ir sargybiniai pabėgėlių jie- 
škoti. Bet sugauti nepasise
kė nė vieno. ,L.U:’

Iš Dabravalte, Naum. ap..
Nežinomi žmonės buvo čia 

sunaikinę valsčiaus raštus ir 
knygas. Už tai gubernato
rius įsakė valsčiui sumokėti 
3000 rubl. pabaudos. Vyrai 
mokėti atsisakė ir pareikala
vo, kad atvažiuotų pats virši
ninkas. Be to, jie nutarė, 
kad naujos valsčiaus knygos, 
jei bus įtaisytos, butų rašo
mos jau lietuviškai. Tuo 
tarpu vaitas, nežiniomis, su
šaukęs šaltyšius, surašė kas- 
žinkų ir nusiuntė viršininkui. 
Tuojau po to susilaukėme ka
zokų, dėlto dabar daugelis 
žmonių gaudoma, suimama...

Apuokas. (Iš ,L. Uk.’)

I&AMERIKOS.
rn _____

Išgabenimas Amerikos
< tavorų.

VVAsttiNGi^, D. C. Per 
aštuonis mSflbsius, iki pabai
gai kovo mėhesio- šių metų, 
Amerika į kitus kraštus išga
beno JJėmdffbystės produktų 
už 700 Thilij4nų doliarių, tai
gi didd&nę pusę visų svetur 
išgabešamųfr tavorų. Fabri
kų išdirbinių į svetimus kraš
tus, išėmus -marinų ir geleži
nių, 
eina 
žai.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

ir plieninių išdirbinių, 
iš Amerikos labai ma-

Iš Latvijos.
Rygoj kariškas eudas, už 

sužeidimų policisto, nuspren
dė ant 15 metų sunkių darbų 
Siberijos kastynėse: Speska- 
lų ir du broliu Gradovskiu, 
Levisų, Asakosų ir Melgalvų.

Rygoj policija susekė daug 
revoliucijonieriškų organiza
cijų. Darė kratas daugely j 
namų ir užtiko ginklus ir 
daug prokliamacijų; paėmė 
teipgi svarbius revoliucijo- 
nierių raštus. Kariškas sū
dąs 7 ypatas nusprendė į ka
torgų ant 15 metų, o tame 
vienų moterį.

Paskendo laivas.
Boston, Mas. - Pereitos 

panvaitės utarninke, Maine 
pakrantėse, laike smarkios 
vėtros paskendo laivas Sallie 
B. iš Bangor. Prie to pri
gėrė keturi paskendusio lai
vo jurininkai; išsigelbėjo tik 
kapitonas ir vienas jurinin
kas. ■ *

Nelaimės ant geležinkėlių.
Boise, Idaho. Netoli Hunt- 

ington susimušė pasažierinis 
geležinkelio trūkis su tavori- 
niu. Prie to viena ypata li
kosi užmušta, viena mirtinai 
apkulta, o viena apkulta nors 
sunkiai, bet ne mirtinai.

Iš Union City, Conn. 7.'?.
27 d. rugpinčio per. metų 

pas mus susitvėrė pirmutinė 
moterų draugystė, po vardu: 
,, Birutes;” prisirašė 9 drau
gės ir visos įmokėjo po 25c. 
Likosi išrinktas komitetas, 
susidedantis iš 6 sąnarių. 
Nutarta vienbalsiai, kad į 
draugystę gali prigulėt visos 
moterys ir merginos, be skir
tumo tikėjimo ir pažvalgų, 
kaip katalikės teip -ir prote- 
stonės; išsyk ant to visos su
tiko. Bet paskui musų vir
šininkės nubėgo pasiklaust 
pas klebonų, kun. P. Sauru- 
saitį Waterburyj, kuris, ma
tyt, nupeikė draugystę ir jos 
vardų*ir ant antro susirinki
mo, 13 rugsėjo, beveik visos 
saliuninkės atsiskyrė nuo 
draugystės ir pasidarė įstaty
mus sulyg klebono norų, pa
sivadino ,,Lietuvos Duktė 
rim,” bet vietiniai lietuviai 
vadina jas„užboninėms”, nes 
daugiausiai ten yra saliunin- 
kių. „Birutes” draugystėj 
liko vos 9 draugės, kurias 
,,Lietuvių Dukterys” visaip 
persekiodavo. Vienok „Bi
rutės” draugės persekiojimų 
nepaisė ir lankyt gertuves nė 
mislyt nemislino, kų ,,Lietu
vos Dukterys” pirmiausiai 
prikaišiodavo. Ant paskuti
nio susirinkimo, balandžio 2 
d. š. m., vėl atsiskyrė nuo 
,,Birutės” draugystės 3 sana- 
rės, nes jos buvo prielankes
nės ,,Lietuvos Dubterims”. 
„B.” draugystė nutarė jų. 
įmokėtų pinigų pasilikti po 
50c. ir paskirt revoliucijai. 
Dar
savo iždo paaukavo (4.00; vi
so pasidaro (5.50. Pinigus 
tuos siunčiame „Kovos” re- 
dakcijon persiuntimui revo- 
liucijonieriams L. S. D. P. 
Toliaus musų draugystė dar 
žada paaukauti tautiškiems 
reikalams, jeigu tik rastųsi 
pas mus daugiau susipratu
sių moterėlių ir merginų; ku
rioms rūpėtų tautiški reika-’ 
lai bet ne svaiginanti gėry- 
mai. Aš nepadyviju saliu- 
ninkių, nes jos iš gėrimo 
biznį varo, bet mes, moterys 
ir merginos, turime rištis į 
grynai tautiškas draugystes 
ir kuopas, apsvarstyt savo 
reikalus ir padėt vyrams ir 
broliams kovot prieš musų 
išnaudotojus ir siurbėles, ku
rie išnaudoja musų spėkas ir 
turtų visokiais monais. Dėl- 
togi merginos ir moterys, no
rinčios prisirašyti į moterų 
tautiškų ,,Birutės” draugy
stę, lai kreipiasi prie protoko
lų sekretorės:

Julijonos Eimaičiutės,
72 Curdis st., 

Naugatuck, Conn.

Ir Worcester,Mas.
Lietuvių Ukėsų K liubas gy

vuoja čia ir žmonės prigulin
ti prie kitų organizacijų at. 
lanko Kliubo ruimus. 1 d. 
balandžio susirinko sumanes- 
niejie" dradgai, prigulinti j 
čianykščias organizacijas ir 
nutarė suorganizuoti visas 
čianykščias organizacijas, su
vienyti visas, kokios jos ne
būtų, į vienų ryšį ir išrinkti 
ceųtrališkų komitetų. Nu
tarta siųsti delegatų į visas 
draugystes ir 22 d. balandžio 
susirinkti ruimuose Ukėsų 
Kliubo, 96 Green st. Čia vi
si organizacijų delegatai ga
lės apdirbti programų veiki
mo centrališko komitete.

Yra čia apie 12 visokios" 
veislės organizacijų, pašelpi- 
nių draugysčių vyriškų ir 
moteriškų, kaip va: Lietuvos 
Dukterų, Lietuvos Ukėsų 
'Kliubas, Alyvų Kliubąs (mer
ginų), Susivienyjimo Liet. 
Amer., Susivienyjimo Rymo 
Katalikų, Tėvynės Mylėtojų, 
Liet. Soči jai demokratų kuo
pos ir Lietuvių VVorcesterio 
benas. Butų labai gerai, jei
gu būt galima tas organizaci
jas suvienyti (sunku bus tų 
padaryti. Kaipgi, paveiks- 
lan, suvienyti mierius Susiv. 
Liet. Am. su mieriais beno 
muzikantų, jeigu terp mierių 
vienos ir kitos organizacijos 
nėra nieko bendro. Ant galo 
ir toks sutraukimas į krūvų 
visų organizacijų su visokiais 
mieriais nebūtų geistinu.Gali- 
ma visokias organizacijas su
traukti į krūvų atsiekimui 
vieno mierio, bet reikia pir
ma tų mierį parodyti. Su
vienyti teip sau be mierio ne
siduos. Rd.).

Todėl pažiūrėkime, ko da
bar labiausiai mums reikia ir 
atsiekimui to galutino mie
rio jungkime visas musų pa- 
jiegas; atsiekimui svarbiau
sio mierio, galinčio naudų 
atgabenti musų tautai, eiki
me visi iš vien.

Parmelis.

Iš Chfcago, UI.
C- Subruzdo čia žmonės rašy
tis prie Susi vien y j imo Lietu
vių Amerikoj, prisirašo po 
diktų būrelį ant kiekvieno 
susirinkimo,nežiūrint ant su
vienytų Chicagos ku
nigų prieštaravimų ir išnie
kinimų S. L. A. ir jo busen- 
čio seimo. Žmonės rengias 
dalyvauti ant apvaikščiojimo 
su noru ir daugiau kaip 10 
draugysčių prižadėjo daly
vauti. Vis, turbut, teisybė 
viršų ims ir žmonės sykį susi
pras, kad kunigėliai meluoja, 
buk S. L. A. yra bedieviškas 
ir agituoja prieš tikėjimų. 
S. L. A. nieko neturi prieš 
tikėjimų, bet kada koks są
narys arba kuopa pasiprieši
na kokiam kunigui, žinoma, 
kad tas pradeda lysti į akis.

Ant 36 kuopos susirinki
mo, 8 balandžio, buvo pakel
tas klausymas užmanyto nr. 
14 ,,Lietuvos” lietuviško vi
suomeniško seimo. Preziden
tas kuopos atsakė, kad to vi
sai nereikia, kitas sakė^ kas 
tų seimų pradėjo, tegul ir už
baigia. Vienas iš publikos 
norėjo darodyti, kad tas da
lykas ir S. L. A. ant naudos 
išeis, bet viršininkai kuopos 
ne pritarė. Viens .kalbėjo 
apie tų, kits apie kitų, kalbos 
ir rėkavimai ėjo teip, nelygi
nant, kaip Babilionijos bokš
tų budavojant, negalėjo 
suprasti viens kito. Nors 
daugumas sąnarių ir pritarė 
užmanymui seimo ir norėjo 
leisti per balsus, bet per bal
sus nebuvo leista, kuopa pa
būgo, ar gal vien jieškojo 
priežasčių ne pritarimo, kad 
seimas kuopai ne padarytų 
Kaštų. Tuom tarpu seimas 
kaštų negalėjo kuopai pada
ryti, juos visur uždengia rin
kliava nuo susirinkusių ir 
dar paprastai atlieka kito
kiems reikalams. Taigi kaš
tų ne buvo kų kuopai bijo- 
tiesi. Gal čia ne apie kastus 
nė ėjo?

Delegatai į seimų buvo ren
kami ,,whole sale”, vienas 
įnešė, kits užtvirtino ir teip 
ėjo, daugiaus politika vei^ė 
negu reikalingumas ir supra
timas, atsibuvo be jokio bal
savimo. Gal iis gerus dele
gatus išrinko, bet visgi dar
bas neparliamentariškai buvo 
vedamas, ir kaip su tais dele
gatais pasirodys kuopa, tai pa
matysime.
1 8 d. balandžio buvo dide
lis visuomeniškas susirinki 
mas lietuvių, ant kurio daug 
žmonių susirinko, ^ie labai 
džiaugėsi, kad trįs neseniai 
atvažiavę iš Lietuvos broliai, 
dirbę ant revoliucijoniško 
lauko Lietuvoj, , revoliu- 
cijonierių atstovai puikiai 
kalbėjo, ypatingai atsižymėjo 
savo aiškia kalba atstovas, 
atsiųstas ^Lietuvos Centrali- 
nio revoliucijos komitete. 
Apart to, buvo mažų vaikų 
dckliamacijos, kurios nemažų 
įspūdį ant publikos padarė.

8. L. A. sąnarys.

r

4

Vėtros.
Wichita, Kans. 12 d. ba

landžio baisi vėtra atlankė 
miestelį Stafford. Vėtra atė
jo nuo pietvakarų, perėjo 
per miestelio vidurį, bet čia 
ne daug, blėdies pridirbo, tik 
ant Main str. pradėjo griauti 
triobas-ir Jzelias sugriovė. 
Čia dayg ypatų likosi sužei
stų. fo -r

Ant 
laivo

Iš Andreįavo; Raseinių
apskričio. - i

Žmonės čia sutarę nebe
duoti daugiau pinigų dabar
tiniai valdžios mokyklai.
Nors vyriausybė ir žadanti į Prusus buvo išsiųsti žvalgai

IS DARBO LAUKO.

5 PmaavBG, Pi. Čianykš- 8U vokiečiais giedoriaia. Ar
čių kautynių savininkai rei-, 
kalauja daugiau darbininkų, 
kadangi mat daug svetimų 
darbininkų iš čia iškeliavo.

Iš Telšių.
Dragūnai suėmė aptiekiu 

Pianiukų, Valkų, Redeckį ir 
Lemežų. Pirmuosius tris 
sankrovininkas Bubinas išė
mė ant parankų, Lemežas gi 
tebesėdi.

Aptiekiaus kasoje, dragū
nams išėjus, nerado 50 r..

Iš Kalvarijos, Suv. gub..
.17 dienų kovo, mie

sto kliube buvo susirinkę 
valstiečiai pasikalbėti apie 
dūmos rinkimus ir rinkėjus. 
Žmonių susirinko nedaug, 
apie 130. Pirmininkavo val
dininkas — vietinis santaikos 
teisėjas. Liuosai kalbėtis 
nebuvo leidžiama, todėl ir 
kalbėtojų buvo mažai, tik 4. 
Pirmiausia kalbėjo Vitkau
skas iš Pųtriškių. Tarp ko 
kito, jis buvo pradėjęs, kodėl 
durna šaukiama ir kam ji rei
kalinga. Bet nespėjo ištarti 
ir kelių žodžių, kaip pirmeė- 
dis atkirte: ; „Tamsta kalbėk 
tiktai, kas reikalinga!” Gera 
žodžio laisvė, nėra ko sakyti! 
Toliau buvo kalbėta (p. Ste
ponavičiaus) apie tai, kad 
kunigų į dūmų nereikėtų, 
esu, rinkti, kad jie neapgin- 
sių žmonių reikalų.... Be 
to, kalbėjo dar Aleksa ir Le- 
vanavičius, bet pirmsėdžio 
trukdomi, nedaug tegalėjo 
pasakyti. Žmonės išsiskirstė 
raukydamiesi, sakė: ,,Jeigu 
visi pasikalbėjimai bus teip 
„liuosi”, tai jau geriau, kad 
visiškai jų nebūtų. ”

, ,,L. U.”
17 d. kovo, vakaro apie 8 

va L, kelintas nežinomų gin
kluotų vyrų užpuolė Kalva
rijon kalėjimo ligonbutį. 
Apstatę visas angas, jie įsi
laužė į vidų ir išvadavo tris 
įžymius politiškuosius (vienų 
lietuvį) ir vienų kriminalinį. 
Visiems ligonbučio tarnams 
buvo įsakyta nesijudinti iš 
vietos. Po* pusėn valandos 
jie išsiskirstė. .Tuojaus po 
to mieste pakilo didelis truk- 
šmaš: beveik visų miestų ap
supo' kareiviais ir visur prasi
dėjo kratos; į visas šalis, net

Iš Vitebsko gub..
Rinkimuose ūkininkų rin

kėjų šitoje gubernijoj išrin
ko daugiausiai ūkininkų: 
Lepelyj išrinko 4 ūkininkus 
rinkėjus, Drussoj-— 2, Re- 
žicoj — 4, Nevele — 3, . Se- 
beže — 2, Vitebske — 4, Ve- 
liže — 1. Vitebske žydai ir 
krikščionys miesto rinkimuo
se susitaikė ir nutarė rinkti 
žydų.

Nuo Kreslavkos gyventojų 
kariumenės vadovas pareika
lavo 80000 rublių kontribu
cijos, kitaip žadėjo išdeginti 
visų miestelį. Fabrikantas 
Churgin apskundė randų ir 
reikalauja nuo jo 100000 rb. 
už išdeginimų jo dirbtuvių.

Vitebsko gubernijoj, Rie- 
žicos pavietyj, rinkėjais du
rnos atstovų nuo dvarponių 
išrinko: Veitkų, Svieškin- 
skį, kunigų Trasunų ir Ev. 
Budkovskį, taigi visus lenkus 
katalikus.
Iš Baltstogės, Gardino gb..

Baltstogėj sii.^štavo 40 
spaustuvių statėjų už prigu
lėjimų prie sutvertos spau
stuvininkų unijos.

Baltstogės pavietyj išrinko 
rinkėjus atstovų į durnų: 3 
kunigus ir 14 ūkininkų.

Baltstogėj pulkas ginkluo
tų vyrų įsiveržė į gyvenimų 
girių prekėje Olkino ir paė
mė pinigus ir visus didesnės 
vertės daiktus.

Baltstogėj, ant senųjų ka
pinių expliodavo bomba; 
matyt expliozijų pagimdė ne
atsargumas jų rengusių.

Iš Minsko.
Minske likosi ant neapru- 

bežiuoto laiko uždaryta vyri
škoji gimnazija. 16 mokin
tinių augštesnių k lianų suvi- 
su išvarė iš gimnazijos. Pa
siliovė lekcijos teipgi mergai
čių gimnazijoj ir prekystes 
mokykloj.

Iš Prūsų Lietuvos.
Prūsų Lietuvoj šįmet dide

li tvanai. Panemunės van
dens apsemtos ant labai di
delių plotų. Dalis Šilokar- 
čiamos apsemta. Veik visos 
Prūsų Lietuvos upės išsilie
jo per krantus. Nuostoliai 
tvanų padaryti ne maži.

Netoli Eitkūnų maskoli
škas rubežiaus sargas nušovė 
einantį per rubežių išeivį.

Buskubinimui darbų dir
bant antrų geležinį tiltų po 
Tilže, prie darbo valdžia at
siuntė 500 kareivių.

f _ \. ..Expliozijos.
Was$ington, D. C.

Amerikos kariško 
„Kearsarge”. esančio dabar
ant Karaibibkų jūrių, viduri
nėj Amerikoj, expliodavo pa
rakas. Expliozijos- keli juri
ninkai likosi užmušti; sužei
stų gi yra daug, o tame skait
liuje yra ir mirtinai sužei
sti.

Madison, Wis. Darbai 
eina čia gerai, ir iš kitur pri
buvęs gali gauti darbų.

Vanderbtlt, Pa. Dar- 
baueina čia šiuom kartu ne 
geriausiai ir uždarbio užten
ka vos ant prasimaitinimo.

Wheeling, W. Va. 5 
Ohio distrikto kastynių savi
ninkai ir darbininkai susitai
kė. Keturios didžiausios kom
panijos priėmė už darbų už
mokėsimo tabelę 1903 m.

8o. Omaha, Neb. Dar
bai čianyksčiose dirbtuvėse 
eina neblogiausiai ir iš kitur 
atkakę darbininkai gali rasti 
tuojaus darbų. Užmokesnis 
neblogiausias,ypač mėgstanti 
darbų ant lauko gali gauti tuo- 
jaus ant gatvių miesto darbų.

T Luįooln, III. Kadangi 
nuo 1 dngegųžio čia tapo pa
kelti, kj|ip U Chicagoj, lai- 
sniai aut saįtenų, tai *visi sa- 
liuninW nutarė uždaryti Ba
lionus įfi štpaikuoti tol, kol 
miestas į laiaflių mokesčio ne- 
numažys iki 500 dol.

UilibNtJkTT, Con. Dar
bai eintflabai gerai geležies 
liejinyčfose^štvikę darbinin
kai tuoktus Į gauna darbų. 
Moka nuo (1.50 ir daugiau. 
Teipgi ir guminės dirbtuvės 
dabar pradėjo dirbti gerai.

Darbininkas.

Iš E.St. Louis, IU.
7 d. balandžio atsibuvo čia 

prakalbos, parengtos lietuvių 
socijalistų iš St. Louis. Lie
tuviškai kalbėjo p. P. Rep
šys ir koks ten Huss; 
angliškai, — G. A. Helm. 
Apart to, dar kunigas Sia
mas perskaitė gražias eiles. 
Kalėta apie darbininkiškus 
ir tautiškus reikalus. Pra
kalbos Šiokių tokių įtekmę 
ant nękurių lietuvių pada
rė.

Girdėt, jog kunigas B. Sia
mas rengiasi iš E. St. Louis, 
III. išvažiuoti, nusibodo mat 
su musų atžagareiviais var
gintis. Dęrbo padėta daug, o 
vaisių visgi nematyt.

Susivienyjimo Liet, Amer. 
88ta kuopa nyksta, sanariai 
nenori užsimokėt duoklės, 
turbut ir : su visu išnyks. 
Kliubas irgi neina tuom ke
liu, kuriuom jam prigulėtų 
eiti, todėl ne daug gero gali 
padaryti,

J. Pašalinis.

Iš Philadelphios, Pa.
Lietuviai Šv. Kazimiero 

parapijoj susitaikė ir jau Be
sivaidija terp savęs. Parapi
jos Šv. Kazimiero ir Šv. An
tano susijungė ir padarė vie
nų Šv. Kazimiero parapijų. 
Dabar suvienyto] parapijoj 
vėl kįlo vaidai už giesmes. 
Mat kunigas prikalbėjo lie
tuvius sutverti chorų, bet da
bar gieda vis vokiečiai giedo
jai, giedoti per sumų lietu- 
vių ne leidžia, kadangi mat 
kunigas padaręs kontraktus.

gi tai lietuviai lietuviškoj pa* 
rapijoj, ui lietuvių pinigus 
atlaikomo] bažnyčioj,turi būt 
svetimtaučių pastumdėliais!

Lutonas.

Birutės” draugyste iš

Iš Scranton, Pa.
4 d. šio mėnesio, ant San- 

dybankio Durbankio, pele
nuose, rado negyvų lietuvį 
Juozų Žilinskų. Nežinia, ar 
jį kas užmušė, ar jis pats už
ėjo ant tų pelenų. Ant vei
do buvo ženklai mušimo. 
Kadangi niekas neataišaukė, 
velionis niekur ne prigulėjo, 
nebuvo kam palaidoti, tai 
Meškauckai, Kazys ir Anta
nas, palaidojo ant lietuviškų 
kapinių.

Jau čiela sau vaite kaip 
anglekasyklos stovi. Kasėjų 
visur pilna ant gatvių ir šne
kučiuoja apie ateitį. Mat 
dabar žmonelės gana turi liue
so laiko.

J. Petrikis.

z Iš Minersville, Pa.
9 d. šio mėnesio pasimirė 

Čia Jokūbas Brūzga. Velio
nis paėjo iš Suvalkų gub., 
Igliaukos parapijos;. buvo 
dar jaunas, turėjo 22 metu. 
Atvykęs, turėjo gerklės ligų, 
ne galėjo sunkių darbų dirb
ti, dirbo tik prastus darbus, 
uždirbdavo vos daliarį su 
centais ant dienos. Pasimi
rė Asblande ligonbutyj. 
Brolis paėmė pasimirusi ir jį 
palaidojo. Brolis norėjo ka
talikiškai palaidoti ir nuėjo 
pas kunigų, bet ne rado jo 
namieje, paskui dar susinešė 
per telefonų. Kunigas liepė 
savo tarnui peržiūrėti kny
gas, o kad knygose jo nebu
vo įrašyto kaipo parapijono, 
tai ne daleido į bažnyčių > 
nešti (bet Amerikoj didesnė 
pusė žmonių ne priguli prie 
parapijų. Argi todėl ta di
desnėj! pusė susideda iš vie
nų bedievių? Turbut tuos 
bedievius daro pats kunigai 
ir terp tų bedievių gal yra 
geresni katalikai už prigulin
čius ir pilnai užsimokėjusius 
metinę duoklę. Ne ant pi* 
nigų ir duoklės remiasi tikš-

)



jimaį bet vien ant doriškų 
j n principų. Rd.) ir laidoti 
ant kątalikiškų kapinių, .ka
dangi mat ir pasimirusio bro
lis neprigulėjo prie kunigo 
parapijonų. Atsėjo todėl 
kūną palaidoti ant protesto- 
niškų Kapinių ir tas atsėjo 
daug pigiau, nes velionio 
brolis užmokėjo tik 6 dol., 
o lietuviškasis kunigas nepa- 
sigauėdino brolio vielionio 
siūlomais 16 doliarių. Tuom 
tarpu lietuvis kunigas gerai 
žinojo, kad velionis buvo ka
liku, kad jis atliko ir velyki
nę išpažintį. Čia mat pasi
rodė, jog svetimi turi dau
giau artymo meilės ir san- 
jausmo lietuviams, negu lie
tuviškos kilmės, lietuvių už
laikomi kunigai. Tokia mat 
jau artymo meilė, toks 
krikščioniškos doros suprati
mas pas daugumą musų ku
nigų! Doliaris tai jų dora 
ir tikėjimas; kas tų doliarių 
ne duoda, tai bedievis ir ne
vertas vietos ant katalikiškų 
kapinių, o vienok musų ku
nigai rugoja, kad pas mus 
tikėjimas puola. Puldo jį 
labiausiai musų kunigai!

Lietuvis.

Iš Worcester,Mas.
9 d. balandžio, članykščio 

U kęsų Kliubo ruimuose bu
vo visuomeniškas lietuvių su
sirinkimas. Buvo užmanyta 
rinkti aukas sušelpimui re
voliucijos .Maskolijoj. Terp 
kitko, buvo užmanyta, kad 
kiekvienas revoliucijos nau
dai dėtų nors po doliarį kas 
mėnuo, kol revoliucija ne 
pasibaigs. Buvo pritarianti 
užmanymui, bet vienas iš bū
rio atsiliepė, buk revoliucijo- 
nieriai ne gerai daro:,,girdi, 
mes jiems siunčiame aukas, o 
jie sau geria,baliavoja ir žmo
nės skriaudžia” (tai jau mat 
toks musų paprotys kitus 
vien kaltinti, mėtyti nužiū
rėjimus, sėti neužsitikėjimą. 
Tą daro lygiai sočijalistų 
priešai, kaip ir jų draugai. 
Bet toks būdas netikęs, bjau
rus. Kaltinti galima, turint 
davadus kaltės, doras žmo
gus ne kaltina ant tuščio. 
Rd.). Minėtas žmogus dar 
nė cento ne aukavo nė soci- 
jalistams, nė kitoms parti
joms; jis tiek supranta apie 
socijalizmą, kiek mulas apie 
vyno skanumą. Tėvynės la
bas jam nerupi, galiūnuo
se, ant piknykų. praleidžia 
pinigus ir ne vieną darbo 
dieną, bet to ne skaito, o la
bui savo brolių, labui tėvy
nės gailisi jau kvorterio. Ar
gi ne sarmata tokiems atšalė
liams, silpnapročiams?

Ant minėto susirinkimo ne 
daug buvo norinčių aukauti, 
bet visgi susirinkę sudėjo 
$9.60. Pinigai tie nusiųsti 
į Londoną socijaldemokratų 
partijai. Atitraukus per
siuntimo kaštus, nusiųsta iš 
viso $9.44. (Aukautojų pra
vardės kitoj vietoj. Rd.).

Kalarauckas.

Iš Los Angeles, Gal.
Oras čia sveikas, šiltas, 

žiemos nebūva. Auga čia 
didžiausi vynmedžiai, nuo 
vieno krūmo kartais gauna 
po 10 tonų vuogų.

Lietuvių,yra čia mažas bū
relis, jie daugiausiai užsiima 
žemės pirkimu (kain tą rei
kia suprasti? Ar jie perka 
žemę ir ant jos rengia sau 
farmas, ar tarnauja pardavi
nėjančioms žemę kompani
joms? Rd.).

Darbai eina čia vidutiniš
kai, uždarbiai didesni negu 
kituose štetuose, ypač mer
ginų dirbančių pas šeimynas 
(ar tarnaičių? Rd.) algos ge
ros: jos gauna ant mėnesio 
po 20—35 dol., kitur tokių 
algų merginoms nemoka.

Chas. Kisielius,
1704| E. Main st.,

Los Angeles, Gal.

Iš Bcranton, Pa.
8 d. š. m. tapo suareštuo

tas ant skundo vieno lietuvio 
Antanas Brazaitis, buk jis 
papildęs žmogžudystę Wor- 
cesterije, Mas. Nabagas ėjo 
dar į bažnyčią pasimelsti, 
turbut kad Dievas apmazgo
tų nuo susitepimo, bet mal
da ne gelbėjo; išėjus laukan, 
vienas lietuvis su pirštu pa
rodė policmonui ir pasakė, 
ką jis padarė. Laikraščiuose 
buvo pagarsinta, kad kas 
Brazaitį paims, gaus šimtą 
doliarių, turbut tas lietuvis 
dabar gaus pažadėtą dovaną. 
Ir čia, Scrantone, Brazaitis 
atsižymėjo kaipo peštukas.

9 d. š. m. prezidentą Šv. 
Juozapo parapijos, J. A. su
mušė einant gatve. Užpuo
lė ant jo keturi valkatos, su
draskė drabužius ir veidą su
daužė. ^Lietuviai mano, kad 
teip padarė airiai užtai, kad 
parapijos prezidentas eina 
prieš kunigą.

Baciu Juozas.

Textas rezoliucijų, priim
tų ant seimo Philadelplii- 
joje 22 vasario, 1906 m., 
išsiųstų ant vardo caro ir 
(staigoms žymesuėmsMas- 

kolijoje.
Visas svietas mato, kad 

Maskolija rengiasi į naują 
gyvenimo gadynę. Netiktai 
subruzdo giliosios Maskolijos 
žmonės, bet ir viešpatystės 
pakraščiai, apgyventi ne 
maskolių. Suomaliečiai atga
vo atgal pilningą savydaldą. 
Teippat savyvaldos reikalau
ja lenkai, rusinai, Užkauka- 
zis, net tolimoji Siberija. 
Pats carų sostas pripažino 
savų manifestais reikalingu
mą paplatinti valnybės sa
viems pavaldiniams.

Lietuva yra buvusi šalis su 
savo valdžia, šalis nepriklau- 
sominga nuo savo kaimynų. 
Musų didiejie kunigaikščiai 
pakeldinp šalį politiškai, ir 
sutvarkino gyvenimą, išleis
dami Lietuviškąjį Statutą, 
kurio veikmė vos 19me šimt
metyje tepasibaigė. Vieny
bė musų visos tautos, per 
keletą šimtmečių kryžeivių 
vokiečių draskoma, tapo at
siekta prie Zygmanto Augu
sto, nes Latvių žemė, nors vė
lai, sugrįžo atgal prie Lietu
vos. Rods 1569'm. įvykusi 
buvo unij£ Lietuvos su Len
kija ir lietuviai gelbėjo Len
kijai Europos akyse išsi- 
augštinti teip politiškai, kaip 
ir kultūriškai, bet visgi Lie
tuva lenkiškoje respublikoje 
naudojosi iš autonomijos, iki 
toje lietuviškai-lenkiškoji re
spublika gyvavo. Bet kada 
Lietuva ir Lenkija 1795 m. 
pateko į Maskolijos carų ran
kas, vyriausioji valdžia tą 
musų šalies autonomiją pas
merkė ir visokiais įnagiais 
stengėsi lietuvių tautą išnai
kinti, permainydama net Lie
tuvos vardą ant šiaurvakari
nio krašto; pats caras liovėsi 
vadintis Lietuvos didžių ku
nigaikščiu . Lietuvių mo
kyklos, universitetas Vilniu
je ir visokios stipendijos, 
prie mokslo įrėdnių pririš
tos, tapo sukonfiskuoti; tau
tiškas m užėjus ir archivas 
(lietuviškoji metrika) tapo 
išgabenti į Maskoliją ar ap
grobti; lietuviškoji spauda 
1864 m. tapo uždrausta ir tik 
po 40 metų atkaklaus spyri- 
mosi ir didelių kančių tąją 
atgavomo 1904 m. caro res
kriptu. Šalis musų tapo po 
prievarta kolionizuota mas
koliais, daugybė dvarų pate
ko į valdžios > rankas su 
skriauda šalies gyventojų; 
bažnytinė žemė ir kapitalai 
išnešanti bent 171 milijoną 
rublių, tapo paglemžti. Lie
tuvis po Maskolijos valdžia, 
nors ant savo puo tūkstan
čių metų žemės gyvendamas, 
neteko valstiškų tiesų: nė

administracijoje, nė teisme, 
nė mokykloje, jis urėdų ne
turėjo, jo kalba tapo po ko
jų patremta ir net pačią že
mę pirktiesi jam tiesa tapo 
suvaržyta. Tas pats buvo iš 
religiško atžvilgio: bažnyčias 
taisyti, naujas statyti, viso
kios apeigos buvo uždrausta 
po aštria bauda. Galiaus 
šmotas didkunigaikštystės ta
po atplėštas nuo sanryšio su 
Lietuva ir priglaustas prie 
Lenkų karalystės, kurios šiau
rinis kraštas, terp Prūsų ru- 
bežiaus ir upės Nemumo gu
lintis, Suvalkų gubernija va
dinamas, yra apgyventas be
veik vienų lietuvių," kurie 
kalboje, nė kiltije savo netu
ri jokios giminystės-k su len
kais. Šitoji gubernija,drau
ge su dalimi Lomžos guber
nijos, nuo senesnio istoriško 
laiko buvo teip vadina
moji viduramžiuose Sudavi- 
jos dalis, visados kaip lietu
vių kraštas prie Lietuvos, o 
administratyviškai prie Tra
kų vaivadystės („Palatinatus 
Tracusis”) iki 1772 m. prigu
lėjo. Kada Napoleonas Buo- 
napartės gadynėje įsteigta 
lenkams tapo atskira valsti
ja, po vardu „Didėses Kuni- 
gakštystės Varšavos”, gyven
tojų ne klausiant, ar jie nori 
Lenkijai priklausyti, ar ne, 
prikergta prie „Kunigaikšty
stes” be atžvilgio ant tiesų ir 
teisybės. Maskolių armija, 
vydama Napoleoną 1813 m. 
apėmė šitą kunigaikštystę, 
drauge su ja ir paminėtąją 
Lietuvos dalį, o traktatas 3 
d. gegužio 1815 m. Vienno- 
je atidavė kunigaikštystę, be 
tūlų jos dalių, kurios Prūsi
jai ir Austrijai teko, _ kaipo 
ypatinga konstitucijonališka 
valstija, vardu „Lenkų Ka
ralyste”, carui Aleksandrai
l. Po lenkų maišto 1830—31
m. , kada 26 d. vasario 1832 
m. įvestas tapo šitam kraštui 
Organiškasis Statutas („Or- 
ganičeskij Statut”), panai
kinta šiuo sauvaldystės kon
stitucija, lenkų kariumene, 
seimą ir tt. drauge su tuom 
panaikinta ir jų „Karalyste”, 
nes ji, kaip ir kiti imperijos 
kraštai, tiesiog prijungta 
prie Maskolijos, tapo be ypa
tingų tiesų ar privilegijų.

Iš atžvilgio tad ant to vis
ko, jog:

a) Lietuviai dar neužmiršo 
savo tautiškų tradicijų ir val
nybės laikų, kur jie turėjo 
savo kariumenę ir pinigus, 
savo seimą, savo upiversitetą 
ir mokyklas, kur Lietuva vi
siems tikėjimams pripažino 
valnybę, net tokiame laikme
tyje, kada erezijos dėlei Eu
ropoje.žmonės buvo degina
mi, skandinami, ar kitaip už- 
koneveikiami; kur lietuviai 
suteikė savoje žemėje prie
glaudą kitur persekiojamiems 
žydams, rusams ir dalinosi 
su jais urėdais ir privilegi
joms;

a) Lietuva gynė Rusiją nuo 
užplaukimo ir jungo totorių 
ir katra Rusijos šalis prisi
glaudė prie Lietuvps, ta atsi- 
valnyjo nuo mangoliško jun
go, gavo religišką ir tautišką 
valnybę, net rusiška literatū
ra, persekiojama namieje ca
rų valdžios, spaudinosi Lie
tuvos sostapilėje; taigi Lietu
va, akyse Rusijos, užsipelny
ti turėtų guodonę.

c) Lietuva ir Europai su
teikė pramogą valnybės, par- 
mušdama kryžeivių zokoną, 
tą ramstį dvasiškos priespau
dos, kurio nelikus, atsidarė 
liuosas laukas platinimui 
mokslo ir religijos.

d) Suvalkų gubernijos lie
tuviai neužmiršo savo praei
ties, ir ateityje nori drauge 
gyventi su savo broliais kitų 
Lietuvos kraštų (Kauno, Vil
niaus ir Gardino gub.) lietu
viais ir dalinti* su jais visos 
tautos likimu.

c) Kaip „metnėrandume” 
gr. Wittei, ministerių prezi
dentui Petrapyl^e, pradžioje 
mėnesio lapkričio paaiiotame, 
teip ir ant eein* Vįpiuje 4 
ir 5 d. gruodžio,<: jie nutarė 
reikalauti, idanli Lupki joje, 
autonomiją įvedant, Suvalkų 
gubernija nuo j|eip y gadina
mos „Lenkų KąjalyąĮės” at
skirta ir su aMtoncyniškaja 
Lietuva suvienyta bųtų: juk 
kaip ir augščiąp Sutvertoji 
Viennos Kongreso Lenkų ka
ralystė, kaip dar 1830 m. pa
naikinta,ne eksistuoja, todėl 
ir Suvalkų gubernija, ipso- 
facto, nuo seniai prie neesan
čios Lenkų Karalystės ne pri
guli ir jos gyventojai lietu
viai prie Lenkijos prigulėti 
jokiu budu nenori.

To viso dėlei, mes, 169 de
legatai nuo 124 lietuviškų 
draugysčių Suvienytose A- 
merikos Valstijose, reprezen
tuodami ateivius lietuvius iš 
Suvalkų gub. ir iš kitų Lie
tuvos kraštų, teipogi ir lat-* 
vius Suvienytose Amerikos 
Valstijose gyvenančius, ant 
kongreso 22 d. vasario 1906 
m., Philadel pili jos mieste at
likto atmintinėje dienoje gi
mimo Jurgio *Washingtono, 
kuris skaitosi tėvu Ii uosy bes 
Suvienytų Valstijų, vienbal
siai nutarėme praneštiMasko- 
lijos valdžiai, kaip ir visuo
menės dalį reprezentuojan
čioms yvairių tautų Maskoli
jos partijoms, kad mes lietu
viai;

a) Kaip Maskolija visati- 
nai, teip Lietuviai po drau
gei, kaip ir kokios saulės už
tekant ištroškę,’ reikalauja
me pripažinimo’1 ir ( gyveni
mą įvesdinimo konstitucijos, 
paremtos ant principų lino- 
sybčs, ypačiai: liuosybės są
žinės, spaudos, suąirinkimų, 
susibend ravimų, nepaliečia- 
mybės ypatos be teismo nu
sprendimo.

b) Nuo Maskolijos valdžios 
reikalaujame, kad centraliza
cijos valdymo sistemą su ru
sifikacija, kaipo barbarišką, 
su laiko ir apšvietimo dvasia 
nesutinkančią, visų apšvie
stų viešpatysčių panaikintą, 
pati atmainytų ir musų tėvy
nėje Lietuvoje suteiktų mu’ 
sų broliams reikalingą savy
valdos laisvę, autonomijos 
formoje, su visuomenės ren
kamu seimu Vilniuje, ko mu
sų broliai tenai gyvena ntie- 
jie ne kartą jau nuo masko
liškosios valdžios reikalavo, 
nes tik tokiu budu galima 
bus pakelti ekonomiškąjį ir 
kultūriškąjį Lietuvos stovį ir 
invykdinti tenai politišką ra
mumą teip labai reikalingą, 
idant lietuviai galėtų ramiai 
ir patogiai sugyventi su rusų 
tauta, su kuria tiek šim
tų metų kaimynystėje gyve
na;

c) Tegul visokį lobiai val
džios, po yvairiomis prieka
bėms konfiskuoti musų tė
vynėje visokeriopais metais 
— ar tai bažnytiniai turtai, 
ar tai dvarai ir miškai, ar tai 
Vilniaus universitetas su mu- 
zejumi ir archyvu — taptų 
sugraži nti lietuvių tautai, 
ir tegul Vilniau^ seimas, vi
suomenės, be skfrtumd lyties, 
tikėjimo ir luomų, išrinktas 
slaptu visų gyveHtojij’ balsa
vimu, tuos turtufc pafltas į sa
vo globą ir teip «i j alfe pasi
elgs, kaip reikrfUus1 lietuvių 
tautos nauda. ’

d) Lietuviai ir latviai skai
tosi broliais,j* yųa vie
nos kilties tau^a; >ors per 
keletą šimtmečių ( vięni nuo 
Aitų atplėšti buvo, dabar 
trokšta galutinai į viena po
litišką kūną susivienyti po 
virš minėtąją autonomija. 
Toks lietuvių-latviškosios tau
tos * susi vieny j imas neuž
kenks nieko rusų d idėjai 
tautai, bet priešingai: rusų 
tauta atsileis pripažinimu 

mums autonomijos už klai
das valdžios, slėgnsios mus 
per daugiau kaip 111 metų. 
Nuo maskolių tautos atsiskir
ti mes negeidžiame, bet nori
me pasilikti kaipo autonomiš
ka valstija, surišta su poli
tišku kunu didėsės rusų tau
tos.

Lietuvių ir latvių suvieny
ta tauta po autonomija su 
visuomeniškai išrinktu seimu 
pripažįs lygias tiesas kitoms 
tarp, lietuvių apsigyvenu
sioms tautoms, be skirtumo 
tikėjimo ir kilmės, jeigu jie 
elgsis kaipo valstiečiai ir rū
pinsis apie gerovę, autono- 
m iškoši oš šalies, kaip žydams, 
rusams, lenkams, totoriams ir 
kitoms tautoms.

e) -Galiaus reikalaujame 
amnestijos ' visiems politiš
kiems nusikaltėliams ir kad 
kuoveikiausiai iš kalėjimų 
paleisti taptų žmonės, kurie 
triūsė labui teip rusų, kaip 
ir musų tautos, išgavimui 
konstitucijos viešpatystei ir 
autonomijos kitoms tautoms, 
kaip ir mums lietuviams.

Po šitoms rezoliucijoms pa
sirašome:

Kun. M. Peža.pirmsėdis, 
T. Dūdas, kasierius, 
ir seimo sekr. Daukša.

Turbut klaida?>
Nr. 13 „Lietuvos” patilpo 

korespendencija iš Bostono, 
Mas?., kurioj, šv. Petrą ir 
Povilo draugystės sąnarys 
rašo, buk jų draugystė pa
skyrė Lietuvos reikalams 
$100.00, o sanariai sudėjo 
$64.00. Kaip ten nebūk, bet 
C. K. R. Š. apturėjo per 
kun. J. Žilinską tiktai $154, 
kurie paskirti, kaip sąnarys 
nurodo: $100 L. D. P., $27 
Mokytojų Dr. ir $27 Lietu
viškos kalbos reikalams, tai 
iš viso $154, o kur dar $10, 
kurie ne prisiųsti, nė prie 
paskirtų nepriskaityti?

Nr. 14 ,,L.” Jaunų Ameri
kos Lietuvių Pasilinksmini
mo KliubasGhioagoj (per Ko
mitetą) praneša apie paauka- 
vimą $50 nuo baliaus pelny
tų pinigų. C. K. R. Š., kaip 
aš žinau, apturėjo tiktai $30 
per rankas C. J. Wistert’o. 
Kur čia yra klaida? Paskui 
parašyta: „paskiriame juos 
abiem partijom.” Lietuvoj 
dabar partijų yra ne dvi, bet 
trįs ar keturios, dėlto ski
riant, reikia pasakyti var
dais, kurioms, kitaip mes ne
galime žinoti. Tie pinigai 
$30 guli pas kasierių kaipo 
nepaskirti, ir laukia aukau
tojų paskyrimo

C. K. R. Š. finansų sekre
torius

Fort. J. Bagočius.

Reikaluose aukų dalini
mo.

14 „Lietuvos” skaitau atsi
šaukimą į visuomenę. Tai 
jau bus antras iš eilės atsi
šaukimas, kad aukos butų 
siunčiamos C. K. R. Š. iždi
ninkui T. Dūdai. Bet aš no
rėčiau užklaust kun. Pėžąs, 
kodėl jis atsišaukė antru 
kartu į visuomenę? Ar kun: 
Peža mano, kad pirmasis ne 
buvo atsakančiai parašytas?

Pirmame atsišaukime, po 
kuriam buvo pasirašę visi C. 
K. R. Š. sąnariai, buvo pasa
kyta, kad kaucija yra užsta
tyta iš „Relief Fund Lithu- 
anian” (Suprask — iš aukų 
surinktų Dūda užei statė sau 
kauciją). Dabar kun. Peža 
sako, kad kauciją užstatė 
„Surcusy Bank of New York 
and Philadelphia.” Ir ku
riame atsišaukime pasakyta 
teisybė? Jeigu pirmas mela
gingas, tai antras negal būt 
teisingu! Dūda turėtų būt 
po gera kaucija. Jeigu pa
sielgtų neteisingai su auko
mis, turėtų atsakyti savo tur
tu.

Kunigams ir ŠliupuL užsi- 
tikėt negalima dėl jų (bet

į komitetą dabar Šliupas ne 
priguli. Jeigu rašėjas ne 
užsitiki visam naujam komi
tetui, tai turi išrodyt! prieža
stis neužsitikėjimo. Rd.) 
veidmainiavimo, Šliupas, ke
li metai atgal, knygelėj 
„Praeitis dabartis ir atei
tis” pasakė, jog lietuviški 
kunigai: kun. M. Peža, Juo- 
dišius, Mašiotas ir Varnagy- 
ris, kurie visokių šposų yra 
pritaisę visuomenei, užsitikė- 
jimo neverti. Bet dabar 
Šliupas su jais susitaiko 
(Naują komitetą rinko , ne 
Šliupas ir jis jame nė jokios 
rolės ne lošia. Jeigu Phila- 
delphioj išrinktas komitetas 
negeras, tai reikia jo negeru
mus išrodyti ir tąsyk lietu
viška visuomenė galės išsi
rinkti sau geresnį. Rd.).

Aš jau kelis kartus atlan
kiau Brocktono kolioniją ir 
patyriau iš kn. Pežos praktiš
kų darbų,kiek jisai velija ge
ro darbininkams ir jų soci
jaldemokratų partijai Euro
poje. Jeigu ne kun. J. ŽL 
linskas, tai jisai butų seniai 
susiliejęs su Šliupu ir kun. 
Miluku (bet kas bendro yra 
terp Šliupo ir Miluko? Rd.) 
ir kitais kunigais, kurie bai
siausiai apšmeižia socijali- 
stus. Brocktone, kiek buvo 
saukta susirinkimų, kunigąi 
visada teip taikė, kad jiems 
neprilankus negalėtų gauti 
kalbas laikyt. Dabar kun. 
Peža, rinkdamas aukas savo 
išrinktiems kolektoriams teip 
įkalba, juos pamokina, ku
riai partijai aukas skirti.

„Kuriai partijai skirti au
kas sušelpimui revoliucijo- 
nierių? • Ar tai partijai, kuri 
karštai darbuojasi, ar tai, ku
ri ne teip karštai, bet dau
giau su knygelėms žmonės 
pertikrina.” Kunigas Peža 
mano, kad jų partijos, tai — 
yra demokratai (iš privesto 
pasakymo to ne matyt. Rd,), 
kartais, surinkę pinigus, nu
taria atspaudint knygelės, 
kaip pereitą rudenį atsitiko 
su Brocktono lietuvių 75 do- 
liariais, paaukautais revoliu
cijos naudai; kunigai apver
tė juos išleidimui knygos. 
Knygos ir po šiai dienai dar 
ne atspaudino, o pinigai se
niai nugarmėjo į jų (į keno? 
£as pinigus pasilaikė? Tą 
reikia aiškiau parašyti, tegul 
visuomenė žino. Rd.) be 
d ugnį kišenių. Kada jie 
gauna šiek tiek aukų salo 
giriamajai partijai, jie jas da
lina į kelias dalis: tai Gemo- 
kratams, tai atspaudinimui 
knygelių, tai agitacijai ir tt. 
(Aukas gali skirti tik jas au
kavę, bet ne jas priėmę. Jei
gu kas priešingai aukautojų 
norams aukas padalino; tai 
tuos kaltinamus reikia su var
dais visuomenei parodyti. 
Rd.).

; Jeigu mes siųstume aukas 
ant tokių veidmainių rankų, 
tai butų musų nesusiprati
mas. Pirmiaus aukos buvo 
gerai priimamos, kvituoja
mos ir išsiunčiamos paskir
toms partijoms ir be kunigų 
tarpininkystės, (o at-dabar 
jos skiriamos priešingai au
kautojų norus? Kada tas at
sitiko ir kas tą padarė? Rd.).

Aš manau, kad laikraščiai, 
kaip,,, Kova”, „Vien. Liet.” 
„Lietuva” tarnavo revoliuci
jai iki šiai dienai teisingai, 
tai ne atsisakys ir ant tolinus 
patarnaut ir be tarpininky- 
atės kunigų (Mums rodos, 
jeigu tarpininkystę gerai at» 
lieka, tai nėra reikalo prieš 
ją kelti žmonių neužitikėji- 
mą, jeigu gi jai pavestą dar
bą atlieka ne gerai, tai rei
kia tą faktais parodyti. 
Rd.). *

K. Rutkus.
■ > '

Priešai žmonių laisvės.
Paskutiniam laike sujudo 

priešai lietuvių tautos, trokš
tančių laisvės žmonių, ypač 

kunigija neriasi iš kailio, 
statosi prieš revoliuciją Lie
tuvoje, keikia iš sakyklų ir 
per „Žvaigždę”. Mat kuni- j 
gai jaučia savo silpnas puses, 
savo veidmainystes ir galą! 
viešpatavimo ant žmonių pro
to. Mat kiekvienas valdo
nas, tikėjimiškas mekleris ar 
politiškas despotas, jauzda-* 
mas savo galą, griebiasi ar
šiausio įnagio“ palaikymui 
žmonių verguvėj ir akloje 
paklusnybėje; teip elgiasi ir 
musų kunigai; nesakau visi, 
bet didesnė jų dalis, gatavi 
sutverti juodąją šimtinę iš
skerdimui nepatinkančių 
ypatų ir organizacijų, ypač 
aukaujančių kovojantiems už 
laisvę Lietuvos žmonių. Ar 
šiaip ar teip, galima sikyti, 
veltas kunigų darbas, jiems 
ne pasiseks sutverti juodąją 
šimtinę čia Amerikoj. Pa
trimpas, „Žvaigždės” publi
cistas, rašo „Žvaigždėj”, buk 
Lietuvoje revoliucijos nėra, 
yra kazokų hagaikos, plėši
mai, areštai, kontribucijos, 
žmogžudystės, viskas, tik ne 
revoliucija. Mat toki Pa
trimpai, nusipenėję biednų 
darbininkų prakaitu, iš jų 
tamsybės gerdami gardų vy
ną, nepripažįsta vargdie
niams tiesos kelti revoliuciją 
pįeš tironus, nes revoliucija 
ne kelia gerovę krokodi- 
lių, revoliucija Lietuvoje ir 
visoj Maskolijoj yra tai kova 
už laisvę ir tiesas visų žmo
nių pavergtų caro tironiškom 
valdžios. Kovą veda susi
pratęs proletarijatas, kuris 
netik griauja caro sostą, bet 
po draug visos pasaulės ka
rūnuotus žmogžudžius, kovo
ja revoliucijonierial prieš ci
nikus, apgailestaujančius ti
ronus. Musų kunigai nega
li nusiraminti net ten, kur 
jų niekas nekliudo, nepa
miršta jie nė Susivienyjimo 
Lietuvių Amerikoj, nors ši• 
musų organizacija kunigams 
kelio nepastoja ir nekliudo 
tikėjimo. Gal musų kuni
gai užpyko užtai ant §usįvie- 
nyjimo Lietuvių Amerikoj, 
kad pereitas XX seimas ne
pasielgė teisingai, visus ant 
seimo atsiųstus linkėjimus 
sąnarių seimas perkošė per 
savo .cenzūrą, kad viskas li
kosi išbraukta apie kunigus 
bei jiems priešingi išsitari
mai, tai šįmet kunigai pra
dėjo iš anksto reikalauti, kad 
neatbūtinai mes jų neužmirš
tume aut busiančio seimoChi- 
cagoje.

Senas Krivaitis.

Paveikslai Visatos.
Astronomiškas vaizdelis Bru

no H. Buergel’io.
Vakaras. Rudas šilynas 

kas-kart eina tamsyn. Giria, 
lyg koks šešėlinis paveikslas, 
skiriasi nuo vakarų dangaus 
raudonumo, kur saulė pra
dingo, išnyko. Per padan
gę laksto maži auksuoti de
besėliai, it maži senoviški lai
veliai. ' Pro ausis prazimbia 
pasivėlinusi bitelė, besisku
bindama iki tamsai savo gy
venimą surasti. Kai-kada 
girdėtis da žiogo vakaro dai
na, o tolumoj, ten už pelkės, 
kuri, kaipi juodos įkapės že
mę predengia, matyti maža 
žvakelė, šviečianti. į dausas 
ir kas-kart šviesyn einanti.

Dabar jau laikas žvaigžde
lėms pabusti. Povaliai jos 
viena pj>"kitai užsižiebia ir 
šalia viena-kitos grupuojasi, 
padaro nuo senų-senovės pa
žystamus paveikslus. Šituos 
paveikslu* jau vaikas matė, 
suaugęs vyras Ir senuolis; jin 
visada buvo vienoki, nesimai- 
ną, lyg kad jie amžini butų. 
— Mes žiūrime į žvaigždes 
ir matome tą patį Gryžulį, 
kurį seniejie vikingai jau 
pirm tūkstančių metų matė, 
matome juostą, Orioro 
žvaigždyne ir šviesiąją ž va i gž» 
dę „Byrius”, kurią tokią-jau



ir seniejie egiptėnai matė, 
kurie, budavojamų garsių, 
iki šiai dienai užsilikusių, 
piramydų sienas ir urvus vi
sada ant tos senosios žvaigž
dės kreipė. Kada nuo .šitų 
senovės kapų paminklų ne
bus jau jokio ženklo, nebe
liks nė vieno akmens, kada 
visas šios gadynės gražumas 
ir dailumas išnyks ir paskęs 
užmirštyj; tuomet da tebebus 
tos žvaižgdės dausose, tver
damos tą patį paveikslą, tą 
pačią tvarką, tebešvies tos 
amžinos žvaigždės.

O vienok nė žvaigždės nė
ra amžinomis! Mes, žiūrėda
mi į tas žvaigždes, ir many- 

'darni galėsią šiaip teip Jų* 
paslaptis išrišti, vartojame, 
paprastai, neatsakančius, ne
tinkančius organus, ir tuo- 
mi neįstengiame mįslies iš
aiškinti. Mes, žmonęs, gali
me būt prilygintais ^prie ma
žo ant obelių gyvenančių kir
mėlaičių, kurioms netolimas 
bažnyčios bokštas vis begalo 
augštas išrodo, ar ji ant vir
šaus obuolio ar apačioj jo 
yra. Žmones galima teipgi 
prilygiųti prie viendienės 
musės, kuri vos vieną dieną 
tegyvena, kuriai aušra jau 
svieto pabaiga yra. Šitas 
trumpaamžis gyvūnas, .be 
abejonės, jokios permainos 
ant žemės paviršiaus nepatė- 
mija, ir gal mano, kad aržuo- 
las amžinas yra, bet mes ži
nome, kad jį musų prosenuo- 
lir.i įsodino ir gal mums da 
nenukaršus, jis jau bussupu- 
\ ęs, bus išnykęs.

Jeigu mes galėtume tūk
stančius metų į sekundas per
keisti, iš milijonų mylių met
rus padaryti, tai tikrai maty
tume, kad žvaigždės nuolatai 
po erdmę skraido; matytume, 
kad žvaigždės, kaip Šv. Jono 
vabalėliai vasaros naktyse, 
šian ir ten lakioja, arba 
kaipi pageltę lapai rudens 
vėjo sian ir ten nešiojami. 
Bet žvaigždės ^ra be galo to
li nuo musų ir matuodami 
geriausiais matavimo * instru
mentais,galima į dešimtį metų 
patėmyti, kad kai-kurios per 
plauką prisiartino, o kitos 
atsitolino. Vienok žvaigždės 
lekia su labai dideliu greitu
mu dausose; jų lėkimo grei
tumas mažiausiai šimtą kartų 
didesnis už iššautos iš kara
bino kulkos. Musų saulė, o 
su ja sykiu ir žemė, lekia su 
greitumu 57 kiliometrų se
kundoj per erdmę žvaigždy
no Herkules link. Šviesiau, 
šioji žvaigždė Syrius tolinasi 
nuo musų kas sekundą ant 
75 kiliometrų, o žvaigždė We- 
ga, svarbiausioji žvaigždyne 
Lyra, artinasi su pulso mu
šimu ant 81 kiliometro. Nors 
mes ir visą amžių į tas žvaigž
des tėmytume, visgi jokios 

’ permainos neužtėmytume,nes 
ką reiškia jų greitumas prieš 
begalines tolumas, kurios mu
sų saulės sistemą nuo saulių 
sistemų žvaigždės Syrius ir 
Vega skiria?
,Saulė yra nuo musų dvi- 

. dešimt milijonų mūsiškų my
lių atstu. Šita toluma* išro
do mums labai didelė! Iš 
karabino iššauta kulka turė
tų mažiausiai dešimtį metų 
lėkti, kol saulę pasiektų; 
elekrika, kuri į sekundą lai
ko 60000 mylių perbėga, tu
rėtų nemažiau kaip 5| minu- 
tų eiti, kol ant saulės butų. 
Jeigu gi mes telegrafo dratą 
nuo žemės iki saulei nutie- 
stūmė, tai telegramas, ant že
mės paduotas,tik į 5Įminutos 
saulę pasiektų. Vienok ko- 

' kis dėdelis tolumas skiria 
saules vieną nuo kitos! Be-« 
galiniai ruimai yra tarpe vi
sų saulių, o visos stovinčios 
žvaigždės yra tokiomis-jau 
saulėmis kaip ir mūsiškė; 
musų žemė yra tik mažutė 
saulės palydovė. — Arčiau
sio ji musų saulei žvaigždė 
yra ,,stovinti žvaigždė”

žvaigždyne Centaurus. Šita 
žvaigždė—jos vardas ,,Alpha 
Centauri” — yra 255000 kar
tų toliau nuo musų jiegu 
saulės pasiųstas tai žvaigždei 
telegramas pasiektų ją į trįs 
metus. O šita žvaigždė yra 
mums arčiausia! Vienok ir 
kitas šviesias žvaigždes kitų 
žvaigždynų turime musų 
saulės sistemos kaimynėms 
rokvdti,nors jos ir, pavfeizdan 
„Syrius” 5 ,, Capella” 15, ar
ba „Šiaurinė žvaigždė” 25 
kartus toliau nuo musų negu 
„Alpha Centauri”. Nes vis
kas, ką mes savo akimis gali
me matyti, priguli, lygiai 
kaip ir musų saulė, prie to 
paties skyrio, prie tos pačios 
gubernijos visatoje.

Žvaigždes astronomai pa
dalino į 16 skyrių sulyg 
žvaigždžių didumo arba aiš
kumo. Žvaigždėtoj naktyj 
savo akimis tematome tiktai 
žvaigždes 1—6 -dydžio, bet 
aiškioj mėnulio šviesoj pra
dingsta ir žvaigždės 5 ir 6 dy
džių.

Vienok šviesumas žvaigž
džių neapeina nuo jų didu
mo, bet nuo jų tolumo, nes, 
sulyg padarytų ikišiol- mata
vimų, šitos saulės ne kas žin 
kiek tesiskiria didumu nuo 
musų saulės. Užtai ir, skir
tumas tolume kur-kas yra 
svarbesniu negu skirtumas 
didume.

Žinome dabar, kad šviesu
mas kokios-nors žvaigždės yra 
miera jos tolumo, užtai ir 
sakėme pirma, kad šviesios 
žvaigždės mums matomų 
žvaigždynų yra kaimynėms 
musų saulės. Vienok, ką 
reiškia maža škaitlinė tų 
žvaigždžių, kurias mes savo 
akimis matome, prieš nesu
skaitomus milijardus tų, ku
rios begalinėje erdmėje skrai
do ir kurias mes, net su di
džiausiais žiūronais, kaip ma
žas ' blizgančias deimantindš 
skeveldas ant tamsaus ap- 
siautalo dievaitės Urania te
matome?!

Žiūrėk tiesiog į dausas! 
Viršui matai žvaigždjrną 
,,Gulbės” (Cygni), šviesioji 
žvaigždė tos grupos yra 
žvaigdė „Deneb”. Iš viso 
pamatysi apie tuziną žvaigž
džių. Bet jeigu pažiūrėtum 
į tą žvaigždyną per astronot 
mišką žiūroną, tai teip 
daug v žvaigždžių matytum, 
kad negalėtum jų visai su
skaityti. Yra tai svietai 
sviete, blizgančios kibirkštįs 
visatoje ir kiekviena žvaigž
dė yra didelė saulė, milijo
nus kartų didesnė už musų 
žemę; o visos tos saulės su 
begaliniu greitumu per erd
mę bėga. — Žiūrėdamas per 
žiūroną, matytum žvaigždes, 
kurios gal 1000 kartų toliau 
yra negu visos paminėtos 
šviesios žvaigždės žvaigždy
nuose. Yra tai žvaigždės 
7—8—10 dydžio. Astrono
mas Gylden aprokavo, kad 
jos nuo musų yra apie 780— 
1000 „šviesos metų”. Kaip 
žinome, šviesa lieka pavidale 
vilnių per erdmę. Į sekun
dą laiko tos šviesos vilnys 
nulekia 42000 mylias (300000 
kiliometrų); nuo saulės iki 
žemei ateina šviesos vilnys į 
8į minutos laiko (elektriką į 
54 minu tas). „Šviesos mo

žių žemčiuginių moliuskų dirba guzikus, 
peilių kriaunas ir kitokius smulkius daiktus.

Austeriai g/vena prie Europos krantų 
jūrėse, bet prieinančiose prie Lietuvos Balti - 
ko jūrėse jų nėra; gaudo juos ir prie Šiauri
nės Amerikos krantų. Austeriai guli ant 
dugno be krutėjimo, tvirtai prisikabinę prie 
dugno pieskos, akmenų ir kitokių daiktų. 
Kas metas prigaudo jų didelę daugybę ir ga
bena žmonių maistui į visus musų žemės kra
štus. Prie^Prancuzijos krantų yra tyčia pa
rengtos austerių angy klos.

Valgomasis sliekas gyvena jūrėse, dėžę 
turi juodą. Jis teipgi laikosi be krutėjimo, 
prisikabinęs prie jūrių dugno su pagefoa 
pluoštelių ypatiškų siūlelių. ,

Jūrių plunksna gyvena’ ypač Terpžemi- 
nėse jūrėse. Prie dugno prisiriša teipgi ypa- 
tiškais siūlais, kuriuos žvejai renka ir iš jų 
mezga visokius daiktus, kaip tai: mašneles, 
pirštines, kepures ir kitokius daiktus.

Širdiniai moliuskai turi širdies pavida
lą, nuo ko ir vardas jų paeina. Gyvena prie 
Europos krantų jūrėse. Kaip kur juos žmo
nės renka ir valgo kaip austerius.

riaus, prie tos pačios gūber-1 čių kelią”, išrodymų musų 
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i, mat, ir 
500 milijonų saulių šviečia, 
visgi išrodo* iš teip toli žiū
rint, ’ maži mig a ravo 
akims nemėtoma. „Paukš
čių keltą” 4įvaigždyne Lyra 
matomi visą, tiesiog, ne nuo 
šono, 
lią” žvaigždyne Andromeda 
tegalime matyti iš šono, už
tai jisj mums išrodo lyg 
Žvaigždžių krūva, ir net ge
riausiais žiūronais į žvaigždy
ną žiūrint, negalima žvaigž
džių atskirti. Kitus „Paukš
čių kelius”, esančius arčiau, 
buvo galima, per žiūroną žiū
rint, į atskiras žvaigždes iš
dėstyti, galima žvaigždes at
skirti. Vienas šitokių pavi
dalų — yra pavidalas žvaigž
dyno „Centauri.”

Kaip toli šitie „Paukščių 
keliai” nuo viens kito yra, 
negalima pasakyti. Mes ne
žinome, ir niekada nedasiži- 
nosime; gal 10000, o gal gal 
50000 šviesos metų! Kas ga
li pasakyti?! Kas gali tą iš
matuoti?! Ir ką apeina mus 
tos skaitlinės, nes mes teesa
mo musų žemės viendienėms 
musėms.

Tegul sau liekasi tas visas 
galvojimas, mes visgi nieka
da to neištirsime, neišgalvo
gime ir neatrasime visatos ru- 
bežius, bereikalingas tai 
džiovinimas smegenų. Vie
nok galime bent tuomi di
džiuotis, kad dasižinojome, 
jog ir už musų Paukščių ke
lio yra da tokie-jau paukš
čių keliai, vieni gal didesni, 
kiti gal mažesni, o gal-but, 
kad ir šitie Paukščių keliai į 
vieną didelį renkasi, kurį, ži
noma, negalime mąstimis ap
mąstytu-’ Bėto matėme teip
gi, kad viskas, kas mums ro
dėsi- amžinu, nėra amžinu ir 
kad saulės teipgi * gema ir 
miršta, ,b sykiu su joms ir jų 
planetos. Jeigu mes gyven
tume tukst&nčius ar gal mili
jonus metų, tuomet pamaty
tume tų saulių gimimą ir 
myrį, pamatytume vienas ge- 
mant — kitas mirštant. Nors 
ir saulės pasibaigė būti tuo, 
kuo jos ikišiol buvo, nors jos 
miršta, susimuša, vienok ne
prapuola nė mažiausias kris
lelis tos medegos, iš kurios 
jos susitvėrė; tos medegos ri
šami į kitą susivienyjimą ir 
pagimdo kitą košmišką kūną.

Vienok apie atsiradimą 
naujų žvaigždžių, apie jų gi
mimą negalime nieko ypatin
go pasakyti, negalime išaiš
kinti, kokiu budu žvaigždės 
susitveria, kaip jos praside
da. Galima tik tiek pasaky
ti, kad toliausiuose erdmės 
atstumuose yra begalo dideli 
gazo debesiai, kurie nieku 
daugiau nėra kaip pirmapra
dinė medega, tuos debesis 
vadina žvaigždžių „mig
loms.” Su pagelba spektros- 
kopo tapo ištirta, kad ir šitie 
debesys vystosi, rišasi, kad 
jų pavidalai mainosi ir jie 
sutiršta, o tada pradeda jų 
branduolys po vali ai ■ suktis. 
Gal būt, kad šitas branduo
lio besisukimas pagimdo, su
tveria žvaigždes, saules, o gal 
daug saulių. Galbūt, kad 

> sutilėtėjus medegai, gema 
nauja žvaigždė, vienok tikrai 
pasakytDto negalime, ir, ro
dos, niekadanegaleaime tą iš
aiškinti.

Nežiūrint negalėjimo tikrai 
išaiškinti, visgi nešame,krau- 

i jame naujus išradimus, nau
jus galvojimus, nuomones į 
krūvą i? stefigiamėai, besu- 
rišdami fi&yrfmus ir spėjimus, 

i abelną teoriiA visatos pažini
mo padirbti!- Vienok mes 

• niekada jo^į nepadirbsime, 
niekada .|ą budavonę neuž
baigsime. Amžinai turėsimo 
senas klaidas atmesti ir į jų 
vietą nauja* pastatyti. Am
žinai turėsime naujus ištyri
mus pridėti ir kol žemė gy
ręs, tol ir mes turėsime pasi- 

_ _ , kakinti vien ava jonemie4 vien
tokis-pat „Paukščių kelias” spėjimais, tiesa, ne ant fan-

nijos ką ir musų saulės siste- „Paukščių kelias” mažu 
ma. Kaip geografijos kny- matomu lauku; nors, mi 

milijonų sauliųgose, mapose rubežiai guber
nijos mėlina linija paženklin
ti, teip yra ir erdraėje rube
žiai kosmiįkos gubernijos pa
ženklinti, kuri milijardus 
saulių aptveria: šita guber
nija vadinasi ,,Paukščių ke
lias”.
' Augštai, ten ordinėje yra 

tas didysis žvaigždžių laukas, 
,,Paukščių kelias”, vienok, 
žiūrėdami į tą augštumą, ne
galime matyti viso lauko, vi
so ,,Paukščių kelio”, temato
me jo vieną pusę, o kitą pusę 
mato pietinės žemės dalies 
gyventojai. Savo akims žiū
rint, išrodo tas ,,Paukščių 
kelias” kaipi debesėliai, kaipi 
mažos tankios žvakutės, bet 
jeigu per astronomišką žiū
roną į tą lauką pažiūrėtume, 
tuomet pamatytume begalo 
daug visokių nesirišančių 
žvaigždžių. Kiekvienas ma
tomas mažiausias taškelis yra 
pilna saulės sistema, prie ku
rios nemažas skaitlius pla
netų, planetoidų, kometų ir 
kitų kosmiškų kūnų priguli. 
Ir, gal-but, kad milijardai 
gyvūnų laiko savo saulę už 
vienatinę gyvybės gamintoją 
ir už vienatinę „didelę žvakę, 
kuri dieną valdo”, ir gal-but, 
kad tie milijardai gyvūnų 
teip-pat mano —kaip daugu
mas žmonių — kad tiktai jie 
yra ,,ponais viso sutvėrimo”, 
kad jie gyvena viduryj viso 
sutvėrimo.

Sulyg aplamų sprendimų, 
priguli prie „Paukščių kelio” 
nemažiau kaip 500 milijonų 
žvaigždžių iki 16 dydžio. To
liausiosios žvaigždės ,,Paukš
čių kelio” yra apie 3000— 
3500 šviesos metų nuo musų. 
Visas ,,paukščių kelio” dia
metras išneša apie 6000— 
7000 šviesos metus!

Šitokios skaitlinės yra jau 
musų protui, galima sakyti, 
neapimamos. Daugumo, jau 
gal, tų žvaigždžių ten nebėra, 
gal jau jos nuo tūkstančių 
metų užgesusios, išnykusios, 
vienok mes jas da ten mato
me, jos išrodo mums amžino
mis, nes tų žvaigždžių šviesa, 
gal, turi da tūkstančius me
tų per erdmę skriesti, kol ir 
paskutinis jos gyvybės žen
klas pas mus ateis, iki mus 
pasieks.

Kada 1901 metuose, vieną 
naktį nauja žvaigždė žvaigž
dyne Perseus užsižiebė, atsi
rado, tada buvo galima šiaip- 
teip aprokuoti, kiek laiko 
šviesa nuo tos žvaigždės turė
jo skriesti, iki mus pasiekė. 
Tapo šiaip-teip nuspręsta, 
kad ta žvaigždė mažų-mažiau- 
siai jau pirm 300—500 metų 
ten dausose atsirado, užgi
mė, mat tokį ilgą laiką ėjo 
šviesa per erdmę, iki mus pa
siekė. (Mena, kad ta nauja 
žvaigždė nuo* susimušimo 
dviejų kosmiškų kūnų užgi
mė).

Taigi ,, Paukščių kelias” 
rodo mums didelį lauką, su
sidedantį iš saulių ir aptve
riantį saulių spiečius, arba 
žvaigždynus, prie kurių taip
gi ir musų saulė su savo pla
netomis priguli. Kaip pats 
galime persitikrinti, yra mu
sų saulės sistema netoli nuo

tiesiog, ne nuo 
„Paukščių ke-

U” astronomai vadina U to- vidurio šito „PaukMių ke-
lumą, kurią šviesos vilnys į 
metus laiko perbėga, taigi 
vienas ,, šviesos ihetas” reiš
kia tolumą 946750b(K)0000 ki
liometrų. Arčiausia mums 
žvaigždė — Alpha Centauri 
— yra nuo musų 4| šviesos 
metų, o vienok tas da kaipi 
nieko nereiškia prieš tolumą 
žvaigždžių 8—10 dydžio. 
Šviesa nuo jų, galima sakyti, 
jau daugiau kaip tūkstantis 
metų į dausas išlėkė, o ji tik
tai dabar mus tepasiekia.

lio.”
Jeigu mes galėtume po 

dausas lakioti kaip Kainas, 
jeigu galėtume toli; toli už 
tų vos matomų žvaigždžių 
nulėkti, tai pamatytume, kad 
musų ,,Paukščių kelias” ma
žas laukas, mažai žibančių 
žvaigždžių turi. Šitokių 
„Paukščių kelių” gal tiek- 
jau yra ką ir saulių sistemų. 
Kas gali žinoti? Mes, ikišiol, 
pažystame jau keletą laukų; 
išveizdis žvaigždyno Lyra yra

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.
Pagal Schmerį.

dugno pieską. Tąsyk iš pieskos arba dum
blo kyšo tik užpakalinis, siauresnis dėžės ga
las. *

Atidaryti dėže.
Sch — dfže. 8— lankas jungiantis abidvi dčž?s puses. Mt 
— plo&čius. K — |«ž«ndės. R — liemuo. F — koja. M — 
nasrai. Ė — apatinė skylė, perkuriu įeina vanduo į moliu
sko k unj. A — viršutinė skylė, per kuri $ vanduo iš jčuno iš
eina, 
ranti

vS ir hS—pryjikiniai ir užpakaliniai muskulai uždą- 
dėžfis puses. Ąs — lomutės, prie kurią pritvirtinti 

muskulai. —

Ant to galo, terp abiejų dėžės pusių, 
matyt dyi skylutės. Jeigu mesti į vandenį 
kokių parvųojančių vandenį dulkių, tai ne 
sunku patėmyti, kaip vanduo į dėžę įeina 
per apatinę skylutę (E), o išeina laukan per 
viršutinę (A). Tokiu bud u matyt,' kaip į 
molusko pažandės nuolatai teka vis šviežias 
vanduo su sutirpusiu jame oru, reikalingu 
kvėpavimui.

Su vandeniu ateina teipgi ir maistas mo
liuskui, kadangi jis pats, būdamas vis ant 
vienos vietos, negalėtų surasti pakaktinai 
maisto, ant medžionės, kaip kiti gyvūnai, jis 
neina nė dienoms, nė naktims. Maistu 
šitų moliuskų yra: visokios pūvančios mede
gos ir smulkus vandeniniai gyvūnėliai ir 
augmenėliai. Maistą tą įtvaro pritekantis 
į dėžę vanduo pro pažandės į snukutį (M), 
esantį prie kojos. Pervalius pritekėjusį 
vandenį, paėmus iš jo viską, kas buvo reika
lingu, jis išeina laukan per skylę (A).

Jūriniai dvipusiai moliuskai.
II*— valgomas moliuskas. >A — austeris. St ir H t — 
• širdiniai moliuskai.

KLIASA IIL
Kojagalviai moliuskai.

Minkštakūniai sutvėrimai turinti aiškiai 
pažymėtą galvą, prie kurios yra kelios kojos 
su prisikabinimo, prisičiulbimo pūslelėms.

* Daugrankis sliekas turi apie 30 centi
metrų arba 1 pėdą^ ilgio.

Gyvena prie Terpžeminių jūrių ir vaka
rinės Europos krantų.

Kūnas jo išrodo kaipi mažas krepšelis. 
Ant aiškiai atsidalinusios galvos yra 10 ran
kų arba kojų; dvi kojos ilgesnės už kitas. 
Rankos arba kojos yra aplink snukį it jas 
gyvūnas vartoja pagavimu! einančių maistui 
gyvūnų, kaip antai: vėžių, žuvių ir kitokių 
jūrių gyvūnų. Ant jų yra daugybė pūsle
lių, su kurioms gyvūnas prisičiulbia prie vi
sokių daiktų ir prie gaudomų gyvūnų. Tos 
pūslelės drūčiai prilimpa prie kūno pagau- 
ties kaip taurės leidžiant kraują, iš kurių iš
traukia orą.

Šitie sliekai gali urnai perkeisti viso sa
vo kūno parvą ir tokiu budu urnai prisitaiko 
prie parvos jūrių dugno teip, kad sunku pa
tėmyti ir tas ne tik palengvina šitiems gyvū
nams medžionę ant jūrių sutvėrimų, bet gina 
r nuo priešų. Užpulti šitie sliekai išleidžia - 
apatišką juodą skystimą (sepiją); tas skysti- 
nas juodai nuparvuoja vandenį ir jame pa
šiepia slieką nuo priešų akių.

DALIS IV.
Sliekai.

Lytinis sliekas turi 30 centimetrų arba 
L pėdą ilgio..

Lytiniai sliekai turi minkštą, nuogą, 
3rėgną‘odą. * Todėl jie, kaip ir vynmedžių 
moliuskai, gali gyventi tik drėgnose vietose; 
sausose vietose, ant oro gyventi negal, ka
dangi kūnas išdžiūtų ir sliekas pastiptų. To
dėl tai lytiniai sliekai slepiasi žemėj, kur yra 
daugiau drėgnumo ir kur džiovinanti ir kai
tinanti saulės spinduliai negali pasiekti. 
Lytiniai sliekai išlenda iš žemės tik po lytui, 
kada žemė šlapia, arba naktimis, kada yra 
rasa. Likusį laiką lytiniai sliekai praleidžia 
drėgnose ir tamsiose žemėj iškastose olose.

Slieko kūnas ilgas ir laibas, todėl jam 
neslinku kasti olas minkštoje žemėj.

Sliekai neturi kojų, jie stumiasi pryša- 
kin tai ištęsdami pryšakinę kūno dalį, tai 
sutrumpindami vidurį ir užpakalinę kūno 
dalį. Visas kūnas gali žymiai išsitęsti, ka
dangi jis pasidalinęs į daugybę žiedelių. 
Slenkant sliekui, prigelbsti dar trumpučiai 
plaukeliai, kurie remiasi į žemę kaipi kojos. 
Ant kiekvieno kūno žiedelio yra po aštuonis 
plaukelius. $

Lytiniai sliekai kasa žėmėj olas dvejo
pai. Kur žemė minkšta, sliekas ją nustu
mia pirmutiniu kūno galu kaipi su kyliu. 
Kur gi žemė kieta, tai sliekas ją ima į na
srus ir praryja, perleidžia per žarnas ir vėl 
išstumia laukan. Teip besidarbuodami, ly
tiniai sliekai išneša iš palengvo apatinius 
dirvos sluogsnius ant paviršiaus,' viršutiniai 
gi sluogsniai, suprantama, nugrimzda gi
lyn. Kadangi sliekų olos ųuolatai užgriuva, 
tai kasa jie vis naujas. Tokiu budu lyti
niai sliekai suminkština žemę teip, kaip da
ro artojas ją ardamas. Taigi išpuola, kad 
lytiniai sliekai padeda žemdirbiams jų dar
buose. Drauge su žeme, sliekai prarija ir 
maistą, kuris susideda iš visokių pūvančių . 
medegų. Naktimis jie gabena į stfvo olas 
šmotelius augmenų lapų, šiaudelius ir kito
kias augmenų dalis. Po žeme jos supūva, 
sutrupa ir būva maistu sliekams. Kartais 
sliekas gabena į savo olas jaunus, ką tik su
žėlusius augmenis; kartais daržuose, jeigu 
prisiyeisia per daug, teip apgula augmenų 
šaknis, kad jos neįstengia įtraukti iš žemės 
tiek maisto, kiek reikia ir per tai augmenys 
skursta arba ir nudžiusta visai. Tokiuose 
atsitikimuose sliekai daro blėdį, bet, apskri
tai imant,Jie labai naudingi sutvėrimai, jie 
atlieka svarbią gamtoj užduotį — gerina dir- 
n-

Prie mažiausio žemės sudrebejimo slie
kas greitai slenka, Tinguojasi į savo olą? Tas 
rodo, kad jausmai sliekų jauslus ir jie jau
čia žemės sudrebėjimus geriau negu žmogus. 
Jeigu lytinį slieką apšviesti su žiburiu, jis 
teipgi tuojaus stengiasi pabėgti. Taigi slie
kas jaučia šviesą, nors jis, kaip ir daugumas

Kadangi moliuskai minta labai smul
kioms maisto dalelėms, tai jie neturi nė jo
kių ėtganų sukramtymui maisto, toki orga
nai ijr nereikalingi. Kadangi jiems nereikia 
nė medžioti, kaip kitiems gyvūnams, maistą 
atgabena pritekantis vanduo, todėl visi dvi
pusiai moliuskai neturi nė ubu čiupinėjimui, 
nė akių, neturi nė atskiros galvos, ant ku
rios pas kitus gyvūnus yra čiupinėjimo orga
nai ir akys.

Pajutęs pavojų, moliuskas įtraukia į kie
tą dėžę iškištą koją ir du stiprus muskulai 
(vS ir hS), einanti skersai kūno nuo vienos 
dėžės pusės prie kitos, tuojaus sandariai už
daro dėžę ir moliuskas atsiranda kaipi tvir- 
tynėj už tvirtų dėžės sienų, kurios jį gina 
nuo priešų. Ant tuščios dėžės galima patė
myti kiekvienoj pusėj dvi apvali lomuti 
(A. S.). Yra tai tatvieta, kur muskulai bu
vo pritvirtinti prie dėžės.

Pradinis arba bedantis moliuskas gy
vena stovinčiuose vandenyse, prūduose ir 
ežeruose, todėl ir dėžė jų plonesnė negu gy
venančių tekančiuose vandenyse, kadangi 
stovinčiuose ir priešų mažiau ir ramumas di
desnis, vanduo'dėžgs nekrutina.

Saldžių vandenų žemčiuginis moliu
skas gyvena smarkiai tekančiuose kalnų 
upeliuose ir upėse, todėl ir dėžė jų daug 
tvirtesnė ir storesnė. Šitie moliuskai dirba 
ir tikrus žemčiūgus, bet jie ne teip brangus 
kaip žemčiūgai gaudomi jūrėse. Žemčiugi- 
niai moliuskai gyvena tūlose upėse Šiauri
nės Amerikos, šiaurinės Maskolijos, Škoti
jos, pasitaiko ir Čekijoj, bet dėl neišmintin
go gaudymo dėl ėsančių dėžėse žemčiūgų, 
kaip kokiose upėse jau išnyko, kitur gi bai
gia nykti.

Jūrinis žemčiuginis moliuskas gyvena 
Indiškame ir. Didžiamjame oceanuose negi
liose vietose prie krantų. Gaudo jų dau
giausiai prie krantų angliškų Indi jų, ypač 
dideli guoliai yra prie salos Ceilono; jie yra 
po globa angliško rando, kuris guolius pa
dalino į skyrius, kaip girių augintojai dali
na girias, Kas metas moliuskus gaudo tik 
•vienoj dalyj. Skyrių yra dešimtis, kadangi 
tikri žemčiūgai suvisu išsivysto į dešimtį mth 
tų. Geriausi žemčiūgai paeina nuo moliu
skų guolių prie salos Ceilon, Persijos pa
krančių, teipgi prie Japonijos krantų. 
Žemčiūgai būva visokių parvų, bet bran
giausi yra balti, apvalus. Pasitaiko teipgi . - . . __ „
melsvi, rausvi ir gelsvi, rečiau jau Juodi, to- požeminėse olose gyvenančių sutvėrimų, vi< 
dėl už tokius moka labai brangiai. Rausvų 82 ’ neturi akių.#

(Toliam bu )



Pirmas „Žinyčios” sei
mas.

Nedėlioj, 8 d. balandžio, 
svetainėje NorthvresternUni- 
versity Settlement’o, atsibu
vo pirmas seimas „Žinyčios”, 
kuris visiškai ir garbingai iš
pildė savo užduotį.

Atstovai visų keturių kuo
pų, drauge su sąnariais ad
ministracijos, direkcijos ir 
gerbiamų delegatų 36tos kuo
pos S. L. A., apsvarstė įsta
tus ,.Žinyčios”, ir visus pa
karčiui paragrafus ir artiku
lu^ vienbalsiai priėmė.

Vien delegatas Ilgaudas 
užmetė, jog žymė a, Žinyčios” 
— skruzdynas, esanti neatsa
kanti vardui, o dar ir pats 
apdirbimas esąs prastas, nes 
musų skruzdynai esu nepana
šus į skruzdyną žymę „Žiny-

Bet kada tapo paaiškinta, 
k: d paveikslas to skruzdyno- 
I ui ratas iš veikalo garsaus fi
lologo* Benji F. Taylor ir 
jog tas skruzdynas yra tikru 
p:, veikslu namų termitų, ar
ba baltųjų skruzdėlių, kuo 
didžiausių darbininkių, ku
rie s dirba sau namus ant ly
gumų Senegalio, tankiai dė
siu,ties pėdų aukščio ir jog 
dėl to skruzdynas aiškiau ne
gu kas kitas reiškia stebuk
lingumą sujungtų narsių ma
žų spėkų, delegatai pripažino 
jį už atsakančią žymę bisne- 
tavam skyriui organizacijos, 
ir nutarė, įknnyjus užmany
mą „Žinyčios” sutvėrimo ko- 
li< nijos, duoti abdirbti sky
riui apšvietimo ženklą reiš-

■ ki ntį senovės Žinyčių — 
įkartą malkų laužą. Dabar, 
greta su skruzdynu, vienoj 
pusėj yra indas su ugnia, 
stovintis ant tvirto pilio- 

-'liauB, b antroj pusėj, ant to
kio pat piliorio, guli ragas 
gerovės. Ant juostės, apsu
kančios tuos piliorius, yra 
parašas — Susitelkimas Lie-

. tuvių Amerikoj.
Priėmus įstatus, seimas už

tvirtino atsisakymą vyriau
sybės: vice-prezident o — I. 
Doviatt’o, direktorių — A. 
Olševskio. Jezierskio ir Dzia- 
dūlio, kurie, apsunkinti savo 
reikalais, negalėjo išpildyti 
’<avo pareigų, o į jų vietą pa
skyrė: vice-prezidentu — Sta
nislovą Mikolaitį, direktoriais 
— Antaną Knistautį, Jagmi
ną ir ponią Mariją Kabašins- 
kienę.

Nutarta inkoporuoti „Ži
nyčių” po vardu ,,Susitelki
mas Lietuvių Amerikoj —Ži- 
nyčia”.

Nutarta, kas trįs mėnesius 
laikyti susivažimus „Žiny
čios”, pasikalbėjimui apie vi
sokius reikalus organizacijos 
drauge su visais sąnariais.

Nutarta nusiųsti perrašy
tus įstatus visoms kuopoms 
apsvarstyti visiems sąna
riams, opotam duoti a tapau- 

; dinti.
Nutarta susinešti su komi

tetu kolionizacijoš Susi vieny- 
jimo Lietuvių Amerikoj, ir, 
jei bus galima, drauge su 
juom darbuotiesi.

Nutarta paskirti lietuviš
ką laikraštį kaipo oficijališ- 
ką organą „Žinyčios”, o jei
gu laikraščio prilaukaus „Ži- 
nyčia” ne atrastų, leisti at
skaitą ,,Žinyčios” kas trįs 
mėnesiai, o pasididinus skait
liui sąnarių, atskaitą perka
sti į laikraštį. Tam tikslui 
paskirtas tapo komitetas.

Žadėta buvo laikyti seimą 
pėr trįs vakarus, bet viskas 
atsiliko teip sutaikiai, kad 
užteko ir trijų valandų.

Nuo 8 balandžio ,,Žinyčia” 
tapo organizacija paremta 
ant tvirtų pamatų. Komite
to darbai pasibaigė, ir nuo 
šio laiko visi sanariai jau už
sirašę, kaipo ir nauji kandi
datai, turės užsimokėti įžen
gimo mokesčius, ir gaus ant 
to rašteliu Kr

Dabar pradėsime rinkti ži
nias apie žemę, ir drąsiai 
žengsime prie įkūnijimo savo 
užmanymo. . Žinyčia factum 
W.

J.J.Hertmanavičia, pirma.

grija, ir Čekija, ir Slavonija, ir visi jūrių 
apielinkėja gyvenantieji pažino jį, — šaunus 
buvo vaikinas! Nebuvo minėtose šalyse kai
mo, kuriame penketas-kitas g^veįtojų nebū
tų buvę prisiekę Dievui užmušti JĮ} Loiką, o 
jis gyveno sau, ir jeigu jau jam patiko koks 
keno arklys, tai nors tu visą kareivių pulką 
pastatysi tą arklį sergėti — yistiek Žabaras 
jį pavogs ir jodinės juo! He! niekę jis nesi
bijojo!'" Teateinie pas jį patsai šėtonas su 
visais savo tarnais, tai jis, jeigu jau nebūtų 
paleidus į jį peilį, tai bent butų įnagiai iš
kovojęs, o kad velniams buttj tdkę po gerą 
niuką į snukį, tai nė neabejoki m

„Ir visi abazai žinojo jį, arba>bent apie 
jį girdėjo. Jis tik arklius mylėję daugiau 
nieko, ir tai neilgai: pajodinės, pajodinės ir 
parduos, o pinigus — kam reikia, tai juos ir 
imkie.... Nieko jis švento sau neturėjo — 
reikalinga tau jojo širdis, jis patsai ją sau iš 
krutinės išplėštų ir atiduotų tau, kad tik tau 
butų nuo to geriau. Tai, koks jis buvo, sa
kalėli!

,,Musų abazas tuomet prisilaikė Bukovi
noje, — tatai bus jau dešimt metų atgal. 
Sykį, — buvo tai, pamenu, pavasario naktį,

kareivis, ką drauge su Košutu kariavo, ir se
nis Nuras, beto da Rada — Danieliaus duk
tė, ir šeip kiti.

,,Tu pažysti mano Nonką? Tikra kara
laitė! Na, o Radą su ja lyginti negalima — 
’perdidelė butų garbė Nonkai! Apie ją, tą 
Radą, nieko žodžiais ir pasakyti negali. Gal
būt jos gražybė butų galima smuiku išgriež-

• ti, tik ir išgriežti nebent galėtų tas, kurs tą
• smuiką žinotų teip, kaip kad savo dūšią!
• „Daug jaunikaičių širdžių ji išdžiovino, 

oi daug! Sykį Moravijoj vienas didponis — 
senas, gauruotas — pamatė ją ir kaip mietas 
nustebo. Sėdi ant arklio, žiuri ir dreba 
taip apušės lapas. Gražus jis buvo, kaip 
velnias šventėje: žiponas auksu siutas, prie 
šono kardas kaip žaibas svida, vos arklys ko 
ja traptels.... visas mat kardas brangiais 
akmenimis sodintas, ant galvos mėlyno akso
mo kepurė, tartum dangaus sklypelis.... 
Didelis buvo ponas! Žiurėjo, žiurėjo, paga
lios ir sako Radai: „Ei! Pabučiuok mane, 
duosiu visą mašną pinigų!” O toje tik nusi- 
gryžo į šalį — ir tiek! — „Dovanokie man, 
jei žodžiu užgavau, bet nors maloniau žvilg
terėk į mane!” — ūmai nusižemino didybes 
pilnas senas magnatas ir metė jai po kojų 
pinigų mašną — didelę, broleli, mašną! O 
jijė, tartum netyčiomis, paspyrė koja mašną 
į purvyną.... ir tiek.

„“Oi, mergė!” — atsiduso didponis. 
Smogė arklį rimbu — tik dulkių debesį pali
ko. . c '

„Ant rytojaus vėl atsirado. *,Kas jos 
tėvas?” — griaustiniu griauja po abazą. Iš
ėjo Danielius. — „Paiduok mąn savo dukte
rį, duosiu, kiek reikalausi!” —O Danielius 
ir sako jam, — „Tai tik ponai visa’ pardavi
nėja, pradedant nuo savo kiaulių iki savo 
saužines; o aš drauge su Košutu kariavau ir 
nieku nepirkliauju!” — Sustaugė didikas ir 
tvėrės už kardo, bet kas-toka iš mūsiškių įki
šo degančią pintį arkliui į ausį, fas ift nunešė 
drąsuolių. O męs nuėmėme abazą ir keliavo
me toliaus. Einame dieną, einame kitą, tik 
žiūrime — ponas vėl mus pasivijo.... — 
„Ei, jus — sako: — prieš Dievą ir prieš jus 
mano saužinė gryna: duokite man tą merge
lę, tebūna ji mano moterimi; visu savo turtu 
pasidalysiu su jumis, o mano turtai neap- 
skaitomi!” — Visas dega ir, kaip vėjo supa
ma lendrė, sviruoja ant balno. • Męs užsimą- 
stėme. .

„— Nagi, dukrele, sakyk! — pratarė 
sau po-nosia Danielius.

i ,,— Jeigu erely te savu noru eitų į varno 
lizdą, kuo ji tąsyk butų? — paklausė mus
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— Teip, kad tai tu vaikštinėji, bastai
si.... Tai ir gerai! Tu, sakalėli, puikų 
sau kelią pasirinkai. Teip ir reikia: vaik
ščiok ir žiurinėk, prisižiūrėjai viso — gulk ir 
mirk.... Ot ir vlškas!

— Gyvenimas? Kiti žmonės? — tęsė jis 
toHau, skeptiškai išklausęs mano pasiprieši
nimo jojo sprendimui „teip ir reikia”. — 
He, he! Ką tas tave apeina? Ar tu n’esi 
gyvenimas patsai sau? Kiti žmonės gyveno 
ir apsėjo be tavęs, pragyvens jie ir toliau be 
tavęs. Gal tu manai, kad esi kam reikalin
gas? E, sakalėli! tu n’esi nė duona, nė pa
galys, ir niekam tavęs nereikia.

— Mokintis ir mokinti kitus, sakai? O 
tu gali išmokti, kaip padaryti žmones laimin
gais? Ne, negali. /Tu pirma pražilk, o tada 
jau kalbėk, ka reikia mokinti ir kO mokin
ti.... Ko mokinti? Kiekvienas žino, kas 
jam reikia. Kurie protingesni, tie ima, kaš"—sėdime męs: aš štai, Danielius— buvęs 
duodasi imti, kurie paikesni, tie nieko ne
gauna, ir kiekvienas patsai mokinasi....

— Juokingi jie, tie tavo žmonės. Susi
kimšo į krūvą ir smaugia kits-kitą, o juk vie
tos ant feemės antai kiek! — Makaras plačiai 
pamojo ranka į stepus. — Ir vis dirba. Ko
dėl, kam? Niekas nežino.“" Matai, kaip žmo
gus aria, ir mąstai: štai jis po lašą savo spė
kas, drauge su prakaitu, išlašins į žemę, o 
paskui patsai į ją guls ir supus joje. Nieko 
po savęs nepaliks, nieko Jis nuo savo lauko 
nemato, ir kaip gimė, teip ir miršta — kvai
liu!

— Tikrai, argi tai tik Jis dėlto gimė, 
kad parausti žemę ir paskui numirti, nespė
jus dagi nė sau pačiam kapą išsirausti? Ar 
jis žino, kas yra laisvė? Suprantama jam 
stepų platybė? Ar jūrių bangų giesmė link
smina jo širdį? E-e? Vergas jis! Kaip ver
gu gimė, teip visą gyvenimą ir pasiliko ver
gu, ot ir gana! Ką jis su savimi gali pada
ryti? Nebent pasismaugti, 
protingesnis....

— O aš, štai, žiūrėk, per 
aštuonis metus tiek mačiau, 
tą surašyti ant popieros, tai z______ c „
kių kaip tavo krepšių nesukraus!. Ė, nagi, 
pasakyk tu man, kokiuose kraštuose aš n’esu 
buvęs? Nepasakysi! Tu nė nežinai tokių 
kraštų, kokiuose aš esu buvęs. Teip reikia 
gyventi: eik, eik ir eik.... Ilgai ant vietos 
nebūk, niekai. Kaip tatai diena ir naktis ' 
per amžius bėga, kita-kitą vydama, aplink 
žemę, teip ir tu bėk nuo savo minčių apie 
gyvenimą, idant nepaliauti jį mylėti.... O ’ 
įsimąstysi — perstosi tuojau mylėti gyveni- < 
mą, tas visada teip būva. Ir su manim tas 
jau buvo. Ei, sakalėli, buvo ir su manim!..

— Sėdėjau aš kalėjime, Galicijoje. — 
• Kam aš gyvenu ant svieto? — sykį kai p-ta i 1 

parėjo man į galvą iš nuobodumo — nuobo
du kalėjime, širdel, oi kaip nuobodu! — ir 
pagavo mane tužba už širdies, kaip pasižiu- 1 
tėjau pro langą į laukus, pagavo ir kaip re- 1 
plėmis suspaudė tą mano širdį. Kas pasa
kys, kam jis gyvena? Niekas, širdel, nepa
sakys! Ir patsai savęs klausti apie tatai ne
reikalauji. Gyvenk—ir viskas. Vaikščiok ir 
žiūrėk apie save, tuomet nė tužba tavęs ne
griebs niekada. Aš tąsyk vos nepasismau- 
giau juosta, ot kaip!

— Beje! Kalbėjaus sykį su vienu žmo
gumi. Rustus tai buvo žmogus — jūsiškis, 
maskolius: „Reikia, sako jis, gyventi ne 
teip, kaip tu patsai nori, tik teip, kaip pasa
kyta Dievo žodyje. Atsiduok Dievui ir Jis 
duos tau visa, ko Jo prašysi. ” O jis patsai 
visas nuplyšęs, nuskuręs. Aš ir pasakiau 
jam, kad jis, vage, paprašytų Dievo naujų 
sau drabužių.... Supyko ir, koliodamas, 
išvijo mane laukan. O pirmto papasakojo, 
kad reikią atleisti žmonėms ir mylėti juos. 
Jeigu teip, 4ai reikėjo atleisti ir man, jei ma
no kalba kiek-nors jo mylistą užgavo. Ir 
mat mokytojas! Jie mokina kitus mažiau 
valgyti, o patys valgo po dešimt sykių ant 
paros!

Jis nusispiovė į ugnį ir nutilo, išnaujo 
prisikimšdamas sau pypkę. Vėjas liūdnai 
ir tyliai kaukė, tamsoje žvengė arkliai, o iš 
abazo plaukė švelni ir gašli dainelė. Tatai 
dainavo gražioji Nonka, Makaro duktė. Man 
buvo jau pažystamas jos gilus krutinės bal
sas, visada kaip-tai keistai neužganėdintai ir 
išdidžiai skambąs, vis-tiek, ar ji dainuoja ar 
sako „sveikas.” Ant Jos tamsaus, blankaus 
veido atsimušė karalienės puikybė, o tamsiai 
rudose akyse, pridengtose tankių juodų 
blakstienų šešėliu, žibėjo sąmonė savo viea- 
valdančios, žavinančios gražybės ir paniekos 
visam, kas ne ji pati.

Makaras padavė man pypkę<
— Rūkyk! Gerai mergšė dainuoja, a? 

Norėtum, kad tokia tave pamiltų? Ne? Ir 
gerai! Teip ir reikia! Netikėk mergoms ir 
šabnkis jų. Mergai bučiuotis geriau ir pri- 
imniau, negu man pypkę rūkyti, o pabučiuo
si ją — ir numirė laisvė tavo širdyje. Pri
riš ji tave prie savęs kuo tokiu, ko nė maty
ti, nė sutraukyti negali, ir atiduosi tu jai vi
są savo dūšią, o tau tik — kas atliko.... Iš
tikto! Saugokis mergų! Visada meluoja, 
gyvatės. „MyBu, sako, tave labiau už visa 
ant svieto,” o tik dilgterėk. Ją adatos viršū
nėle, ir ji sudraskys tau širdį. Žinau aš! 
Oi-oi! kiek aš žinau!.... Pasakysiu tau, sa
kalėli, vieną atsitikimą — nori? O tu visa 
tą įsidėk sau į galvą, ir kaip įsidesi — visą 
savo amžių busi laisvu paukšteliu....

„Gyveno ant šios žemelės jaunikaitis, či
gonas, vadinamas Loika Žabaras. Visa Vea*

jei kiek butų

penkiasdešimt 
kad jeigu visa 
į tūkstantį to-

lizdą, kuo ji tąsyk butų? 
Kada.

,,Nusijuokė Danielius,
,,— Šauniai, dukra! 

Derybos nesieina! Jieškok 
lių — tos nu lankesnės! '

, ,Ir nuėjome sau.
„O tasai didponis stvėrė savo aksominę 

kepurę, trenkė ją į žemę ir nudumė, o dūmė 
teip, kad net žemė drebėjo.... Ot, kokia 
ta Rada buvo, sakalėli!

„Taigi! Teip sykį naktį sėdime męs ir 
girdime — Stepuose skamba muzika. Puiki 
muzika! nuo jos kraujas gyslose degė, ir 
kvietė ji tartum kur toliu, toliu.... Jautė
mės, kaip nuo tos muzikos visi męs pradėjo
me trokšti ko tokio, po ko ir gyventi jau ne
sinorėtų, arba jei gyventi, tai tik viešpačiais 
ant visos žemės.... Tai, kokia tai buvo, sa
kalėli, muzika!

„O ji vis artynt artyn. Štai iš tamsu
mos išlindo arklys, o ant jo raita® žmogus, 
sėdi ir griežia. Prisiartino, suatojoiprie ug
nies, paliovė griežęs ir, šypsodamasis, žiuri į 
mus.

„— He, Žabaras, tai tu!. . .n. -^'linksmai 
šūkterėjo jam Danielius. — 'Patai' kur jis, 
tas Loika Zobaras! ’ 4

„Ilgi jo ūsai gulėjo ant pečių, ęusimaišę 
su jo garbiniais juodvarnio spaęąų dažo, 
akys žiba — sakytum dvi skaisčios žvaigžde
lės, o nusišypsojimas — tikra sauįėf dievaž 
Tartum kalviai iš vieno geležies gabalo nu
kalė jį drauge su arkliu. §|ovi visas, it 
kraujuose, apšviestas besikurinancios ugnies 
šviesa, ir šypsosi, apreikšdamas dvi eili bal
tų, kaip marinoms, dantų. E,, skradžiai s te
prasmengu, jeigu aš nepamilau jį, kaip save, 
pirmiau, negu jis spėjo .man žodį pratarti ar
ba bent tik pastebėti, kad ir aš teipjau gyve
nu ant svieto!

o bu juo ir męs. 
Girdėjo ponas? 
geriau balandė-

Pažvelgs jis tau | akis,ir apvaldo tavo širdį,

jies. Su tokid žmogumi ir tu patsai tuojau 
geresniu tampi. Maža, širdel, tokių žmonių! 
Antrą vertus, ir gerai, kad maža. Jei ant 
svieto butų daug gero, tai jį ir už gerą nie- i 
kas nelaikytų. Taigi!- Bet klausyk toliaus. i

„Rada ir sako jam:
,,— Gerai tu, Loika, grieži! Kasgi toks 1 

padirbo tau tą smuiką, teip skambų ir jau
trų?

„Olziika juokiasi.
„— Aš patsai jį sau pasidirbau! O dir

bau jį ne iš medžio, tik iš krutinės jaunos Į 
mergelės, kurią labai mylėjau, o stygos — iš ' 
. os širdies suktos. Meluoja da truputį amui- ' 
tas, na, tik aš moku gerai stryku valdyti! 
datai? - *. - i

„Suprantama, žmogus, kol jaunas, sten
giasi išsyk apdumti merginai akis, kad jos 
neuždegtų jo širdies, bet kad pirma jos pa- • 
čios apsidengtų Budėjimu tavęs.... ot, tą 1 
įaudė ir Loika. Tik ne ant tokios pataikė, 
iada nusisuko į šalį ir,* nusižiovojus, tarė:

,,— O da girdėjau pasakojant, buk Zo
baras esąs išmintingas ir mitrus: bet tik 
žmonės meluoja! — ir nuėjo šalin.

„— He, mergele, aštrus tavo danteliai! 
— bliksterėjo akimis Loika ir nušoko nuo 
arklio. — Sveikučiai, broliai! Štai ir aš 
pas jus!

,,— Prašom, prašom svetelį, erelį! — 1 
atsakė jam ant pasisveikinimo Danielius. 1 
Pasibučiavome, pasišnekučiavome ir sugulo-. 

me. Kietai miegojome.. Ant rytojaus, žiū
rime, Zobaro galva parišta skepeta. Kas pa
sidarė? Menkniekis, vage, bemiegant, ar
dys jį kanopa užgavęs.

„Ei, ei, ei! Supratome męs, kas tas ar
klys, ir šypterėjome sau į usus. Nusišypso- 
o ir Danielius. Tai ką, begu Loika never

tas Rados? Na, jau ne! Kaip graži merga, 
ne butų, vistik jos dūšelė siaura ir sekli, ir 
nors tu jai šimtą svarų aukso ant kaklo pa
kabinsi, vistiek ji nuo to nebus geresnė, ne
gu ji yra. Na, gerai!

, .Gyvename męs, gyvename vis toje pa
čioj vietoj. Visa mums tuomet gerai ėjosi, 
ir Zobaras su mumis. Tai buvo draugas! 
Ir išmintingas buvo, kaip senas, ir susipaži
nęs su visukuo, ir skaityti mokėjo rusiškai ir 
vengriškai. Būdavo, pradės ką pasakoti, 
tai rodos nė nemigtum, tik klausytum ir 
klausytum! O jau griežti mokėjo — skra- 
džiais tenueinu, jei ant svieto kas-nors ge
riau už Zobarą griežė! Patrauks stryku per 
stygas, ir sudreba krutinėję tavo širdis, pa
trauks da sykį, ir apmiršta ji, klausydama, o 
jis griežia ir šypsos. Ir verkti ir tuo-pat sy
kiu juoktis norėjos, klausant jo muzikos. 
Girdi štai, kaip kas-toks, rodos, graudžiai 
vaitoja iš-po'stryko, vaitoja, prašo gelbėti —u- 
ir kaip peiliu raižo tau krutinę. O štai ste- 
Į)ai seka dangui pasakas, tylias, liūdnas pa
sakas. Rauda mergelė, išleisdama savo mie
lą bernelį! O bernelis, kaip bijūnas, šaukia 
savo mergelę į stepus, trokšta su ja pasima
tyti.... Ir staiga— ei! Griausmu griau
ja gaivi laistės daina, rodos ve ir pati saulė, 
klausydama tos dainos, pradės po dangų šo
kinėti! Ot kaip, mano sakalėli! -

„Kiekviena tavo kūne gyslelė suprato tą 
dainą ir tu patsai dariais! jos belaisviu. Ir 
jei tik tuomet Loika butų riktelėjęs: „pei
liais broliai!” — tai visi męs ir būtumėm ėję 
peiliais, ant ko tik jis butų nurodęs. Visa 
jis galėjo padaryti su žmogumi, ir visi mylė
jome jį, smarkiai mylėjome, tik viena Rada 
nežiūri į vaikiną; ir tas da butų nieko, bet 
nesikakindama tuo, ji da ir pašaipo jį. Sma
giai ji įgriebė Zobaro širdelę, oi smagiai! 
Dantimis griežia Loika, tampydamas sau ūsą, 
akys tamsiau už bedugnę žiuri, o kartais jo
se tokia ugnelė sužiba, kad visus mus šiur
puliai nupurto.... Nueis naktį Loika toli 
į stepus, ir rauda ten jo smuikas iki ryto, 
rauda, Loikos laisvę laidoja.... O męs gu
lime, klausomės ir galvojame: ką daryti? 
Žinome gerai, kad jeigu du akmens ant kits 
kito verčiasi, tai stotis tarp jų, vage, negali
ma — sužeis. Teip dalykai ir ėjo.

„Sykį sėdime visi susirinkę ir šnekamės 
apie reikalus. Nuobodu pasidarė. Danie
lius ir prašo Loikos: — „Padainuok, Zobare, 
dainelę, palinksmink musų širdis!” — Tas 
žvilgterėjo į Radą, kuri netoli nuo jo gulėjo 
augštienika ant žemės ir žiurėjo dangun, ir 
užgavo stygas. Teip ir suskambo, suvirko 
smuikas, tartum ir ištikrųjų tai butų merge
lės širdis buvus.... O Loika dainavo:

Ei, o! Krūtinėj deg’ ugnis, 
O platus teip Stepai!

Man žirgo vėjas nepavys,
• Tvirta mano ranka!....

„Rada pakėlė galvą nuo žemės, atsisuko 
ir, pasižiurėjus dainininkui į akis, nusišyp
sojo. Nušvito Loika, kaip aušrelė.

Ei! žirgeli, miklink kojas! 
Lėksim toli per stepus!

Stepai tamsia migla klojas, 
O už stepų diena bus!

Ei! sutikti dieną lėkim!
Augštyn kilti tu bandyk.

Tik iškilęs, už mėnulio, 
Žirge, karčiais nekBudyk!

,,Ot dainavo! Niekas Jau dabar teip ne
dainuoja! O Rada ir sako, tartum šaltu 
vandeniu pila:

„— Tu, Loika, geriau nelekiok teip aug- 
štai, Ja gali nupult, ir tai kur Į purvyną tie
siog nosim, prie to ir usus susitepsi. —
? t „Loika pasižiurėjo tik į Ją liūto akimis, 

bet nieko neatsakė — nukentėjo vaikinas ir 
dainuoja sau toliau:

Ei, ei! O Jei prašvis diena
Ir miegant mudu ras,

Abu ugnyj gėdos!

,,— Tai man daina! — tarė Danielius: 
— niekada negirdėjau tokios dainos; tegul 
velniai iš manęs sau kepsnį pasidaro, jeigu 
meluoju! — Senis Nuras ir usus pakraipė 
ir pečius patraukė; ir visiems mums smar
kiai patiko ta Zobaro daina. Tik vienai Ra
dai ji nepatiko. "

„— Lygiai teip vieną sykį uodas birbė, 
pamėgdžiodamas erelio klegėjimą! — tarė ji, 
tartum sniegu į mus metė..

' ,,— Gal tu, Rada, užsimanei rimbo? — 
tarė Danielius, artindamasis prie Jos, o Zo
baras, visas, it žemė, pajuodęs, trenkė savo 
kepurę į žemę ir sako:

„— Palauk, Danieliau! Karštam žir
gui suvaldyti — reikia plieno žąslų!.... 
Leisk už manęs savo dukterį!

,,— Tatai, vyras, pasakė! — nusišypsojo 
Danielius. — Ogi imkie sau ją, jeigu nori ir r 
gali!

„— Gerai! — atsakė Loika ir atsisuko Į 
Radą.

„— Na, mergužėle, paklausyk manęs 
truputį, tik nesipuskie perdaug! Daug aš 
jau tavo sesučių mačiau, eigi daug! <Tik nė 
viena jų neįgriebė mano širdies teip, kaip 
tu. Teip, Rada, apvąldei tu mano dusią! - 
Na ką? Kaip kam likta, teip turi ir būt, 
ir...~. e! nėra tokio žirgo, ant kurio butų 
galima pačiam nuo savęs pabėgti!.... Imu 
gi tave už mpterį prieš Dievą, savo garbę, ta
vo tėvą ir prieš visus šiuos žmones. Tik žiū
rėk, mano norams nesipriešink — aš vistik 
esu laisvas žmogus ir gyvensiu teip, kaip no
rėsiu! — ir jis prisiartino prie Rados, dantis 
sukandęs ir žaibuodamas akimis. Žiūrime, 
ištiesė jis jai ranką.... Na, mąstome sau, 
tik gi Rada pataikė pažaboti tą stepų žirgą!.. 
Tik staiga matome — sumojo Loika ranko
mis ir plumt! augštienikas ant žemės....

„Kas, po plynių? Tartum kulka tie
siog vaikinui į širdį pataikė. O tai mat Ka
da, pasiautus šikšniniu botagu, apvyniojo jį 
apie Loikos kojas ir smarkiai timpterėjo į 
save, — štai nuo ko jis parpuolė.

„Ir vėl atsigulė sau mergšė. Guli, nesi- 
krutindama, ir tylomis šaiposi sau. Žiūri
me, kas bus. O Loika sėdi ant žemės, galvą 
rankomis susiėmęs, tartum bijodamas, kad ji 
jam neplyštų. Paskui atsikėlė ir tylomis, ’ 
palengva, į nieką nežiūrėdamas; nuėjo į Ste
pus. Senis Nuras šnypšterėjo man: —„Pri
dabok jį!” — Ir aš, nakties tamsumoje, nu
sėlinau paskui Zobarą i Stepus. Teip tai, 
sakale!”

Makaras iškratė iš pypkės pelenus ir vėl 
ėmėsi ją kimšti. Aš šilčiau susisupau plo- 
ščiumi ir, gulėdamas, žiurėjau į jo seną vei
dą, pajuodavusį nuo vėjo ir saulės. Kaktą 
suraukęs, rūsčiai lingavo jis galva ir kažin- 
•ką sau po nosia šnabždėjo. Jo tankus žili 
ūsai krutėjo be paliovos, o vėjas draikė jam 
plaukus ant galvos. Jis buvo panašus į se
ną aržuolą, žaibų apdegintą, bet vis da tvir
tą, galingą ir besididžiuojantį-savo galingu
mu. Jūrės be paliovos ošė, blaškydamos 
vilnis ant kranto, o vėjas nešiojo tą ošimą po 
stepus. Nonka jau paliovė dainavus, o susi
rinkę ant dangaus debesiai darė rudens nak
tį da tamsesne, da klaikesne. Makaras tęsė 
toliau: % ■ ’

„Ėjo Loika palengva, nesidairydamas, 
galvą nulenkęs ir rankas nuleidęs, pagalios 
atėjo iki upelio, atsisėdo ant akmens ir atsi
duso. Atsiduso teip, kad mano širdis krau
jais apsiliejo iš gailesčio, bet vistik prie jo 
neprisiartinau. Žodžiu širdies skausmų he- 
palengvinsi — teisybė!? Nagi! Sėdi jis va
landą, sėdi kitą ir trečią — sėdi, nė ne- . 
krust!.....

„O aš netoliese guliu. Naktis sviesi, 
mėnesiena, Stepuose galima toli viską "maty
ti.

„Staiga matau: — nuo abazo skubiai at
eina Rada.

„Linksma man pasidarė, tikrai. Ei! — 
mąstau sau — šauni merga, ta Rada! — 
Štai jijė prisiartino prie jo, o jis nė negirdi. 
Padėjo rauką jam ant peties; krūpterėjo 
Loika, paleido sunertas ant kelių rankas ir 
pakėlė galvą. Ir kaip šoks, kaip stversis už 
peilio.... Na, matau niekai, papiaus merg
šę, ir jau norėjau, šūkterėjęs į abazą, bėgti 
gelbėti ją, staiga girdžiu: *

,,— Mesk peilį!...’. Tuojau galvą ’su- 
ardysiu!....

„Žiuriu, Rada laiko rankoje pietelių ir 
taiko juo tiesiog Zobarui į galvą. Tai šėto
nas merga! Nagi, mąstau sau, dabar juodu 
spėkose lygus, kas gi bus toliau?

„— Klausyk! — Rada užsikišo pistolių 
už juostos ir sako Zotearui: — Aš atėjau ne 
Užmušti tave, tik susitaikyti. Mesk šalin 
peil|l

„Tas numėtė ir rūsčiai žiuri jai į akis. 
Keista labai išrodė, broleli I Stovi du žmo
nės ir kaip žvėriai į kits-kitą žiuri, o abudu 
tokie geri, tokie šaunus žmonės. Stebisi į 
juodu tik skaistus mėnuo ir aš — niekas 
daugiau.

„— Paklausyk manęs, Loika: — aš tave 
myliu! — sako Rada. Tas tik pečius pa
kraipė, tartum jo rankos ir kojos butų buvę 
surištos.

,,— Mačiau aš daug jaunikaičių, bet tu 
už visus juos narsesnis ir gražesnis teip dn- 
šia savo, kaip ir veidu.... Man tik mirk- 
telt — visi jie sau usus nusiskustų, panorė
čiau — visi jie ant kelių prieš mane pul
tų.... Bet kas iš to? Jie ir teip neperdaug 
narsus, 0 jau aš ir visai juos į bobas pa ver
sčiau. Maža ant svieto beliko šaunių, drą
sių čigonų, labai maža, Loika. Niekada aš 
da nė vįeno nemylėjau, o tave, Loika, myliu. 
Ir myliu aš da laisvę! O tą laisvę, Loika, aš 
myliu dagi labiau, negu tave. Tik be tavęs 

(Toliaus bus)
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Tos aukos yra paskirtos so- 
' kančiai:

araugysie ar 
vejanti, nęs visi kovoja už 
savo principus, nori įvikdinti 
savo idėas, bet kovos būdas 
ir pasekmės yra nevienokios, 
dėlto, ir šelpdami, .mes turi
me išreikšti kokia yra ta 
partija, katrą aukautojai ar 
aukautojos vadina kovojan
čia. Chuliganai, juodoji šim
tinė, arba pulkai dragūnų ir 
kazokų teipgi „kovoja”, bet 
jų kova yra prieš tuos, kurie 
kovoja už laisvę, numetimą 
despotizmo,* už nepriklauso
mybę savd krašto* nuo sve- 

1 timtaučių — siurbėlių, ir pa
kėlimą tautiškos dvasios ir 
kitus dalykus. Dėlto au
kautojai teiksis aiškiau pra
nešti, ar skirią L. 8. D. P. 
ant ginklų,, ar L. D. P. ant 
kėlimo tautiško supratimo ir 
kovojimą už jį, ar Mokintojų 
draugijai, ant auklėjimo mu
sų kalbos mokyklose, . kur 
valdžia už mokinimą nemo
ka, arba kitiems kokiems rei
kalams Lietuvoje, kurių yra 
daugybė, ir visi laukia musų 
pašelpos. Dėlto, guodotini 
aukautojai, teiksitės tą, siųs
dami pinigus ant kasieriaus 
rankų, paaiškinti, kad ne
reiktų mums bereikalingus 
užklausinėjimus daryti.

Pinigai esanti' ant kasie
riaus rankų, kaipo nepaskir
ti, teblaukia aukautojų pa
skiri mo, arba jie gulės, kol 
Lietuvoje nesusityers iš visų 
veikiančiųjų partijų kovo
jančių už nepriklausomy
bę Lietuvos toks komite
tas, ant kurio rankų galėtu
mėm siųsti pinigus ir laukti 
jų pasidalinimo, bet tas var
giai gal įvikti dėl skirtumo 
partijų mierių, kurios viena 
antrų principus nelabai tole
ruoja.

Aukautojai, siųsdami pini
gus pas kasierių, lai nesiun
čia jam korespondencijų, nes 
■tokios korespondencijos tur 
keliant nuo kasieriaus, prie 
sekretoriaus ir tik tad u į re- 
dystę, tokiu budu pusėtinai 
susivėlina. Antra, mes ne
turim tiesos korespondecijas 
koreguoti arba jas taisyti, tai 
darbas rėdysčių. Su pini
gais siųskit vien aukautojų 
vardus, o korespondencijas, 
kaip tie pinigai likosi surink
ti, kokios draugystės aut sa
vo mitingų nutarė paaukauti 
irti., siųskit stačiai į rėdy
sią, kokia jums patinka. Po 
vardais visada paminėkit, ko
kiame laikraštyje norit ma
tyt aukautojų vardus pagar
sintus.

Aukas siųskit vis kasieriui, 
p. Theo. Dūdai, 921 So. 2 
st., Philadelphia, Pa., o jis 
man apie priėmimą praneš. 
Man pinigų nesiuntinėkit, 
nes pasidaro vien dvejopi 
kaštai.
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Meriden, Conn., per V.

Milkbaką.................. 3.10
Viso pasiųsta L. S.D.P.$322.15

L. D. P.
Easton, Pa., per J. Cvir-

ką................................ 2.45
8. Boston, Mas?., per kn.

Žilinską, dr. šv. Petro
ir Povilo..................100.00

Easton,Pa., per J. Krikš
čiuką .........................1.89

S. Boston, Mass., per kn.
Žilinską......................80.35

Viso pasiųsta L.D.P. $184.69
Lietuviškų mokytojų reika

lams:
So. Boston, Mas?., per

kun. Žilinską d r. šv.
Petro ir Povilo.........27.00

Amsterdam, N. Y., per
— B. Balevičią.............25.00

Viso $52.00
Lietuvių mokintojų draugi

jai:
S. Boston, Mass., per kn.

Žilinską dr. šv. Petro
ir Povilo..................... 27.00
Lietuviui XQX (Dr. B.)

S. Boston, Mass., per kn.
Žilinską................  .50.00

Aukos nepaskirtos.
Philadelphia, Pa., aukos

nuo seimo ir prakal
bų ................   294.03

Chicago, III., per C. J.
Wistert, Jaunų Vyrų
Dr kas Kliubas.........30.00

Amsterdam, N. Y., per
B? Balevičią.............32.00

New Britain, Conn., per
M. Mažeiką . . 11.50

Schenectedy, N. Y., per
B. Balevičią ......... 114.00

Philadelphia, Pa., per S.
Maukų ................... 11.80

Providence, R. L, per J.,
V. Gudaitį............. .  .34.50

Viso nepaskirtų aukų$527.83
Išlaidos. ’

Ant rengimo seimo ir
mass-meetingo......... 74.78

Typewriting seimo rezo
liucijos .................... 12.00

86.78
Išsiuntinėjus visas paskir

tas aukas, ant C. K. R. Š. 
kasieriaus rankų liekasi 
$441.05.

C. K. K. Š.
Prezidentas, kun. M. Peža,
Susineš. sekr., Šernas,
Fin. sekr., F. J. Bagočius.
PASARGA. Daugelis, pri- 

slųsdami aukas, parašo, jog 
skiria visoms kovojančioms

rtijoms, nenurodo, kokias Lietuviuj XQX (Dr. B.) 
rtijas jie už kovojančias

laiko. Kiekri ras žmogus,

yra ko- (lietuvių Mokytojų drau
gijai, per „Vilu. Ži

nias”, .....27.00
Viso išsiųsta tuoj po 

apląikymui šioskvi- 
tos..................... $645.84

Pasiliks pas , kasierių 
nepaskirti) aukų . .$527.83 

Naminių išdavimų vi
so ......... 86.78

Kitų laikraščių meldžiam 
tą atskaitą patalpinti savo 
špaltose.

C. K. R. Š. (atskaita už kovo 
m. 1906 m.).

Šiuomi mes pranešam ka
sieriaus „Lithuanian Relief 
Fund” pasiųst aukas au
kautojų paskirtas nuo 22 d. 
vasario iki 31 d. kovo 1906 
sekančiai: -*•
Lietuvių Socijal -Demo
kratų Partijai, per J.
Lizdeiką................. $332.15

Lietuvių Demokratų Par
tijai, per „Vilniaus Ži
nias” (Dem. partiją re
prezentuoja ne „Vilu. w 
Žin.”, bet „Lietuvos 
Ūkininkas”. Rd.) $184?

Lietuviškos kalbos reika
lams (užlaikymo lietu
viško mokytojaus Vil
niuje) ................. $52.00

(jau kamerine pirma 
išsiuntė) ................... 50,00

Lieka viso $441.05 
Centr. Kom. Re v. Šelp. 
Prezidentas, kun. M. Peža? 
Susineš. sekr., Šernas, 
Fin. sekt. F.J. Bagočius.

SeiinoChlcagoj reikaluose.
„Lietuvoj” buvo paduotas 

sumanymas apie laikymą to
ly mesnių sesijų politiškojo 
seimo Chicagoje, laike S.L.A. 
seimo. Aš ypatiškai prieš 
tokį sumanymą nieko netu
riu. Philadelphijoj, džiau
giuosi, buvo užmegstaa die
gas politiškojo Amerikos lie- 
vių susiartinimo ir susižinoji
mo, ir tegul tas diegelis au
ga. Gaivinkime jį nuolat, 
gaivinkime visi.

Programas Philadelphijos 
seimo buvo trumpas. Tą at
jautė visi. Bet daug buvo 
priežasčių, dėl kurių jį sta
čiai negalima^buvo išplėtoti. 
Tūli dalykai, daleiskime, bu
vo surengti, o, seimui susiva- 
žiavus, nebuvo perstatyti, ne 
jau dėlto, kad buvo mažai lai
ko, bet labiaus todėl, kad....
aplinkybės neleido. Tiek 
gerai, kad Philadelphijoj bu
vo padaryta pradžia.

Politiškoje musų kovoje ir 
darbavimuosi kaskart atsiran
da vis n a j i reikalai, naujos 
kliutįs. Juos reikia apkal
bėti. Susivažiavę Chicagoje 
delegatai, daugiausia* iš „Va
karų”, juk nenorės panaikin
ti pradėtą musų Philadoje 
darbą, tik jį stengsis pastū
mėti tolyn. Tankesnis ir 
platesnis musų reikalų svar
stymas labiaus užlnteresuos 
visuomenę ir atneš daugiau 
naudos.

Aš pritariu laikymui poli
tiškųjų sesijų mieste Chica
goje laike 8. L. A. seimo ir, 
jei pats negalėsiu būti, nors 
ant rašto prisiųsiu savo su
manymus.

Kun. J. Žilinskas.

Iš™.
išrinkti} 155 durnos|B

delegatų, 112 priguli prie 
demokratų konstitucijonali* 
etų partijos, 15 šalininkų 
caro manifesto spalių mėne
sio, 4 reakcijos pasekėjai ir 
24 neprigulinti dar į kokią 
nors partiją. Nors į antrą 
konvenciją buvo išrinktų ir 
daug stačiatikiškų popų, bet 
į durną ne pateko nė vienas 
popas, o išrinko 3 katalikiš
kus kunigus, vieną rabiną ir 
vieną mahometonišką muilą. 
Peterburgo ekonomiškoji 
draugystė, už pritarimą reak
cijai ir suteikimą pilnos va
lios jenerolams elgtiesi kaip 
nori su žmonėms pasikėlu
siuose kraštuose, iš skaitliaos 
draugystės sąnarių išbraukė 
ministerių perdėtinį Wittę. .

| Subatoj.. prieš valy kas, 
ant prigulinčios Japonijai 
salos Formoza, pietinėj salos 
dalyj, buvo smarkus žemės 
drebėjimai. Japonijos ran
das pagarsino, jog laike tų 
žemės drebėjimų pražuvo 109 
ypatos, o 29 tapo sunkiai su
žeistos. Gal vienok skait
lius pražuvusių ir sužeistų 
pasirodyti daug didesniu, ka
dangi dar ne visur triobų 

.69 griuvėsiai išjieškoti. Tūk
stančiai šeimynų neteko pa
stogės. Miestas Kagi likosi 
su visu išgriautas. Mieste 
Dayo sugriuvo 400 namų, o 
mieste Ajensui sugriuvo 
1191, o 794 tapo drūčiai pa- 
gadyti.

| Visos Ma skeli jos re volių 
cijinėk partijos slapta renka 
atstovus Jį^kcęjgresą, kuri* 
dar balandžio ntėnesyje keti
na ateibutijpiiuiors Finlan- 
dijoj. An&jo^bus apdirbtas 
plianfcs tolęBnep^kovos su ran
du. PoWji šnipinėja ir 
kaip dasi^no "apie kokį iš
rinktą kongreso delegatą, to
kį tuojauB.ąreštuoja ir sodi- 
na j kalSliiių.

| Lenkijoj užgimė tikėji- 
miška revoliucija, kuri,, žino
ma, šiame laike kenkia revo
liucijai prieš caro rėdą. Nau
jai nuo katalikystės atsiky- 
rusi, po vadovyste jaunų ku
nigų, atsisakiusių klausyti 
vyskupų, sekta marijavitų, 
platinasi ypač terp kaimie
čių. Naujos sektos pasekė
jai veržia nuo katalikų baž
nyčias, vaiko kunigus. Sek
tantai užėmė jau daug kata
likiškų bažnyčių ir čielų mie
stų; užėmė jie Varšavos gu
bernijoj miestą Blonie, bet 
paskui juos vėl iš miesto iš
vijo. Susirėmime du vyrai 
likosi užmušti, o 20 ypatų ta
po sužeistų, i

| Vulkanas Vežu vi us "(Ita
lijoj) varo totiau savo naiki
nantį darbą. Pražuvusių 
žmonių skaitlių paduoda jau 
ant 2000, o 20000 neturi pa
stogės. Nuostolius padary
tus skaito ant 20 milijonų 
doliarių. Aplinkiniuose mie
stuose gatvės pelenų užklo
tos ant 6 pėdų storai; nuo 
jų sunkenybės sugriuvo daug 
namų ir bažnyčių. Miestas 
Ottajano suvisu sugriautas. 
Miestus Torra dėl Greco, 
Šamo, San Gennaro, Portici, 
Ciricillo, Paggio, Marino ap
leido jų gyventojai. ■

| Laikraščiai,Ainoma, nepa
žįstanti prietikių Mas kėli joj, 
įkalba, buk Witte paėmė vir
šų ant Durnovo '.ir jį priver
tė, besistengiant numalšyti 
žmonių sukilimus, atsargiai 
naudotiesi iš . kariumenės. 
Tuom tarpu visi kvailLDur- 
novo padavadijimai negalėjo 
būt išduoti be žinios ir prita
rimo Wittės. Jeigu Witte 
būt nepritaręs vidaus minl- 
sterio padavadljimams,, jis 
butų juk, jeigu jo suvaldyti 
negalėjo, seniai pasitrau
kęs nuo vietos ministerių 
perdėtinio.

| Ant sušelpimo caro rando 
parengtų žmonių, ypač žydų 
skerdynių aukų Maskolijoj, 
šiuose metuose surinkta: už- 
rubežiuose 8 milijonai rub
lių, Maskolijoj gi 1 i milijo
no. Varšavoj sudėjo'vos 50- 
000 rubl., Peterburge 120- 
000, Maskvoj, nors miestas 
mažesnis 140000, Kijeve,nors 
jame yra vos pusė Varšavos 
gyventojų,400000 rubl. Tai
gi išpuola, kad Varšavos gy
ventojai mažiausiai turi 
sanjausmo ir artymo meilės.

> r ‘ -
| Pereituose metuose Vo

kietija parsigabeno iš svetur 
visokių tavorų už 7129 mili
jonus markių. Javo gi tavo
rų, daugiausiai fabrikų iš
dirbinių, į kitus-; kraštus iš
gabeno už 1Į35$ milijonus 
markių. Užrubežinėj preky- 
stoj Vokietiją užima antrą 
vietą: didžtaT" 
kitais kraštą 
antrą vietą 1 
trečią Suvi 
Šiaurinės Aj 
Prancūzija. 1

brekystą su 
la Anglija, 
Vokietija, 

I ^Valstijos 
ps.ketvirtą

rtSt ai-
| Prancu$)os‘“ bankieriai 

sutiko parūpinti Maskolijai 
paskolą 450 mlUjonų. Pini
gai bus renka; “ 
joj, Anglijoj, Belgijoj, Ho- 
laddijoj, Austėjoj ir Masko
lijoj. Už 88 ddl. Maskolijos 
randas skolinantiems turės 
mokėti 100.

Prancuzi-

| Maskolijoj, gubernijose: 
Riazauifus,' Kazaniaua, 8im- 
birsko ir Tūlos yra badąs. 
Kaimiečiai suvalgė viską, ką 
turėjo, po kaimus siaučia 
baisiai bado šiltinės.

| Prancūzijoj suštraikavo 
urėdninkai tarnaujanti ant 
pačto ir telegrafų. Užimti 
suštraikavusių vietas randas 
atsiuntė kareivius. .

es=!—

| Venezuėlėj, pietinėj A- 
merikoj, pasitrauks nuo vie1* 
-tos .prezidentas Castro. Pre
zidento urėdą perdavė vice-.f 
prezidentui, jenerolui Gome- 
zui.

| Kaip paduoda laikraš
čiai, Rumunijos randas nu
sprendė išvyti iš Rumunijos 
pasislėpusį vadovą susibun- 
tavojusių jurinkų kariško lai
vo Potemkin. »'• i

| U fos gubernijoj randas 
laukia žmonių sukilimo. Ka
reiviai daboja tiltue/iųt upių 
ir šaudo į plaukiančius upė
mis garlaivius. Jie užmušė.

šlapinimąsi ir su liaujate, 
diegliai šonuose, krutinėję, 
kirkšnyse, galvos skaudėji
mas, o nusilpnėjimas visai 
mane pakirto,atsiradę ranko
se, kojose ir pečiuose reuma- 
tiški diegliai baisias turto
ras darė, nežinojau kur dingt’ 
sarmatijaus ir slapsčiausi 
nuo žmonių, kur sau galą pa
sidaryti, — bet ir ant drąsos, 
kad pasigėriau; vietoje mir
ties, pagriebęs, atvogą, nors 
kaip ir aut juoko parašiau 
laišką aprašant ligą kiek ta- 
da supratimo turėjau dėl Dr. 
Collins Medikai Instituto, ku
rio apgarsinimą laikraščiai 
turi; ta kad atsiuntė man, iš 
savo Labaratorijos sutaisytus 
vaistus, o kad ėmiau vartot 
tikrą revoliuciją savyje pa
jaučiau, vienok v kad vienus 
ir kitus be peratojimo pri
siųstus vaistus vartojau, teip 
iš savo sunkios ligos ir nelai
mingo padėjimo pasilikau 
kaip išvystytas ir suvisai jau 
sveikas, o už sugrąžintą svei
katą ir gyvastį tūkstančius 
kartų dėkavoju. Už tai vie-

iUAD V IV U^LUUDV. • ~

jau daug žmonių ant upinių dėkavoju,kad kenčiau pa-
laivų.

| Prancūziškoj Kochinchi- 
noj, pietinėj Azijoj, gaisras 
beveik su visu išnaikino mie
stą Luang-Prabang. Išdegė 
500 namų ir prancūziška 
kykla.

mo-

Hamburgo sūdąs 
sprendė ant pusės metų 
Įėjimo redaktorių socijalistiš- 
ko laikraščio „Echo.”

nu- 
ka-

našioms ligoms, dėl išgijimo 
kreiptųsi, tiesiog į Dr. Col
lins Medikai Institutą, ne
laukiant. didelių kankynių, 
kad iš mažos kibirkšties di
deli ugnis užsidegtų.

Dabąr aš jau apsiženijau, 
kad/daugiaus į tokį dumbly- 
nąĮir į prapultį neįlysčiau.

Su guodone
MatceliusPakis, ’ 

Box 811
8o.Sharon,Pa

| Laike paskutinio išsiver
žimo Vezuviaūs (Italijoj), li
kosi sugriauta 5000 
Paukščiai iš vulkano 
kinių visi prapuolė, diaug jų 
užtroško nuo pripildančių orą 
troškinančių dujų.

namų, 
aplin-

Amerikos niurnos.
Dabar sviete matysi; e dau

giau neramių ir apsiblausu
sių žmonių negu pavisaryj. 
Gali juos patėmyti ant kiek
vieno žingsnio, besivaidijant, 
beeistumdant ir padarant vi
sus dalykus aplinkoje nepri
imu iais. Kame gi to viso 
priežastis? Priežastim būna 
gyvenimo mada ir klimatas. 
Perky ta žiemos į pavasarį at
randa daugumą žmonių nė 
tame padėjime, kuriame jie 
gaištų pasekmingai su ta pa-^ 
kaita susitikti. Tie žmonės 
neatkreipė jokios atidžios ant 
savo kraujo, kuria sutirštėjo 
nuo negrynumo, pagimdyda- 
mas skilvio nemalimą, žarnų 
užsikimšimą, suerzinimus jau
smų, odos išbėrimus ir abel- 
ną pajiegų nusilpimą. Trine- 
rio Amerikoniškas Eliksyras 
Karčiojo Vyno yra vienatinė 
gyduolė, veikianti pasekmin- 
glausiai jeigu vartojama lai
ke. 'Pradėk vartoti dabšr! 
Gyduolė paskatins visus kū
no organus prie sveiko veik
lumo, atskirs ir išvarys lau
kan visus negrynumus krau
jo ir pripildins kraujo gyslas 
grynu, pilnu krauju paei
nančiu nuo gero valgių su- 
malimo. Yra tai vienatini 
kraują čystijanti gyduolė, 
veikianti gamtišku keliu ant 
gromuliavimo systemos kūno. 
Gaunamas aptiekose arba pas 
pabrikantą Juozapą Trinerį, 
799 So. Ashland avė., Chiea- 1 
go, m

Dr. V. Kudirkos Giesmi
ninkų draugystė parengė vi
suomenišką, revoliucijos nau
dai, susirinkimą, 22 drbalan 
džio, 8čia valandą po pietų, 
Rodavičiaus salėje, 942 33 
ui., arti šv. Jurgio bažnyčios. 
Ant susirinkimo aiškins da
bar tik ką iš Lietuvos pribu
vę kalbėtojai apie revoliuci
nį padėjimą Lietuvos. Dr tės 
choras dainuos geriausias 
dainas. Kiekvienas laisvę 
mylintis lietuvys ir lietuvai
tė turėtų ant šio susirinkimo 
pribūti ir pasiklausyti kalbų 
ir dainų.

Dainoriai ir dainorės Dr. 
V. Kudirkos draugystės teik
sis nedėlioj, 22 d. balandžiu, 
1-moj vai. ant paprastos prak
tikų salės pribūti.
Susirinkimai su prakal

boms
Bus nedėlioj, 22 d. balan

džio, 1 vai. po pietų, Stefan- 
kevičiaus salėj, 19 avė. ir 
Lake st., Melrose, Park, 111. 
Kviečia kuo skaitlingiausiai 
susirinkti.

Socijalistų kuopa.
Susirinkimas.

22 d. balandžio, paprastoj 
susirinkimų vietoj,' pn. 986 
33rd place, 4 valandą po pie
tų,atsibus susirinkimas „Auš-, 
ros” Dr-stės. Yra svarbus 
reikalai, atseis rinkti Centra- 
liško komiteto prezidentą ir 
kuopos sekretorių, ^todėl są
nariai ir norinti prie draugy
stės prisirašyti, teiksis kuo 
skaitlingiausiai ant minėto 
susirinkimo atsilankyti.

Draūgys^injeikalai.
Chicago, nauja kuopa b. L. A. ant

Dėkavoju už sveikatą!
Kad nuo ilgo laiko sirgau 

lytiška slapta liga, kuri via 
gilyn ir labyn organizmą apL 
ponavojo, nieks ant svieto 
ne buvo man miela — tikrai 
rengiausi važiuoti namo, 
daugumą daktarų išmėginau, 
teippat^ie mane ir labai iš
mėgino, save apaštalais svei
katos vadindamiesi, bet bt 
perstojlmo nykau, tankui

Balins ir laimęjimą*.
Suslv. Liet. Am. 36ta kuopa leidžia 

ant Iszlaimejimo gerai auksuota vyrisz- 
ka laikrodėli ir gryno aukso moterisska 
žiedą. Priegtam parengia dideli bailu 
pirma subatvakari po Velyku, 21 d. ba
landžio £ Liaudaeskio saleje, 8117 8c. 
Morgan st., kerte Simo Place. Baliu* 
prasidės 7 vai. vakare. Tikietai geri ba
liui ir iszlaimojimui minėtu daiktu. Vi
sas pelnas nuo baliaus eis ant prlroogi- 
mo iszkilmlu 21mo seimo, bosenczlo 28, 
29 ir 30 d. gegužio, South Side Freihelt 
Turner saleje ant State st.

Szirdingai užpraszo 8. L. A. 36tos 
kuopo* (4—20)

Komitetas.

V isuomeniszka* Susirinkimas.
Vietiniai lietuviai kvieczia ant visno- 

meniszko susirinkimo, 22 d. balandžio, 
1906 m. 7ta valanda vakare, saleje Pad- 
dy Williams, 122) >Torth 6th st, Spring- 
field, III. Susirinkimas yra rengiamas 
vietiniu lietuviszku draugysczlu: Lietu
vos Snnu, Saldi. Szirdies J ei aus, szven- 
to Juozapo, S. L. A. 79tos kuopos ir ki
tu. Susirinkime bus svarstomi svar
biausi musu tautos reikalai.* Mieli bro
liai ir seserys, kurie atjaneziate savyje 
nors menkute kibirksžtele meiles tėvy
nės motino* Lietuvos, malonėkite ant 
paskirto vakaro susieiti, visi seni ir jau
ni. Susieję draugiszkai pasikaibesime 
arba bent pasiklausysime kalbu ir nu
tarsime kokia pagelba teikti musu bro
liam* kovojantiems gimtinėj szalyj ui 
Jo* laisve. Kvieczia (4—20) 

komitetas.

Parapijos A p ve tad o* Dievo 
mitinga*. ,

Parapija Apveizdos Dievo aukvieczla 
dideli ausirinkima vilu parapijonu ir 
abelnai lietuviu ant atsibuaenczio mitin
go. 22 d. balandžio,. 1906 m. Dore’* salė
ja, 2501 So. Halsted lt, kerte Archer ay. 
Susirinkimas prasidės 1 vai. po pietų. 
Ant to susirinkimo bus svarstomi svar
biausi parapijos reikalai. Kiekvienas 
para pi jonas ir lietuvys turėtu ant jo 
pribūti. (4—20)

Komitetas.
Dideli* Metinis Balius.

Parengtas dr-stes Liuosybes, atsibus 
22 d. balandžio, 1906 m. Freihelt Tur- 
ner salėja, 3417—21 So. Halsted st. Ba
lius prasidės 3čzia vai. po pietų, inženga 
vyrui 35c., merginai 15c. Taigi užpra 
ssome visus lietuvius ir lietuvaites ant 
mnsu gražaus baliaus, nes tat bus pir
mas balius po velyku, kur grajys lietu
viai ant visokiu instrumentu geriausius 
ssokius. Bus labai linksmas balius ir 
galėsite labai gerai pasilinksminti.

_1 Komitetas.

Balins, Balius.
Parengtas storone drste* Karaliau* 

Dovydo, atsibos nedėlioja 22 d. balan- 
kiio, 1906 m., saleje K. Liaudanskio, 
3119 So. Morgan ui., kampa* 31 Place. 
Balius prasidės 3 vai. po pietų, ir trauk-, 
sis iki 12 vai. nakties. T.kietas^5c. po
rai, vienai merginai 15c. Bus tai pir
mas balius po velyku, ant kurio grajy* 
puiki lietuvietka muzike ant visokiu in
strumentu. Uipraszotn visus lietuvius 
ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai susi
rinkti ant szito puikaus baliaus ir links
mai laika praleisti. Ateikit o nesigai- 
lesit

Komitetas dr-ates Kar. Dovydo.

Praneszimas.
Pranešu savo tautiecziams, prisiun- 

czisntiems man pinigus ui iszparduotus 
tlkietus, kad-jie atitraukdami priaiun- 
timo leszas nepasako ant ko ir už ka jie 
atitraukia. Sziczia nėra mano vieno 
darbas, bet visuomenes, todėl visi pini
gai ant ko nors sunaudoti, turi būti ži
nomi visiems. Tikietus atspaude sekre
torius 8 kuopos S. L. A. ir Jis gerai žino 
Ju skaitliu, už kun Jis reikalaus ir pini
gu prigulinczlu už juos. Jeigu neisz- . 
parduoti tikietai i*z kur nepargaiitu, tai 
bes paduoti adresai ypatų neaugražinn- 
stu ju. Taigi Guodotini Tautlecziat 
slunsdami pinigus už iszparduotus ti- 
kietus visuomet paduokit žodžiu ir nu
matai* kiek priduneziate pinigą 
ir jei yra koki iszkaszcziai, ant ko ir 
kiek.

Teipgi praazau guodotinu tautleeziu 
kas kiek galint pasidarbuoti,Kadangi di
dumas ar mažumas pelno priklauso nuo 
jus u pasidarbavimo.

Bu atsidavimu revoliucijos mieriams 
Petras Urban tas,

Box 214, Delray, Mich.

Pajieszkoįimal.
Pajieszkau parapijoj vietos už varga- 

mistra (dudoriu). Galiu atskkaneziai 
vesti chore ant 4 balsu. Lietuvoj buvau 
vargamlstru 17 metu. Atsiszaukite ant 
adreso;
(4—20) Petras Valintelis
505 Cypress st. Philadelphia, Pa.

Pajieszkau savo brolio Antano Okoo, 
Kauno gub., Panevėžio pavi, Vadokliu 
para p., Genetiniu kaimo. Pirmiaus gy
veno Wilco, W. Va., o dabar, girdėjau, 
Thomas, W. Va. Teipgi pajieszkau sa
vo dėdžių, Kazimiero Okao, gyvenan- 
czlo W. Virgin i a, Karolio, Petro, Povilo 
ir Adomo Viikonlu, Kauno gub., Pane
vėžio pav.. Kairiu sodžiaus. Karolius

Adomas Kansas City, Kana. Turiu pas 
juos labai svarbu reikale. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu;
(4—20) Vlktor Oksea
663 8. Jefferson st. Chloago, UI.

Pajieszkau savo pusbroliu Antano ir 
Jono Mielu, abudu Kauno gub., 
Bziauliu pav., Vaiguvos parapijos Bzliun- 
pi u kaimo. Teipgi pajieszkau savo 
szvogerlo Juozo Martin kaus, Kauno 
gub., Raseinių pav., Kaltinėnų parap. 
Turiu pas Juo* labai svarbu reikale. 
Ji* patys ar kas kita* teiksi* duoti žine 
adresu:

> Vincent Paplausk y
8 Hlgh st. Nashua, N. H.

Pajieszkau Leono Narbuto, 4 metai 
atgal gyveno Oarnegie, Pa. Jis paU ar 
<as kitas teiksi* duoti žin* adresu:

Sun. Kolesinskas
, Valparaiso, Ind.

Wsst sides tarei **vo pirm* viesz* su- C*l., o Petrss, Povilas Ir
sirtaki*)*, subatoj, 21 d. balandžio, 8t* 
vai. vakare, p. Szamaiczio saleje 130 Ga
nai port av*.
, Sziuomi kviecziame geros viltai Ii* 
tuviu* ir lietuvaites būti ant minėto su
sirinkimo, nes bus kalbos iazaiszkinan- 
ežios mienus Busi v. Liet. Am., o kam 
patik* mes su noru priraižysime prie 
musu naujos kuopos. 8. L. A.

Komitetą*.
Teatram ir Balio*.

Ellzabeth, N. J, bus losztas teatras po 
vardu „Ponas Ir Mužikai”, 28 d. balan
džio (April), 1906. Pas* gryno pelno 
sis ant naudos ssv. Petro ir Povile bsf- 
nyttios, Ehizabeth, N. J. Ant salto te
atro ir baliaus užpransome visus lietu- 
*ius ir lietuvaites in Ellzabeth ir aplln- 
<**. Po teatrui balius, kuri* trauksis 
ki 2ral vaL naktis*.

Nuoszlrdžlal užpraszo Komitetas. Štili* Hali Boom 8,



Pajiemrkan *avo tikro broBo, Justino 
Czeponlo, Kauna gub., Panevėžio p*v.» 
Puszlavo* p*rap- 3 metai kaip Aneti- 
ke, pirma gyveno Binghamton, N. J., o 
dabar pusantri metai kaip iszvažiavo in 
San Francisco. Jis pato ar kaa kitaa 
teiksią duoti žinia adresu:

Vincenta* Czeponta
' 71 Clinton st. " Binghamton, N. J.

Pajieszkau aavo brolio Pijuazo Sten- 
kevicztaua iaz Szikazniu dvaro, Suvalkų 
gub., Vilkaviazkio pav. Pirmiaua gy
veno Anglijoj, Sootland, Carpin, girdė
jau, kad dabar gyvena St. Louis, Iii. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu: .

Agota Babinskiene
55 W. 15 st. Chicago, III.

Pajieszkau Antano Pabijanavicziaua, 
Vasztakiu sodžiaus, Varnių parapijos, 
Telsziu pav., Kauno gub. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu:

Juozapas Norkevicze 
121 "VVharton st. Philadelphia, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Antano Sauno 
ro, Kražių miestelio, Kauno gub.; ir An
tano Nutauto, Užvinto* parapilos, Lun- 
geriu kaimo, Kauno gub. Kaa apie juo* 
dues atsakanezias žinias, gaus 95.00 do
vanu.

New Yorko valstijos lietuviuką kolto 
nija da turi kelis deszimt farmu ant 
pardavtmo^ kai-kuriu preke* csla judė
dama: 40 akru farm a ui 1800.99 akru fer
ma ui IIOOO, 199 akru ferma už 91650, 
133 akru ferma už 91700 ir kito*. Viso* 
to* fermos su triobomis, reikalingomis 
ūkininkui. Persiduode ant lengvu isz- 
mekeseziu. Del artesnių informacijų 
rassykite pas czionykszczius lietuvisz- 
kus fermerius indedami ui 2o marke at
sakymui.

•7 Pamokslai nmlntlAs tr Tsteyhėv iiguldl 
nlvočia visti smilu Chicago, UI., 18AS, 
lapla 18* Szitoje knygele) telpa !28

J žios, juoklngos ir iliųlnUngos pasaiutitoa.

LIETUVA
'8 Ltotavta pratilsi Matote Azljote i

Mttešdidvlž* virį

Geo Kleek & Co.
Poolvllle, N. Y.

kė» duoti ilminting* atsakyme............... 0Oc
1OO Pasaka spie Kaatria Alena, kuri per S*

metu vaikUiodams po svietą daugybe bčdn ir 
ranto Mkeatėjo. Cbtoago.HI. 196*pu»l.OT. WVe 

194 Robinsonas K rusina. Graži ir mora'dėka pa-
aaka. Antra pertaisita laida. Chicago. III.
1S« pe«L 83........................  . 900

TOS Po

Joseph Sau norą 
63Handst. Rochester, N. Y.

Pajieszkau savo dėdės, Antano Serei- 
kio, 25 metai kaip Amerike, girdėjau 
kad. gyvena St. Louis, M o.. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu.

V. Eidrigiaviczius
31 East Įst st. St. Charles, III.

Pajieszkau savo paezios Marijonos,po 
tėvais Kietai te, isz Vielaikiu kaimo, 
Skaudvilės parapijos, Raseinių pavieto. 
Ji apie deszimt menesiu atgal ptoego 
nuo manės isz Lietuvos ir kaip girdėjau 
gyveno pirma Scrantone, P*-, o dabar 
Chicagoje ir buk žada apsivesti. Todėl 
persergšežiu tenaitinius lietuvius, kad 
apsižiuretu kas per pauksztis. 
meldžiu man apie ja duoti žine 
reso:

Naujos Popieros, karia da niekur 
tokiu nėra.

Gražiausios popieros, naujausio i išra
dimo, kokiu kitur d* niekur nėr*, su 
gražiais apskaitymais, dainelėms ir su 
davatkų gadzinkoms. Turime daug ga- 
tunku, visokiu, 12 arkužu su gražiais 
konvertais už tik 25c, arba 00 arkužu su 

, konvertata už 91.00. Teipgi užlaikome 
Trejų Devyneriu isz pat Palangos, ku
rios geriausio*. Boto turime didele 
krautuve visokiu knygų, abrozeliu, ati
daromu altorėliu, gromatoms popierių, 
szkaplieriu, ražanbziu. Visiems per- 
kupeziams ’ duodame gera pelną. No
rintiems Katsliogo, siuneziame ji dykai, 
prisiuneziant 4c ant prisiuntimo kaszlu. 
Dabar turime naujus Kataliogus, ir ku
rie reikalavoti duokite mums žinia. Ra- 
szydami pas mus visada indekite už 2c 
stempa ant atsakymo. Adresuokite:

Mathews Zukaitis
227 E. Maln st. New Britai n, Conn.

180 Žmogus Nopllaftis. Vertė HilvndMko Nėris
Chicago. UI., pusi 33. Graži apysakėlė: 
kaip turtingo prekijo sauna apsirėdė su var
ginga mergina tr laimingiau gyveno už kitus, 
su turtingoms apsivedusius.......... ........... lOc

CIO Dede atvažlava. Komedija viename akte.
Pagal lenkiika sutaisė K, R-a ir M. P-is. Chi
cago, III. 1908, pusi ®. Šita komedija buvo 
kelis kurtos loita lietuviškos draugystes Pe
terburge, Maskolijoj". Ji yra maskoliškos 
valdžios eenzuraota ir todėl ja galima ir į 
Lietuva parsiųsti, Maskoiijos valdžia jos nar
siu otimo nedraudžia............. . .  -............ SOc

114 Ponas ir Bernas. Chicago, TU. 1904 pusi. 64
Apysakaite L. Tolstojaus 11 gyvenimo tnasko- 
lisku kaimiečiu; ži’-geldi norinčiam susipa
žinti su bariu ir sanlygoms gvvenlmo masko 
liiku kaimiečiu; ji verčia skaitytoja jausti 
drauge su prislėgtais vargu žmonėmis.... I3o 

910 Geriaus vėliaus negu niekad. Komedija vie
name akte. Pagal lenkiika sutaisė K. B.a tt 
M. P-is. Chicago, Iii. 1903. pusi. 48. Bita 
knygute teip kaip ir No. 210 yra Maskolijos 
cenzūros daleista Ir gali būti Lietuvon siun
čiama.............................  10c

90U Mindaugts Lietuvos karalius. Chicago. III.
1900. pusi. 86. Istoriškas paveikslas penkiuos* 
aktuose. Lenkiškai paraėė Julius Slovacki, 
Lietuviškai vertė Vincas Kapsas (Dras Kudir
ka). Knygelė paskirta ypatingai mylėtojams 
teatru............................................................. 93c

>' Istoriška apy- 
. J. Postovi, vertė

_ ................90c
708 Rašto Istorija. Pag* a. R. tohnitzeri 

sutaisė Seruas, CtU- ngo. ŠA. pusi. 31M. su pa
• veikslais, Aprašo,kflklu Bfidu žmonės rašyti 

išmoko, kaip išdinto raštą kiekviena žmonių 
tauta, koki raštai 6>uv«senlrrėję, daug metu 
prieš Kristų, kada žmonės stotoje ralio varto
jo mazgelius ant tuiurųi JApiauatynius aat 
medžio, ^kapojimus aut akmens, piešė pa- 
veikslus, ir tik nelųhai ana lai daėjo iki šia- 
dieninio alfal-to, teip ka«>pasid!rbo sau ke
lias dešimtis ženklulht Uitarų>.su kuriais da. 
bar gali parašyti kte«V1en^-o,|Į ir viską an 
kalbėli teip gerai, kaip ir gyvu žodžiu. Yra 
tai knyga, kuri ištikto žm4H interesuoja, pa-

. rodydama kaip tobulinosi ant svieto ra 
•t“--..................   fl.OO
ApciurytAo.........>o*n... »foes.

808 Istorija Chlcago$5Jetiirf)U ju parapijų ir 
kn. Kraučiuno prova su laTkraMiu "Lietuva" 
buvusi balandžio tnėitosyje. itag, chicago. HL. 
pusi. 686. Yra čia surinktos visos tikriausios 
žinios apie Chlcagos lietuvius ir visa kn. 
Krau&iiino prova, kuri tesėsi per 5 dienas tari- 
mlnallškame sode, žodis in žodi; teipgi foto
grafijos abieju pusiu šdT*katu, kn. Kraučiuno, 
"Lietuvos" išleistojo, redaktoriaus ir paveik- 
BlaiChieagos šv. Jurgio liet, bosny čion 31.00 
Apdaryta...................  .541.00

790 Trumpa Geografija. Sutaisė Nėris, Chicago 
III., I8U8, pust 94. Su pateiksią!, ir manomis. 
Trumpei ir suprantamai aprašo visas 5 dalis 
svieto ir visa žemė, isb’rijh, teip kaip didelė 
geografija. Ji geriausiai atsako - reikalam. 
pradiniu mokyklų.. ... .................. 90c

5Oo

Teipgi 
ant ad-

Jonas Mikelbarta, 
Nemakszcziu miesto, Raseinių

Kauno gub. Lietuva, Russia.
Pajieszkau apsivedimui merginos ne 

senesnes kaip 18 ar 22 metu su kokiais 
9300; asz esiu 24 metu amžiaus, 5 f ėdu 
ir 10 coliu aukszczio. Atsiszaukiant mel- 
ižiu prisiunsti ir fotografija drauge.

Jonas Žigonis,
Boz 308. Duąuesne, Pa.

Pajieszkau savb artimo kaimyno Liud
viko Jakszto, Kauno gub., Sziauliu pav.,

• Triszkiu vol. ir parap., Leilenn scd., 
gyveno Brooklyne. Norecziau su juom 
susiraszyti.

Ben, Misiulis,
44 Soho st., Pittsburg, Pa.

Pajieszkau savo tikro brolio, Juozapo 
Gudiszkio, Su Vai k u gub , Naumiesczto 
pav., Plūkszcziu vals., Antkalniszkiu 
kaimo, 20 metu kaip Amerikoje. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
adresu:

Antanas Gudiszkis,
37 Railroad st., Waterbury, Conn.

(4- V)
Pajieszkau savo brolio Stanislovo Mle- 

linavicziaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Szilelio parap., Rurkenu sod.; turiu
ji labai svarbu reikalų. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu:

Franiszka Czariene,
2126 Larkins Ali., 8. S. Pittsburg, Pa.

Asz Kazimieras Jocius, Kauno gub., 
Raseinių pav., Maakunu vol., Akme- 
niszkiu kaimo, apsiszaukiu in savo tau* 
tieczius ir praneszu jiems, jog asz gy
venu 6 River avė., Eeplen, Pittsburg. 
Pa.

pavieto,

pa«

A akos reikalams revollucijinio 
j adė j i tuo Maskolijoj.

Kaip jau syki pagarsinome, negarsin
ei me daugiau ta aukautoju pravardžių, 
kurie mažiau kaip 25c aukavo. Ta pa
daryti praszo mus kai-kur.ę aukauto
jai.

Isz Worcester, Mass. J. Kalakauckas, 
M. Vilkas po 91.00; A.,Brazdžiūnas, M. 
Pauliukonis, F. Liaveris, J. Galiackas, 
J. Žukauckas, A. Liukeviczia, J. Jakai
tis, A. Gabris po 50c.; J. Liutkeviczia 
C. Vaszkeliaviczia, A. Abraczinskae, K. 
Dielrninkae, A. Balianczius, J. Žalis, K. 
Žemaitis, P. Ploksztis, J. Rudnickas, A. 
Bunikis, A. Piczilingis, P. Gražulis po 
25c.; vieni* 10c. Viso 99.60; persiunti
mo iszkaszcziu 16c.; prisiuneziame 
99. M.

Aukos „Lietuvos“ redakcijon 
atėjusios.

hz Star Lake, Wia. Jurgis ir Jonas 
Czurai po 91.00 drauge 92.00.

Kas nori ingyti narna ir raudos nemo
kėti kitam, tegul ateina pas mus. Mes 
turime daugeli namu ir lotu ant parda- 
v mo, ant geriausiu iszlygu ir mažai pi- 
ligu iumokejimo.

8. MACK,
112 First «t., Elizabeth, N. J.
102 Ferry *t., Newark, N. J.

Pigiai ant padavimo ant dvieju lubu 
plytinis namas.

949 35th Place,
Chicago, III.

Darbo Ikvalei!
Dabar laika angliakasiu streiko, kurie 

pavienis! neturite darbo pa* mane gau
site kasdien darbe ant farmu, plytny- 
cziose ir prie kitokiu darbu. Be baimes 
galite atvažiuoti. Norėdami dasižinoti 
daugiau paraszykite laiszk* indedami už 
2c. marke.

Joseph Rossell
4 Washington et., North Boston, Mass

(5-11)

Apgarsinimai.
Lietuviai važiuojanti in Lietuva gera 

ip *vetiDga priėmimą ra* pa* Juo
zą Wilkau*ki, turtinga* ar beturti*; rodą 
kožname dalyke. Degtine ir alų* pui
ku*. Neu^mirezkite adreso:

>i.' Wilkov»ki,
118 Grand it., Hobokeu, N. J.

“Lietuvos” Agentai
NEW YORK. N. Y.

A. Lesnievrskis, 144 E.Houston St.

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

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 178 Ferry st.

A. Stanelis, 66 XVėst St.

BROOKLYN. N. Y.
Stan. Rinkevvicziu*, 73Grand st.

6HENANDOAH, PA.
Andrius Miežis, 131 S. Mainai.

WATERBURY, CONN.
Vincas Žubrickas
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porto? 8L

331 Žile golvon — velnias vuodegon. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiška sutaisė M. P-is, 
Chicago, III. 1902, pusL 31. Šita knygute teip 
kaip ir No. 210 yra Maskolijos cenzūros dalel
es ir todėl gali betl Lietuvon siunčiama. 103 

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant kuriu žmo
nės nuolatoi žiuri, bet Ju gerai nesupranta, 
Chicago. Ui., 18M. pusi. 76. 8u paveikslais. 
Parodo iš ko darosi žaibai, griausmai, lietus 
ir sniegas; kas yra debesiai, ant ko jie laikosi, 

irtt............................................................aoc
473 Mokslas apie žemo ir kitus svietus, ju bn- 

vt ir pabaiga, Chicago. I1L 1896, pust 256. Su 
paveikslėliais. Aprašo kas yra žemė, iš ko ji 
susideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi, kaa yra 
saulė, žvaigždės, mėnulis ir kaip jos toli vie
na nuo kitos; kas yra pllanetos. kometos ir ki
tos retat matomos žvaigždės. Yra tai vienatinė 
knvga, iš kurios žmogus gali tikrai apsišviesti 
Prekė..................L...."..........................75<*
Drūtuose, gražiuose apdaruose ..........*1.00

475 Aritmetika. Knyga išsimokinimui rokun- 
dų. Prekė..........................................95c

480 Biologija arba Mokslas apie gyvus daik
tus. Pagal prof. Nusbauma sutaisė Szernas, 
Chicago. UI., 1901. pusi. Iri. Su paveikslėliais. 
Tai yra. mokslas, kokiu budu nulosi sutvėri
mai ant musu žemės, kaip jie vystėsi pridėjus 
nuo maži* vabalėliu kol daėjo iki paukščiu, 
žvėrių ir kitu sutvėrimu............. '.... 4 Oc

507 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.
A. Bacevičia, spauda „Lietuvos," Chicago, 
III. 190*. pusi. 3U9. Knygele au daugeliu pa
veikslėliu: gyvuliu,vabalu, žuvlu. žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, aiškiai ir supranta
mai išaiškina gamtos istorija, ypač tuos da
lykus, ant kuriu žmones uuolatal žiuri, bet ju 
gerai nesupranta..........................................5Oc

799 Trumpa senobės istorija. Pagal prof. R. 
Vipper, vertė iš rusiškos kalbos D. 8u paveik-

— alais senovišku liekanų if 5 kolioruotate žem- 
lapiais Ųnapomb). Chicago, 1)1 1004, pus), 
305. Yra tai tikriausia svieto istorija nuo se
niausiu laiku, daug metu prieš Kristaus gimi
mą. iki nupuolimui Rymo viešpatystė* *1.00 
Apdaryta....... ........  *1.90

801 Apie turtu išdirbiu*.- Parašė bebram, ver
tė S. M.. Chicago, III.. 1900. pusi. 139. Veika
las gvildenantis politiškąją ekonomija,kokiais 
keliais išsidirba turtai, kaip jie susikrauna ir 
kaip atsiliepia ant draugijos gyvenimo..30o

858 Aukos Kares Dievui. Paraše, Jonas Gražvs 
Cbicago. I1L, 19®. peri. 40. Si knygele ap
rašo kokios kada karės buvo, kaa buvo ju 
priežasčių, klek tos kaštavo klekbledcs žmo
nėms padare ir daro, ir kas į jas žmonija stū
mė............................... ............................. ..

800 Baudžiava Lietuvoje.’ Parašė Žmogus. Iš
leido T.M.D.. Chicago, III., pusi, 76. Yra tol 
baudžiavos istorija, koktu budu ji Lietuvoje 
išvyko, kaip kankino lietuvius, kaip ilgai tve
rė. kada ir kaip topo panaikinto..............15o

801 DT. J. Basanavičius. Lenksi Lietuvoje. Iš
rusiško Išguldė V. Gintautas. Chicago. III. 
1903. pusi. 41. Išrodymai kaip lenkiška kalba 
sunaikino ir sudemorallzaro Lietuva ir kaip 
ji kebkia lietuvystėj sulyg šiai dienai.....10c

L'onpn-Miot. rnase en Llthuanie, aupietė kn. 
> V. Dembskis. Chicago. Iii., 1900, pusi. 15, lOc 
870 Dvyniai Vagiu ParaM kn Dejnbekis. II- 

leido Sustv. Liet. Laisvamaniu Amer. Su pa
veikslu autoriaus tr paveikslėliu Loakoono 
grupos, Chicago. Ui.. 1903. pusi. M. Knygelė 
patiekta reikalui pakėlimo moteriukės Ji nu
rodo priežastį*, dėlei kuČiu moteriškė tapo že- 

- mesti-; už vyriški ir paduoda rodykles ant tas
pakėlimo.........................................  90c

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Cheponis. 72 Jubilee St.,

BALTIMORE. MD.
L. Gavrlis, 2018 N. Washington st
Jonas Želvis, 711 W. Lombatd st.

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2nd 8L

SCRANTON. PA.
Joseph Petrikis, 1514 Ross Avė.

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

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

WESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas.

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

MINERSV1LLE, 
Juozas Ramanauskas,

SPRINGFIELD,

PA.

ILL.
J. Klembauskas, 2028 Peoria Road

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

VVORCESTER. MASS. 
Ant. Bernotas, 12 Harlcm st.

GILBERTON, PA. '
J. Ambrazeviczius, Box 4

Mc KEES ROCKS. PA. — 
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio St. «

NEW HAVEN, CONN. _
K. Blažaitis, 524 East 8c.

MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banis Box 541

Keliaujanti Agentai.
J ar. Kazakeviczia
S. J. Kasputis
Felik. J. Galminas
Stanislovas Valaskas.

Kur gali gauti „Lietuvą” 
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus 
Brooklyne, PhBadelphijoJ, Baltlmorej, 
Bostone ir Brocktone.

8ztai agentu adresai. 
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st. 
Diržulaitis, 155 Metropolitan avė.

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 8o. 2-nd B*;, 

Jos M. Smoienski, 783 So. 2nd st
Boston, Mass.

F. J. Mackevicz, 83 Endicott St.
Baltihaore, Md.

Wm. J. Morran,
S. E. Cor. Sharp & Camden str.

F. Bakutis, 521 Columbia avė. 
Brockton, Mass.

Jonas Pocius, 14 Intervalle st.
Paa szituo* agentus gausite „Lietuva” 

už 5o. kas subata.

Knyga Kataliogas,
sekančiu gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas; 
— Vagie;—Kas kaltas; —Gatves vaikai; — 
Paparčio žiedas;— Miiko sargas; — Signalas; 
— Keleivis. Chicago, III. 1903, pusi. 9*.. 10c

43 Pasakos ii gyvenimo lietuviikų Valių bet 
Velnių, surinktos D-ro J. Basanavičiaus, 470 
paslap.. Chicago, III. 190* m. Stoja knygoje 
telpa keli įimtai gražiu pasakų: apie rojų 
(dangų), čylčlu, pekla: apie giltine, mare, 
kalera, apie dvaaes (dūlias), velnius, to val- 
dinimasi Ir tt. Pasakos užrašytos t klote

•u Uetavia kolba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba 
tr tt. Kas mėgsta gražias pasakas, togai »» 
atperka lia knyga. Preke neapdar— *1.00 
Apdarytos.............. ............................ 49.00

44 II mano atsiminimų (su autoriaus paveik- 
siu). Paražė Droš Vineae Pietaris, spoudon 
parengė Dras J. Basanavičius, Chicago, UI., 
1906 m., pusi. 361. Grąžtas apysakėlės M gy

venimo sodiečių...............  70c.
70 Lietuviėkos PMakoe Yvalrioe. Dalia IV. *•> 

rinko D-ras J. Basanavičius. Chicago, UL 1906. 
pusi. 999. Telpa čia 334 labai gražios ir uži
mančios pasakos, bosijančios kiekviena skai

tytoja ir k lauš yto ja  .........  JIU5

rinko Dr. J.

čia 806 gražiu, 
, tovyjančiu ki

ir

Apdaryta ................................ ...i.... Įl.SO
09 Lietuviškos Pasakos įvairios. Dalia UI. B* 

rinko B4M Basanavičius. Chicago, TU., T*OU

008 Gamtos pajiegos Ir kaip ii ju naudotis. Pa
gal Bitnera sntaise Szernas, Cbicago, 111. 1904 
pusi. 238. Svarbios moksiilko* vertes knyga, 
su daugybe paveikslu yrairiu r 4neriju ir 
kitokiu prietaisu tai itnnudojimo gsm'otns 

pajiegu..-..............................................©Oo
310 II kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir 

auginami augmenys’Pairal Lunkevičiu sutaisė 
Szernas, Chicago, 11L 1901, pusi. 71 Su paveik

slėliais......................................................JCOc
5S0 Kaip gyvena augmenys? Chtcagn. Iii , 1901, 

pusi. 129. Su paveik:‘lailį Aprėžo y vairius mu
su žemės augalus, ju suuėjima. atmainas sre- 
vi ir plėtojimąsi nuo menkiausiu augalėliu iki 

didžiausiu ir tobuliausiu....................33v
543 Nematomi priešai ir draugai žmonių, pa

gal Bittta-risutaisė Szemas, Cnieago, Iii., ;906. 
pusi. 113. Su paveikslais. Aprašymas visokiu 
veislių bakterijų, mikrobu, bacUHlt ir kitu 
smulkiausiu gyvūnėliu. gimdnnčiu.svarhiau- 

reias ligas terp žmonių kaip tai: mara. chole
ra. raupus, difterija, sihlis yra geriau žinomas 
neng prancuzllgė. irtt................... 30o

353 Paėjimas organiBto svieto. Pagal Rittneri 
sutaisė Szernas, Chicago, Iii., 1906. pusi. 137. 
Su paveikslais. Yra taiiatoeija augmens ir gy
vūnu nuo senu aenlaušiu laiku pagal moks
liškus ištyrinėjimus susektus požeminiuose 
sluogsnluoee. Knyga didelė!* moksliškos ver
tos............................................................. 35c

5841 Senu Gadynių Išnyk* Sutvėrimai. Pagal 
Huti-hinsona sutalsė K^vrna».Chk-ago, 111,1900, 
pusi. 370. Su paveikslais. Aprašo nesiaustu ga
dynių yvairitis sutvėrimus gyvenusius ant že
mės dar prieš atsiradime žmogaus. 8 šiandie n 
u sutvėrimu kunus žmonės kasdami gilius 

iulinius. kanalus, ar imdami 11 žemės anglis 
randa žemėje. Tulu sutvėrimu atrado Cm** 
nesugadintus kunus. kurie šiandien yra išsta
tyti yvairtuove mušėjuose Ir iš ju žmonės mo
le inasi pažinti, kaip sena yra musn žemė, kiek 
daug milijonu metn reikalavo pakol ant miru
sio žvėries kūno užaugo eito žemės keliolikos 
sieksniu storio ir pagal storuma ir senumą že
mės shiogsniu. kuriuose tu sutvėrimu kunti* 
randa, mosklinčiai apskaitė kaip sena yra mu
su žeme ir kaip seniai atsirado ant jos ž'no- 
gus ......................................................*1.00
Apdaryto .................................................11.95

587 Spėka ir Medega, principai prigimtinio su
rėdymo visatos drauge su morališku mokslu 
ant anų paremta. Visiems suprastinai Į«n* 
prof. Dras L. Buechnėr, pagal XIX vokiška 
lakia au mažais pridėčkais iš senesniu laidu 
lietuviškai perguldė Dras J. Szliupas. Chicago 
UI., 1903, pusi. 380. su paveikslu ir blsgrafia 
raėaliaus. Yra tai mokslas gvildenantis gam
tos dalykus, kuriuos žmonės vadina Dievo su
rėdymu...,........................  *1.00
Gražiuose, drūtuose apdaruose....... ... *9.00

00(* Svieto pabaiga. H rusiško verte Pr.Siutella. 
Chlcaga, III., 1902. pusi. 31. Kas nori daslžt- 
notl kada bus svieto pabaiga tegul perskaito 
Ils knygele.............................................. lOo

590 Vanduo ant žemės, po žeme Ir vteiuic že
mės. Rusiškai parašė Rubakin'as. Vertė Dru- 
Ks. Išleido T M. IK Chicago. Iii. l9U*pusUB.

paveikslėliais. Aprašo visas vandens 
permainas ir veikmes: kaip lis persikeičia Ir 
kyla in viršų ir tenai tveria debesiu*, debesiai 
padangėse atvėsę, keičiasi in vandens lašelius 
ar sniego lustelius ir vėl krinta ant žemės. II 
kurios buvo pakilęs ir čia sniegas kartais už
dengia čielus kaimus ir laidoja savo pusnyse 
žmones ir gyvulius, paskui tlrpdnme nuo sau
lės. keičiasi ln vandeni ir užlieja laukus, išrė
žo ravus, upes ir upelins ir kavojasi po frmr. 
kur vėl veikia ta pati darba, ka ir ant v Išaus 
žemės............................................................. lOc

971 Vžmušimas caro Aleksandro TT. Paraito » 
nes Gražys. Išleido Suriv. Liet. Lalsv. Chi
cago, III., 190*. pusi. 38. Knygute aprašo ki
limą ir lankstymas! -revoilucijtško judėjimo 
Bosijoj, kova su carizmn ir. kaipo pasekme 
tos kovos, užmušima minėtojo caro...10c

1130 Hygiena. Daktariška knyga arba moks
las apie užlaikytus sveikatos, iš kurios gali be 
pageltos daktaro Išsigydyti nuo daugybės li
gų. Chicago, HL. 1887. pusi. 133. Ssita knyge
lė priveto rastis kiekvienuose namuose, nes 
kas ja su atida perskaKte, patalkį* apsisaugo
ti nuo tūkstančiu Ilgu. uAlaikytičielybėJe svei
kata. pailginti savoamži ir užauginti sveikais 
ir tvirtais savo vaikelius.....................30c

1109 Kaip geriausiai laidoti numirėli? Piešinys 
Dre L tVchlam. 11 angliško išguldė kun. V. 
Dembski*. Chicago, I1L. 1900, pusi. 35... -10C 

1970 Lietuviškas Lementoriua su poteriais, 
katekizmais ir mistrautusm Vilniuje, 1863, 
pusi. M.............................  10c

1300 Rankvedi* angluos kžlbo*. Pagal OI- 
iendoH*. Harvey. Mateell ir kitus surašė J. 
Laukis, Chtaagū TU., Wu*. >imI. 3LT7. Yra tai 
praktiškiausia knyga išsMbdkinimul angli
škos kalbos pačiam nėr savų be pageltos mo
kintojo. Jos žodžiai .yra sMMAytl trejopu bu
du: kaip rašosi, kaip toriaiI Ir kg reiškia. Szl 
knyga yra teip gerai evtaieyta. kad iš jos žmo- 
&us. nors ir mažiausio mokslo, gali lengvai 

įmokti ahgltekg kalią... .............81,00
Apdaryta........................................... 81.70

139Į* žnrtvnas. Tas pats katjvNr. 1337. tik pil- 
(Pti apdarytas brangia, grnria morokko oda 
(čia audimo nėra na bukta].....*7,00

139H Žodynas anglfKai-lIetuviškns kalbos 
[dalis 11 f. Sutaisė A. Laite, Cidt-ago, III., 
1606. pusi *33. Čia rasi vHns angliškus žo
džius iiguMytus lietoviškai. Pne kiekvieno 
angliško žodžio I.uMsm j^hs pridėta tarmė, 
kaip žodžius angliškai- ’arū. teipgi kiekvie
nas žųd t s patenkUufaa kyrarvoios literoms 
prie kokio skyriaus gramatikos jis priguli. 
Knygoa formatas coilne. Apdarai, nuga
ra ir kampai drūtos, grąžto* morokko skaros, 
lenai audimo, ant nugaros parašas auk
sui tiarom*. lapų kraltoiteiarmuruollK-1 ,OO 

1397 Žodynas 1 let u v lėks 1-ang) likos ir anglį.
ška|-lietuViško* kalbu [abi dalys — I ir II. t. 
y., Nr. 1326 Ir Nr. 13281 vienoje knygoje. Yra 
tai reikalingiausia knyga norintiems gerai 
pažinti angliška kalbų. Formatas ir apdarai 
toki kaipNr. 123*.............................. 841,00

1389 Gvvenlmaa Av, Tėvo, popiežiaus Bene
dikto t.X. valdžiusio apaštališka sostą Ryme 
nuo 1033 Iki 1044 metų. Kaa nori pažinti po
piežių šventinybf, tegul perskaito šita knv- 

................  utie 
18120 Žodynas liet u vilkai-angliškot kalbos (da 

lis I). Sutaisė A. Lalis. Chicago. III.. 1908. 
Pusi. 383 Czla rasi visokius lietuviškus žo
džius Išguldytos angliškai. Kiekvienas žodis 
paženk Intos kursivoms literoms prie kokio 
skyriaus gramatikos jis priguli. Knygos for
matas 6s9 colius. Kieti mėlyno audimo ap- 
darai, sidabrinės literos ant nugare* fils> ,04* 

1490 Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tlkėji- 
mišk i. moksliški Ir draugijiškai politiški. An
tra laida su priedu, Chioego, HL, 1901,

1498 Lietuviškas Sapnininkas, surinktas is 
daugelio svetimtautišku sapnininku ir surėdy
tas pagal tikra i>ersAkai egtptllka sapnlninka 
— su 310 paveikslu ir aprašymu planetų bei 
paslapčių, kokias seuorės insouės vartojo ln- 
spėjimui ateitės. — Geriausiai išguldo viso
kius sapnus? Chicago, UL 1896, pusi 306 0O<

300 Žemės Istorija. Paraėė S. M. iileido T.M.D , 
Chicago, Iii., 1901. pusi. 66. Su paveikslėliais. 
Pagal mukslilka ištyrimą aprašyta kaip ir per 
kiek amžių tvėrėsi žemė, kokia ant Jos pir
miausiai radosi gyvybė, kaip ji vystėsi 18 že
mesniu veislių in augėlesnes, ir tt.....lOc

807 Ar vyskupas Valančius j’Valahčauskas] ne
buvo vilingu lietuvystės? Parašė kn. Demb- 
skte, iilcjdo Susivienijimas Lietuviu Laisva
maniu Amer., Cbicago, III, 1901, pust 37.13e

Chicago, jil l*n, pusi. OCT. Yra tai svarbiau- 
* sis moksliška knyga apie visas musu pasau

lės žmoula veisias. Ji parodo visu viešpatys- 
Ciu, visu žemes kraštu ir net mažiausiu sale
lių žmonis ir ju paveikslus. Aprašo ju kilmes 
parva, tikėjimą, papročius, užsiėmimą ir abel- 
nai viską. Iš patilpusiu paveikslu matysite 

- žmonių gražiu, prastu ir niauriu, tulu visas 
kūnas plaukais spželes, veidas Į beždžiones 
panašus. Raštas šventas sako: „Sutvere Die
vas žmogų ant abrozo ir paveikslo savo,” bet 
pažvelgus į tulu žmonių veislių veidus, mato
me dideli nevienodumą, tada nežine kurie iš 
ju yra panašus paveikslui Dievo. Kas nori 
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito 
11a knyga. Preke neapdarytos ......*9.00 
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audimo apda
ruose.....................................................*9-00

841 Geografija arba Žemės aprašymas. Pacai
Gelkie. Nalkovskt ir kitus sutaisė Szernas,Chi
cago. Jll, 1899. pusi. 469. Su paveikslėliais. Ai
škiai ir suprantamai aprašo visa musu žeme, 
jos pavidale, diduma ir platuma, jos kalnus, 
Ju vardus, augštl, vulkanus metančius iš savęs 
ugnį; iš kokiu sluogsniu susideda žemė, kur ir 
kiek Joje augliu, geležies, aukso, druskos ir 
kitu mineralu; klek mariu, ežeru, upiu: Ju 
vardai, plotis, gylis; '.:okl kuriuose vandenys: 
suras, prėski, saldu* ar kartus, koki Juose gy
vūnai gyvens, tr tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventoju; koki Ju tikėjimai, kalbos, papro
čiai, užsiėmimai, pramonės ir tiesos;koki mie
stai. su kiek gyventoju, nabrikn, pramonių; 
kur koki orai: talčiaL Karščiai, lietus ar gie
dros; kur koks ilgia dienos ir nakties: kur vi
sada yra lygi diena ir naktis, kur saulė per ke
letą dienu nenusileidžia arba neužteka, ir 
tt. Preke...,.........................................  SS-OO
Apdaryta  ............    *9.00

005 Istorija abelna. Dalis I. Parašė Dras A. 
Bacevičia, Chicago, Ilk, 190 ’ "
veikslais. Aprašo viską, ka 
ano laiku 3800 prie* Kri 
146jx> Kristaus gimimui.

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso AltoriuajKstaUktžzka maldų kny

gele. Maldos yra rytmetines, vakarines, prie 
spaviednes. komunijos, mlszls, mtszparu tr 
daugybe kita; missiu maldos su abroselials: 
miasparai giedami iietsviszki ir lotini* ak i: 
daug lotynissku giesmių giedamu prie uzata 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakraptni- 
rirtt. Yra 6 litau: jos: psalmes §s. M grijoe 

Ir Karaliaus Dovndo; aktai, ražaoczial, 
stacijos, karunka, keliolika azventu giesmių 
irtt Yr* tai naujausia ir gražiausia knygele 
iss wisu lietuviszku msld»knyglu, daili, bal
ta, slidi popiera; stambu*, aiszkus drukaa 
M Įsra 31<i4H coliai. Szitu knygeliu apdarai

1801 Mažas Aukao Altorius, pra
stais, drūtais, apdarais, auk
sintais kraiteis, be apkali-

11.00 
ILliS

007 Istorija Suvienyto Valstija Šilanrinės A- 
merikos. Chicago, III.. 1806 m. pusL 364 Ap
valo kaip Kolumbas atrado Amerika.koki čia 
tada žmonės gyveno, koki žmonės pirmiau
siai ii Europos pradėjo Amerikon plaukti, ko
kios karės buvo, ožka kariavo ir kokiuose me-

pratimo kokias jis čia turi tieses, kas temyre 
valia daryti, kaa ne................................. *17oo
Apdaryto.................. ............*190

ikmšs. PapieM 
ui. 97 Aprašo
3 m. maskoliai

„10c

▼ tlizacijo*. 36 paveikslėli*! parodo Mn<
• žaaoeiu vartotos alūne nuuua lasankiua.

•78 Lankai M Lietuviai ano JtS8 Md lOOrn. 
Paraėė pagal lenk likus istorikas Žemkalnis. 
Chtcag-., fu.. 1M». pusl.es. Yra tai apralymas 
Untovoa m Lenkija susivienijime ir jo pasek
mės. Kelp lenks! parielgCev Uetuvoe kvni-

1809 Mažas Aukso Altorius, 
prastais drūtais, apdarais, auk-

1803 Malas Aukso Altorius,

hvtatku, .41-90

UETuviSKŲ Knygų

Išleistojas

LIETUVOS
Didžiausias

OHSASSIFKORCIŲ 
pinigų Siuntimo.

924-33^1Chicago,III
Reikalaudamas Šifįortes, ar siunsdamas Pini 

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

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

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

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

si Knygų Kataliogą.
Su visais reikalais adresuokie šiteip:

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

180 * Mažas Aukso Altorius, 
franeuziško* gluodnios skure- 
Ks .apdarais, apvaliota kam- 

' pala, auksini kvtatka, kryžius 
ir kraštai................. *1.00

1800 Mažas Aukso Altorius, ap
dėta baltais sloulaus kaulais, 
su 3 mcdallkėlials. aksomo nu
gara, apkaustytos briaunos si
dabruotomis blėtelėmis. su ka
be, auksinti kraštai... .*1.00

1800 Mažas Aukso Altorius, baltos 
oellulioldos apdarai, įskilusios 
kvletkos, su kauline kabute, auk

siniai kraitei................11.00

1807 Mažas Aukso Altorius, bal
tos osliuIMdos apdarai. k v talkos 

- aat vieno lono išklotos sidabrą ir 
perlu.su kaulins kabute, auksln- 

U kpsštei.............. 99.00

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Kmygklk,

AR LINKSMA TAVO NAMUOSIA?
Edison'o Phonograph'ai palinksmina kiekviena, sena 
ir jaunę girdint kaip puikiai visokias melodijas graji- 
na, dainas daitTuoja, dekliamacijas kalba, ir ka pats 
nori įdainuoji arba įkalbi, o Phonograph’as iodisl žodį 

‘išduoda tuom patim balsu.
Yra Ui XX amžiaus geriausia ir prak- 

____ ti&kiausia magina garsaus išradėjo 
Thomaa A. Edison’o. Kataliog} Phono- 
prapbiį ir Recordų prisiunčiu kožnam 
dykai. Recordų tufriu 14 kalbu, tarp 

IĮ tų ir lietuviškų. Reikalaudami kata- 
liūgų, pridėkite markg prisiuntimui.

r M. J. Damijonaitis
■■ Jr 3108 S. Halsted St„ Chicago, UI.

PASARGA. Tetp-gl aš parduodu laikrodėlius, armonikas, Ir kitokius tavoms. Lietuviškas 
KaTAj.iooas kožnam dykai, kurte prisius savo adresu ir už porj centų markg dėl pačio kaštų.

N o.1902.
Juodi, kieti, drūti au

dimo apdarai, Išrodo lyg 
■kuriniai. gražus išspausti 
Amarginimai. auksuotas, 
kryžutis ant šono, auksuo
ti lapų kraštai. Prekė 0Oc

No.1903.
Juodos francuziikos 

sknrelė* kieti lygus apda
rai, auksiniai parašai ant 
tono ir nugaros, lapų Irttl 
tai "begotai raudonai auk
suoti. raudini kampai.

Prekė 7ft«

Ne.1904.
Juodds francuziikos ly

gios skurelės, minkite! il- 
klmltl apdaraL kampai 11- 
margintl, auksiniai peniai

nai begotai auksinti lapų 
kraitei, randinl kampai.

Prekė 91.00

No.1905.
Baltos skurdės kieti 

drūti apdarai, gražus iš.

suoti lapų kraitei.
Prekė 0Oo

Ns.1906.
Baltos skarelės m loki 

lai iškimšti apdarai, per a-

Mestos, auksuotu kryžius

mksuoti lapųkraštat ratt- 
*tal kampat PrekS.BSo

No.1901.

Baltos oeluloldos gra
žus apdarai, Išrodo kaip

les, ėysta, slidi, žvilganti;

kas ir kvietkelė žaliais ir k i-

d Fui kampai, lapų knita!

kauline ant vidurio

094 88-rdSt.

!•! Darbininkiszkos Knygeles!-!
Kaip prancūzai už laisvę kariavo .
Khs reikia žinoti iTatmintikiekv. darbiuiukui 20c 

10c 
10.5 

,10o 
.Tilo 
.Ifc 
10c

Negirdėtos Pasako*.......... ’,..........
Ar dabar yra baudžiava?...........................
Kas yra, o kaa bus....................................
Varžytinės (kova varguolių su turčiais!. 
Darbo diena (reikia trumpiau dirbti/.... 
Genių dėdė (gražus apskaitymas)............
Spartakas (apysaka iš vergų sukyliiuo).., 
Vienos revoliucija 1848 m........................ .
Kas nuveiks? Drama................
.Kovoje už laisve. Apuoko drama............
Lėkė kaip Sakalas Nutūpė kaip vabalas 
Revoliuetjoo dainos...,......... . .................. .
Salin sočijaldemokratai!....,................... .
Kas tai yra socijalistat. ir ko jie nori........

Joniu IIšlindai* 
3108 So. Halsted Street, Chicago. III.

Kaip Ftedsurytl
MONUS
Knyga aprašanti 03 
monus. padaromus be 
ypatingo mokslo,išsila
vinimo ir i □ teisu. Preke 
fiOo. Pinigus siausti

310* 80. Maiste* 8t.

IDo
lOo 
lOo 
lOo- 
10a 
lOo

Brukuojamos Masztnos Pigiai! 
' Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru

kuojama Maazina.

kurios iksziolei preke buvo 910.00, dabar 
ja galite pirkti ui.......................... $6.90

Mat mes nupirkome szitu masztnu 
1000 isz vienos subankrutyiusios firmos 
pigiai, todėl galime ir perduoti ja* p 
giai. Maninoa yra naujutėlė*, tik k* 
h*fabriko paimtos.

maszinos, tai pirkite dabar pakol pigios, 
ne* kaip szl 1000 iszparduosime, ui jau 
kitu taip pigiai negausite.

Kita* reiks pirkti isz fabriko, kur jos 
kasztuoj* po 910.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.

Gausite jas po 96.95 pat:
A. OL8ZEV8KI,

943 38rd St. Chicago, III.

LIETUVOS ŪKININKAS
Laikrtitii skiriamas Lietuvos darbo 

žmonėms, eisa ii Vitam* kas savaite. *' 
. Didumas: 814 x llpolių iš pusių. Amerikoj ant 
metų •2.00. Kam rupi Lietuva ir žinoti kas 
dabar tenai, dedasi, Ui užsiraukite LIETU VOS

Agentas: M. J-D*mijon*itie« 
8108 S- Halstod •*. CMOtaOO. 1U>

pusl.es
perlu.su


Knyga Naudinga

VISIEMS KNYGA

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

Vargonėliai visur parsiduoda po f 12.00, bet mes paleidome ant trumpo laiko

Szaltinis Sveikatos

Dr.O.G.Heine

Chicago, III 
moterų, vaiku ir 

Įdėto praktika ir gy-

728 W. 18th Street
Priima ligonius kožna diena 

nuo 8 iki 12 ryto.

darine* ligos.
Jon. Zabukevicze
Box 86, Butte,

Mont.

Ofllsas atidarytas koiną dieną nuo 10 ryto iki 4 po pietą ir vii 
nuo 6 iki 7 vakare. Nedėliom ir šventadienom nuo 10 iki 12.

Isegydyta nuo 
sunkios moteri- 
sskos vidurtaes 
HffOS.
M. Vldicziene. 

Westwood,
N. Y.

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausf rodą.

Į Guodotinietes Kunigams iszdtr* 
>be:-HapM, Areotas, Dalmati
kų*, Albas, stulas irwi«usbai- 
>nyrintos parėdus Visokį darbe at- 
>lieka artutisskai in laiką.
i Norėdamos-----— **-----------
arba guodotini
savo tautetg, paveskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division St, CMcago, III.

IMS, Stalas ir visus bai- 
Visoki darbą at-

iod orine* Dr-tes, 
migai, kad Tusu

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chioagoj tai atsilankyk in

GALERIJA MOKSLO
344 South State St. Chicago, Iii.

Ineiimas Dyka*!-
KOZM1N8K1 & YONDORF,

•“ 73 Dearborn st
BaūkierlsL

' Mes ekollJame PINIGUS ant turteny- 
blu tr jei tu rengiesi turtenybe pirkti 
mes so džiaugsmu prigelbeslme, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
veiklinas. Lengvos isslygos. Agentai 
apmokami dosniai.

Dr. J. Kulis
Lietuviu gydytojas ir klrurgas 

8233 S.Halsted st.,
Gydo visokias II 

vyru. Taipgi turi 
do pasekmingai visokias limpancziaa, 
užsisenejustas ir paslaptingas vyru 11

Patemyk stebuklus Osteologijos
,, „ Fiziologijos
„ „ Neurologijas

„ Pathologijoe
Mokykis pradžia žmogiškos rasos nuo

lopszio iki grabui.
Milžlnisikumal ir keistumai gamtos.

Atdara kasdien šuo S ryto Iki 18 viauraskczio.
Pspraszyk dailu retoje pri* daru lietu vizito* 
Knygos, visai dykai! Atsiszauklt ssladlea.
844 South State St. arti Harriaon

CHllAtO, ALŲ

nemora- 
nusilpnėjimą, 
palaikius per 

pūsles ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ai

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. Balsted ulycziu. 

Gyvenimas viriui Aptlekos.
CHICAGO, ILL.

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, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus* j šitą 
Institutų. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko., Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pageltos.

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

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

Tikėk Geroms Gyduolėms.
Gyduoles nup spuogu, pilnai iszgydan- 

czio*, tik už 8K0.
Jei nusilpneje plaukai slenka, reti,gal

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

Jei tikrai reikalauji pagalbos, nelauk 
toliau, vartok jas dabar, nes tolinus ju 
preke bus triguba. Norintis atsakyme 
gauti au rodą, teprislunczia 10c. (lempo
mis. Nuo musu metodo* tukstanozlai 
paaigelbejo. Paraszyk aiazkiai ka nori.

Koenigstorg Specialiste,
Box 106, Ne. South Eifht Street, WillUaaburf 

Brooklyn, N. Y.

TTrktal$S.85
Atpirkote. katik už gry

nu* pinigu* viza laikrodėliu 
d irbueve* *a*krova lite lafk- 
rodettu uthbzl pigiakaina

JOHN’S ELIXIR
I*zgydo Titas skilvio ligas, negrotnuliarims, 
negalejima valgyti, skaudejlma krutinės duo- 
biukeje ir szonuoae, aUirualma vėjo ir negar
džių skystimu, gurgima ir Užpūtima viduriu, 
ėdimą remoe. jautime lyg guzą arba kamuoly 
gerkieje ir negale jima jo nuryti, suspaudime 
azirdies, gumba, vėmimą rytmety! ir atsikosė
jimą tinztuskreplių, kartais Ubai pajuodavu
siu, prfkartejlma burnos, diegly, greita pailsi
ma arba trumpe kvape, skausmą viduriuose, 
tryda, apeivelusy, iszakyjusy ir skaudama lie
žuvy. bėgimą kraujo Ua dantų smegenų, silp
numą viso kūno ir plaocziu, szirdies plakime, 
negale jima miegoti, sunkuma galvoje ir kojo
se, snauduly, o ypatingai po pietų, pabalinta 
ar pageltonavlma veido, svaigimą ir skaudė
jimą galvos ir daug kitokiu nesveikumu, pa
eina nczlu nuo nesveiko skilvio. Jeigu turi nors 
Viena isz viruul paminėtu ženklu, tai tuojaus 
srderiuok John** Elixir geriau** gyduole nuo 
skilvio ligų. Gaunam su vlrsz 900 padėka vonių 
ant nedėlios. Preke 81.00 ui butely, 6 buteliai 
už 85.00. VMssrial turi iszslliuoeuoti mažUu- 
sėai syky ant dienos ir jeigu to nepadaro, tai 
įp yra aesveikt Naudok John’* Uver Pilis, 
gpoviburta užkietėjimo, tiktai 23c ui skry
nele. nlndek pinigus in gromata ir adresuok* 

JOMI’S SUPPLY HOUSE CHIcI&OUU

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
I ■

Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje.

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

pasaldysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypat’skai ar per laišką.

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

Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau šimtus operacijų'kas mėnesis.

”Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atšilau- 
Atsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas . tkyti.
Dr. L Landės, 140 East 22nd St., New York City.

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplaikysite Dr. Landės naują knygą 
turinčią 32.puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA 
Musu Preke Tiktai $6.75.

American Typevvriter druka- , ' ________
vojama maszina yra reikalinga 
dėl kiekvieno žmogaus. Su ja

Įgalima ('rokuoti teip greitai 
kaip su maszina

K i t k-. :e::;:s 1 e jokio mok- 
|slog.".’.i -uja dr’.;kuoti ir viso- 
į kiue-e k,.:bui’se. Maszina \ ra 

įdėta į puikią skrinele ir sveria pEB™®
penkis svarus. Isz viso yra 73 
1 i taros ir ženklai.Tą masziną ga- 
Įima gauti sekaneziuose kalimo- 
se: su lietuviszkomis litaronns, lenkiszkomis, maskeliszkomis, vokiszkomis, 
f rancuziszkomis, spaniszkomis, angliszkomis ifskandinaviszkomis. American 
drukauojama maszina yra visur žinoma kaipo geriausia ir parsiduoda po 
>10.(X), bet mes ant trumpo laiko paleidome už £6.75. Kas nori pasinaudnoti 
isz tos progos, turi skubintis pirkti, nes, kad to apgarsinimo nebebus sziame 
laikrasztyje, tada preke bus dydesne. Jeigu kas nenori siųsti visų pinigų isz 
kalno, tegul prisiunczia vieną doleri ir,mes tuojaus iszsiųsime tavorą. Ki
tas piningus galės užsimokėti kaip tavoras ateis. Tavorą galime prisiųsti į 
visus krasztus svieto.

Pas mus galima gauti visuokius tavoras, kokius kas tiktai nori ir pigiaus 
kaip kitur. Mes prisiusime už dyką musų gralį kataliogą kiekvienam kas 
prisius savo vardą ir teisingą adresą. Kupcziai pas mus gali pirkti tavoras 
pigiaus kaip kitur. Reikalaujame gerų agentų.

COSMOPOLITAN TRADING CO., DEPT. 6. * 
218 FŪLTON STREET NEW YORK CITY, U. S. A.

Gnodotiaoms tautiszkom* ir baž-i' >
uHinems draugystėm* tedirba:-1 > 
Karun<--*, Amcrlkouiszkas <
Wcilawns, Szarpas, Jnoa-' ?__ k !
tas, Kukardas, Ženklelius,1, ,
Kepures ir dėl Marszalku <
parodas. 
darbas batu prideranczial atliktas ir tuom suszelpti 
lietuwaitiai,

Miela* Profdsoriam
Praneliu Tamistai,jog esla pasveikęs ii H- 

Ci, nuo kurios mane gvdlte — pertankau* 
pinimo, uždegimo pustė*, lytiškos silpny

bė*. nubėgimo sėment. nemigos, nerviiknmo, 
skaudėjimo sbšpoae ir abelno nusilpnėjimo 
kaip yra apvalyta J ąsą knygoje Mt pusi. S8 
Vadovas į Sve katą. J ąsą s pečiai ilki vaistai 
man* galutinai Ugydė Ir dabar džiaugiuosi ii 
•avo laimingo leimvnilko gyvenimo Dėl ar- 
tymo meilė* noriu uitą pagarsinti apie tai savo 
vientaučiams, esantiem* tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir jie galėtą atgriebti savo 
sveikatą ir bąti laimingai*.

Fr. Mandina*, *
Bos 888, Myatic, Išira.

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

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

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

d Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo* 
dus paakius, pučkus, pienius ar kokius nors pratrukimus ant skuros, 
liškus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas* dalis, nusistojimą šlapume 
naktį, skausmą strėnose, Inkstų 
Užakimą Varpos?

Oras, karino mes kvepalai®*
Žmogui gali gyventi daugeli diena be m i lito a^ vandens, bet be deglo 

(kvėpuojamo oro) jie minzta in kelias mlnutas.
Žmones iss tikro serga tiek pat nuo iššalki mo degia, kaip tr nuo stokos 

maisto — nors degis yra liuocasi Kodėl! Todėl, kad jei gleivines plėvės tavo 
plauosiu nėra sveikame padėjime, tai kraujas negali sugerti deglo per delikat
aus sienas oriniu coliu.

Dr. Jean Sirrom's Plauosiu Kartuoles pagimdo sveika padėjimu plauosiu 
aud'nlu ir gleiviniu plėvių issklojanoziu orines selee. Tai yra tikras vaistas 
nuo Kosulio, Szalczlo, Kanztines ir Bronchito — gydykla nuo sun
kesniu Ilgu plaucziu — Pneumonijos ir Džiovės.

Jei sergi teipgi negromullojimu. tai Dr. Jean Sirrom’s- Skilvio Kartuoles 
reikia vartoti drauge su Plaucziu Kortuotomis

Preke 31.00 už bonka arba 0 bonkos atsargiai supakuotos siunoziamoa bito 
kokiu adresu už 35.00, apturėjus pinigini prisuka ar bankini czeki.

Tikrosios turi musu parasza ant kamszczio.

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

Dr. Jean Sirrom’s Dr. Jean Sirrom’s
Kepenų Ksrtuoles Skilvio Kartuoles
•1.00 ui bonka « 3L00 ui bonka

Vartojama daktaru ir Ligonbncsluoce po visa svietą.

DauggaU* Profesoriau ir Specialiste:
Su linkstu* lirdži* pranešu Tomistai, kad 

esla visai sveika* ir lluoaa* nuo reumatizmo 
•kanamą Ir dieglią pečiuose, rankose, kojose 
Ir strėnoae, kurie mane teip buvo suvarginą, 
kad vos paėjau; perieidau daug daktarą vadi
nusią save specialistais, bet vis be naudo*, kol 
nedtalgirdau apto jąsą caraąjį InMitutą, per 
kurį pilnai atariebtau Mvoavelkata, nž ką •- 
•tu dėkinga* ii llrdle* Orui K. C. Collln*. ve
lydamas pa* jį kreipti* visiems tavo tautie
čiams. Išgydytasis, —

Augusta* Boki*.
IMS Hudson St, Altegbeny City, Pa.

Naujfts Budas 
temokti deiltoiflBMytl be mokintojo pa- 
gelboB, nuo 34 paslapte, 10 centu (mar
kam it).

P. IKohliHs,
Box 13, Statkte Du. New York.

Garbingas Profesoriau;
Telki* priimti nuo maną*, prasto* žmonos 

lirdingą ariu už ižgydymą manąs nuo neregu- 
liartlko* mėnesinės, varginusio* mane per 8 
metus; kankino mane dideli* plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimas vidurią, koją, akau- 
dėjimą* galvos ir nusilpnėjimą*; mėnesinei gi 
apsistojus baltoslo* vėl mane naikino. Per vi
są tą laiką perleidau daug visokią daktarą ir 
suvartojau daug visokią abeją bei vyną, bet 
veltai ir tik kada aprašiau tavo ilgą jum* tuo
jau nuo prisiąstą jąsą valstą^pasvelkau ir to
liau visai ligijeu. imdama tuo* vaisios, ui ka
rino* aluučiu Tamistai lirdingą padi'kavone 

T. Vysiocktenė.
78 Saratoga St, Ooboes, N. T.

Ratilai kur ta 
JT5 bei * Nugi pas 

Petį j, Suleki nM 
isztrotzkM, o 

pu ji gulima utal- 
vedvti, nca jii turi 
puiku tr siuita ba- 
varuku alų, gardžia 
ruska oczizzczena 
arielka, cigaru* net 

te Havanos, o fezalgsrtu gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai Tau 
ilgiau bu tamiBta kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veeelta* ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaoa ui tlumocziu 
susikalbėti angliszkaL Ateikite pu ma
ne, o aus jum patarnausiu ui dyka viso
kiuose reikaluose ir peovoae. Atvažiavę 
te kitu miestu gabia gauti pas mane 
geriausia nakvyne, et

Petiw Makt 8,
8821 Aabora • Chicago, I1L 

(Tarps 88-toa oMr 33-io PI.)
Teiephcnas Tardė 0011

LINKSMYBE NAMUOSE.
įGEM ROLLER ORGAN. PREKE TIKTAI $5.00.! 
• Grajyjama maszina arba vargonėliai, sn R 

kuria kiekvienas gali grajyti be jokio mok. B 
slo visokius marszus, valtcus, polkas, kad
rilius, giesmes, dainas irtt. Labai naudinga 
dėl giedorių, kliubų, draugysezių, vese- 
lių, vakarioszkų ir kitokių pasilinksmini- | 
mų. Geriausis dalykas dėl už oo vyjymo sve- j 
czių.Mnzika yra padaryta ant atskiriu ada
tinių volelių. Karta su vargonėliais duo
dame 3 volelius už dyką, bet jų galima 
gauti nuo musų kiek kas nori po£5 cen- 

lltus už volei!.Tarime 800 viskių gatunkų volelių ir norintiems prisiusime vo- J 
lėlių atskiri kataliogą. Sveria 15 svarų; 16 colių iįgio, 14 ploczio ir 9 aug- I 
szczio. Visur parsiduoda po $6.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už ’ j

I $5.00. Norint.pasinauduoti isz szvtos progos, reikia pasiskubinti pirkti. I j 
. Teipgi turime dydesnius vargonėlius po vardu Coftcert Roller Organ, ka- į

I tnd* VT2 rlaitCV nnil-i'icni ir erroviare crroii-nn Qv>m*4a 2A 21—• I

DR. B. M. ROSS
Daneszu visiem kad szioso die- > 
nose aas perkėliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE 8T. 
ROOM 806. 6TO FLORO

CHICAGO* ILL.^
Crionsi su dadejima j*vairiu elektra* 
gydaneziu maszmu ir instrumentu, 
esmu pasirengęs priimti ligonius ir 
isztirtiju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su vins 22 metu asz savo 
Sraktfka paazveneziau vien ant gy- 

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

Nerviszki Vyrai.
Vyram* raikaiaujantlam* pagalbo* prl*lun*h* 

kopija garsaus racapto dykai. Na O.O. O.
n* apgavingus vaistu*, tiktai r*c*p- 

ta. P«r»kaituintr iria patarga
• ATSAitOUl.

Šri pasarga yra vyrams snyrianto* nerviš
ko* sisteno*, kurie per savo jaunyste* klaida* ta 
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite 
bandė patentuota* aptaviDgus vaistu*, etektri**- 
ko* diržo*, “speclalbta*” Ir kitu* netikusiu* b* 

.verte* gydymo*. H 00 diržu nepagyriu, o a no Le
tai vartadami vaistas *«na!kyrita pilvo žlabczio- 
jima, oiauodiarite rita sistema Ir padarysite 
■avo liga neiszgydoma.

Daug metu asz kentėjau savo jaunyste* klai
das, narriszkuma, naktinius tekėjimus, skok* 
▼ynszkumo, silpna atminty, ataka ambicijų*, 
neramume, gėdingumą, strėnų skaudejlma. viea- 
tiny nuelipim* ir tt. kaip palkszas pirkau Ir v*s- 
tojau visokia* patentuota* gyduole* ir viską ka 
tik iszgirde*. Ant galo buvau priverstas važiuo
ti In Eropa pa**!bos jieesiroti pi* garsu daktare, 
kur* mane ir Uzgyde.

To daktaro receptą, pažai kuri man vaistai 
buvo uiraizyti, a*z ir dabar turiu pa* savo. Kaip 
tai suaku yra pagyti nuo tu Ilgu a** žinau isz 
patyrimo, todėl ass noriu ir kitus pagelbsti. Kas 
man apraszy* savo liga, ass jam pasiusiu u*p«- 
czetrtame laiszke to recepto kopija tu patari
mais dykai. Au jau gavau izlmtu* latssku lis 
visu szlo* szaliM k rust u nuo vyru, kurie ra*zo 
kad imdami veistu* pagal *zy receptą vlsisikai 
pagijo, teip kaip ir aaz.

Recepte užraszyti stipru* bet nevodingi vai
stai n receptą* teip paraškyta* kad veistu* gali
ma gauti kiekvienoje geroje aptiakoj* už mažu* 
Kauru*. Gavę recepte, jei nenorėsite pety* eiti 

aptiekė užstoiluoti vaistus, tai parusėkite 
man, o uz jum* juo* ežia Cbleagoje parirupln- 
*iu ir prislunriu. A*z n**unczlu O. O. D. kad 
Usrilioti anoju* pinigu*, arba parduoti j u n. ii 
vaistu*, kuriu jut nenorit*. Jeigu patemysite 
man* kam* non n*tei*iagu, galite tai paganyti 

(ritame paežiam* laikrasztyje.
Bzi pasarga gal n*bu* daugiau garsinama, 

taigi raižykite man tzlandlan, o gausite to re
cepto kopija ir reikalingu* patarimus dykai 
tuojau*. Bzypasiulitima ass gailu atlikti b* jo> 
kiu jum* kuštu. Adresuokite:

C. Bsntson, P. H. box 055, Cbicii*, IU.

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

kleisti jai jsiseneti 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 ligą prie D-ro 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame* kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas į jj nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą k būna linksmas ant visados. ą
v Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bųdu su tokia pasekme Dro E. C. Col
lins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nuleisdami atsi
sako?

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

DzffydytM nuo Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
iVreumattamobci tos ^on^ams>ta^ matyt iš daugybės padėkavonių 
oiaisenęjastos vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 

stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 
paduudame čion kelias: _.

Traukia dantie be jokio fikau- 
dčjimo Išstato auksinius, ar ko
kius kas aor. Darbą savojfva- 
rantuoja.

Deirtine' morbis forst & co. Slvvinp' 
o COR. SECOND AVĖ. & SMITHFIELO STREET J '
n P1TTSBURG, PA.

Mss esame pagarsėję po visas Buv. Valstijas, kad parduoda
me geresne degtine pigiau negu kokl-nors kita Urmą ar degtines 

Ka krautuve Amerikoj.
Mes apmokame visas siuntimo leszas (kaistas) in rytus iki 

New Yorko ir in vakarus iki Chicago* snt pirkiniu vimaus 35.00. 
A Jeigu parsieina toliau slunsti, duodame 10 nuošimti, idanttuomi

pirkėjas parsisiunsdinimo leszas galėtu apasoketi.
MSEStĮFai Orderiuojant sluuskite pinigus registruotame laiszke ar per 

Orderi ant vardo Morris Forst A Co , Cor. Socond 
Avė. & Smithfield 8t„ Pittsbnrg’, Pa. l

Parsisiunsdinkite musu privaliszkaji prekia surasza. Kal- 
bame visuose kalbose.

Szal IMorris Forst Co* c*.
V™»o! 8ECOHO AVE- * S«»THFIELD STREET vr!Vynas! pittsburg, pa. - lorkoly!

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru x . . . . pas........-

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

_ ties” vidų
viraotita » 28 m*tu 

lukltus litepausta*] *nt Si *ln* ________ ______
rodo, y P*tIngai mi** SBUtaMBam VžBIUa* lt 
U. įeitu* laikrodėliu* ąriiianahM savo Lenta*.

«xąs«MMė* až*Mk*ti. Oseaauna reoe* iw.iy.rt ------------------------------- _ _.

F.PBradchulis 
Attorney and Coonselor it Lai. 
Chafflber of Commerce Blty. Room 701 
8. E. Corner LaBalle A Waahlngton sts; 

CHICAGO, ILL.
Telephone Mala 3642.

Wientnt*lis lietuvrys advokatas, baigės 
mokslf Jurisprudencijosczion Amerikoj 
Weda prova* kaip civillsakas taip n 
krlminallszkas visuose suduose.
Be*. 8112 8.Halrte<l arti 81 mos, 

Tel.Yards 6040

. Plaak** tikrai atauįiuų rinktina, j 
iT,daBė’1 kita lipi *o n. 

rnd* BMlikel gydysta*. pMuzykito pe*
Prof. J. M. Brundza

Nev York ABrooklyn, U, B. A.

Ant H Akmena 
Laikrodėlis 

TjaL. Psteotuota* reguUo-
tortu*, sotukl* ažtoke.

X*į î^- bmir nuautos**, vy-
rltrku ar Koterlizka*. 
18K suktuota*.dvigubi 

mat ąn ‘ Huntlng” luktztal, 
i <taČLjįĄfr į . rakiai itzkri* ik uote*.
If-fs Į’l k r* i gersi Islks rodą

3tįF.re&lĮĮW y r* visur vartoismss 
g*l*rink*llo tarnu, 
“•'PO g*ri*u*isllaik* 

.. / taikanti*; rvsrsn.
tuota* snt 25 metu. 
Sty laikrodėly pęslu*. 

ftia*0.O. I>. aet ki*kvi**o adreso. *■ pavt-iyji. 
a* Uzegzamlanou. Jslgubu* tok* kaip raazo 
■«, užsimokėk ezpreaui f 9 7B ir atvežimo 
tsstta* Ir paslink laikrodėly, j*l na, nemokėk 
ie vieno o* s to. Aualuk, kad ui teki pat lalkro- 
lely kitur mokėsi 885.00. Prie laikrodėlio dor 
inaedsa* 14K sukaista labcU grąžu lenoiu^ely 
in kompasu dykai.

■ Ricelslor Watch Co., 
4OO Central Bank Dldg, Chica<o.
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