
> ■

■

L
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

“LIETUVA“
Išeina kas Pftnyčia^CHcafo, IHujois.

Prenumerata Suvienytose vaistitose, Kanadoje 
Ir Meksikoje..................................- >2.00 metams

Kitose viešpatystėse...................................— >1.00 „
pjennmerata turi būti apmokėt* tS viriau.. Metu preotuomtei 

ėkaittMi nuo dienos liairaJymo laikrsičje, m nuo Nauju 
Metų. Apgarsinimų prekių reikia klausti per Išlika.

Visuose reikaluose adresuokite if>: '
A. OLSZEWSKI, 

924 33-rd Street, Station 60, CHICAGO, ILL
IUI ■ inBBMaaMMHMMMMBMMi

THE LITRUANIAN WEKKLT

LIETUVA’
PuNished every Friday at Chicifo, III

Subttription to Fonifn eountrtot...............- >1.00 « y*
Advertisinf ratos on Application.

Addreaa all commumcattom to
A. OLSZEWSKI, 

924 33-rd Street, Station 60, CHICAGO, ILL.

Nr.5
!.■ ....................................................... , 1 —
_________________________ _________CHICAGO, ILL., PETNYCZIA, jĮd. Vasario (Febrnary.) 1906 m. < Metas XV

ENTEBKD Al THE CHICAGO, IlX. PosIjDmUB A8 8SOOND OLA88 MATTBB. " " " '

POLITIŠKOS ŽIBIOS
Revoliucija Maskolijoj.
Peterburgo laikraščiai ga

vo žinias laiškuose iš visokių 
Maskolijos miestų ir mieste
lių, kurios nesutinka su ran
do pasiųstais į užrubežius te- 
legramais,, jog apvaikščioji- 
mas paminėjimo ,,kruvinos 
nedėlios” atsibuvo visur ra
miai, be riaušių. Ypač, ma
žuose miestuose, kur kariu
menės nedaug, kruvina nedė- 
lia neapsiėjo be riaušių, 
daugelyj vietų kareiviai, 
žmonių minių, likosi sumu
šti. Mieste Sotssi, prie J uo
du jų jūrių, 80 kazokų bandė 
išvaikyti susirinkusius ant 
pliaciaus žmoųis, vienok, ne 
tik žmonių neišvaikė, bet 
žmonės privertė . kazokus 
dumti į kazarmes, kur minios 
juos apgulė kaip tvirtynę ka
rės laike. Pasikėlėliai iš 
porto atsigabeno seną kanuo- 
lę ir iš jos bombordavo kazo
kų kazarmes per dvi dieni ir 
tai teip pasekmingai, kad ka
zokai turėjo pasiduoti, išda
vė ginklus. Bet ant jūrių 
pasirodė kariškas laivas. 
Laivo kapitonas pagązdino 
bombordavimu miesto, jeigu 
nebus paleisti kazokai, jeigu 
neatiduos jiems ginklų ir ne
sugrąžins pasikėlėlių į kal
ius jau išgabento^ kasos. 
Per>igpndę žmonės, buk tą 
laivo kapitono reikalavimą 
išpildė. Bet, rodosi, jie ga
lėjo pasislėpti į kalnus, kur 
buvo iš miesto paimta kasa ir 
ten jų laivo šūviai nebūtų 
galėję pasiekti.

Aplinkinės Piatigorsko, 
Kaukazo kalnuose, buvo pa
sigarsinusios neprigulminga 
respublika ir stengėsi prie 
savę patraukti visą Užkauka- 
zį, bet Piatigorsko respubli
ka- laikėsi tik vieną mėnesį. 
Mat stovintis Piatigorske re
zervo* batalijonas pasikėlė ir 
pristojo su ginklais prie pa
sikėlusių žmonių. Likosi su
šauktas Piafigorsko ir prie jo 
pristojusių keturių kitų mie
stų gyventojų susirinkimas, 
kurie apdirbo konstituciją, 
išrinko naujos respublikos 
valdžią. Sutvėrė armiją,.ka
riai pamatą tvėrė susibuuta- 
vojęs rezervos batalijonas.

Tai jaunos respublikos ar
mijai iš pradžių gana sekėsi, 
ji sumušė dabojančius gele
žinkelio liniją caro kareivius 
ir ant 40 mylių apvaldė gele
žinkelio liniją. Paskui šiau- 

v rinio Kaukazo revoliucijonie- 
riai užmanė traukti ant Ro
stovo ant Dono, o nuo čia 
ant Charkovo, kur tikėjosi 
rasti didesnius pulkus revo- 
liucijonierių. Kelionėj re- 
voliucijonieriai norėjo apval
dyti Georgevsko arsenalą, 
kur yra daug karabinų ir ka- 
nuolių, bet čia ji^ms užstojo 
keiią keturios kazokų kompa
nijos, kuriuos sumušė ir pri
vertė bėgti per ką tik užšalu
sią upę, kur sulužus ledui, 
daug kazokų prigėrė. Tuom 
tarpu, vienok, pasiskubino 
keli regimentai pėstininkų ir 
kazokų ir baterija artilerijos. 
Ta caro armija buvo jau per 
drūta revoliucijonieriams, jie 
išbėgiojo ir caro kareiviai ap
valdė Piatigoreką ir, tokiu 
budu, išnyko neprigulminga 
Kaukazo respublika. -Bet ji 
gal dar vėl atsigriebti, jeigu 
tik visi Kaukazo gyventojai 
pristos prie revoliucijos.

Randas po senovei garsina, 
Jog latvių pasikėlimą neužil-

pasikėlimą suvaldyti, Varša- 
vos citadelė prie Mikalojaus I 
tyčia likosi įtaisyta suvaldy
mui miesto, jeigu žmonės 
bandytų pasikelti; visos sun
kiausios citadelės kanuolės < 
nukreiptos visada*į miestą. 
Todėl dabar revoliucijinis 
judėjimas prasideda jau ne 
Varšavoj bet pietinėj Lenki
joj, ypač Radomio guberni
joj.

Suvaldymui žmonių sukili
mo iš Varsa vos į Radomių iš
siuntė du kariumenės regi- 
mentu. Radomiuj su dina
mito bomba likosi užmuštas 
caro šnipas, miesto policijos 
viršininkas. Pietinėj Lenki
joj prieš randą kyla ir kai
miečiai. Pietinė Radomiaus 
gubernijos dalis yra kalnuo
ta, kalnai girioms apaugę, tai 
čia pasikėlėliai gali tvirčiau 
laikytiesi negu lygumose. Ir 
1863 m. tuose kraštuose buvo 
didžiausios lenkų pasikėlėlių 
pajiegos ir Čia lenkams kar
tais pasisekdavo sumušti caro 
kareivius.

Aut Kaukazo jau nuą tū
lo , laiko nesiliauja smarkus 
mūšiai caro kareivių su pasi
kėlusiais Gruzijos gyvento
jais. Caro jenerolai siunčia 
į Peterburgą, nuraminimui 
caro, raportus, kad jie išpa- 
lengvo stumia gruzinus nuo 
geležinkelio, kurį jie buvo 
apvaldę. Siėnyse sumušti 
gruzinai, traukiasi į sunkiai 
prieinamus kalnus.

Jeigu caro jenerolų rapor
tai butų-teisingi, jeigu jiems 
gruzinus pasisektų iš slėnių 
nustumti į kalnus, tas dar 
nerodytų, kad caro jenerolai 
galutinai paėmė viršų ant i>a- 
sikėlinio. Kalnuose pasikė
lėliai gali vesti karę per čie- 
las metų^ eiles. Kelių, kam 
nors tinkančių, ten nėra, su 
kanuolėms į kalnus nelengva 
prisigriebti. Juk maža čer
kesų tautelė Kaukazo kalnuo
se gynėsi prieš visą caro 
galybę 80 su viršum metų, 
kol juos suvaldė. Dabar gi 
apsilpnytas caro randas teip 
ilgos karės negali išlaikyti, 
ypač kad prieš jį kyla žmo
nės ir kituose milžiniškos 
viešpatystės kraštuose.

Atėjo žinios, jog Vladivo
stoke susibuntavojo karei
viai, bet platesnių žinių apie 
tuos kareivių maištus nėra, 
kadangi mat Siberijos tele
grafai ne visi caro tarnų ran
kose, kas jau rėdo, kad čia 
caro randas ne ant tvirtų 
stovi kojų.

Vidaus ministeris, 24 d. 
sausio, gavo telegramą nuo

• Vladivostoko policijos virši
ninko, kuris praneša, kad 
kareivių ir jurininkų maištus

• pagimdė suareštavimas vieno 
i daktaro ir žydo agitatoriaus.

Išgirdę -apie suareštavimą,
• kareiviai ir jurininkai atlai

kė susirinkimą ir ant jo nu-
► tarė išliuosuoti suareštuotus.

Jie sugriovė kalėjimą, paėmė
- ten sudėtus ginklus ir amu- 
i niciją. Bet terp kareivių,

vienok, nebuvo vienybės: 
artileristai stojo prieš susi- 

, buntavojusius kareivius.
į Karės ministerija uegarsi-
- na nė jokių žinių apie karei

vių maištus tolimuose rytuo
se, užtikrina vien, kad Vla
divostoke viešpatauja dabar 
ramumas.c Taigi ir karės mi
nisterija rieuigina, ka<f pir
ma buvo neramu.

Kuršėj/ netoli Tūkkumo,

gio suvaldys, kariumenė su
valdo vis didesnius plotus. 1 
Privatiškos gi žinios po Beno- 1 
vei skelbia, kad jeigu koks : 
distriktas nusiramina, atėjus 
didesnėms kariškoms pajie- 
goms, bet ištraukus kartume- 
nei, iš naujo pasikelia. To
kiose sanlygose apie greitą 
suvaldymą Latvijos negal 
būt nė kalbos. Jeigu, nega
lėdami ilgiau priešiutiesi, la
tviai ir nusiramintų šiuom 
tarpu, tai iškilus revoliuci
jai kituose Maskolijos kra
štuose, .jie nesėdės rankas su
dėję, bet atnaujįs pasikėli
mą. y

Caro jeneral-gubernatorius 
ir jo pagelbininkai elgiasi 
Latvijpj teip kaip 1863 me
tuose elgėsi Lietuvoj garsus 
Muravjev-Korikas. Žiaurumu 
mat stengiasi pasikėlusį kra
štą nuraminti. Sušaudė čia 
jau kelis šimtus latvių, kalė
jimai prikimšti kaltų ir ne
kaltų žmonių. Bet žiauru
mu žmonių dar nieks nenu 
ramino: negalėdami prlešin- 
tiesi, jie gali nusiraminti, 
bet atsiradus progai, jie pa
sikelia vėl ir kovoja su dar 
didesniu pasišventimu. Jei
gu kituose Maskolijos kra
štuose butų ramu, jeigu rah- 
das turėtų liuesas raukas, 
jam gal ir pasisektų suvaldy- 

įti latvius, bet revoliucijonie- 
riškas judėjimas apima vis 
didesnius kraštus. Ekono
miškas iširimas, vargas, ba
das patrauks prie revoliuci
jos net tuos, kurie apie ją tu
ri menką supratimą. Taigi 
latviai gali turėti viltis iško
voti tą, ko geidžia.

Nors latviai veja laukan 
vokiečius, bet ir terp vokie
čių atsiranda teisingai spren
džianti apie latvių pasikėli
mą, apkaltinanti vokiečius 
baronus, kurie per amžių ei
les skriaudė ir išnaudojo la
tvius, atėmė jiems tautiškas 
tiesas, nustūmė juos, su ran
do pagelba, į tokį jau ekono
mišką nupuolimą kaip angli- 
jonai airius.

Vienas Rygos politechnin- 
kos profesorius, vokiškuose 
laikraščiuose pagarsino ilgo
ką straipsnį apie latvių pasi
kėlimą. Profesorius užtikri
na, kad pasikėlimas sureng
tas vieno žmogaus, Malimo. 
Kur jis gyvena, nieks neži
no, bet kur tik reikia, jis ne
tikėtai atsiranda, drąsina, su
teikia naują energiją savo 
tautiečiams. Profesorius ir 
doriškai Maximą augštai sta
to, užtikrina, kad tik jo atva
žiavimas daugelyj vietų ap
saugojo vokiečių dvarus nuo 
išnaikinimo, žmonis nuo iš
skerdimo. Kadangi net pa
sikėlimo vadovai nežino, kur 
yra, kur keliauja Maxim, jis 
visur atsiranda netikėtai, tai 
nieks jo caro jenerolams iš
duoti negal. »

Mažos Balutės aut Baltiko 
pasigarsino teipgi respubli
koms, o kaip užtikrina pabė
gę į Vokietiją, ant vienos iš 
tokių salučių kilų, jau revo
liucija prieš revoliucijin į 
randą. Gal būt, vienok, 
kad tokias žinias vokiečiai 
apie Latvijos ir Estijos pasi- 
kėlėlius tyčia platina jų iš
juokimui.

Revoliucijinis judėjimas 
apėmė jau ir Lenkiją. Pa
prastai, klek Lenkijoj iki 
šiol buvo pasikėlimų, jie'pra
sidėdavo nuo Varšavos. Da- 
bar, vienok, Varšava tvirty- latviški revoliucijdhieriai 
nė, randas čia gali lengviau į _.......... .

užrubežinių dalykų miuiste- 
rlo, baroną Fr. Lamsdorfą 
ir baroną Roenne ir abudu 
užmušė. L. ,

Tiflise, ant Kaukazo, su 
dinamitine bomba likosi už
muštas viršininkas štabo 
Kaukazo caro vietininko, je
nerolas diriaznov.
r- Mogilevo gubernijoj, mie
ste Gomely j, baro tarnai su
rengė žydų m išimą. Maišti
ninkai išplėšė 60 krautuvių 
ir 80 namų išgriovė. Paskui 
iš visų pusių uždegė miestą. 
Kiek čia žmonių likosi užmu
štų, apie tai žinių nėra. Mu
štynės ir plėšimai traukėsi 
kelias dienas, dabar, vienok, 
gubernatorius1 atsiuntė į Pe
terburgą trumpą telegramą, 
jog gaisras , Gomelyj likosi 
užgesintas ir kaid riaušės čia 
pasiliovė. . j >

Dabar randas laukia smar
kesnių riaušių Kovo mėne
syj ir tai visoj Maskolijoj. 
Iki tam laikui, vienok, gal 
daug riaušių boti atskiruose 
Maskolijos kraštuose.

Witte vėl stengiasi tuščiais 
viliojimais patraukti prie sa
vęs nors kokią dalį Maskoli 
jos gyventojų. Vėl vilioja 
žmonis sušaukimu garsios 
durnos, kuri, vienok, yra tik 
parodija parlMmerito. Ma
žai net Maskolijoj yra žmo
nių, išėmus gal vienų kuni
gų, kurie tokioms komedi
joms duotųsi nuraminti.

Pereitą sa u vai t ę buvo gana 
smarkios riauėla kėliose pie
tinės Maskolijos, vietose.

Tūli laikanti fl&ab pusę 
Maskoliški laikraščiai kalbi
na randą paliuoeuoti Lenki
ją, tegul ji valdytusi pati, 
kol nepatektų po vokiečių 
jungu.

mimo dieną Vokietijos cieco- 
ritus, gerdamas už jo sveikatą, 
pavadino jį „savo broliu, kas 
reiškia daugiau už prigulintį 
jrie vieno ryšio”. Kalba ta 
jau rodo, kad caras krypsta 
>rie Vokietijos, o Prancūzi
ja pasitrauks nuo ryšio su 
Maskolija. Tąsyk turės su
sitverti nauji Europos viešpa
tysčių ryšiai, vienas: iš Vo
kietijos, Maskolijos ir Au
strijos, kitas —- iš Anglijos, 
Prancūzijos ir Italijos, prie 
kurio prigulus teipgi Japoni
ja; Anglijoj tiki, kad prie 
paskutinio^. ryšio pristos 
Amerika. _

Danija.
29 d. sausio pasimirė Da

nijos karalius Christians IX. 
Jis buvo jau senas, gimęs 
1816 metuose. Danijos so
stą užėmė 1868 metuose. 
Jam viešpataujant, ant Dani
jos užpuolė prusai ir 1864 m. 
paveržė Šlezvigą ir Holstei- 
ną. Jį vadina vuošviu Euro
pos valdonų, kadangi daug 
jo dukterų ištekėjo už viso
kių Europos karalių. Ir mo
tina dabartinių, Maskolijos 
caro yra pasimirusio Danijos 
karaliaus dukt?r *

Prancūzija it Vokietija.
Konferencijoj,* eušauktoj 

sutvarkymui'Męrėkko reika
lų, iki šiol dar netapo pakeb 
ti klausymai galinti išvilkti 
į aikštę nesutikimus terp 
Prancūzijos ‘ii’ ^Vokietijos. 
Tuos klausymus susirinkę 
stengiasi tyčia nustumti to
liau, bet ateis laikas, kada ir 
tokius klauayūĮut reiks pa
kelti. Tuom Tarpti, kitų 
kraštų delegatai steigiasi ne
sutinkančių vii 
legatus prikal
kad išvengti llnkiAios ka
rės, kuri butų jįnr kas dide
snė ir svarbesniu* karę Ma
skoli jos su Japonija ir dau
giau aukų patrauktų;

Mieste Algebras Anglija 
visame remia ' £rincuzijos 
mierius, už tai Maskolija, 
nors susirišusi sti Prancūzija, 
paskutinės neparemia. ‘To
dėl ryšis-terp Prapcuzijęs ir 
Maskolijos, nors d ir laikosi, 
bet ištikro jau neluri vertės: 
Maskolija neremia
jos, ta gi jau nesįplina dau
giau pinigų caro randui

Caras, apv:

ir

IŠ UETOYOS.
Iš Latvijos.

Karė revoliucijonierių 
caro kariumene traukiasi to
liau. Caro jeneral-guberna- 
torius turi 30000 kareivių, re- 
voliucijonierių gi skaitlių 
paduoda ant 20000. Bet 
pats maskoliški jenerolai ma
no, kad visiškam pergalėji
mui revoliucijos reiks ma
žiausiai dviejų metų, karę 
latviai gali vesti per tokį 
laiką. Nieks, vienok, negali 
įspėti, kas į du metu dar 
Maskolijoj gali atsitikti. 
Dviejų metų, revoliucijos 
Maskolija negali išlaikyti, 
žmonis pasieks baisus badas, 
reiks terp savęs pi a u tiesi, 
jeigu gyvenimo bėgis neįeis 
į normališkas vėžes. Badas 
pisielm "WkbnIausiuB caro 
kareivius ir jų nebus galima 
suvaldyti.

Jenerolks Sologub su pa
imtais revoliucijonieriais ce
remonijų nedaro, bet visus 
apskųstus už plėšimą dvarų, 
šaudymą į kariumenę, tuo- 
jaus liepia pakarti.

Randas garsina, buk La
tvijoj caro kareiviai pergalė
je latvius, bet privatiškos ži
nios skamba kitaip. Priva
tiškos žinios sako, kad ten 
vien ramiau, kur siekia kar
eivių šūviai; . ištraukus kar
eiviams, latviai vėl sukyla. 
Net Rygoj, kur sutraukta 
daugiausiai kariumenės, ra
mumo nėra. Kad Latvijoj 
caro armija dar nepaėmė vir
šų ant latvių, geriausiai pa
rodo jau tas, kad jenerolas 
Sologub kasdieną, nežinoda
mas ką daryti, išduoda kvai; 
lesnius pada-vadijimus. Jis 
uždeda bausmes iki 5 rubl. 
ant dienos ant štraikuojan 
įių darbininkų, o po 50 ru
blių ant štraikuojančių tar
naujančių ant geležinkelių 
ir ant gatvinių karų, prekė
je jeigu J‘e neatidarytų 
kromų, laikraščių išleistojų, 
jeigu laikraštis į laiką neiš
eis.

Tilžės ,,Nauja Lietuviška 
Čeitunga” pagarsino surašą 
išdegintų dvarų Latvijoj. 
Iki Kalėdų pereitų metų li
kosi išdeginti dvarai: Al te n-' 
burg, Berghof, Sekančiai, 
Nodogmo, Arishof. Prapuo
lė keli dvarponiai, su kuriais 
nežinia, kas atsitiko. Išde
gintas ir dvaras Ekan_"Ba
ronui Lilienfeldui pasikėlėliai 
paliepė išdalinti jo turtus, 
jam pačiam daleido pasilai
kyti 900 rublių ir prasišalin
ti iš dvaro. Išplėšti dvarai: 
Dservų, Rudbahrų ir Katz- 
dangen. Turtingi dvarpo
niai vokiečiai vis bėga iš La
tvijos, kas geriausiai rodo, 
kad čia nenusiramino, kadan
gi vokiečiai eina išvien su 
kraujageriu Sologubu.

BU

ihisileist,

Prancuzi-

pagavo giminaitį maskoliško gi'

Iš Lietuvos.
Aš iš Rosijos parvažiavau 

1 d. sausio. Buvau pusan
tro mėnesio kasyklose, o ka
da- ten suštraikavo, turėjau 
ir aš išsikraustyti ir važiuoti 
namon’. Kelionėje’ buvau 7 
dienas, nes, lygiai tuom lai
ku štraikavo geležinkeliai ir 
reikėjo važiuoti per pat su
mišimus. Važiavau visaip, 
— pirma kliasa ir tavoriniu 
traukiniu su maskoliškais 
kareiviais. . Bilietą reikėjo 
pirkti tik nuo Vilniaus. Rei
kėjo pereiti ir per rankas rė
do inkvizitorių. Kelionėje 
taikėsi matyti, kaip kareiviai 
vijo nuo stacijų kazokus.

Važiavau aš ant Poltavos, 
per Mažrusiją. Tenai kai- 
miečiaf labai sukilę. Kaip 
aš mačiau Rosijos kaimiečių 
sukilimą, tai, ^sulyginant, lie
tuvių sukilimas yra menkas. 
Daugiausia pas mus Lietuvoj 
vyrai tai tik kalbėti daug 
kalba. Musų kaimiečiai ir 
jų oratoriai, kurie turi atlik
ti svarbiausią darbą, kaip iš
girsta, kad į kaimą atjoja 
keli kazokai, tai bėga,pametę 
tuos pačius ginklus, kuriuos 
turi.

Socijal-demokratai liepė 
žmonėms nedėti mokesčių, 
bet dabar valsčionys,pamatę, 
kad liko patys vieni, vieto
mis skubina mokesčius kuo- 
greičiausiai sudėti, bijosi, 
mat, kad neateitų kazokai, 
nors kazokų pas mus visai 
mažai, ant trijų paviečių tik 
200— bobos galėtų išmušti, 
Vyrai su kepurėms užmėtyti.

Kazokai, kaip matyti, ir 
baugus. Pilviškiuose jie da
ginio, kad po tiltu yra užtai
sytos minos, tai bijojo joti. 
Siuntė pirma žmogų perva
žiuoti. Senapilėje neseniai 
kareiviai sumušė keletą kazo
kų. Neperseniai Pažertuose 
buvo valsčiaus susirinkimas 
ir išrinko, su valdžios žinia, 
vaitą. Rėdąs paskyrė, kad 
mokesčiai butų išmokėti per 
10 dienų, nuo 10 iki 20 d. 
sausio.

Naumiesčio pavietfe kazo
kai labai pliekia žmonis, gal 
ir iki mus daeis. Daugelį 
užplakė iki smert.

Laukiama 9 d. sausio (se 
nojo kalendoriaus), kaip tą
syk pasirodys, bet pirm to 
galima spręsti, kad gero nie
ko nebus, per greit ir per 
karštai pradėta. Daugelis 
kareivių ir daugelis rusų kai
miečių netinka ant to, kad 
carą numesti,-1, y., nenor re
spublikos, bet permainų nori 
visi.... Dar yieo matysi
me ....

Sesuo Mariutė rašė laišką 
(iš Murintosios Panemunės, 
pa-Kuršyj, iš mokyklos uki- 
ninkystės), sako, ir pas juos 
esą 7 dideli sumišimai. Ma
mytė sirguliuoja, 12 d. sau
sio išvažiavo į Kauną pas 
daktarus, kur pasiliks gaL-vi- 
są mėnesį.... (mirė, a. a., 
14 d. sausio). Laiškas rašy
tas 12 d. sausio.

Mikola Ž*.

Iš Palangos.
Aplinkinėse Palangos ne

ramu. Kaimiečiai neduoda 
dvarponiams gabenti iš girių 
medžius į Prusus. Žmones 
rengia susirinkimus ir kalba 
atvirai apie atėmimą žemės 
nuo dvarponių. Palangoj 
policija likosi nuginkluota. 
Aplinkinių Palangos gyven
tojai yra lietuviai, jie eina 
išvien su lietuviais lietuviškų 
gubernijų, prisideda’ prie 
abelno lietuviško tautiško 
judėjimo.

Iš Raseinių paviečio.
10 d. gruodžio, Švėkšnoj, 

buvo riaušės. Tas pats buyo 
Viveržėnuose 12 d. gruodžio. 
Išvijo valsčių raštininkus. 
Paskui nuėjo į kordoną, kur 
laikėsi dar jo užveizėtojas, 
žmonės atėmė nuo jo kardą 
if išvijo drauge su jo karei
viais. Išvijo .teipgi mokin
toją. Į mokyklą atbėgo kle
bonas gelbėti mokintoją, bet 
žmonės jį nuvarė bažnyčion 
mišparus laikyti. - Paskui 
žmonės nutraukė prie girių 
užveizdo ir jo pagelbininko, 
rado paskutinį po lova pasi
slėpusį. Visus juos išvijo. 
Ant rytojaus susirinko žmo
nės į valsčiaus Taštynę ir iš: 
rinko naujus viršininkus,vie
toj išvytų • maskolių — ti
krus lietuvius.

18 d. gruodžio AleksandYa- 
ve teipgi buvo riaušės. Žmo- * 
nes išvijo maskolius valsčiaus 
ponus ir jų vietoj išrinko lie
tuvius. Mokintojas prižadė
jo net pereiti į katalikų tikė
jimą, kad tik paliktų. Pa
našios riaušės buvo ir kituo
se aplinkiniuose valsčiuose. ,

Žmonės kerta dvarų girias, 
nes nieks nedraudžia, ką 
žmonės nori, tą daro. Caro 
valdžios nieks neklauso, ma
skoliai Lietuvoj laikosi vien 
dideliuose miestuose, kur y- - 
ra daugiau kareivių.

Skaitytojas.

Iš Panevėžio, Kaušo g u b..
Panevėžio pavietyj kazokai 

gaudo žmonis, suėmė 17 nu- 
žiūrėtų neva agitatorių. U- 
kininkai kerta Kiemėnų ir 
Padgaičių girias. Iš sutuo- 
pinimo kasų žmonės atsiėmė 
veik visus pinigus, bet netu
ri jų kur padėti, namieje lai
kyti teipgi pavojinga, ka
dangi atsirado daug valkatų 
užpuolančių ant kaimų.

> •

Ištrauka iš laiško-
.... Pas mus žmonės ant 

tiek atsibudo, kad jau be jo
kio trukumo ėmė vyti masko
lius iš valsčių rašyklų ir mo
kyklų, ką padarė Darbonuo- v 
se, Salantuose, Plungėje ir 
Veviržėnuose. Rengiasi tą 
patį padaryti ir Kretingoje. 
Mokintiniai Palangos parapi
jos mokyklos pareikalavo, 
idant juos mokintų žemaiti
škai (lietuviškai) ir latviškai. 
Iki to neišpildys, dė vienas 
neis mokyklon.

Nugi prie musų prasidėjo 
didžiausia reakcija: kemša į 
kalėjimus be jokio atsižvel
gimo, it iš proto išėjo valdžia. 
Negana to, valdžios šunys ir 
šnipai su vadžioja žmonis vi
saip kaip, išmislydami ant 
visų jiems nepatinkamų ypa
tų nebūtus daiktus. Polici
ja, matydama, kad visi žmo
nės eina išvien kovoje su ca
rizmu, sumanė sukelti žmone
les bežemius tr mažai turin
čius žemės prieš turtinge
snius, pramanydama, kad so- 
cijalistai ė.-ą ponų papirkti, 
idant žmonis apgavystėmis 
ir maištais vėl prie baudžia
vų pri versti; N elaimi ngi
žmonelės, daug įtiki tiems 
šėtoniškiems žodžiams ir ren
giasi mušti savo geradėjus. 
Buvo jau atsitikimai, kur tū
lose vietose žmonės beveik iš
davė savo geradėjus į masko
lių rankas. Žiūrėkit, kaip ~ 
greitai viskas darosi pas mus. 
Čia buvo neva laisvė, o urnai,

i-J|
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dar didesni nuožmumai atsi* 
rado. Daugelis suareštuotų. 
Daktarus areštuoja vien už 
tai, jog jie perrišinėjo sužei
stųjų žaizdas laike maištų. 
Ar gi tai gal būti priežastis 
areštavimui?! Keiktų daug 
prirašyti, idant apsakyti, kas 
čionai dabar dedasi. Per du 
mėnesiu negavome laiškų nė 
laikraščių. Pagyvensime, 
pamatysime, ką atgabens ta 
baisioji reakcija....

Nepasirašęs.

. Iš Prusą Lietuvos.
Vokiški garlaiviai gabena 

bėgančius iš Latvijos vokie
čius į Klaipėdą. Turtingie- 
jie iš čia keliauja toliau į Vo
kietijų, ypač į Berlyną, varg
šai pasilieka Klaipėdoj, kur 
pabėgėliams įtaisyti gyveni
mai. Pabėgėliai pasakoja, 
jog Latvijoj nėra tvarkos, 
randas nė jokios įtekmės ne
turi. Dvaruose galvijai išal
kę, kadangi nieks jų nešeria. 
Pulkai žmonių užpuola ant 
dvarų, skerdžia galvijus, tuš
tina krautuves, ko paimti ne
gali, tų išnaikina.

Į Stalupienus atkanka iš 
maskoliškosios pusės perkup- 

,‘čiai ir jie išpirko jau čia vi
sus revolverius ir karabinus. 
Tų patį daro ir kituose parų- 
bežiniuosė Prūsų miestuose. 
Mat Lietuvoj žmonės gin
kluojasi.

5 d. sausio atkako į Pilavų 
Vokiškas garlaivys ,,Volga” 
iš Rygos ir atgabeno 287 pa
bėgusius : iš Latvijos vokie
čius. Dalį tų pabėgėlių pa
talpino senos tvirtynės kazar- 
mėse, turtingesuiejie iškelia
vo į Berlynu, dalis pasiliko 
Karaliaučiuje. Garlaivys 
,,Volga” iš čia iškeliavo vėl 
į Rygų, kur yra dar 400 pa
sirengusi lį dumti teipgi į Vo
kietijų, kadangi,mat Latvi
joj vokiečiams per karšta: 
randas negali jų gelbėti, o vo
kiečiai latviams perdaug įsi
pyko. > -

.. Verpki mes prekyba ir 
pramone.

,, Vilniaus Žinięse” randa
me straipsnius apie prekybų, 
pramonę ir amatus, kuriuose 
ragina musų sodiečius verstis 
prekyba, prrmone ir amatais 

. Lietuvoje, o nekeliauti uždar
bių jieškoti į miestus, kur 
tankiausia vargų vargsta. Ta- 
čiaus šis šaukimas pasilieka 
balsu šaukenčiu girioje.

Šiame straipsnije pasisteng
siu nurodyti naudingumų 
versties prekyba ir pramone.

„Vilniaus Žinių” Nr. 231 
p. J. V., straipsnije ,,Pa
brangs galvijai ir kiaulės”, 
nurodo, kad Vokietijoje 
trūksta mėsos ir pertat ji la
bai brangi. Berlyne ir ki
tuose Prūsų miestuose moka 
už gyvas kiaules lyg 25 kap. 
už svarų, tuom tarpu pas 
mus, Lietuvoje, tokios mėsos 
svaro kaina siekia tik lyg 8— 
9 kap.. Pirkdami gi miestų 
gyventojai atskyrais svarais, 
moka po 30—50 kap., o pas 
mus tik po 18—25 kap. už 
svarų. Skirtumas didelis! 
Prūsų gyventojai reikalauja 
nuo savo valdžios atidaryti 
ribas, kad- galima butų ga
benti mėsų ir iš Rosijos. Ga
lima tikėtis, kad jųjų reika
lavimų išpildys ir galėsime 

;anęs tuomet auginti kiaules 
ne tik savo naudai, kaip da
bar, bet ir pardavimui. 
Kiaulių auklėjimas gausiai 
mums užsimokės. Juk reikia 
atminti, kad paimti už svarų 
kiaulienos 15—20 k. bran
giau, negu namiej, tai nema
žas uždarbis. Todėl turim 
rūpintis kuodaugiausiai au
klėti kiaules, nes ir iš jų ne 
mažų turėsime pelnų. ’

Be to dar, anot. J. V. žo
džių, vokiečiams trūksta kas
met iki 90,000,000 pūdų, ku
rių gabens iš Rosijos ir Au

strijos. Mums, lietuviams, 
labai paranku užsiimti pre
kyba su vokiečiais, nes arti 
prie jų gyvename ir pigiai 
atsieis mums pervežimas.

Ikišiol mažai kas vertėsi 
Lietuvoje prekyba, o jei ir 
vertėsi, tai vis kitataučiai, 
musų gi sodiečiai visai nesi
rūpino nė apie gyvulių augi
nimų, nė apie jųjų veislės 
pagerinimų. Neužsiėmė mu
sų ūkininkai jokia pramone, 
dirbo jie tik žemę ir iš jos 
duonų valgė. pelnų tu
rėjo musų ūkininkai vien tik 
iš javų, o iš gyvulių — nie
ko. Dabar gi, atsidarius 
mums naujoms durims, 'turi
me ir męs^pasirupint neužlei
sti, kad užlystų kas mums už 
akių. Ikišiol musų, ūkinin
kai sėdavo daug linų, bet 
šiais metais nauda iš linų vi
sai maža, o darbo daug ir li
nai dar gi gadina žemę; to
dėl, mažiau sekime linų, o 
daugiau kitokių javų, dobilų 
ir kitų pašarinių žolių, nes 
teip ūkini n kaudami, galėsime 
daugiau laikyti gyvulių, ga
lėsime plačiai užsiimti pieni
ninkyste ne tik savo krašte, 
bet galėsime tuomet vesti 
prekybų ir su užsienių pir
kliais. Tik stengkimės vai
syti geresnės veislės gyvu
lius, iš kurių dvigubu turėsi
me naudų. Laikydami daug 
gyvulių, daugiau turėsime 
mėšlo, geriau įtręšime žemę, 
iš kurios teippat didesnę tu
rėsime naudų, negu dabar. 
Trumpai sakant, laikydami 
geresnės veislės ir po daug 
gyvulių, daug daugiau pelny
sime, negu dabar iš ūkio.

Be to dar, 24 d. rugsėjo 
šių'metų viršiausiu paliepi
mu tapo panaikintas uždrau
dimas gabenti į užsienius ar
klius. Ūkininkai ir pirkliai 
galės jau be jokių kliūčių 
gabenti į užsienius arklius. 
Nors prekyba arkliais ne teip 
apsimoka, kaip raguočiais 
gyvuliais, tačiaus galėsime ir 
tuo pasinaudoti, nes atlieka
mų arklių Lietuvojė nemažai 
yra, kuriuos liuosai galėsime 
užsienin gabenti.

Mokinkimės dabar gyvu
lių auginimo — užsiimkime 
pienininkyste. Su prekyba 
gi nelaukime, kad patys pru
sai atvažiavę pas mus į Lietu
vą pirktų gyvulius, bet męs 
patys jieškokime kelio prū
sams nusiųsti. Susipažinki
me su Prūsų pasienio arba 
Tilžės, Klaipėdos ir kitų mie
stų pirkliais ir su jais ver- 
skimės prekyba.

Sunku bus iš pradžių, bet, 
manau, kad atsiras terp mu
sų sodiečių ir išmintingesnių 
vyrų, kurie patys ras kelių ir 
kitiems jį parodys.

Pristatant į užsienį jokių 
kontraktų daryti nereikia, 
nes ten, jei nenupirks pir
kliai iškart viso būrio, tai 
galima parduoti ant preky
vietės, kur teippat brangiau 
paimsime, negu namiej.

Laukime tik dabar, kuo
met Ęrusų valdžia galutinai 
apskelbs muito panaikinimų 
už gyvulių įvežimų, o tuomet 
kitaip galėsime taikintis prie 
ūkio gyvenimo.

Broliai-sodiečiai, matote 
patys, kaip ukininkystė kas
kart slūgsta žemyn, taigi pa- 
sistengkime jų pakelti ir pa
gerinti savo būvį. Uisiimki- 
me gyvulių auginimu, užsi
imkime prekyba, pramone!..

Eš. Ž is.
(Iš „V. Žin.”). 

Iš Johanisburgo, Pietinėj 
Afrikoj.

Pas mus yra daug norinčių 
būti ne lietuvių tautos sąna
riais, broliais lietuvių, bet 
ponais kitų. Ir * Čia yra lie
tuviai aristokratai, besisten
gianti kitus išnaudoti, sta
tanti save augščiąn už kitus, 
nenorinti su kitais lietuviais

draugauti, turinti n skyriau 
*avo užeigos vietų. Tię ari 
-tokratai užima musų drau
gysčių viršininkų vietas (tų. i 
jau kaltė draugysčių sąna
rių, jeigu jie renka už virši
ninkus apimtas aristokrati
ško kvaitulio y patas. - Rd.). 
Jie ant susirinkimų ateina 
kaip Lietuvoj „posrednin- 
kai” ant valsčių susirinki-, 
mų, taigi, paprastai, pasivė
lina, kaipi kad malonę dary
tų susirinkusiems draugysčių 
sąnariams. Ateina, pašnab
žda terp savęs ir išeina. Są
nariai nieko nežino apie to
kius, pašnabždom padarytus, 
ponelių nutarimus.

Neseniai vienas iš ponų 
Šv. Jurgio Dr-stės važiavo iš 
čia į Ameriką; sulyg konsti
tucijos, draugystė turi duoti 
jam dovanų (o kas tokių kvai
lų konstitucijų padirbo? Rd.). 
Draugystės prezidentas Ča- 
šinskas, su sekretorių susita
ręs, be pasiklausimo kitų są
narių, davė jam 25 svarus 
eteri., taigi 125 doj.. Rodo
si, draugystės viršininkams 
nepriderėtų su * draugystės 
pinigais teip elgtiesi (čia jau 
sąnarių kaltė, kad duoda to
kių valių viršininkams. Rd.), 
bet priderėtų pinigus taupy
ti svarbesniems reikalams, o 
išvažiuojančiam draugai ga
lima buvo pigesnę dovanų 
duoti, keliaujantis nuo drau
gystės pinigų nė nereikala
vo, nes turėjo savo porų šim
tų svarų sterlingų. Jeigu gi 
prezidentas Čašinskas norėjo 
savo draugui pasigerinti, ga
lėjo duoti iš savo kišeniaus, 
bet ne iš draugystės kasos ir 
tai be nutarimo sąnarių (są
nariai, jeigu nepritaria, juk 
turi tiesų priversti prezidentų 
be sąnarių nutarimo išleistus 
pinigus sugražinti į kasų. 
Rd.). Musų . prezidentas, 
vienok, nepaiso > ant nutari
mų, nieks negalėjo u žsi ma
ny maras prieštarauti, visi tu
ri pildyti jo ųžsimanymus. 
Bet kada važiavo kitas sąna
rys, ne aristokratas, bet pra. 
stas darbininkėlis, tai jam nė 
pinigų, nė dovanos nedavė.

Prie tokios rėdos, kokių 
naudų mums gali atnešti 
draugystės (jeigu rėdą nege
ra, tai už jų atsakymas puola 
ir ant sąnarių, kadangi drau
gystėse tvarkų privalo daboti 
visi sanariai. Rd.)?

Gana mums ponystės. Po
nai neprivalo užmiršti, kad 
jų pareiga — vesti lietuvius 
į vienybę, elgtiesi ne poni
škai, bet teisingai. Besiel
giant teip kaip dabar, skai
tlius draugysčių sąnarių ne- 
sididina. Jeigu sąnarių 
skaitlius nesididina, tai kal
tė ir draugysčių rėdos.

Sąnarys S v. Juozupo 
Draugystės.

I§ AMERIKOS.
Jaunavedys mergina.

Kansas City, Mo. Čia pe
reitų sanvaitę apsivedė John 
Whillman su kasiere vienos 
valginyčios, Marieti a Jelley. 
Jaunavedžiams šliubų davė 
sudžia Buchanan. Pasirodė, 
vienok paskui, jau po šliu- 
bui, kad jaunavedys yra mer
gina. Užtai jį suareštavą. 
Jis papasakojo policijai, jog 
nuo 3 metų rėdosi vyriškai ir 
dirba vyriškus darbus. Ap
sivedė todėl, kad kasierė ap
reiškė, jog be jo ne gali gy
venti. Tikra jaunavedžio 
pravarde yra Paulina Webs- 
ter. ■- -A. •

Chiniečlų mušis.
New York. Chiniškoj mie

sto dalyj terp sąnarių dviejų 
cbiniškų draugysčių užgimė 
musis, revolveriai buvo daf- 
be. Du cbinieči^į likosi už
mušti, o du mirtinai sužeisti. 
Policija suareštavo daug šių
mečių.

\r žudys neišgydomus ligonius?
Columbu^ Oi^ * Bteto le- 

gisliaturoj^&t prašymo mer
ginos Onos. Halt legisliata
ros sąnarys Hunt padavė ant 
užtvirtinimo bilių, reikalau
jantį, kad butų išduotos tie
sos daleidžjgnčifgF daktarams 
žudyti neišgpdcflgus ligonius. 
Užmanymą tų,7įprieš 22 bal
su legisliaty^ra: pada vė komisi
jai. . L..j

Dinamito bomba.
Worcesteę, J^asb. Į gyve

nimų lenko Povilo Moczyne- 
kio, pn. 32 Union avė., metė 
kas ten dinamito bombų. 
Bomba eipliodavo ir sugrio
vė užpakalinę namų dalį. Ke
lios ypatos likosi sužeistos, o 
pati Danieliaus Bookl nuo iš
gąsčio gavo proto sumaišymų. 
'Policija nužiūri kokį ten 
Czybanowskį, bet jo dar ne
sugavo. Aut namų kiemo 
policistai rado kitų bombų.

Tvanai.
ClNCLNNATI, Oh. Šitose 

aplinkinėse smarkiai lijo,nuo 
ko Užgimė f dideli tvanai. 
Richmonde vanduo ūmai už
liejo miestų, namus apsėmė, 
o gyvęptojai turėjo pasislėp
ti ant kalvų. Vanduo užlie
jo lentų piovinyčias Cherry 
River Lumber Co. Nuosto
lius tvanų padarytus skaito 
milijonais doliarių. Kalba ir 
apie tūlų prigėrusių žmonių 
skaitlių, bet apie tai tikrų ži
nių dar nėra. / \

Eipliožljos.
CHii‘PEwa Falls, Wis. Ne' 

toli nuo čia, miestelyj Hol- 
combe, levitų pjpvinyčioj ex; 
pliodavo garinis katilas. Ex- 
pliozijos šešios jpatos likosi 
užmuštos, ,o 3 ųunkiai sužei
stos.

Natch^ Mek. Ant vel
kančio garlaivio „Helena” 
explindavoi purinis katilas^ 
Expliozijoe viena ypata liko
si į upę numesta ir prigėrę, 
dvi gi ypatos, tame ir laivo 
kapitonas, sunkiai sužeistos.

Patente, Ind. Ter. Kasty- 
nių Witteville, oloj No. 4 25 
d. sausio buvo dujų expliozi- 
ja, kurios 14 darbininkų li
kosi užmuštų.

Gaisrai.
Jackson, Mas. Sudegė čia 

įtaišos Missiseippi Cotton 
Compres Co. Nuostolius gais
ro padarytus skaito ant 750- 
000 dol.

Rooney, W.Va. Sudegė 
odų išdirbinyčios United 
States Leather Co. Peterbur
ge, W. Va. Nuostolius gais
ro padarytus skaito ant 150- 
000 dol.

Newport, N. J. Sudegė 
septynios triobos jurininkų 
mokyklos stacijos ant Coaste- 
do Harbor Island. Nuosto
lius gaisro padarytus skaito 
ant 150000 dol.

Nelaimės ant geležinkelių.
BirminqhaM| Ala. Netoli 

nuo čia iššoko iš relių Frisco 
linijos geležinkelio trūkis ir 
keli vagonai nupuolė nuo 
augšto kęljo Įmylimo. Kelios 
ypatos likosi {įfie to užmuš
tos, o daug tapo sužeistų.

Ui- 1 t

1S DARBO LAOKO.
it >-3i-----

Chicago, III. Lenkiškų 
laikraščių <htatWjų organizaci
ja atsišaukė prie Cbicągos 
vyskupo Quingley su prašy
mu prisidėti prie sutaikymo 
statė jų su laikraščių išleisto- 
jais.

•f iNDiAlfdPOLis, Ind. ^Pa- 
sibaigė kalnakasių konvenci
ja, dabar prasidėjo tarybos 
terp darbininkų ir kastynių 
savininkų delegatų. Apie 
ką jie tariasi, to laikraščiai ne 
garsina.

•į Helvetla, Pa. Čianykš- 
čioae kastynėee užgimė orga
nizuotų darbininkų štraikai, 
kadangi jie ne panorėjo dirb
ti su neprigulinčiais į uni
te-

. New Martinsvilli, W. 
Va. Neužilgio bus Čia pa
statytos naujos dūdų dirbtu
vės, kuriose ras darbų keli 
šimtai darbininkų.

T Cloynet, Min. Čianykš- 
čiose kastynėse darbai eina 
prastai, dirba pusę, laiko. 
Uždarbio užtenka vos ant 
maisto. Kitokių darbų kaip 
kastynėse^čia beveik nėra.
' T Chicago, III. Anglių iš- 
važiotojai Luhnow <fc Co. pa
kėlė štraikų, kadangi kompa
nija priima prie darbo ir ne
prigulinčius prie unijos.

•’ Chicago, III. Organi
zuoti žydiškų duonkepių dar
bininkai pakėlė štraikų. Jie 
reikalauja 10 vai. darbo die
nos.

T New York. Laidotojų 
vežėjai sutvėrė čia unijų ir 
jie reikalauja, kad laidotojai 
naudotųsi vien iš vežėjų pri
gulinčių į organizacijų.

Chicago, III. Tiltų ir 
geležinių bndavonių darbi
ninkai reikalauja pakėlimo 
algų po 50c., taigi iki 5 dol. 
ant dienos.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš Mahanoy City, Pa*

20 d. sausio čia buvo vie
šas lietuvių susirinkimas su 
prakalboms, ant svetainės 8. 
Gotauto. Susirinkimas tapo 
sušauktas spaudiniais pla
katais, kuriuos parengė 
Jaunuomenes Kliubas. Su
si rinkipas buvo sušauktas su 
mieriu išaiškyt dabartinį pa
dėjimų Lietuvoje ir su pažin
oti čianykščius lietuvius su 
reikalais dabartinės revoliu
cijos' musų tėvynėje. Susi
rinkimų atidarė M. Aukšta
kalnis ir perstatė už kalbėto
jų A. B. Strimaiti. Kalbėto
jas aiškino, kaip visos tautos 
turi y vairių y vairiausius 
kliubus ir draugystes, nekar
ta su priešingais siekiais; aiš
kino dabartinį padėjimų Lie
tuvoje ir ragino visus susi
telkti ir nešti pagelbų musų 
broliams jei ne kitaip, tai 
bent pinigais. Kalbino 
visus geriau susipažinti su 
revoliucijonierišku krutėji
mu, kad suprastų, kas yra 
tikrais kovotojais ir kam tik
rai priguli musų aukos.

Antras kalbėjo L. Kazu- 
nas, aptiekorius iš Shenan- 
doali, Pa. Jis aiškino Rosi
jos padėjimų ir priežastis da
bartinio sumišimo nuo pra
džios karės su Japonija iki 
dabar, kaip maža Japonija 
pergalėjo, sumušė milžiniškų 
Rosijų. Toliau nukreipė kal
bų ant latvių, kurie daug 
apšviestesni už mus, kaip jie 
pasikėlė prieš carizmų. Ant 
galo kalbėjo apie revoliuciji- 
nį judėjimų Lietuvoj. Ant 
susirinkimo žmonių ne daug 
buvo, nes buvo subatos va
karas, kada daugumas žmo
nių turi savo kitokius reika
lus, o vertelgos suvis nega- 
galėjo pribūti; antra prieža
stis mažo lankytojų skait- 
liaus buvo, kad tų'dieųų bu
vo rinkimai miestiškų urėd- 
ninku, lietuviai turėjo pasta
lę du savo tautiečiu kandi
datu, tai daugelį lietuvių ir 
tas sulaikė nuo atsilankymo 
ant prakalbų. Susirinkusio* 
jie užsilaikė tykiai. Pasibai
gus kalboms, A. M. Martuse- 
vičia užmanė išrinkti vietinį 
komitetų aukų rinkimui. 
Išrinko: J.Masį—pirmsėdžiu, 
M. Aukštakalnį — kasierium, 
F. Adomaitį — sekretorium, 
teipgi išrinko dvi poras ko
lektorių pereiti per stabas: 
ant vakarinės tniesto dalies -

A. Sakalauckų ir J. Petrąuc- 
kų; ant rytinės—J. Sakajauc- 
kų ir J. Mickūnų. Šitam ko
mitetui pavesta sušaukti iš 
visų draugysčių bent po po
rų ąanarių, atsjšaukti į visas 
čianykštes draugystes, kad 
prisidėtų su aukoms. Mato
mai musų broliai šitam mie
stelyj bunda ir darbuojasi 
(aprašyme^ ne daug to besi- 
darbavimo matyt. Rd.). Gar
bė jums broliai už jūsų pasi
darbavimų!

Vienturtis.

Iš Ballimorė8,Md.
Musų lietuviškos parapijos 

klebonas iš g^yklos aiškino, 
kam lietuviai renka pinigus. 
Kunigėlis pasakė, jog lietu
viai renka pinigus ir juos 
siunčia revoliucijos reika
lams Šliupui, arba kam ki
tam, kurie žmonių sudėtas 
aukas apverčia ant cigarų 
(Jeigu tų reiktų darodyti, 
turbut butų nelengva. Rd.). 
Toliau kalbėjo, kad ne rei
kia aukų revoliucijonieriams 
nė socijalistams, nes jie buk 
plėšia nekaltus žmonis (čia 
kunigėlis neteisybę skelbė, 
kadangi, kaip visi laiškai iš 
Lietuvos užtikrina, revoliuci- 
jonieriai gina žmonis nuo 
plėšikų ir plėšiančius sunkiau 
baudžia negu kunigai. Rd.). 
Revoliucijonierius apšaukė 
žmogžudžiais. Toliau kalbė
jo, kad pas jį yra keletas do- 
Tiarių sušelpiraui revoliucijo- 
rių, bet jis tų pinigų nesių
si ųs, kol nežinos ant ko jie 
eina (apie tai gali spręsti 
vien pinigus aukavę, o ne ku
nigas. Rd.).

Toliau aiškino baltimorie- 
čių apvaikščiojimų paminėji
mui kruvinos nedėlios, pami
nėjimui pirmutinių žmonių 
skerdynių Peterburge. Įkal
binėjo, kad neleistų jokių pa
rašų, kadangi Amerikoj buk 
nekenčia anarchistų (revoliu- 
cijonierai yra laisves jieŠko- 
tojai, 6 ne anarchistai. Rd.). 
Grasino Dievo bausmėms Už 
dėjimų aukų, sušelpimui re
voliucijos, (Čia mat ir pro
tas nuo koto nusmuko. Rd.). 
Kalbėjo, kad Chicago ir She- 
nandoah yra Amerikos lietu
vių sostapilės, o iš ten jis ne 
matęs aukų revoliucijai pa
garsintų (matyt ne mokėjo 
j ieškoti,kadangi nuo Chicagos 
lietuvių revoliucijai aukų 
įplaukė jau apie 1000 dol., 
taigi, turint, daugiau, negu 
jų surinko Baltimorės lietu
viškos parapijos valdonas ir, 
Shenandoab, vien ant mitin
go 3 d. sausio, surinko revo
liucijai 184 doL Aukos pa
kvituotos „Viltyj”. Rd.).

K. M.

Iš Waterbury, Con,
Ir mes, vaterburiečiai, pra

dėjom rinkti aukas sušelpi- 
mui revoliucijos Lietuvoj., 
Ir kunigas Saurusaitis pradė
jo darbuotis, išrinko aukų 
rinkimui ir priminėjimui ko
mitetų iš penkių vyrų. Pir
mų nedėlių surinko 17 doh, o 
dabar kiekvienų nedėlios die
nų bažnytinėj salėj renka 
aukas (Gerai, kad renka su- 
šelpimhi brolių už Lietuvos 
laisvę kovojančių, bet kur 
siunčia surinktas aukas? Tas 
yra kur kas svarbesniu. Au
kos, patekusios į ne atsakan
čias rankas, gali nuei
ti ant visai kitokio mierio, o 
ne revoliucijos naudai. Rd.).

Pagirtinas yra užmanymas 
kun. Žilinsko, kad Šv. Kaži 
miero Lietuvos patrono die
no jdietuviai revoliucijos nau
dai paaukautų vienos dienos 
uždarbį. Ne abejojame, kad 
visi lietuviai, kuriems rupi 
labas tėvynės ir labas lietu
vių tautos, susimylės ir nepa
sigailės aukauti dienos už
darbio išliusavimui tėvynės 
iš po svetimo, sunkiai ten 
musų brolius spaudžiančio 
jungo. Ir mes, waterburie-

čiai, nepasigailėkime sušelpi
mui tėvynės brolių pinigų, 
kadangi jie ten galvas guldo 
ui visų lietuvių laisvę ir ge
rovę. taigi ir už musų gerovę. 
Darykime mitingus, rengki- 
me prakalbas, apšviesfcim,pa- 
mokykim tuos, kurie nesu
pranta, traukime viens kitų 
ne prie blogo ir peiktino, bet 
prie gero. Pasistengkime 
Sv. Kazimiero djenoj surinkti 
kuo daugiausiai aukų sušel
pimui revoliucijos!

J. Karutis.I _
■ ■ '. - ■ /

Iš Gardner, Mas.
Parbai eina čia gerai ;-už 

darbiai ne blogiausi.
Lietuvių, vyrų ir moterų, 

yra čia apie 500. • Tautiškas 
jų supratimas stovi ne augš- 
čiatįsiai. Knygų ir laikraš
čių, galima sakyti^ visai ne 
skaito, o jeigu mažas skait
lius ir skaito, tai ir tie nesi
naudoja iš laikraščių pamo
kinimų. Už tai daugumas 
užsiima tuščiais ginčais, koki 
niekam naudos neatgabena, 
kadangi mat visur reikia ne 
tuščių žodžių bet darbų.

21 d. sausio bandžiau pa
kalbinti čia gyvenančius lie
tuvius paaukauti, kiek kas 
gali, tautiškiems reikalams. 
Kadangi čia manęs-žmonės 
nepažįsta, tai atsėjo jieškoti 
vedėjo, bet surasti nebuvo 
lengva, kiekvienas, išgirdęs, 
kad man eina apie aukas, iš
sikalbinėjo, išradinėjo viso
kias priekabes. Pamatęs bū
relį lietuvių, pradėjau kal
binti, kad sudėtų, po kiek 
kas gali, ųušelpimui už laisvę 
tėvynės kovojančių — ir ne- 
pasijutau, kaip atsiradau vie
nas, visi išbėgiojo. į visas pu
ses.

Yra čia lietuviška Šv. Pet
ro ir Povilo Dr-tė. Ligoj są
nariai gauna po $4.50 ant 
sanvaitės, turi ir daktarų, bet 
ką daktaras pagelbės, jeigu; 
neišmanantis daktaro ‘ pamo
kinimų ne pildo. Apsvies- 
tesniejie ne nori prigulėt 
prie tos draugystės, o ir kiti, 
prisirašę, pameta jų. Dabar, 
ant užmanymo - sekretorės, 
draugyste užgyrė, kad dakta
ras peregzaminuotų sąnarius 
ir nesveikus, kad išmestų. 
Už egzaminavimų sąnarys tu
ri daktarui mokėti po 50c. ir 
po 1 dol ant metų. Gal dak
taras, kad surinkti daugiau 
pinigų, užsimanys sąnarius 
egzaminuoti kas mėtas ir jie 
turės mokėti po 50c.? ‘

Laikas, rodosi, butų susi-> 
prasti, geriau rupintiesi apie 
savo reikalus, paremti savo 
tautų, ypač sušelpti musų. 
brolius, kovojančius už musų , 
tėvynės laisvę. Dabar jus sa 
vę_ vadinate lietuviais, o pa
rėmimui brolių lietuvių, su
šelpimui tėvynės nieko duoti 
nenorite; jums rodosi,kad lie- 
vio vardo turi užtekti. Gai
litės skatiko tėvynei, o šim
tus doliarių užmokate ant 
niekam naudos neatgabenan
čių dalykų!

J. Slitskis.

‘ Iš Nashua, N. H.
Lietuvių yra čia apiejBOO, 

merginų yra 75. Yra čia ir 
kunigas lietuvis, Leonas Ty
la. Dievmaldystų laiko airių 
bažnyčios skiepe.

Terp čianykščių lietuvių 
nesutikimų nėra, įbet ir nėra 
supratimo ir prijautimo tau
tiškiems reikalams. / Bet ste- 
bėties nėra iš to L ką. Lietu
voj apie tautiškus reikalas 
buvo uždrausta kalbėti ir 
skaityti kokius nors lietuviš
kus raštus ir dabar čia mažai 
yra skaitančių laikraščius, o 
neskaitydami, iš kur gali ži
noti apie tautiškus reikalus!

7 d. sausio čianykštė Šv. 
Kazimiero Dr-tė turėjo savo 
ausi rink imą. Pabaigus drau
gystės reikalus, viršininkas 
,T. Bakanauekas užmanė rink
ti aukas . revoliucijai. Su" 
rinkta, $23.50. r



Nashuoj yra 4 lietuviškos 
grocernės ir 3 Balionai. Dar
bai eina pusėtinai.

Neseniai buvo čia vestuvės 
Antano Klimo su Rože Alis- 
kevičiute. Buvo renkamos 
ant jų aukos sušelpiami re
voliucijos Lietuvoj. Surink
ta $7.40. Pinigai nusiųsti 
„Keleivio” redakcijai.

T. Bakanauckas. '

Iš Union City, Con.
\ 22 d. sausio, vietiniai tėvy
nainiais D. F. Eimaitis ir B. 
Žinrys, užmanė apvaikščioli 
„Kruviną nedėldienį’?, pami
nėjimui žmonių skerdynių 
Petrapilėje. Radę pritarė
jus: J. Bekeraitį, B. Kamaitį 
ir V. Duodą, perėjo per vieti
nius lietuvius vertelgas, rink
dami aukas. Nė vienas iš 
vertelgų neatsisakė sušelpti 
užmanytojų mierius, ypač vi
sas pelnas (buvo užmanymas 
įtaisyti puotą ir šokius) turė
jo būt paskirtas Lietuvos re- 
volhicijonieriams. Aukavo 
šie: A. Kamaitis — J bertai- 
nio al/ius, F. Ratkevyčia — J 
alaus, V. Račkauckas 24 di
deles bonkas sodos vandens, 

' J. Vosylius — J alaus, J.Gry- 
binas >— } alaus ir dėžę ciga- 

įtu, F. Sirtautas—-_dėžę ciga- 
i rų, J. Kušlys — J alaus, V. 
"Geležiūnas — 4 dėžes cigarų 
ir A. Aušiura — bonką Fede- 
ratin.

, Žmohių susirinko apsčiai, 
;nes pirm įaiko buvo išlipinė- 
ti apgarsinimai: mat visi ma
lonėjo apvaikščioti tą teip svar 
bią dieną.Atidarius susirinki- 
mJį pirmsėdžiui J. Bekėrai- 
čiui, B. Žiurys paaiškino isto
rišką prasmę tos dienos lietii- 
višKoje kalboje, potam D. F. 
Eimaitis — lenkiškai (tame 
susirinkinie buvo daug sve
timtaučių, ypač lenkų,) ir pa
galios, maršuodami po svetai
nę su raudona vėliava, padai
navo „Darbininkų Marselie
tę”. Ant vėliavos buvo pa- 
ražytą: „Salin caro valdžia! 
Tegyvuoją Lietuva! Tegy
vuoja atmintis 22 sausio! Te
gyvuoja socijalizmas!” ^Kal
bos ir dainavimas, matomai, 
susirinkusiems labai patiko, 
nes visi plojo rankomis. Pa
sibaigus maršavimui, užma
nius pirmsėdžiui parinkt au
kų, du vyrai ir dvi merginos: 
J. Eimaičiutė su M. Rudai- 
čiute perėjo per publiką, su
rinko aukų $13.47.

Uždarbio, užmokėjus lėšas 
(reikėjo samdyti lenkus mu
zikantus, nes pietiniai lietu
viai pasišiaušė prieš šliuptar- 
nių susirinkimą) liko $34.75. 
21 d. sausio, ant užmanymo 
A.Armouaičio,surinko $2.60, 
Kolektos 22 sausio $13.47. 
Viso labo $50.82, kuriuosjiu- 
sinntėme Dr. Šliupui persiun
timui L- S. D. P. atstovui J. 
Lizdeikai.

Pasidarbavusiems tautie
čiams ir tautietėms, vieti
niams vertelgoms, aukavu
siems naudai revoliucijos, 
draugystei Šv. Jurgio už su
teikimą dovanai svetainės, 
kaip ir atsilankiusiai publikai 
ir aukautojams,ištariame šir
dingą ačiū! v

Komitetas.

Amsterdame, N. Y.
Lietuvių yra čia gana dik

tas būrelis. Terp jų yra vi
sokių, yra ir toki, kurie pas 
vaitą turi bausmes mokėti. 
Dabar gal, bent ant pradžios, 
girtuokliavimų bus mažiau, 
kadangi nedėlioms uždrausta 
galiūnams alų pardavinėti; 
jeigu kas nori uedėlioj gerti, 
turi subatoj gėrymų pasirū
pinti. ‘ >

Darbai eina čia prastai ir 
uždarbiai menki, darbas sun
ku gauti, be kyšio ne galima 
gauti. 24 d. sausio užgimė 
čia štraikai iškovojimui ge
resnių algų ir geresnio apsiė
jimo su darbininkais. w 200 
darbininkų atsirado be dar

bo. Dirbtuvėse dirba dau
giausiai lietuvių.

- Uianykščiai lietuviai laik
raščių mažai skaito, pėr tai ir 
supratimas jų stovi ne augš- 
čiausiai, jeigu apie ką .rūpi
nasi, tai vien apie tikėjimą, 
kurio teipgi ne labai supran
ta.

Straikieris.

* Iš ChicagaJU.
20 d. sausio Lietuvių Ne- 

prigulmingas Kliubaė paren
gė balių, svetainėje p. Ažu- 
ko, pn. 3301 Aubum avė. 
Besilinksminant mažam bū
reliai svečių, J. Dailidė, 
trumpoj, bet sujudinančioj 
prakalboj išrodė dabartinį 
padėjimą Lietuvoje, darbus 
musų viengenčių, kovojančių 
už laisvu Ragino -sušelpti 
juos nors su centu. J. Bru- 
ževičia'nurodė, kas tą kovą 
veda ir kam turi būt siųsti 
pinigai revoliucijos reika
lams, nes yra keletas komi
tetų Šelpimo Revoliucijos vi
sokių partijų, bet mes mato
me, kad labiausiai darbuojasi 
L. S. D. P. t. y. darbininkiš
ka, již tad, būdami darbin:n- 
kais, privalome ir remti ją. 
Ant to visi sutiko,

F.Žemaitis, įjerėjąs su skry
bėle, surinko $3.55, kuriuos 
pasiuučiame per „Lietuvos” 
redakciją „ Kovos” redakcijon 
perduoti minėtai partijai.

Atsirado tokių, ką vėlino 
pragerti tą keletą centų, o ne 
sušelpti savo brolius,seseris ir 
kaimynus, bet nuo tokių ne
galima reikalauti geresnio 
atsakymo, nes parėję iš baž
nytėlės su prikimšta smoge- 
nyne apie peklos baisybes ir 
Dievo rūstybę už skaitymą 
„cicilikų” raštų ir pamisliji- 
mą pasipriešinti caro galy
bei (kuri jau griūva), už ko 
žmogelis tversią, jeigu ne už 
kazyrų; kiti eina į karčiam* 
ir pradeda savo protą šviesti 
raugalu, o kada smegenynę 
jau nuramina gerokai, tada 
pradeda skusti viens kitam 
makaules ir neša 
doliarių sudžioms. Nieko ge
resnio nesupranta.
rėti daugiau. Pamokinančių 
laikraščių skaityti nevalia, 
mitingų, ant kurių apkalba
mi darbininkiškij*eikalai ir iš- 
rodinėjami m ūsų skriaudėjai 
su pamokinimu, kaip nuo jų
jų galima apsisaugot, teipgi 
lankyt nevalia, nes net tūli 
kunigai tokius susirinkimus 
ardo.

Kun. Kraučiunas, per mi
tingą atsibuvusį 22 d. sausio 
apkalbėjimui šelpimo revo
liucijos Lietuvoje reikalų, 
pats išgyrė carą,kad palengvi
no katalikams, jam priešintis 
negalima. Argi tuom ne 
parodo, kad už paliuosavimą 
tikėjimįškų pančių galima 
užmušti nekaltuB kūdikius, 
mbteris ir visus tuos, kurie 
reikalauja laisvės ir pagerini
mo vargdienio būvio.

Ne duok Dieve, kad ir kiti 
kunigai jo pėdoms sektų, 
nes sugriautų penktą Dievo 
prisakymą, kuris draudžia 
žmogžudystes.

Juozu ks.

desėtkug

Ir ko no-

Iš Paterson, N. J.
30 d. gruodžio buvo čia ba

lius ir perstatymas. Persta
tytas veikalas buvo ne koks, 
bet aktoriai savo roles pusėti
nai atliko. Pelnas paskirtas 
revoliucijos reikalams. Ant 
susirinkimo prieš balių A. 
Varaškevičia. aiškino, kam 
aukaut pelną ir kas kelia re- 
volitfcij* Lietuvoj. Nutarėm 
paskirt visus pinigus L. 8. D. 
partijai. Pelno buvo $76.00. 
Pinigai pasiųsti „Vienybės” 
redakcijai.

7 d. sausio laikė susirin
kimą Šv. Kaz. Dr-stė. Ap
šnekėjus draugystės reikalus, 
p. V. Malinauckas mžmanė 
paapkaut kiek iš kasos kovo-jgeresnį negu svetur gyvenl- 
jautiems už laisvę Lietuvos, r _ ?

Visi tam pritarė. Paaukavo 
$20.00 ir kaip rodosi, tuos 
20 dol. paskyrė L. Š. 15. par
tijai, nusiuntė „Vienybės” 
redakcijom Pirma buvo 
smulkios aukos. Taigi Pa- 
tersono lietuviai revoliucijai 
paaukavo* jau 100 doliarių. 
Terp lietuvių nėra sutiki
mo, yra čia ir kuniginiai ir 
bedieviai šliuptarniai, bet ant 
paskutinio baliaus buvo daug 
priešų dėjimo aukų, ir ačiui 
Dievui, tie spangiejie dievu
čiai nyksta kaip sniegas pa
vasario laike, gal išnyks vi
sai! Ant baliaus tiek prisi
rinko žmonių, kad negalima 
buvo nė šokti. A. Varaške- 
vičia kalbėjo apie šiądieninį 
padėjimą Lietuvos po masko
lių,. jungu,- apie atgavi
mą spaudos. Paaiškinimas 
žmonėms patiko, ką galima 
buvo matyt iš delnų plojimo. 
Darbuokimės, broliai, visi, 
ant musų tautos labo!

Patersonietis.

Iš So. Boston, Mas.
So. Bostene darbai kriau

čių pradėjo eiti geriau, bet 
vis dar neina, kaip reikia. 
Lietuviai, nors ir nevisi, pri- 
jaučia savo broliams kova- 
jantiems už laisvę. Čia buvo 
tokių vestuvių ir krikštynų, 
ant kurių buvo aukaujama 
revoliucijos reikalams. ’Dr-tė 
Vytauto, Šv. Kazimiero ir 
Petro ir Povilo paaukavo po 
$100. Vytauto ir Kazimiero 
Dr-tės pasiuntė pinigus Soci- 
jaldemokratų partijai į Lon
doną. Musų biznieriai neku- 
rie noriai aukauja, bet yra ir 
tokių, kurie-ne aukavo nieko, 
kad ir gerą gyvenimą daro iš 
savo tautiečių.

22 sausio Bostone ir apie- 
linkėj 700 lietuvių dalyvavo 
parodoj. Prakalbas laikė lie
tuviškai ant miesto salės Fa- 
ueul Hali. M. Paltanavičia, 
prie salės lauke, Pranas Moc- 
kevyčia. — Lietuviškas benas 
pagrajijo. Bostono ir apie- 
linkių lietuviai įgauna dau
ginus supratimo, kadangi vis 
labiau supranta adkavimo rei
kalą.

Buvęs Parodoj.

IšSeatonville, III.
Čianykštė broliškos pagel- 

bos Šv. Kazimiero Dr-tė turė
jo pusmetinį susirinkimą. 
Apsvarsčius draugystės rei
kalus, liko pakeltas klausy
mas šelpimo musų brolių, ko
vojančių už laisvę Lietuvos. 
Nutarėm paaukaut iš kasos 
10 dol. sušelpimui revoliuci
jonierių Lietuvoj ir, ant už
manymo M. Kairio, išrinko
me keturis kolektorius perei
ti per lietuvių ir svetimtau
čių namus ir rinkti aukas. 
Kolektoriais likosi išrinkti: 
J. Jonikas, Br Grigalavičia, 
J. Jankauckas ir L. Laudanc- 
kis. Surinko jie 32 dol. 70e., 
o su Šv. Kazimiero Dr tės au
ka pasidaro $32.70. Pinigus 
nusiuntėme Dr. Šliupui. Au
kų rinkėjams ir aukautojams 
ištariam širdingą ačių. (Au
kautojų pravardės ir Jų au
kos pagarsintos kitoj vietoje 
Rd.).

J. Andrijauckas.

Iš So. Omaha, Nebr.
Mes, keli draugai, atsimi- 

minę savo brolius Lietuvoje, 
liejančius kraują už, laisvę 
musų tėvynės, sutarėm nors 
pinigiškai juos sušelpti. Su
dėjo: J. Svezauakas, A.Jaknb- 
ka, F. Gaudutis, T. Kungls 
po $1.00; J. Gaudutis, F. 
Kazlauckas po 50c. Viso la
bo $5.00. .

Mes tikime, kad ir kiti lie
tuviai neapsileis ir pasirodys 
su savo aukomis. Pabuski
me todėl visi, dirbkime ir 
rinkime aukas, kada kas tik 
turi laiko. Kada Lietuva 
bus laisva ir mes ten rasime 

mą, galėsime grįžti atga^ kur 

mus nieks negalės .niekinti 
teip kaip niekina jaus Ame- 
koj.

Visiems aukavusiems, var
du musų brdlių, kovojančių 
už laisvę Lietuvos, ištariu šir
dingą a& u. ‘ 

į . xr t-w-

Iš Coal Creek, Brit. Col. 
(Kanada).

Darbai anglių kaBtynėse 
eutu. 5^..-, bet iš kitur pribu
vus darbininkui, Bunku čia 
gaut darbą.

Yra čia du lietuviai, vienas 
prus]} lietuvis, o kitas iš mas
koliškosios pusės.

AŠ, radęs laikraščiuose apie 
revoliuciją musų tėvynėj, iš- 
liuosavimui jos iš po netiku
sio caro jungo, paaukavau 2 
dol. Broliai, ne aukaukime 
centus, ket aukaukime dolia- 
rius, nes revoliucijai reikia 
Pfoigų- ’ ž

Urbonas.

Iš Pittsbnrgo, Pa.
Gyvena čia diktas lietuvių 

pulkelis. Yra čia lietuviška 
aptieks,yra teipgi kelios lietu
viškos mėsinyčios, o jau dau
giausiai Paliūnų; keli lie
tuviai uždėjo čia kelias nau
jas krautuvėles. Geriausiai 
čia, turbut, aprūpintas vieti
nis kunigėlis, kadangi mat 
lietuviai labiau Dievą negu 
savo tautą garbina. Lietu
viai rengia čia jau antrą baž
nyčią. s

Lietuvių yra čia diktas bū
relis, ne trūksta ir merginų, 
todėl vestuvės gana tankiai 
atsibūva (o ar niekę svarbaus 
nėra? Rd.).

F.

ištekėjo. Ant 
piauetėsi Su pei- 
teip supiaustė, 
ir dabar guli Ii-

Iš Lawreiico, Mas.
Visur žmonės rūpinasi apie 

dorišką, protišką ir materija- 
lišką pasikėlimą, pas mus 
antai lietuviai daro atbulai, 
jie skęsta girtuoklystėse. 
Štai 8 d. sausio atsibuvo čia 
baisi žmogžudystė ant Loveli 
str. Mat vaikinai, prisigėrę, 
parėjo namon, pradėjo muš- 
tiesi ir mušėsi, kol vien* už
mušė. Trįs suareštavo. Už 
paleidimą reikalauja $5000 
kaucijos.

Muštynės terp Lawrenco 
lietuvių atsitinka beveik kas 
subatą ir nedėlios dieną. Per 
Kalėdas ir nemažai lietuviš
ko kraujo 
Union str. 
liais, vieną 
kad tas dar 
gonbutyj. Muštukams atsė
jo užsimokėti po 15—20 doL, 
d didžiausiatyį nusprendė ant 
trijų mėnesių kalėjimo.

Adventuose, ant Lawrence 
gatvės, neturėdami peilių, nė 
kitokių ginklų, su dantimis 
kramtėai, vienam su visu nu
kando nosį. Mėgstantis kram
tyti svetimas nosis gavo 3 
mėnesius kalėjimo.

Tokias biaurias muštynes 
ypač kelia tie lietuviai, kurie 
neskaito ' nė jokių ' raš
tų, per tai nieko ne išmano, 
neapkenčia visų svetimtau
čių, ypač lenkų, bet pats kal
ba pagadyta lenkiška kalba, 
lietuviškai ne nori kalbėti, 
prigimta kalba jiems rodosi 
nieko ne verta, mužikiška.

Yra čia vienok ir gerų lie
tuvių, kurie reiigia prakal
bas, renka aukaž‘revoliucijai. 
20 d. sausio parengė balių 
revoliucijos naudai; 21 d. bu
vo parengtos prakalbos.

M. Kondraitis.

Iš Elizabeth, N, J.
Antrą Kalėdų dieną, susi

rinkę salėj Petruškevičiaus, 
sudėjome revoliucijos reika
lams $7.30 (aukautojų pra
vardės kitoj vietoj. Rd.) ir 
nutarė 27 d. gruodžio pareng
ti prakalbas. Prakalbos pra
sidėjo 8 va L ir traukėsi iki 11 
vai. vakare. Žmonių susirin
ko apie 300. Kalbėjo Šliū
pienė, Bacevičienė, Lutkauo- 

kas ir keli vietiniai. Kalbė
tojai nurodinėjo vargus Lie
tuvos ir kalbino prie aukų 
sušelpimui kovojančių už lai
svę. Susirinkę sumetė $15.75. 
Po prakalbų likosi išrinktas 
komitetas aukų rinkimui: 
prezidentu — D. Bražinskas, 
kasieriu — D. Bočkus, sekre
torių — Janulevičia. Išrink
ti likosi teipgi keli kolektoriai 
rinkimui aukų po stubas. 
Nutarta laikyti susirinkimus 
su prakalboms salėj Bražins
ko kiekvieną seredą. Ant 
susirinkimo, laikyto 3 d. sau
sio, kilo partiški nesutikimai, 
daugumas apleido Balę, bet 
pasilikę nutarė tvirtai laiky
tiesi ir pakelt balių 19 d. sau
sio. Pelnas nuo baliaus bus 
atiduotas sušelpimui revoliu
cijos. Sekretoriui Janulevi- 
čiui susirgus, likosi išrinktas 
A% Piliackas. Aukų įplaukė 
$5.30; Čiužas naujų metų 
vak surinko $24.52. 5 
d. sausio $2.75. Iš viso įplau
kė $34.57, kuriuos pasiuntė
me Dr. Šliupui.

Komiteto s 
skae.

1S VISUR.
| Varšavoj caro valdžia už

darė trįs laikraščius: „Kurjer 
Narodowy”, „Kurjer Poran- 
ny” ir „Sport”. Užėmė ir 
laikraščių spautuves. Išlei
stoj* paskutinio laikraščio, 
Feliksą Fryze, su visu išvijo 
iš Maskelijoe. ’ Petrokave 
suareštavo išleistoj*, laikraš
čio „Tydzieu” ir du jo sunu. 
Lenkijoj, Plocko gubernijoj, 
sutraukė kazokus išspausti 
nuo gyventojų mokesčius, 
kuriiį žmonės ne nori mokėti 
valdžiai. Prasidėjo areštavi
mai, areštuoja tuos valščių 
vaitus, kuriuose 1 valėčionys 
reikalavo įvedimo valsčiuose 
lenkiškos susinešimų kalbos.

| Kaukazo revolincijonie- 
riai iš Gurijos ir Mingreli- 
jos pasitraukė į kalnus, kur 
gali ilgai laikytiesi. Klony- 
se maskoliai degina miestus 
ir kaimus. Netoli miesto 
Kvirila revoliucijonieriai pa
ėmė į nelaisvę dvi rotas ka
reivių, atėmė nuo jų ginklus. 
Aplinkinėse Ekaterinodaro, 
kubaniškų kazokų žemėj, gy
ventojai teipgi pasikėlė prieš 
caro valdžią. Pasikėlė teipgi 
kaimiečiai E kateri noslavo gu
bernijoj (pietinėj' Maskdli- 
joj)7 Ant beržų vėl nupuo
lė maskoliško rando procenti
nės popieroaiki 79 rublių uĮ 
100. x

| Persijoj užkilo revoliuci
ja prieš šacho valdžią; vado
vais revoliucijonierių yra 
mahometoniški kunigai, ku
rie visoj Persijoj turi terp žmo
nių didesnę įtekmę negu ša
chas. Revoliucijonteriai rei
kalauja konstitucijonališko 
krašto surėdymo. Apart to, 
dar užgimė dideli nesutiki
mai terp Afganistano ir Per
sijos, iš kurių gali užkilti ka
rė, į kurią ir be noro butų 
įtraukta Anglija ir Maskoli- 
ja-

| Kriokavo j soči jalistai, dėl 
revoliucijos Maskolijoj, užsi
manė ne duoti mieste laikyti 
nė jokių viešų balių. Kada 
1 <J. sausio buvo parengtas 
kareiviškų veteranų balius, 
socijalistai atgabeno ant sa
lės du grabu ir atneše tyčia 
pritaisyt* parak*, kurį užde
gė, o dvokianti dūmai pripil
dė salę teip, kad visi joje su
sirinkę turėjo išsinešdinti.

| Finlandi joj atsibuvo mi
tingas Maskolijos revoliuni
jinių komitetų visų partijų. 
Nutarė kovo mėnesyj visoj 
Maskolijoj surengti žmonių * « Jurininkai ir kapitonas ,

...... ...................... . Lean. . -caro valdžią. Ant sutrinki

r-
mo buvo ir lenkiški revoliu
cijonieriai. Ar buvo ir lie
tuvių atstovai, nežinia.

| Vokietijoj randas rengia
si į kovą su socijalistais. Bet 
jeigu Jis griebsis tokių įna
gių kaip Maskolijoj, Vokie
tijoj pagimdys tekias jau 
riaušes kaip caro viešpaty
stėj. Vokietijos kancleris 
kviečia visos Vokietijos poli- 
tiškae partijas susijungti 
prieš soči jalistus.

| Caro valdžia vėl gerinasi 
žydams, matyt vėl reikalauja 
paskolos ir menkais, be ver
tės paliuosa vi ingis stengiasi 
žydų prilankumą išgauti. 
Dabar caro valdžia daleido 
žydams apsigyventi 133 kai
muose, kur pirma buvo'už
drausta jiems gyventi.

. J Prancūziškas tirinėtojaa, 
grafas Maurice de Peregny 
Quatemalej, vidurinėj Amė; 
koj, užtiko seną indijonų 
Mayas giminės miestą. Šita 
indijonų giminė savo laike 
buvo augščiausiai pasikėlusi 
indi joniškos kilmės tauta A- 
merikoj.

A.

| Vokietija padarė naują 
sutarimą su Abisinija preky
stes reikaluose ant 10 metų. 
Abisiniečiai gali liuosai gy
venti Vokietijoj, o vokiečiai 
Abisinijoj, bet prasižengusių 
kuom nors vokiečių Abisini
jos eudai bausti negali. '

| Pereituose metuose Mas- 
kolija atgabeno į Ameriką 
savo ta vorų už $11800000, 
Amerika gi išsiuntė į Masko- 
liją tavorų už$170000(į. Už- 
pereituose metuose prekysta 
Amerikos su Maskolija buvo 
truputį didesnė.

| Japonijos randas pagar
sino kaštus karės su Maskoli- 
ja. Sulyg rando garsinamų 
žinių, per vis* karės laiką Ja
ponija išleido: ant armijos 
$49^000000, o ant laivynės 
$90000000, taigi iš viso $585- 
000000.

| Ant Kaukazo, prie mie
sto Kvirila buvo smarkus mu
šis gruziniškų revoliucijonie- 
rių su caro kariumene. Mie
ste Kvirila užmušė daug žmo
gių. Caro kareiviai uždegė 
miestą, kurs beveik su visu 
išdegė.

| Netoli salos Vancpuver, 
Britiškos Columbijos pakran
tėse, paskendo garlaivys „Va- 
lencia”. Ant jo buvo 60 
galvų įgulos ir 90 pasažierių. 
115 žmonių prigėrė, tik ma
žą dalį jų išgelbėjo.

| Varšavoj 18 santaikos au
džiu atsisakė nuo vietų todėl, 
kad valdžios uždraudė per
kratinėti provas ir rašyti nu
sprendimus lenkiškai. Visi 
pasitraukę sudžios buvo mas
koliai.

| Per paskutinius Anglijos 
pasiuntinių rinkimus išrinko 
805 liberalų, 137 unijonistų 
(sąnarių pirma valdžiusios 
partijos), 81 airį ir 45 darbi- 
nibkų atstovus.

| Vienas vokiškas chemi
kas išrado bud* dirbimo me 
degos panašios į gum* iš pie
no. Kaip jis toki* medegą 
padirba, t* laiko jis paslap- 
tyj-

| Vietoj ’ pasimirusio Vo
kietijos užrubežinių dalykų 
ministerio, .barono Richtho- 
feno, likosi paskirtas baronas 
von Tschirsky.

| Britiškos Columbijos pa
krantėse paskendo žvejų lai- 
VMt,EUaG.” Prigėrė prie

tj

| Ant salos Savai (Samoa 
salų) baisus žemės drebėjimai 
išgriovė visas triobas. 13000 
žmonių neteko pastogės.

| Nuo paskendusio Britiš
kos Columbijos garlaivo,, Va- 
lėncia” išgelbėjo tik 15 žmo- 
hiiį, pražuvo todėl 140.

| Šiaurinę Indiją atlankė 
vėl badas. Prekės valgio 
produktų* pakilo ant' 300% 
ir pakilę dar labiau.

| : Maskolija pakėlė ant 
100%, taigi dvigubai, mui
tus ant amerikoniškų maši
nų.

| Vladivostoke b: mnta- 
vojo kareiviai. Jenerolas Sa
li vanov likosi kareivių pašau
tas.

Nauji Rasztai
Vilniuje pradėjo išeidinė 

ti naujas lietuviškas laikraš
tis p. a. „Lietuvos Ūkinin
kas”, išleidžiamas J. Vileišio. 
Laikraštis išeis kas sanvai- 
tę. Kaip galima manyti iš 
pirmoj numerio, laikraštis Lie
tuvos ūkininkams bus gana 
naudingas. Pakraipa jo to
kia kaip ir „Vilniaus Ži- 
niij.

Londone išėjo humoristiš- 
kas lapelis p. a. „Sparva”; 
išeidinės jis kada susirinks 
pakaktinai medegos ir pinigų. 
Teksto jame mažai.Iliustraci
jos-yra karikoturos politiško 
turinio. Lapelis gaunamai 
pas Lizdeiką.

Darbininkas. Mė
nesinis darbinikų laikraštis, j 
išleidžiamas Lietuvos Socijal- 
demokratų partijos, Londo
ne. Nr. 5. Telpa jame 
straipsniai: Naujos caro val
džios mylistos.' Kam mums 
reikalingas Vilniuje seimas. 
Pirmutiniai dvarų darbinin
kų štreikai: Vėkšnių ir Šiau
lių spiek, Beisogalos apiel. 
įvairios vietos. Pirmutiniai 
sodžiaus darbininkų streikai. 
Kas darosi musų sodžiuose ir 
miestuose (visokios žinios iš 
Lietuvos)^ Iš po caro jun
go. Kareivių subruzdimai.

Katalikiško laik
raščio ,,Žvaigždė s’ 
Kalendorius metams 
1906. Shenandoah, Pa. 88 
pusi. . r

Apart kalendoriškos dalies, 
telpa jame: Kalba, raštas Ge
ručio; Laiškelis apie Connec- 
tieuto lietuvius, parašytas 
kun. Žebrio. Perspaudintos 
eiles apie Lydos pilį kun. 
Gimžausko. Vaizdelis Miš
ke. K^arė Maskolių su Japo
nija. Medžioklė paliose. 
Daina ant Naujų Metų.v At
sižiūrėjimas į praeitį. Atsi
tikimai 1905 m.

Kokia mums rei
kalinga v a 1 d ž i a. Pa-

Kapsukas. Išleista 
Soči jai • dem okratų 
32 pusi, 
čia pirmiausiai

Šalin care

rašė V. 
Lietuvos 
partijos.

Telpa 
straųisniai:
valdžia, kuriame išrodyti visi 
negerumai tos valdžios? Ko 
kirf yra kituose kraštuose 
valdžia. Visuotinas, lygus, 
tiesus ir slaptas balsavimas. 
Kas reikalinga, kad galėtų 
įvykti tikra žmonių valdžia. 
Kam mums reikalingas Vil
niaus seimas. Paskutinės ca
ro valdžios dienos. Prie dar 
bo!

Ką atneša soeija- 
1 i z m a s? 8 pusi. Aiški
nami čia mieriai socijalizmo 
ir koki* jis atgabena naudą.

P r u s i j oV L i e t u v i ų 
Dainos. Surinko ir pri
dedamas anas per Rėžą Nes- 
seimą un’*, Dr. Sauerven* 
rinktas bei kitus rinktas arba 

vo paties kasta Vilius Kalvai-



Hs. Tilžėj. 1905 m. 408 
pusi.

Telpa Čia iš viso 774 lietu
viškos dainos ir 5 verstos į 
vokišką kalbą, kadangi lietu
viškas jų tekstas pražuvo. 
Apart žmonių dainų, yra čia 
dar ir eilės tūlų lietuviškų 
raštininkų, kaip antai Sauer- 
veino, kurių čia ne priderėjo 
talpinti, kadangi Sauerveino 
eiles nieko bendro su žmonių 
dainoms ne turi. Apart to, 
ne reikia užmiršti, kad Sau- 
ervein, kaipo vokietis, nors 
tankiai lankydavosi Lietu
voj, neįstengė persiimti dva
sia lietuviškos kalbos, todėl 
ir jo eilės nekaip lietuviškai 
parašytos, sunku jas lietuviui 
skaityti.

Dainos Prūsų Lietuvoj su
rinktos turėtų būt tarmėj 
Prūsų Lietuvos. Čia gi tar
me Prūsų lietuvių ne užlai
kyta. Dainų taisytojas dai
nas tas taikė prie musų 
literatiškos kalbos. Tas, ži
noma, žmonėms skaitymą pa
lengvės, bet užtai daug Tin
kins žudys moksliškos vertės, 
kadangi dėl tų visų perdirbi* 
nėjimų jau dainų originališ
koms negalima vadyti.

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS
Pagal Schmd’į.

Vietines Zinids
-------- 1—

— Pereitą nedėlios dieną, 
Bricklayers haley, ant kertės" 
Monroe ir Peoria st., štrai- 
knoĮanti spaustuvių statėj^i 
vietinės unijos No. 16 turėjo 
su.- .rinkimą, ant kurio pribu
vo ir garsus Darbo Federati- 
j »s prezidentas Gompers. 
, is laikė kalbą, kalbino dar
bininkus kovoti už 8 vai. dar
bo dieną ir kad prie darbo 
butų prileidžiami tik prigu
linti į uniją. Bet 8 vai. dar
bo dieną daug lengviau per
varyti tiesdariųjjute, o Gom
pers tuom tarpu ne organi
zuoja dąrbininkų su politiš
kais siekiais.

— Detektyvai Luhey, Far- 
re| ir Morca pereitos nedėlios 
dieną, Monadnock trioboj, 
pagavo netikėtai garsų Chi- 
cagos geležinių kasų ardyto
ją. Namų už veizėto jas mat 
patėmijo kokį ten vyriškį be
sidarbuojant prie geležinės 
kasos biuruose Michigau 
Central geležinkelio ir davė 
žinią dabojantiems nedėlioms 
triobą detektyvams. Su re
volveriais rankoj atėjo detek
tyvai ir rado kasų daužytoją 
pasikavojusį po stalu ir jį su
areštavo.

— Pereitą sanvaitę Chica- 
goj pasimirė 504 ypatos, ku
riame tai skaitliuje buvo 286 
vyriškiai ir 218 moterų. Vai
kų iki 5 metų amžiaus pasi
mirė 132, senelių virš 60 me
tų 105. Daugiausiai mirčių, 
nes 86, buvo nuo plaučių už
degimo, nuo džiovos 61, nuo 
inkstų uždegimo 39, žmogžu
dysčių buvo 19:

— Pereitą sanvaitę Chica- 
goj du lietuviški saliuniukai 
likosi plėšikų nušauti: Bar- 
čaitis ant Noble gatvės ir 
Belskis ant kertės 33 ir Hal- 
sted st. Paskutinio užmušė
jus suėmė, jais pasirodė ai
riai.

.— Saliune pn. 255 S. Hal- 
sted st. likosi nudurtas airys 
John McBrierty. Nudurė jį 

. grekonįs James Caraconis.
Užmušėją suėmė. Jis airį 
nudurė užtai, kad tas greko- 
nį už kokį ten mažmožį paba
rė. ~

— Namuose pn. 417 E. Su- 
perior st. rado negyvą 24 me
tų švedę, Amandą Pearson. 
Prileido ji mat į kambarį ga- 
zo, atsigulė į lovą ir užtroško. 
Kadk ją rado, gelbėti buvo 
jau per/ėlu.

| Darbįninkas G. Marksu- 
Vias, pn. 205 S. Clark st., lip
damas trepais, nupuolė į kel- 
norę ir susiskaldę galvą. Nu
gabeno jį į paviečio ligonbu- 
tį, bet maža yra viltis, kad 
galėtų išgyti.

Peledis vanagas ant lizdo.

Sparnai tvirti, todėl vana- 
'grar •' r»- ”gas urnai gali prilėkti prie 

patėmytos aukos, . kartais 
puola nuo viršaus tiesiog kaip akmuo ir lėk
damas, griebia auką savo tvirtais pirštais. 
Il£i, išskėsti, aštrus kaip adata, nagai lenda 
į kūną gaudomo žvėries ir jis jau, sykį su
čiuoptas, negali išsisukti. Pirštų apačioj 
yra paduškaitės, kurios neleidžia nagams rem- 
tiesi į žemę ir, tokiu budu, juos saugoja nuo 
nusidilinimo; todėl ir nagai šitų paukščių 
visada aštrus, niekada nenudyla.

Pagriebta paukščio pelė ar žiurkė bando 
gintiesi, bet vanagas, kaip ir visi draskanti 
sutvėrimai, yra'Srutas, jis greitai suvaldo sa
vo auką.

Nuo įkandimų besiginančio užpulto žvė
ries, saugoja paukšti plunksnos, o kojas ir 
naguSTaginiai žvynai.

Užriestu kaip vašas snapu, paukštis pra
kerta galvą pagaut^ žvėries ir drasko kūną. 
Viršutinė snapo dalis apglėbia iš abiejų pu
šų aktinę. Kraštai abiejų snapo dalių aš
trus, todėl vanagas piauja su snapu mėsą 
kaipi su žirklėms.

Smulkius žvėrelius, kaip antai, peles, 
pelgaudžiai vanagai ryja čielus. Todėl na
srai jų dideli, stemplė ir pilvas gali išsiskė
sti. Neperimamas pilvo pagauties kūno da
lis, kaip antai plaukus ir plunksnas, išmeta 
iš pilvo atgal, išvemia.

Didysis vanagas ir mažesnis už jį put- 
pelinis vanagas užpuola ant visokių žvėrių 
ir paukščių, kokius tik gali įveikti, todėl jie 
vodingi paukščiai. Viršutinė kūno dalis 
palša, apatinė šviesesnė, su tamsiais dryžiais, 
dryža ir uodega.

Erelis gyvena kalnuose ir didelėse gi
riose Europos ir Azijos, yra tai didžiausias 
Europos paukštis, turi apie 1 metrą, arba 3| 
pėdos ilgio. Ne be pamato jį todėl vadina 
paukščių karaliumi. •

Kondoras turi su viršum vieną metrą, ar
ba pusę sieksnio41gio, o išskėsti sparnai turi 
daug daugiau pločio. Yra tai didžiausias ir 
drūčiausias draskantis paukštis. Plunksnų 
parva juoda, tik didėsės sparnų plunksnos ir 
apikaklė ant kaklo baltos. Tamsi galva ir 
raudomis kaklas pliki. Patinai ant galvos 
turi raudoną mėsinę skiauterę.

Apuokas 
į — draskantis 

paukštis, to
dėl snapas 
jo, kojos ir 
nagai pritai
kyti priesjo- 
kio gyveni
mo;
ir kojos jų 
tokio sudėji- 

H mo kaip ir 
»kylė! vanagų, vien 

š trijų apuokų pirštų, kraštinis gali būt nu
kreiptas į užpakalį.

Apuokai — naktiniai paukščiai. Pęr 
dieną snaudžia kur atkampioj vietoj, medžių 
skylėj, pastogėj, bažnyčių bokštuose.- To
kiose jau vietose krauja sau lizdus, kur deda 
visai baltus kiaušinius. Plunksnų parva 
amsi, todėl paukščius tuos nelengva pate
mpti; naktyj gi visai negalima patėmyti. 
Plunksnų parva ant viršaus palša, apačioj 
rausva su baltais ir rudais taškais. Aplink 
snapą, akies plunksnos baltos, tveria jos kai
pi širdies pavidalą.

- Sutemus, apuokai kelia iš miego. Akys 
jų didelės, lėlė gali išsiskėsti; todėl net tam
soj į tokias akis patenka daugiau šviesos ir 
paukštis gali matyti. Išskėsdamas ir su
traukdamas akies lėlę, paukštis gali pritai
kyti akį tai prie matymo artesnių, tai toliau 
esančių daiktų. Apuokai jieško pagauties 
lakiodami pažemėj; lekiant, akys būva nu
kreiptos žemės link.

Visai tamsiose naktyse, kada ir su pa- 
gelba geriausių akių nieko negalima matyti, 
apuokui prigelbsti neišpasakytai jauslus gir
dėjimas. Didelės ausų skylės uždengtos 
odos raukšlėms, bet lekiant paukščiui, tos 
raukšlės nusistumia nuo ausies skylės ir tve
ria kaipi ausfes grybą, kuris priima visokius 
balsus. Paviršių to ausies grybo dar padi
dina iš kraštų esančios baltosios plunksnos 
ir, tokiu budu, į ausį patenka daugiau bal
sų, tas padidina girdėjimo jauslumą.

Apuokai lekia lengvai ir tykiai, lėkimas 
todėl nestabdo eilučių į ausį balsų, jie iš
girsta ir pajunta mažiausią oro sudrebėjimą. 
Lėkimas apuoko tykus todėl, kad ant viso 
kūno ir ant sparnų plunksnos tankios ir 
minkštos.

Pelėda yra didžiausia terp naktinių 
draskančių paukščių. Gyvena giriose; turi 
didelę pajiegą, užpuola net ant didesnių žvė
rių.

snapas

DALIS II.
Laipiojanti paukščiai.

Prie tos dalies priguli paukščiai perinti 
nerangius vaikus, kuriuos lizde reikia mai
tyti. Kojos jų pritaikytos laipiojimui.

Margasis genys turi 24 centimetrus ar
ba apie 10 colių ilgio. . T

Plunksnų parva marga, todėl ir vadina 
jį marguoju geniu.

Genys gyvena ant medžių, kur krauja 
sau lizdą. Genys iškala sau lizdą išpuvu
siuose medžių kamienuose, kur deda baltus 
kiaušinius.

Medžiuose genys rauda ir paistą. Jis 
minta vabalais ir jų kirminais, kuriuos ran
da skylėse medžių žievės ir medy j, teipgi vi
sokiuose plyšiuose.

Margasis genySTt jo lizdu.

Kondorai.
' L _ v

Kojų pirštai silpni, su bukais nagais. 
Tas rodo* kad kondorai nėra tikrais draskan
čiais paukščiais, mintančiais gyvais žvėrims. 
Iš tikro jie minta labiausiai negyvais, ster- 
vena. ' ' . '

, Sparnai kondorų ilgi ir platus, todėl jie 
ilgai ir lengvai gali lakioti, pasikelia ant oro 
iki 7 vioratų augščio.’’ Akys jų labai geros, 
nuo didelės augštumos_paukštis pamato ne
gyvą žvėrį ir tuo jaus nusileidžia žemyn. 
Snapas jų drūtas, su juom kondoras pralupa 
žvėries odą ir į mėsą įleidžia snapą ir galvą. 
Kondoras ne kasdieną gali gauti sterveną, 
todėl radęs sykį, jis tiek prilesa, kad užtek
tų ant ilgo laiko, neįstengia pasikelti, bet 
turi tūlą laiką ilsėtiesi. Nors kondorai min
ta sterveną, bet išalkę, užpuola ir ant gyvų 
žvėrių, pakelią ant oro net suaugusią avį.

Apuokas turi apie pusantros pėdos il
gio. Minta pelėms, todėl yra naudingas 
paukštis ir jų nereikia naikinti, o neišmin
tingi žmonės nekenčia, persekioja, laiko už 
nešiojančius nelaimes. Teisybė, išveizdis 
apuokų nepaprastas, "be t tas išveiidis yra tik 
prisitaikymu prie sanlygų, kokiom gyvena.

ilgas, laibas ir lankus it paukštis gali jį įkiš* 
ti į vabalų medyj padarytas skyles. Dide
snius vabalus genys, tiesiog, persmeigia aš
triu, raginiu liežiuvio- galu, turinčiu atgal 
nukreiptus akstinu^. Smulkus tiesiog pri
limpa prie liežuvio,/kadangi jis visada ap
teptas limpančią medega, limpančioms sei
lėms.

Genys atgabena labai didelę naudą gi
rioms, kadangi nė jolęs kitas sutvėrimas ne
gali tiek išnaikinti vodingų vabalų, prisirin
kusių medžio žievėj, kiek jų išnaikina ge
nys. Apart to, duobes, iškapotas genių me
džių kamienuose, sunaudoja giedanti paukš
čiai, kurie tokiose duobėse krauja sau liz
dus, o visi giedanti paukščiai teipgi naikina 
vodingus vabalus. Teisybė, genys lesa ir 
sėklas spyglinių medžių, bet už jas atlygina 
šimteropai, gindamas medžius nuo vodingų 
vabalų.

Žaliasis genys minta skruzdėlėms, ku
rias gaudo savo limpančiu, seilių aplipusiu 
liežuviu. Todėl tai žaliasis genys tankiai 
bėgioja ant žemės. Čia žalia plunksnų par
va, panaši į parvą žolės, saugoja paukštį nuo 
priešų.

Gegužė. ( Išgirdę gegužės kukayimą, 
džiaugiasi žmonės, kadangi žino, kad pavasa
ris galutinai pergalėjo žiemą.

Gegužė tokio didumo" kaip balandis. 
Ant kojų trys pirštai nukreipti pryšakin, o 
vienas užpakalin; bet kraštinis pryšakinis 
pirštas gali atsikreipti ir užpakalin. Todėl 
gegužė gali tvirtai laikytiesi lygiai ant laibų, 
kaip ir ant storų šakų.

Gegužė minta visokiais vabalais, ypač 
gi vabalų *kirminais. Todėl snapas jos trum
pas ir silpnas. Ypač gegužė mėgsta plau
kuotąsias kirmėles, kurios labai vodingos 
medžiams, o jįj neima, nemėgsta kiti paukš
čiai. Todėl tai gegužė priguli prie naudin
giausių paukščių.

Ant žiemos gegužės išlekia į šiltus kra
štus, o iš jų sugryžta gegužio mėnesyj.

Gegužė nekrauja lizdų, bet savo kiauši
nį padeda į lizdą mažu giedančių paukštelių. 
Gegužė pasirenka tokį lizdą, kuriame yra 
jau padėti kiaušiniai ir ten padeda savajį ir 
lizdo savininkė jį išperi drauge su savo kiau
šiniais. Tankiausiai lizdo savininkė nepa- 
tėmija svetimo kiaušinio, kadangi gegužės 
teipgi labai maži, mažesni negu kitų paukš
čių to paties didumo ir tokios jau parvos, 
kaip ir tų paukštelių, kurie sau lizdą sukro
vė. Išsiperėjus, lizdo savininkai maitina ge
gužiuką drauge su savo vaikais; bet svečias 
auga greičiam jam būva ankšta mažame liz
de, todėl jis išstumia laukan, išmeta iš lizdo 
savo augintojų ir penėtojų vaikus. Užau
gus sparnams, gegužiukas išlekia iš lizdo ir 
ant visados persiskiria su savo augintojais. 
Gegužės apie savo vaikus visai nesirūpina, 
rūpestį sukrauja ant pečių kitų paukščių.

Papūgos turi daugiausiai puikių parvų 
plunksnas, o protiškai stovi augščiatk už 
daugelį kitų paukščių.‘ Tėvyškė papūgų 
yra nepereinamos girios karstų kraštų. Ypač 
daug jų gf vena giriose karštų pietinės Ame
rikos kraštų.

Daugumas plunksnų papūgų yra žalios 
parvos, dėlko tupinčius medžių viršūnėse 
sunku tuos paukščius patėmyti; parva ta 
gina paukščius nuo priešų. Raudona, mė
lyna, geltona ir "balta parva, kokios pasitai
ko terp tų paukščių plunksnų, ne teip aiškios 
giriose ir nepuola į akis, kadangi tuose kra
štuose, kur tie paukščiai gyvena, -giriose me-. 
džiai nežudo lapų ir nuolatai 
parvų žiedais.

Tankiose giriose nelengva 
lakioti. Todėl papūgos ne tiek 
klojimui^kiek laipiojimui po medžius, kojos 
jų tokios jau kaig genių, taigi laipiojančios. 
Laipiodama po medžius, papūga prigelbsti 
sau dar su snapu; viršutinė snapo dalis už
riesta ir pasibaigia aštriu vąšo galu.

Minta papūgos augmenų vaisiais, riešu
tais, sėkloms. Jos kiečiaučius riešutus per- 
spaudžia su savo šnapu kaipi simustukais ir 
išima branduolį ilgu, minkštu liežuviu. Jei
gu gi reikia persiusti arba paimti kokį la-

Kaip gi genys iškala medžiuose sau liz
dą ir kaip suranda ten sau maistą?

Ankpirštų genys turi tvirtus nagus, ku
rie lengvai įlenda į visokias nelygumas me
džio kamieno. Du kojos pirštai nukreipti 
užpakalin, o du pryšakin. Tokios kojos ge
riausiai tinka laipiojimui ir todėl jas vadina 
laipiojančioms. Genys kybo pasikabinęs 
ant dviejų pirmutiniųį>irš|ų, o du užpakali
niai palaiko jį ir neduoda nupulti žemyn.

Įsikabinęs į medį, jis fenųasi teipgi dar 
ir ant savo uodegos. Genys gali tvirtai rem- 
tiesi ant uodegos, kadangi jos plunksnos yra 
storos ir drūtos. — .O • V"Vabalus iš žievės ir medžio genys išima, 
kaldamas medį savo;druĮu snapu. Snapą 
jis turi ilgą, tiesų, koniško pavidalo, labai 
kietą. Viršutinė jo dalis 
apatinės ir pasibaigia 
gi išrodp kaipi aštrus i 
pu paukštis gali'nuaki 
kieto medžio.

Kaklas trumpas, todėl paukštis su sna
pu gali gerai pataikyti į tą vietą, kur'nori. 
Ir žmogus, kapodamas malkas, jeigu reikia 
pataikyti į kokią vietą, paprastai, kirvakotį 
paima trumpiau.

Galva sunki, o tas padidina smarkumą 
snapo sudavimų.

Genys vabalus paima Iš medžio liežuviu, 
kurį gali gana toli iškišti iš snapo. Liežuvis

uputį užeina už 
is ašmenims, tai
gas. Tokiu sna- 

špioteliuB net labai

žydi visokių

paukščiams 
sutvertos la-

tėmyti lizde. Lizdus krauja terpšakėse ne
toli medžio kamieno ir uždengia iš viršaus 
kerpėms teip, kad nelengva tokį lizdą atskir
ti nuo medžio šakų parvos, sunku jį patėmy-

Papūgos.

bai stambų vaišių, tai papūga prigelbsti sau 
dar su kojomis, kapodama, laiko vaisių ko
joj, kaip žmonės rankoj.

Žiub€».

Žiubės minta augmenų sėkloms ir va
balais. Trumpas, storas, koniško pavidalo 
snapas, gerai pritaikytas perkandimui aug
menų sėklų.

, Žiubės maisto labiausiai jieško ant že
mės, todėl kojos jų tvirtos. Rudenyj šitie 
paukšteliai išlekia į šiltesnius kraštus, kur 
gali rasti maistą ir žiemos laike.

Giriose fr ladkuose gyvena daug giedan
čiu paukščių giminingų žiubėms.

Naminis žvirblis ir artimas jo giminai
tis, laukinis žvirblis, laikosi visur,, kur tik 
žmonės augina javus. Naminį nuo laukinio 
nesunku iš parvos pažinti: naminis«žvirblis 
turi palšą galvą ir gelsvai baltą skersinį dry
žį ant sparnų; laukinio žvirblio galva tamsiai 
ruda, o dryžis ant sparnų suvisu baltas; 

‘apart to, laukinis žvirblis turi dar po vieną 
juodą šlaką ant veidų, naminio gi žvirblio 
veidai balti. Žvirbliai sulesa daug vodingų 
vabalų, bet už tai jie daug blėdies dirba, ės
dami auginamų javų grudus, kapodami vyš
nias, vynvuoges, nugnyba augmenų bumbu- 
ras. Iš tikro, jie daugiau blėdies negu nau
dos atgabena.

Starta žiemos laike laikosi drauge bu 
žvirbliais prie triobų, vasaros laike gyvena 
ji laukuose ir giriose; badas mat ant žiemos 
veja tuos paukštelius iš laukų į kaimus.

Žylė žiemos laike laikosi prie triobų, jas 
tankiai laiko klėtkose namieje.

KanariŠkas paukštelis priguli prie to 
paties paukščių skyrio; paeina iš Kanariškų 
salų, bet dabar juos Europoj tyčia augina ir 
augintojai veda gana plačią prekystą. Kas 
žiemą iš Vokietijos į Ameriką atgabena tūk
stančius tų gražiai giedančių paukštelių. 
Laiko juos klėtkose.

Laukinis vyturys turi 17 centimetrų,ar
ba 7 colius ilgio. Gyvena laukuose. Plunk
snų parva atsako parvai dirvų, ant kurių 
gyvena ir ta parva saugoja paukštelį nuo 
priešų akių. Lizdą krauja žemėj iš šaknelių 
ir žolių; kiaušinių parva panėši parvai dir
vos, todėl lizdą priešams nelengva patėmyti.

Vyturys patinas gieda savo giesmę pa
linksminimui perinčios kiaušinius pataitės; 
tą daro ir visi kiti giedanti paukščiai, patai
tės, paprastai f negieda. Kadangi vyturiai 
po kelis kartus peri kiaušinius, tai ir jų gie
smė nesiliauja lauke per visą veik vasarą.

Vyturiai minta viskuom, ką gali rasti 
laukubse: jaunais želmenims, vabalais, grū
dais Ir sėkloms augmenų. Maisto jieško jie 
ant žemės, todėl bėgioja geriau už kitus gie
dančius paukščius. Rudenyj, stoka inaisto 
priverčia-vyturius išlėkti į Šiltesnius kra
štus, bet pavasaryj jie anksti sugryžta.

Kuoduotasis vyturys turi tokią jau par
vą kaip ir laukinis, bet jis turi ant galvos 
kuodą. Kuoduotasis vyturys pasilieka Lie
tuvoj per žiemą ir atlekia tankiai į kaimus.

Kaiminė kregždė. Žmonės džiaugiasi, 
žiūrėdami* kaip kregždės lipina sau lizdus 
pastogėj. Jie mano, kad kregždė atgabena 
laimę. Nors ji laimės ir neatgabena, bet pa
linksmina kaimų žmonis, kurie nedaug link
smybių mato. Italijoj ir Išpanijoj, perle
kiant, jų daug užmuša; sparnus mat jų var
toja papuošimui moterių skrybėlių. Bet da
bar jau, antai, Italijoj, protingesni žmones 
pradeda protestuoti prieš neišmintingą naiki
nimą tų naudingų paukščių, reikalauja, kad 
randas uždraustų medžioti.

; DALIS IIL
x Giedanti paukščiai. - *
Paukščiai išperinti silpnus vaikus, ko

kius tėvai turi maityti lizde. Daugumas jų 
turi gražų balsą.

Žiubės turi 16 centimetrų arba suvir- 
šum 6 colius ilgio.

Kaip tik pasibaigia žiema ir pavasario 
saulutė pradeda šildyti žemę,tuojaus girdėt 
ir žiubių čiulbėjimas.

Žiubės gyvena giriose ir soduose. Pati
nas labai gražus paukštis, pataitė už tai vie
nodo parvos, dėl ko, perint, nelengva ją pa-

(Tolia us bus)

'Namine kregžde ir
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• Sidabrinis kryželis
arba

DAILIDĖ IŠ NAZARETO.
APYSAKA EUGENIJAUS SŪE.

Vertė J. Laukis. ‘

— Tuomi geriau: šitie debesiai nedory
bės turi praplyšti, idant dangus galėtų išsi- 
giedroti ir saulė prašvisti amžinai.

— O jei jie save dantims grieš ant že
mės pirma kalenimojais amžinoje ugnyje, šir 

- • tie lobingiejie, šitie augštiejie kunigai, šitie 
vainikuotiejie karaliai Faraonai, tai jie tų 

’ bus atgabenę patys! — sušuko Banajas — 
jie tų bus atgabenę patys.

. . — Teip, teip, tas teisybė.
— Oho! — tęsė Banajas — šitaane pir- 

' mas sykis, kų pranašai šaukte šaukė jiems į 
.ausis! ‘Pataisykite savo gyvenimus! bukite 
gerais, bukite teisiais! bukite mielaširdžiais! 
Pažiūrėkite žemyn į savo kojas, nesiaugštinę 
savo puikybėje! 
npute geriausių 
Jus pargriuVate 

pripiltos
klausiate savęs, ar šiądien vilktis vilaginį ru-- 
bų siuvinėtų auksu, ar aksominį, siuvinėtų 
sidabru? O jūsų artymas drebantis nuo šal
čio po savo skarmalais, negali net paragauti 
iš jūsų taurės, ar palaižyti trupinių nuo jūsų 
puotų? Dėl vidurių Jerėmijaus, ar gali tas 
tęstis nors kokį ilgį laiko?

— Teip, teip! — šaukė daugumas balsų 
— šitas tęsėsi gana ilgai — net ir kantriau
sias pailso galutinai!

— Lėčiausias veršis ant galo pasiprieši
na jiešmui!

— O ar yra toksai j iešmas kaip alkis?
— Teip — tęsė Petras — šitas traukėsi 

gana ilgai; teip, šitas traukėsi per ilgai.... 
todėl Jėzus, muši} mokintojas, pasakė: ‘Dva
sia Viešpa|ies yra viršuj mane, kadangi jis 
patepė mane skelbti evangelijų vargiem- 

■ sieros: jis atsiuntė mane gydyti netekusius 
širdies, skelbti išvadavimų belaisviams ir at
gavimų matymo akliems; skelbti daleistinų 

_ metų ir dienų, kurioje jis atsigrieš ant prie
šų.’

Šitie Petro privesti Nazarėniėčio žodžiai 
iššaukė naujų subruždimų ir Genavaitė išgir
do vienų iš dviejų slapti} žvalgų įstatymo bei 
augštųjų kunigų, sakantį į savo draugų:

— Dabar Nazarėnietis neištrūks iš mus, 
toki žodžiai tikrai perdaug suokalbiški ir ne
dori.

* Bet naujas garsus trukšmas tuojaus pa
sigirdo iš lauko karčiamos Laukinio Asilo, 
iš kurio galėjai atskirti tik vienų šauksmų,

, ' kartojamų visų: •
— Tai jis, tai jis! —•
— Tai musų draugas!
— Šitai, yra Jėzus, šitai jis yra!

SKYRIUS III.
Minia esanti karčiamoje, dabar. išgirdu

si apie pribuvimų Jėzaus Nazarėniškojo, gau
dė ir siųste vienas kitų išeiti jaurtųjį mokin
tojų pasitikti; motinos su mažais vaikais ant 
savo rankų, stengėsi pirmutinės prieiti ar
čiaus prie Jėzaus, raišiejie, imdamiesi už 
kriukių, meldė savo aplinkinių duoti jiems 
kelių. Įtekmė žodžių sunaus Marijos buvo 
jau tiek perimanti ir labdaringa, kad stipre- 
sniejie traukėsi į šalį, duodami moterims ir 
kenčiantiems prisiartinti prie jo.

Joana; Aurelija ir jos vergė dalinosi 
abelnu jausmu; ypatingai Genavaitė, duktė, 
pati ir gal vienų dienų motina vergų, pajuto 
nepaprastų plakimų širdies, ,pamačiusi tų, 
kuris atėjot kaip jis sakė, apskelbti belai
sviams jų išvadavimų ir paleisti ant valios 

-tuos, kurie buvo suvaržyti pančiais. • Ant 
galo Genavaitė pamatė jį.

Sūnūs Marijos, draugas mažų vaikelių, 
vargių motinų, kenčiančių ir vergų, buvo 
apsirengęs, kaip ir kiti izraelitai, jo bendra- 
žemiai; dėvėjo jis rūbų balto audimo, sujuo
stų per juosmenį šikšniniu diržu, prie kurio 
kabojo čeraslas; keturkampė, idėlyna skrai
stę driekėsi jam nuo pečių.

Jo ilgi kaštoniniai plaukai^ vaiškųs kaip 
' neseniai kaltas auksas, dribo į abi šąli jo iš

blyškusio veido aniuoliško gerumo; jo lupos 
ir smakras buvo įpusėję želti plaukais tokios 
jau auksinės spalvos, kaip ir plaukai ant gal
vos. Jo būdas buvo meilus ir draugiškas; 
jis širdingai spaudė rankų kožnam, kuris 
jam padavė.

* Jis tankiai lenkėsi, kad pabučiuoti kurį 
iš apdriskusių vaikų, kabinančius! jam į rū
bų skvernus ir, su neišpasakyta linksmybe 
jis tarė į stovinčius apie jį:

— Tegul vaikai prisiartina prie manęs.
Judas, žmogus nelemto ir prigavingo 

veido ir Simeonas, du Jėzaus mokiniai, ėjo 
drauge su juo ir nešė kožnas po dėželę, iš 
kurių sūnūs Marijos,* paklausęs ligonio ir 
išklausęs jo su atidžia, ėmė vaistus ir davinė
jo sergantiems bei moterims, atėjusioms 
klaustis jo rodos ar pačios sau ar-.savo vai
kams. . » .

Tankiai, su davinėjamais balsamais ir 
rodomis, Jėzus pridėdavo dovanų pinigais, 
kuriuos jis ėmė iš čeraslo, kabančip jam po 
diržu; jis teip tankiai siekė į tų Čeraslų, kad, 
galiaus, įkišęs rankų, nusijuokė liūdnai, pa
jutęs nedidelį kišenių tuščiu. Taigi pasisu
kinęs visaip, jis išreiškė didelį pasigailėjimų, 
tartum norėdamas parodyti, jog jis beturi 

v kų duoti. Paskui tie, kuriuos jis sušelpė sa-
* vo rodą, balsamais ir pinigais, karštai jam 

. dėkavojo; jis tarė jiems savo malonum bal
su:

— Dėka vokite .ne man, bet Visagaliu-

$

O, jus šliaužiai! jus nustu- 
valgį nuo, savo torieliaus! 
vyno prisiputę; antros jus 
sklidinos iki briaunų; jus

čiam Dievui,. Tėvui mus visų, kuris yra dan
guje — rymtis su jumis.

— Jei tavo išdas pinigų pasibaigia, 
drauge, tai tu turi dar neišsemiamų išdų ge
rų žodžių — tarė Banajas, sumanęs prieiti 
prie Jėzaus Nazarėniškojo visai arti, stebėda
masi į jį lyg kad su guodone ir sujudimu, 
kas darė jo žiaures ypatybes užmiršti norais.

— Is tikro — patarė kitas — papasakok 
mums. Jėzau, apie dalykus, kuriuos męs var
gus ir nužeminti galime suprasti, žodžius mu
sų šventojo ir dieviškojo pranašo, tankiai, 
vienok, nesupraųtamus mums vargiems žmo
nėms.

— Iš tiesų, musų gerasis Jėzau, — pri
dėjo gražus vaikelis, išėjęs pryšakinėn eilėn 
ir nusitvėręs jaunam Nazarėniečiui už skver
no rūbo — pasakyk mums vienų iš tų prily
ginimų, kurie teip labai mums patinka ir ku
riuos męs kartojame savo motinoms ir bro
liams.

—- Ne, ne — atsiliepė kiti balsai; — pir
ma prilyginimo užvesk vienų iš savo puikių
jų kalbų prieį ištvirkėlius lobininkus, galin
guosius ir pasipūtėlius.

z Bet sūnūs Marijos parodė linksmai ant 
mažo vaikelio, kuris pirmas prašė prilygini
mo ir, atsisėsdamas arti stalo, paėmė jį ant 
savo kelių, tokiu budu parodydamas savo 
meilę dėl vaikų. Sūnūs Marijos, rodosi, sa
kė, kad šitas vaikelis turi būti užganėdintas 
pirmutinis su jo noru. . Visi, tad, susispietė 
apie Jėzų; vaikai, kurie'jį teip labai mylėjo, 
susėdo pas jo kojas; Oliba ir kitos meiliotės 
susėdo teipgi ant žemės įpročiu Rytų, apka- 
bindamos kelius rankoms ir išpėlindamos 
akis į jaunąjį Nazarėnietį, su nekantrumu. 
Banajas ir kiti jo rūšies, susirinkę užpakalyj 
jaunikaičio, paliepė tylėti žingeidžiai miniai. 
Galiaus, kiti tolymesni, kaip Joana, Aureli
ja ir jos vergė Genavaitė, padarė antrų eilių, 
pasilipdami ant suolų. Jėzus, vis laikyda
mas mažų vaikelį ant savo kelių, apsikabinu
sį plonyte rankele apie kaklų sunaus Mari
jos, tartum buvusį ant jo lupų, pradėjo se
kantį prilyginimų:

— Vienas žmogus turėjo du aunu; jau
nesnis sūnūs tarė savo tėvui: „Tėve, atiduok 
man priklausančių man dalį.” Ir tėvas ati
davė jam jo dalį. Neužilgo po tam jaune
snysis sūnūs susiėmė viskų, kų jis turėjo, ir 
išėjo į tolymų šalį ir ten jis savo dalį pralei
do. Jam viekų praleidus, šalyje kilo didelis 
badas ir jam užėjo vargas. Jis todėl pristo
jo ant tarnystes pas vien)} gyventdjų tos ša
lies, kuris jį pasiuntė į laukus šerti kiaules. 
Ten jis noriai butų kimšęs į savo pilvų pelus, 
kuriuos ėdė kiaulės, bet nieks jam nedavė.

Prie šitų prilyginimo žodžių, vaikutis, 
kurį sūnūs Marijos laikė ant savo kelių, atsi
duso giliai, sudėdamas rankutes išreiškimui 
pasigailėjimo. Jėzus tęsė toliau:

— Ant galo, paklydęs sūnūs atėjo į sa
ve, tarydamas: „Kiek tai tarnų pas mano tė
vų turi duonos gana ir gali jos duoti kitiems, 
o aš baigiuOetbadu. Stosiu ir eisiu pas savo 
tėvų ir tarsiu jam: tėve, aš nusidėjau prieš 
dangų ir prieš tave ir neesu vertas daugiau 
vadintis tavo sunumi; priimk mane kaipo 
vienu iš tavo samdomų tarnų.” Ir jis stojo 
ir nuėjo pas savo tėvų. Bet tėvas iš tolo dar 
jį pamatė ir pasigailėjo jo, išbėgo pasitikti 
jį, puolė jam ant kaklo ir pabučiavo jį. Jo 
sūnūs gi tarė jam: „Mano tėve, aš nusidė
jau prieš dangų ir tave ir tavo akyse neesu 
vęrtas daugiau vadintis tavo sunumi.” Bet 
tėvas pasakė savo tarnams: „Atneškite ge
riausius rubus ir užvilkite ąnt jo; ir užmau
kite žiedų ant jo piršto ir užaukite kurpes ■ 
ant jo kojų; ir atveskite čion penėtų veršį ir 
paplaukite jį; ir valgykime ir linksminkime- 
si, nes šitas mano sūnūs buvo numiręs ir vėl 
atgijo, buvo pražuvęs ir vėl atsirado.”

— O, koks geras tėvas! — tarė vaikutis 
ant kelių Jėzaus. — O, koks geras ir jau
trus tėvas, kuris vietoje barti, dovanoja ir 
glaudžia! — Į

Jėzus nusijuokė, pabučiavo vaikutį į 
kaktų ir tęsė toliau:
z — Ir jie pradėjo linksmintis.t JBet vyre
snysis sūnūs, pagryždamas iš laukų, ateina 
arčiau namų ir girdi muzikų ir šokius. To-

"""
Nes, jei, papildžius man pirmų klaidų jau
nystės, mano tėvas butų pasekęs tėvų tavojo 
prilyginimo ir' " 
po ženklų atli 
su lazda iš 
bučiau sėd 
draugėje ea^> ’ 
namais yra tjd 
vaikais pikti s 
motinos piktiį a 
tėvu žmogaus t

— Šitas ma -v.-uvjv_
tarė meiliotė Oliba, — nes jis žinojo, jog 
Dievui davus jaunybę kožnam sutvėrimui, 
kartais jie sunaudoja jų ant blogo; bet, jei 
suteršti, nelaimingi ir gailėdamiesi gryžta 
nusižeminę, reikalaudami mažiausios vietelės 
tėvo namuose, tai jų, anaiptol, nereikia 
stumti, bet, priešingai, ar gi jie nėra verti 
priimti su pasigailėjimu?

— Aš neduočiau nė vynvuogės kaulelio
— tarė kita — už anų vyresnįjį brolį, tų žmo
gų su turtu, teip žiaurų, neatjaučiantį ir 
pavydų, kuriam dora atsieina niekas.

Genavaitė išgirdo sakant vienų iš dviejų 
farizėjinių žvalgų savo draugui:

— Nazarėnietis gudriai pasigerina pik
tiems pageidimams šitų valkatų. Anot jo, 
kiekvienas pasileidęs tinginys, kuris butų 
išbėgęs iš tėvo namų, turi tiesų pasiųsti savo 
tėvų Belzebubui,. jei tas, vietoje klaidingai 
patariamas papiaudinti nupenėtų veršį, išsi
varo laukan, kaip tai ir pridera, tų niekšų 
sūnų, kurį alkis vienas atveda avinykan.

— Iš tiesų; o visi teisingi ir išmintingi 
žmonės bus laikomi už kietširdžius ir pavy
duolius.

Ir vyras prašneko balsu, manydamas, 
jog nieks nežinos, kas tų pasakė:

— Garbė tau, Jėzau Nazarėniškasis, gar
bė tau, globėjau, apgynėjau mus, ištvirkėlių 
ir paleistuvių! Neišmanymas yra būti iš
mintingu ir doru, kuomet penėtas veršis yra 
piaujamas paskutiniams, paleistuviams.

Šitie žodžiai farizėjinių žvalgų iššaukė 
garsius murmėjimus; visi sužiuro užpakalin, 
iš kur jie atėjo; pasipylė grūmojimai:

— Šalin su žmonėmis nepermaldaujamos 
širdies!

O! tie žmones yra be ^pasigaiĮėjimo, 
be mielaširdybės, gailestavimas negraudina 
jų — tarė meiliotė Oliba; — šitie suledėję 
kūnai negali suprasti, kad kituose kraujas 
verda!

— Tegul pasirodo tas, kuris tų pasakė!
— užriko Banajas, piktai rėždamas į stalų 
sunkia, gumbuota lazda — teip, tegul jis pa
rodo savo dorų veidų, sanžiniškėlis! aštresnis 
už muši} draugų Nazarėnietį, brolį varguolių, 
sergančių ir kenčiančių, kuriuos jis šelpia 
gydo ir ramina! Dėl akies Jerobabeliaus! 
Aš norėčiau matyti jį akys į akis; tų baltų be 
dėmės avinėlį, kuris ateina čion išbliauti sa
vo dorybes. Kur gi ji, toji nekalta lelija 
žmonijos klonies? Jis turėtų kvepėti geru, 
kaip tikras balsamas — pridūrė Banajas, iš
plėsdamas savo šnirples; — o, dėl nosies Ma- 
lachijaus! aš neužuodžiu visai to kvapo iš
minties, to kvėpylo teisingumo, kuris turėtų 
išduoti parinktų ant kvapsningumo vazų, pa
slėptų terp mus vargšų nusidėjėlių! ,

- Šitie Banajo pajuokimai padarė klausy
tojams didelius juokus; žvalgas gi, kuris bu
vo užsipuolęs ant žodžių Jėzaus, nesiskubino 
užganėdinti reikalavimo narcaus Nazare n i e- 
čio draugo; priešingai, jis ir jo draugas nu
davė, buk dairosi, kaip ir visi kiti, iš kur 
tie žodžiai atėjo. Trukšmas pradėjo eiti di
dyn, kuomet jaunasis Nazarėnietis davė žen
klų, kad jis nori kalbėti; audra tarytum už
keikta, nutilo ir Jėzus atsakydamas ant už
metimo buvimui perdaug geru nusidėju- 
siems, tarė su kirčiu didelio švelnumo:

— Kuris iš jus, turėdamas šimtų avių, 
nepaliktų ant alkšties devyniasdešimta devy
nių ir neitų jieškoti vienos pradingusios, kol 
jos nesurastų? Suradęs, neneštų jos ant sa
vo pečių su džiaugsmu atgal; o parėjęs na
mon nevadintų savo draugų ir pažįstamų ir 
nesakytų jietfis: „Džiaugkitės.su manim, nes 
aš suradau savo pradingusių avį.” Ir aš sa
kau jums — tarė sūnūs Marijos, balsu pilnu

■ ir 
aš sakau jums, kad danguje bus didesnis

ų padavęs man rankų, kai- 
o, vietoje kų išvyti mane 

aš šioje valandoje, gal, 
ie savo doraus žydinio, 
y uos, kuomet dabar mano 

is, skurdas, mano pačia ir 
anymai, sūnus skurdo, tos 

O! kodėl aš neturėjau 
o kaip prilyginime?....
ingasis tėvas dovanojo —

dėl jie šaukia viena-Urną ir klausia jo U iežto ir malonaU8 vyriausybiškumo - 
Us viskas reiškia. Tarnas atsako jam: ,.Ta- ]uma kad dangu]e bu8 dides„„
vasis brolis pagryzo«r tavo tėvas papiaiidino dįjauggina8 jį vieno atsivertusio nusidėjėlio,

7P ...- , . negu is devyniasdešimties devynių teisiųjų,
las vyresnįjį užpykino ir nereikalaujančių atsivertimo.
oiti vinim* tririMl touna įuoina ~ *

penėtų veršį, už tai, kad jis atsirado sveikas
ir gyvas.”
jis nenorėjo eiti vidun; todėl jo tėvas išėjęs 
vadino jį, bet sūnūs jp tarė jam: „Per šitų 
pulkų metų aš tarnavau tau, nėkuometne-i .
peržengdamas nė vieno tavo prisakymų, o žodžiais n gestais, 
man nė ožyčio niekad nedavei, idant aš gale- — Atsakyk aut šito, mąno baltas av,nė- 
čiau pasilinksminti su draugais. Bet kaip p*Lelija be dėmės!-—Jare Banajas, Šneke- 
tik parėjo ans sūnūs paleistu vingai praleidęs damas į nematomų j į aiškintojų Nazarėniėčio.

negu iš devyniasdešimties devynių teisiųjų,

Šitie graudinanti žodžiai Jėzaus padarė 
I bruzdų įspūdį ant minios, pritariančios jam

Atsakyk ant šito, mano baltas avinė-

— Jei tu1 neaptinki su nuomone mano 
draugo, išeik Ir pkteisink savo žodžius.

____ _  — Didelė gartiė, anot Jėzaus — pratarė 
tarė vaikutis; — jis pavydi savo nelaimiu-1 kitas; — didelė garbė tam, kuris nė alksta, 

’ ” ’ ‘_’ ir labai nė trokšta, kbris’ nėra nė apsirijančiu, nė

savo dalį, tai tu papiaudini jam penėtų ver- 
Tšį!....”

.— O! koks netikęs vyresnysis sūnūs! —

gamjam broliui, pagryžpsiam kad i_____
nelaimingu- ųamon. Dievas bemylės šito pa
vyduolio sunaus, ar mylės jį, mano gerasis 
Jėzau?

Sūnūs Marijos pakratė galvų, kad atsa
kyti vaikučiui, jog Viešpats iš tikro nemylė
jo pavyduolių ir sakė toliau:

— Bet tėvas tarė sunui: „Mano sunau, 
tu visuomet esi su manim ir viskas, kų aš tu
riu, yra tavo; pritiko mums pasilinksminti ir 
pasidžiaugti, nes šitas tavo brolis buvo numi
ręs ir dabar yr vėl gyvas, buvo pražuvęs ir 
dabar atsirado.” _ . - . . .

Visi būvusiejię susigraudino iki ašarų kurį ji mylėjo. Nuo to laiko, nežiūrint į y- 
' *’ Sunui Marijos apsisto- das jos gyvenimo ir nuperkamybę jos me:,~ 

kurį Judas, jo moki- bų, Magdalena parodė, kad josios širdis

girtuokliu! • ’r'
— Dora yra lengva tai, kuriai nieko ne- 

stoksta — tarė meiliotė Oliba — alkis ir 
išteklius pagadina moterių daugiau, negu 
pasileidiipas.^ T(’ (

Staiga pikilo5 subruzdimas minioje kar- 
Čiamos ir pasigirdo vardas Magdalenos.

— Ji yra vfena iš tų tvarinių, kurios 
vaisbuoja sav8 kinais — tarė Joana Aureli
jai; — jų ne skurdas įstūmė į šitų nupuoli
mų, kaip kad kitas, bet iš pirmo klaida, pa
sekama apleidimu to, kuris jų suviliojo, o

ne-

nuo šito pasakojimo. Sunui Marijos apsisto- 
juąjšgerti stiklų vyno, I ‘
nys pripylė jam, Banajas, klausęsis jo su di
deliu akyvumu, sušuko:

— Drauge, ar žinai, kad tai yra gyveni
mas .beveik mano paties ir daugelio kitų.

das jos gyvenimo ir nuperkamybę jos meily- 
.. 'tgaitaBH. ~ j—1— nė

ra galutinai pagadinta. Vargšai niekuomet 
neprašo jos veltai ir ji karštai yra mylėjusi 
kaikuriuos vyrus BU atsidavimu ir be atsižiū
rėjimo, paniekindama dėl jų augštns kuni

gus, daktarus tiesų ir turtingus viešpačius, 
kurie per viens kitų plakėsi su dovanomis; 
mano vyras ir kiti buvo skaitliuje tų pasidi- 
džiuotinų jaunikių.

— Jis yra išleidęs ant Magdalenos dide
lius pinigus, teip ji yra graži —- pasakojo 
jauna moteris su atlaidingu juoku. — Jis 
yra vienas iš tų, kų jų apturtino. Jie pasa
koja pastebėtinus daiktus apie jos namų, ar 
greičiau rūmų, kuriame ji gyvena; josios 
skrynios prikrautos nematyčiausiais daigiais 
ir tvoskiančiausiais deimantais. Vazos pil
nos aukso ir sidabro, pargabentos su dide
liais išlaidžiais iš Romos, Azijos ir Grekijos, 
sukrautos ant josios lentynų; tyriškas pur
puras ir šilkai dabina sienas jos gyvenimo, o 
pas jų tarnų tiek daug, kaip pas kuni- 
gaikštę.

Męs ir turime šituos sutvėrimus Itali
joje ir romiškoje Gaili joje, kurių gėdų per
einantis lepumas piktina vidutiniškų pasitu- 
rėjimų daugelio teisingų moterių — tarė Au- 
rėlija. — Bet kų šita Magdalena gali norėti 
huo šito jaunojo Nazarėniėčio?

— Be abejonės, ji ateina, kaip ir dauge
lis kitų jai panašių, kurias čion matai, var
gesnes už jų, bet nemažiau nupuolusias, kad 
pasiklausyti Jėzaus žodžių; šitie malonus ir 
jautrus žodžiai užgauna širdį savo dvelkian
čiu pasigailėjimu, suminkština jų ir padaro 
susigraudinimų.

— Ei! — prabilo keli balsai — vietų 
Magdalenai, gražių-gražiausiai!

— Karalienei mus visų! — tarė Olibos 
draugė anai su išdidumu — nes, ištikro Mag
dalena yra visų mus karalienė,

— Prasta karalybė! — atsakė Oliba, at
sidusdama — josios gėda yra matoma nuo 
augščiausio iki tolymiausiam!

— Bet ji tokia turtinga! tokia turtinga!
— Koks yra skirtumas terp to, ar parsi

duoti už grašį, ar už/ aukso kalnų? — atsakė 
vargioji meiliotė — negarbė yra ta pati.

— Oliba, tu visai jš proto eini!
Jauna moteriškė neatsakė nieko, tik at

siduso. Genavaitė, kaip ir jos ponia, pasi
lipusi ant kėdės, pasistiebė ant galų pirštų 
-ir tuojau pamatė garsiųjų roeiliotę įeinant į 
karčiamų.

Magdalena buvo nematyto gražumo. 
Smakrinis kampas josios turbano iš balto šil
ko, .apkraštuoto auksu, gaubė jos blankų ir 
juosvų veidų pastebėtino sudėjimo; jos ilgi 
antakiai, juodi kaip ėbenas, tarytum kasos 
plaukų, atrodė tamsiu brūkšniu ant kaktos 
lygšiol išdidžios ir begėdiškos, bet dabar rū
škanos ir nuleistos, kadangi ji atrodė visai 
nusiminusia; Galai blakstienų, nudažyti 
mėlynu dažu sulyg mados rytėnų, pridavė 
jos akims, pasriuvusioms ašaromis, kasžinkų 
tokio įdomaus ir, rodosi, dvigubino gražumų 
jos akių, žibančių per ašaras, tartum, du dei
mantai.

Ilgas rūbas lyriškojo šilko mėlynu dug
nu, kraštuotas duksu ir siuvinėtas žemčiū
gais, driekėsi ilgu ruožu paskui jų, aplinkui 
juosmenį gi, turėjo ji plevėsuojančių auksi
nę juostų, išsodintų visokių spalvų akmeni
mis, tokiais pat, kaip ir karolių, auskarių ir 
apirankių, kuriomis jos plikos, gerai nutu
kusios rankos buvo apmaustytos. Šiteip pa
sirėdžiusį, laikydama rankose brangesnį už 
auksų Airnų*) baltai-raudono alebastro iš 
Chaldėjos, žengė palengva prie jaunikaičio 
iš Nazareto.

•) Urna — indas laikymui atmenasčiij.

— Kokia atmaina Magdalenos ypatybių 
— tarė Joana Aurelijai. — Šimtų sykių ma
čiau jų nešykloje pranešamų jos tarnų, įsirė- 
džiusių į puikias livrėjas; pergalę grožybes ir 
apsvaigimų bei džiaugsmų jaunuomenės galė
ja) išskaityti iš josios veido. Ir ji bailiai 
žengia prie Jėzaus, nusižeminusi, nesava, 
verkianti ir daugiau susirupinusi negu liūd
niausia iš vargiųjų moterių, laikančių ant 
savo raukų blogai aprengtus savo kūdikius.

. — Bet kų ji rengiasi daryti? — užklau
sė Aurelija kassykis labiau atsidėdama — Ji 
stovi prieš jaunikaitį Nazarėniškųjį; vienoje 
rankoje ji laiko savo alebastrinę urnų, pri- 
spaudufei prie sujudusios krutinės, kita gi 
nusiima savo brangi} turbanų. Ji trenkia jį 
į žemę. Jos storos ir gluodnios striuogos 
plaukų nupuola jai ant krutinės ir pečių, iš
siskleidžia lyg aksominis apsiautalas ir nusi
driekia net iki žemei.

— O, žiūrėk! žiūrėk! jos ašaros pasi- 
dvigubina — tarė Joana — jos veidas visas 
apsiliejo joms.'

— Ji klaupia pas Jėzaus kojas pasa
kojo Aurelija — ir aplieja jas savo ašaromis 
bučiuodama jas....

— Koks širdį perimantis srubavimas!
— O ašaras išlietas ant kojų sunaus Ma

rijos ji šluosto savo ilgais plaukais.
— Dabar gi,- vis nesusilaikydama nuo 

ašarų, ji ima savo alebastrinę urnų ir išpila 
ant kojų Jėzaus gardų kvėpylų, kvapsnis ku
rio pasiekia net čia.... / • x

— Jaunasis mokintojas bando jų pakel
ti; ji nesiduoda; ji negali kalbėti; jos sru- 
bavimas užima jai balsų; ji lenkia savo gra
žių galvų iki pačiai žemei.

Jėzus, vos galėdamas susilaikyti nuo su
sijudinimo, atsikreipė į Simeonų, vienų iš sa
vo mokinių ir tarė:

— Simeonai, aš turiu tau kų pasakyti.
— Kalbėk, mokintojau!
— Vienas skolintojas turėjo du skoli

ninku: vienas jam kaltas buvo penkis šim
tus grašių, kitas — penkiasdešimts. O kad 
jie neturėjo jam iš ko užmokėti, tai jis abiem 
dovanojo jų skolas. Pasakyk man dabar, 
katras iš jų turi mylėti jį labiau?

(Toliam bus )

Araugai mus priešą yra 
mus priešais.

Kas neeina su mumis, tai 
prieš mus eina. Teip nuo 
daugel amžių gudrus žmonių 
skriaudikai su apgavikais 
kalbėjo. Teip turėtų šaukti 
ir skriaudžiamiejie valando- / 
je, kada atėjo laikas su gink
lu pasipriešinti žudytojams. 
Tautos carų nuslopintos to
kiose valandose turėtų atsi
minti, kas jiems gelbėjo * 
skriausti, kas užtarė baudžia
vų vardan Dievo, kas laikė* 
žmogų už vergų savo, idant 
dienųje keršto, tie carų par 
gelbininkai nepasiliktų užpa- • 
kalyje pasikėlusių prieš ti- 
rionus. Norint paveikti ir 
nusikratyti nuo kokio despo
to, reiktų žinoti, kas jie yra, 
kuom yra ir kiek tokių jo pa
galbininkų yra..., Ant ne
laimės,neišsitobulinusiems ka
rėse vargdieniams visuomet 
stoka va Supratimo, kad pas- 
laptas priešas yra pavojin
gesnių už atvirų priešų. Ga
rai su ištobulinta kariumene 
negali tiek su ginklu nuveik
ti, kiek su pagelba viliugin- 
gai farizęjiško mokslo pasi- 
slėpėlių tarpe pasikėlusių 
prieš carų, nes kulka užmuša 
kūnų, o žodis užmuša dvasių. 
Tų teisybę galime aiškiai ma
tyti net šios dienos sukilime 
darbininkų prieš carų Masko- 
lijoj. Kųgi ten matome? 
Pirmiaus puolė į akis didis 
visų luomų, apart kunigiško
sios, neužsiganėdinimas iš 
valdančių caro tarnų-. Po- 
tam puolė į akis, rodos vi
siems džiaugsmingas faktas, 
tas, kad caras, turbut, pasi
jutęs silpnu valdyti visų 
žmonių protais, pavedė savo 
tų valdžių dvasiškijoms viso
kių tikėjimų. Tas, ant išžiu- 
ros labdaringiausias, faktas 
išganymui dūšių reikalingas, 
kaip matyt iš pasargų, pri
kergtų „Lietuvos” redakci- » 
jos prie mano straipsnio, Įli
pusio 1 n u m. š. m., neturi jo
kios vertės akįse redakto
riaus, nes jis daugel vietose 
stengėsi sumažinti svarbumų 
dvasiškos luomos tautos gy
venime. Caras tuomi aktu 
nenusilpnėjo tik, priešingai, 
sudrutino savo paslaptų už
pakalinę armijų, kurios moks
las neužvylimai užmuš dva
sių pasikėlėliuose pirmiaus 
negu jie paveiks carų.

Paaiškinimui, tos teisybės 
privedu čia žodžius ,,Partijos 
Svobodnomisliaščich” Mas- 
kolijoje, kuri programę savo, 
išrodžjusi kokių įrankių rei
kia vartoti išgujimui despo- 
tizmuo, štai kų nurodo šios 
dienos revoliucijonieriams: 
„Šiandien, sako, kada socijal- 
demokratai rengiasi prie so- . 
cijališkos revoliucijos, ir už 
neatbūtinų išlygų pasekmės 
laikojjolitikiškų revoliucijų”, _ 
tai yra, kad proletarijatas 
stengiasi sugriebti į savo ran
kas diktatūrų, „tai mus par- r 
tija apsiskelbia prieš viso
kias diktatūras. Mes tvirti- 
nam, kad nors ir pasisektų 
SD*.P. užvesti respublikų, tai 
ji butų vienos dienos respu
blika, nes šiame laike luomą 
ūkininkų, kunigų ir didelė 
dalis likusių, gyventojų yra 
toli nuo respublikoniškų idė
jų. Idėja caro, kaip idėja 
aukštesnio teisingumo ir val
stijos galybės, turi dar šak
nis giliai įleidusi massoje gy
ventojų. Nuo pirmų dienų 
pagarsinimo respublikos Mas-. 
koHjoje įviktų baisiausia savi- - 
tarpinė kova, kuri užsibaigtų 
ne kitaip, kaip pralošimu 
respublikonų”. Arba, kaip 
nekurie lenkai jau spėja, pa
tektų į rankas Vokietijos. 
O Lietuva pirmiaus pakliūtų 
į nagus kaiserio, šaukiančio 
„Drang nųch Osten!”

Užlaikydami -nors tas mis- 
lis omenyje, pastatykime 
klausimų: Kokių rolę gąU nu
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Imti dvasiškijos: pravosla
viška, katalikiška, protesto- 
niška ir kitos, jeigu imtynės 
8.D.P. su> carizmu prasitęs 
nors metus ilgiaus, jeigu ne
pasiseks caro išvyti pirmiausi 
Ar jcs, akis> užmerkusios, 
svajos apie dangaus karaly
stę ir teip linksmins savę; ar 
žiūrės, kad jų iki šiai dienai

SL'.' ” 1
vos” redaktorius nereikalavo 
juoktis iš seno L. L. S. sekre
toriaus, sakydamas: „Mes 
juk norime, kad įstatimda- 
vėjais butų visi žmonės”. 
Vietoje šitos pasargos, tilpu- 
sios nuo redakcijos mano 
straipsnyje „Į veikiančius^re- 
voliucijoje tautiečius”, ge
daus butų padaręs, įrašyda-

mo žmonių, nebūtų galėję tų 
padaryti, o šiųdien vis ma
žiau yra žmonių spangai 
klausančių keno nors palie
pimų. Rd.). Taigi nepri
dera rašyti, kad mus kunigai 
gelbsti kovoje už liusybę, dėl
to kad vienas iš aukų rinkė
jų „emancipacijai mokyklų” 
pasiuntė 300 dol. „gavimui

saVo nutarimus, pasilieka ko
pijų, kad konyta|as negalėtų 
iškreipti kuopų nutarimus. 
Komitetas, peržiūrėjęs kuo
pų nutarimusi sulyg daugumo 
balsų — pagarsina per orga
nų SusivienJJjimė? telp pat, 
kaip ir seimų, nutarimus (tas 
gimdytų dar didesnį neužsi- 
tikėjimų negu datmr. Kasgi
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žmonių garbinimas augalų, 
gyvūnų ir kitų daigtų; daug
yra apsireiškimų, kurių prie-, švento darbo, prie Šios kovos 
žast| žmonės norėtų supra
sti.

Žmogus neprivalo manyti, 
kad jis neturi gana mokslo ir 
proto suprasti išvadžiojimus 
philozofų. Philozofų smege
nys nesiskiria savo chemiška-

kviečiame jus, Broliai, Drau
gystės, prisidėti prie šio

musų brofių už gerovę h 
laisvę ir paaukauti iš iždo 
draugystės, arba uždėti ant 
savęs mokestį gelbėjimui mu
sų baduojančių ir kraujų lie
jančių brolių ir pinigus kųo- 
veikiausiai pasiųsti išrinktam

eidinėti, bet raidžių dirbtuvė 
padarė mums kėblumus. Da
bar spaustuvė yra jau gata
va,-viskas supirkta ir darbas 
pradėtas. ,, Tiesos Draugas” 
išeidinės du kartu per mėne
sį; talpįs teologiškus, moks
liškus ir polemiškus straips
nius, korespondencijas, ži
nias iš darbų lauko, iš Lietu-

keikiami S. D. kuogreičiau- 
šiai galų gautų? Jos, kaip iš 
darbų matyt, vienos prisi
dengs Dievo rūbais ir rūpin
sis kuodaugiausiai pasipelny
ti politiškai ir ekonomiškai, 
ne veizint kas viešpataus 
Maskolijoje: caras, kaiseris 
ar S. D. diktatorius? Kitos 
atvirai gins carų žudikų. , O 
tokiu budu išsipildys plianas 
popiežiaus seniai nurodytas 
suprantantiems,, lupomis ar- 
chivyskupo Quigley’o Chica- 
goje: „Nepraslinks 50 metų, 
kaip romiška bažnyčia su 
amerikoniška demokratija 
(plutokralija) valdys svietų. 
Skaitytojas lai nepamiršta 
žodį valdys. Tas žodis, pie- 
keno nesvarstomas, gal godo
tinam redaktoriui „Lietuvos” 
nurodys, kad kunigijos, la
biausiai romiška, įrengusi jau 
Washingtone universitetų 
auklėjimui amerikoniškų di- 
pliomatų, gerai supranta ro
lę, kokių jie lošė ir loš poli
tikoje. Kas įkišo į kalėjimų 
redaktorių , ,Liucifero” Ghi- 
cagoje, o laikraštį uždraudė 
išleidinėti?

Bet pažiūrėkime, kų veiks 
popiežius su savo prisiekdin
ta armija Lietuvoje, o popai 
Maskolijoje? Žinome jau, kad 
dėl slapto paliepimo, musų 
dvasiškija seniai pagarsino 
savo politiškų programų, ku
riame pasakė, kad nesiskirs 
nuo viešpatystės Maskolijos, 
koks jis nebūtų. Dėlko? 
Dėlto, kad popiežius gerai 
atsimena, kiek narsus lietu
viai jo kryžiokų nužudė, kol 
juos į katalikus pavertė. O 
kad Maskolijoje popiežius 
bus dvasišku viešpačiu? tai 
jau bent mažai apsipažinęs su 
bažnytine istorija gali abėjo- 
ti. Čia turiu priminti ,,Lie
tuvos” redakcijai, kad po- 
piežius priėmęs geležinį Bis- 
marck’a, gavo nuo Vokietijos 
kaizerio, įpėdinio kryžiokų, 
puikias dovanas. O už kų? 
Jukgi ne už pažadėjimų jam 
dangaus karalystės! Žiūrint 
į raštus tų meklerių, galime 
daleisti, kad Lietuvos ir Len
kijos kunigai nestos į atvirų 
karę prieš įniršusius vien ant 
caro socijaldemokratus. • Bet 
negalime abejoti, kad imty
nėms pasibaigus, mus kuni
gai nesistengtų atmonyti lie
tuviams už padarytų paniekų 
atstovui popiežiaus Vilniuje. 
Ten jo „dvasia šventa^ liko 
iššvilpta, už kų nė danguje, 
nė ant žemės kunigai negali 
atleisti. Juo daugiaus 
niekinsiu! kunigus, juo la
biau bus jie pavojinges
ni tautai; tuomi greičiaus su- 
ėiriš jie Su viešpačiais nuro
dytais encyklikoje Leono 
XIII. Lietuviški socijalde- 
mokratai, kurie teip įniršo 
ant laisvamanių, lupdami 
(Žiūrėk D. B. N. 30) po 200 
rublių nuo kupigų, kurie 
juos viešai keikė iš sakyklos, 
užmokės tūkstanteriopų baus
mę, nes išdrįsov mokinti žan
darus popiežiaus tautiškos 
doros, bei politikos. Taigi 
nors čia Amerikoje lai L 8. 
D. pavelija kunigams rinkti 
aukas „emancipacijai lietu
viškų mokyklų” ir neužvydi 
L- L. Susivienyjimui geres
nio su kunigais pasielgimo, 
teip besielgdami ir čia ne
galės ištrukti nuo- restituci
jos. L. S. D. iskėĮ>ė kašta
nus, o kunigai juos rija, no
rėdami, kad ir L. L. 8. jiems 
daugiaus pagamintų. Bet ap
siriko ....

Teipgi ir garbingas „Lietu-

mas sekančių: „Tautos atsto
vai, susirinkę Vilniuje, iššvil- 
pė romiškus įstatimdatėjus,” 
mes Amerikoje to nedarysi
me. Tokia pasarga butų nau
dingesnė skaitytojams „Lie
tuvos” negu ir antra redak
cijos pasarga: „Popiežiaus 
viešpatavimas jau šiųdien ne 
teip galingas, užteks išgriau
ti caro sostų. Šiųdieninių 
prietikių negalima jau pri
lyginti prie Napoleono laikų, 
jis su popiežija negalės 
tartis, jeigu jo sostas su
grius”. Mat autorius tos pa
sargos, kaip ir jos skaityto
jai, nepaklausė: Ar popie
žius nepadarė jau sutarties 
su Mikalojumi! Ašgi žinau, 
jog nuo daugelio metų caras, 
lupomis savo . ambasadoriaus 
Izvolskio Romoje tarėsi su 
popiežiumi apie suvienyjimų 
katalikystės su pravoslavija. 
Turbut caras nusileido po
piežiui, nes popiežius 
leido encyklikų į Lenkijos 
vyskupus?. Iki reyoliucija 
neprasidėjo, caras nenorėjo 
dar išsižadėti būt galva pra- 
voslavijos, ir pravoslavams 
draudė pereiti į katalikus. 
Išleidęs gi ukazų apie liuosy- 
bę tikėjimo, jau savo galvų 
su vieny j o su galva popie
žiaus, nes atsisakė nuo tiesos 
kriušti atskalūnus pravosla- 
vijos į kalėjimų, o popiežiui 
pripažino tiesų tari mosi su 
pravoslaviškais arkirėjais, ko 
pirmiaus nevalia—jiems buvo 
daryti. Ar pats Mikalojus 
II nepastos kataliku?! Nėra 
ebejonės, kad popiežius greit 
susitars su arkirėjais, o tos 
sutarties nė guodotinas redak 
torius j,Lietuvos”, nė L.S.D., 
griuvus sostui caro nė su
naikinti, nė sustabdyti ne ga
lės be išvarimo jei bent visų 
spasilėlių su jų hulyganais 
(ilgo reiktų darbo ir dvigubų 
aukų, jeigu norėtume abudu 
išvyti. ’ Užteks todėl tuom 
tarpu užsiimti vijimu vieno. 
Rd.).

,, Svobodnomysliaščije ’’ 
Maskolijoje laiko popus už 
tvirčiausius rengėjus „juodų
jų šimtinių”. Bet popai, iš
skiriant mažų jų dalį, nori 
palaikyti pravoslavijų dau
giaus negu carų, nes jie bijo
si įsiviešpatavimo popiežiaus, 
nes jis galės su laiku paliep
ti popams apleisti pataites, 
kaip jo legatas Amerikoje 
kun. Volianskiui ir kitiems 
rusinams norintiems su pa
čioms apsigyventi Suvienyto
se Valstijose.

Guodotinas „Lietuvos” re
daktorius mano, kad popie
žius su savo kunigija lošia 
mažų rolę tautos gyvenime, ir 
tiki, kad mus dvasiškija re
mia ir drutina revoliucijų 
(Kur tų „Lietuva” pasakė? 
Rd.). O sancta simplicitas! 
Ar kas patinsta nors vienų 
faktų istorijoje katalikystės, 
kur popiežius gelbėjo žmo
nėms iškovoti sau liuosybę? 
Ar guotinas redaktorius ne
žino, kad dogmos katalikiš
kos bažnyčios to nedaleidžia. 
Irlandijojo kunigai pasiprie
šino popiežiui dėlei Home 
Rule, bet nedėlto, kad Irlan- 
diečiams liuosybę iškovoti, 
tik dėlto, jog negana gali iš
lupti pinigų nuo besimaiti
nančių vien bulvėmis. Ku
nigai, reikalaudami autono
mijos, tikisi daugiaus pelnyti 
negu lordai Anglijos. Ar ne 
romiški kunigai panaikino 
savistovystę Irlandijos kaip 
jėzuitai Lietuvos ir Lenkijos? 
(kunigai vieni, be prisidėji-

autonomijos...
Apie „ėmancipacijų mo

kyklų” reikia neatbūtinai 
parašyti — kad kunigai kuo
daugiausiai surinktų aukų— 
ir kad L.Laisvamaniai netap
tų priešais vargdienių.

L. L. S. sekretorius 
kKun. V. Dembskis.

Galėtume pripažinti kun. 
Dembskiui tiesų ir neverdami 
ilgiau polemikų. Bet mums 
rodosi, kad dabar svarbiausias 
lietuvių mieris yra pasiliuo- 
suoti nuo caro jungo. Ant 
to turime apversti visas mii, 
sų pajiegas, nes jas skirsty
dami, nė vieno, nė kito mie- 
rio ne atsieksime. Jeigu ku
nigai yra rėmėjais caro, tai 
išvertus caro sostų, kunigų 
galybė tuom pačiu sumažės. 
Jeigu kunigai kovoje stos ca
ro pusėj, tųsyk lietuviai, ži
noma, ir su jais kovos, kaip 
ir dabar kovoja su negerais 
ne vien kunigais. Bet dabar 
turime kreipti visas musų 
pajiegas prieš svarbiausių 
priešų. Laisvais tapę, rokun- 
das su kunigija galėsime ge
riau užbaigti pats. Kun. 
Dembskis rugoja ant dikta
tūros socijalistų, bet kuom 
yra ir jo polemikos, jeigu ne 
diktatorišku besistengimu 
primesti visiems savo nuo
mones?

Rd.

kontroliuos (uos darbus’Rd.). 
Dabartiniai seimai neužganė
dina sanariųĄ Sušivienyjimo, 
(mums neišrodo ir rašė jo už
manymas praktišku, todėl ir 
jie sąnarių neužganėdįs. Rd.) 
o nemažai pinigų* kaš
tuoja: kas metas, aprokuo- 
jant apie $1200, o naudos iš 
to Susivienyjimas ir musų 
tauta neturi. Graži eks
kursija, . geležinkelių kom
panijoms pelnas, o Susivieny- 
mų tveria ir palaiko darbo 
žmonės, vilkėjai sunkaus šių- 
dieninio surėdymo jungo. 
Mums nėra reikalo mėgždžio- 
ti. parlamenta?takų dešpotų. 
Mes galime broliškai, lygybė
je atlikti savus reikalus be 
despotiškų įnagių, varžančių 
tiesas sąnarių. Kiekvienas 
sąnarys įdeda savo triūsų pa
laikymui organizacijos; juo 
didesnis skaitlius bus sąna
rių, juo drūtesnė organizaci
ja, nes medegiškas stovis or
ganizacijos priguli nuo dides
nio skaitliaus sąnarių. Au
gimas gi organizacijos prigu
li nuo visų jąanarių darbštu
mo, dalyvaujant visiems vi
suose darbuose.

Senas Krivaitis.

Sosivlenyjinio Liet. Am. 
. relkiliuose.*

Nr. 2 „Lietuvos”, mano 
straipsny j p.a.„8usivienyjimo 
Lietuvių Amerikoj reikaluo
se”, buvo nurodyta, kad 
kiekvienas sąnarys yra dalis 
Susivienyjimo, tai privalo tu
rėti lygias tiesas visuose rei
kaluose organizacijos, turi 
būt įvestas visuotinas lygus 
balsavimas visų sąnarių, be 
skirtumo, renka u t centrą liškų 
komitetų, nes centrąliškas ko
mitetas turi prigulėti nuo 
visų sąnarių, bet ne nuo ypa
tų (tas ypatas vienok visuo
tinu balsavimu turi tiesų 
rinkti kuopos, tai kodėl jos 
renka ne geras? Rd.). Spren
dimas visų reikalų Susivie
nyjimo turi prigulėti visiems 
sąnariams. ,, Lietuvos” re
dakcija klausia: kokiu budu 
tuos savo sprendimus sąna
riai turėtų-paduoti? Gal per 
laikraščius? Man rodos, tų 
galima atlikti be laikraščių 
pagelbos, pasiremiant ant 
tiesų lygybės, kų mes teip 
mėgstame minėti ant pople- 
ros musų laikraščiuose._ Man 
rodosi, visi sanariai Susivie
nyjimo galėtų- dalyvauti vi
suose nutarimuose Suvieny- 
jimo (dabar jie teipgi turi tų 
tiesų per kuopas ir jų atsto
vus Rd.). Vietoje darbar- 
tinių seimų galima būt iš
rinkti komitetų iš penkių są
narių išdirbimui programo 
įnešimų. Komitetas, išdirbęs 
programų, turėtų išsiuntinėti 
kuopoms ant apsvarstymo. 
Apsvarstę komiteto įneši
mus, jeigu kas butų to
kiuose įnešimuose kenkian
čio Susivienyjimui ar tautai, 
kuopų sanariai, daugumu bal
sų — turėtų tiesų išbraukti 
iš komiteto užmanymų.. 
Vietoje išbraukto^uo’pos turi 
tiesų paduoti savo įnešimus. 
Teip pat kuopų sanariai gali 
dapildyti komiteto įnešimus, 
jeigu matytų reikalų (tokias 
tiesas, rodosi, kuopos ir da
bar turi, tik iš jų nesinaudo
ja. Rd.). Teip padariusios 
kuopos, pasiunčia komitetui

Apie garbinimą gyvūnų, 
augalų, kulnų, iniškų ir tt.

* Ant kiek mes .suprasti ga-. 
lime, tai apart žmogaus, ne
rasim kitų gyvūnų, kurie,ma
tydami gamtos apsireiškimus, 
k. v. lytų, ^ėjų, • perkūnijų, 
šalti ir tt, stengtųsi prieža
stis tų apsirėiškithų suprasti. 
Daugelis skaitytojų gal pate
li) i jo,-> kad kregždės ir kiti 
lanksčiai skubinasi į savo 
lizdus, galvijų bandos renka
si į krūvų ir, galvas sukišę, 
laike vėtros lankia, kol vėtrų 
nustoja. Bet po lytui ir per
kūnijų, nors sutvėrimai butų 
gana persigandę, apleidžia 
susirinkimo vietų ir lindynes, 
išsiskirsto . po laukuę ir ant 
kiek galima užtėmyti — už
miršta apie įspūdžius, ku
riuos ant jų padarė perkūnas 
ir vėtra. Kitaip yra su žmo
gum: jeigu koks gamtiškas 
apsireiškimas, lytus ar vėtra, 
ant jo žymų įspūdį padaro, 
jis stengiasi, ant kiek gali, 
priežastį tų atsitikimų susek
ti. Žmogus, turėdamas pro
tų, kuris jį virš kitų gyvūnų 
pakelia, tirinėdamas prl- 
žastis gamtos » apsireiš
kimų, kaip žinome, tankiai 
savo protavimuose suklydo. 
Jei mes šiųdien pasišnekame 
su musų seneliais apie gam
tos apsireiškimus ir jų prie
žastis, tai gana tankiai turim 
nusišypsoti iš jų nayviškų 
protavimų. Bet nereikia juok
tis iš nežinios musų bočių, 
nes jeigu mes nepasinaudotu
me iš darbų moksliškų vyrų 
ir moterų, tai ir musų prota
vimai teipat butų gana kei
sti. Dar neušgimė žrųogus, 
o kaip rodos, ir- neatgims, 
kurs supras hųodbgniai visus 
gamtos įstatymus. Žmogus 
turi —. kaip fr kiti gyvūnai 
— tik penkis pajautimus,ant 
kurių išlaukinis svietas pada
ro įspūdį ir tokiu budu jis 
(žmogus) susi^no. su gamta. 
Bet žinome, kad gamtoje yra 
daug daiktų,! kuzių musų pa
jautimai neatjaučia, kurių 
vienok buvimas yra rupesten- 
gų mokslinčių —ne burtinin
kų — darodytas.

Visi apsireiškimai, kaip 
gamtoj teip ir žmonių gyve
nime, turi savo priežastis. 
Pakalbėsime dabar dėl kokių 
priežasčių atsirado tarpe

me sudėjime nuo smegenų 
prasčiausio piemene, ir jei jo 
protavimai bus nebepusiški, 
tai jo raštai bus visiems ne- 
bepusiškiems skaitytojams 
suprantami ir malonus.

Spencer nesilaiko jokios 
politiškos, religiškos, draugi
jinės sektos, bent jo raštuose 
to negalima užtėmyti; jis su
glaudžia į krūvų visus nebe- 
pusiškų ir specjališkų moks
linčių ištirinėjimus ir iš jų 
prirengia sveiko proto žmo
nėms sveikų ir gardų protiš
kų valgį. Kaip per daug sū
dytas, pipiruotas ar per kvailų 
virėjų negerai sutaisytas val
gis kūnų, vieton maityti, jį 
sugadina, teip yra ir su pro
tiška valgiu — knygomis.

Patirimas rodo, kad žmo
nes, kurie daugiau nieko ne
skaito, kaip tik religiškas ir 
burtininkiškas knygas savo 
protų, jei dar kokį turi — 
atšipina suvisu ir ant galo pa
puola į religiškų protligę. Iš 
antros puses, jei žmogus, pa- 
siliuoeavęs nuo religiškų prie
tarų, užsiima vien skaitymu 
antitikėjimiškų rąštų, teipat 
silpnina savo protų.

Didžturčių ir valdonų vai
kai, užauginti be vargų ir rū
pesčių apie ateitį iš didžiau
sios dalies tiki, kad žmonija 
be turčių luomos negali ap
sieiti, jie esanti tvajkos už- 
laikytojai; vaikai gi beturčių 
tėvų, užaugę, susipažįsta su 
socijališkais klausymais, sto
jasi karščiausiais priešinin
kais augštesdiujų luomų ir 
šiandieninės tvarkos.

Tokių paveikslų galima 
butų begalio daug priversti, 
tuotšrpu užteks pasakyti, kad 
Spencer yra bepusišku rašti
ninku, ir kad tie, kurie jo 
raštus su atyda skaito, stoja
si su laiku laisvais— pilniau
sioj prasmėj to žodžio — ma
nomais žmonėmis. •

Nesakau, kad jis butų ne
klaidingu savo išvadžiojimuo
se, anaiptol: jo nuomones 
apie surėdymų žmonių drau
gijos gana klysta, bet mes ne 
privalome užmiršti, kad soči- 
jologija yra naujausias moks
las, kuris dar visai neseniai 
išdygo. Jis anaiptol dar nė
ra atsiekęs tokį augštų laips
nį kaip kad a p.* chemija, 
elektrotechnika ir tt.

(Pabaigus bus.) 
__________  • ?
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Atsišaukimas VietinioChi- 
cagos Centr. Kom. Šelp.

Revol. Lietuvoje.
-Į draugystes, kurioms Ne

pasiųsti laiškai dėl nežinojimo 
antrašo.
Broliai lietuviai ir lietuvaitės!

Ginklų, ginklų! šaukia mu
sų broliai tėvynėje, norėdami 
pergalėti tų nuožmų žmonijos 
prispaudėjų, tų, kuris nuo 
amžių skriaudė ir gėrė musų 
kraujų — tų carų bu jo gau
ja....

Ten musų tėvynė, ten musų 
broliai musų labui lieja krau
jų, nes kas kovoja, tas kovd- 
je žūsta,o už jų pralietų krau
jų mes, sugrįžę, - naudosimės 
laisve. Taigi musų naudai 
jie lieja kraujų, iškovojimui 
geresnės ateities sekan
čioms gentkartėms jie kenčia 
alkį ir šalti.— Negalime mes, 
broliai, būti 'kurčiais ant 
šauksmo alkstančių, gal pa
plukusių kraujuose musų 
brolių, seserų, tėvų, kaimy
nų! .... Jie aukauja gyva
stį, mes prisidėkim bent cen
tu. ' Mes, Chicagos Central. 
Kom. Šelp. Rev. Lietuvoje,

Chicagos lietuvių kasieriui 
vietinio Centr. Kom. Šelp. 
Rev. Lietuvoje, St. Marcin
kevičiui, 4607 So. Ashland 
avė., Chicago, 111.

J. Varkala, prez.
S.Marcinkevičia, kas.'
Dr. A. L. Graičunas, sekt.

C. C. K. Š. R. L.
Tas viskas labai gerai. Bet 

ar iki šiol surinkti pinigai, 
kurių žmonės sudėjo jau su 
viršum 300 dol., nusiųsti, kur 
nutarta ant paskutinio mi
tingo, taigi L. S. D. P.? Jei
gu pinigai žmonių sudėti re
voliucijai, tai jie ne galį be 
naudos gulėti pas komiteto 
kasierių Chicagoj, kadangi 
pinigai reyoliucijonieriams 
labai reikaliugi. taikyda
mas pinigu?, komitetas Užsi
trauks išmetinėjimus ir viso
kius nužiurėjimus. Kils to
ki išmetinėjimai kaip She- 
nandorio muzikantams. Nu
žiūrėjimas ir pagimdytas ne- 
užsitikėjimas ne išeis nė ant 
revoliucijos naudos, nė ant 
naudos komitetui. Tų komi
tetas ne privalo užmiršti.

Red.
643 rubl. išsiausti Lizdeikai. 

Dr. A. L. Graičunas.

Ne reikia teismo!
Skaitant laikraščiuose išsi

tarimus: Šalyn v su carizmu, 
aš pridedu prie to: Šalyn su 
teismu, Šalyn su vaidais! Te 
gyvuoja meilė ir vienybė terp 
lietuvių! Kas yra tie dabar 
terp mus užgimę vaidai? Yra 
tai varlių vestuvės prūde, 
daugiau niekas. Kų mums 
teismas padės, jeigu mes sa
vęs jjemokame suvaldyti? Mes 
savę garsiname sėto jais mei
lės, sutikimo ir vienybės, o 
terp savęs vaidijamės! Kų 
čia pagelbės teismas? Pase
kėjai vienos ar kitos besivai
dijančių partijų reikalauja 
darbų o ne vaidų. Nieks 
nesimokys amato, nematy
dama jo naudos, nors kasžin 
kaip amatų girtume. Kokia 
ant galo vertę gali turėti tas 
trečiųjų sūdąs? Nubaudimui 
kaltos pusės kalėjimo jis ne 
turi, priversti mokėti pinigais 
bausmę teipgi ne gali. Tai 
kokių vertę gali turėti jo nu
sprendimas? Juk jis nę gali 
priversti nė besivaidijančių 
liautiesi vaidų, kurie po teis
mui gali kilt dar smarkesni 
negu prieš teismų. Bet vi
suomenė turi tiesų besivaidi
jantiems pasakyti: nutilkite, 
uždarykite burnas, ne dary
kite skriaudos visuomenei nė 
godžiu, nė darbu, nė kitokiu 
budu, nesiliaujančiais vai
dais erzindami visuomenę, jų 
skriaudžiate. Dabar laikas 
svarbus, tėvynėj skriaudė
jams užmoka bomboms ir kul
koms. Te prasmenga todėl 
teismai ir vaidai, lai gyvuoja 
terp mus meilė ir vienybė, 
lai prasmenga asabiški besi- 
niekinimai musų mažų ir di
delių veikėjų!

J. Mieloms.

! ‘
Naujas laikraštis.

Pirm kelių san valčių patil- 
po žinia „Lietuvoj”, man 
tuokart nežinant, jog po nau
jų metų naujas laikraš
tis, po vardu „Tiesos Dran
gas”, pradės išeidinėti Phila- 
delphijoj' paskirtas reika
lams lietuvių liuteronų Ame
rikoj. Norint tas laikraštis 
da ir nepasirodė, bet žinia 
apie jo išleidinėjimų nėra 
tuščia. Laikraštis „Tiesos 
Draugas” pradės išeidinėti 
apie 15 arba 16 šio mėnesio. 
Jis butų pirmiau pradėjęs iš-

vos ir kitų lietuvių apgyven
tų apigardų. Kaina (prekė) 
„Tiesos Draugo” bus $2.00 
ant metų. Kas norės tų nau- , 
jų laikraštis pamatyti, tepa- 
siskubina savo adresų prisių
sti. Redakcijos adresas toks: 
„Tiesos Draugas” Pub. Co.,

1512 S. Juniper st., 
Philadelphia, Pa.

Ypatingai lietuviai liute
ronai te pasiskubina apsiste- 
liuoti viršminėtų laikraštį, 
prisiųsdami^avo adresus, nes 
jų reikalams bus geriausias 
laikraštis iš visų kitų lietu- ' 
viškų- laikraščių. Todėl ne- > 
laukite, bet apsisteliuokite jį 
dabar, o busite užganėdinti.

Kuri. P. Drignaitis.

Nuo „Aušros” Dr-tės. , 
Centraliskas Komitetas 

,, Aušros” draugystės meldžia 
pavienių sąnarių prisiųsti 
nuo laiko savo antrašus, o 
teipgi širdingai kviečia tau
tiečius ir tautietes tapti są
nariais „Aušros”. Nešimas 
pagelbos musųmokslųeiviams 
yra pareiga kiekvieno lietu
vio ir lietuvaitės, nes, su pa
kėlimu apšvietos kils ir 
ekonomiškas padėjimas lie
tuvių. Kur gyvuoja ap
švietimas, ten supratimas 
ir vienybė. Mes toje valan
doje turime gražų paveikslų 
musų viengenčių latvių: jie 
be apsistojimo eina prie savo * 
sykį užmanyto siekio, nes 
terp jų daug mokytų vyrų, " 
katrie apšvietė savuosius da
bar, eidami visi krūvoj, sten
giasi išsiliuosuoti iš po caro 
jungo.
K.Gugis, ser., C. K. „Aušros” r 

3157 So. Halsted st. «

Ar eina Amerikos laikraš
čiai | Bosiją?

Tokių užklausymų per laiš
kus gauname kasdien, „ar ei
na dabar į Rosijų Amerikos 
lietuviški laikraščiai?”

Cenzūra Rosijoje ant kny
gų ir laikraščių jau pernai 
liko panaikinta. Cenzūros 
jau šiųdien nėra, bet kų daro 
Rosijos valdžia su sau nepri- 
lankiais raštais,nieko nežinia. 
Nuo panaikinimo cenzūros A 
daugybė lietuvių iš Lietuvos 
ir iš Rosijos ^Lietuvų” užsi
rašė ir jiems jų siunčiame, bet 
ar jie gauna jos kiekviena 
numerį, reguliariškai to dar 
nuo jų negirdėjome. Kad f 
Lietuvoje ir Rosijoje skaity
tojai „Lietuva” gauna, ta mes 
tinome, bet nežinome ar jie 
gauna ja reguliariškai. To
dėl mes meldžiame musų 
skaitytoju, gyvenančių Kopi
jos viešpatystėje, pranešti 
mums, ar reguliariškai gauna 
musų laikraštį, kad žinotu
mėme, kaip kitus, norinčius 
ten ,,Lietuvų” gauti, pain
formuoti.

Norintiems siųsti į Rosijų 
perskaitytų „Lietuvų”, mes ' 
patariame suvynioti jų į po- 
pierų, užadresuoti, uždėti už 
2c markių ir pasiųsti. Tada 
persitikrinsite patys ar jusu 
siųstų laikraštį Lietuvoje ga- 
vo ar ne. Siųsti „Lietuvų” į 
Lietuva nesibijokite, priėmė
jo valdžių už .„Lietuvos” pri
ėmimų nebaus. Viskas kų 
valdžia gali padaryti, neduo
ti jam laikraščio, tai viskas.

Redakci įos atsakymai.
ŽiooNiui. Tai privatiškas 

reikalas, lietuvius ne apei
nantis. Tokių atsitikimų lSu- 
va gana, pyktytiesi čia nėra 
visai iš ko. - >
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Atsišaukimas.
No. 3 „Lietuvos”, žiniose 

iš Lietuvos (Iš Aleksandravo, 
Alocko, Zarasų pa v., Kauno 

j gub.) patėmijau korespon
dentą — Žvalgą. Kadangi aš 

*ir patsai pasirašau Žvalgu 
(daugiausiai „Vienybėje”) ir 
jau antras metas vartoju tą 
pseudobymą, tai, išvengimui 
nesusiptatimų. galinčh) atsi
tikti tarpe Žvalgų, mėtočiau 
guodotinos redakcijos patal
pinti šį mano paaiškinimą, 
idant garbus korespondentas, 
radęs tai, galėtų perkeisti sa
vo slapyvardį, nes dviem po 
tuo vardu besidarbuojant, 
galėtų užgimti nesusiprati
mai. Aš kaipo pirmiaiiB var- 
tojąs savo pseudonymą, ne
norėčiau jį atmesti.

Žvalgas I.

gu, ar ant kitokiu reikalu, siuskite juos 
per paczto money orderi, ne per prlva- 
tiszka ozeki. Privatiszki czekiai yra 
tuomi negeri, kad Chicagoe bankos už 
dyka ju nemaino, bet ima už ja iszmai- 
nyma, po 10c, 15c, 20c, o kartais ir 50c 
už sukolektavima ant ju pinigu. Už 
•1.00 verta ozeki Chicagos bankas moka 
tik 90c, o kartais 80c arba 75c. Tokiu 
bndu czekiai netinka apmokėjimui pri- 
vatiszkoms rokundoms, kada už para- 
szyta ant czekio doleri negauni dolerio, o 
tik 90c arba 75c.

Todėl kas siuneziate ,, Lietuvos" re
dakcijai pinigus, nesiųskite czeki, bet 
siuskite paczto, arba expreso money or
deri, tai tie yra Chicago i e už dyka mai
nomi. Czekiai yra geri Chicagoje tiktai 
isz miestu: New Yorko, Baltimores, 
Bostono, Milvvaukes, Philadelphijos ir 
8t. Louis. Isz kitu visu miestu yra ne
geri, todėl kad už ju iszmsinyma reikia 
žudyti kėlės deszimtis centu.

A. OLSZEVVŠKIS.

N. Y. Turiu labai svarbu reikale. Jis 
pats ar ku kitas teiksis duoti žins adre
su.

Draugysčių Reikalai.

Skaitytojams.
Prieš Naujus Metus ,,Lie

tuva” visiems savo skaityto
jams išsiuntinėjo sieniniusKa 
lendorius, o pereitą sanvaitę iš
siuntinėja vėl visiems knygų 
•Kataliogą ir antrąjį Kalendo
rių knygelės pavidale. Jei
gu kuris iš skaitytojų nebūtų 
gavęs kurio vieno, ar abieju 
Kalendorių, tegul atsišaukia, 
o ir jam prisiusime.

Prasidėjo naujas metas, 
taigi dabar yra laikas atnau
jinti prenumeratą, kurių lai
kas pasibaigė, o dar neužsi
mokėjo. ,,Lietuva” dabar 
padidinta, ji dabar suteikia 
skaitytojams beveik dvigu- 

' bai tiek skaitymo ką pirmiau, 
o prenumeratos prekė pasi
lieka vis tik $2.00. Už $2.00 
skaitytojas vienoje ,,Lietu
voje” dabar turi daugiau pa- 

. siskaitymo negu kituose dvie
juose laikraščiuose, kurie abu 
kaštuoja $4.00. Taigi mel
džiame visų kurių prenume
ratos laikas išsibaigė, atnau
jinti ją, kad męs nebūtume 
priversti siutinėjimą sulaiky
ti.

,, Lietuvos” Išleistu ve.

Pirmas Didelis Teatras Keistutis.
Lietuviu Giesmininku Dramatiszka 

Dr-ste parengė dideli teatra subatos va* 
kare lota diena vasario (February), 1906 
m. Pulaskio saleje, 800 Ashland avė , 
prie pat 18tos ui. Sale atsidarye 6ta vai. 
vakare, teatras prasidės lygiai 8ta. Bus 
perstatoma tragedija „ Keistutis”, gra
žiausia isz senovės lietuviu gyvenimo. 
Kas nori pamatyti gražu teatra ir apsi- 
pažinti geriau su musu garsia senovės is
torija, tegul ateina ant szio. perstatymo. 
Po teatrui bus balius, ant kurio grajys 
gera muzika. Kvieczia visus szirdin- 
giausiai.

Komitetu.
taikrodelis Dykai ■ .

Ant BaliausJ \
Nedelioj, 4 Vasario -

(February), igo6m., •
“Lietuva Kliubas" ’y rgT 
laikys savo pinna ba- r 
liu, Freiheit Tumer '/s
saleje, 3417 So. Hal- CZ 
stedst. Prasidės 5 po p 7
{>iet Muzika Kieferio
nienga 25c ypatai. OI

Ineinant in sale gaus V3*
kožuas tikieta su nu- ,V č
meriu, kuriuom turės yy r '
proga iszloszti auksi- j' * 
ny laikrodėly, kury '- // f?r
Kliubas leis ant isz- • •*'
laimėjimo ta vakara.

Balius ir Didelis Lalmęjimas.
Brooklyn, N- Y. 19 kuopa L. 8. P. A. 

iszkelia negirdėta Baliu su dideliais lai
mėjimais. Kiekvienas, inejes turi proga 
iszlaimeti parzsolius, laikrodėlius, flei
tų ir tt. Inženga drauge su laimėjimu 
tiktai 25c. Pelnas nuo baliaus eis ant 
3ju daliu. 1) ant suszelpimo musu bro
liu kovojaneziu už laisve Lietuvoje; 2) 
uždėjimui knygyno Brooklyne; 3) padi
dinimui „Kovos". Balius atsibus nede
lioj, 4 d. Vasario, Smilho svetainėje, 
101—103 Grand st. Uvieczia visns szir- 
dingiausiai atsilankyti.

Komitetas.
Padekavoue.

Dr-te Szv. Antano, Kevanee, III., szir- 
dingai dekavoja lietuviszkai visuomenei, 
jaunikaieziams ir mergaitėms už atsi- 
lankyma ant musu metinio baliaus, ant 
kurio minėta dr te szauniai pu i pelne.

Dr-te Szv. Antano, Kcvvanee, III.
Apgarsinimas.

Dr-ste Szv. Petro ir Povilo isz Chica- 
gos laikys savo pikninka 8 d. Liepos 
(July), 1906 m. Shutz Parke Riverside, 
III. Už tai meldžiame kitu draugyseziu 
ir kliubu toje dienoje nedaryti jokiu 
pikninku nei balių, kad vieni kitiems 
neužkenktume. Su godone

Dr-ste Szv. Petro ir Povilo.
(2-II)

Jonas Radvinauckss, 
416 W. 32nd st New York, N.Y.

Pajieszkau savo broliu, Jono ir Fran- 
oiszkaus Lakinu, Kauno gub., Raseinių 
pav., Maukunu vol., Rožaiteliu kaimo. 
Frenciszkus gyveno Wofrcester, Mass., o 
Jonas Amoni a, N. Y. Jie patys ar ku 
kitas teiksis duoti žios adresu:

Jurgis Latonas,
3405 8. Halsted st. * Chlcago, III.

Pajieszkau Antano Majaueko, Kauno 
gub., Raseinių pav., Vsczgirio sodžiaus 
Du metai atgal gyveno Waukegan, III, 
Jis pats xr kas kitas teiksisduoti žinia 
adresu: —

Jonas Tamoszauckss, 
672 So. Jefferson st. Chlcago, III.

Pajieszkau savo brolio Francziszkaus 
Orvido, Telsziu psv., Varnių parap., 
Jauszaicziu kaimo, Kauno gub. Pirma 
gyveno Bostone. 5 metai kaip Amerike. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinia adresu:

A. Orvidas, 
2401 Kensicgton avė. Kensington, III.

Pajieszkau Antano, Juozo ir Kazimie
ro Oszkevicziu. Vienas 20 metu kaip 
Amerike, o kitas 15 metu. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti man žine adresu:

K. Sutktu, 
10530 Curtes ar. Chicago, III.
s Pajieszkau savo draugo Silvestro Di
džiūno, Kauno gub., 1904 m. buvo Tho- 
mas, W. V.. Turiu labai svarbu reikalą. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu:

• 8. Sroginis, 
2712 Spring AHey, Pittsburg, Pa.

Pajieszkau savo tikro brolio Juozo 
Karpavicsiaus, Suvaiko gub., Senapiies 
pav., Szunsku parap.,Bebrininku kaimo, 
Jis pats ai kas kitas teiksis duoti žine 
adresu:

Peier Karpavicze
Eaton, Oolo.

Pajieszkau Motiejaus Kazlaucko, 43 
metu amžiaus, Suvalkų gub., Senapiles 
pav., Egliaukos parap. ir kaimo. Iszva- 
žiavo Amerikon 18 metu atgal, palikda
mas paezia Lietuvoj. Jis pats arkas ki
tas teiksisduoti žinia adresu;

Petras Zariackas,
144 E. Ilousion st. Nsw York.

Pajieszkau Jono ir Aleksandro Palo* 
czkmiu, abu Bobnu kaimo, Veisėju pa
rapijos, Seinų pav.*, Suvalkų gubernijos. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
adresu:

Vincas Penkunas
191 High st. New Bntain, Conn.

Pajieszkome savo ssvogerio, Jurgio 
Lubino, Kauno gub., Panevėžio pav., Že- 
niszkeliu parap., Bulvainiu sodž. Du 
metai kaip Amerike; gyvena Philadol- 
phia, Pa. Jis pats arkas kitas teiksis 
duoti žinia adresu:

Jos. Levanaitls
3226 Illinois Ct. ' Chicago, IIL

Pajieszkau savo draugo Jono Matu- 
szevlcziaus ir Mikolo Rabaszevskio, abu-, 
du Vabalninku parap., Panevėžio pat., 
Kauno gub. Vienas gyveno Lawrence, 
antras Boston, Mass. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu:

John Garbus,
3236 Illinois Ct. Chicago, Ui.

Pajieszkau Vincento Meszkaucko,Kau
no gub., Panevėžio pat., Zimbi sakiu 
sodž., Linkuvos parap. Dveji metai at
gal gyveno czionai Chicsgoje. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duotižinia adresu:

Juozss Stakienas
172 W. 15 st. Chicago. UI-

•50.62, kuriuos ekfflUnJ11 L. 8. D. P. tr 
mellžiame persi uosti J. fcjzdeikai.

B. Žlarys,
P. O. B6x

Nsifcgatubk, Conn.

Ant pardavimo 
geroje lietuviu apgyvento; vietoj. Biz 
nis Uždirbtas. PrfdžastisVpardavimo — 
•aviniokaa iszvažiotoje i> Lietuva. At- 
■iszaukti ant adreso. 451 So. Can&l st., 
Chlcago, III. ” U

Ant pardavimo bkczern^ ir groeerne, 
geroj, lietuviu apgyvenu)^ vietoj. Biz
nis jau senei Uždirbąs. Atsissaukti ant 
Adreso:

4' P. VVenstein, 
9 Conant st., Boston- Roxbury, Mass.
Ant pardavimo <roaerne ir bu- 

czerue.
Senas, iszdirbtas biznis, lietuviu ir len

ku apgyventoj vietoj. ’ B.znis efha ant 
„cash", knygucziu nėra. Norėdamas 
daugiau apie tai dasižinotl, raszyk ant 
adreso:

John Basnaszkevicz’ 
115 Salėki st.

ir bucsarne,
Bis

Boston, Mus.

Reikalinga gera mergina terp 20 Ir 30 
metu amžiau* prie grosernes biznio kai 
po pirmaranke. Turi gerai mokėti lie- 
tuvitzkai ir lenkizzkai. Uždarbis geras.

D. Kutor, Garfleld Park, <11. 
(3-II>

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

J. P. Raibi rūkas, 
3213 S. Morgan st.o-m r.Chlcago, III.

Pasilinksminimo Balius.
Jos. Žilis, i 24ih st., parengė savo sa- 

liune ant subatos ir nedėlios, 3 ežia ir 4 
d; vasario, 1906 m. pasilinksminimo ba
lių. Ant kurio visus szirdingai užkvie- 
czia. ‘ '

Jos. Žilis,
24th st. . Chlcago, 111.1

J. Laukis
„Lietuvos“ Keliaujantis Agentas 
leidosi važinėti po Pennaylvanyjos Apy
gardas ir pirmiausiai apsilankys Shenan- 
doah’ryj. Per ji galima iszairaszytl 
„Lietuva" ir gauti visokias knygas iss- 
1 ei s tas „Lietuvos" ir ožrubežyje. Kas 
ko norės,bus aprūpintas jo kuogerlausial.

Iszleistuve.

--- :—r
C. Navi< ka*/

Užlaikau visokiu patentuoto gyduolių, 
Amerikoniszku ir pargabentu isz Euro
pos. Teipgl ir visokiu saakniv' Gydau 
nuo visokiu Ilgu: galvos skaudėjimo, 
akiu skaudėjimo, dantų gėlimo, szalczio 
pagavimo, plauku slinkimo, gumbo pa
sikėlimo ir kitu. Gydau vyrus, moteris 
ir vaikus. Nelauk kol liga utsisenes,bet 
jausdamas koki nesveikumą khne kreip
kis tuojaus pas C. Rąžyda
mas indek už 2c marka

‘ O. NAVICKAS,
25 W. Bscond sk Room.2. 8o. Boston,

„Prasijos Lietuviu Datuos“.
Surinko ir pridedamas anas per Rež’a, 

Nesselman’s, Dr. Sauervein’a, bei kitus 
rinktas arba sutaisytas dainas iszleido 
savo paties kasau

V. Kalvaitis.
Ji lotynisskomis (lietuvlszkoms) raidė

mis atspausta, per 400 pusiu didele kny
ga su 780dainelių. Japriaiunezia apser- 
geta vilnai in namus ui 82.00.

V. Kalvaitis,
Tilsit, Germany.

mė
nuo 
vie- 
ina-

t Tegul kili kalba.
~ Ponas Jos. Strba, 749 Hu- 
ber st., Johnstown, Pa., pa
pasakoja štai ką: .„Siunčiu 
širdingiausią padėkavonę Tri
nario Amerikoniškam Eliksy
rui Karčiojo Vyno. Aš tu
rėjau nepaprastai didelį skil
vio neveiklumą per ilgus 
nesiūs ir ėjau nuolatai 
vieno pas kitą gydytoją, 
nok nė vienas neįstengė
nęs išgydyti. Įgrisus vaikš
čioti pas juos, mėginau Tri- 
nerio Amerikonišką Eliksyrą 
karčiojo Vyno ir su džiaugs
mu galiu patikrinti, kad ši
tas galutinai mane išgydė. 
Turėtu būti vartojamas kiek
vieno sergančio skilvio ne
sveikumais.” Su mielu norų 
leidžiame kitus kalbėti apie 
musų preparaciją, parody
mui,~kad musų apgarsinimai 
ne ant žodžių, bet ant faktų 
paremti yra. Męs užtikrina
me tikrai, kad sviete nėra 

/ geresnės gyduolės dėl skilvio 
nesveikumų, nėra kitos gy
duolės, kuri atneštų naudą 
kiekvienai ypatai, o niekada 
blogo; užtikriname, kad ta 
gyduolė yra šauni kraujo va
lytoja ir abelnas sudrutinąs 
vaistas, kad ji yra tikriausias 
atgaivintojas nervų systemos 
ir kad ji yra kuogeriaasiaa 
skydas nuo epidemiškų ligų. 
Mwsų niekada neprašytos pa- 
dėkavonės, patvirtina šituos 
čionai paminėtus ištarimus. 
Gaunamas aptiekose arba pas 
pabrikantą Juozapą Trinerį, 
799 So. Ashland avė., Chica
go, III.

Paįieszko|imai.
Pajieszkau savo trolio Stanislovo Ma

cijausko. Kauno gub., Radviliszkiu pa
rapijos, 20 metu kaip Amerike. Pirma 
gyveno apie New Yorka. Jis pats ar 
kas kitas teiksis; duoti žinia adresu:

Jeronimas Macijauckas, 
2228 Tustin st. * PittsbnTg, Pa.

(2—II)
Pajieszkau savo draugu: M. Samue

lio, Juozo V. Vosylių, Jono Jankancko, 
buvusio 1903 m. Seattle, Wash., Rev. J. 
8. Chepanonio, Juozo Narkuno, Jono Su
jotos, J.Pateluno, buvusio 1903 m. Wln- 
ber, Pa.; Wm. Parnoyo, Antano Avižo
nio, buvusio 1903 m. S. Boston, Mass. ir 
Jurgio Januszonio. Jie patys ar kas ki
tas teiksis'Uuoti žine adresu;

A. B. Suėsta
Bee P. G. Waahington stale

Pajieszkau savo dvieju broliu, Vinco 
<4r Juozo Mažeikiu, abu Suvalkų gub., 
Vilkaviszkio pav., Vatkalioniu gmino, 
Gražiszkiu parap. Vienas jau 19 metu 
Amerike, o antras 20 metu. Kas apie 
juos duos žinia gaus 81.00, nes turiu la
bai svarbu reikale. Atsitzankti ant szio 
adreso;

Jurgis M ateikis, 
59 Wexford st. Brighton, Mass.

(•-H)
Pajieszkau savo sesers Konstancos Pa

plauskienės, po antru vyru Smilginiene, 
Kauno gub., Telsziu pav., Lakiu mieste
lio. Pirma gyveno Philadelphia,\ Pa. 
Turiu labai’svarbu reikale. Ji pati ar 
kas kitas teiksis duoti žinia adresu.

Frank Jasaitis, 
Box 261 Spring Valley, III.
-^Pajieszkau savo pusbroliu Wi)liamo 
irMikok) Valukoniu, Suvalkų gub , Bei
nu pavieto. Lazdynu parap., 4 metai at
gal gyveno Springfleld, IU. Jie patys ar 
kaa kitas teiksis duoti line adresu:

Antanas Žemiackaa,
Box <2 Hitnrod, IU.

Aukos reikalams revoliucijinio 
judėjimo MaskoljJoJ.

įsa Kewanee, III. r J. Ramoszka 11.00, 
J. Juulaitis, J. Allrzauokas, M. Uline- 
ku, K. Aluzaucku po 50c, J. Barniez- 
kis 30c, P. M&rciulaitis 25c, E. Ramosz- 
kiene 20c, A. Lebedys 15c. Viso 13.00.

Aukos pasiaustos Dr. Saliu pu i.
Isz Seatonvllla, III-I Dr-te Ssv. Kazi

miero 110.00, K. Veneikaitie, J. Bukaus- 
kis, A. Radausku, J. Zonikas, M. Kai
ria, B. Gaigalaviczia po 11.00, F. Baub- 
lis 75c, J. Vlsznevskis, A. Szuklis, Iz. 
Petrauskis, U. Pet.auakiene, M. Vielai- 
szis* 8. Juozas, K. Lavtczunas, L. Joni
kas, 8. J ikse v i ežia, P. Turauskls, F. Jo- 
kubauskis, T. Gaigalaviozia, P. Bagdo 
nas, J. Danį a, M. Gusta, F. Žukas, A Va
leckas, J.'Slookus, E. Lenkauskiene, O. 
Kairiene, J. Petrauokas po 50c, J.Rupas- 
laukls 30c, J. Morgelis, Iz. Menkus* P. 
Gruiauckas, P. Jonuszka, J. Andrijaus
kas, J. Juois, V. Polublnskis, J. Gru- 
žauckas, J. Raczkauckis, M. Jankauskie
ne, F. Balozauckls, V. Lavonas, M. Jur- 
geliens, A. Liautelas, B. Knis tau u s, K. 
Petronis, J. Mikotaviozia, Is. Menkus, 
A. Jocis, J. Majus, K. Majus, J. Banls, 
P. Skobordis, 8. Vielalszis, A. Jonu- 
szauckas, J. Vielai szls, 8. Vi milas, V. 
Žukauskas, P. Juois, T. Pietaris, P. Ma
jus, F. Jurgi lai, J. pudauokas, V. Mar- 
tinaviezia, L. Kareiva, J. Pietaris, V.Po
ciene, K. Norkus, M. Norkiene, B. Kai- 
ris 8. Jurgilas, O. Kasiakeviecziene, B. 
Jankauskis,-4>- F. Kalkis, K. Markūnas 
po 25c. J. Damulis, K. Trapulionis po 
20c, P. Kolalis 15c, A. Juois, A Petro
nis; J. Juszkis, M. Martinayiozia, M. Mi
liaus ks#- 8. Eierskis, M. Kursą, V. At- 
koeziunas, P. Mejeris, Al. Jokubauokas 
po !0c. Nuosvetimtąuealu 11.75 
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LietuvlsskM Pardavėjas
Leonas VVayciikatickas.

Musu krautuve Numažino prekes per 
nitą iszpardavima ant visokiu vyriszku 
drapanų, žieminiu ir vasariniu siutu, 
overkoeziu, marszkintn ir visokiu drapa
nų. Praszau visus Bpringfieldieczius ir 
aplinkiniuose miesteliuose gyvenanesius 
pas mus atsilankyti, oasz patarnausiu 
visiems kaogerisusial Ir bus visi užganė
dinti. Nepamirszkit adreso:

AppeT Clothing Oo.
South 81de Sąuare

518 E.- Adams st. Bpringfleld, III.

Vartokite Money Orderius, 
ne Czekius.

jimo prenumeratos, nusipirkimo kny-

(•-11)

Pajieszkau Jono Banllio, tlvažiavusio 
priešė kalėdas in Londoną ir dabar ten 
pat gyvenanezio. Jo draugas Antanas 
Luplnskas malonėtu dasigirsti apie ji. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine

Ibi viso 842.70
Išz Union City, Conn. 22 sausio auka

vo: J. Baltasis 81.60, V. Skroblas 81.00, 
B. Žiurys 75c, J. Etmaicziute, F. Dragū
nas, J. Narbataitls, J. Ratkeviczia, J. 
Adomaistis, A. Cigelskiute, V. Duoba ir 
A. Kamaitiš po 50c, A. Naudžius, J.Cin
kus, M. Poplkas, S. Bokoloski, K. 8ad- 
lanckinte, J. Sadlauckas, P. Voiczitski, 
A. Liszevicz, J. Eidukattia, J*. Bskerat- 
tis, J. Bzvelnys, M. Ūpas, V. Alesztck&a 
ir A. Levendauokas po 25c. Smulkesniu 
83 62.

Dykai, Dykai per 45 Dienas.
Ku prisiens už 21c merkiu ant paczto 

kantu ir sidabrini dessimtuka ant ap 
garsinimo kasztu, savo adresa ir 6 adre
sus savo draugu, aplaikys M. J. Lyon 
Oo. didžiausia kaulioga ir sekanczlus 
daiktus dykai: 5 knygų lietuviszkai vo- 
kiuka ir angllszka žodyną, vertes 11.00; 
Istorija spie-kare Japonu su mukolials, 
vertes 25c; medega vaistu su naudingais, 
receptais, vertes 50c; monu ir burtu 
knyga, auksine špilka vertės 82.00; auk
so žiedą, vertes 83.00 (tik paminėk kokio 
tise); 3 paveikslus; stetnblinga Įtampa; 
aukso plunzsna ir pepzet^u tavo vardu 
ir adresu. Mes užtar duodame saituos 
daiktus dykai, kad1’kiekvienu turėtu 
musu katalioga. o apiaikea musu kata- 
lloga vis ka nor| pirkt. P*s mus galite 
gauti ka tik norite: gyduolių, auksiniu 
daiktu, knygų, muzHtalisžįiu instrumen
tu, drapanų ir tt. Ądres|f>kite pas mu
su agentą.

Ltth. Medical BoolČCo. J’r A. Agency, 
52S Metropolitan av^r Ęfeozlyn, N. Y.

Nepamirszkit adreso. Daugiaus ne
bus pagarsima.

_________Xl_

adresu:
Antanas Lopi nokės, 

3358 Auburn av. Chlcago, UI.

nusio pirmiau 59 So. 2nd st., Brooklyn,

Viso
Kolektos 11 sausio

•18.47 
100

Nuo susirinkimo liko uždarbio 884.75

Viso labo 850 81
Isslaant Mėsas persiuntimo, lieka

••g

F.PBradžhulis 
įttorney and Conuselor it Lai. 
ChiDber of Cosuaerce Bldg. Rwm 701 
8. E. Uoroer LaSalle <k W*sbington sts

, chicago; ILL.
TolcphoDe Mžin 3642.

Weda provras kaip clwiliuku teip U

UETUV1ŠKŲ KNYGŲ

LIETUVOS ORSAS SlFKORCHJ
-eipg-'

pinigų Siuntimo.

924-33-st. Chicago,111.
Reikalaudamas Šifkortes, ar siunsdamas Pini 

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

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

Oia yra didžiausias ir teisingiausias Pinigų ir 
Šif korčių Ofisas. Iš čia Pinigai ir Šif kortes iš- 

eina'pundais kožną'dieną.
Čia yra Didžiausia Krautuvė Lietuviškų Kny- 
gų., Cia randasi geriausios knygos išsimoki
nimui angliškos kalbos. Rašyk tuojaus ir gau- 

si Knygų Kataliogą.
Su visais reikalais adresuokie šiteip:

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

Lietavlsskas Bankas.
Po valdžios tiesoms. Kspitolas 850.C00. 

Depozitams mokame 2| nuoezimezio. 
Siuncziame pinigus in visas dalis svieto. 
Laivakortes parduodame ant geriausiu 
laivu visu laivinin kompanijų.

8. MACK.
212 First st., Elizabeth, N. J.
Brach 102 Ferry st., Newark, N. J.

Dr. J. Kulis
Lietuviu gydytojas ir kirurgas 

3255 B Halsted sL, Chlcago, III 
. Gydo visokias ligas moterų, valku ir 
vyru. Taipgi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokias limpancziu, 
užsisenejusias ir paslaptingas vyru Ii 
gas.

073 Lenkai ir. Lietuviai nuo 1288 iki 1430 m. 
Parašė pagal lenkiškus istorikus Žemkalnis. 
Chlcago, III., 1898, i»a*l. 64. Yra tai aprašymas 
Lietuvos su Lenkija susivienijimo ir jo pasek
mės. Kaip lenkai pasielgė su Lietuvos kuni
gaikščiais: Keistučiu. Vytanta iš kitais, ka 
perskaitė suprasite, ar mums prietelystė len
ku naudinga, ar budinga........... ..„.13o

078 Lietuviu pratėvial Mažoje Azijoje nuo se
novė* iki jie pateko po valdžia perso. Parašė 
Lietuvos Mylėtojas, Chlcago. IU-. J888. pusi. 
283 ir 4 didelės mapos. parodančios vietas, kur

Tik per 40 dienu. Visos knygos 
už $5.OO.

1 Gyven’mai Visu szventuju, ant kiek
vienos dienos meto; 6 dalys drūtuose ap
daruose preke 81.75.

3 Biblija, arba Szventas Rasztas seno 
ir naujo testamento, 1448 puslapiai, drv- 
suose apdaruose, spausdinta lietuviai- 
koj kalboj 85.00. * *

8 Pekla, arba Amžinas Pragaras, dide
le knyga, puikus naudingi skaitymai su 
giesmėmis apie kanezias pragaro, dru- 
duoee apdaruose, 500 puslapiu tl.25.

■ 4 Lietuviszkas Dainorius susidedantis 1 
isz 196 post, su 400 džinu visokiu dai
nių, druczlai apdaryta knyga 82 50.

’ Visos tos knygos kasstuoja tad 813.50, ( 
bet kas paims visas antoyk parduodu už 
85 00. ’

Kas nepasitikėdamas nenorėtu siųst 
visu pinigu, gal prisiusi l ar 2 doliariu 
dsl užtikrinimo, kad ima, nusiusime jam 
knygas, o likusius damokes aut ekspreso, 
atsiimdamas knygas. Adresuokite:

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

Apgarsinimas.
Lietuviai važiuojanti in Lietuva gera 

užeiga ir svetinga priėmimą ras pas Juo
zą Wilkauskl, turtingas ar beturtis; rodą 
kožname dalyke. Degtine ir alus pui
kus. Neužmirszkite adreso:

- J. Wilkovaki,
118 Grand st., Hobokeo, N. J.

Tiktai $3.85
Atplrkome ka tik už gry

nus pinigus visa laikrodėliu 
dirbtuves sankrovašitu laik- 

L rodei i u ui labai pigia katna 
į (prekėj. Paprastai parduo- 
| darni po |15 » bet mes loos 
I parduodame už 85.85. Ttk- 
* rai auksuotas su ..Bun- 

ting” viduriais, gražiai gra- 
, rituotas. Urtikrlnta* ant 
' 26 matu [užtikrinimas in 
aut >1 akmens. Gerai laikalukštus invpeustas] ant 31 9*”*

rodąs, ypatingai geras
tt. Szltus laikrodėliu* prtsiuasime savo I šoms.

adresa ir varda aiškisl.

159 K. Wa*htngton st., CHIGAGO. ILD.

angliszkos kalbos 
sa'isstarlmu kiekvieno žodžio lietuvisz 
kai — sekaneziai: snow (sno), sniegas, 
know (no), žinoti, leaf (lyf). laP“ 
Knyga apdaryta, 174 poslapiai, su prt- 
siuntimu $1.25. Pinigus yra geriausiai 
pelaiusti per „Postai Money Order" ant 
szio adreso: ,

P. MikolaiBte,

Knygų Kataliogas
590 Vanduo ant žemės. po žeme it viršuje že

mė*. Rusiškai parašė jlubakin'as. Verti Dru
gy*. Išleido T m7d., dhfcago, DU 1800.pugl.33. 
Su paveikslėliai*. Aprašo visas vandens

psdHnzėse atvėsę, keičiasi in vandens Isšelln* 
ar sniero lusteliu* ir vėl krinta ant žemės, it 
kurios buvo pakilęs ir čia sniegas kartsis už
dengia čielua kaimus ir laidoja savo pusnyse 
žmones ir gyvulius, paskui tlrpdams nuo sau
lės, keičiasi in vandeni ir užlieja laukus. Išrė
žo ravus. upes ir upelius ir kavojasi po žeme, 
kur vėl veikia ta pati darbe, ka ir ant višaua 
žemės ..........................................  ŠOo

59(1 Žemės Istorija. Parašė S. M. išleido T.M.D., 
Chlcago, JU.. 1904. pusi. 66. Su paveikslėliais. 
PagSt m<«sltška ištyrimą aprašyta kaip ir per 
kiek amžių tvėrėsi žemė, kokia ant jo* pir
miausiai radosi gyvybė, kaip ji vy»tė*i iš že
mesniu veislių In sugštesne*. ir tt.....lOc

007 Ar vyskupas Valančius rValanCauskas] ne
buvo vilingu liet u vystė* T Parašė kn. Demb- 
•kis. išleido Susivienijimas Lietuviu Laisva
maniu Amer., Chlcago. IU , 1881. pusi. S7.13o

03OEthnologija arba mokslas apie žemės tautas 
Pagal Dr. M. Haberlandta paraše Bernas.

. CUcago, III 1903, pusi. 667. Yra tai vvarblMS- 
sla moksliška knyga apie visas mnsu pašau-

llu žmoni* ir ju paveikslu*. Aprašo ju kilmes 
purvą, tikėjimu, papročius, užsiėmimu ir sbel- 
nui viską. 11 patilpusiu paveikslu matysite 
Žmonis graliu, prastu ir biauriu, tai u visas
paiiSKUK. šventa* sbkv:
ras žmogų ant abrozo ir paveikslo savo,” bet 
pažvelgus 1 toto žtnonto veUlto veidus, asato- 
ma dkfeu nevienodumu, tada nežine kurie iš 
ju yra panašus paveikslui Dievo. Kas nori 
Knai pažinti žmonių istorija tegul perskaito 
Apda”^ Prelre neapdaryto* ..V..|0.OO 
ruošė .10.

041 Geografl> arba Žemės aprašymas. Parai 
Getkle. N Sikorski ir kitu* ratais* Szerua*. Chi- 
cago. III. 1889, pust 468. Su paveikslėliai*. Ai
škiai ir suprantamai aptašo visa musn žeme, 
jo* pavidale, diduma ir platuma, jos kalnu*, 
ju vardu*, angštl. vulkanu* metančiu* ii *sves 
®i; iš kokiu sluogsniu susideda žemė, kur ir 

t joje augliu, geležie*, aukso, druskos ir 
kitumioenta; kiek mariu, ežero, upiu; Ju 
vardai, plotis, gyli*; koki kurtuose vandenys: 
sūrūs, prėski, saldu* ar kartus, koki juose gy
vuosi gyvena, ir tt. Kiek kurtoje žemėje yra 
gyvratoju; koki Ju tikėjimai, kalbos, papro
čiai, užsiėmimai, pramonės ir tiesosUcoklmie
stai, sn klek gyventoju, pakriku, pramonių; 
kur koki orai: šalčiai. karščtaL lietu* ar gie
dro*: knr koks ilgis dtoao* irlakties; kur vi
sada vra lygi diena ir naktis, kur aa«W nėr ke
letą dienu nenusileidžia arba neužteka. Ir 
11. Preke.................................„a. »«<?<>
Apdaryta...............................  80.50

033 Istorija abelna. Dali* L Parašė Dtm A.
Itao/Tiči*. tihieogo. Iii.. 1804. pust 498. Su pa- 
veikliai*. Aprašo visk*, ka* ant svieto dėkai 
nuolaika 3K0 prieš Krtštau* gimimą iki 
146^> Kristau* gimimui............ .

037 Istorija Suvienytu Valstija RŽlsurlnė* A- 
merikoa. Chicago. Iii.. 1886 ta. pusi. 364. Ap
rašo kaip Kolumbas atrado Amcrika.koki čia 
tada žmonės gyveno, koki žmončs pirmiau
siai iš Kampo* pradėjo Amerikon plaukti, ko
kios karės buvo, ožka kariavo irkok'.uene m<*- 
tuo*e; kiek prezidentu buvo, koki ir kiek ku-

kalIngUoaia Amerikoje gyvenančiam dėl *«- 
pratimo kokis* jis čia turi tiesa*, ka* jam yra 
valia daryli, ka* ne..............................U*22
Apdaryta...............................................- 88

033 Istodta Chiraco* Lietuvią. jn parap.Ja » 
kn. Krauciano nrora sa laikraščiu • Lietuva 
barusi balaadjo asSaašyja 1899. ChkW»- 1Į£> 
pusi. 585. Yra čia surinkto* viso* tikrinusio* 
žinios spke Ctiicaro* lietuviu* ir visa kn.

' Kraučiuno prova. kurt tesėsi per 6 diena* krt- 
tninališkatne »ude. žodis ia todi; telpfl foto- 
erafrtos abieju pusiu advokato. kn.Kraaėiuno. 
“Lietuvos” išleistojo, redaktoriau* ir Paveik- 
šiai Chlorus Iv. Jurgio liet, bažnyčios JJ OO 
Apdaryto....v................................... A1.BO

007 Krašto SkerCynė ir

IBc

____ iki tie pat___ r_______
Lietuvos Mylėtojas, Chicayo.
283 ir 4 didelės mapos, parodai______________
senovėje lietuviu pratevial gyveno 800 metu 
prieš Kristaus gimimą.............. . .............5Oo

7SO Trumpa Geografija. Sutaisė Nėris, Chicaro 
Iii., 1898. pusi. 94. Su paveikslais ir mapotnis. 
Trumpai ir suprantamai aprašo visas 5 dalis 
sviete ir visa sėmės istorija, teip kaip dideli 
geografija. Ji geriausiai atsako reikalams 
pradiniu mokyklų.............. ...^........25o
geotrrafija. Ji gerti 
pradiniu mokyklų.

7S0 Trumpa senobė* i»torlja. Pagal prof. R. 
Vippcr, vertė iš rusiškos kalbos D. Su paveik
slais senovišku liekanų ir 5 kolioruotai* žem-

niausiu laiko, daug metu prieš Kristau* gimi
mą, iki nupuolimui Rymo Viešpatyje SI OO 
Apdaryta...............................    C1-0S

831 Apie turtu iėdlrbima Parašė Schnihu ver
tės. M.. Cbicago, IIL. 1800. pu*T 138. Veika
las gvildenantis politiškajaekononiija.kokiai* 
keliais išsidirba turtai, kaip jie susikrauna ir 
kaip atsiliepia ant draugijos gyvenimo. 35o

priežasčta. kiek los kaštavo, kiek bletles žtno- 
nenįs padare Ir daro, Ir kas į ja* žmoni)* «tu-

baudžiavos istorija kokiu bud u ji Lietuvoje 
invyko, kaip kankino lietuvius, kaip ilgai tvė
rė. kada tr kaip tapo panaikinta.............13o

801 Dr. X Basanavičln*. Lenkai Lietuvoje. II 
rusiško išguldė V. Gintautas. Cbicago, III. 
1903. pusi. 41. Išrodymai kaip lenkiška kalba 
sunaikino Ir sudemoralizavo Lietu v* u kaip 
ji kenkia lietuvystei sulyg šiai dienai....,13e 

870 Dvyniai Vagiu. Parašė ka. Detnbskis. Iš- 
leido Susiv. Liet. Laisvamanin Amer. be pa
veikslu autoriau* kr paveikslėliu Loakoono 
grupo*. Chicago. III.. 1901. pusi. 88. KnygeH 
patiekta reikalui pakėlimo moteriškė*. Ji nu
rodo priežastis, dėlei kuriu moteriškė tapo «e- 

0 mesne už vyriški ir paduoda rodykles ant jot 
pakėlimo........................    0s»O

971 Užmušima* caro Aleksandre IT. Paraše Jo 
nas Gražy*. Išleido Susiv. Ūet Laisv. Chi* 
cago. III., 1808. pusi. 38. Knygute aprašo ki
limą ir lankstymas! revoliueljiško judėjimo 
Bosijo), kova su carizmą ir, kaipo pasekme 
to* kovos, užmušima minėtojo caro...ISO

1133 Hygiena. Daktariška knyga arba moks
las apie užlaikyma sveikata*, H kurios rali be 
pageltos daktaro Išsigydyti nuo daugybė* ll- 
6%; Chicago, Iii., 1887. pusi. 133. Szita kuyge-

1 privalo rastis kiekvienuose namuose, ne* 
kas Ja su atida perskaitls. pateiki* aptisango- 
ti nuo tūkstančiu ligų, užlaikyti čielybėję svei
kata, pailginti savo amži ir užauginti sveikais 
ir tvirtai* savo vaikelio*.........................33c

1132 Kaip geriausiai lakioti numirėli! Pieštora DroL. tV'htam. H angliško išguldė knn. V. 
Dcmbskis. CTricago. Iii, 1900, pusi. 29,13o1270 Lietuviška* Lementortus *u poteriai*, 
katekizmais ir mistranturu. Vilniuj, 1863, 
pusi. iŠ..................................... -13o

1420 Tikyba ar mokti**? Tyrinėjimai tikėji- 
miški. moksliškilr draugiJU&ai politiški. Aą- 
tr* laida »u priedu. Chicago, llL 1901, jįu*!.

1409 Lietuviška* Sap^inluka*. curlnk^į U 
daugelio avetimtautišku sapnininku insurėdy- 
ta* pairai tikra persiškai egir““--
— su 810 paveikslu ir apraš; 
paslapčių, kokia* senovės žn

škasupnininra 
m planeta 4>ei 
t>ė* vartojo in- 

-..........i išguldo viso
kiu* sapnus. Chicago', Iii. 1886, pusi. 306 300 
Apdarytus--------------------- ... ........ ......

1313 Nsujal Pilnas Orakulas arba knyca btrr. 
tu. monu ir visokiu paslapčių, ir praktiška O, 
C. Si. Gerinai n Delnažinyzlė, sn paveikslėliai* 
Surinko ir išguldė iš *vetlmukalbu J. Laukia, 
Chtarngo. IIL. MO4. pūsi. 4is. Knygos fermata* 

' 6x9 colius, ant viršaus apdaro kolioruota* pa-
- veikslas btirtiuinko^uimo. Yra tai didžiau

sia ir praktiškiausia knyga manu, burtu irdel- 
nažiuyttė* mokslo....  .83 OO

Apdaryta........................... ....................1330,

1321 Paslaptys Magijos bei Spiritu 
mokslo. Pagal svetimus šaltinio 
ra taisė F. J., lietuviškai verte J. I 
tago, Ui.. 1W3. pusi. 2BX Yra t 
iua> monu darrtno. Dabar Jau su 
gomls siek* lietuviu neprigsudlne

904. 88-rdSt



LIETUVA
‘♦Lietuvos” Agentai.

NEW YORK, N. Y.
A. Lesnievrski*, 144 E.Ho<uton St.-

8o. BOSTON, MAS8.
Nikod. Gendroll*, 10 Athen* Street

NWARK, N. J.
V. Ambrazevlczla, 178 Ferry sM 
A’ Sūnelis, 70 Vzn Buren 8L

BROOKLYN. N. Y.
Stan. Rinkewiežius, 73 Graud *t.

8HENANDOAH, PA. 
Andriu* Miežis, 133 S. Miin st.

- WATERBURY, OONN. 
Vincas Žubrickss
Jodu Žemaotauckas, 39 W. Porter St.

NEW BRITAIN, CONN. ' 
M. J. Cheponis, 72 Jubilee 81., 

BALTIMORE. MD.
L. Gawlt«, 2018 N. W**hington *t

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

SCRANTON. PA. 
Jo*eph Petrikis, 1514 Roa* Avė. ‘

PITTSBURG, PA 
Joną* Ignotas, 13 Diamond Sąuare S. 8. 

' ELIZA B ET H, N. J. ’ ''
Dom. Boczkus, 211 First st.

4 ffESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

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

MINER8V1LLE, PA.
Juozas Ramanauskas, 

SPR1NGF1ELD, ILL.
J. Klembanskas, 2028 Peoria Road 

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

WORCESTER, MASS. 
Ant. Bernotas, 12 Harlem su

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Box 4 

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

NEW HAVEN, CONN. *
K. Blažuitis, 524 East 8c.

J. LAUKIS, keliaujantis agentas. •
Keliaujanti Agentai.

Jur. Kazakeviczia
K. Rutkus,
Felik. J. Galmina* 
Stanislovas Valaskas.

Dr.O.G.Heine
DBNT1STAS

O^FISAS: f 
Kerte 31-mos ir So. Baisted ulyciio. 

Gyvenimas viršui Aptisko*. 

CHICAGO, ILL.

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

Kaulai kur tu

•labai isztrožzkM, o 
paėji galima ataf-

varskaalu, gardžia 
ru8kl ocziszczena 
arielka, cigaru* net 

i*z Havanos, o iszsigeru* gauni žmogų* 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik 
veika* turiu skubinti*. Prie to jis turi 
puikia sale dėl vesellu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už tlumocziu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pa* ma

ne, o aax jum 7 "---- •___1 ____
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę

pinkai. Ateikite paa ma- 
pataninuai u ui dyka viso

in kitu mintu galite gauti paa mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakiš,
3321 Auburn »v.t Chicago, III.

(Ton* 33-ioa ui. ir B3-io PI.) 
Telephonas Yarda 6012.

Skaitykite ta sako Dr. L. Landės!!!
f K -«

A5 turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje.

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

pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsmaukite į mane ypatiškai ar per Įeišką.

-Ligas pūslės ir inkstų, kraujo Ir išbėrimo ligas, Uogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per savikagybą, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsūieka be skausmų

Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau šimtus operacijų kas mėnesis.
Al galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite ateilan-
Aįsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas [kyti.
Dr. L Landės, 140 East 22nd St, . New Y*rk Uty.

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

MARJA DOWIATT

Kauno gub. Šuoliu pavieto.

728 W. 18th Street
Priima ligoniu* kožna diena 

nuo 8 iki 12 ryto.

TelerouM: Oaaal 7082. 
Teiefonuot galima tas kiekvrieno* 

aptiekei.

Pasirodė vyk su. Lietu vis zku Daktaru
.........pas ......

Chicago Metai Clinic

•Z

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

Sztai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Baltimore, Md.
Wm. J. Morran, #

8. E. Cor. Sharp A Camden str
Pas saituos agentus gausite „Lietuva*

- už 5c. kas subata.
#------ --------------------------

Naulauslal Iszrutos Msdlcln**: >•■>*» 
■n** vaistai yra paa*kmln<iaasL gydo daugyba 
U(n. Planku* tikrai ataugina, •linkima, plaii- 
«ana*. papuorku. Ir dangai kitu ilgu «u naujau 
liu budu Radlkal gydymai, parašykit* paa

~ Prot. J. M. Brundsa
N*ir York ABrooklyn, U. 8. A.

KOZM1NSK1 & YONDORF, 
73 Deartorn st.

Mes skolijame PINIGUS ant turteny- 
biu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti 
mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greita* 
veikimas. Lengvo* isilygos. Agentai 
apmokami dosniai.

į - Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rubli* po..........
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po. .52|c 
Vim 1000 rubliu, rubli* po.............. 52c

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

Jai norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikszcziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per,.Lietuvos” redakcija, adresuo
dami: Ai OLszevskf,
924 88rd S t.. Chicago, III

DR. B. M. ROSS
Daneszu visiem kad sziose die
nose aiz perkėliau savo ofisą ant

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

CHICAGO, ILL.
Czionai su didėjimu yvairiu elektra* 
gjdancziu maszinu ir instrumentu, 
esmu pasirengęs priimti ligonius ir 
isztirtiJ u ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz 22 metu asz savo 
Sraktika paszvehcziau vien ant gy

vino užsisenejusiu ligų ir pertai 
szendien esu pase kini ogiausias spe- 
cijalistas viso] Cbjcagoi. Mano gy- 
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj, 
nes jos yra mano israstos ir man 
vienam tik žinomos. Per laiazka 
arba 'asabiszkai , duodu rodą dykai. -

Oras, kūrino mes kvėpuojame.
Žmogus gali gyventi daugeli dienu be maisto ar vasdans, bet b* dagio 

(kvėpuojamo oro) ji* m Imta in kalia* minutas. >
Žmonas iaz tikro serga tiek pat nuo tszalkimo degte, kaip ir nuo stokos 

maisto — nors dagi* yra Ii nosis! Kodai? Todėl, kad jai gleivines pieva tavo 
plaucsiu uera sveikam* padėjime, tai kraujas negali subarti dagio per delikat
us* sienas oriniu csliu.

Dr. Jean Sirrom’a Plaucziu Kartuoles pagimdo svaitaa padėjimą plaucsiu 
aud<niu irgleivinlu plėvių iszklojanczip orines sales. Tai yna tikras vaistas 
nuo Kosulio, Szalcsio, Kanatines ir Bronchite — gydykla nuo sun
kesniu ligų plaucziu — Pneumonijos ir Džiovės.

Jei sergi teipgi negromuHojtmu, tai Dr. Jaan Sirroas’s Skilvio Kartuales 
reikia vartoti drauge su Plaucsiu Kartuolemls

Preke 61 00 už tenka arba 6 bookos atsargiai supakuotos eiuneziamo* bile 
kokiu adresu už 65.00. apturėjus pinigini prisakė ar beaktai acekl.

Tikrosios turi musu parasza ant kamszcsio.

Morris Fofst and -’Cd.' 'Pittebnrg, Pa.
Vieninteliai agengal ant Suvienytu Valstijų ir Kanados.

Dr. Jean Sirrom’s * Dr. Jean Sirrom *
Kepenų Ksrtuoles Skilvio Kartuolaa
61.00 ui bonka _ 61.00 užtenka

Vartojama daktaru ir Ltgonbucziuoee po visa aviete.

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

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

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

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

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

Raszyk klausymo lakszto ii* gausi rodą*
Offlsn atidaryta* kožną dteaą net 10 ryte IH 4 pe pietų Ir v<l %
bm 6 Iki 7 vakar*. Nedaliom Ir šventadienom nuo 10iki 12. ,

Chicago Medieal Clinic
344 S. State Street, arti Harrison ui., CHICAGl

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chlcagoj tai atsilankyk yn 

GALERIJA MOKSLO 
. 844 South State St. Chicago, 111. 

Ineiima* Dykai.
Patemyk stebuklus Osteologijc*

„ „ Fiziologijos
,, „ Neurologijos
„ „ • Pathologijo*

Mokyki* pradžia žmoghzko* rašo* nuo 
lopszio iki grabui.

Milžiniszkumai ir keistumai gimtos. . 
Atdara kasdien nuo * ryto iki 12 vidiiraakonio. 

Papraszyk daži*retojo prie duru lietur.tzko* 
Knygc* Vitai dykai! Atauzaukit sziadien.
844 South State St. arti Harrison 

CHICAGO, ILL.

Xikek Geroms Gyduolėms.
Gyduoles nuo rpuogu, pilnai iazgydan- 

czion, \ik už 62.(0.
Jei nuailpneje plaukai slenka, reti,gal 

va pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
duoles, o tikrai busi užganėdintas; preke 
tik 63.00.

Jei tikrai reikalauji pageltos, nelauk 
toliau, vartoje jas dabar, ne* toliaus ja 
preke bu* triguba. . Norinti* atsakymą 
gauti su rodą, tepris'unezia 10c. ste m po
nia Nuo musu metodo* tukstanesiai 
pasigelbejo. Paraižyk aiszkiai ka nori.

Koenigsberg Specialistu,
Box 100, No. 8oath Eight Street, VV llllamaburg.

Nerviszki Vyrai, i
Vyrams reikalaujantiems pegelbe* prislunshe 

kopy* garsaus recepto dykai. Ne O.O.O.
ne apgavingus vaistus, tiktai recep

tą. PtritaitįiltUi iria ptuarga
ATSARGIAI. I

S?1 pasarga yra vyram* sugrisatos nervlss- ; 
kos tiitomo*. karta per savo Jaunystes klaida* ja I 
papilde. Klausykite mano ptUarimo. Sustokit* i 
baide pamatuota* apvaviagu* vaiatus, elaktrits- 1 
kus dlrtvi, “tpeolaltstns" ir kitos netikusius be I 
vertes gydymus. Nuo diržu nepagysite, o n uola- . 
tai vartodami vaistas sunaikysito pilvo Slebcsio- 1 
jiata, utnuodinsite vis* sl»tem* ir padarysit* 
savo liga nsissgydom*.

Daug metu a*z kentėjau savo jaunystes klai
das, nerviszkuma, naktinius teksjlmus, skoka 
vyriszkumo, silpna atminty, stoka ambicijos, 
deramame, gėdingumą, sirenų skaudejim*. vlea- 
tiny ausiiptma ir tL kaip peiksiąs pirkau ir-vsr- 
tojau visokias patentuotas gyduole* tr viską k* 
tik iszgirdes. Ant galo buvau priversta* važiuo
ti In E rope pagalbos jiesakoti pa* garsu daktare, 
kurs man* ir isagyde.

To daktaro raoepta, pagal kuri man vaistai 
buvo užrassyti, ass Ir dabar turiu pas save. Kaip 
tai sunku yra pagyti nuo tu Ilgu a*z tinau įsi 
patyrimo, todėl ass noriu ir kitus pagelbsti. Kas 
man * praslys savo liga, ass l*m pasiusiu užpe- 
ezetrtsms iaisske to recepto kopija su patari
mais dykai. Ass jau gavau suimtus laissku is* 
visu aslos szali** krasstu auo vyru, kurie raas* 
kad imdami vaistus pagal ssy receptą vlslsskai 
pagijo, tol p kaip ir aaa.

Recepto užra*zyti stipru* bet nevodlngi vai
stai ir receptas teip parassytss kad vaistus ga’i- 
ma gauti kiekvienoje geroje eptiekoje už mažus 
pinigu* Gavę receptą, jei nenorėsite patys eiti 
M aplieka užeteHuoti vaistus, tai parasaskite 
mes, o ass jums juos ošia Chicagoje pasirūpin
siu ir prisiunsiu. Ass nesuncaiu C. O. D. kad 
iasviiioti nuo ju* pinigus, arba parduoti jumis f- 
vautut, kuriu jus nenorite. Jeigu patemysite

MARES Hoff

ffiavria murUtaliUta prittaua narnom*. Ji •ateiki* dau
giau smagumo n«gu įimta d<ltri* rertii žargonai. Visuo
met gatava. Jokio mokslo mušiko* nereikia, kūdikis rali 
kaisti. Kožna* pirkikas stebisi ir džiaugiasi, nes tų įsu- 
kimal yra toli pereinam 1. Zndtia dau.ji.m mgu loo įtu- 
*¥, pagal parodyme surako pridedamo prie koinos skry
nelė*. Ji gali būti vartojama gsožpžZo**, terp girdoriy 
ir kitokių draugysčių pritarti glado j i mama. Atmoka sa
vo kalni su viena nakčia, suteikdama musikf kokiams. 
Žaidžia markus, valcus, polkas, kadrilius ir operines me- 
Įledijąs, kaipo ir vėliausia* dainas. Galima atkartoti kal
eni pagal norą, arba kaisti nauja. TUUM t«00. dal iame 
apdare, su mnaika. Reikalaujant, muslkalikka skrynelė 
yra siunčiama apturėjus M.00. Uakinys užmokama ap
turėjus per Eipteao kompanijų. Ag ratai darė pWjw.

STANDARD MFG. CO. 76 P ARK PLACE, P. 0. B0X1179, N. Y. DEP. 5.

PREKYSTE: ,AuksinIg Ir Sidabrinių tevarą,
- ----------------------- - - visokių muzlkališkų iMtruMati
gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

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

flh ■ tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
j—«- kurio matysi jog mano tavorai pirmo* 

kliasos, o prekes prieinamiausios.
Afisttliavimus atlieku greitai, ir išsiun- 

čiu j visus Amerikos miestus. Adresai:
M. J. DAMIJONAITIS,

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Savo Namus.

Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 
ir leisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais,kurie niekuo-* 
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo 
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokiu 
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo ligą, prie D-ro 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame*kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų;kožnas kas į jį nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą ir būna linksmas ant visados. <
u 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. Čollins Med. Institutas 
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirrųininku yra diplomuotas dak
taras, proferius Universiteto^ visus aprašymus ligų su-atida ištiria specialistai 
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei- 
tškimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė

jimui ligos. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią 
krautuvę vaistų iš visų svieto Šalių, terp kurių dau
gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų,kurių niekur 
kituf negalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.

lazgydytM nuo ■ Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
trreumattzmobeP08 ^80n*arnsi tai matyt iš daugybės padėkavonių 
SurtmssISo?* tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In-
jon. zabiYkevicze stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box so, paduudame čion kelias:

ligoa.
M. Vidicziene 

Westwood,
* N. Y.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe*
Guodotinotn* tautisxkom» ir baž

nytinėms Jrangyuenil iszdirba:-1 
Kaina**, Aaerlkoatazkasl

Guodotinšams Kunigams bsdir

Kepures ir dei Marszalku, 
parėdus. <__________
darbas batu prideraDCsiai atlikta* ir tuom tuszelpti šatro taaSctA. paveskite ji tikrai 
lietuiraitiai, _

T. ANDRUSZ£WICZ &<C0.
115 W. Dirislon St, f Chlcago, DL

GarblngM Profnoriau;
Telkia priimti nuo manęs, prasto* žmonos 

hrdiaui ačiū «ž ligydymų manęs nuo n*re*u- 
llariikos mėnesinės, vai^inaslos mane per 6
metas; kaakino mane didelis plorimas, skau- 
(Ujimai strinose. <61 ima* vldariiĮ, koją, sk*Q- 
dėjimas galfos ir n asilą įėjimas; mSneainel gi 
apsistotus baltosios Hf mane naikina. Per vi-

veltai ir tik kada_ _______w_______ Jqnis tuo-
jau nuo priilvm jų»ų vaisių pasveikau U to- 
Uau visai ligi jau, imdama tuo* vaistu*, ui ku
riuo* siunčiu Tatnistal ilrdlnga padėkavoue 

T. Vysiockieuė.
n Sarsto** St, Oohoes, M. Y.

Mielas Profasorlau:
Pranešiu TamlstaL jog esln pasveikęs H U* 

*o*. nuo kurios mane gydote — pertankans 
llapintmo, uždegimo puaiės, lytiško* silpny- 
Ws. nuMgimo sOmens. nemigos, nervilkumo, 
skaudėjimo strtuose ir abelno nusilpnėjimo 
kaip yra apraėyta Jiistjknygojs aut pust 08 
Vadovas 18ve katę. specialiJki vaistai 
mane galutinai ilgydė ir dabar džiaugiuosi ii
savo laimingo ėeiiynUko gyvenimo arT 
tymo meilės noriu šita pagarsinti apie tai savo 
rientonaams. esaaUsms tokiame padėjime 

•***>
Mandinaa, »

Bo*8* . Mtetoalttva.

AotlTAkmenn
£s±2sS Lilirbdelts

Patentuot** regulia
torius, susuki* užsuka* 
mas ir nustatomas, vy- 
rišiką* ar moteriszka*. 
18 K. auksuota*. dvigubi 
“Huntlng” luksstai. 

įgręžtai isskviatkuotM. 
(Tikrai gerai laika kodo

’ 8x1 pasarga gal nebus daugiau garsinama, 
taigi rasiykite man saiandien, o gausite to m* 
cepto kopija ir reikalingus patarimus dvk»l 
tuojau*. Bzy pasiulitima ass galia atlikti be jo
kiu jums karstu. Adresuokite: <-

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

Yr“ *'»ur vartojama* 
geiei.nkelio t.ir nu,
kaipo geriausiai laika 
laikantis; gvaran* 
tuota* ant 25 metu. 
Szy laikrodėly pasiun- 

»tn>eC.O. D. ant kiekvieao adseao, su paveliji- 
ta jzegraminuoti. Jeigabas tok* kaip raszo* 
na, užsimokėk cxpresui *B-70 Ir atvežimo 
kasitus Ir pasiimk laikrodėly, jei ne, nemokėk 
ne vieno mato. Atmink, kad ni toki pat laikro
dėly kftur mokėsi 535 00. Prie laikrodėlio dar 
Mtdedema 14K auksinta labai grižu lenOlugaly 
M Kbptoasn dykai.

MEDEGA 
VAISTU.

Surinkta i«
Parašyta 

Dr. J. P .Wocd, 
•u pagalba 

Dr. Rich-irdaon 
Dr. Vanderbs:.,

Surasza* sian- 
dariaaku raistu 
vardai, nu* vi- 
•aki* lig*. Flie 
tam ir visokios

V. i. Petkon, 
MSM.MADfŠt. 
BROCKTlTN, 

MA.88.

DEGTINE £ *
Pirkte geriausi*. ’ Tai Fra pigiausia.

Mes pardavinėjam* geresne degtine pigiau naša kokž* kita distiliuotu v* ar 
pirkly* Suvienytose Valstijose. Ta* yra priež«scm*; dslk* mes turime daugiau 
kostumeriu.negu kokia kita firma Degtines Amerikoje. >Mes visuomet esam* 
užimti ir neturime pataikos. Me* pati uodam* «a*o tavnrus tiesiog eikvoto
jams* tr jus nereikalaujate mokėti pelnas mai!e.Mipms pUklinlnkam*.

Musu tavorai turi duoti užjlsediaima. kltatpeigsllto jouegražtnti mnms 
atgal musu kaistais ir sus »nrr»žU*itna jums pidig«s-s‘M*s apmokame visus 
vaitas kasTtu*. in rytus uiioCh csgos Ii 1a rakinu ęuo N-w Y^cnt- 
sisakrmo anot)00 augsstyn. Nuo risn už Lakymu in raksrai nno Chlūstjs

rome viską, ka nrižsdanse Siusk ptn*s»> per nlnirisl neysaka ag andrausto- 
me laivike MORRIS UI FORST ir KOMP..KEBTK AJTTROS Ir8 dlTHFiELD 
GATVES, P1TT8BURGE. PA,

Parsiiinsdt k matu prtvštiatoajl prekis aarassa. Kebo* l» musu prekių; 
meta sena Rūgina ar Kornln* Degtine..u...........H M) ui galioną.

.................................. .. t, M .....................SCO „

T*,£i*rr n SliVvVil* * - b*o ,
Rr ino--, kadugln* ‘j Arakaž „
Klmvli*, Qetvao*li>«, Port ir 8b*rry Vynai w

MORRJS FOR8T & CO.,
Cor. Second A ve. & Smithfleid St.,

. u- x ''' Z
-■ ; ■ '"*■ • —.1-r

aug.ity-

Plttsbnrg, Pa.

Dauggalis Profesoriau ir Specialiste:
Su linksma Sirdžia praneiu Tamlstai. kad 

esiu visai sveikas ir liuesas nuo reumatizmo 
skausmiį 11 dieglių peėiuos*v rankose, kojose 
ir strėnose, kurie mane teip būro suvarginę, 
kad vos paėjau: psrkidau daug daktarų vadi
nusių save, specialistais, bet vis be naudos, kol 
nedasigirdau apie jųaų ganųjį Institutą, per 
kuri pilnai atgriebiau savoaveikata, nž ra n- 

' sln dėkingas H Širdies Drai E. C. Colllna. ve
lydama* pas jĮ kreiptis visiems savo tautie
čiams. ligydytasts,

. Aogustaa Šokia.
1445 Hudson St., AUrgheny City, Pa.

Skaitytojau, jei,tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. a..- Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų — Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir 
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimu—Negalėjimo, Netikusių sapnų, 
Nubėjimo sėklos nuo aavižagystos ar kitokių priežaačių; Abelno sunykimo ant kūno ir proto, kaipo 
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtitm pasekme ir greitumu. 
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuo j aus* į šitą 
Institutą. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveika, tuojaas šaukis ti
kros pagelios. v . ,

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk 10c Stampoms persiuntimo kaštams, o ipturesi Prof 
Dro D. C. knygą,128 pusi. „Vadovas » Svejkatą”, kurioje rasi aprašymą visų ligų, l oji knygų * ra 
naudinga kaip seęgantiepis, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveiksi*! sudėjimo žmo
gaus kūno ir naujai dadėta 11 apsireiškimų gėmančio kūdikio pas motiną viduriuose. 3^

B* sirjti ir varpsti uv. Jei lengvai gąU būti išgydytu, stsišaukdsmss pu:'

Dr. E.C. ČOLLINS, Medieal Institute, 1W S. 34.Hi SI, He» Tttk City, M. I.
AtsiUuklantiems sssMkai «0sa* (tora Braa4way Ir 7te* Av*.) aHsras UUIsn nuo 10 iki 5 vai. H pieta.

Vakarais: Utsralsk*,8*r*fe|* |r PilnyU«|* sus 7Žki S Ai. Ncdiiiams:nw-10 vai. ryto ttui saL *o stota.
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