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Politiszkos žinios.
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Revoliucija Maskolijoj. 
. - Maištai Maskolijoj nenu

siramino, bet priešingai, pla
tinasi vis labiau, apima vis 

- didesnius caro valdomos vie
špatystės plotus, dabar jau 
nelengva būt rasti Maskoli
jos kraštą, kuriame revoliu 
ei joniška dvasia nebūtų pa
siekusi žmonių. Šiuom kar
tu revoliucijonieriai smar
kiausiai darbuojasi ir tai gana 
pasekmingai,Latvijoj; tos pa
veikslą seks ir jau pradeda 
seklį kiti nemaskolių apgy- 
vent>Maskolijo8 kraštai.

Latvija iki šiol vienaifinis 
Maskolijoe kraštas, kur revo- 
liucijonieriai paėmė viršų 

‘ ant caro tarnų ir jo kariume 
nės, pasigarsino už visai ne 
prigulmingą respubliką; tai
gi Latvija atsiskyrė nuo Ma- 

* skolijos suvisu., Matyt, lat
viai susiorganizavo gerai, ap
siginklavo ir kada viskas bu
vo parengta, apreiškė savo 
mieriuk; jų parėmimui pa
statė gana skaitlingą ginkluo
tą kariumenę. Apvaldė ne
tik didžiausius Latvijos mie
stus, Rygą, .Vendeną, Min
taują, bet net portus. Ka
dangi prie revoliucijonierių 
pristojo prekėjų garlaiviai, 
ant kurių tarnauja, su mažu 
išėmimu, latviai, tai jie iš už
rubežių ne vien latviams) ga-. 
Ii prigabenti pakaktinai gin
klų. Be abejonės, tą ir da- 
ro. > Kadangi telegrafų dra- 
tai likosi nutraukyti, tai iŠ 
revoliucijonierių apvaldyto 
krašto į užrubežius tik nety
čia ateina žinios ir tos tan
kiai viena kitai prieštarauja. 
Kad revoliucijonieriai paėmė 
viršų ant caro valdžių, tą pa
tvirtina 
konsujių Rygoj ir patš caro 
randas nedrysta užginti, jis 
vien ramina, kad siunčia į 
Latviją daugiau kareivių ir 
tikisi, kad neužilgio pasiseks 
suvaldyti pasikėlėlius. Į re
voliucijonierių ranka* pate
ko net ginanti nuo jūrių Ry
gą tvirtynė Duenamnend. 
Kokiu budu ji pateko revo- 
liucijonieriams, apie tai žinių 
nėra. Reikia manyti, kad 
ją saugojo prilankus-revoliu- 
cijonieriams, gal su jais susi
tarę jurininkai ir kareiviai. 
Žinoma, revoliucijonieriai 
tvirtynėj rado daug ginklų, 
net kanudlių, kurias galės 
apversti prieš pildančius caro 
prisakymus kareivius. Jene
ral-gubernatorius nedrysta 
šaukti dabar stovinčius Ry
goj kareivius prieš revoliuci- 
jonierius, kadangi jiems ne
tiki. Rods iki šiol atviro jų 

. pasipriešinimo nebuvo, bet 
pakaktų atsisakymo šaudyti 
į žmonis vieno regimeuto, o 
tąsyk visi regimentai galimų 
pereiti į revoliucijonierių pu
sę. Todėl jeneral-guberna- 
torius vietinių kareivių ne- 
drysta siųsti prieš gvaldžiu
sius Rygą latviškuos revoliuci- 
jonierius, iš Peterburgo pa
reikalavo atsiuntimo kariškų 
laivų, be kurių negali atimti 
tvirtynės Duenamuendo. Po 
kaimus visoj Latvijoj, taigi 
Liflandijoj ir Kuršėj valdo 
revoliucijonieriai. Jie atsta
tė caro urėdninkus, jų vietoj 

_ pastatė savuosius. Uždrau
dė maskoliams ir vokiečiams 
dvarponiams apleisti Latviją, 

** kas iš jų prasišalina, konfi
skuoja tų dvarus ir dirbtu
ves. Uždarė visoj Latvijoj 
rando karčiamas ir degtinės 
varyklas. Turtingi vokie
čiai apleidžia dvarus ir bėga 

. į Prusus. Pabėgo jų iki šiol k apie 200000. Tokia budu 
Latvijoj vokiečių galybė su-

raportai svetimų
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iro. Vokiečių Joje buvo vos 
10%, taigi tiek, ką lenkų 
Lietuvoj, bet kad Jie buvo 
turtingi, latviai savo žemės 
neturėjo, bet ją samdė nuo 
vokiečių baronų, tai, supran
tama, kad Jie turėjo dar di
desnę galybę Latvijoj negu 
lenkai Lietuvoj. Pabėgus 
200000 vokiečių, nedaug Jų 
liko. Tokiu budu Latvija 
pasiliuosavo nuo negeistino 
gaivalo.

Pasilikę dar Latvijoj baro
nai suorganizavo savo milici
ją saugojimui dvarų. Ran
das daleidd apginkluoti Ją 
pargabentais iš užrubežių ge
riausiais karabinais. Iš to 
daleidimo naudojosi ir latviai 
ir teipgi gabeno ginklus. Ir 
tų baronų suorganizuotų gin
kluotų miliciantų daug 
perėjo prie latvių; kitus Jie, 
apvaldę dvarus, nuginklavo 
ir ginklus sau paėmė.

Svetimi ambasadoriai pa
reikalavo apginimo Rygoj gy
venančių svetimų pavaldinių, 
bet, matyt, ir ambasadoriai 
netiki, kad caro randas į- 
stengtų tą padaryti. Vokie
tija siunčia ne šarvuotus pre- 
kėjų garlaivius į Latvijos 
portus, Anglija gi rengiasi 
siųsti kariškus laivus paimti 
savo pavaldinius. Iš Kron- 
stadto išplaukė į Rygą 3 ma
skoliški kariški laivai su dar 
ištikimais, kaip randas mano, 
Jurininkais, bet Jie dar nepri
buvo. Juk Jų gali į portą 
neleisti apvaldę Duena-

respublikos neprigulmystę. 
Randas, žinoma, nesutinka 
išpildyti tokių latvių reikala
vimų.

Susibuntavojęs Maskvoj 
Rostovo granadieriųxegimen- 
tas neilgai laikė vienybę: da
lis kareivių ne tik pasidavė, 
bet dar padėjo randui suval
dyti besipriešinančius.

Pereitą subatą atėjo į užru- 
bežius žinios, buk garsus 
Witte atsilakė jau nuo vie
tos, bet patvirtinimo tos ži
nios nėra. Randas dabar, iš 
tikro, griebiasi reakcijos. 
Rando agentai vėl šaukia 
tamsias minias skersti žydus, 
lenkus ir inteligentus. Pe
terburgu, ant prisakymo vi
daus dalykų ministerio,likosi 
suareštuota daug darbininkų 
vadovų, kurie buvo 'susirinkę 
ekonomiškosios draugystės 
ruimuose. Dalis, vienok, 
pabėgo, terp pabėgusių yra ir 
profesorius Milukov, kurio 
dabar policija j ieško po visą 
Peterburgą. Randas mat, 
areštuodamas darbininkų ap- 
šviesčiausius vadovus, tikėjo
si visą jų organizaciją išardy
ti. Tas nepasisekė, kadangi 
suareštuotų vietas užėmė jau 
kiti, ne mažiau gabus. Tai
gi aišku, kad darbininkų or
ganizacija stovi tvirtai, ji ne
siremia jau ant vienos, arba 
kelių ypatų, bet yra Jau 
daug galinčių vadovauti, su
ėmus vienus, tų vietas užima 
kiti.

Už pagarsinimą darbiniu-
muendo tvirtynę revoliūčijb* kų manifesto Peterburge šu
nienai.

Apsireiškusi Latvijoj atvi
ra revoliucija išsiplatino jau 
Estijoj, apėmė veik visą 
Kauno guberniją, išsiplatįs, 
be abejonės, ant visos Lietu
vos. Dabar pakaktų bent 
vienaųje didesniame susirėmi
me, kad latviai sumuštų caro 
karinmenę, o jau nė Jokia 
pajiega nesulaikys Lenkijos 
nuo pasikėlimo; toliau, pa
sikeltų, be abejonės, Mažru- 
sija. Besipiovę iki šiol ma
hometonai su/ krikščioniais 
ant Kaukazo, jau susitaikė, o 
Gruzija jau atvirai pasikėlė 
prieš caro valdžią. Taigi y- 
ra viltis, kad pasikels visos 
caro prispaustos tautos. Ei
nant joms išvien, galima būt 
maskolių jungą numesti ir iš 
vakarinių ir pietinių Masko
lijos dalių, taigi kraštų ap
gyventų: finų, latvių, lietu
vių, lenkų, Kaukazo tautų, 
sutverti neprigulmingą ga
lingą viešpatystę, su tokiu 
jau gyventojų skaitliumi 
kaip Vokietija. Jeigu visoę 
prispaustos tautos pasikeltų, 
eifto valdžia, ypač dabar, tu
rėdama prieš eavę ir tikrosios 
Maskolijos darbininkus, neį
stengtų pasikėlimo suvaldy
ti, o karės ilgai vesti 
negalėtų dėl stokos pinigų. .

Panaikinimo apgulimo lai
ko tiesų Latvijoj, dėl ko re
voliucija čia užgimė greičiau 
negu priderėjo laukti, dabar 
reikalauja net vokiečiai ba
ronai, kadangi tos tiesos mat 
pančioja ne vien revoliucijo- 
nierius, bet ir rando pusę 
laikančius vokiečius baronus.

Revoliucija užgimė jau ir 
Mažrusijos dalyj, Kursko gu
bernijoj ir randas neįstengia 
jos suvaldyti, nors guberna
torius griebia si kuožiauriau- 
sių įnagių.

Rygos miesto valdžia atsi
šaukė p®ie revoliucijonierių. 
Tie pareikalavo pirma, kad 
randas išpildytų visus jų rei
kalavimus, o tąsyk kraštas 
tuojaus nusiramys. Terp tų 
reikalavimų svarbiausi yra: 
kad randas paleistų 17 suim
tų revoliucijos vadovų ir pri
pažintų latviskai-lietuviškos

areštavo daug laikraščių re
daktorių ir išleistojų. Da
bar išeina tik rando laikra
štis ir „Novoje Vremia”, ku 
ris atsiskyrė nuo kitų laikraš
čių, spaustuvę jo sergsti ka
zokai ir policistai. Tokia 
mat yra ta laisvė žodžio Ma- 
skolijoj!

Atsiskyrė nuo Maskolijos 
ir pasigarsino neprigulminga 
respublika ir Krimas, pieti
nėj Maskolijoj. Bus be abe
jonės ir daugiau tokių Ma 
skolijos dalių, kurios seks 
Latvijos paveiksią.

Caras stengiasi dabar viso
kioms komedijoms nors gvar
dijos kareivius ištikimais tu
rėti, bet ir toms komedijoms 
nežinia kaip ilgai seksis. 
Carskame Bele, kur dabar ca
ras nuo Savo žmonių slepiasi, 
Jis kasti ieną daro gvardijos 
peržiūrėjimus, kalba draugi
škai su oficierais ir karei
viais. Gvardijos vadovas, 
kunigaikštis Nikalojus ir ofi- 
cierai klaupia prieš carą ir 
bučiuoja Jam rankas. Tas 
ant tamsių kareivių, bent 
tuom tarpu, daro šiokį tokį 
įspūdį, tik nežinia ar ilgai to
kioms , komedijoms galima 
bus kareivius kvailinti. Už
tai ištikimybė kitų kariume 
nės regimentų yra Jau abe
jotina. Vadovas Mąndžuri- 
joe armijos, jenerolas Line- 
vič, atsiuntė į Peterburgą te
legramą, kuriame pranešė, 
jog nepaklusnumas apėmė jart 
didesnę dalį kareivių ir jis 
negali neklausančių suvaldy
ti. Kokį Lienevič atsakymą 
gavo ant savo telegramo, ne
žinia. Ištikimais Mandžuri- 
jos kareiviai negali būt, nors 
revbliucijonieriška propagan
da ten ir neprisigriebtų. 
Mat, dėl tankiai atsitinkan
čių straikų ant geležinkelių, 
negalima kareiviams privežti 
nė maisto, nė drabužių, o al
kaną juk negalima be valgio 
užganėdinti.

Peterburge, ant Wittės 
prisakymo, daro dabar kratas 
po namus, kratytojai neap
lenkia nė arti caro stovinčių 
ypatų namų. Pereitą pane- 
dėlio dieną darė kratą na-

muose garsaus Jenerolo Ig
nu t jevo. Witte mat čia ti
kėjosi rasti davadus, Jog Ig- 
natjev, su reakcijos ^sekė
jais, rengia revoliuciją prieš 
revoliuciją ir stengiasi kokiu 
nors budu supainioti Wittės 
miežius. -

(aro pinigus ir vainiką, 
kaip kalba, išsiuntė Jau į už- 
rubežius. Tas jau rodo, kad 
caras rengiasi dumti iš Jo 
valdomo krašto.

Kadangi dėl telegrafistų 
štraikų gubernatoriams ne
galima siuntinėti prisakymų, 
tai Witte Jiems suteikė be
veik diktatorišką valdžią. 
Jie, be pasiklausimo, gali jų 
priežiūrai pavestas guberni
jas pastatyti po apgulimo lai
ko tiesoms ir elgtiesi su žmo
nėms, kaip išmanys.

Rando laikraštis „Pravit. 
Vestnik” pagarsino gautas 
nuo Rygos jeneral guberna
toriaus žinias, kad I^atvijoj 
yra Jau gerai ajiginkluotų ir 
suorganizuotų su viršum 60- 
000 latvių ? Kadangi gele
žinkeliai išardyti, tai iš kitur 
nelengva atsiųsti kariumenę, 
galima Ją atsiųsti vien jū
rėms, bet ir didesnė dalis 
Latvijos portų yra jau revo- 
liucijonierių rankose. Latvi 
ji« Jeneral-gubernatorius rei 
kalauja atsiuntimo kuogrei- 
čiausiai daugiau kareivių, 
kadangi su esančiais po jo 
valdžia regimentais Jis nieko 
prieš pasikėlusius latvius ne
gali daryti. 14 d. gruodžio 
latviai.išvarė iš rėlių gabe
nantį iš Vilniaus į Kygą kar
eivinį trūkį, kuris susidaužė. 
Dalis kareivių pasidavė pasi- 
kėlėliains, kita gi dalis dar 
ginasi prieš didesnes latvių 
pajiegas. Vilniaus jeneral-

lavimo daugiau kareivių, at
sakė, Jog to negali padaryti, 
kadangi geležinkelis išardy
tas ir Jis laukia ir Lietuvoj 
pasikėlimo. Iki šiol latviams 
gana sekasi, o tas padrąsina 
ne vien dar neprisidėjusius 
prie revoliucijos latvius, bet 
ir gyventojus kaimynišku 
kraštų, ypač gi gyventojus 
Lietuvos.

Mintaujoj ant miesto ga
tvių buvo smarkus mūšiai 
latvių su kariumene. Čia iš 
abiejų pusių puolė suvirtum 
300 žmonių. Lennewardene, 
pietinėj I.atvijoj, latviai iš- 
liuosavo iš kalėjimo visus ten 
bėdinčins nelaisvius, užmušė 
pagelbininką paviečių virši
ninko ir jo sekretorių. Iš 
Peterburgo į Latviją siunčia 
visus kariumenės regimentus 
išėmus gvardijos, kuri pasi
lieka ginti carą nuo jį teip 
,, karštai mylinčių pavaldi
nių”.

Suvalkų gubernija likosi 
pastatyta po apgulimo laiko 
tiesoms. Tas rodo, kad ir 
šita lietuvių apgyventa gu
bernija turėjo pasikelti, ka
dangi kitaip nebūtų reikalo 
ją statyti po‘ apgulimo laiko 
tiesoms.

Maskvoj, senoj carų sostą- 
pilėj, kur gyventojai labiau
siai buvo randui atsidavę, už
gimė jau atvira revoliucija. 
Visi randui .prilaukus laik
raščiai paliovė išeidinėję, ka
dangi juos ątsisakė statyti 
darbininkai. Redaktorių 
biauriausio maskoliško laik
raščio ,,Moskovskija Vedo- 
mosti”. Griginunthą, kuris 
užsiiminėjo siundymais ant 
nemaskolių ir visų laisvės 
draugų, atsilankius Jam 
maudynėse, išmetė laukan 
maudynių tarnai. Statėjai 
dirbanti profesoriaus llovai- 
akio spaustuvėse, už jo pri- 
lankumą randui, atsisakė 
statyti jo laikrašt palaikį

„Kreml”.
Kur nepažiūrėti,. Maskoli 

Joj visur griūva seni pama
tai, ant kurių per amžių eiles 
stovėjo caro valdomas kra
štas. Žmonės su pasišventi
mu kovoja, ką geriausiai ro
do, kad visi ikišioliski nepa
sisekimai žmonių nenugazdi- 
na.

Isz Lietuvos.
Iš Kauno

23 d. lapkričio, ruimuose 
miesto rūmo, atsibuvo susi 
rinkimas tėvų lankančių mo
kyklas vaikų, ant kurio bu
vo pakviesti ir vaikai. Bet 
ir tėvai negalėjo susitaikyti, 
rando šalininkai nepritarė 
rando priešininkams. Susi
rinkimas persiskyrė: rando 
šalininkai, po vadovyste 
Grundmano, pasitraukė, o 
rando priešininkai pasiliko 
po vadovyste Dro Grodeckio. 
Mokintiniai teipgi j»eršjo į 
Grodeckio jartiją.. Ant su 
sirinkimo mokintiniai ir mo
kintini darodinėjo, kaip tū
li mokintojai, tiesiog, siundo 
stačiatikius mokintinius ant 
mokintinių kitų tikėjimų, 
ypač ant žydų. ! Susirinkę 
nutarė siųsti telegramą į Pe
terburgą ir reikalauti praša 
linimo direktorių gimnazijų 
Tarano ir Novoselskio. Teip 
gi ant to susirinkimo nutarta 
sutverti ryšį tėvų mokinti
nių. .J,

Dienraštyje ..Nofaja Žizn” 
sako: Lietuvių k a I- 
b a, ilgai varžyta, pagiliu* 
įgijo pilietiškas tiesas gyvuo
ti. Vilniuje yra leidžiami 
laikraščiai ir knygos lietuvių 
kalba, bet lietuviškų moky
klų dar nėra. Keli mokyto- 
jai-lietuviai kreų>ėsi į Vil
niaus mokslo apskričio globė
ją. prašydami, kad Jiemt* lei
stų Raseinių pav., Kauno gu 
bern. dvi lietuviški mokykli; 
mokslų globėjas davė leidimą, 
bet tik su ta sanlyga, kad 
jie pasiklaustų Kauno gu
bernatoriaus: ar Jis nedary
siąs iš savo pusės klinčių. 
Mokytojai kreipėsi į guber
natorių ir gavo tokį atsaky 
mą: mokyklų su mokslo iš
guldymu lietuvių kalba tuo 
tarpu da 
steigti.

Gera laisvė’. t 
dienraštis.

23 d. lapkričio prasidėjo 
mokslas visose vietinėse mo
kyklose.

iš Rokiškių, Ežerėnų p
Rokiškije, 1 ir 2 d. lapkri

čio (maa. kai.), buvo ėmimas 
į kariumenę jaunų kareivių 
,,novobrancų”. Išpradžių 
viskas ėjosi ramiai, nors pas 
visus galima buvo pastebėti 
dvasios pakilimas ir nepasi- 
kakinimas. Tasai pašauktų
jų ūpas netruko apsireikšti 
darbais. Pasauktiejie pra
dėjo rinktis kuopomis ir kal
bėtis apie savo padėjimą; iš 
kalbų buvo aiškus nepasika- 
kinimas dabartine tvarka. 
Pašauktieji* paliepė Rokiškio 
valsčiaus mokytojui išsikrau
styti. į Rusiją ir paskui pada
rė eilę susirinkimų ir išdirbo 
šiuos reikalavimus:

1) Prisieksime tarnauti tik
tai tautai.

2) Męs kareiviausime tik
tai Lietuvoje (Vilti., Kauno, 
Gard. ir Suv. gub.).

3) Reikalinga sutrumpinti 
tarnavimas iki dviejų metų, 
n 4) Reikalinga, kad butų iš
rinkta kareivių komissija ir 
iš pačių kareivių, kuri pri
žiūrėtų, Aid su kareiviais ge
rai apsieitų, duotų gerus ru-

bus, gerą valgį ir algos ma
žiausia 6 rubl. ant mėnesio.

. 5) Reikalinga, kad karei
vius leistų iš pulko parva
žiuot ]*as gimines bent tris 
kartus per metus nė trum
piau kaip ant mėnesio, kada 
panorės kareiviai; kelias turi 
būt valdžios lėšoms.

6) Reikalinga . neturtin
giems duoti pragyvenimui 
aut paros po 60 kap. nuo lai
ko pašaukimo iki paėmimui 
pulkan.

7) Reikalinga nemokančius 
kareivius mokyti skaitymo ir 
rašymo pirmiausia prigimta 
jų kalba.

K) Paleisti visus areštuo
tuosius, teippat ir žydus, iki 
reiks stoti pulkan.

9) Reikalinga nepaliečia- 
mybė delegatų.

10) Paduotuosius tuojau po 
atidavimo reikalinga leisti 
prie giminių, mažiausia ant 
mėnesio laiko.

11) Kas reikalaus — duoti 
arklį nuvažiuoti į pavieto 
miestą.

12) Stosime į pulką tiktai 
tada, kada tikrai žinosime, 
kad musų reikalavimai bus 
išpildyti.

Šiuos reikalavimus pašauk 
tiejie padavė „načalstvai” bet 
ji sakėsi, negalinti šių reika
lavimų išpildyti ir ketino pa
duoti juos augštesniajai val
džiai; reikėsią laukti, ką jį 
ant to atsakysianti. ,,Načal- 
stva” meldė paimtuosius pri
siekti ir po prisiekos ketino 
visus namon paleisti, bet šie 
neprisiekė, sakydami, kad tai 
priešinga eąą Dievo prisaky
mas. Teijž pasikalbėję, ga
vo bilietus ir išvaikščiojo na 
mon be prisiekos. Tiesa, bu
vo atsiradę ir tokių, kurie 
bučiavo kryžių, bet tokių bu
vo labai nedaug.- Dabar visi 
naujai
paleisti iki 19 d. gruodžio.

Lapkričio 1 d., Rokiškyje 
buvo pamokslas. Buio kal
bama ant ‘ politiškos} temos 
apie dabartinį padėjimą. 
Žmonės labai noriai klausėsi. 
Iš pradžių buvo susispietę 
prie šventoriaus. Tuo laiku 
prijojo kazokai, norėjo iš
skirstyti: jojo stačiai viršun 
ant žmonių. Žbionės pradė
jo svaidyti akmenimis; vie
nam kazokui perskėlė galvą. 
Kiti kazokai, a^sigryžę, nujo
jo tolyn. . Paskui žmonės su
sispietė ant šventoriaus įr 
ten pasikalbėjo apie savo rei
kalus. Žmonių nebuvo su
žeistų. Tiktai vakare karei
viai vieną apdaužė, o antrą 
subadė nemirtinai. Žmonės 
pareikalavo, kad kareivius 
nubaustų. ,,Načalstva" ža
dėjusi ištirti ir prisipažinusi, 
kad tai buvus klaida.

Rokiškije dabar organizuo
jama ,, juodoji šimtinė”. 
Veikti dar nepradėjo, bet jau 
yra surinkta keli „staro- 
obriadeai”, kurie žadą gau
dyti ir mušti tuos, kurie sa
kys pamokslus. „Juodoji 
šimtinė” sėbrauja su polici
ja.

paimtiejie kareiviai

negalima

priduria

nes. Čia likosi išmėtyti į 
„sandraugas, brolius Stačiati
kius,” atsišaukimai, kurių 
nežinomi autoriai, matyt, po
licijos urėdninkai. ar gal jos 
įnagiai, kviete skersi žydus. 
Žydų sinagogoj atsibuvo mi
tingas, aut kurio atkako žy
dai, lenkai ir maskoliai ap
kalbėti, kaip geriausiai butų 
neda leisti skerdynių; jų iki 
šiol dat nebuvo.

20 d. lapkričio, žydiškoj si
nagogoj, atsibuvo mifcngassu- 
šauktas ,,Bundo” organiza
cijos. Ant mitingo atėjo apie 
4000 žmonių,ne vien žydų, bu
vo daug ir krikščionių. Susi
rinkę nutarė protestuoti prieš 
raudo rengiamą kontrre volių- 
ciją. organizavimą .Juodo
sios šimtinės”, prieš mįynioji- 
mą tiesų, ką daro rando agen
tai ir policija. Nutarė pro
testuoti prieš pastatymą Len
kijos po karės laiko tiesoms. 
Nutarė reikalauti atidavimo

P.
(„Vii. 2.”).

Iš Vilniaus.
. Žin.” sako, kad nuo 

Naujų metų „Lietuvos Biti
ninkas” n e beišeis. 
Vieton jo bus leidžiamas du 
sykiu per mėnesį laikraštis 
vardu ,,Š v i e s a”, su daug 
platesne programa. Bus tal
pinamos jame žinios iš politi
kos ir visuomenės gyvenimo. 
Laikraščio kaina liks ta 
— 3 rubliai metams.

„V

pati

Iš Gardino.
Matyt, policija čia bandė 

suorganizuoti žydų skerdy-
J

garo nuplikyti.
Dėl užgimusių Maskolijoj 

maištų ir einančio su tuom | 
vargo, išsivystė iš Maskolijos 
pasidaugino. Kiekvienas 
trūkis ateinantis į Eitkūnus 
atgabena vidutiniškai po 200 
maskoliškų išeivių, jieškan- 
čių užrubežinose ramumo ir 
geresnės laimės. Už tai iš 
užrubežių į Maskoliją keliau
ja dabar labai mažai žmonių, 
nedaugiau kaip po 30 žmonių 
būva einančiame į Maskoliją 
trukije. «

1 d. gruodžio atsibuvo Vo
kietijoj liaudės sus kai tymas. 
Kiek silskaitytojai rado Prū
suose lietuvių, to dar nepa
garsino. Laikraštis , ,Pagel- 
ba” užtikrina, Jog skaitlius 
lietuviškai kaibanči^’Prusų 
Lietuvoj nesumažėjo, bet tū
luose paviečiuose p&si daugi - 
no. kaip tai: Labgavos, Sta
lupėnų, Geldapės ir Geiseu- 

rc^es paviečiuose. ,.Pagel 
4$a’' žinias surinko nuo panpo Bildu visų teip žemesnių, i.. . , ... .. L- . . . . ►pijų pastorių, o tos gali būtkaip ir augščiausių admini- ’ . . _ .. °t \ . ... . teisingesnema už liaudies su-stratonų, kokiu norą budi! , ♦ „ ° . 14• . . . skaitytoju surinktas, kadan-nriMineiiihin i»ri« nnviiHin vi- • * 1prisidėjusių prie buvusių vi

sokiuose Maskolijos miestuo
se Įmonių skerdynių. To
liau nutarė reikalauti autono
mijos Lenkijai ir kitiems 
k raitam a

Iš Sasnavos, Suv. gub.
24 d. spalinio, atėjo 4 so

diečiai į mokyklą. Radę vai 
ku* ant kiemo bepiaustant 
mokintojui malka*, sušaukė 
juo* mokyklon, paaakė, jog 
lietuviai savo mokyklose pri 
valo vieką mokinti* lietuvi
škai, o ne rusiškai, išdalino 
vaikam* ateišaukimue ,,Lie
tuviai, pagerinkime savo mo
kyklas”, liepė .parnešti pa*i- 
skaityti tėvams ir įsakė, kad 
daugiau nevaikščiotų moky
klon, koliai nepradės moky
kloje viską mokyti lietuvi
škai.

Mokintoją „vyrai” pir
miausiai pabarė už piovimą 
malkų, nėsa žmonės leidžią 
vaikus mokyklon mokintis, o 
ne malkų piaustyti, (taškui 
uždraudė mokinti vaikus ru
siškai.

Mokykla dar tebestovi už
daryta, nes vaikai neateina.

(„Vii. Žin.”)

gi neišmintingi suskaitytojai. 
neišmanydami, kad tuom 
skriaudžia teisybę, nesupran
tantiems lietuviams įkalba, 
kad jie vokiečiai ir tokiais 
užrašo. Per tai ir oficijali- 
škoji gyventojų statistika 
neturi didelės vertes, kadan
gi Ji nesutinka su teisybe.

1

t

Iš Prūsų Lietuvos.
9 d. gruodžio, Berlyno Lie

tuvių Dr-stė apvaikščiojo 
dvimetiues sukaktuves nuo 
savo atsidėjimo. Buvo pra* 
kalbos ir‘dainos. Draugy
stė skaito dabar 50 sąnarių.

Dvi moteri iš maskoliško
sios pusės, prisipirkusios 
Prūsuos tavorų, gryžo atgal 
iš Pilkalnės. Prūsų pusės 
ūkininkas - Matijbšaitis (>er- 
kėlė juodvi per Šešupę, bet 
prisiartinus prie krauto, už- 
tėmijo maskoliškas rubežiaus 
sargas; todėl Matijošaitis per
kėlė atgal į Prūsų pusę. 
Sargas reikalavo, kad jas 
perkelių atgal, bet kad Mati- 
jošaitiž nepaklausė, maskoli
ški kareiviai pradėjo šaudyti 
ir Matijošaitį sužeidė į galvą.

J Prūsų Lietuvoj buvo ma
tyt aut dangaus šiaurinės 
šviesos stulpai, ką Lietuvoj 
žmonės laiko už ženklą karių, 
kraujo praliejimų ir kitokių 
nelaimių. Šiuom kartu žmo
nių įtikėjimas gali išsipildy
ti, karįangi, rodosi, jog Ma- 
skolijdj be kraujo praliejimų 
neapsieis.

Ant mažojo geležinkelio 
terp Ysrutės ir Trumpų,-ne 
toli FriAdrichsgabe, iššoko iš 
rėlių trūkio mašina. Prie to 
mašinistas ir pečkurys likosi 
labai pavojingai išsiveržusio

• Iš Latvijos.
Iš atėjusių į Prusus pasku

tinių telegramų matyt, kadf 
maskoliška valdžia . suvisu i
nužudė įtekmę Latvijoj. ;
Čia žmonės, latviai, sutvėrė 
tuomtarpinę valdžią, kuri 
Latviją pagarsino už nepri
gulmingą nuo Maskolijos 
kraštą. Atstatė maskoliškus 
urėdninkus ir įstatė savuo
sius. Į naujo rando pusę 
perėjo daug kariumenės re
gimentų. Maištininkų ran
kose yra tvirtynė Dvina. gi
nanti Rygos portą. Liflan- 
dijos gubernatorius ir kiti 
caro urėdninkai- yra pasikė- - 
lėlių nelaisvėj. Maištinin
kai uždarė < rando karčiamas 
ir degtinės varyklas. Kai
miečių nuo dvarponių sam- • 
domus žemės plotus pagarsi. - . 
no už kaimiečių savastį. Už
draudė dvarponiams parda
vinėti javus ir medžius iš gi
rių. Ūkininkai apsiginkla
vo. Dvarponiai, vieni suor
ganizavo apsigynimo batai i- 
jonus, iš Prūsų parsigabeno 
Mauserio karabinus, kiti iš
dūmė į Vokietiją, bet kaimie
čiai išbėgusių žemę ir girias 
apreiškė už konfiskuotas. 
Rygoj daug maskolių urėd- 
ninkų likosi užmuštų. Jei
gu Latvijoj žmonės atvirai 
pasikėlė, galima laukti tokio 
jau pasikėlimo Lietuvoj ir 
Lenkijdj, o vėliau ir Mažru- 
sijoj.

Latvijoj žmonės nemoka 
carui nė jokių mokesčių. Šį
met pašaukti į kariumenę 
jauni vyrai visai nestojo.^. 
Telegrafų vielos visur nu
pjaustytos. Rygoj revoliuci
jonierių likosi užmuštas ba
ronas Hennings ir du jo sau
gojimui nusiųsti dragūnai. 
Iš visų kraštų randas į Lat 
iją _ siunčia dar ištikimus 

kariumenės regimentus. Rei- •: 
kia todėl Čia laukti baisių 
kraujo praliejimų, kurie ne
žinia, kaip gali pasibaigti. 
Ryga. VVenden ir jų pavie- į 
čiai yra revoliucijonierių J 
rankose, jie čia suvaldė ka- j 
riumenę. Pertuose stovinti 1 
prekėjų laivai pristojo prie I 
revoliucijonierių. Be abe- M 
jonės iš to revoliucijonierai J 
pasinaudos ir prigabęe pa-J

■i
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pagrasinęs jam su revolveriu. 'mus ilnnkuriejie, priims nuo

*

s

kaktinai ginklų apginklavai- traukiniu atvažiavo i& Lenki- v*em prisiėjo 653.66, o ne 375.50. 
mui žmonių. Kadangi poe
tai yra teipgi revoliucijonie
rių rankose, o ant kariškos 
laivyne? caras negali užriti- 
keti, tai gabenimo ginklų Iš 
avetujr randas negalės stabdy
ti.. Latvių vadovu yra Jahn- 
eon, redaktorius laikraščio 
„Deenas Lapas.” :į s
; Kuršėj valsčiai atsisakė, 
atėjus laikui rinkinių, rinkti 
valsčių viršininkus, kol i>e 
bus išpildyti Latvijos žmonių 
reikalavimai. Randas u u 
apreude nepaisyti ant beri- 
priešinimo valsčių, bet pa 

. skirti nerinktus valsčių vir- 
: šininkus. Kadangi Latvijoj 

dabar atvirai pasikėlė žmo-
' nes, -‘tai randas jau negalės 

savo mierių išpildyti ir vai 
sČiai apsieis be rando paskir
tų viršininkų.

jos 168 atsarginiai kareiviai, 
kurie buvo paimti kariume- 
nėn Peterburge pereitą vasa
rą. Iš Varšavos atsarginius 
kareivius vežė 4 kl. vagonuo
se. Sako, sustojus trauki
niui prie Dinaburgo stoties, 
atsarginiai nusiuntė savo de
putatų, kad juos vežtų 3 kl. 
vagonuose. Stoties komen
dantas atsisakė išpildyti de
putato' reikalavimą ir sako,

Iš Rygos.
Rygoj susitverė studenti

ška apsaugojimo organizaci
ja, kuri daboja policiją ir ne 
duoda jai žydiškoj miesto da- 
lyj sukelti riaušių..

Urnai narsų pulkauninką ap
supo kareiviai ir sušuko 
„ura.” Jei viršininkas ne
būtų perkalbėjęs konvojaus 
kareivių, tai tie butų užmetę 
papulkininką ant vagono 
stogo. Tuomet papulkinin- 
kas rūpestingai pasodino 
kareivius į 8 kl. vagonus. 
Traukinys nuvažiavo. Pa- 
pulkininkas pasiskubino įly
sti stotin.

(Iš „V. Žiu.”).

Dabar,jiemdviem sykiu einant, da
vė 75.00 mažiaus už varpiečiusl 

| 2) Padalino pinigus tik trįs ypa- 
tos/Dr. Šliupas, Dr. BacevyČia ir 
J. Naujokas, iš kurių du pirmiejie 
yra iš revoliucijinio komiteto iš
stoję.

3) Padalino pinigus be žinios ki
tų revoliucijinio komiteto narių: 
sekretoriaus ir vieno patarėjo.

Mus visuomenė išrinko į komi
tetą visus sykiu, taigi, rodos, mes 
turim visuomenei visi sykiu ir tar
nauti, iki kol musų viengenčiai, 

> mu
sų tame šventame darbe patarna
vimą, arba, jeigu busime neatsa
kančiais, perduos tą darbą į kitas 
rankas. Dabargi dar to nepadarė. 
Ant ko tai rėmėsi tas ,.tautiškas” 
komitetas, į kurį persistatė pats 
Dr. Šliupas, o pp. Jankauckas su 
Mikolainiu patvirtino, teip pasi
elgdami? Kas jam davė tokią tie
są ignoruoti kitus Revoliuc. Kom. 
sąnarius, padalinant revoliucijines 
aukas? Galėjo pasidabnt aukas, 
kaip sau nori, tąsias, kurios būt 
įplaukę į tąjį jau ,,tautiškąjį” ko
mitetą, bet teip pasielgti su auko-

sai mano rašte ir nebuvo. Ištrau
kė kokį ten paniekinimą aukauto
jų, kuriuos užgauti 
kalo, nė progos, 
kartoju, ką' ir 
žmonės visokių

apsišaukia visokiais komitetais 
kad surinktus žmonių kruvinus 
centus suglobti ir išsiuntinėti pa
gal savo norą. Laikraščiuose pa
tilpo skundai Naujoko, Mikolai- 
uio, Šliupo ir Jankaucko, buk šir
vydas su Baltrušaičiu atstatę juos 
nuo komiteto, pats nulipinęs pro
tokolą ir neteisingai apšaukęs Šliu
pą ir Bacevyčią deserteriais. Da
bar girdime, kad Šliupas ir jo 
Šeimyna sako, kad Širvydas nega
lės darodyt visuomenei apie jų at
sistatymą iš komiteto, nes nėsą 
parašyta apie tai, tai šie gali ir vėl 
prigulėt. AŠ, kaipo) buvęs ant 
paskutinio Komiteto susirinkimo, 
laikau už priderystę visuomenei 
apie tą dalyką pasakyti.

'Kada susivažiavusiejie sanariai 
komiteto, po ilgų ginčų, priėjo di- 
džiumž balsų prie to, kad su siun
timu aukų palaukti kol Europoje 
susitvers tam tikras rev. komite
tas, kuriam galima butų siųsti au
kas be jokio skirtumo, arba jau, 
norint neatbūtinai tuojaus išsiųsti 
aukas, tai pasiklausti visuomenės, 
kad nebesikeltų protestai, tai Dr. 
Šliupas pakilo ir pasakė: „Aš ži
nau, prie ko jus einate: jus norite, 
kad visos aukos tektų socijalde-

atsirado tarpe mus sąnarių griovi
kai liuosybės žodžio. Žinote jau 
visi, kadjvadovavusiejie ant pas
kutiniojo seimo, J. O Širvydas, 
pirmsėdis.irF. Bagočius, sekreto
rius seimo, su didžiausiu įnirtimu 
užpuolė ant įkurtojo S. L. L. Dr. 
Šliupo, ir per laikraščius „Kovą” 
ir „Vienybę” visaip išdergė jį ir 
paniekino, o patį Susivienyjimą 
paskyrė ant mirties. Paklausite 
dabar: kokia gi buvo priežastis 
teip umqs atmainos užpultame ir 
užpuolikuose ant užpelnytos jo ir 
mus garbės? Kuomi teip prasi
kalto Šliūpas akyse musų, kad pa
velytume Širvydui ir BagoČiui 
vadinti jį patrijotpalaikiu, niekšu, 
o Susiviąnyjimą, sutrūnėjusiu me
džiu, ir Jėkavotume už pažadėjimą 
nukreipti. S. L. L. į kitas vėžės? 
Argi jie ; pastojo mtis carukais? 
( Žiūrėk J,Kova”). Tokia atmai
na tuose mus sąnariuose negalėjo 
įvykti be svarbios priežasties. 
Kokia g| galėjo būt priežastis? 
Štai ji: Žinote iš laikraščių, kad 
atstovas L. S. D. P. Lizdeika, ga
vęs nuorašą protokolo nuo seimo 
atlikto Njewarke, N*. J. ir gavęs 
nuorašą 'protokolo, užsidėjusios 

P. šakos Amerikoje ir 
kad mus seimas nutarė

I draugijos. Tikiuosi, jog su laiku 
tą teisybę supras pseudo socijali- 

į štai, ir nebedrėbs purvais aut lais- 
; va manių viso svieto, brėbdatni ant 
į lietuviškąją.
i Ilrodęs priežastį,dėlko pasibiau- 
I rėtina polimika kilo mus laikraš
čiuose dėl skirtumo S. L. L. plat-

! formos ir L. S. D. P., pranešu dar 
kuopoms, kad redaktorius „Ko
vos” nusprendė netatpinti svar
biausią raštą S. L.L. sekretoriaus. 
Dėlto ir šį garsinu per „Lietuvą.” 
O kokius motivus paduoda savo 
iŠsiteisinimui, tai juos čia privedu 
žodis į žodį. Štai jie:

„1. . Nusprendėm (kas?) kaip 
galima ant toliau vengti tas pole
mikas apie padalinimą auką (bet 

į jas palaiko kituose laikraščiuo
se). 2. Tamista išjuokiate soci- 
Jalizmą ir socijaiistus. Kadangi 
musą tikslas yra socijaltzmą skt-lb-

i ti, o ne griauti, tai butą didele ne- 
suomone griauti tą, ką musą parti
ja su uolum pasišventimu budavo-

I ja. 3. Tamistos raštas nėra offi- 
cijališkuose reikaluose S. L. L., o

i tik polemika. Taigi nėra priver- 
stinumo jį „Kovoje”, kaipo orga
ne talpinti”. Ant tą motyvą čia 
atsakau:

i 1. Širvydas, garsindamas be S. Į mokratams; jus esat neteisingi, to- 
L. L. Centr. Komiteto žinios pro
testą kas link padalinimo auką, ty
čia sukėlė tą palemiką Lizdeikos 
pakurstytas, garsindamas „Kovo
je”, dėlko negalėjo atsakyti vietos 
straipsniui organe S. L. L. Nes 
Centr. Komitetas, kaipo aukavęs 
revoliucijos reikalams, turėjo pilną 
‘tiesą pagarsinti savo nuomonę, kas 
link padalinimo auką, tuomi la-

i biaus, kad mano straipsnyje, kurs 
tilpo 49 N. „Lietuvos”, aiškiai

i! nurodžiau, kam S. L. L. sanariai 
! turi aukas duoti (ir ant kokią išly-

Jgą). 2. Laisvamaniai, būdami 
vienkart socijalistais, niekuomet 
nesijuokė ir nesijuoks iš socijaliz
mo, tik iš pseudo socijalistą, kas 
ne tą pat reiškia. Jukgi ypata 
Širvydo ne perstatė neklaidingo

' socijalizmo. Jis gali apie socija- 
lizmą niekus „Kovoje” tal-

1 pinti ir L. L. Susivienyjimas turės 
priverstinai jo socijalizmo prisilai
kyti. Fe! Jnk-gi kiekviena or
ganizacija nėra tobula, ir AŠ nesi
juokiau mano straipsnyje „Kas su
kėlė revoliuciją, o kam aukas duo
ti?" tik nurodžiau silpną pusę ir 
didžiausius aocijalizmp priešus, už 
ką Laisvamamanią' Susivienyjimui 
priguli dėkingumas, o ne paj>eika. 
Pseudo socijalistai tiku kad be iš
varymo iš kaktą savo sandraugą 
tikėjimo į dievą, kurs yra centru 
ją aklybės ir priežasčia viso pikto 
ant svieto, ir įvairiausią karią ^da
bar už tikėjimą jau karią ne veda. 
Rd. \ ir be/ panaikinimo .kunigiš
kos luomos/nokslo, permainys vil
kus į avis (Skaitykit tik ką pa
garsintą encykliką). Aš mano 
straipsnyje tik nerodžiau, kad Jė
zaus Draugai su popiežiumi juo
kiasi iš darbą pseudo socijalistą, 
po kurią sparnais glaudžiasi nu
varginti darbininkai, jieŠkodami 
pailsio, bet nerasdami jo. O suras 
tada tik, kada liausis visiškai ti
kėti į dievą ir kunigą mokslą.

Čia atstovai pseudo socijalistą 
paslapčiai galės atsakyti: „Mes 
įgavę valdžią išvysime iŠ kaktą 
visą vargdienią kunigišką mokslą, 
o kunigai negalės nieko mums pa; 
daryti.” Bet aŠ manau, kad kuni
gai pasirūpins pirmiaus tikinčius į 
dievą atversti prieš tokią valdžią. 
O tada bus karšta!! Bukime lio- 
giški. Mokinkime viešai: Ar rei
kia kunigą mokslo, ar ne? Nesi- 
slėpkit ir jus savo bedievystės, 
po priedanga žodžio „susipratusią 
darbininiką”. Jukgi ir Vilniuje 
susitvėrė pedagogą ryšis, kuris 
reikalauja prašalinimo tikėjimo iš 
mokyklą.,

3. Ne Širvydo priderystė buvo 
spręsti ir nurodyti Susivienyjimui 
Laisvamanią, kokioms organizaci
joms aukas duoti, tik mano kaipo 
Centr. sekretoriaus. Širvydas ne 
buvo išrinktas revizorių. Viešai 
pavadinęs S. L. L. „sutranėjusiu 
medžiu”, ne gavo nuo seimo urė
do Centr. sekretoriaus ir dėlto, ne-, 
galėjo spręsti, ar mano raštas yra 
officijaliŠku, ar privatiŠku. Prieg- 
tam begėdiškai sumelavo, arba pa
stojo aklu, kad nematė mano pa
rašo, ir keno vardu aš kalbėjau ir 
kalbu, i .

Taigi DraugaiLaisvamaniai! sto
kime via prie darbo valandoje di
džiausia pavojaus mus Susivieny- 
jimuil \ Sušaukite mitingus, pa- 
kviesdatpi kiekvieną laisvai ma
nantį žmogą, apsvarstykite darbus 
įkurtojo Susivienyjimo.Dr. Šliupo, 
apsvarstykite pasielgimą Širvydo 
ir BagoČiaus ir per rezoliucijas 
nubauskite kaltininkus, ir nuspręs
kite, ar Susivienyjimas turi mirti, 
kaip Širvydas nori, vadindamas 
S. L. L. sąnarius „Karžygiais juo
dosios šimtinės”.

Davadą jeigu reikės, su rezoliu
cijoms, pagarsinsiu.

Kun. V. Dembskis, Susi. L. L. 
Sekretorius.
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Jau daėjo iki to, kad musą 
teligentai”, kitus apšmeiždami, 
nori sau garbę įgyti, ir paųs savę

nudėjimui vieno kito valdžios tar
no. Lai palaukia geresnių laikų^ 
dabar jokiu budu negalima.

6. Vieną teisybę pasakė Jan
kauckas, tik neteisingą padarė iš
vedimą. Navininkas gali pinigus 
dėti, kur nori, tas teisybė. Tik 
savininku sudėtų pinigų buvo ne 
Rev. Kom., bet visuomenė, au
kautojai, o parinktiejie žmonės bu
vo tik užveizdais. Kad neteisin
gai padalinti pinigai, rodo prote
stai iš amerikiečių tarpo, o apgi
nė jai tokio padalinimo nepriveda 
nė vieno fakto, kurie patvirtintų 
teisingumą to padalinimo. Šneka 
ir šaukia apie fanatizmą, elgetavi
mą, nepadorumą, ištraukia daugy
bę kitokių „dorybių”, bet prieš 
faktus nepastato savo faktų.

7. Jankauckas nori siųsti pini- 
nigus stačiai Lietuvon. Bet jeigu 
jisai tikrai nori ir šių tikrai - revo* 
liucijonierams, tai užtririu, kad at
sidurs į socijaldemokratus, niekaip 
jisai neištrūks iš jų tirpo, gal ir 
nemalonu tai jam batų/j

nebuvo nė rei- 
nė noro. At* 
pirmiaus, jog 
būdų ir pa

žiūrų dėjo ^rinigus revoliucijai, 
bet visi dėjo tUr revoliucijos reika
lams, o tą darbą varė ir tebevaro 
vieni socijaldemokratai. leigu 
Jankauckas žino kotokhis faktus, 
lai parodo, lai parodo, jog kas ki- 
.tas tai daro, pav. laisvamaniai, de
mokratai ir kiti.

Jankauckas berods ir revoliuciją 
kitaip supranta. Jam ji išrodo po
pierinės kovos pavidale. Revoliu- 
cijinis darbas — tai leidimas lape
lių, o kadangi lapelius leido nevien 
socijaldamokratai bet ir varpie- 
čiai, tai padaro išvedimą, jog ir 
varpiečiai revoliucijonieriai. Kokie 
tie revoliucijonieriai, matyt iš to, 
jog reikalauja tiesos kreipties prie 
caro,jog monarchija yra ir turi pa
silikti, dargi negali persikeisti į 
respubliką, o jeigu tas negalimu, 
tai šitoj valandoj taikosi su mo
narchija. Tai liudija ir jų manife
stas ir paaiškinimai prie manifesto 
(„Lietuviai neapsileiskim”) „Var
pe” Nr. 7 ir 8. O pagal tokio la
pelių turinių negalima laukti ir re
voliucijinių darbų. Lai Jankauc
kas nurodo-bent vieną demonstra
ciją (ne lapelį!) varpieČių pada
rytą, lai nurodo antrą kokį revoliu- 
cijinį darbą! Ir gelbėdamas juos, 
Jankauckas nuskriaustų revoliuci
ją-

2.' Jankauckas, kaip matyt, pri
guli prie L. L. S., teip bent rodo 
jo straipsnis. Motyvai, kodėl su
rado neteisingumą padalinimo 
aukų, esą tokie: L. L. S. nuo se
nei yra penėję manę ir mano 
„Darb. Balsą”, paskui aš užpykęs 
ant jų ir dėlto dabar dėlei padali
nimo aukų' atsilyginu su L. L. S. 
Kad kas butų specijališkai manę 
penėjęs, nežinau. Atsipenėjęs dar 
nėsu. Darodyti vienok negaliu 
tuojaus. Pas Ja&kaucką nekeliau
siu pasirodyti,vieną — netikės: sa
kys, tyčia prieš kelionę pasninka
vau, idant sublogti, ir Jankaucką 
sugėdinti, o antra — perbrangiai 
atseis Jankauckui,nes jis turėtų at
lyginti kelionės kaštus, , nes butų 
prakišęs. Ar negeriaus paaukauti 
tą-revoliucijos reikalams? Keistai, 

I jog jau kelintą sykį užtinku penė
jimą, elgetavimą pas pilvočius, ar 
ne aplinkybės suteikia 
kioms mislims? ... 
gali patirti per savo 
Europoj, sutiksiu stoti 
toj kčpiiąijoj, 
nėsu riebus.
1 kartą.

„Darb. Balsas” nėra mano. Ne 
mano pinigais leidžiamas. Biznio 
nepadasau su tuom.

KadL: t. S. ėmė raštus L. S. 
D. P. išleistus, tai buvau teip su
pratęs: jiems buvo reikalingi palei
dimui į žmonės, norėjo paleisti 
jų skelbiamas idėjas. Pasirodo, 
jog ne tas rūpėjo, bet noras „at
penėti”. Žinomas dalykas, tai 
Jankaucko protavimas ... . \

Rev. Kom. Amer. ~-ne laisva
manių darba<, Jankauckas pats 
sau prieštarauja, supažindindamas 
visuomenenę, išrinkusią komitetą, 
su savo specijališkai laisvama- 
vių reikalais. Bereikalo nužemina 
laisvamanius, buk jie teip dalinda
mi pinigus, norėjo atkeršyti už ko
kius ten reikalus. O gal teisybė? 
Tą geriau laisvamaniai žino. Su 
laisvamaniais jokių vaidų neturė
jome.

Galiu užtikrinti Jankaucką, jog 
vistiek nebūčiau paisęs į santikius 
su laisvamaniais protestuodamas 
prieš neteisingą padalinimą paskir
tų revoliucijai aukų.

8. Jankauckas kalba apie daly
kus, kurių visai nežino.Sako— ne
buvę Europoj jokios tvarkos, to
dėl ir padarę tvarką. Kaip buvo 
teip if pasiliko toji tvarka. Revo
liucijos reikalą veda tik socijalde
mokratai, kitų nebuvo galima gau
ti.

4. Kažin kodėl padidina mano rolę 
dalykuose, kurie man buvo sveti
mi. Atrado, jog nenorėjęs revo- 
licijinio komiteto Amerikoje. Be
ne parodys tą jisai. Į Amerikos 
lietuvių reikalus kišaus kuoma- 
žiaus, mano pridermė buvo nuro
dyti tik adresus, o aukautoj'ų da
lykas — ar naudotiesi jais ar ne.— 
Jankauckas įnirtime net nuklajojo. 
Atrado, buk aš manąs, jog per 
mano, darbšturųą Amerikos lietu
viai dėję aukas. Tikrai tai melas 
paprastas, didesniam priešo panie
kinimui, ar ne bus ir jis „cnato- 
mis” užsikrėtęs, kurios į madą įei
na.

Amerikoj nebuvom, nesidarba- 
vom; kokiu budu galėčiau išjudin
ti amerikiečius, tikrai nežinau. 
Mano pridermė buvo suteikti ži
nias.... ir gana.. Pasakysiu, jog 
darbininkų centai ankščiaus pradė
jo rinkties, negu buvo mano užsi
minta, kad reikia aukas rinkti.

5. Apiskaitos išleistų pinigų 
duoti dabar negaliu. Pakvitavi
mas, jog pinigai gauti, visuomet 
buvo duoti. Įplaukos pagarsintos 
ir „Darb. B.”

Apyskaita bus apgarsinta vė
liaus. Negaliu pasakyti, kiek iš
leista ginklams, spaustuvėms Lie
tuvoj (slaptoms), lapeliams*, ga
benimui, įtaisymui demonstracijų,

Trumpesnis atsakymas bus Nau
jokui, nes kituose dalykuose atsi
kartoja.

*1. Jisai nesupranta L- S. D. P. 
miežių, sakydamas, jog ji tesirūpi
nant vienos tik luomos reikalais, 
čionai yra daug teisybės ir netei
sybės. Darbininkai, įnamiai, ma
žažemiai padaro žemiausią klodę 
visuomenės. Skriauda padaryta ir 
kitoms luomoms nuolatai atsi
liepia ant žemiausio jtluognio — 
darbininkų. Nėra tos skriaudos, 
kurią neštų kiti klodai, o kurios 
neatjaustų kokiu nors budu ir ne
protestuotų prieš prispaudimą. 
Socijaldemokratai atsirado tokia
me padėjime, jog jie yra vie
ninteliais tautos ir žmonijos išgel
bėtojais, jie iki galui davaro visus 
mažus, nedrąsius kitų- reikalavi- 

i mus. Gali atrasti skirtumą ir mu-. 
į sų kloduose: socijaldemokratai, 
i respulikonai, o demokratai — mo- 
narchistai-konstetucijonaliniai. į 
teoriją įsiduoti Čia ne vieta, nuro- 
dyČiau Naujokui ir kitiems gerą 
Kautskio knygutę: „Partija, klasa 
ir visuomenė”; tenai atras atsaky
mą ant kaikunų savo abejojimų.

2. Naujokas, pats prigulėdamas 
prie Rev. Kom.' ir žinodamas 
dalykų stovį, daro man sunkų už- 
metinėjimą, buk aš nežinąs, kas 
tai yra ,;atskiri revoliucijonieriai”. 
Pinigus priėmiau aš ir pridaviau 
juos, kam reikėjo. Jeigu nori, ga
liu paaiškinti, kokiam tikslui jie 
nuėjo. Bet bene kaikurių ameri
kiečių nenorėta garsinti? Pneža- 
stįs suprantamos. Bet jeigu teip 
užsipuola, sutinku ant apgarsini
mo. Tame dalyke mano padėji
mas blogesnis, vis, tiek. Lai ne- 
spekuliuoja, jog baimės apimtas, 
tylėsiu, o čia drabstys purvais iš 
visų pusių.... Suprantama dar: 
butų padaręs tai pašalinis žmogus, 
bet prigulįs prie Rev. Kom. netu
rėjo tiesos to darytil ~

Protestavau prieš tai, kad „Var
pui” duota, o „Draugui” perdaug. 
Lai dar sykį perskaito protestą....

3. Naujokas, įpykęs, pradeda 
plūsti ant socijalistų abelnai. Ne
sutinka su vienu kitu socijalistų 
ir pasikelia ant visų. Lai pabai
gia klerikalų mokyklą, lai atsikra
to nuo jų mokslo, ir paprastos jų 
taktikos. Reikia gi būti konsek
ventišku laisvamaniu, pirmiausias 
dalykas — reikėjo atsikratyti nuo 
jų klaidų.

4. Jeigu nežino apie socijalde- 
mokratų darbus arba tik mažai, 
lai patiria. Dabar net „Vilniaus 
Žinios” tankiau ir tankiau apie 
tai rašo, o juk jos priešingos soči- 
jaldemokratams. Pagalinus „Ūki
ninkas” tašo apie socijaldemokra- 
tų darbus, o savo jisai negali nu
rodyti. Kokių dar darbų bereikia? 
‘ Atsakysiu vienog ir toliaus ant 
užpuldinėjimų, jeigu kartais atsa
kymas ateis pervėlai, tai kaltė 
tame, jog gyvenu ne Amerikoj.

J. Lizdeika.

cijinin komitetan, tiems žmonėms 
dar niekas tiesos nesuteikė.

Revoliucija yra šventas darbas. 
Ant jos sudėti centai turi būt teip 
tyri, kaip tyras ir šventas yra kan- 
kintinių kraujas. Tie trupučiai 
musų revoliucijinės pašelpos turi 
pereit per rankas meilės, sutikimo 

į ir vienybės; neturi prie tų trupučių 
' lypstėtis musų nedoro egoizmo 
nuodai. Bet argi mes ne nuodija
me jų? Ar padorus yra toks dar
bas, kad ypatos visuomenės kaš
tais nori atkeršyti savo menamiems 

j priešams? ,
Dar sykį užklausiu Dr. Šliupą, 

, ant ko remdamasi tas jo sutverurt 
I „tautiškas” kom. tą j>adarė ir rei
kalauju, kad kuoveikiausiai prieš 
visuomenę išsiteisintų. Juk mes, 
pakol kas, esam visi atsakyme už 
tas aukas, ir mes gi paskutiniam 
susivažiavime — didžiuma balsų: 
aš, drg. J. Baltrušaitis ir J. Nau- 
jokas — buvom tos nuomonės,kad 
aukas tol nesiųst, kol visuomenė 
nenubalsuos, kur. O gal Dr. Šliu
pas nori paskiaus likusią legališką- 

i ją dalį komiteto privest prie to, 
kad visuomenė pajieškotų nuo jos | 
sugrįžt tiek pinigų?
' Valia yra ant mus pliovoti per 
laikraščius, apšaukti mus niekšais, 
„graftenais”, dabotojais kišenių ir 
tik nevagimis, bet meldžiam jųjų, 
o paveikslai dorybės! — prisilai
kykime visuomenės 
nors dalelėj žmoniškumo ir 
elementariškos teisybės.

Sekretorius buvusio Kom 
Rev. Šelp. Am.

J. O. Širvydas.

Protestų ne galima remti ant 
„gavome žinoti,” kadangi čia 
nieks nežino,nuo ko tos gautos ži
nios yra,bet priderėjo nuo komiteto 
dalinusio pinigus palaukti atskai
tos arba paklaust.Gal būt,kad tos 
gautos žinios nesiremia antteisybės 
Pas mus tankiai tokios „gautos ži
nios” nesiremia ant teisybės. Da
bar pas mus teip yra: aukautojai, 
turinti tiesą išreikšti savo nuomo
nes kam nori, kad jų pinigai butų 
paskirti, nutilo, o protestuoja da
lintojai ir protestams galo nėra. 
Nors per čielą šimtmetį pripildy- 
tume laikrašČiuš protestais ir liudi
jimais, jais nepertikrinsime nesu
tinkančių, ypuč kad tuose prote
stuose daugiau yra asabiškų užka- 
binėjimų negu galinčių pertikrinti 
argumentų. Ką protestuojanti ti
kisi su protestais atsiekti — to iš 
šalies žiūrintis ne gali suprasti. 
Nors per čielą šimtmetį panašius 
protestus keltume, jais vien pripil- 
dytume laikraščius, iš to ne bus 
naudos nė musų tautai, nė musų 
partijom?. Pereitame numeryj p. 
Širvydas apreiškė, jog atseis kreip- 
tiesi prie tiesdarystos. Jeigu ki
taip būti ne gal, tai tegul jau ties- 
dariai taiko nesatinkančius, tegul 
baudžia kaltus. Ten gi, kur vei
kia tiesdariai, laikraščiai ne turi 
ką veikti. Laikraščiai, užgimtis 
nesutikimams,tol tarnauja, kol ti
kisi besutinkančias puses sutaiky
ti, kaip tik tas pasirodė negalimu, 
jau visi protestai vienos ar kitos 
pusės bus tik laistymu is sauso į 
tuščią. Dabar jau iki šiol tilpę 
protestai ir visuomenę padalino į 
dvi dali, jos teipgi negalima su
taikyti. Tai keno naudai traukia
si tauliau visi protestai, jeigu su 
jais nieko ne galima pertikrinti? 
Argi mes ir norime, kad musų laik
raščiai,išėmus „Kovos”, kuri pro
testų netalpina, pastotų tokiais 
kaip lenkų „Rabotnik”, kurio 
svarbiausias siekis, rodomi — asa- 
biški niekinimai Semieradzkio.

Rd.

dėl aš atsisakau iš komiteto ir nuo 
Šiol nepriguliu prie jo.” Dr. Ba
cevyČia, teipgi pakilęs, pasakė: 
„Žinoma, kad juokinga butų pri- 
gulėt; jeigu tenai aukas siųst, tai 

i komitetas visai nereikalingai. To? 
dėl ir aš iš jo atsisakau/' Dar 

’ Naujokas, pakilęs, pradėjus bu^o 
kalbėt: „Tai kaipgi dabar bus..4* 
Bet Šliupas nedavė jam kalbėt. 
„Tas manęs neapaeina; aš tuojaus 
aukas išsiuntinėju aukautojams ir

■ po viskam.”
Tokiu budu visi gali matyt, kad 

jie pasitraukė iš komiteto, ir tą ga- 
! Ii patvirtint ir Baltrušaitis. Pro- 
' tokolas tapo perskaitytas net du 
syk, ir Šliupas savo iŠtąrimus per- 
taisinėjo. Už tai pegalit^a sakyt, 
kad tai Širvydo nulipintas, nes 
Širvydas nesutiko dar tą protoko
lą garsiat, bet didžiuma balsų nu
tarė jį pagarsint. Ant kokių todėl 
pamątų pasiremdamas,p. Jankauc
kas tvirtina, kad tai protokolas 
Širvydo nulipintas? Tą protoko-- 
lą užgyrė vjsi. Tegul p. Jankauc
kas pamislija, ką rašo! Širvydas 
neužsipuolė kad Šliupas pasirašy
tų, nes,viena, netikėjo,kad jie pas
kui vėl kabinsis atgal į komitetą, 
o antrą, pasitikėjo ant jo „inteli
gentiškos” saužinės. Bet mat 
virto kitaip. Šliupas „iš Dievo 
mylistos” ir su pagelba savo žen
to Jankaucko, apsišaukė „tautiš
ku” komitetu, ir dar prisikalbėjęs 
sau už bendrus Naujoką ir Miko- 
lainį, padalino pas jį buvusias au
ka* ir išsiuntinėjo pagal savo noro, 
nes jis, sakėsi, galįs tai padaryt. 
Žinoma, pasielgė sauvaliŠ- 
kai.* Aukas padalino nelygiai, nes 
demdkratams išsiuntė 75 doliarius 
daugiaus. Tai dalykas neišteisi
namas. Šliupas rašo, kad ir de
mokratai turi „kovos fondą” ir tai
sosi ginklus, bet tuomi jis neišsi
teisins. Mes „nenorim (Kas ne 
nori? Čia jau ne liudijimas, bet 
ant naujo pamato polemika už tą 
patį; mesgi geistume jau sykį po
lemikas užbaigti. Rd.), kad jie 
rengtų ginklus, nes tie ginklai, bus 
vartojami prieš mus. Mes jau se
niai žinome, kad ponaiųengia prieš 
mus ginklus, bet mes stengiamės 
prieš tą.

Polemikų reikaluose.
Kadangi polemikos ir protestai, 

ar tai prieš padalinimą Amerikos 
lietuvių sudėtų revoliucijai aukų, 
ar prieš tilpusį „Kovoj” protokolą 
paskutinio susivažiavimo Revol. 
Šelp. Komiteto sąnarių, perėjo į 
asabišką kovą Širvydo su Šliupu 
ir protestuojanti, nors vieni ki
tiems užmeta insinuacijas, bet visi 
iš to ginklo Naudojasi, o jis yra 
blogu ir peiktinu, tai mes priversti 
esame pertraukti tolesnį talpinimą 
protestų, kadangi iš jų niekam nė
ra naudos. Iš iki šiol laikraščiuo
se patalpintų protestų visuomenė 
galėjo pamatytiVjeną: nors kovo
jančios partijos viena kitai daro, 
visokius užmettnėjimus, bet išti
kro abidvi pusės kaltos,abidvi nau
dojasi iŠ netikusio kovos ginklo — 
iš insinuacijų, koliojimų ir piktu
mo, o tas iš šalies stovinčių negali 
pertikrinti. Juk žmonės skaityti 
laikraščius ne maži vaikai, taiAo- 
dėl juos musų polemistai už nega
linčius protauti vaikus laiko?

Dabar teip yra: kad Dr. Šliu
po teisintojai beveik nutilo,kadangi 
iš tikro jau tokia mat mada, kad 
ant koliojimų, nors, koliojantis ir 
tiesą turėtų, nieks ne atsako; kovą 
dabar veda jau, su mažu išėmimu, 
viens širvydas, bet ir jis jau, tur
būt, pasakė, ką turėjo, kadangi 
atkartoja net per tankiai tuos pa
čius išmetinėjimus.

Todėl toliau mes ne talpinsime 
jau naujų polemikų nė Šliupo, nė 
Širvydo pusės patalpinsime 'vien 
svarbesnes pirmą atsiųstas, bet to
liau jau ne 
ypatų, nė 
Jeigu bus 
das suras
ąous, juk jis pagarsinimui turi 
,/Kovą”, o kiti laikraščiai, jeigu 
užmetinėjimai bus svarbus, gali iš 
„Kovos” perspaudinti. Dabar gi 
„Kovoj” protestai ne telpa, bet 
užtai „Kovos” redakcijos protestų 
per daug patenka kitiems laikraš
čiams, lyg jie kuom butų prieš ją 
nusidėję ir turėtų būt jos redakci
jos baudžiami. Teip toliau eiti ne 
gal, reikia jau galą padaryti.

Liet.

Isz visur.

H
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*

talpinsime nė nuo 
nuo organizacijų, 
reikalus ir Širvy- 
naujus užmėtinėji*

reikaluose 
nors

medegą to- 
Jankauckas 
pažįstamus 
jo aprink-

patvirtinimui, jog 
Žinoma, lai pastato

Iš Minsko.

labai nepatiko), štai ką

Vietinė savnorių apsauga 
organizuoja apsigynimą nuo 
plėšikų ir * ."juodosios 
nes.” Apsigynimo sąnariai, 
reikalui ištikus, turėsią at
vykti į paskirtą vietą ir lieti 
su švirkšlėmis plėšikus. fa
brikuose terp darbininkų 
krikščionių ‘ organizuojami 
.teippat kuopa apsigynimui. 
- Du Okos pulko ofieieriu, 
pp. Ogorodnikov ir Stepia- 
noy. atsisakė nuo tikrosios 
tarnystės ir Įiasidavė į atsar
gą dėlto, kad jie negalį tar
nauti pilietiškai valdžiai ir 
kelti ranką • prieš gyven
tojus. . -

Prieš keletą dienų gyven
tojai ant savo namų pastebė
jo kabaiistiškus, panašius į 
Egipto hieroglifus, ženklus. 
Tačiaus pasisekė perskaityti 
tuos raudonus ženklus: „mu
šti žydus ir neapkenčiamus 
streikininkus” — tai bu^o 
„juodosios šimtinės” paragi
nimas. Gyventojus a[>ėir|ė 

-bai mė.
Žydai ir kiti gyventojai tik 

tuomet aprimo, kada pamatė 
gatvėse išlipdytus Liepojaus 
Komnų geležinkelių ir Vie
tinių fabrikų darbininkų aįt- 
sišaukimus, kuriuose bn^o 
pasakyta. kad darbininkų 
organizacija laikysiantis! rei
kalingų priemonių ir nelei 
sianti valkatų žudyti nekal
tus gyventojus ir plėšti žydų 
sankrovas.

Iš Minsko prapuolė niek 
šas. paskutinių žmonių sker
dynių organizatorius, guber 
natorius Kurlov, kurio prąša 
linirao ir nubaudimo, reikala
vo atkakusi į Peterburgą 
Minsko deputacija. Išvažia
vo į Peterburgą ir čianykštis 
sūdo prokuroras.

Vietinėse mokyklose vėl su
stojo neapribotam laikui 
mokslas. Mokiniai pradėtų 
mokslą, t>et mokslo valdžia 
nenori atverti mokyklų.

[Iš „Vln. Žn.”J.

Iš Rozalino, Kauno gnb.
Lapkričio 19 d. .Rozaliuo 

valsč iaus bute, Kauno gub., 
buvo sodiečių mitingas, ka
me dalyvavo 100 ypatų. Bu
vo kalbėta ir svarstoma apie 
pat ii pušį ,-,V. Ž.” No. 257 

; straipsnį apie Maskvos ūki
ninkų susidraugavimą; buvo 
pakeltas klausimas apie au
tonomiją Lietuvai. Susirin- 
kusiejie nutarė reikalauti, 
kad pradedamose mokyklose 
mokslas butų išguldomas lie
tuvių kalba, kad mokytojais 
butų lietuviai, kad valsčiaus 
raštininkas butų teippat lie
tuvis. Kalbėjosi ir apie at
stovų rinkimus ciesorystės 
Seiman. Po mitingui visi ra
miai išsiskirstė. Ateinantį 
nedjldienį ketina vėl sušauk
ti mitingą.

Minsko žemdirbių draugija 
t .sekančiame savo sąnarių susi

rinkime ketina visus reika- 
. lūs ir kalbas atlikti lenkiška 

kalba.
[Iš „Vln. Žn.”J,

Iš Dinaburgo, Vitebsko g. 
$0 d.; lapkričio kariškuoju

II Vidaus mmisteris Maslcolijoj, 
Durnovo, prisakė suareštuoti su 
viršum šimtą kaimiečių vadovų. 
Maskvoj susibuntavojo doniškų 
kazokų regimentas. Yra viltis, 
kad susipratimas išsiplatįs ir ant 
kitų kazokų regimentų.

U Varšavoj suštraikavo tarnaitės. 
Sunku bus VarŠavos ponioms be 
tarnaičių apsieiti, o buvo tai, už 4 
rublius ant mėnesio, tikrai savo 
ponų vergės.

II Popiežius j visus Maskolijos 
katalikiškus vyskupus, o tame 
teipgi į vyskupus Lietuvos ir Len*. 
kijos, išleido encikliką, kurioje pri
sako katalikams nusiraminti, ne 
daryti sunkenybių caro randui^ 
Gerą mat pagelbininką gavo caras! 
Bet politiška kova su tikėjimu nie
ko bendro ne turi, į poliką popie
žiui ne ptidera kišti savo nagų. ,

Kaip tokį darbą pavadint?
Gavome žinią, jog teip pasiva

dinęs „tautiškas” komitetas,5.XII, 
išsiuntinėjo revoliucijai sudėtas au
kas, pasilikusias pas Dr. Šliupą 
dar nuo pakrikimo revoliucinio ko
miteto, sekančiai;

,,varpiečiams” $453.50
L.S.D.P. 378.50.

„Tautiškas” komitetas pasielgė 
negerai, nes:

1) pinigus padalino neteisingai. 
Jeigu revoliucijinių aukų buvo 
$832.00,tai reikėjo paskirstyti (jei
gu jau priskaityt ir ,.varpiečius” 
prie revoliucijonierių > į tris dalis 
— po 277.33 ir palikt lygiai: var- 
piečiams, draugiečiams ir soci- 
jaldemokratams. Paskutini dvi 
partiji susiliejo krūvon,, tai jied-

Atsakymas Jankauckui ir 
Naujokui.

„Lietuvoj”, Nr. 44, patilpo Jan- 
kaucko ir Naujoko straipsniai apie 
„Darb. B.” ir apie manę dėlei pa
dalinimo aukų. Kadangi jie gali 
suklaidinti visuomenę, suteikdami 
nepaprastus faktus ir argumentus, 
todėl prisieina atsakyti.

Iš pradžių paminėsiu Jankauc- 
ką.

L Jankauckas išskaitė tą, ko vi

L. S. D. 
pamatęs, 
tik po vidną ekzempliorių „D.B.” 
dėl kiekvienos kuopos S. L. L. 
(kas jam
jis 6 num?ryje „Darb. Balse” pa- 

! rašė: „Kaip matyti iš abiejų sei
mų atsibuvimo, S. L. L. ir L. S. 
D. P. yrą per daug surišti terp sa
vęs” (re|lc todėl išardyti ryšį?!), 
„jog gali nesusipratusią” (jėzuitiš
kas žodis) nuomonę suklaidyti, 
jog „bedievyste” arba kova su 
religija (įsu lupikais ir palaikyto
jais carų jr kapitalistų) „yra ir vis 
tiek ką ir socijalizmas”.

Draugai, jus neužtemijot arba 
negalėjote žinoti apie pagarsinimą 
Čia atkartptų žodžių ir mislies, įli
pusios ofnciališkame organe L. S. 
D. P. Nl 27 „D. Balso”. Tik 
mus seimo ptrmsėdis Sirvydas ir 
sekretoriiįs Bagočius suprato tuos 
žodžius, 4 ir redaktorius „Vieny- 

' bės”, pnąidėjęs daug prie dergimo 
Šliupo, po išrinkimui, jo į Revol. 
Komitetą kerai žinojo, ką Lizdei- 

į kos žodžiai reiškė.
Lizdeika, žinodamas iŠ mus sei

mo protokolo, kad Laisvamaniai 
I soči j ai is t ai darbuosis po egida vie
no čarteno su naujai susitvėrusia 
Šaka L. S D. Amerikoje, labai už
pyko, kaįd Laisvamaniai savo 
programoje ir atsiLaukime „Tau
tiečiai ir Tautietės!” įdėjo sekan
čius žodžius, kurie jį sudrutino: 

. „Lietuvei rybose tegul visi-gy
ventojai e|ti lygus, neturi būt po
nų, nė tituluotų ypatų. Šalin gra
fai ir kunigaikščiai, šalin kunigai ir 
vyskupai, palaikvtojai oarą! Te
gyvuoja tik žmonės”. Perskaitęs 
tokius Laisvamanių socijalistų rei
kalavimus, Lizdeika pašėlo, o su 
juomi Baltrušaitis, Širvydas ir Ba
gočius, „nes akyse nesusipratusių 
(fanatikų darbininkų) ištikro galė
jo užgimtitnuomonė, kad tarpe Dr. 
Šliupo S. L- L. vadovo ir išrinkto 
organizatoriumi L. S. D. P. Sir
vydo, o sekretoriumi Baltrušaičio, 
nėra jokio skirtumo išmanyme so
cijalizmo. ! Tai gi Lizdeika, virŠ- 
minėtus sdvo žodžius davė supra
sti Širvydui ir Baltrušaičiui, kad 
reikia neatbūtinai atsikratyti pir
miaus nuo ŠI.,o potam nuo S.L.L. 
Bet kokiu budu?Ogi neužsiganėdi- 
nimu iŠ padalinimo piuigų suaukau 
tų jam daužymui monopolių ir kė
limui štraikų Lietuvoje, besėdint 
jam Berne ar Tilžėje, O vaisiai 
jo neužsiganėdinimo apsireiškė 
viešoj polemikoje su ne visai dar 
man žinomais įspūdžiais ir pasek
mėmis.

Idant galėtumėte spręsti, ko 
užsipelnė tie du, S. L. L. sanariai, 
reikėjo man ištikro žinoti: ar Šir
vydas ir Bagočius žinojo, ką darė, 
išliedami savo tulžį „Kovoje” ir 
„Vienybėje” ant įsteigėjo S.L.L., 
kurio garbę teršdami, teršė ir gat- 
bę visų Laisvamanių. Teip, žino
jo, nes davadus turiu rankose. 
Čia turiu jiems atsakyti ant jų už
klausimo: „Kas gali atimti čarte- 
rį” nuo pseudo socijalistų? Nieks. 
Nes jie patys, atsiskirdanfi nuo 
Laisvamanių Susivienyjimo, dar
buose ndo tikrų socijalistų, atsisa
kė iš jo naudotis, kaipo jiems ne
prigulinčio* ką Dr. Šliupas berei
kalingai nžminė, kad atiduotų. 
Dviem tik socijalistų kuopoms iš
daviau kopijas čarterio, o tos ant 
mano pareikalavimo turės sugra
žinti, jeigu tikrai pastotų pseudo 
sosijalistiŠkomis, tai yra nematan
čiomis, kad kunigai su savo dieviš
ku mokslu yra aršiausiais priešais 
socijalizmo. Kas negriauja pir
miau mokslo užlankančio vergiją, 
kaip liudija ką tik išleistas popie
žiaus ukazas (enciklika) į vysku
pus Lenkijos ir Lietuvos, kuriame 
popiežius statosi užtarėju caro, tas 
nė jokiu budu neįvykdins socija
lizmo, nes tasmokslas pedaleidžia 
socijalistiško surėdymo (Skaityk 
knygą Kankintojai ir Kankinti- 
niai). Platforma S. L. L. aiškiai 
nurodo, kad pirmiaus reikėjo ir 
reikia išliuosuoti smegenis varg
dienių su pagelba bedieviško (tai 
yra žmoniško mokslo'* ir su pagel
ba štraikų, bet ne su štraikais ir su 
pagelba dieviško mokslo ir kunigų 
. j..- . surėdymui 1

In L.L. 8. kuopas.
Draugai! Kilus kovai ir revo

liucijai Maskolijoje, kilo vienkart 
ir smarkus pasistengimas atgauti 
žodžio liuosybę, be kurios nė su
siprasti, nė greit praplatinti reika
lingų žinių ne buvo galima. Pa
garbintas pasistengimas, nes žo
džio liuosybė yra ir pamatu doros. 
Žinote, jog apgynėjai žodžio liuo- 
sybės, apgynėjai tos pirmos tiesos 

i žmonijos žuvo ir žūva neišpasaky
tose kančiose; matote net laisve 
pagarsėjusioje Suvienytose Val
stijose Amerikos, kaip policmonai 
išvaiko viešus susirinkimus, areš
tuoja anarchistus, kriuša į cypę so
cijalistų kalbėtojus, o pasiprieši
nantiems su lazdoms galvas dau
žo. Tai matydami,mes protestuo
jame tik dvasioje. Bet apie valdžių 
nubaudimą kas rūpinasi?

Mes susivienijome, idant ginti 
pirm viso žodžio liuosybę ir neda- 
leisti, kad kas nors drįstų griauti 
tą doros pamatą, kad gyvenantie- 
jie Amerikoje,kur dar šiek tiek ga
lima laisviaus kalbėti, mus santau- 
tiečiai neprisidėtų prie griovimo to 
pamato ir viešai bausti tokius, 
kurie tą darytų, kraudami cenzūrą 
ant mus myslių ir raštų. Taigi, 
kaipo atstovas ir sekretorius Sus. 
Liet. Laisv. pranešu kuopoms,kad luomą dėti pamatą'

A. Bernotas.
Talpiname liudijimą, nors jį rei

kėjo „Kovoj”, patalpinti, nes ten 
tilpo ir komiteto susivažiavimo 
protokolas. Liudijimai gali atneš
ti naudą vien tąsyk, jeigu liudinin
kas turinčių tiesą spręsti pakvie
stas liudyti;jie jau nurodo ir-ką tu
ri liudyti. Spręsti Šitame atsitiki
me gali tik pinigus aukavę. Jie gi 
liudininkų ne kvietė. Čia gi ištik
ro yra ir ne liudijimas, bet tąsa be
galinių polemikų ir dagi parašyta 
teip, kad užbaigą turėjome išleišti, 
nes už ją tikrai butų reikėję prieš 
sūdą atsakyti; insinuacijos ir kolio- 
jimai tai ne liudijimas. Liudyto
jas peržengė net polemikose da- 
leistą rubež+ų. Jis privalo neuž
miršti, kad kiekvienas sūdąs laiko 
už neištikimus ir atmeta tokius liu
dijimus, kuriuose daugiau piktu
mo ir koliojimų yra* negu liudiji
mų. Šitas gi prie tokių priguli.

Rd.
li.

Patilpus p. Lizdeikos protestui, 
kuris suerzino Amerikos lietuvius, 
jo priešai' ir pasekėjai pradėjo vai
dytis,-daėjo iki to, kad vieni kitus 
apšaukė melagiais. Kas ištikro 
aplenkia teisybę, tai aš, kaipo ar
čiau lo visko stovėjęs, paaiškysiu, 
kaip tie dalykai stovi, nors Sirvy
das, kaipo vyriausias, kitus mela
giais vadina, vien savą ir Bernotą 
už nesuteptos garbės vyrus laiko, 
todėl tik jų liudijimai turi vertę. 
Teip vienok gal kalbėti vien žmo
nės apimti didybės manija, bet ne 
norinti ką nors pertikrinti. Dang
stosi net kankintinio vainiku, bet 
užgimusiuose musų eilėse vaiduose 
vainikai, koki jie nė butų, niekam 
ne gal rūpėti, ne turi nė jokio su
sirišimo su musų vaidais. Aplei
sime todėl nereikalingus pasigyri
mus musų didelių nuopelnu veikė
jų ir pakalbėsime, kaip iš tikro at
sitiko.
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Draugyscziu Reikalai

cur jos 
i te da

fiso- 
įius,

■ Susi variavus Rev^ Šelp. Kom. 
sąnariams Philadelphijoj, jo sana- 

. iriai Širvydas ir Baltrušaitis iš syk 
nepripažino už veikiančias Lietu
voj nė jokių kitų, partijų išėmus

• vienos .Soc. Dem. Darb; partijos.
Steoaesi pertikrinti, jog varpieČių 
demokratų partijos visai nėra, lyg 

sąnarių pareiga butų melduo- 
tiesi vainikuotiems Amerikos vei
kėjams; draugiečių Organizacija 
nesanti organizacija, bet tik 3 
žmones: apart Kapsuko,esą dar du 
(butų juk neišmintingu visiems 
kalbėti,apie organizacijos sąnarius 
ir dar gal Amerikos veikėjams ad
resus priduoti, kad jie, supykę už 
ką nors, galėtų juos viešai pagar- 

<J sinti \ tai esą tokių tėra ką šelpti 
(turbut, kad jų Lizdeika ne myli); 
todėl kamitetas privaląs visus pi
nigus siųsti Lizdeikai. Jeigu tas 
ne pasisektų, gazdino atsisakymu. 
Net kviesdamas manę pribūti ^ant 
susirinkimo,Širvydas pridūrė: „ne
atbūtinai atvažiuok nors atsisvei
kinti”.

Dr. Šliupas, Bacevičia ir aš pri
pažinome visas Lietuvoj esančias 
partijas veikiančioms, kovojan
čioms už laisvę Lietuvos, už to
kias pripažinome varpiečius, 
draugiečius ir socijaldemokratus; 
Širvydas ir Baltrušaitis laikė tik tą 
partiją už vertą paramos, kurioje 
yra Lizdeika. Tai Dr. Šliupąs 
atsiliepė: „jeigu tik Lizdeikai 
reiktų pinigus siųsti, tai kam vi
suomenėj rinko komitetą, kam gi 
sam pavedė svarstyti ir- rūpintieji 
padalinimu įsudėtų revoliucijai pi
nigų? Jeigu siųsti vienai numylė
tai partijai, arba ypatai, tai visai 
ne reikia komiteto; aukautojai gė
li pinigus siųsti tiesi o k Lizdeikai, 
aš gi niekeno, nė Lizdeikos agen
tu nebuvau ir nebusiu. Jeigu iš
reiškimui nuomonių apie revoliuci
ją nėra vietos,jeigu ne galima svar- 

> styt, tik pinigus siųsti todėl, kad 
r Lizdeika turi daugiausiai pasiža

bojęs terp Amerikos pseudo soci-
• jalistų rėksnių,, tai komiteto ne 

reikia”. Teip pasakė.Šliupas, jei-
' gu ir ne visįsi tais pačiais žodžiais, 

tai toj prasmėj. Tokia kalba vie- 
- nok ne ženklina atsisakymo iš ko

miteto, o Baltrušaitis' su Širvvdu 
’ pasiskubino viešai pagarsint, kad 
Šliupas su Bacevičia pasitraukė iš 
komiteto ir toliaus ne paremtais, 
ant teisybės užtikrinimais dabar 
pripildo Amerikos lietuviškus laik
raščius. Taigi išrodo, lyg kad jie 
vien jieŠkotų progos iŠ mažmožio 
daryti didelius daiktus^ iš adatos 

■. vežimą priskaldyti. ’ .
Kada Lizdeika atsiuntė savo 

protestą „Vienybei” ir „Lietu
vai” pagarsint, jis parašė privatiš- 
ką laišką ir Širvvdui, kurį Šliupas, 
sutinkant Širvydui, perskaitė ant 
pirmo komiteto susirinkimo, ku
riame terp kitko buvo parašyti: 
„jog jis (Lizdeika1 nori sukelti 
ermyderius terp Amerikos lietuvių, 
kad Šliupas su BacevyČia butų iŠ- 

1 mesti iš komiteto ir kad visi Ame
rikos lietuvių suauganti pinigai 
patektų Lizdeikos įklijai (Jeigu 
tas butų teisybe, tai iš tikro butų 
biaurus dar b aš. Rd.). Ir ant to 
tai Lizdeikos7 paliepimo Širvydas 
su Baltrušaičiu gal'rėmėsi, varinė
dami intrigas, siundė socijalistų 
kuopeles ir tai tokias, kurios'ne 
svarsto, bet laukia vien keno nors 
paliepimų ir no.rodymų kad pradė
ti kelt protestus. Kaip tik guziką 
paspaudžia kas, tai dantys auto- I 
mątiškai išsišiepia! Tą rodo ge
riausiai niekinimai l&apsuko ir 
„Draugo” organizacijos, kurios 
nesiliauja kandžioją dar ir da&ar, 
nor jį, jau susitaikė su „Darbia. 
Balso”, organizacija. Nusirami
nus kovai sii Kapsuku, pradeda 
kovoti su Šliupu. Mat musų vei
kėjams reikia vis kokio kaulo, už 
kurį piautasi, be to jie ne gali nie
ko dirbti.

Jeigu mes reikalavome, kad nuo 
pašelpos ne butų išskirta Liet. 
Demokratų partija, tai todėl, kad 
mes žinome, jog ir ji dirba ant 
Lietuvos žmonių labo ir gal • ne 
mažiau už Balsiečius , ir Draugie- 

i čius.- Nota jie ir nerėkauja teip 
kaip kiti, bet ateis laikas, kad 
apie darbus ar pats ar kiti 
pagarsys. Užrubežiuose nėra pa
vojaus, tuom tarpu tikri re- 
vuliucijonieriai, buvę užrubežiuo- 
sė, dabar grįžta į Maskotiją, kada 
joje užgimė tikra revoliucija; mi
sų gi pavydinti kitiems darbo at
stovai nesiRrutina iš ramių vietų ir 
•š tokių vietų rėksmus kelia.

Ir apie pačią revoliuciją sunku 
mums susitąikyti. Kokią męs kė
liame revoliuciją? Tautišką, ar 
vien ekonomišką? Širvydas aiški
na „Vienybėj” ir „Lietuvoj”, kad 
revoliucija keliama ne išliuosavi- 
mui musų tautos, todėl niekina 
tautiečius (Lizkeika jau kalba pro
tingiau, jis bent tautystės ne nie
kina). jeigu revoliucija keliama 
ne išliuosavimui tautos, tai kam? 

’ada kubiečiai ir filipiniečiai kėlė 
oliuciją, kodėl tąsyk lietuviai 
igų ne dėjo? Jeigu revoliucija 

„ .ima ne už'tautos labą, kaip 
sako Širvydas, tai. kodėl, kada 
maskoliški revoliucijonieriai ren
gėsi, sukėlimui lietuvių spaudinti 
atsišaukimus, tąsyk L. S. D. P. 
protestavo, o <,Vienybė” tą žinią 
perspausdino, pridurdama, jog 

“ lietuviams ir jie 
aprupįs? Tą-

syk buvo kitokį laikai, dabar musų 
,.tikriems revoliucijonieriams” 
jau tautiški lietuviški reikalai ne 
rupi. Argi Lietuva musų socija- 
ližtams yra tik melžiama karvė, 
kurios pienu, pasipynus progai, 
gąlima pasidrūtinti?

Per ,,Vienybę” norėjau apie 
tuos dalykus visuomenei praneš
tų bet jos redaktorius, BaltruŠai- 

jeigd randa ką sau ne mielo, netu 
tąlpina, kas būva rašyta, kartais 
patalpina į mėnesį laiko, kaip raš- i 
tas pasęsta (tą daryti, pasipylus , 
iii bar daugybei protestų,atsieina ir | 
kĮtiems laikraščiams, kadangi visi ] 
protestai nepatelpa. Rd.). * ,

Bet broliai lietuviai, kuriems ru- ( 
p| labas musų tautos, ne paisyki j 
tę ant tų visų intrigų, bet dėkite , 
ąękas ir toliau sušelpimui revoliu- ] 
ciįjos, nes jos dabar labai reika- 
lipgos. Siųskite pinigus Dr. Sliu- 
pili, o jie bus suvartoti išliuosavi- | 
nfiii musų tautos iš svetimo jungo; i 
kpm ne ruprlauta, tas gali pinigus , 
siįųsti, kur patinka. <- j

I Neatsisakęs iš komiteto, j
Naujokas.

III.
Neužsipuldamas ant niekeno,ne

kaltindamas įvykusių vaidų, nuro
dysiu čidnai kelis faktus, kaip Dr. 
Bacevičia ir Dr. Šliupas atsisakė 
iŠ komiteto.

i Abudu daktarai norėjo padalinti I tuokart susirinkusius pinigus trims 
partijoms ir tuojaus išsiųsti. Šir- 
vydas, Naujokas ir aš stovėjome 
už tai, kad palaukti tūlą laiką, — 
k^ip nutarsime, — pažiūrėti, kaip 
visuomenė nuspręs: ar dalinti ar 

į ne ir tt., tiesiok paduoti visuome- 1 
nei tam tikrus klausymus ant bal- 
sįivimo, kur.is ir teip prasidėjęs 1 
buvo su protestais. Manęs pasku- 1 
tipio tame dalyke užklausė. Iš- 1 
raiškus man savo nuomonę ir pa
sakius, kad jau viskas — Dr. -B. ir 
Lįr. Š. kaip buvo pasirėmę ant 
s|alo, teip nuleido rankas ir Dr. B. 
sako: „T^i ko mes c>a susivažia- 
vbm?’* Tą j>at atkartojo ir Dr. š. 
iz po tūlai pauzai abu daktarai 
vpeatsimenu katras pirmiaus, bet 

' rėdos Bac.). viens po kitam, viena 
Į n)isiia, išsitarė, — kaip man išrodė 
1 — pusiau-1 virtai, jog jeigu komi- 
' tetas (?) nenutiręs, tai kam da bū
ti komitete; ,^lums nieko dau
giau nelieka, kaip tik atsisakyt.” 
It juodu atsisakė. Aš pasergėjau: 
„Bet tai išrodys, lyg ministeriai..” 
(Mat ministeriai visados atsisako, 
jęigu jų įnešimo nepalaiko parla* 
mento dauguma). Bet to, turbut, 
□įenugirde. -Tik Širvydas, baigda? 
noas tvarkint protokolą, pasakė: 
M*Vienok kaip, daktarai, bus? Jus 
aįtsisakot, bet tas isrodys, kad dak
tarai, lyg ministeriai!” Dr. ŠL, 
pasijuokdamas, atkartojo: 
ministeriai!” Ir visi juokėmės be 
piktumo, be ironijos. Toliaus Dr. 
Ši., atsišaukdamas į visus posėdi- 
ninkus nuo „Mieli broliai”, pra
dėję aiŠkyt, kad^mes nė viens ne
same laisvės ar revoliucijos prie
šai, visi trokštame labo tėvynei ir 
tt. Aš savo mislyje stebėjausi: 
„Ar gi dar gali »*but tame klausi
mas?” ir panašiai išsifeiškiau: vie
nok jau tuokart užmezgė abejoji
mas, kas dabar pavirto į realiŠką 
sfinksą — užmetimą, buk socija- 
kištai kiša savo „nevalyvas ran
kas” prie visuomenės aukų ir tt. ir 
tt. nekalbant jau, ką manę apskel
bė „denucijantu”, kas lyginasi 
„išgamai”, „niekšui”. Beje,besi
baigiant posėdžiui,Dr.Š. ir pasakė, 
visas sujudęs, trenkdamas į stalą: 
„Socijaldemokratai — niekšai! "Aš 
pasakiau: „Ne, kad ir jie ką blo
gai padafė, bet visgi „niekšais” da 
negali pavady t, ir aš protestuoju 
prieš tai.” Bet kadangi aš pats 
esu socijaldemokratu, kadangi ŠI. 
tai sakydamas, ypatingai perve
riančiai bliktelėjo akimi ant ma
nęs, tai jaučiausi tik kaipo išpil
dęs morališką, bet bespėkę pri- 
dermę, kad nenutylėjau; lygiai 
teip, kaip bučia nenutylėjęs, jeigu 
butų pavadinta „niekšais” varpie
čius, ar draugiečius; net klerikalų 
negalį abelnai pavadinti niekšais, 
išskyrus tik tuos, kurie kovoja 
prieš laisvės darbą....

Po tam neužmirštinam šūktelė
jimui, kurio iki tol nė sapnuote ne
sapnavau, Dr. Š. pakilo, išsireikš- 
damas, kad jis su socijaJdemokfa- 
tais bei socijalistais nieko bendro 
nenorįs turėti ir atsisakąs iš komi
teto, duodamas tai suprast, kad tai 
darąs dėl manęs ir Širvydo, kaipo 
socijalistų. Tada visi atsitrau- 
kėm nuo stalo, kas reiškė, kad 
posėdis pasibaigė. Širvydas tik 
liko tvarkyt protokolą, kurio viso
kį pridėjimai ir pataisymai buvo 
surašyti ant atskiriu popieriukių, 
Protokolę (kurs tilpo „Kovos” N. 
24—25) yra tikri musų žodžiai, 
diktuoti, tik ką surašyti formoje 
antrosios ypatos atpasakojimo.

Širvydas užklausė:„Vienok kaip 
dabar padaryt? Jus, daktarai, at
sisakote, tai ar tą įtraukt į '-proto
kolą, ar jus pats parašysite Juk 
reik pranešt visuomenei”.

Jau buvo nutartą protokolą ap- 
garsyt, — turbut visi tam pritarė, 
bent nieks neprieštaravo, — ir dėl
to Dr. B. atsakė: „Kaip tamista 
sudavadinsi protokolą, ant pabai
gos gali parašyt, kad mudu atsisa
kom, ir bus atlikta.”

Paskui buvo ilgi pasikalbėjimąi

daugiausiai apie paprastus daly
kus,— ot,buvom kaip svečiai. Tik 
apie 3-čią valandą po gaidžių, 
prieš išsiskirstant į nakvynę, dar 
Dr. š. išreiškė gailestį, kad mes 
,,nieko nenuveikėm”, širv.išreiš
kė, kad juk mes šį-tą nutarėm, tik 
kodėl daktarai nepristoją. ŠI.,ma
tomai apie ,,palaukimą” ar užklau
simą visuomenės visai nemislijo ir 
tą jis visai ignoravo.

Abiem daktaram ėjo vien apie 
tai: dalint, ar nedalint. Ir tas tu
rėjo būt nuspręsta tuojaus, nelau
kiant kokios ten visuomenės, apie 
kurią, nežinau dėl ko, ŠI. su neno
ru kalbėjo G,aš žinau, kas ta vi
suomenė”). J. Naujokas nors ta
rė palaukt, ką visuomenės daugu
ma pasakys, bet iŠ principo nieko 
neturėjo prieš ,,dalinimą”. Todėl 
Dr. ŠI. tą musų ,.nieko nenutari- 
mą” numetė ant N., sakydamas, 
kad jis — nė po Šiam, nė po tam, 
ir tik dėl jo, girdi, musų balsavi
mas neturįs nė daugumos nė ma
žumus. Ant galo dar Širvydas 
paklausė, kaip bus su atsisakymu? 
Ir Dr. B. vėl atkartojo, kad jis 
Širv.,galys paminėti protokolo ga
le. Potam neužilgo išsiskirstėm.
Laikraščiai,patalpinusiejie straip

snius, kuriuose užmeta man mela
gystę apie komiteto pakrikimą^ 
teiksis perspauzdint ir šitą paaiš
kinimą, — lai visuomenė spren
džia. Ant ypatiškų ant manęs už* 
sipuolimų neatsakysiu.

J, Baltrušaitis.
Patalpinome 3 liudijimus apie 

paskutinį susivažiavimą Rev.Šelp. 
Kom. Visi trįs liudytojai buvo 
ant susivažiavimo^ bet kiekvienas 
liudija kitaip. Tame chaose nieks 
nesupaisys, kur yra teisybė. Argi 
mes ištikro nesuprantame svarbu
mo liudijimų.

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS. n a ūdos, iš jų žvėris nė tiesi naudoja. *__
ktirmui ir nereikalingos, kadangi ir su ge
riausioms akimis tamsiose olose po žeme vis
gi nieko nematytų.

Dantys kurmio beveik toki Jau kaip 

šnotsparnis, maitinasi vabalai* ir vabalų kir
minais. A[>art to, ėda Jis peles, varles ir 
sliekus.

Kurmis jieško pagautiem su pagelba sa
vo ištyeusio snukučio, kurie labai jauslus. 
Geibi jam medžionėse ir labai išlavinta* gir 
dėjimas.

Kurmis nuolatai kasasi po žeme, 
ant ko sunaudoja daug darbo ir pajiegų. 
Kad atgauti sunaudotas pajiegas, jis turi 
d<ug ėsti, kadangi tik maistas sugrąžina 
darbe sunaudotas pajiegas. Iš tikro kur
miai labai ėdrus ir nekenčia, Jeigu kitas kur
mis medžioja netoli tos vietos, kur vienas 
medžioja.

Dideli žvėrys neišsimaitytų vienais va
balais, o kurmių maistu yra vabalai. Todėl 
kurmiai, kaip ir šikšnotsparniai, maži žvėre
liai.

Lytiniai sliekai, kirminai karkvabalių 
ir kitoki vabalai ant žiemos įsikasa giliau, 
kur žemė neįėala. Ant žiemos ir kurmis įsi
kasa giliau, kur randa pakaktinai maisto, 
lodėl kurmiai nereikalauja žiemos miego ir 
ištikro jie ir žiemą medžioja, tik medžioja 
giliau, kur žemė neįsala.

A ilgėčiau jau Įtaminėjome, kokius gy
vūnus gaudo kurmis. Jis minta tokiais gy
vūnais, kurie žmogui blėdį daro.

Kurmis jau tuom naudingas, fiad ka
sa olas po žeme. Žebenkšty* naudojasi iš tų 
olų ir gaudo Jose Įiasislėpusias peles, kurios 
daug blogo laukams daro; kurmių olose 
krauja lizdus bambliai arba žeminės bilys, o '

[sz Amerikos

Rd.

»»Lyg;

Pagal Schmel’j., 
Nora per vi*ą žiemo* laiką Ji*, *u*tingv*, ky- .... - 7 . — x
bo kelnorčj, ar kur kitur prie *leno* priaika- Kurmi*, teip kaip ir iik*
binę*, l>et Jo kūno viduryj laiko*! gyvybė.
Tirėti plaukai ir lakiojimo plėvė, Į kurią žvė
reli* Įnivypioja laike žieminio miego, kaip 
{mtalai miegantį žmogų, aaugoja nuo žiemo* 
šalčio.

Menkai išmananti žmonės nekenčia Alk* 
šnotnparnių ir tiki, kad jie ėda pakabintą 
mė*ą, ypač lašiniu*. Nuomonė tokia klaidi: 
šitie žvėreliai ir norėdami, negali to {Padary
ti, tą rodo jau jų dantų sudėjimą*. Kiti 
vėl mano, kad šlkšuotsparniai įsisuka žmo
nėms į plauku*. Ta* teipgi netei*ybė. Nė
ra ko šitų žvėrių bijotiesi tik todėl, kad jie 
į darbą, ant medžionės eina naktimi* ir pa
našu* į peles, darančia* žmonėms daug blo
go; šikšnotspanriai, vienok, žmogui blogo 
nedaro, priešingai, jie daro daug gero.

Lakiojant, žvėris sunaudoja daugiau pa
jiegų negu bėgiodama* ant žemės. Todėl 
šikšnotsĮMirniai turi, sulyg savo didumo, ėsti 
daugiau negu tokio jau didumo gyvenanti 
ant žemė* žvėrys. Ištikro, Jie labai ėdrus. 
Šikšnotsparniai minta labiausiai naktinėms 
plaštakoms, kurių kirminai labai kenkia so
dų ir girių medžiams. Dėlto tai šikšnotspar- 
niai labai žmogui naudingi ir juo* reikia ne
naikinti, bet saugoti.

Šikšnotsįiaruiai turi daug priešų. Pelė
dos gaudo juo* lakiojant naktimis. Kiau
nės, šeškai ir katės užpuola ant jų besiilsint 
dieno* laike. Apsisaugojimui nuo keturko
jų priešų, šikšnotsparniai kavojasi sunkiai 
prieinamose vietose. Palša {Jauko parva 
teipgi saugoja nuo priešų, kądangi dėl to* 
pa r v o* nelengva pustamsio** arlrn visai tam
siose vietose {mtšmyti kur pasikabinusį šik- 
šnotsparnį. Miegantis, kytmnti* prie sienos 
žvėreli* beveik nesiskiria nuo a|*iuikšju*ių 
vortinklių.

Protokolas II. Chicagos\ 
Rev. Komiteto.

Pagal nutarimą atsibuvusio Mas 
Mitingo miesto dalyje „Town of 
Lake”, Šiandie, 10 d. gruodžio 
1905 m., atsibuvo visuomeniškas arlia 6 colius, 
susirinkimas šelpimui revoliucijos, leidžia |s> Žeme, 
likusių našlių ir našlaičių po mirų- ’ - —-
šių kovoj už Lietuvos laisvę. Su
sirinkimas atsibuvo šv. Įurgio K. 
parapijos bažnytinėj salėj, kurį, 
susirinkimą, atidarė prezidentas J. 
Varkala, ir po trumpai ir gyvai 
prakalbai, pašaukė ant kalbėtojaus 
p. A. Bijanskį, kuris aiškiai ir su
judinančiai parodė reikalą šelpimo 
Lietuvoje musų brolių ir seserų, 
kovojančių už laisvę. Potam kal
bėjo kasierius St. Mafcinkevičia, 
pagalios Dr. V. Kudirkos Giesmi
ninkų Dr-tė atgiedojo „Marsilije- 
zą”, ko susirinukusioji visuomenė 
atsistojus išklausė. Po dekliama- 
cijai 8 metų mergaitės, A. Kaba- 
šinskiutės, da kalbėjo sekančios 
ypatos: Dr. A. L. Graičunas, Zi- 
montas, Bagdžiunas, Kuzma. Vi
si kalbėtojai lietuvius ragino prie 
dėjimo gausesnių aukų revoliuci
jos labui. Po viskam buvo pas 
susirinkusius sukolektuota aukų 33 
dol. 56c.

Tėvynainis J. Bagdžiunas,šelpi
mui revoliucijos, atspaudino pa
veikslus, kaip kazokai Peterburge 
skerdžia ir kančiai kapoja nekal
tus žmones ir susirinkusiems ap
reiškė, kad tuos paveikslus (pločio 
9 col. ir ilgio 15 col.) parduodas 
po 25c. kožną, iš kurių 15c. ati
duoda šelpimo revoliucijos fondan, 
o sau pasilieka tik 10c. kaipo kaš
tus atspaudinimo. Susirinkusi vi
suomenė tą auką su dėkingumu 
priėmė, nes tas fondui gali atnešti 
daug pelno. (Lietuviai, norintie- 
jie minėtus paveikslus pirkti ir 
-tuomi padauginti revoliucijai au
kas, gali kreiptis po sekančia ant
rašu: J. Bagdžiunas, 3314 Mus- 
pratt st. Chicago, III.)

Iš viso dabar pas kasierių St. 
Marcinkevičių revoliucijai surinktų 
aukų yra: ‘
Nuo Mass-Mitingo ant Town 

of Lake..............?......... 119.25
Šv. Stanislovo Dr-tė laike 

savo teatro „Amerika Pir
tyje” surinko..................15.17

Ant visuomeniško susirinki
mo Šv. Jurgio K. parap.
salėj laikyto surinkta .... $33.56 

J; Bagdžiunas už parduotus 
paveikslus ............... . ..$2.05

' ?_____
Viso labo 160.03 

Dalyje Bridgeporto sekančios 
ypatos likosi išrinktos ant kolokto- 
nų,kuriu priderystė yra — pavaikš
čioti nuo stubos į stubą ir pakelek- 
tuoti ant knygučių — kuriems ir 
knygutės jau suteiktos.
J. Bagdžiunas, 3314 Muspratt 

F. Eismontas, 924 — 33rd st. 
J. Šlikas, 439 State st.
R. Gineika, 924 — 33rd st.
J. P. Jovaiša, 3222 Auburn av. 
Iz. Papauckis, 883 — 38rd st.

Po graudingai ekstra prakalbai 
p. Al. Bijanskio, kuris sujudino ir 
uždegė visuomenės Širdis — susi
rinkimas prezidento A.Varkalos li
kosi uždarytas.

Dr. A. L. Graičunas, 
Cent. Revol. Kom. Chicagos sekr.

4 Dalis.
Mintanti vabalais žvėrys.

Prie to skyriaus priguli maži žvėry* tu
rinti tvirtu* nagu*. Danty* vi*ų trijų vei- 
alfų: iltiniai, piaujanti ir šakniniai, šak
niniai danty* turi virėuj aėtria* kalvute*. 
No*i* iėty*u*, |>anėėi į triubą.

Kurmis? Ilgio turi apie 15 centimetrų 
Kurmiai veite vigą amžį pra- 
Toj vietoj, kur gy vena kur

mi*, žemėj yra daug olų jo iškastų, ant vir
šau* matyt kur nekur iš ol«>* iėmeeto* žemė* 
krūvelė*. Po viena i* tokių krūvelių yra 
apvali ola. išklota samanom*, lajui* ir žole. 
Jeigu ola iška*ta ne toj vietoj, kur kurmi* 
pa prastai medžioja, tai prie jo* nuka>ta*. 
drūčiai numinta* kanala*, kaipi olo* alkū
nė.

Pirmutinė* kurmio kojo* pritaikyto* ka
simui žemė*, jHic—u i tarnauja kaip žmo
gui *pata*, kaitant Mu Kojo* eina ne že
myn, kaip kitų žindaičių žvėrių, liet į šalia. 
Paplokščios ir plačios j>edoa nukreipto* į ju
st u rga i į. Trumpi pirštai beveik aųaugę. 
Pirštai juailmigia storai*, užamailintaia na
gai*.

Kandama* olą (to žeme, kurmi* kaaa, 
gramdo žemę pirmutinėm* kojom*, kaip me* 
gramdome ką nor* iš indo *u šaukštu, pa
veikiau, likučiu* tešlo* iš duonkubilio. To
dėl pečiai ir priepečiai pirmutinių kurmio 
kojų trumpi ir pa*ikavoję teip, kad matyt 
tik koja. Kaulai {iečių ir priepečių ėtori ir 
tvirti. Taigi pati koja išrodo kaipi pritver
ta prie trumpos 
kurmi* gali I 
lengvai.

i ra u ken< >n. Ttxiėl 
kasti žemę gana greitai

tai
ir

st.

Kurmis Kurmio ko j cm ir lakai po iemr. 
j

Kandama* olą minkštoje žemėj, kurmi* 
prigelbnti dar *au *n galva. Snuki* kurmio 
ilga*, išrodo kaipi triut)elė; todėl tai galva 
jo išrodo kaipi kyli* ir bu Ja žvėrin, kaip ky
ly* medį, piauja žemę. Kurmio nnukuti* 
gana tvirta*, kadangi jo viduryj yra kremzlė, 
bet pakaktinai lanki. Todėl tai kietoj že
mėj kurmi* *u snukiu negali kauti žemė*; to
kioj žemėj ji* gali kanti olą tik kojom*. 
Kad laike darbo, kasant kietą žemę, galva 
netrukdytų darbo, žvėreli* ją įtraukia į ka
klą. Galvą jie vartoja išmetant iškastą že
mę laukan. Kaip tik iškanto* žemė*, oloj 
prisirenka daug, kurinis iškasa perėjimą 
laukan ir stumdama* iškastą žemę *u galvu
te, išmeta Ją laukan, ant pavirsiant.

Su užĮiakalinėms kojoms kurmis nekasa 
žemės, todėl jo* sudėtos teip kai p kojos kitų 
žvėrių; užpakalinės kojos paskirto* bėgioji
mui, bet kurmis ant paviršiaus pasirodo re
ta ir bėgioja negreitai.

Plaukai kurmio trumpi, minkšti kaip 
aksomas. Todėl, kasant žemę, dalelės žemės 
ir vandenio neprisigriebia prie odos. Parva 
plauko juoda, todėl, išlindus iš olos, neleng
va jį patėmyti, ypač kad Jis išlenda iš žemus 
naktyj. Nors kurmiai maži, bet jų kailius 
nuo neseniai pradėjo vartoti turtingų mote
rų skrandom*. Vienai *krandai reikia daug 
žvėrelių ir dėl kailių juos pradeda naikinti, 
nors tai labai naudingi žvėreliai.

Ausinių grybelių kurmiai neturi, ka
dangi jie naikintų pasikrutinimu* ankštuose 
požeminiuose kanaluose. Kad ausų skylių 
neužkimštų, nesuterštų žemė ir pieska, jas 
uždaro tam tikros odos raukšlės.

Kad žemė neužkimštų nosies, šnervių 
skylės nukreiptos į apačią.

Akys kurmio labai mažos, vos matomos, 
nedidesnės už aguonos grūdą, pakavotos terp 
plaukų; jos žvėreliui neatgabena nė jokios

str.

čia

Explio«U<M.

Bikmingham, Ala. Išlčkč į pa
danges maišymo dalis Dopont 
Powder Co. dirbtuvių. Expliozi- 
jos 5 darbininkai likosi ant vietos 
užmušti.

Gaisrai.

Dvbois,Pa. Miestelyj Lindsey, 
Morgano namuose užgimė gaisras. 
Ugnyje pražuvo 6 vaikų Morgano; 
du kitu motina iš degančių namų 
išmetė per langą nuo 2 lubų.

Ntw Yo»r. Sudegė Čia dideli 
namai pn. 49—51 Elizabeth
Blėdį gaisro padalytą skaito ant 
200000 dol. >

Pomtland, Ore. Sudegė 
Wodhams ir Kerr Brothers parda-
vinyčioa. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito ant 150000 dol. Gesi
nant ugnį, 4 ugnagesiai likosi sun
kiai sužeisti.
Prezidento duktė rado sau vyra.

Vyriausioji prezidento duktė, 
Alice, padarė sugertuves su kon- 
gresmanu iš Ohio Longwort.hu. 
Vestuves atsibus vasario mėnesyj.

Nelaimėti ant geležinkeliu.
Meadville, Pa. Čia susimušė 

du karai. Prie to 2 ypatos tapo 
užmuštos, o 3 sunkiai sužeistos.

Isz darbo lauko.

* Boston, Mas., Nuo naujų me- 
jie yra labai naudingi, kadangi Jie užvaiaina t’i’ Amer,can Woolen Co. pakėlė

Meilingai dekavnjo Dr E C. ColJ 
Jin* Medeeai Institutui, kad mane issgy 
de nuo ligos teip sunkios, kad dangai! 
metu kentėjau labai nuo inkiraua sue- 
kaua reumatizmo, nes karte nuo karto 
turėjau visokias gyduoles, 'bet sveikatos 
nesmeike. Mano vienas dra< irasparūdi
jo kreiptis prie profesoriaus Collinso ta
rti tūlo, nors labai nenorėdamas bot pa
klausiau jo, kadangi visai nesitikėjau, 
kad kas nors mane iszgydytu' bet kaip 
labai nusistebėjau, kad pradėjus naudot 
prisi uotus vaistus to garbingiausio In Dr. 
Colltna,pasijaucziau daug gsriaus, ir kad 
dar daugiau* man vaistu atsiuntė, tai 
pilnai pagelbėjo ir in trumpe iaiki pasi
likau sveikas, apturėdamas savo pirmi- 
tinę gera sveikata, už tai meilingai do
ką voj u, Ir dabar esu persitikrinęs, kad 
tai yra vienatine vieta, kur sergantis ga
li pilnai apturdt savo sveikata, netroli- 
jam laiko ir nematant bereikalo pinigu 
tik les vardo, daktarams. J. Kranczua, 
P. O Bos, Connoraville, O.

ant 10% darbininkų algas. Minė
ta kompanija Suvienytose Valsti
jose turi 30 dirbtuvių.

*>1>ittsburg, Pa. Dewies Wood 
Sheet Steel Cb. dirbtuves McKeės- 
porte pasiūlė darbininkams ant 

gų augmenim* karkvalialių ir pelėm*, ji* pa- mažesnes algas, kadangi ki- 
<ie<ia žemdirbiui ir jam yra labai naudingu. taip d,rbtuves ^kės uždaryti. 
Ten gi, kur ji* minta lytiniai* sliekai*, ji* Darbininkai iki Šiol dirbtuvių sa-'.J 
gali būt vodingtų kadangi tie Mliekai yra la- vin‘B,t4 pasiūlymo ne priėmė, 
bai naudingi sutvėrimai: sliekai išdirba dir- 1 Ne* Yobe Suštraikavo čia v, ir h paverti. J Ja.^mJ. Bet net p.- U,,a, - ZuZot 
skutiiiiame atsitikime kurmiai būva na u- rijos, kadangi prie darbo priėmė 
tingai* ten, kur sliekų prisi \ ei > i a per daug, jr ne prigulinčius į uniją vežėjus. 
Mat sliekai mėgsta vilkti į savo olas jaunus 
augmenų diegus, tai jeigu sliekų kur prisi- 
veisia per daug, Jie gali užkenkti jauniems 
želmenims ant dirvų. Bet, apsvarsčius vi
ską. kurmiai yra naudingais žvėrims ir jų 
nereikia naikinti, nereikia užmušinėti. So
duose, kur jie iškasa lysves ir gadina žmo
gaus darbą, ten geriausiai išvyti, bet ueuž- 
mušiuėti. Pievose gi kurmiams visur, yra 
pakaktinai naudingo dariu, kurį jie ir atlie
ka, naikindami kirminus vodingų vabalų.

Žemkasė tokio jau didumo kaip pelė. 
Ji, kaip ir kurmis, gyvena po žeme, todėl ją 
ir vadina žemkase. Ji, teip kaip ir kurmis, 
turi trumpą ir minkštą vilną, mažas akutes, 
uždengiamas odt»s raukšlėm* au*is ir ištyso- 
sį snukutį. Pirmutinė* kojos nepritaikyto* 
teip gerai žemės kasimui kaip kurinių. To
dėl šitie žvėreliai neįstengia iškasinėti po že
me tokių kanalų ir olų, naudojasi labiau ga 
tavais žemėj užančiai* plyšiais, lenda teipgi 
į kurmių iškastas olas. Žemkasė minta va
balais ir pelėms; žiemą tankiai atkanka į 
tvartus ir aruodu* ir naikina pele*.

Ežys negali gyventi po žeme, nes ji* 
kur ka* didesnis už kitus to skyriau* žvėris, 
turi apie vieną j>ėdą arba 30 centimetrų il
gio. Savo smailiu snukučiu ir tvirtai* na
gai* jis. vienok, iškasa iš žemė* peles, jieško 
terp pūvančių lajuj vabalų, jų kirminų ir 
sliekų. Kadangi ežys negali įsikasi į žemę, 
kur žiemos laike pasislepia vieoki vabalai, 
svarbiausia* ežių maistas, tai ant žiemos jis 
pasislepia į savo kur terp kelmų padarytą 
guštą ir ten užmiega, pabunda pavasaryj, 
atgijęs vabalam*. Nuo priešų ežys ginasi 
savo aštriais akstinais: susivyniojusio 1 į ka
muolį ežio neįveikia nė kaimų šunes; saugo
ja jį nuo priešų teipgi parva {>anėši į {>arvą 
žemė*, dėl ko sunku ežį jiatėmyti. Pajutę* 
pavojų, ežys susiriečia į kamuolį. Ant gal
vos, kojų ir pilvo ežių nėra akstinų; todėl 
tai ežys pariečia kojas ir galvą po pilvu ir 
ant jų užtraukia akstinuotą odą nuo nuga
ros. Tąsyk ežys pavirsta į kamuolį, apsiau
stą iš visų pusių aštriais akstinais ir priešas, 
puolęs ant susirietusio žvėries, visur patinka 
akstinus ir jo neįveikia. Ežys gaudo tėipgi 
nuodingas gyvates, varles ir peles, todėl jis 
yra naudingu sutvėrimu, jį reikia todėl sau
goti, o ne naikinti.

žiedu* vaisinių medžių ir kitokių augmenų.
Priešų kurmiai turi daug. Lapė*, pelėdos, 

varnos ir garniai tykoja, kada kurmiai išlen
da iš olos išmesti žemę, žibenkštyg gaudo net 
locnoee jų olose.

Ten, kur kurmi* minta kirminai* vodin- 
gų augmenim* karkvabalių ir pelėm*, ji* pa-

Ten gi, kur ji* minta lytiniais sliekais jis

5 Dalis.
Graužianti žvėrys..

Šito skyriau* žvėrys viršutiniame ir apa
tiniame žande turi po du dideliu piaujaučiu 
d ančių, panašiu į kai Pi. Utinių dantų netu
ri. Pirštai su aštriais nagais.

Voverč turi 25 centimetrus arba apie 10 
colių ilgio. Visas jos kūno sudėjimas pri
taikytas gyvenimui medžiuose. Voverių 
pirštai ilgi ir, teip kaip pirštai žmonių ant 
rankų, nesuaugę. Todėl tai vovorė gali ap
kabinti medžių šakas ir drūčiai ant jų laiky- 
tieei.

Užpakalinės kojos ilgos, liemuo lankus, 
todėl voverės lengvai peršoka tarpus terp 
medžių^ šuolius dviejų sieksnių padaro leng
vai.

Šokant, ilga uodega, uždengta dviem ei
lėm plaukų, yra styru. P uolant, arba šokant 
žemyn, uodega mažina puolimo smarkumu 
teip, kaip ištemptas lytsargis daleidžia žmo
gui nusileisti be pavojaus nuo gana augštos 
vietos.

Voverė gali Įleisti savo ilgus, aštrius na'- 
gus į medžių žievę ir vien ant nagų laikytie
si. Todėl tai voverėms lengva įbėgti net į 
tiesinusius medžius.

Maistą voverėms suteikia girių medžiai. 
Jos ėda aržuolų giles, riešutus, pušių ir eg
lių skujas ir sėklas, jaunus medžių ugiua.

(Toliau* boa )

Didžiausi* artiste.
Garsi visame sviete dramatiška 

artistė, ponia Sara Bernhard įdo
mi yra kiekvienam savo gyvumu, 
pajiega ir linksmumu. Nors jau 
turi suvirŠum šešiasdešimt metų, 
pasijudinimai jos lengvi, liuosi ir 
patogus, eina greitai ir smarkiai 
tartum jauna mergina. Kiek žmo
nių gali girtis ir džiaugtis tokiu 
stoviu sveikatos, pasiekę tokį se
nyvą amžį? Priežastis pergreito 
senimo ir nykimo pajiegų gali Imti 
susekta aiba nepaisyme ant pirmu
tinių apsireiškimų, arba neatsa
kančiame gyvenime. Vartojant 
Trinerio Amerikoniškąjį Eliksirą 
Karčiojo Vyno lengvai galima iš
vengti tokių apsireiškimų, kaip 
nužudomas valgumo ir nusilpnėji
mas ir neduoti nykti per anksti 
pajiegoms ir gyvybai. Jis užlaiko 
reguliariŠką veikmę gromuliojimo 
organų, padaro atsidalinimą nerei
kalingų dalių nuo reikalingųjų pri
gimtu ir kraują grynu bei apstum. 
V isose ligose skilvio, vidurių ir 
kraujo, kūniškame nusilpnėjime ir 
nerviškume, visuose atsitikimuo
se, kur reikia sustiprinimo pajiegų 
ir valgumo, Trinerio Amerikoniš
kasis Eliksyras Karčiojo Vyno yra 
vienintėliu neapsirinkamu vaistu. 
Jis neįtempia organų,,bet juos gy
do ir daro pagabiais ant darbo. 
Geriamas 
prisideda
laikymo sveikatos ir 
Gaunamas visose aptiekose arba 
pas patį pabrikantą Juozapa Tri- 
nerį, 799 So. Ashland avė., Chica- 
go, III.

kartas
žymiai

karto
až-

nuo 
prie 

pajiegų.

Didelis Bali(iw.
Chicago. Liuoeybes Dr-te parengė di

deli balių nedehoj, 31 d. gruodžio tziu 
metu Freiheil Turner taleje 3417 S. Ual 
sted su. terp 34 ir 35 uL Balius prasidės 
8 vai. po pietų. Inženga vyrui su mote
rie 25c. Bus tai pirmutinis balius po 
Kalėdų linksmam užbaigimui senu me
lu, todėl vist lietuviai ir lietuvaites kuo- 
skaitlingiausiai kviecziaml atsilankyti 
ant salto puikaus baliaus ir gražiai pasi
linksminti.

Komi tetas. 
(ED—XII)

Bailes.
Lawrence, Mas*. Parapija 8iv. Prau- 

esisskaus Serafino parenee balių subatoj 
30 d. gruodsio 100? m. Hibernian saloje 
kerte Oak ir White ui. Balius prasidės 
6 vai. vakare ir trauksis iki. 12 vai. nak
ties. Inženga vyrui su morena 35c. Mu
zikantai bus kuogeriausi ir žais smagius 
lietuviaskųs stokius. Todėl visus lietu
vius tr lietuvaites, vietinius ir. aplinki
nius ssirdtngai kvieesia atsilankyti.

Komitetas.

Ketvirtai Didelis Balins.
St. Louis, Mo. Ssv. Kazimiero Dr-te 

parengė dideli baltu au prakalboms, pa- 
nedelyje l d. sausio 1906 m. Rippe salė
je 1310 N. Broadway, St. Louis, Mo. 
Inženga vyrams 25c., moterim* dykai. 
Balius būt smagus ir musikanlai pui
kus, teip kad ne viepta auNankea nesi 
graudins, bet graijŽi praleis laika. Stv. 
Kazimiero Dr le^iranessa teipgi. kad ji 
savo sekanti sutrinkima ture* 7 d. sau- 
sio( ant kurio Numažina instojima nau
jiems sananams iki 81 OO-fl^bdel lietu
viai malones susirinkti skaitlingai aut 
baliaus ir nepamirszti priairaazyti prie 
draugystes.

Komlteta*.

PaįieHZkoiiniaL
Pajieezkau pirktko puikiam Balionui 

Wa*u*idaje, vieta Beniai itzdirbta, alaus 
parsiduoda 40 bacz^u stiklai* kaa »•*♦- 
•la, randa pigi; pneiarti* pardavimo yra 
kita* biznta.

Damtnika* K. Kalifai**, 
karte W.Z4 ui. ir Oakiey *v.,Chica<o,Ill 

(22-XU)

Pajieszkau Aleae* Gerlikienea Ir Ooo* 
Ziieviezaitea; turiu pa* ja* svarbu reiks
ią. Jo* paežio* a* ka* kiua teiksią duoti 
man tinę adresu:

Jonas Gutausku, 
Ehrtnandale, Ind

(22—XII)

> Pa j leszkau savo n vo<erioJ uozapo Glo
bio, Kauno gub., Raseinių pa v., Eri- 
vilko parap., kaimo Žukaicziu, gyveno 
Chicagoje. Jis pat* ar kaa kita* teik
ti* praneezti adresu:

‘Simeoną* Barczys, 
631 8. Ganai *t.. Chicago, 11.

Pajtesakau savo tzvogerio Izidoriau 
Bendtraua, Kauno gnb., Raseinių pav^ 
Eržvilko vūI., kaimo Žukaiciu, gyveoe 
New Toriu. Ji* pat* ar kaa kita* teiksi* 
duoti tini* adresu:

Antanas Stravinskas, 
928 33rdrt , Chicago, UL

Pajiesskau tavo brolio Franciazkaus 
Petraiczib, Kauno gub., Raseinių **▼., 
■urbarso parap.,* Valucsiu kaimo, du 
^tai atgal gyveno apie Pi lt* burga, Pa 
ns pau ar ka* kitas teiksis duoti tinę 
adresu:

Dominika* Petraitis, 
cfo F.E. Blakėman, Oroooąue, Coua.

Pajiesskau Stasės Vai terši iy (po vyrai 
o* pravardes netiesų) iss kairio Atomu, 
vol. Trišakiu, Telsziu pav. ir%avo dedas. 
Antano Riszkaua, Lukas vol., Sziaulia 
pav., abu Kauno gub. Jie patys ar kaa 
kita* teiksi* duoti tinę adresu:

* Joną* Rimkus, 
130 Rarber si., Chicago, UL

Pajiesskau savo pusbrolio, Martyno 
Jocio ir draugu Antano SzimkauS bei 
Juozo Bernoto, visi paeina isz Sziaulia 
pav, Kauno gub, pirmas rodosi buvo.. 
Pituburge, Pa., o amt u du Chicago, D j{jį- 
Jia patys ar kas kita* -teikti* duoti 
ns adresu: :

Petras Lukoszar vieni kitn 
7i Meekerav., basemeat, Brooklyn,N.Y.

Pajieszkau savo brolio Antano 8zid- 
laucko Kauno gub ,Panevėžio pav., Oai- 
penu vol., Stotuitu *od., 7 metai kaip 
Amerikoje, metai atgal gyveno New 
Yorke. Jis pau ar ka* kita* teiksis duėc - 
ti žinia adresu: w

Kaz. Szidlsucksa, r 
10556 Curtia av., Pulissan, UI.

Pajieszkau savo vyro Motisjaus Kas 
laucko, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Simno cm., Krikszczioou kaimo. Jis 
yra apie 38 metu, geltonu p)auku,ankss- 
io ūgio, pailgo veido, 12 metu kaip Ame
rikoje; pirma buvo aplink W*ierbury, 
Conn., paskui Pittburge, Pa., ant gaio 
ibzvažiavo in Chicago, Ui. Ji* pat* ar 
kas kita* malone* duoti man, atvažiavu
si iti Lietuvos, žinia adresu:

Marta Kaziauckiene. 
768 Baak «t . Waierbury, Conn.

Ui lOc tik per3Odiena.
Naujas Vadovėlis Vok įtakos ir Ang- 

liszkoe kalbu, vertes 60c.. gaunamas tik 
už 10c., pruiunesiant gruma toje tidabri 
m desaimtuka. (myniotasis popiet* ir 
dvi markes po 5c. OSAtarinka knyga 
— Budas gydymo nekuriu ligų au recep- 
tais — prisiusime dykai, gydoriea' gali 
tuUiaili koina* aptiekoriua Adresas 

J. J. Rickvich,
32 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Pajiesskau Valerijono Latveno, Ctipa
nų sod , Panevėžio pav. ir Juozapo V**»- 
liaucko, Didžprudžiu sod., C k merges 
pav., Kauno gub. Jie patys ar kaa ki
tas teiksis duoti iine adresu: 

Jonas Vaailiauckaa,
P.O.Box 512 Wsllson SU., St.Louia,Mo.

Pajieszkome tavo sivogerio Stasio 
Gvėros, Vilniaus gub, Traku pav., 
Ouunkio vol., Duamianu parap., Varhn 
kaimo, 3 metai kaip Amerikoje, pirmiau 
gyveno Providence. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinia adresu:

Francsiszka ir Jonas Aldoniai, 
4 Clay »L, Nashua, N. H.

Pajiesskau savo broliu Juozapo ir 
Prancsisakaus Jaksscsiu, 25 metai kaip 
Amerikoje, jie yra Suvaiko gub., Nau- 
miesezio pav.. Katilių kaimo. Jie patys ■ 
ar kas kitas teiksis duoti iineadresu:

Ant. Jakutis, 
824 Bank st, VVaterbury, Conn.

(29—XII)

Pajieszkau savo dėdės M ai-Justo Kai- • 
vaiezio, gyveno pirmiaus Grand Rapida, 
Mlch. Jis pauar kas kitu teiksis duo
ti žinis adresu:

Ant. Raukus.
925 Gal'.Agar et., Saginaw, Mich.

Pajieszkau uvo draugo Jono Kule- 
ssiuko, Kauno gub., Raseinių pav.. Ra
ukiu vol., Rikiszktu kaimo, 6 metai at
gal gyveno Leechburg. Pa.; tunu prie 
jo labai svarbu reikale. Jis pau ar kas 
kitas teiksis duoti žiote adresu:

Amanas Gargėta*.
21 Jefferson rt., Cambridgs, Mass

Pajiesakau uvo pažystamu Juozapo 
Tamotsiaus iryAmano Oekauko, abu 
Kauno gub., Raseinių pav.. Jurbarko 
parapijoe, pirmas Smukucziu kaimo, 
antras Luctm; turiu pas juos labai svar
bu reikale. Jie patys er kaa kitas teik
sis duoti tinę adresu;

Petras Majaucka*.
541 Collinsville av., E. 8» Loma, 111.

Pajieszkau savo draugu Juozo Ka
minsko, Jono Kijaucko. Petro Maknavt- 
cziaus ir Jono Braduno. visi Suvalkų 
gub.. Vilkavitzkio pav., Pajevonio gm. 
ir kaimo. Jie patys ar kas kius teiksis 
duoti žinia adresu.

Juozas Btuczis, 
239 W. Leonard sl, Gnind Radids,MiCh
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’ Aukos reikalams revoiiuėijinio 
judėjimo MaskolljoJ.

Km. Stenu lis, Chicago 85.00.
bm Baltimorea, ..Spindulio" skaityto

je: P. La’ibert, J. Cakstaa, M. Naikus 
po 50c ; E. Skuberdis. J. Brenovs po 25c

Ernst Tosetti Bravoro Alus
lai Nauga>uck, Conn. Surinkom lai

ka prakalbu! 81.05 ant revoliucijos Miz- 
‘ kolijoj. Pinigai nusiusti Dr. Bsliepui.

Josepb Raitkevtch. , 
Sudėtos susirinkime knygine Dr 8zllu‘s 

po pas M. Mockų Detroy. A. Mat Juozai
tis 81.00; V. Banionis, M. Mockus, J. 
J. Aniolaltis, J. Sendiikas. d. Urban- 
ta* po 50c.; A. Ssalsssevicza, A. Šen- 

E- dzika*. S. Banionis, V. Sguleas po 25c.
Viso 84 30.

Aukos surinktos 8. Urbanto ir J. Anio- 
laiCzio po lietuviukas grinezia*. J. Krel - 
vouas 81.00-. J. KrisakaiUa. J. Ts u telis 
J. Jusaisais, A. Žemaitis, N. Stojus, V. 
Žilnickas, C. Nichmouas, J.Vaukelis, Z. 
PnlUoevtczia po 25c ; J.Liukevicze 20c.;
J. Zilekas, V. Gilius po 15c.; J. Rasevi- 
cm, 0. Ntchmonas, A. Garneteuckiene,
K. Grigalas. A. Sinkevicse, 8. Aliszauc-
kas, A. Bruožis, J. Mlniaubkas, P. Kali- 
kauckas, S. Szvendris, A. Nichmonas,A. 
Szileika, P. Kaloinika* po 10c.; J. Jur
gelaitis 5c. Viso  ......... .85.10.

Budeli per susirinkimą............. ,.84.50

Viso yra 89.60
M. Mockus aut kankinlinie 50

< Yra geriausiM ir sveikiausias alus gorti viMlems žmonėm*. MaltTonic 
Saazer, To* Ezportea, Bavarian ir Bohemlan parsiduoda Itlokviensme 
sakiune buteliuose Beeitomis turime tokio pat gstunko alų, dėlto norėdami 
užsidėti nauja saliuna, arba turėdami prasta alų ir norėdami permainyti ant 
gero, kuris visiems tiktu gerti, kreipkite*! in varytuves ofisą 9 valanda ryto, o 
asz patarnausiu savo tautieczlams kuogertausiai ir parūpinsiu viską, kas tilt 
reikalinga. Iss kitu miMtu tautieesiai kreipkite*! per telefone arba raistu, d 
asz dastatysiu ilsu* kiek tik. reikės, arba pat* nuvykstu apžiūrėti kas tuose 
dalykuose yra reikalinga. , ?

Su uirdingais velijimai* savo tautieesiams,
: Lietuvisikae Agentas, Josepb J. Krasowski.'

Ernst Tosetti Brewing Co.'
40-th and Bntler Strs, CHICAGO, 1LU

Tel. Yards 656. ; •
Gyveninio todremaH: 3148 So. Auburu Avenue, Chieago, III. A

ssKAIP PADARYTI MOKUS;;
įliejo kn-ilk tol jfc> speiidoe knygn eprnsieetl keip padaryti visokius moaai. Knygoje yra 
apraišyti 03 monsi. kaip Jie padu romi ir kaip pacsiaiu Juče padaryti, be jokiu intalsu Ir be 
aparėtu. MoAal teip lengvai padalomi, kad Bet vaikas Juos gali padaryti. Csiunai paduodu 
liktai kelis tos knygos turinio: 4 Sutverti ka-non tos nieko. 11 įsa oro tiek pinigu prigau
dyt. klek sslrdls (g-kldla. 23 Su dideliu peiliu ar kardu cslnla, rankoj laikoma obuoly su vie
na klrrilii In keturias lygia, dalia perdalyti, nasudvldilaut ranka, n Gera cakela laikrodėly 
kaip skarda lankaisti. M Sniegą kaip poylera deginti M Akyvaiidoje Aluretoju in kelias 
miliutas piiikiaii.y*pawlksla nuteplioti M Žerlnty geledy prie burnos arba rankose laikyti 
Ir ne klek nenu.kleįįfctl 41 Paprasta ruilka in pinigą permainyti 4d Peilius ir ssakutas 
Praryti Ir būti sveika. U Deganeala ivake suvalgyti M Paprasto įtikta per stela pervaryti, 
pet ne stiklo ne stalo nesudauiyU M l’trlistomls akimi, kortas inipetl Nusipirk knygele, 
e galėsi visus 83 dobsi parodyti Preke M centu. Jeigu kas nori knygeioe turiny gauti, 
tegul prtoiuacala du marke, o teipgi ir ant atsakymo. Nusipirk knygeis pirm Kalėdų. e

JOMS ILUUD4S, 3108 Ssuth Hil.t.d JtrMl, CiUip, III.

M A K. J A D()W1ATT

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru

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

Kur gali gauti ,,Lietuvą” 
„Lietuvos" redakclja^turi savo agentus 
Brooklyne,-Philaddlphljoj, ir galtimore

Sitai agentu ailres^. 
Brooklyn, N. Y. ^4

E. Froomes, t 73 Grand s«
Philadelphia, Pa.

M. A. Ignotu, 1028 8o. 2 nd 8l„
Baltimore. Md.

Wm. J. Morran,

PUSE PREKES 723 W. I8th Street.
Priima ligonius kežna diena 

nuo 8 iki 12 ryto.

TeieiooM: Ganai 7082.
Tsisfonuot galima to kiekvieno* 

aptiek oe.

Salas8. E. Cor. Sharp A Camden .U- o “ e. ma

‘ « įsi viso 810.10
Pinigai perduoti Dr. Saltupui.
Aukos revoliucijoniertaus surinktos 9 

' d. gruodžio 1905 m BaltimoreJ. Ant. 
Uvaksa, P. Aukuosimas. A. Garlisuc- 
kas. M- Karalius. A Rasevicie po 81.00; 
J. Viuniauekas73b.; K. Vidmantas, A. 
Jokubonli, F. Dailidonia V. Saalkauc- 
ka*. M Posake po 50c.; V. Dulke vieše, 
V. Ratas, Ii. Miloasevicie, N. Janciai- 
ti*. 8. Stepanavicse. K. Juoupavioie, 8. 
Stepanavicse, A. Vsukevicie. A Man- 
draviekia, J. Sutkus, P. Matcaokaa, F. 
Dulkevicze. J. A*xtea*aucks*. A. Juia- 
pdvicie. J. Kolite, J Vasikevlese, J. 
Metelis. A. Benevicie, J. Kurlevicse, J. 
Demokaitis. B. MidMrevski. T. Vaiuta- 
raa, A Bradunas, J. 8 sa tai lis, A. Re
meika, J. Karalius, J. Raiša, F. Gabrie
lei ua S Rau*, D Carterpo25c.;J.Dai- 
lidoms 30c.; V. Žili nekas 20c.; S Feira- 
vieie, 8. DanaiUa J. Orteu po LOc.

Aukos nuo merginu. M.^pnevicaiu- 
le50c ;O. Radsevicaiene, O. Racaanute, 
M. Mikoiate, U. Uvaksiene, E Didtuna- 
9. M Ambraiiejie_e, O. Stepaaaviciie- 
ne. M. Balancsute, U. Stepo oav iezi u te, 
A. Stepooavieaiute, M. Tamauskute, P. 
Pkanukevieiiute. K. Pilipauckiene po 
25c. Viso

Pas saituos agentus gausite ,,Lietuva" 
ui 5c. kas subata.

Naujausios Knygos.
Žodynu Lietuviukai- Anglisrkoe 

ir Anglisakai-Lietuvisskoe kalbu.
Pirma Dalis Lietuvtsskai- 

Angliuką, 382 puslapiai, audimo 
apdare*, sidabrines literos aut nu
garos. ..............................................$2.00

Antra Dalie Angliukai-Lietu
viuke, 835 puslapiai, apdaru: nu
gara ir kampai gražios drūtos ma
roko skuroe, sionai audimo, aukso 
literos ant nugaros, krasstei mar
muro........................................ . $4.00

Abi Dalys vienoje knygoje. 
Lietuviukai-Angliuke ir Angliu
kai-Lietuviszka, 1217 puslapiu,ap- 
daras: nugara ir kampai gražios 
drūtos m o rok o skuroe, are
nai audimo, aukso literos ant nu
garos, k rasi lai marmuro............ $0.00

Abi Dalys vienoje knygoje, vi
su apdaru brangios moroko sku
roe 
44

Kalėdas parduodame labai pigiai, tik ui 
puse prekes:

Simplex No. 1 Preke $2.00 
Stmple* N o. 2 Preke 4.A0 
Simplei No.3 Preka 6.00

Todėl puiskubinkite įsuirinkli ir nu 
sipirkti koleik jos yra pigios, nes loliaus 
joe vėl pabrangs.

Ttipogi ku norite mus Dideli lietu 
visiką katelioga DrukuojamuMauinelii 
Laikrodėliu, Armonikų ir U.,ir U., teik
sitės pnuusti marke ant paeito kautu. 
Pinigus siuskite per ..Money Order" įsa 
paeito arba per hsglstravota gromata ant 
salo adreso:

Staple Novelty House, 
3253 Illinois Oourl. Chicago, II).

(2»—XID »,
Chioago, II).

... 83.75
816 20

019.85
25

820.20
Pinigus pavedame socijaldrfmokra- 

tu partijai. Npaiusti Dr. Salidpki.

DOVANOS KALĖDOMS.
Artiname* 8zseniems Kalėdų, ateina 

-LJkuifeaa pMirupinti apie dovanas joms

. L A* i^žhukaa naujausio pageri
aimo Edteono Fonofratiis su daugy
be rekordu visokiom kalbose, visokia 
ganiu muzikantę meliodiju j^lainu, o 
teipgi ir lietuvišku.

Edteono Foiioffrufas yra geriausia 
dovana Kalėdoms duoti mylimam drau
gui, arba norint aplinkiminti savo paties 
namus. Saitas Edisono Fonografo, 
teip lygtai tave užganėdink, sėdinti n - 
mi«i kaip kad butu m ant operos ar kon 
oerto, dm jis kuotiknausiai atkartoja 
visokias meliodijas. Viskacziaiszaisz- 
kinti nėra tiek-vietos, todėl mylėtojai, 
muzikos, iss Chicago* lietuviai yra kvie 
cziami ypatiszkai atsilankyti ir iszginti 
savo ausimis. In kitus miestu* reiks 
laujanuems pasiucziame prekes ir visa 
apraszyma, gavę už 2c. s te m pa su kate- 
liogu angliszkoje kalboje.

M. J. DAMIJONAITIS, 
3108 8. Halsted wt.. Chicago, Iii. 

3rd floor, arti 31 ui.

...................................................$7.00
Dr. Vincas Pieteris. Iss mano kt- 

■iminimu. (Su autoriaus paveikslu). 
Spaudon prirengė Dr J. Basanavt- 
czius, Chicago, IU. 1905, pus). 301. 
Gražios pasakaitM iss kaimiecziu at
sitikimu ...........................................75c

Po Priedanga SzventenybM. Isto- 
rlszka apysaka. Parasze Posten.
Verte K. J. Odesoje, 1905, puslapiu 
100......................................?.............25c

-4NO Btok«i> arba Mokias apie gyvus daik- 
! tus. Pagal prof. Nustotume sutaisė Szernas.

Chicago. III, 1901. pusi. 147. Su paveikslėliais 
Tai yra mokslas, kukiu bodu rado-i sutvėri
mai ant musu ivmėa, kaip jie vystėsi pradėjus 
BBomaiu vabalėliu k»l daėjo iki paukrfu.

‘.Svėrių ir kitu sutvėrimui......................... -4IK
SO 7 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.

A. Bacevlėia. spauda ..Lietuvoa," Chkeago, 
IU. raus. pusi. se. Knygele su daugeliu pa- 
veikaMta: gyvulitovabalu. guviu, itnonlu. me
džiu ir akmenų, trumpai. aiJkiai ir supranta
mai UaiUi na gamtos istorija, ypač tuos da
lykus, ant kuriu žmones nuolatai kiuri, bet Ju 
gerai nesupranta..........................................5Oc

S Irt 11 kur atsirado musu suminiai gyvuliai ir 
auginami augmenys •Pagal Luak«v>cin sutaisė 

.Szernas, Chk-ago, UI. 1801. pusi. 7& Su paveik
slėliais........................................ :........ k»Oc
Nematomi priedai ir draugai amoniu, pa

gal HtttdBri sutaisė Szernas. «'bieago, IU.. IMS. 
pusi. HZ Su paveikslais. Aprašymas visokiu 
veislių bakterijų, mikrobu, bacillia ir kitu 
smalkiausiu gyvūnėliu, gimdančiu svarbiau- 
HM ligas terp žmonių, kaip tai mum. chole
ra, raupus difteri>, siBHs yra geriau žinomas 
neug prancuzligė. ir tt.......... ...................... HOc

Gaunitus* pa*
A. OLSZEV8KI.

724 33rd St.. . Chicago, III.

KOZM1NSKI & YONDORF, 
73 Desrborn cL

Mat gkolijatne PINIGUS ant turtgny- 
biu ir jei tu reogteai turtenybe pirkti 

mes su džiaugsmą prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
reikimas. Lengvos isslygoe. Agentai 
apmokami dosniai.

riatiMiai 
pirkti 
„LietoSzifkortes

vm4* Redakcijoj. Czia yra agen
tūros visu Kompanijų ir laivus
'■rali' U galima gauti beveik 
‘Btokun a. Mes turime aivus 
kurie p^*p.«ukia mares su 5 die- 
moms. Kaszykite ir gausite szif- 
korcziu prekes.

Siuskite pinigus per „Lietuvos“ 
Redakcija, o greicziaudai daeis.

► A. OLSZEW8K18, 
924 33rd 8t„ ' Chicago, 111.

Gal nori taret savo loeua narna ar 
lota?

Ateik pas mus, mes turime daugybe 
ju pasirinkimui ant geriausiu ir leng
viausiu inlygu.

8. MACE.
212 First st, Ensabeth, N. J.

Brač b offlce: 102 Ferry at., Newark,N.J.

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS.

“Lietuvos” Agentai
NEW YORK. N. Y.

A. Lesnievskis, 1M E.Homton 8t.

8o. BOSTON, MA88. - 
Mtkod. Gandrelis. 194 Athena Street

NEWARK, N. J. 
▼. Ambrueviczi*. 178 Farr

OFFISAS:
Kerte 31 -mos ir So. Hilsted ulyczin.

Gyvenimu viriui Aptiektn.
CHICAGO, ILL.’

BROOKLYN. N. JT.
Suui. Rinke viešins, 73 Grand at.

8HENANDOAH, PA.
Andriu Maczia, 133 8. Maln st.

WATERBURY, O^NN.
Vincu Žubricku
Jonu Žemantauckas, 39 W. Porte? 81,

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

NKW BRITAIN, CONN.
■.J. Cheponis, 72 Jubilee 8ln

< BALTIMORE. M D.
L. Gavite, 2018 N. Waahi ngton at

PHILADELPHIA PA.
■. ▲. Ignotas, 1028 So. 2nd 8t.

Joeeph Petrikis, 1514 Kom Avė.

PITTSBURG, PA.
Joms Ignotas, 13 Diamodd 8quare 8.8,

ELIZABETHjį. J
• Dosn. Boeskua, 218 First st.

Nerviszki Vyrai.
Vyram* raikalaujantlams pagalbos priiiunalu 

kop'J* garsaus recepto dykai Na 0 .0 0 
n* apgavngus vaistus, tiktai recep

tą. /‘rriiaitvkitt szt* pasarga
ATS AUGIAI.

Srl pissrge yra vyrami sugriautos nirvtos- 
koi ttotemoi. karte per savo jaaoyttos klaidas ja 
C pildė. Klausykite omo patarimo. Sustokite 

ode pateutuotu.ap-ravingu-vaistus, e tek t riši
kas dlrtes, “specialistas" ir kitos Betikusias be 
vertas gydymus. Nao diria ne pagysi te, o a uolė
tai vartodami vaistas mankysite pilvo Slehciio- 
jlma, aSnuodiasite visa ilsiems ir padarysite 
savo liga neiszgydoma.

Daug meto aac kentėjau savo Jaunystes klai
das, nerviizkuma. naiunias tekėjimas skoka 
vyriuk ūmo, silpna atminty, stoka ambioijoa, 
neramumą, gėdingumą, s.renu skaudailma. vtea-

&-• ■ !
t

WĖ8TVILLB| ILL.
▼. 8. Kreivėnas. f

BROCKTON, WAS8.
1 fttres Mareinoois, 63 Blendale, St.

MINERSVfLLE,; PA.

8PRINGFIELD,; ILL.

į. GnlMiBM
■ •

tik Užgirdės. Ant italo buvau priverstai r.Siuo- 
Uln Eropa paeelbos Jlesskotl pat fanu daktare, 
kur. mane Ir Isscyde.

To daktaro receptą, pasai kuri man vaistai 
bėro nira.syU, a«x ir dabar tariu pai iave. Kaip 
tai tanku yra pagyti n "o tu lipi ati tinau įsi 
patjrrlmo. todėl a.z noriu Ir kitus pavelbell. Kas 
man apraszys saro Ilga, esą tom pasiusiu uipe- 
Met-tame Uusske to recepto kopija su patari
mais dykai. Am Jau Kainu siirntus laiszku įsa 
▼ Įsu suos szalies a rasite nuo vyru kurie ra.ro 
kad imdami Teistui pagal ,ty recepte ruišikai 
pagijo, teip kaip Ir eta.

Recepte uSrasiyti stiprus bet nevodlngi vai
stai ir r-ceptas taip paraszytos kad vaistus gali
ma gauti kiekvienoje geroje aptiekoje ui maSus 
pi algai Save receptą, >1 nenorėsite patys elU 
In aplieta uksleliuoti raistus, tai pararkite 
man, o asz Jums Juos czia Chicagoje p.sirupin- 
S|Ulr priglausiu. A«l nesunezlu C. O. D. kad 
Įsivilioti nuo jus pinigus, arba pfrduotl Jumis 
vaisina, kuriu jus nenorite. Jeigu patemysite 
mane kame nors neteisingu, gailio tai pagarsyti 

•šitame paeitame lalkrasrlyje.
' Sii pasarga gal nebus daugiau garsinama, 

taigi ra. zyki te man sziandlen, ’o gausite to ve
mpto kopito ir reikalingu, patarimus dykai 
teej-ns. Szy pasiulitima asz galiu atlikti bė jo- 
kin jums kaistu. Adresuokite: z I

C. BmMm, F. N. bcx 865, Chiatjc, III. j

Savo Namas

M AKĖS Home

Apliūksmink Savo Namus.
Hu .Vi If/.VT tAlblUO UAAlMCl K l.i.,mėtosią ,r 
poiu.ia muUnlUm humim i »ui. i.,» ,1. .

■MMMMiM tt'=* ■ **. -"u '< . ■ i ,...u .. \ .
n><-1 galais J..siu nekilo muzikos m-n-ikia kūdiki, y,> 

^M tai.ii Kuklia, (iirkikat >U-Iu.i ir dži.ugia-i. ne. )u |.„,
V .i.ai yra toli prn-iiiauii Z<n 'i,a Sauyiou luo ir« 
*Y-pBg*1 rinalynią .urato pridedamo prie kuino. »kn 
nei#. .’ gali būti vartojama

reg ir kiK,ą draugi >ėlą pritari! gledojimalu. Atmoka »»'
IMI ISflr VU .aiua .u viena nakčia .uteikdama muzikf .am.

Ugaidtia marius, vairus, polkai, kadrilius ir operines ton-
■ ll.dija., kaipo ir vėliausia, daina, Galima atkari oi i r a i 

tM-Zk atil |«gal nors arl» tanu nauja TU t u b .... d,o lame 
įSįl V r p s įdare, .u munka Reikalaujant, ruuzikslitka skrynelė 

f v ' .r. . .1.•lama apturėjus fc to. Ltekiuv. utneikama ap
• turtjus per Ei preso kompaniją Ai/ttUat <turu pudyut 

Prlsiiinsii Ue atemp* dėl kataliogo.

STANDARD MFG. CO. 76 PARK PLACE, P. 0. BOX 1179, N. Y. DEP 5.

Kaulai kur tu 
begi? Nugi pas 
Petrą Salėki dm 

įsi t rosi les. o 
pu ji gslims slai- 
vedytl, dm jis turi 
puiku ir szslts bs- 
varska siu, gardžia 
ruska oczisicieoa 

.zlM arielka, cigarus aet 
l*i Havanos, o isuigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tomiste kalbėti negalai. Lik 
veiku turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitrngu ir pa
klauso kiekvieno, o y pači už tlumocsiu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pu ma
ne, o ua jum paternnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir prevoee. Atvažiavę 
iu kitu miestu galite gauti pu mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis, 
3321 Aubuni’av., Chicago, IU. 

(Tarpo 33-ios ui. ir 33-io PI. j, 
Telephonu Y arda 6012.

* ėd 
® 3

Magiausiai lurastas Msdicines:

kanas, papoe/kes ir daugel kita Ilgu su nei 
siu bedu Radtkal gydymas, pataisykite pas

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

Gramatika
ANGLI8ZK08 KALBOS 

sn tosteriam kiekvieno žodžio lietuviu 
kai— oekancsiai: snov (sno), sniegas, 
knov (no), žinoti, leaf (lyf), lapu ir U. 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su pn- 
siuntimu • 1 .23. Pinigus yra goriausiai 
neisiusti per „Poetei Monoy Ordor" ant 
ssio adreso:

P. Mikolainis,
Box lA,8tatlon D„ New York.

i’Marija Ner<anUeniM vyrami.
Visi šiandieniniai garsingi gydymai per gro-

se Ūkite Ln teisybe ir reikalaujate pagalbos nuo 
ndelkreeiiama lytieska bei aervisskn Ir kitokie 
liga (isagydome nuo girtybes — nemaaat galima 
Išduoti gyduoles) sa musu Naujausia 'Msthoda, 
aao kurios takstancslai paslgelbslo. Kas nori

Koenijptberg Specialiste, 
Box 108, No. Sontb Klght atrast, WUllamsbsrg 

Brooklyn, N. Y.

Ant 17 Akmeno
i-ii™? Laikrodėlis

Mataotuotas rega t-S 
torius, nešokta uiaaka 
mes ir nustatomas, vy 
rukai ar motertsrkas į 
ISA auksuotas, dvigubi 
'HuaUng' luk.ztel. 
kranai laikeisi k eolas 
I rtkrai gerai laika rodo

ejaietinkaUo tarnu,
e’PO geriausiai laika 

avaran 
t uotas ant 25 metu 
Szy laikrodėly pasius 

stme C. O. D. ant kiekvieno adreso, su pavslyji- 
ni Isiegiamlaooti Jelga bu« toks kaip mato 
m<\ akai mokėk ezpresui $5 78 Ir atrakime 
kaistus ir pasiimk laikrodėly. Jei ne, nemokėk 
ne vieno oanto. Atmink, kad n* toki pat laikro
dėly kitur mokėsi S»00 Prie la krodello dar 
pridedama 14K sekliais labu grisu leoolugaly 
su kompase dykai.

Rxwlstor liteli Co..
9OO Central Bank Bidg, Chicago.

DR. B. M. F§()SS
Danes r u visiem kad sriode. die
nose asz perkėliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
ANY KAMPO MONROE 8T. 
ROOM 500, 5TO FLORO

CHICAGO, ILL.
Pzionai gfetdadejimu yvairiu elektrų*. 
gydanczii/ niaszmu ir instrumentu, 
esmu pasirengęs priimti ligonius ir 
iaztirti ju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz aa metu asz savo 
praktika paszvencziau vien ant gy
dymo užsisenejusiu ligų ir pertai 
szendien esu pasekmingiausias spe* 
cljalistaa visoj Ctficagoi. Mano gy- 
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj, 
nes jos yra mano išrastos ir maq 
vienam tik žinomos. Per laiszka , 
arba asabiazkai duodu rodą dykai.

PJREKYSTErA'k,i,,|i lr ‘»»n ----------------- ------  - ~ viMkh| gtazikaiiik^ Instrumeviti^ 

gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
Koznam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu 

Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame y ra ii m- 
«tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 

iš kurio matysi jog mano ta vorai pirmos 
kliasos, o prekės prieinamiausios.
Afstrliat'imus atlieku greitai, ir išsiun

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

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Oras, kūrino mes kvėpuojame.
Žmogus gali gyventi daugeli plienu' be maisto sr vandens, bet be defio 

(kvėpuojamo oro) jis m i raita in kelies minutes.
ŽmouM iss tikro Mrgs Uek pat nuo iszslkimo degto, kaip fr nuo stokos 

maisto — nors degi* y re i luosas* Kodėl? Todėl, kad jei gleivioM plėvės tavo 
plsucsiu neras velkamo padėjimo, lai kraujas negali sugerti deglo per dsllkat 
na* sienas oriniu ceHu.

Dr. Jean Blrrom's Plauni u KartuolM pagimdo sveika padėjime plaucziu 
audriu ir gleiviniu plėvių iazklojancziu orines eelea. Tai yra tikras vaistas 
nuo Ktetuliu, SuUvaio, Karnatinesi ir Bronchito — gydykla nuo sun- 
kesniu ligų plaucziu — l*n«*uiuooUo« ir Džiovė*.

Je* Mrgi taipgi negromuliojimu, tai Dr Jean Sirrom’s Skilvio KartuolM 
reikia vartoti drauge su Plaucziu Kartuolemi*

Preke 81 00 už boaka arba 6 boekoe atsargiai supakuotos oiuncuemM Mis 
kokiu adresu už 85 00, apturėjus pinigini prisska ar bankini tieki.

Tikrosios turi musu perssią aat kamszczio

Morris Forst and Co., I’ittsburg, Pa.
Vieninteliai sgengai ant Suvienytu Valstijų ir Kanados 

Dr. Jun Sirrem’s Dr Jean Sirrem's
Kepenų Kartoolee . Skilvio K art uolu
81 00 už bonka 81 00 bž bonka

Vartojama daktaru ir Ligonbuesiuooe po visa sviete.

NESIUSK PINIGU!«tt
tat*itnti >>■> tevigu, Ir kata Uogų. tasdonaim tak

aus dMteriu verte. preseatua n>u»u k «tutu. r..n.. >*n 
• luąto mums pilna .aro adreso ir ar.' įausia <•» preuo .ta 

Cija. O *•* ten pri.iun.iiae | k-Mplela .ek.item tai..
m. t taria** rah« < i^-v. l UK «užs*a/* *rėa 

r|'U4a a/dory ioha .
minėk auri ■■ r u-'-i U: ■ r.., i,.,

■H M' .«> r„ rit l,»u - ...i* I. ir g..r»... a »M 5 metu 
gfijM kad mes. X' ‘“K-* l-a'al.'.nu- uidika art« »į>- 
ĮW mainysime ant kuo. tai būt negeras l groto te A

tu pliuliB* •tikti lik lota • k nw« ta

L. A. MOLLAND 4 CO 155 Wishington St„ CHICAGO, ILL

Jei netinka nemokėk n« vieno cento Viskas ko mes Bartose, kad rekoasendaotumei muilavo 
draugams Hile daiktai su moteriSku lalkrodelta ir M rolių Ilgio teoclngeliu kaštuoja M 7t3 Mes

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienyto*® Valsti

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

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

Ligas pūslės ir inkstų, kraujo .r išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per saviuf^ybę, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi.ieka be skausmų.

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

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

Pinigų Preke.
Ik! 500 rubliu, rublii po...................  52|
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublu po, 52|e 
V i nz 1000 rubliu, rubli* po............... 52e

Prie kiekvieno dūminio reikia pridėti 
80c. am paežio kaaztu. y

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
■uvaikKcziotu Ir niekur nežūta, tai duž
kite per ..Lietuvos" redakcija, *dre*uo
la no i: A. OlMevskf,
924 83rd Bt.. Chica$o, 111

Sankrova gėrimu.
Tapo atidaryta ssaka sankrovos ariil- 

k u, vynu ir kitokiu gerymu. Pirkinius 
pristato in namus In vius Chioagoe mie
sto dalis už prieinamu prekes. Atmin
kite adrese:

Samuel Kalvlnsky,
9055 Comeroi^ avė., 8®. Chicago, III.

Tol. 8o. Chicago 1788. (22—XII)

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

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

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

Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo 
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemota- 
liškus sapnus, -nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą. Puletekį, F%»$ididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos?

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą.

arba at* 
pasiliks

trūksta 
nusigą

Offlsaa atidarytas kainą dieną nito 10 ryte iki ♦ pa pietą Ir vėl 
mte 6 Iki 7 vakare. Medeliam ir šventai ienom nuo 10 iki 12.

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

laKMi

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve
u-vinesna

Vitui tautiMkon.s ir bai- 
'jvaugyMems tszdirba: 
i, AmerikoniKilteH

Kcparea ir dėl

pats. Jtios- 
ZenklellMB, 
Ma carai k u

Arnotą*. Dalmati- 
Stuiau ir visus baž

nytinius parėdus Visokį darbą at
lieka anistiszkai in laiką.

^-'orėdamas gu <> i alinau Dr tes, 
gundomu Kunigai, kad Javu

darbas butu prideraaczuu atliktas ir tuom susrclpti aasro tautetj, paveikite ji tikrai 
betuamtm,

T- ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. DiTision St, Chicago, 111. x

F.PBradchulis 
Attornej and Coooselor at Lav. 
Chinber o! Commerce Bld|. Boon 709 
6. E. Corner I^a'iaile A TCashingtoo ata 

CHICAGO, ILL. 
Telephooe M ai n 2642

Wieointe:i» iietuvrys adtrokšta*, ba:gja 
mokslą jurtsprudenciioaetion Amerikoj 
Weda provas kaip eivnliszku -seip ir 
kriminalias kas visuose suduota.
Kės. 3112 S.Halnied arti 31 mos.

Tei.Yards 6046

Szaltinis Sveikatos
. Plaukiantis Sergantiems.

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 
ir leisti jai jsisenčti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais. kurit 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 visękių 
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; kožnasitas į jį nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą ir būna linksmas ant visados.

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. 
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių ^pirmininku yra 
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos 

škimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam pade- 
jimui ligos. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią

* krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau-
A gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų,kurių niekur

kitur nėgalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In- 
stitutasi negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 

' ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.
iM<yd.vt4M nuo ^*to šaltinio daugiausiai plaukia sveika

^^uiuMizino'bt" tos Ii£oniams’ tai matyt iš daugybės padėkavonių 
ui«iN®n^usiow vi- kuiios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
jon.DzabukZvicze stitutui;pagal prašymą dėkavojančių. kaipo pavyzdį, 

čion kelias:

Institutas
dak-

B..SO, B.nt(;Į,upaduu(jame

Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo mknys. prastos žanmo. 

Ilrdlng, aėin už Ižgydym, manys nuo nervgii 
liarllkos mėnesinės. varginusi<>a niazir « 
meins; kanklBaįmane didelis plovTmaa. iteau- 
dėjto. U strėnos^ gėlimas vIdani( koj, skau
dėjimas galvos IT nusilpnėjimas; mėnesinei gi 
apsistojus baltoaios vėl mane talktoo. Per Ti
są tą laiką perlaida u.daug visokią daktarą Ir 
suvartojau daug visokią abeją bei ryną. bet 
raitei ir tik kada a->raėiau savo ligą Jums tuo
jau ano prisląstą jąsą vaistą pa. ve iksu ir to
lias visai iėgljau. Imdama tuo* valstiu. už ku
riuos siunčiu Tam tetai ėlrdlngą taulėkavotią

T. Vyslockienė.
78 Aaratoga St. *1 t'ohoes. N. Y.

Daugitkliv Profesneten ir Sprctollite:
Nutoik.nia -intiis pranešu Tacnistal. kad 

e»l« vto»i sveikai ir liitosas nuo r-umatUt»«> 
-toausAij irdtegli% p-^lu ’-e, rank-’-'-. k< >>^ 
ir -9vvsix.^uri-- maiM- teip bavo suvarginf.

„•-iliųgiriRiau ep* Jt|Bų g*r*ąjį Initltut*. prr 
kurj flllnai Btcrtoblan Bavo(T*ikntf. ni Icą r- 
mu it tinitoB torui K C. CoIIIm. rr-
l.vdaiįfat J| kl*lpU» .Utenu mivu tuutto- 
ėiBiu& Itizydjt»»l».

Augintas linkta
144S kudson St., Ati<*gh<*ny Ilty, Pb.

Mielas Pmfsecelau:

apsirei

Isagydyta nuo 
Nuokioe rnoteri- 
furkoe vidurines 
liros.
M. Vidicziene 

Westwood.

Slapinimo. uidegimo pūstos, lytiškos silpay- 
l*». nuliėgimo sėnM*n. notnigos. rn>rvtikumo, 
skaudėjimo strėnose ir abelno nusilpnėjimo

saro laimingo ėrlmyuiŪco gyvenimo tori ar- 
tymo ra-i to. noriu »it, )>agnrsinU*pte lai savo 
vtentauėiataa. esantiem, tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir jie gatot^ atgriebti savo 
•veikai, ir btĮll laimingoj, 

Fr. Maudiaas.
itov 3S>

Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. a.. Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų —Spuogų, Užtetšto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepeny ir 
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių lįų — Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurines si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos sįtaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusių sapnų, 
Nubėgimo sėklos nuo savižagystos af 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 UžimojfičViije ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojRus į šitąj 
Institutą. 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 pagelbos.

Jei gerai nesupranti savo ligos* prisiiįsk kelias stempas persiuntimo kaštams, o apturėsi Prof. 
Dro D. C. knygą, 128 pusi. „Vadovas • Sveikatą”, kurioje rasi aprašymą visų ligų. Toji knvga yra 
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmo
gaus kūno ir naujai padėta 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motiną viduriuose.

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

Dr. E.C. COLLINS, Medical Institute, 140 W. 34.th St, Nei York City, N. Y.
AtsitaaUantiMis ssablikai offisa* (tarp Brorimy ir 7tat Ava) atdaras kasdien nuo 10 iki 5 vai. po pietą

Vakarais: Utarainka, Šaradoj* k Pštayčiota nuo 7 Iki 8 vaL N*deiio«s: nuo 10 vai. ryto iki I vai. po piota
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