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Metas XV

POLITIŠKOS ŽINIOS.
Revoliucija Maskolijoj.
Pereitų sanvaitę caro val

džios pasigyrė, buk latviai 
revoliucijonieriai jau beveik 
pergalėti, buk caro budeliai, 
jenerolai Orlov ir Sologub 
veja revoliucijonierius iš vi
sų pusių į Rygų, iš kur jie 
neturės iš^įmo ir bus visi 
suimti. Teip „ gyrėsi caro 
randas ir dagi pridūrė, kad 
dalis latvių jau suvyta į Ry
gos priemiesčius. Bet dabar 
nė jokių tolesnių pasigirimų 
nė maskoliškuose, nė užrube 
ainiuose laikraščiuose caro 
agentai negarsina. Taigi 
aišku, kad ir pirmutinis pasi
gyrimas apie suvijimų latvių 
į Rygų buvo visai tuščiu be- 
sigyrimu, neparemtu ant tei
sybės. Per du paskutiniu 
metu, per visų laikų karės 
su Japonija ir dabar, gemant 
visur riaušėms, caro randas 
tiek melo ir tuščių besigyri- 
mų į svietų paleido, kad da
bar jau, tutbnt, mažai yra 
laikraščių ir jų skaitytojų,

• kurie caro valdžių besigyri- 
mams dar tikėtų, jau jiems, 
turbūt, netiki nė Amerikos 
laikraščių skaitytojai.

Teisybė, Rygoj ant gatvių 
< buvo susirėmimai ginkluotų 
minių su kariumene, bet>nė 
didelių aukų tuose susirėmi
muose nebuvo, nė caro jene
rolai neturėjo progos pasigir
ti dideliu skaitliumi suimti- 
nių.

Buvo susirėmimai ir kituo
se Latvijos kraštuose, bet 
teipgi nedideli. Matyt, lat
viai išsiskirstė į mažus pul
kelius, išsisklaidė po girias, 
kur kariumenei bent kanuo- 
lės didelės naudos negali at
gabenti. Giriose maži pasi- 
kėlėlių pulkeliai gali pasek
mingai ir ilgai gintiesi.
’’ Jeigu Sologub, ar jo pagel- 
bininkas Orlov, butų į Rygų 
suvijęs latvius ir jeigu butų 
nors kokia 50 suėmęs, be abe- 
nės, butų visam svietui pasi
gyręs; kadangi tokio pasigy. 
rimo ne buvo, tai matyt ir 
visos kalbos apie suvijimų į 
Rygų visų ginkluotų latvių 
buvo tik tuščia kalba; kad 
Sologub, ištikro, neturi 
kuom girtiėsi, geriausiai jau 
rodo jo pasielgimas ir prisa
kymai kariumenei ėlgtiesi su 
latviais kuo žiauriausiai, ne- 

, sigailėti šūvių.
Ir, ištikro, caro sosto nedo

ri apginėjai nesigaili šūvių, 
tik juos negalėdami apversti 
trieš ginkluotus pasikėlėlius, 

urie nesiduoda savę skersti 
kaip avinai, kreipia prieš be
ginklius kaimų gyventojus. 
Ateirta kariumenė į kaimų ir 
reikalauja nuo žmonių išda
vimo pasikėlimo vadovų. 
Kadangi žmonės to padaryti 
negali, vadovų gal nė nepa
žysta, "tai kariumenė bombor- 
duoja, griauja čielus kąimus 
kanuolių šūviais ir daug vi
sai nekaltų žmonių, daugiau
siai moterių ir vaikų, užmu
ša. Išlikusius dar gyvus, 
suima ir išgabena į šiaurinius 
Maskolijos kraštus. Toks, 
vienok, kvailas būdas rami
nimo pasikėlusi© krašto nie- 

^kur neišduoda laukiamų vai
sių, tik suerzina žmonis, su
kelia juos prieš persekioto
jus.

Kų carotamai dąro Latvi
joj, tų patį bando daryti ir 
Lietuvoj ir kituose kraštuose 
pastatytuose po karės laiko

tiesoms. Kariu menės dalys 
su kanuolėms vaikščioja po 
kaimus, areštuoja policijos 
nurodytas ypatas ir išveža į 
kalėjimus. Su kariumene 
lupa nertoketus iki šiol ran
dui mokesčius. Ant valsčių 
uždeda kontribucijas už su 
daužymų monopolių, moky
klų ir ardymų geležinkelių ir 
telegrafų. Kad kareiviai 
nesidrovėtų elgtiesi kuožiau- 
riausiai, pakėlė jų algas be
veik ant tiek, kiek gauna pa
prasti kaimų darbininkai ir 
bernai. Kraštuose todėl/pa
statytuose po karės laiko tie
soms, ^kareiviai klauso caro 
tarnų, nes apart algos, dar 
jie turi progų prisilupti sau 
visokių lobių, už lupimus ir 
plėšimus nieks kareivių ne
baudžia.

Pietinėj Maskolijoj kaimie
čių sukiliniai apima vis dide
snius plotus, tik, gaila, kad 
kaimiečiai kreipiasi ne prieš 
randų, bet prieš dvarponius 
ir a beina i prieš inteligentijų. 
Teisybė, dvarponiai stovi 
rando pusėj, bet nevisi. Pa
jūriuose bnvo jau diktai su
sirėmimų kariumenės su su
kilusiais kaimiečiai?.

Sevastopoly j, kaip garsina 
laikraščiai, buvo kariškos 
laiyynės jurininkų* maistai, 
kurie dar nežinia, kaip pasi
baigė. Viršininkas Juodųjų 
jūrių laivynės, admirolas 
Čuchnin likosi pašautas gana 
pavojingai. Kerče, ant Kri- 
mo pussalio, užtiko dinamiti
nių bombų krautuvę.

Pasikėlėliai ant Kaukazo 
dar vis gana tvirtai laikosi. 
Caras arit galo atšaukė iš 
Kaukazo savo vietininkų Vo- 
roncov-Daškovų ir pašaukė jį 
ant išsiteisinimo. Gal dar jį 
atiduoti sudui, jeigu pasiro
dys kokia nors jo kaltė. Ap
kaltina jį ne už nereikalin
gus kraujo praliejimus, ka
dangi žmonių gyvastis caro 
tarnams mažiausiai rupi, bet 
už nerangumų ir nemokėjimų 
suvaldyti sukilusių prieš ran
dų žmonių. Sukilimus, vie
nok, žmonių, kvailumas ad
ministratorių gali vien su
skubinti, bet gimdo juos ne 
vienas ar kitas caro admini
stratorius, bet visas kvailas 
ir nedoras valdymo sistemas, 
kojks traukiasi Maskolijoj 
per amžių eiles.

Visįį. Užbaikalinė Siberijos 
dalis teipgi pasikėlė ir apsi- 
garsino nepriguiminga res
publika. - Kadangi toliau 
nuo Vladivostoko Siberijoj 
kariumenės nedaug, o pasi
kėlėliai išardė daugelyj vietų 
geležinkelį, tai atsiųsti dau
giau kariumenės nelengva. 
Randas ilgai slėpė sukilimų 
Siberijos, bet apie tai visgi 
žinios prisigriebė į užrubežius 
ir randas nedryso to užginti, 
bet garsindamas vien menkos 
vertės žinias/ stengėsi tikrų 
teisybę paslėpti.

Kada į užrubežius pateko 
žinios apie kariumenės mai
štus Vladivostoke ir Mandžu- 
rijoj, randas nedryso to už
ginti, bet menkais mažmo
žiais stengėsi nukreipti žmo
nių akis nuo teisybės. Apie 
buvusius kareivių maištus 
rašydamas, jenerolas Linevič 
vien pagarsino, kad dabar 
Vladivostoke ir Uharbine ra
mu. Taigi- if jis patvirtino, 
kad pirma buvo, neramu. 
Apie sukilimus Siberijoj jis 
vien pagarsino, kad išsiųsta 
iš Vladivostoko' kariumenės 
dalis suvaldė miestų Čitų ir

suareštavo daug revoliucijo- 
nierių. Bet rytinėj Siberijoj 
yra juk ne vienas tik miestas 
Čita, bet yra ir daugiau ir 
daug didesnių už Čitų. Apie 
suvaldymų tų, kitų miestų ir 
apskričių Siberijos nė jene
rolas Linevič, nė maskoliškas 
randas nieko negarsina.
. Ginklus pasikėlėliams į 
Maskolijų gabena per Finlan- 
dijų ir per Revelį ir gal ir 
per kitus Baltiškų jūrių per
tus. Dabar tik randas sar
giau pradėjo jūres daboti, 
dabojimui plaukiančių laivų 
išsiuntė išlikusius nuo sunai
kinimo kariškus kreiserius. 
Bet išdaboti Finlandijos ru- 
bežius su laivyne negalima, 
kadangi iš Norvegijos ir Šve
dijos į Finlandijų ginklus ga
lima gabenti ir sausu keliu. 
Maskoliškas randas jau atsi
šaukė į Švedijos ir Norvegi
jos randus, nurodydamas ant 
gabenimo ginklų į Maskolijų.

Londono laikraščiai pagar
sino, jog iš Vladivostoko dar 
gruodžio mėnesyj ant jūrių 
išplaukė penki ten buvę ma
skoliški kariški laivai ir iki 
šiol niekur į portų neatėjo. 
Mena todėl, kad ant tų laivų 
turėjo pasikelti jurininkai ir 
laivus apvaldę, gal paskan
dino.

Odesos* jeneral-gubernoto- 
rius jenerolas Kaulbars išlei
do prokliamacijų, kurioje ap
reiškė* jog už pasikėsinimus 
ant kareivių ir urėdninkų, už 
nešiojimų ginklų, visi be jo
kio tirinėjimo bus be sūdo 
tiesiog žudonli. Tas kvailas 
Kaulbarso padavadijimas ap
ima gubernijas Chersoniaus, 
Ekaterinoslaviaus, Bes a ra bi- 
jų ir Tauridų.

tikro, butų pabalinta terp 
dalyvaujančių konferencijoj 
viešpatysčių,. Vokietija Čia 
galėtų tvirtai atsistoti, o tas 
butų pavojingu prancūziškai 
valdybai Algieruit Į nebežino- 
jaučiam su Morokko. Pran
cūzija dar u * ' ’ ’
žiūrėjimas tva 
jeigu jau n 
s tas. vienai j 
kad
terp Prancūzijos ir Išpanijos. 
Bet ir tų užmanymų atmetė 
Vokietijos delegatai.

Anglijoj mano, kad konfe
rencija, nieko nenuveikusi, 
iširs ir viskas pasiliks po se
novei. Prancūzija laikys ka- 
riumenę ant Morokko rube- 
žiaus' ir užgimus: maištams 
pas kaimynų, galįs. traukti 
su kariumene jud 
ti.‘ Vpkietija turį 
jai. tokių tiesų pri 
ba pradėti karę su Prancūzi
ja.. Į tų karę botų įtrauktų 
ir daugiau viešpatysčių. 
Anglija žada padėti Prancū
zijai, o Vokietija tori trakta-

ė, kad pri- 
Mprokkoj, 
būt pave- 

__ _ arijai, tai 
butų padalintas vien

i suvaldy- 
Prancuzi- 
Mižinti ar*

strijos ir Italijos, b< ant tos 
pagelbos negalL labai užeiti* 
kėti. Jeigu, paveikslan, Au
strija siųstų kziriuazenę pa
gel bo n Vokietijoj, tai jai ne- 
prilankus slaviški teariame- 
nės regimentai galėtų pasi
kelti ir neiti į tearę. Austri
joj mat kariumepaše regimen
tai susideda iš vięnos 
kareivių, slaviškų regi 
yra daugiau ut^gu yok A A > A jŽM J| .

i tautos 
regimentų 
vokiškų.

Konferencija Morokko 
reikaluose.

Prilipo jau ožys liepto ga
lų ir toliau žengti negal. Tas 
atsitiko jau' ir su konferenci
ja sušaukta į miestų Algeci- 
ras sutvarkymui Morokko 
reikalų. Susirinkę iš pra
džių apkalbinėjo vien men
kus klausymus, kokius galė
jo priimti ir labiausiai nesu
tinkančios viešpatystės, taigi 
Prancūzija ir Vokietija, bijo
jo kelti tokių klausymų, ku
riuose iš sy k butų pasirodę 
nesutikimai terp minėtų jau 
svarbiausių konferencijoj 
viešpatysčių. Kitų viešpaty- 
sdių delegatai stengėsi vien 
tarpininkauti, taikyti nesu
tinkančius, bet sutaikyti ne
pasisekė. Pabaigus maže
snius klausymus, reikėjo ant 
galo pakelti svarbesnius. 

’ Kaip dalyvaujanti konfe
rencijoj delegatai savo ran
dams pranešė, išrasti kokius 
nors pamatus sutaikymo 
Prancūzijos su Vokietija ne
pasisekė, kadangi nė viena 
puse nenori nusilenkti, taigi 
ir konferencija neišduos vai
sių, kokių susivažiavę į Alge- 
ciras laukė, visa konferenci
ja turės iširti, jeigu paskuti
nėj valandoj nė viena iš ne
sutinkančių viešpatysčių ne
nusilenks.

Prancūzija reikalauja, kad 
jai butų pavesta organizacija 
policijos užlaikymui tvarkos 
Morokko ciesorystėj, Vokie
tija gi reikalauja, kad tuom 
užsiimtų terptautiška komisi
ja, arba kad Morokko butą . • v. xi u
padalyta į dalis ir kiekviena mag daiktas, 
tokia dalis butų pavesta glo
bai vienos > viešpatystės. 
Pranęuzija ant to nesutinka, 
kadangi, tųsyk, Morokko, iš- ... i ...

24 d. gruodžio (6 d. saus.), 
Lenkų ir Lietuvos rinkėjų 
būrelis, kartu su professorlu- 
mi Boduęnu Kurtene, krei
pėsi į žmonių švietimo - mini- 
sterį, prašydami atverti uni
versitetų Vilniuje. Ministe- 
ris neranda jokių kliūčių tam 
prašymui įvykdinti.

(„Vii. Žin.”)
Vilniuje įkurta lietuvių- 

mokintojų sųjunga. Sujun
gsi rupi: a) kad musų mo
kyklose butų mokintojais 
lietuviai, b) kad butų toms 
mokykloms užtektinai gerų 
mokslo vadovėlių, c) kad iš- 
guldomasis jose mokslas bu
tų sveikas ir žmonėms nau
dingas. ,L. U.’

Iš Vilnfans
Maskoliškoji pašto vyriau

sybė užrubežių paštams pra
nešė, jog nuo dabar iš svetur 
ateinanti laikraščiai bua į 
Maskolijų įleidžiami be cen
zūros. Išskirti yra tik raštai 
su paveikslais apie carų ir jo 
giminę, kurie eis 4 cenzūrų. 
Mat dabar jau caras labiau 
bijosi savo paties paveikslo 
negu žodžio. Ištikro, jis iš
rodo labai kyąRu, todėl ir 
bijosi savę pamatyti. ■

Vilniaus geų.-gubernato- 
rius įsakęs Kauno guberna
toriui duoti po 20 rubl. kiek
vienam beturčiai iš 150 išva
rytųjų pradedamųjų moky
tojų subėgusių į Kaunu; pa
taria mokytojais pajieškoti 
iš žmonių sau algos per že
miečių viršininkus.

Vilniuje suimtas d-ras A. 
Vileišis. į Buvo /kratos pas 
Petrų ir Jonų Vileišį; d-rų 
Domaševičių net du kartu 
krėtė. r.' .

26 d. gruodžio, 9 vai. va
kare, netoli Vilniaus, trauki
nyje važiavusiiUie iš Virba- 
liaus, kasžln koks lietuvis su
siginčijo apie politikų su pa
ribinės apsaugas kareiviu. 
Pastarasis įntešo, pavadino 
tųjį lietuvį maistininku ir iš 
sitraukęs kardų, pasakęs jam, 
kad leistųsi, 8ui£tį. Bet ta
sai, nenorėdanteH!| phaiduoti, 
šovė tris sykiu»4š revolverio

dė į galvų > ‘į sprandų. 
Traukinys sus 
sis kareivis.

Iš Latvi|oš.
*• Maskoliškas randas garsi
na, buk jenerolas Sologub 
stengiasi Latvijos Įiasikėlė- 
lius suvyti į Rygų ir čia vi
sus suimti. Jenerolas Orlov 
veja pasikėlėlius į Rygų, dalį 
jų jau suvijo į. priemiesčius. 
Iš Kuršės kariumenė teipgi 
veja latvius nuo pietų. Da
bar revoliucijonieriai laikosi 
vien šiaurinėj Kuršas daly j 
ir Rygoj. Teip garsina caro 
raudas, bet jo garsinamos ži
nios neištikimos. Iš teip di
delio krašto kaip Kuršė ir Ly- 
joų'žemė ne teip lengva į vie
nų vietų suvyti tūkstančius 
ginkluotų žmonių. Randas 
Latvijos dvarponiams, už su
degintus dvarus, žada pašel- 
pų 5 mil. rublių.
su Garo kariumenė, dvare 
DabJan, netoli Rygos, suėmė 
pulkelį latvių.
be sūdo 
nių su 
zokai.

; sužeista- 
ritolveriu 

rankose bėgu vagonus 
ir tuo pagųzdiao publikų, ta- 
čiaus piktadario . 
sugauti, ir tranki® 
minu toms prasliuE 
žiavo. Vilniaus IR

suatojus, piktad; 
ko iš vagono ię 
tymiausįame

15 tuoj aus,' 
sušaudė, 7 daug įmo

kančiais užplakė ka-

nuo visų gyventojų, kad ati
duotų ginklus.

,6) Kareiviai, persikeliant 
iš vienos vietos į kitų, ir ap
sibūvant sodžiuje arba dva
re, turi būti atsargus ir turė
ti omenyje tuos įsakymus, 
kad kitų kartų nepražūtų 
žmonės, arkliai ir ginklai.

7) Maištininkų triobos turi 
būti iškrėstos, o jei maišti
ninkai priešintųsi ir butų ra
sta ginklų, tai tokios triobos 
gali būti ir sugriautos.

8) Jei atsikartotų riaušės 
tose vietose, kur jau buvo 
atsilankius kariumenė, tai 
maištininkai turi būti malši
nami aš^ioms priemonėmis.

9) Tose vietose, iš kur yra 
išvaryti valdininkai ir kur 
gyventojai savinasi valdžių, 
kareivių viršininkas turi pra
šalinti sauvališkai išrinktus 
pačių sodiečių valsčių ir so
džių valdininkus su civiliškos 
valdžios žinia paskiria nau
jus rinkimus, bet, jeigu per 
šituos naujus rinkimus sodie
čiai išrinks vėl tuos pačius, 
prašalintus kareivių viršinin
ko, valdininkus, tai pastarie- 
jie turi būti patvirtinti įsta
tymų kelių.

10) Ramesnėse vietose kar
eiviams turijiuti už pinigus 
perkamas maistas. Tose vie
tose, kur gyventojai pakeltų 
maistų ir atsisakytų parduo
ti kariumenei maisto, -tai 
kareiviai gali patys pasiimti 
maisto, neišduodant kvitų; 
bet turi būti, dalyvaujant ci
viliškiems valdininkams, su
statomi protokolai, kiek ir iš 
ko paimta maisto.

Iš Kauno.
Kaune buvo susirinkimas 

rusų mokintojų pradedamų
jų mokyklų, kuriuos lietuviai 
atstatė nuo vietų. Susirinko 
apie 100 mokintojų; Nutar
ta prašyti vyriausybės pašei- 
pos 15 tūkstančių rublių ir 
kreiptis į rusų mokyklų val
džių prašant vietų kitose gu
bernijose rusų mokyklose.

„Liet. Ukin.”'

Iš Raseinių, Kauno gnb..
Laikraščiams pateko tele

gramas iš Raseinių. Ten at
vykę kareiviai su anuotomis 
ir jieškų kurstytojų. Žmo
nės neduoda arklių karei
viams vežti.

Kauno gubernijai malšinti, 
kaip praneša „Viln. Žin.” iš 
„Stovo”, liko paskirti 5 ka
riumenės skyriai, kuriems 
yra duoti toki įsakymai:

1) Kariumenė yra siunčia
ma tuojaus padaryti tvarkų 
tose vietose, kur josios nėra, 
ir sugrųžinti paskirtus val
džios valdininkus.

2) Kareiviai urnai apsupę 
sodžių^ poreikalauja nuo so
diečių, kad išduotų maišti
ninkus, ginklus ir kad pagrų- 
žintų valdininkus.

3) Priešinantis, arba nepil
dant sodiečiams reikalavimų, 
kareiviai turi vartoti ginklus.

4) Atimtus ginklus tuo
jaus sunaikinti, laužyti, de
ginti. Maištininkai ir kur
stytojai turi būti suimti ir 
paduoti į tuos kalėjimus, ku
riuos nurpdya civiliškoji val
džia.

5) Jei ginklus gyventojai

repasisekė
’s, kelioms 
te, nuva- 
t- Gali- 
pakiniui 
k' paspru-|kava dėka atiduotų, tai dar 
si slėpė ar- reikia iškrėsti kelias triobas, 

o rados čia ginklų, suimti sa-

nia ir pakviesti įpagelbų kar
eiviai ir įsakyta, buk lietu
viai užpuolę tenai ant rusų.

Tasai pranešimas nurodo 
aiškiai, kaip tai kartais po
licija su kareivių pagelba ei
na gelbėti savųjų ir muša 
žudo nekaltus žmones.

„Liet. Uk.”

Iš Yabalnlkų, Kauno gnb..
Metai šįmet blogi, nieku* 

nieko išdirbti negalima. 
Uždarė visas dirbtuves, visur 
vargas, visur revoliucija. 
Žmonės kelia riaušes teip di
desniuose miestuose, kaip ir 
mažesniuose miesteliuose. 
Žmonės įstato savo rėdų, caro 
valdžios - nieks neklauBo. 
Nieks nežino, kas toliaus 
bus. Vabalnikuose yra da
bar daug kareivių, dragūnų 
ir pėkečiųjų. Visur muša?. 
Męs norime maskolius išvyti 
ir savo rėdų įvesti. Karei
viai iki šiol dar už carų stoja, 
bet nežinia, ar ilgai teip bus.

Domininkas.

Iš Kauno gubernijos.
Kauno gubernijos valdžia 

apskelbė, kad lietuviai už- 
puldinėjų ant ramių gyven
tojų rusų, sentikių, mūšų 
juos, varginų. Sako, kad 
lietuviai norį visus rusus iš
varyti iš Lietuvos — valdi
ninkus ir šeipjau žmones. 
Ar daug čia yra teisybės?

Męs abejojame. Męs gau
name kitokias žinias.

Štai, trumpai paduodame 
pranešimų, nusiųstų Kauno 
gubernatoriui gruodžio 19 d. 
Po juo pasirašė keletas žmo
nių, terp jų yra du dideliu 
dvarininku: Eduardas Jag
minas ir Vladislovas Koma
ras iš Beisęgalos.

Iš to jų pranešimo, trum
pai sakant, matyti, kad 
Šiaulėnų ir Skiemių valsčių 
kaikurie žmonės buvo suėmę 
vagis, plėšikus kelis lietu
vius ir kelis rusus: (Ivano
vų, Fediukinus, Žukų, Novic
kį). Jie patys priripažįnę 
vogę ir kai-kurie iš jų, primu
šę Pakapių viensėdžio Kaze- 
lenį. Suimtuosius žmones 
laikė uždarę ir saugojo. Nu
tarta buvo vesti juos pas pri- 
stovų, nes urėdninkas visai 
negandus vagių. Tik, štai, 
lapkričio 30 d., atsirado kar
eiviai urėdninko vedami. 
Tuojau užpuolė ant žmonių, 
ėmė juos mušti, kratyt kiše- 
nius, paskui gi, surišę 9 yy* 
rus, ėmė varyti į Beisogalų, 
plakdami nagai komis ir muš
dami šaudyklėmis; niušė teip 
smarkiai, kad šaudyklės lū
žusios. Vagys plėšikai, pa
skui”eidami, juokėsi sau ir ty
čiojosi. Vienų darbininkų 
pasitikę ant kelio,irgi primu
šė, norėjo ir jį varyties; bet 
išgirdę, -kad tas tarnauja pas 
baronų Roppų, paleido.

gies buvo duota policijai ži-

Iš Kupiškėšt kaurto gub..
Riaušės šitose aplinkinėse 

nesiliauja. Prieš adventus 
atjojo pas mus 40 dragūnų. 
Pas mus buvo dp ofičierai, o* 
mus klojime pastatė 11 ar
klių. ' Naktyj pajutome švie
sų. Žiūrime, dega klojimas. 
Sudegė 11 dragūnų arklių ir 
vienas kareivis. Sudegė ir 
maistas. Sudegus kluonui, 
visi maskoliai susigrūdo pas 
mus ir išbuvo 8 dienas. Ka
da kit^ kartų atjojo draga7 
nai, tai paėmė Petrų Čurkj ir 
išvežė nežinia kur. Trečių 
kartų atjojo į Virbališkių 
valsčių, darė kratas, bet nie
ko nerado.

Brolis.

Iš Računų, Kauno gub..
(Ištrauka iš laiško).

Kas pas mus dabar darosi, 
tai jus geriau žinote, kadan
gi pas mus pasakotojai sa
vaip žinias perkeičia, vieni, 
kad nenaikinti vilčių, kiti 
kad labiau nugazdinti baile
snius. Laikraščių neturim, 
mažai jų išeina.

Kareiviams duota pilna va
lia, tai jie iš to ir naudojasi, 
perduria, kas jiems nepa
tinka, suima, kų tik kas pa- 
skundžia. Kareiviai dabar 
klauso valdžios, nes juos ge
riau maitina, gauna mėsos ir 
Arbatos ir algos po 2—4 ru
blius ant mėnesio. Socijali- 
stų agitatorius areštuoja, to
dėl daugelis slapstosi po dva
rus. Jeisėnuose ant gatvių 
žydai kėlė demonstracijas, 
vaikščiojo su raudona vėla va. 
Jaivainiuoserir Krakuose už
darė monopolių ir išvijo u- 
rėdninkų ir mokintojų ma
skolių, bei dabar monopolius 
vėl atidarytas ir už jo užda
rymų valdžia uždėsianti did& 
lę bausmę . ant ūkininkų. 
Geležinkelių stacijų viršinin
kus, kur suštraikavo tarnau
janti ant trukių, be sūdo pa
karia ir ant toliau, kas tik 
neklausys valdžių, žada pa
karti arba sušaudyti, c 
pačių bu vaikais iš namų iš
mesti.

Užderėjimas šįmet rųenkas,
"prekės javų mažos, o kų rei
kia pirkti, viskas brangu. 
Priviso vagilių, viduryj die
nos ant kelių užpuola važiu©-

Sako, kad vieno ruso va-
pas mus baisus.



Iš Sumeliškto, Trakų aps.
Gruodžio 17 d. buvo žmo-

bama apie sunkų dabartinį 
padėjimą, apie valstiečių rei
kalus, kas daryti, kad len
gviau ir geriau butų gyven
ti. Po to tuojau buvo pada
rytas valsčiaus susirinkimas. 
Terp kito ko, nutarta: atsta
tyti visus valsčiaus valdinin
kus ir išrinkti naujus; atsty- 

•ti rusa mokintoją ir parsi
kviesti lietuvį, monopolį už- 

tdaryti, n e užpuldinėti ant 
•dvarų ir. ant žmonių kitokio 
-tikėjimo ir kitos tautos; mi
škų nenaikinti ir neleisti po
nams naikinti; reikalauti, 
kšd nuo Naujų Metų prisi-i 
eįėtų prie- valsčiaus bajorai, 
visi dvarininkai ir mįęstie- 

.čiai; visi valsčiaus viršinin
kai turi būti renkami visuo
tinu, lygiu, slaptu ir betar
piu! u balsavimu. >-

Valsčiaus tvarkai prižiurę- 
ti ir tiems nutarimams pildy
ti, kuopa išrinko kelis vyrus.

D. Naujokas.
.„Liet. Uk.”

nes prieš rusų cerkves, pata- 
rią atimti iš jų cerkves ir iš
varyti iš Lietuvos visus ru
sus ir t. t..

Jus, lietuviai, kurie gerai 
pažystate savo brolius, kurie 
gyvenate arti gelžkelių, cer-. 
kvių, kurie turite-kaimynų 
rusų, pasakykit, kiek čia tei
sybės tuose telegramuose, 
tuose apskelbimuose? -

Ar šeip, ar teip, valdžia 
siunčia kareivius, kad jie da
rytų dabar Lietuvoje „tvar
ką”, kad jie tildytu „maišti
ninkus”....

Teip, kai pažinome, iš Papi
lės pradėjo savo kelionę bū
rys kareivių. Jie pasiekė ir 
Žagarę. Ir ką gi jie ten da
ro?: Pakeliui suima naujai 
išrinktus mokytojus ir kitus 
valsčiaus valdininkus. Jie 
visai nenori nė žinoti, jog 
Vilniaus jeneral-gubema to
rius, 23 d. lapkričio, pats įsa? 
kė, kad žmonės galį patys 
rinkti ■ savo valsčiaus valdi
ninkus. Jie vargina tik vi
sus įtariamuosius žmonis, 
skriaudžia krašto gyvento
jus ir, tokiu budu, „tildo” 
nebuvėlius maištininkus.

sudegB. Visus gazdina su
deginimu arba mirčia, jeigu 
ne klauso ir pasipriešina. 
Terp žmonių platinasi visoki 
paskalai. Dabar kalba, kad 
bus karė, kad iš Senapilės ir 
Kalvarijos pav. varys visus 
vyrus. Nežinia, ar nuo jus 
sulauksime gromatos, kadan* 
gi nieks nežino, kas ryto; 
bus.

Švogerėlis.

.—;------------------------------------

qq negavo, tai iš
daužė rlangu9 ii* kelių namų 

paleido 12 šūvių, 
.zcbno žmonis. Ma

rei

duris 
kuom 
tyt, Jiejhs rodėsi, kad atėjo į 
Prusus revoliuciją suvaldyti.

Žiema šypet Prūsų Lietu-
* 11 Nemunas, rods, 

šilto oro ledas 
i,(kad ties Til- 
d raudė važi nė-

Nelaimė kastynėse.
Shaokton, Cal. App ka

utynėse Jamestowne užgriu
vo d^ darbininku. V ieno iš 
jų. pravardė, Domo Cablies 
(gal Domininkas Kablys?) ro
dosi lietuviška. *,

Iš Krakinavo, Panev. aps.
Gruodžio 15 d., ūkininkai 

Išrinko sau naują vaitą. ‘Iš
rinktasis tuojaus liepė užda
ryti monopolį ir įrašyti į 
valsčiaus knygas. Netrukus 
atvyko žemiečių viršininkas 
Smirnov, policija ir 60 dra
gūnų. Žemiečių viršininkas 
norėjo įkalbėti žmonėms, kad 
jam neleidus, žmonės neturį 
tiesos - rinktis naujo vaito. 
Žmonės jam nenorėjo tikėt, 

. nurodė valdžios paliepimus, 
* kurie duoda žmonėms tą tie

są. Tada žemiečių viršinin
kas liepė visieme tuojau eiti 
namon. Kadangi didelis 
žmonių būrys negalėjo greit 
išvaikščioti,. žmonės pamažu 
tesiskirstė, tas nepatiko že
miečių viršininkui; jis, įpy
kęs, liepė kareiviams mušti 
kalavijais. Liko keletas 
Įgunkiai sužeistų, nemaža su
muštų ir sumindžiotų.

Štai ką daro kartais vadi
nam ie jie žmonių „globėjai”, 
tvarkos ir teisybės prižiūrė
tojai!

Iš Lietuvos. .
L Lietuvoje leista siuntinėti 
telegramus lenkų kalba, teip-. 
pat lenkiškai galima telegra
fuoti ir į Lenkų žemę. Lie
tuviški telegramai seniau bu
vo kartais priimami, bet ne 
visur ir ne visada; valdinin
kai patys nežinojo gerai, ar 
turi tiesą priimti jas, kadan
gi įstatymuose apie tai nieko 
aiškiai nepasakyta. Dabar, 
valdžiai apskelbus, kad gali 
l|uli Lietuvoje priimami tele
gramai lenkų kalba, męs, lie
tuviai, visur turime reikalau
ti, kad musų kalba butų pri
imami irgi. Jeigu kurs val
dininkas nenorėtų priimti, 
tad turime reikalauti nurodyt 
nenuosakumą: juk lenkų kal
bą tik mažumas Lietuvos gy- ( 
ventojų vartoja, o didžiuma 
lietuviškai kalba. "

„Liet. Uk”

“Iš Suvalkų gnb..
Išdaužyki monopoliai Luk

šiuose, Griškabūdyje ir kai- 
kuriose kitose vietos^. Už
daryti monopoliai Liudvina
ve, Pilviškiuose ir dar kelio
se vietose. Netoli nuo Nau
miesčio sudaužyti vežimai 
būrelių su degtine.

Tamošbudžio, Griškabū
džio, Datoravalės -ir Lukšių 
valsčių popieriai sunaikinti; 
visi- tų valsčių pinigai esą 
paimti revoliucijonierių.

Keturių apskričių viršinin
kai nutarę rinkti nuo žmonių 
mokesčius su kareivių pagęl- 
ba. Kiek teko girdėti, iš to 
sumanymo valdžia nieko ne
laimėjusi, keliose vietose iš
vedę ūkininkų gyvulius į 
miestą, bet ten niekas neno
rėjęs jų pirkti; palaikę ke
lias dienas, užmokėję už pa
šarą, turėję atiduoti žmo
nėms gyvulius atgal.
_ / Antru atveju įvedus karo 
stovį Suvalkų gubernijoj, 
vietinė valdžia vėl įnirto. 
Daug žmonių suima ir į ka
lėjimą kiša. Girdėjome, kad 
suimti yra keli studentai,' 
terp jų Grigas ir Garmus. 
Griškabūdyje vienu žygiu su
imta esą 15 vyrų. Kazokai 
smarkiai mat darbuojasi. <

„L. Uk.”

Is Ukmergės.
Rusų laikraštyje „Molva”, 

^randame tokį telegramą, pa
duotą gruodžio 28 d.: , .Rin
kėjų įgaliotojai Virbališkių 
valsčiaus pranešė gr. Wittei, 
kad kareiviai, drauge su 7 
dragūnų Novorosyjsko pulko 
oficierais darą po kaimus 
kratas, suimą ir kankiną 
žmones, ir kad žmonių gėry
bė einanti galan.”

„Maištas Lietuvoje.”
Jau pirmamjame laik

raščio numeryje, pranešdami 
apie telegramas, praneštus 
musų vyskupams, paabejojo
me, kad visa, kas buvo tuos# 
telegramuose, butų gryna 
teisybė; neįtikėjome, kad 
lietuviai užpuldinėtų, muštų 
ir plėštų rusus vien dėl to, 
kad jie rusai, kad jie stačia
tikiai. Iš tų žinių, kurias 
turime dabar, matome, kad 
musų abejojimas buvo reika
lingas: rtokių užpuldinėjimų, 
plėšimų neesama. - Toliaus, 
teko mums teippat patirti, 
kad Žagarės Nariškino dva
ro niekas neardė, nepiešė, ne
draskė. Nepasitvirtino ži
nios ir apie tuos geležinkelio 
rusus tarnus, kurie buk lietu
vių teip skriaudžiami buvę.

Bet kai-kurie rusų laikraš
čiai, įtikėję toms žinioms, 
ėmė skelbti, kad Lietuvoje 
esąs maištas. Ir tuoj, bema
tant, pati Kauno gubernijos 
valdžia išsiuntė į laikraščius 
telegramą apie Lietuvos J 
,,maištą.” Ji apskelbė, kad i 
visuose Kauno gubernijos ap- ’ 
skričiuose, žmonės kyla prieš 
visa, kas rusiška, visur ( 
griauną mokyklas ir valdžios L , ____ __________
Barnus, kunigai kurstą žmo-įnerolišką dvarą ir Lukiški*

Iš Padovinio valsč., Kal
varijos pav..

(Ištrauka iš laiško).
Dabar pas mus iškilo labai 

dideli maištai, tvarkos nėra, 
męs nežinome ko klausyti, ar 
rando, ar maištininkų. Jei
gu stoji' su paskutiniais, tai 
ateina kareiviai, apstoja na
mus viduryj nakties, paima ir 
išveža. Naktimis de
ga dvarai ir kaimai. Neži
nia, kur dėtis. Sudegino je-

Iš Naumiesčio pavieto.
(Ištrauka iš laiško)'

Metai šįmet buvo niekai, 
javų valgiui, rodė, turime, 
bet pardavimui nėra, patiems 
žmonėms vos užtenka.

Pas mus dabar darosi bai
sios riaušės. Pavietai: Nau
miesčio, Vilkaviškio^ Senapi
lės ii- Kalvarijos pastatyti po 
karės laiko tiesoms, kadangi 
čia socijal-deinokratai įveda 
savo rėdą.

Sudus, valsčių kanceliari
jas išvalė, knygas, toblyčias 
su caro paveikslais suplėšė ir 
sudegino. Monopolius užda
rė, butelius su degtine su
daužė, pinigus išvežė.

Prieš Kalėdas į Plokščius 
atvažiavo keturi vyrai, atėmė 
iš monopoliaus pinigus, užda
rė monopolių ir uždraudė 
pardavinėti 'degtinę; jeigu 
nepaklausytų, tai busę nužu
dyti. Iš kanceliarijos išnešė 
raštus ir sudegino. Tą patį 
padarkė sude. ' Pakalniškėj iš 
monopoliaus paėmė 125 rubl. 
ir monopolių uždarė. Atėję 
į.Gelgaudiškį, pašaukė vaitą 
ir raštininkę, liepė išnešti 
raštus ir sudegino. Moky
kloj padarė tą patį, sudegino 
fr caro paveikslą. *

Po Kalėdų, seredos vakare, 
atkako į Kaimelį, uždarė mo
nopolį, paėmė iš kasos 480 
rubl. ir prisakė daugiau ne
pardavinėti degtinės. Ant- 
rytojaus atsilankė Sudarge, 
kur tą patį padarė. Kidulių 
sūdąs dar yra neuždarytas.

Dabar į Naumiestį partrau- 
cė kazokų; yra jų Šakiuose 
ir Gelgaudiškyje. Jie su gi
rių sargais vaikščioja po 
kaimus ir nuo ūkininkų ati
minėja kirvius. Mat žmo
nės pradėjo girias kirsti.

Kazokai iš Šakių nukako į 
Griškabūdį, ten baisiai Biimiv 
šė vieną gaspadorių ir stu
dentą. Čia žmonės teipgi 
pavarė senus vaitus ir šalty
čius ir išrinko naujus. Nau
jiems sudams paliepė skau
džiai nubausti vagis ir plėši
kus. Gubernatorius liepė 
senuosius valsčiaus viršinin
kus sugrąžinti, jeigu to ne
padarys, žada ant valsčių už
dėti bausmes po 80000 rubl..

16 d. sausio į Papiškius at
jojo kazokai su zemskiu Bra- 
jovskiu ir jieškojo vaikinų 
turinčių karabinus. Norėjo 
ir girių sargus suimti, suėmė 
Kieročiuką ir Elkytį; jieško
jo ir Endzieliuko, bet nėra- 
rado.

Iš Pakalniškių išvarė 8 ga- 
spadorius, iš Maižlaičių suė
mė Pranciškų Virbicką. 
.Vieni dar sėdi Naumiesty j, 
kitus toliau išvarė. Pakalni
škius buk užtai išvarė, kad 
ten atėjo 4 socijal-demokra- 
tai ir liepė sumušti Dovidai- 
čiuką už tai, kad jis rinko 
nuo žmonių pinigus neva ant 
ginklų.

Nuo gubernatoriaus į vals
čių atėjo prisakymas užmokė
ti 1000 rublių bausmės už iš
naikinimą valsčiaus raštų. 
Dar nežinia, kaip bus toliau. 
Iš daugelio kraštų girdėt , 
apie didelius kraujo pralieji- ( 
mus.

voj Ungva. J 
užšalo^ bet dėl 
teip suplonejc 
že per ledą įž 
ti. V , • H -f/Į-

Ant paskubinto turgaus už 
centnerį* (100 svarų) šieno

Už šėpelį kviečių mokėjo po 
6,80—7.1^ Mrk., rugių 5.70 
— 6 Mrk.miežių 4.8Q—5.20 
Mrk., avižų 3.40—3.55 Mrk.. 
Už penėtas kiaules mokėjo 
po 50—52 Mrk. už centne
rį svarumą gyvo gyvulio. Už 
kiaules 52—55 Mrk.. Už 
porą 4 sanvaičių paršų po 
18—20 Mrk,, už senesnius 
po 21—24 Nrk..

Laike paskutinio gyvento
jų suskaitymo Tilžėj buvo 
37148 gy v. (19680 vyriškių, 
o tame 1894 kareiviai ir 17- 
468 moterys). Namų mieste 
buvo 1594. z

Klaipėdos pavietyj buvo 
61004 gyv., mieste Klaipėdoj 
20637, Smeltėj 5453,, Būm- 
bulvitėj 3106, Joniškėj 681 
gyv-

11 d. sausio, netoli Klaipė
dos, ant Marių nuskendo bu- 
telninkas Dūlis. Žmonės 
girdėjo jo šauksmą, bet atė
ję, rado jau nugrimzdusį.

Exptlozijos. •
Salt Laks City, Utah. Ne

toli Tank Point,* stovyklose 
Utah Construction Co. eaplio- 
davo dinamitas. Espliozijoa 
S' vyrai likosi užmušti, o 4 
sunkiai sužeisti. \

Charleston, W. Va. Par- 
ral anglių kastynėse atsitiko 
erpliozija. Kada tas atsiti
ko, oloj buvo 39 darbininkai. 
Iš olos ištraukė 12 dar gyvų 
darbininkų, vieną ištraukė 
negyvą. Mena, kad mažiau
siai 27 darbininkai likosi už
mušti. . - •

dekliamacijoa, ir kalbos. Tar
pe kalbelojų bus kun. Žilins
kas iš Boston’o, Mase. Didy
sis susirinkimas bus laikytas 
svetainėje Labo r Lycum’o, 
ant N. 6 ir Brown ulyčių. — 
Ant to atkreipiame atydą 
ypatingai delegatų, kurie at
važiuos iš kitų miestų. Mie
lai kviečiame tautiečius iš vi
sur dalyvauti tame seime ir 
apvaikščiojime naudoje ko
vojančių už laisvę Lietuvos. 
Programas seimo ir apvaikš- 
čiojimo yra svarbus, bet tatai 
tautiečiai suras kelią ir pribus 
į seimą. Delegatai prašomi 
yra turėti mandatus nuo tų 
organizacijų, kurias persta
ta.

Seimo rengimo komitetas.*

Nelaimės ant geležinkelių.
Leavenworth, Kas. Neto

li Strausville susimušė du 
trukiai. Prie to viena ypata 
likosi užmušta, o daug žmo
nių tapo sužeistų.

Portland, Ore.
Bridar Viel, ant Oregon 
Railway & Navigation gele
žinkelio susimušė du trukiai. 
Prie to 4 ypatos likosi už
muštos, o 10 tapo sužeistų.

Helej/a, Mon. Netoli nuo 
čia, ko t Northern Pacific ge
ležinkelio, susimušė tavoriuis 
tyukis su pasažierinin. Prie 
to šešios ypatos likosi užmuš
tos.

Netoli

ant

į JT •

IŠ AMERIKOS.
—IT--------------

.JSuėu>ė lietuvį.
NEw;iYoRit. Valdžios,

reikalavimo ^maskoliško kon- 
suliaus,suareštavo atkakusį iš 
MaskoUjos IjbI. Gaidį. Ap
kaltina jį t|tž pavogimą vie
nam Jfeterburgo prekėj ui 
4200 rųb. j Gaidys teisinasi, 
kad j ta/y nu y politišku prasi
žengėlių ir caro randas mela
gingais apkaltinimais sten
giasi iš Amerikos išgauti. 
Matyt apskundiipai pasirodė 
be pamato, kadangi ateivių 
užveizda Gaidį paleido.

. Pasimirė negrų dainius.
Dayton, Oh. 9 d. vasario 

pasimirė Čia negras dainius, 
Paul Lawrence Dunbar; pasi
mirė jis nuo .džiovos. Gimęs 
jis 1872 m. Daytone. Pirmu
tines eiles parašė turėdamas 
7 metus. Eiles jo parašytas 
skaito ne vien negrai. r

Ką tautai kaštuoja vagiliai.
Chicagos prokuratoriaus 

pagelbininkas,Ęoward Spra- 
gle, pagarsino statistiškas ži
nias apie vagilius Amerikoj- 
Iš jo surinktų žinių išpuola, 
kad vagiliai ir užpuolikai kas 
metą Amerikos tautai pridir
ba nuostolių ant 1 milijardo 
doliarių. Profesijonališkas 
vagilius turi metinių įplau
kimų vidutiniškai po 1000 
dol., taigi daugiau negu snū
dai dirbantis ant ;duonos 
arbininkas. Plėšikų, žmog

žudžių daugiausiai yra Flori
doj ir Georgijoj^ Europa tu
ri daugiau vagilių, Amerika 
užtai daug daugiau žmogžu
džių.

Gaisrai. «
Baltimore, M d. Miestelyj 

Čarlis Bay sudegė mediniai 
namai. Sudegė juose 8 ne 
grai.

Helena, Mont. Netoli nuo 
čia, miestelyj Big Tunba, su
degė namai. Sudegė, teipgi 
trįs namų savininko vaikai.

Leyington, K y. Sudgėčia 
krautuvės Curry, Tunis <fe 
Norwood. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 150000 
dol.

Shamokin, Pa. - Siautė čia 
viduryj miesto didelis gais
ras, kuris pridirbo nuostolių 
aut 200000 dol.

Littleton, W. Va. 9 d. 
sausio siautė čia baisus gais
ras, kuris pridirbo nuostolių 
ant 300000 dol.

New York. Sudegė čia 
didelės krautuvės *pn. 836— 
837 Broadway. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 
300000 dol. , »

. spaudžia ir persekioja visus _ 
Maskolijos žmonės.

E. Pukienė dekliamavo ei- 
i les p. a. „Nemuno atmini

mai.”
V. Pūkas kalbėjo apie Lie

tuvos praeitį, apie senovės ir 
dabartinę kunigiją. Juozas 
Uždavinis kalbino nesigailėti 
aukų sušelpimui revoliucijos, 
nes tas yra švenčiančia lietu
vių pareiga. Pukienė de- 
kiiamavo eiles p.a. „Dirbk ir 
'melskis.” Majauckas kalbė 
jo apie prancūzų kares, kaip 
jie sušalo Maskolijoj, griovė 
bažnyčias, kryžius vartė, mer
ginas gėdino.

Ant galo Daujotas užmanė, 
kad visuomenė išrinktų aukų 
rinkėjus. Likosi išrinktos: 
Ona Ambrazevičiutė ir Lina 
Vanagiutė. Surinko jos nuo 
buvusių salėj žmonių $23.49r

Edv.Zanevskis kalbėjo apie-'v 
Lietuvos kunigaikščiusdr jų 
darbus, apie lenkus ir skriau- • 
das, kokias lietuviai nuo jų 
nukentė; toliau aiškino • 
skriaudas, kokias lietuviai 
nuo maskolių kentė ir ant 
galo turėjo net revoliuciją * 
sukelti.

Dr? M. Satud kalbėjo 
maskoliškai. Jis aiškino suki
limus žmonių buvusius Pran
cūzijoj, Anglijoj, o dabar 
Lietuvoj,Lenkijoj ir ant Kau
kazo.

Juozas Uždavinis kalbino 
lietuvius nors vieną sykį ant 
mėnesio ne valgyti, o tuos 
pinigus, ką valgis kaštuoja^ 
paaukauti revoliucijai, kaip 
tai • žydai daro. Užntanė iš
rinkti kolektorius, kad jie ei
tų per gyvenimus ir rinktų 
aukas. Išrinko: Juožą Mu- 
reiką, T. Majauska, Daujotą 
ir Kirvelį. Jie surinko $77- 
40. Pridėjus prie to surink
tus ant salės, pasidaro $100- 
89; atitraukus 5c. pačto kaš- . 
tų, pasidaro $100.84,kuriuos, 
sulyg noro aukautojų, siun1

IŠ DARBO LAUKO
U Dubois, Pa. Visose ka- 

stynėee Charfield and Jeffer- 
son Coal and Iroti Co. pasi
liovė darbai ir 10000 darbi
ninkų yra be darbo.

T Dubois, Pa. Visi kalna
kasiai Cfarfield & Jefferson 
Coal Co. Yalesboro, Helvetia 
ir Sykesvilley pakėlė Strei
kus, kuriuose dalyvauja jau 
10000 darbininkų. Prie štrai- 
ko pristojo ir 2000 geležinke
lio tarnų. .

Kapitalistai moka naudotiesi.
ClevAand, Oh. Ežeras 

Erie pasitraukė nuo krantų 
ir paliko: nelJ užlietos žemės 
plotus vėrtu®jl5 milijonų dol- 
Žemę tąf užėmė dykai vieti* 
niai kapitalistai. M lestas ap 
skundė- prisisavinusius žemę 
didžturčius į sūdą, bet sūdąs 
pripažino,'kad tą žemę galėjo 
užimti, kas norėjo; užėmė 
vienok tik kapitalistai visur 
j ieškanti svetimo turto ir Bu
das tą gamtos dovaną pripa
žino didžturčiams. Kasžin 
ar sūdąs teip maloniai butų 
apsiėjęs-iriu varguoliais, jei 

kalavo degtinės. Kdtangi gu jie butų žemę užėmę.

LIETUVIAI AMERIKOJ,

lu lietu viską s Dr-tes ir ki
tokias organizacijas Chi- 

c*goj- .j" 
Besitraukianti Maskolijoj 

reVoliucija patraukė ir musų 
tėvynę Lietuvą, kur musų 
broliai stengiasi pasilfuosuo- 
ti iš po maskoliško jungo. 
Sųšelpimui tų kovotojų po 
y vairius kampus Suvienytų 
Valstijų, tame ir. Chicagoj, 
visokios ypatos, komitetai ir 
jų kolektoriai renka nuo žmo
nių aukas. Nuo tokių komi
tetų ir į Liuosybės draugystę 
pateko keli atsišaukimai. 
Nors mes ir pritartume tėvy
nės reikalams ir jų sušelpi- 
mui norėtume pinigus aukau
ti, bet kad terp tų aukų rin
kėjų paskutiniuose laikuose 
užgimė vaidai, nesutikimai, 
kritikavimai, besiniekinimai, 
tai ir Liuosybės Draugystės 
sąnarius apėmė neužsitikėji- 
mas tokiems aukų rinkėjams, j 
Ant susirinkimo, laikyti 4 d. 
vasario, salėj Jono Paugos, 
675 Sd. Union st., svarstyda
mi tuos dalykus, išradome už 
geriausią sekantį būdą: kad 
Cbicagoj esančios lietuviškos 
organizacijos, kokios veislėsi 
josjaebutų, išrinktų po tusyčiame „Lietuvos” redakcijom P 
sąnarius į Komitetą,, kurio 
sanariai turi susidėti iš ypač 
tėvynę mylinčių ypatų ir už
laikyti raštininką. To komi- 

• teto užduotis turi būti surasti 
kelią, kaip geriausiai galima 
būt pagelbėti musų tėvynei 
dabartinėj kovoj už laisvę, 
kur siųsti aukas ir kitokius 
revoliucijos reikalus atlikti. 
Mes, Liuosybės Dr-tė,išrinko
me komitetan trįs sąnarius: 
Antaną Zimontą, Antaną Ru
da ucką ir Pr. Golubicką. Mes 
iš savo iždo paskiriame revo
liucijos reikalams 50 dol., o 
kada bus surastas geriausias 
kelias šelpimo revoliucijos, 
aukausime daugiau. Mel
džiame kitų lietuviškų orga
nizacijų ne paniekinti musų 
užmanymo ir prikėlimui iš 
apmirimo musų tėvynės iš
rinkti teipgi po trįs sąnarius 
į komitetą ir prisiųsti jų adre 
sus Liuosybės Dr-tęs raštinin
kui, A. Rudauekui, gyvenan
čiam pn. 3252 So. Morgan 
st., kuris parengs komiteto 
susirinkimą, ant kurio orga
nizacijų išrinktiejie sanariai 
galės išreikšti savo nuomo
nes ir siekius. Tąsyk mes 
galėsime drąsiai aukauti pi
nigus tėvynės labui,žinodami, 
kad žmonių - sudėti pinigai 
pateks į tikras rankas.

Draugystė Liusybės.

ir skyriame revoliucijonie- 
riams, o ne partijoms.

Aukavusiems ištariame šir
dingą ačiū.' _

Aukų rinkėjai.

C. M.

Iš Prūsų Lietuvos.
16 d. sausio, į Prūsų pusę, 

į kaimą Jurge-Kašaiči na, nak
tyj, ataibaladojo keli masko
liški rubežiaus sargai ir rei-

- Seimas.
Kun. Žilinsko užmanytasis 

pirmąs Lietuvių politiškas 
seimas Philadelphijoje įvyks 
(nežiūrint į „Žvaigždės” at- 
kalbinimus) 22 d. vasario 
1906 m. Seimas laikys savo 
sesijas svetainėje Continen
tal Hotelio, ant kampo 9tos 
ir Chesnut ulyčių. Sessijos 
prasidės ant 10 adynoe ryt
metyje. Vakare ant 7:80 
džiegoriaus prasidės didelis 
susirinkimas lietuvių Phila- 
phijoje, kuriame dalyvaus 30 
draugysčių. Bus orchestra 

|pritarimui dainavimų, bus

Iš WestvUles, III.
Buvo čia parengtas visuo

meniškas susirinkimas su pra
kalboms apkalbėjimui revo
liucijos Lietuvoj reikalų. Su
sirinkę Daujotą išrinko susi
rinkimo prezidentu, o Joną 
Kirvelį raštininku. Daujotas 
atidarė susirinkimą ir paaiš
kino jo miėrius.

Juozas Mureika aiškino

Iš So. Manchester, Conu.
Tėvynė musų brangi Lie

tuva dabar yra sunkiame pa
dėjime, Iš visų kampelių 
Lietuvos gauname laiškus, 
visi rašo apie didelius sumi
šimus, buntus tėvynėje, mie
stuose, miesteliuose, dvaruo
se ir kaimuose.

Socijalistai darbuojasi tė
vynėj, kiek jų spėkos dalei- 
džia, aiškina. Savo broliams 
kaip nusikratyti netikusią, 
Jrionišką caro valdžią. Val
džia traukia į musų tėvynę 
kazokus ir socijalistųs, 
už laisvę kovojančius musų 
molius ir j ieškančius, savo 
tiesų caras nori su kazokais 
nuramint. . Žinoma, tas car-s 
palaikiui nepasiseka pada
ryt Teisybė, Lietuvoj jau* 
kazokai pradėjo žmonis ra
mint su kančiais plakdami ir 
kitokioms žvėriškoms priemo
nėms.

Girdėdami, kaip kovoja* 
musų broliai tėvynėj prieš 
carą despotą ir matydami 
apkraščiuose, kaip musų tau
tiečiai Amerikoj renka ir 
duoda aukas naudai revoliu- 

' jos ir musų miestelio lietuviai 
neatsiliko nuo kitų. Pp. J. 
Januškevičia ir J. Nikžentai- 
tis užmanė pereiti lietuvių 
gyvenimus ir parinkti aukų 
naudai revoliucijos. Surin . 
kome aukų,$14.15; atitrau 

; kus 10c. pašto kaštų, $14.01 
1 siunčiame į ,,Lietuvos” re 
dakciją ir meldžiame per 
duot Dr. J. Šliupui, Revol. 
Š.K.kasieriui. Pinigus paskt 

i riame socijaldemokratų par
tijai.

Vieniems musų broliams 
tik rodos reikėjo pratart žo

revoliucija Maskolijoj; pasa
kojo apie Lietuvos galybę 
praėjusiuose laikuose ir da
bartinį jos nusilpnėjimą. __
Aiškino, kaip caro valdžia nors nenoroms, bet davė.
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Klebonija Ir tvoros nuardyto*.

b visą caro biu-

A Pečiukaiti* buvęs zakristijonas ir pa-| 
lapijos sekretorius.

Pasirodo, kad musų miestelio 
lietuviai atjaučia savo brolių 
padėjimą tėvynėj.' Kaip vi
sur, teip ir pas mus atsirado 
priešų. Pasirodė trįs caro 
ramščiai, kurie nieko neau
kavo, o carą, didžiausią lie
tuvių tironą net gyrė. Šitie 

’ vaikinai užsipelno ant panie
kos. Mat lietuviškas krau
jas užmiręs jų gyslose masko
liškai kruta.

Reikia paminėt musų mie
sto merginas ir moteris, ku
rios, kiek galėjo, su noru au
kavo. Matyt moterys ir mer
ginos turi kur kas daugiau 
supratimo apie tėvynės rei
kalus, negu tūli vaikinai. J

Visiems aukavusiems už 
aukas, ypač moterims ir mer
ginoms, vardu nelaimingų 
musų brolių revolucijonierių, 
ištariame širdingiausią ačiū-

J. Januškevičia.

Darbininkai ir darbininkės! Iii 
Aukaukime uždarbį. Lai pra
gaišta tytonai! Aš aukauju 
$5.00.” Norėjo daugiau kal
bėt, bet negalėjo, nes buvo 
labai susijudinęs.

Vardu visuomenės, kalbėto
jams, dekliamatoriams ir gie
doti am s ištariu širdingą ačiū.

Aukų surinkom $66.95, ku
riuos nusiuntėm į „Vienybės 
Lietuvninkų” redakciją su 
vardais. Skiriame jas L. 8.
D. partijai jos revoliucijonie- 
riams.

Jonas Landumas.

Iš Brooklyno, N. Y.
•21 d. sausio buvo pas mus 

.. prakalbos, parengtos suvie
nytų draugysčių ant vardo 

. vietinio Rev. Šelp- Komiteto.
k Žmonių prisirinko apie 400 

ypatų, visi užsilaikę, gražiai. 
Prakalbas atidarė K. Rugis.

Dekliamavo Franė Svečiu- 
tė eiles: „Garbė jums karžy
giai”, labai puikiai, nors mer
gaitė turi vos apie 7 metus.

Kalbėjo Wm. Woodhouse 
angliškai apie, baisią skerdy- 
nę Peterburge, valdžių su
rengtą 22 sausio 1905 m.

P. Mikolainfe nurodinėjo, 
kad mums lietuviams reikia 
savo mislimis ir darbais pa- 
dėt musų broliams kovoja n- 

' tiems už savyvaldą tėvynės; 
norodė kaip musų proseniai 
kdvojo su kryžiokais, vokie
čiais ir lenkais.

Dekliamavo Lietuvos sene- 
» lis eiles: „Praeitis Lietuvos”; 

dekliamacija gražiai pasise
kė.

’ Juozas Neimantas, Pins 
- Bukšnaitis ir Juoząs Šūkis 
padainavę marselietę.

Pins Dubickas kalbėjo apie 
/ tėvynės * meilę ir caro despo- 
' ' tišką valdžią; savo kalba su

judino visuomenės jausmus, 
daugelio iš akių ašaras iš
spaudė. Susirinkę padėka- 
vojo kalbėtojui delnų p,loji
mu. ' . .
„Raudoną veluką” ir ,,Atsi- 

ineskim nuo senojo svieto,pa- 
» dainavo pavieniai dainoriai.

’ • Dr. - A. Bacevičia iš New- 
arko, N. J. kalbėjo apie ci
vilizaciją žmonijos ir reikala- 
la vi mus Rosi j os pavergtų tau
tų, ko jos nori nuo caro val- 
džios.

„Broliai pirmin” padaina
vo tie pats dainoriai.

V. Ambrazevyčia iš. New- 
arko, N. J. kalbėjo trumpai, 

, išrodinėjo gana gražiai atsiti
kimus musų tėvynėj Lietu
voj.- r

Kalbos susirinkusiems pa
tiko; jie kalbėtojams dėkavo- 

. jo delnų plojimu ypač Pini 
Dubickui, kuris teip sujudi
no klausytojus, kad saliunin- 
kąs Vincas Rainys, užlaikan
tis karčiamą ant Driggs avė., 
nepabaigus kalbėt, užlipo 
ant platformos su auka ir pra
bilo: „Broliai ir seserys! Lie- 

- tuviai ir Lietuvaitės! Au- 
^aukim, kiek pajiegos dalei- 
džia. Padėkime musų bro
liams už tėvynę galvas gul
dantiems ir baduojantiems! 
Aš tam šventam darbui au
kauju $10!” Matyt buvo, kad 
jis aukauja ne dėl garbės, 
bet iš meilės tėvynės Lietu
vos; teip buvo užsidegęs tėvy
nės lųeile, kad butų sumin
džiojus Lietuvos priešus!

Tai pirmas musų vertelga 
bu tokia gausia auka sušelpė 
revoliuciją. M. Sadauckas at
nešė teipgi auką ant platfor
mos, i ir šiaip prabilo: „Aš 
esmi darbininkas! Iš savo 

X mažo uždarbio nors dalį pas- 
.-Wriu tėvynės išliuosavimui.

Iš (Jambridgeport, Mass.
Buvo čia parengtos prakal

bos ir rinktos aukos sušelpi- 
mui* revoliucijos. Lietuvių 
ir lietuvaičių susirinko apie 
300. Kalbėtojai nurodinėjo 
priežastis vargingo gyvenimo 
žmonių Rosi jos viešpatystėj 
po caro valdžia. • Teipgi aiš
kino priežastis pasikėlimo vi
sos Rossijos liaudės prieš ca
rą ir jo administraciją, teip
gi kas yra socijallstai ir nut 
rodinėjo anų mierius. Aiš
kinimai tie lietuviams pati
ko. . Ant galo buvo užmany
ta sušelpti musų brolius ko
vojančius už laisvę. Trum
pame laike surinko $62.90. 
Pinigai perduoti vietiniam 
So. Bostono Komitetui.

Kalbėtojai nurodinėjo, kad 
ne gana mums didžiuotis da
vus po kelis centus retkar
čiais, bet priderėtų mokėti 
mokestį kas nedalią ar mėne
sį tol, kol trauksis revoliu
cija. Geri jaunikaičiai su
tvėrė kuopą, į kurią prisira
šė 18 sąnarių, teipgi ir viena 
mergina, kasj-odo, jog jau ir 
merginos atjaučia sunkų lie
tuvių gyvenimą po caro jun
gu, kuris slegia per 111 me
tų lietuvius. Sanariai kuo* 
pos sutarė mokėti po 50c. ant 
mėnesio, kol trauksis revoliu 
cija Lietuvoj. Pinigai bus 
perduoti vietiniam komitetai. 
Labai butų gerai, jeigu da
bartiniame laike po visą A- 
meriką tvertusi panašios kuo
pos pašelpai revoliucijos. 
Žinoma, jeigu butume Lietu
voj, statytume krutinės, au
kautume gyvastį, bet čia Ame
rikoj gyvendami, kur musų 
gyvasties nieks ne atima, 
mes kovojantiems nors pini- 
gišką pagelbą duokime. Tai
gi stokimi visi į krūvą, duoki
me pašelpą tėvynės broliams, 
kurstykime tą ugnį, kuri 
liepsnoja po visas šalis Rosi- 
jos ir ne (juoki ra e jai užgesti, 
kol neiš< 
rokrat i ją,Nupenėtą vargdie
nių krauju.

A. Avižonis.

ima. Musų broliai savo gy 
vastį aukauja ant tėvynės au
kuro, tai ir mes, gyvenanti 
svetur, šelpkime juos nors pi
nigais, aukaukime, kiek kas 
gal.

Gerai butų, jeigu musų 
broliai ir kitose miesto daly
se pašvęstų kelia vakarus rin
kimui aukų lietuvių stubo- 
se.

Surinkome, aukų $15.25, 
kuriuos pasiunčiam į „Lietu
vos” redakciją, prašome per
duoti visuomeniškam Revo
liucijos Šelpimo Komiteto 
kasieriui. Visiems aukavu
siems ištariame širdingą ačiū.

J. KJembauska?, 
P. Bukevičia.

: Iš Sprlngfield, 1U,
Mes, du draugai, sutarėm 

pereiti per lietuvių stabas 
parinkti kiek aukų sušelpi- 
mui musų brolių tėvy
nėje, kovojančių su tironiš
ku caro despotizmu. Užti
kome visokių: buvo toki, ku
rie nieko neaukavo, kiti rei
kalavo rašto nuo kunigo. 
Užtikome ir gerų brolių, ku
rie suprato ir aukavo su tik
ra širdžia, atjausdami var
gus brolių ir svarbumą 
sunkios karės bu šiaurės de
spotu; aukaujanti, aukauda
mi,šaukė: tegul sumuša krau
gerį carą, tąsyk ir mums bus 
lengviau. Tiesa, kad bus 
lengviau. Caro sostas, ant 
žmonių krauj^ pastatytas, 
baigia savo dienas, jis turės 
sugriūti, nes atėjo laikas at- 
monijimo. Stokim visi krū
von, kad išlaimėt ūme. Svar
bi eina kova už prigimtas tie
sas žmonių, už laisvę Lietu
vos. Jeigu mes negalime pa
dėti musų broliams Šitoje ko
voje su ginklu rankoje, tai 
aukaukime nors pinigus, nes 
kova vesti be pinigų negali
ma: reikia ginklų, reikia mai
sto, o be pinigų gauti naga-

Iš St. Louis, Mo.
Čia iki šiol lietuviai mažai 

tesirūpino apie dabartinę 
šienpiutę, t. y. revoliuciją 
(buvo ir pirma tokių, kurie 
atjautė tėvynės šaukimus,bet 
nedaug jų buvo, dėlto nega
lėjo nieko svarbesnio nuveik
ti), bet dabar papūtė malo 
nūs vėjalis ir sujudino musų 
brolių širdyse tėvynės meilę. 
Vietinė Šv. Kazimiero Dr-tė 
turėjo paprastą mėnesinį su
sirinkimą 4 d. vasario. Pa
baigus draugystės reikalus ir 
baliaus rokundas, J. K. Vasi- 
liauckas atsišaukė ‘į draugy
stės sąnarius, kad 'nepasilik
tų užjjakaJije visų Amerikos 
draugysčių ir paaukautų 
nors $25.00 iškovojimui tėvy
nėj liuosybės (draugystė nuo 
baliaus pelnė $65.00). Ant 
to visi su noru pristojo, išski
riant Leki ir P. Žibą, kurie 
stengėsi visokiais bndąis nu
rodyti, kad iš draugystės iž
do negalima aukautu Bet 
ant to jų rėkavimo niekas 
nepaisė ir užmanytą auką 
perdavė J. K. Vasiliauskui 
pasiųsti,, Kovos” redakcijom 
Skiriame tuos pinigus L. S. 
D. P. UžmanytojuJ paaiški
nus apie socijalizmo ra i erine 
ir socijalistų darbus, visi su
prato, kad tik toje partija 
rūpinas apie išliuosavimą 
darbininkiško proletarijato 
iš po užkerėto despotiško jun
go, tai vargšai darbininkai 
turime tik juos daugiausiai ir 
šelpt, o ne tuos, kurie nori 
tapti Lietuvos kunigaikščiais. 
Tas pats aukavimo užmany- 
tojas padavė užmanymą su
tverti vietinį Re v. Šelp. Kom. 
Jis nurodė, kad neužtenka 
paaukavimo keletas doliarių 
tam teip svarbiam reikalui, 
bet reikia neužmiršt pažadin
ti tuos brolius, kurie dar nė 
cento neaukavo, nes iškovo
jus tėvynei laisvę, jie jaustų
si nuskriaustais neprisidėję 
prie išlluosavimo. Juk ne
dalyvavę nė darbais, nė su- 
šelpime kovojančių, neturėtų 
tiesos iš laisvės naudotis. Ta
po nutarta pabaigoje šib mė
nesio sušaukti visuomenišką 
susirinkimą ir išrinkt tam 
tikrą Komitetę ir kolektorius, 
kurie rūpinsis šelpimo revo
liucijos reikalais.

K-gų. priešas.

Iš Kewanee, 111.
Darbai eina čia šiuom kar

tu pusėtinai, bet iš kitur pri
buvusiam sunku darb&S'gau- 
ti. Uždarbiai ne lygus: pa
prastas darbininkas uždirba 
$1.50—3.00.

lietuvių yra apie 100 apsi
vedusių porų, o pavienių apie 
200. Keturi metai atgal lie
tuvių čia visai nebuvo, ka
dangi sunku buvo gyvinimns 
gauti. Nors čia yra ga
na didelis lietuvių būrelis, 
bet .tautiškais durimis jie ne 
atsižymi.

17 d. sausio pribuvo iš Lie
tuvos 11 metų Jasulaičio su
nūs. Vaikas papasakojo daug 
atsitikimų tėvynėj, ka* mus 
labai sujudino. Mes nuta
rėm paaukaut, kiek galime, 
sušelpiami revoliucijos Lie-

tuvoj. Sudėjom iš viso $3.90 
(aukautojų prtlvarįfes pagar
sintos pereitafn /.Lietuvos” 
numery j. Ra.). _ Pinigus 
siunčiam „Lietuvos*’ redakci- 
jon ir prašom .^perduoti juos 
Dr. Šliupui.

Yra čia Šv. Antano Dr-tė. 
Susitvėrė ji du mėtai atgal, 
turi jau per 100 sąnarių, o 
pinigų banko jturi kelis šim
tus; rengia balius', iš kurių 
nuo lietuvių renka gana gerą 
pelną, bet kad paaukautipką 
sušelpimui lietuvių tautos,ne 
galima ne užsiminti.

Laikraščių čianykščiai lie
tuviai teipgi ne daug skaito: 
ateina čia keli eiemplioriai 
„Lietuvos”, „Saulės” ir „Ke
leivio”. Kol dar traukėsi ka
rė japonų su maskoliais, tai 
laikraščių skaitytojų buvo 
daugiau, dabar, nors kovoja 
musų broliai už savo tėvynės 
laisvę, musų lietuviai jau ne
sirūpina apie tuos atsitiki
mus ir laikraščių ne skaito. 
Tuom tarpu dabartinė kova 
musų brolių yra mums kur 
kas s va r be-n ė už karę toli
muose rytuose; dabar kovoja
me už ateitį ir geresnį būvį 
musų tėvynės, o Azijoj karė 
traukėsi už kvailus caro ir jo 
tarnų užsimauymus.

J. O

Iš Sprfng Valloy, III.
Sausio 4 d. lietuviškos pa

rapijos klebonas, kun. Valai
tis, aiškino žmonėms apie re
voliuciją Lietuvoj -ir apreiš
kė, kad ten nėra jokios revo
liucijos; kur bujFO,gir51i,pakė
lę maištus kaip, lentai 1830 
m., tai dabar, girdi, kazokus 
užtraukė ir tubs nereikalin- 
guš maištus suvaldė. Tai, 
girdi buvo tik nereikalingi 
kraujo praliejamai/ surengti 
tokių žmogžudžių, kurie no
rėjo į savo rahkas viską su
imt ir pats būt? ponhis. Da
bar, sakė, ten nėra 'jokios re
voliucijos, todėl neklausykit; 
ką jums laikraščiai rašo ir 
renka pinigus. Jie, girdi, 
renka tik sau, kad biznius 
užsidėt. Lietuvoj niekas, 
girdi, jus pinigų negavo, jie 
liko rinkėjų kišeniuos. Dėkit, 
geriau ant bažnyčios pini
gus, tai pakelsit savo tautą, 
(bet kokiu budu pakelt, užra
šant viską airiams vysku
pams?) Musų kunigėlis mat 
apie tautą mažai supranta, 
gaspadinė jo lenkė, vargoni
ninkė airišė. čia buvo var
gonininkas lietuvis, bet kad 
gaspadinė lietuvio nekentė, 
tai tas likos prašalintas, o jo 
vietoj pateko airė. Laikraš
čiai pas musų kunigą lenkiš
ki, jis per pamokslus bara 
skaitytojus laikraščių, (telei
džia skaityt ,,Žvaigždę” ir 
„Kataliką”, kitus prakeik 
Ketina pavasarį įsteigt mo
kyklą prie lietuvįškos bažny
čios, kurioj už mokintojas, 
kaip žmonės kalba, priims 
lenkiškas minyškas ir jos mo
kys lietuvių vaikus. Tas jau 
rodo, kiek mus Kunigui rupi 
musų tauta. Jam patinka 
caro vienvaldystė, kadangi ir 
jis vienasjialdb musų para
piją kaip caras* Masfcoliją.

£ ' Gr.

Parapijonai išmušė savo 
kunigu iš Bažnyčios!

•>is pa veiksli i b parodo: vlriujellebou} Apveizdot Dievo parapijos kn. Edvard) Steponavičia. Ties viduriu klebonija 
išdaužytais linges, policija Ir žmones muiyje. Apačioj klebonija, su nuardytoms tvoroms ir zakristijoną*

A. Pečiukaitis, kurs yra kaltinamas už sukurstymf prie mučtynią.

Muštynės ir šaudymai 
Chicagos Lietuviškoje 

Bažnyčioje.
Nedėlioj, 11 d. šio mėne

sio, parapijonai lietuviškos 
Apveizdos Dievo parapijos, 
kurios bažnyčia yra prie 18 
ir Union ulyčių, Chicagoje, 
išvijo savo kleboną kun. Ed
vardą Steponavičią iš bažny
čios ir išdaužė viens kleboni
jos langus, norėdami jį visai 
išvyti iš savo parapijos. Vi- 
jimab kunigo įš parapijos bu
vo panašus į rusišką revoliu-v 
ei ją. Visi parapijonal suki- 
lo prieš kunigą, tiktai polici- " 
ja JI gynė. Parapijonai no-, 
rėjo įsiveržti į kleboniją ir 
kunigą lauk išvytu Moterys 
buvo pirmose eilėse prie kle
bonijos durų. Policija kle
boniją gynė. Viena iš mote
rų ištraukė polici j autui laz-

Klebonijos langai iSdanf/CL

dą ir su tąją smogė jam į gal
vą teip smarkiai, kact polici- 
jautas nuo porčių nukrito ir 
turėjo jį nuvežti ligonbutin, 
kur daktarai žaizdas susiuvo. 
Prasidėjo smarkios muštynės. 
Moterys ir vyrai rinko akme
nis, laužė tvoras ir daužė kas 
kuom turėjo klebonijos lan
gus ir policijantus. Iš kle
bonijos vidaus pradėjo šau
dyti į apgulusius. Tapo pa
šauti ir sužeisti šitie:

Jonas Tamulaitiš, 53 W.
18 st. pašautas į pilvą ir kai
riąją ranką. Paimtas pavie
to ligonbutin; sako mirs. *

Vincentas Puzaras, nuo 15 
Ir Union ui. pašautas į kak-

Alekxandra Dargia, 168 
W. 18 st. pašautas į dešinę 
koją ir galva sudaužyta, pa
imtas pavieto ligonbutin.

Jonas Marazas, 32 Ruble 
st į galvą pašautas, ir pavie
to ligonbutin paimtas.

Jonas Bendžaitis, naujas 
zakristijonas, akmeniu galva 
jiermušta.

» Michael Kilgalen, polici- 
jautas, galva sudaužyta ir ko
jos sulaužytos, paimtas pa
vieto ligonbutin.

G. M. Buckstahler, detek
tyvas, veidas su lentgaliu per
kirstas.

John Leahy, policijantae, 
galvą su plytgaliu -pertnuš-

Iš We8tvllle, III.
Draugystė Si S.5^. ir Pov. 

laikė susirinkimą & d. vasa
rio ant svetaiitSs Jano And
riulio; terp kitko tapo apkal
bėti ir musų bmngšos tėvynės 
reikalai, kuri jra kraujuose 
ir ašarose papludns. Mes, 
prijauzdami muaųi broliams, 
liejantiems kraają už nepri- 
gulmingą visų tėvynę, skubi
namės nors bu maža auka su
šelpti' tuos brolius. Visi 
vienbalsiai nutarė paskirti 
25.00 doliarius revoliucijai ir 
skiriam Juos 8ocljal-Demo- 
kratų Partijai. *

Seki. Benderius.
' " £JUi '' 4- f*’*.* • '<

Thomas Maynard, polici- 
jantas, tapo moterų nuo por- 
čiaus numestu, iš kur pusgy
vį nuvežė stacijom

► John Roche, detektyvas, 
nugara akmeniu sumušta.

Krank Alex, detektyvas, 
suduota su akmeniu į kuprą ir 
ranka skrybėlės špilka per
durta.

Penkiolika lietuvių suareš
tuota.

Priežastis šios kovos yra ši
tokia: Parapija „Apveizdos 
Dievo, organizuodama savo 
parapiją, išsiėmė charterį (ko 
nė viena Chicagos katalikiš
ka parapija neturi) ir ant to 
charterib suorganizavo para
piją, pasidirbo konstituciją,

administracijon, ir kontro
liavo visus parapijos įplauki
mus ir išmokėjimus. Nors 
ant reikalavimo vyskupo bu
vo priversti atiduoti vysku
pui bažnyčios propertes, o 
kunigui kasą, vienok jie vedė 
kontrolę visij įplaukimų ir iš
mokėjimų.

Kun. Steponavičia, kaip ir 
visi liėtuviški kunigai, tokios 
kontrolės nęužkentė, ypač 
todėl, kad ta parapijos admi
nistracija ant viešo parapijos 
susirinkimo apreiškė, kad pas 
kunigą trūksta kelių tukstan-. 
čių d oi. parapijos pinigų. 
Kunigas pasiskyrė šaut naują 
administraciją iš dviejų ypa
tų, pagal vyskupo naujai iš
leistas tiesas. Senoji admi-. 
nistracija norėjo peržiūrėti 
parapijos knygas, bet kuni
gas su policija knygas iš jų 
atėmė. Liko pas senąją ad
ministraciją tik bažnyčios ir 
geležinės šėpos raktai ir vie
nos knygos, parodančios pa
rapijos rokundas. Senoji 
administracija 21 sausio 1906 
sukvietė parapijos susirinki
mą Ir visi nutarė, 4 kad kun. 
Steponavičia, už nesilaiky
mą su parapijonų noru, turi 
apleisti parapiją laike 5 die
nų, o jei. laike 5 dienų nepa
sitrauks, tai neduoti jam pi- 
fiigų nė vieno cento. Kuni
gas parapijos reikalavimo ne
paklausė. Parapijonai teip- 
gi reikalavo nuo vyskupo, 
kad kun. Steponavičią iškeb

!5 vyrų parapijoj ‘S"0”’0

kalavimą. Tai parapijos ad-; 
ministracija nedėlioms, su- 
kolektavusi bažnyčioje pini
gus, pasidėjo juos sau, kuni
gui jau nedavė. Kunigas 
ėjo kalėdoti, tai jį parapijo
nai į namus neįsileisto ir 
nieks pinigų nedavė.

Pėtnyčioj, 9 d. šio mėnesio, 
kunigas atėjo su policija į 
bažnyčios skliapa, kur para
pijos sekretorius vedė kny
gas, atėmė nuo sekretoriauk 
bažnyčios raktus, privertė 
atrakyti geležinę šėpą, išėmė 
iš šėpos parapijos knygas ir 
pinigus kokius ten rado ir 
sekretorių, kurs buvo teipgi 
bažnyčios zakristijonu, pava
rė nuo tarnystes.

Už tokį kunigo pasielgimą 
parapija baisiai įtųžo ir nu
tarė kunigą išvyti.

Pereitą nedėlios'dieną kun. 
Steponavičia pasikvietė kokį 
airį kunigą, sumą atgiedoti, 
o pats, paėmęs kaušą-, išėjo į 
bažnyčioje pinigų rinkti. 
Keletas balsų bažnyčioje su- • 
šuke: „neduokite šitam šiau-. 
čiųi nė cento!” Kunigas pe
rėjo per visą bažnyčią ir vos 
tik kelis nikelius kaušau ga
vo. Einant per moterų pu
sę su kaušu, viena moteriškė 
pakilo iš sėdynės, ištraukė iš 
kunigo rankų kaušą, ifsų 
juom smogė jam į galvą, cen
tai iš kaušo išbyrėjo. Rike- • ■ 
mas bažnyčioje pakilo, kun. 
BteponaviČia pabėgo zokristi- 
jon, o airių kunigas, atsigrę
žęs nuo altor an s, pradėjo pra- ‘ 
šyti,kad leistų jam mišias,



’ t ■ i
Pabaigus airių kun. mišias, 

kun. Steponavičia ėjo pa
mokslo sakyti, bet moterys 
jį sulaikė ir pradėjo <mušti. 
Sako,viena smogusi kunigui 
su aline bonkute į galvą. Ku- 

į nigas bėgo zokristijon, mote- 
rįs paskui kunigą, vyrai pas
kui moteris ir nusivijo kuni 
gą klebonijon, Idir policija 
vejančius sulaikė. Kiti per 
dideses bažnyčios duris lau
kan išsiveržė, apstojo klebo
niją, ir ten prasidėjo virs mi
nėtos muštynės ir šaudymai.
Penedėlyje policija darė nau 

jus areštus nužiūrėtų ypatų. 
Suareštavo Povilą Bagvilio- 
nį, parapijos prezidentą, 707 
Union st. ir Mikolą Balcerį, 
1707 Mechanic st. _ Dar ža
da areštuoti Juozapą Skinde- 
t|, kurs laiko saliuną ant Ga
nai ik 12 ulyčių, buk tai jis 
sukurstęs parapijonus kuni-. 
gą išvyti.

Pereitą utarnįką, sako, ant 
kn. Steponavičiaus prislėgtų 

- varantų dar suareštuota apie 
40 ypatų. /

Po mušiui, kunigo frakcija 
nuėjo vyskupui apsiskųsti ir 
prašyti, kad ans kunigo prie
šininkus nubaustų, ar suval
dytų. Parodė teipgi vysku
pui konstituciją, kokią ta pa
rapija turi. pasidirbusi, ku
rią vyskupas, pamatęs, persi
gando. Vyskupas pasakė, 
kad ta konstitucija yra tai 
baisiausias papiktinimas ka- 
tali tiško svieto,, ji teip nesu- 
tinkasu bažnyčios tiesoms, 
knip ugnis su vandeniu. Ir 
j* igu parapijonai nesutiks 
] i naikinti tą konstituciją, tai 
vyskupas atimsęs kun. Stepo- 

, navičių ir uždarysęs bažnyčią; 
tegul tada parapijonai ver
kia.

Labiausiai konstitucija prie
šinasi vyskupo tiesoms tuom, 
kad ji duoda valią priiminėti 
bažnyčios pinigus parapijos 
komitetui, o ne kunigui. Tas, 
sako, yra didžiausiu prasižen
gimu prieš bažnyčios įsta
tus.
Vyskupas rengia prokliama- 

eiją, kurią ateinančioje nedė- 
\ lioje visos dijecezijos bažny

čiose prabasčiai turės perskai
tyti iš ambonų. Prokliama- 
ėija ta užgina kiekvienai pa
rapijai turėti .komitetus, ar 
kokią nors kitą bažnyčios vy
riausybę, o saugok Dieve nuo 

* konstitucijos. Bažnyčios ko
mitetas turi būti tiktai vys
kupo paskirtas: dvi y patas, 
trečias kunigas, ir tiktai ku
nigas gali priiminėti parapi
jos pinigus, niekas kitas.

Vyskupas sako, kad šitoks 
atsitikimas yrą tai pirmas ir 
bjauriausias istorijoje jo di
jecezijos ir jis pasistengs,kad 
daugiau to nebūtų, o tuos, 
kurie dryso tokį maištą pa
kelti, nubaus pagal augščiau- 

' šią laipsnį.
Ar kun. Steponavičia eis 

kitoje nedėlioję į bažnyčią — 
nežinia. Parapijonai yra bai 
šiai ant kunigo įtūžę.

' IšThroop,Pa.
Kuopa 76 S. L. A. turėjo 

susirinkimą svetainėj Vinco 
Stulpino. Terp kitko likosi 
nutarta parengti balių ant 
kuopos ir revoliucijos naudos 
21 d. balandžio, svetainėj V. 
Stulpino. Ant galo tapo 

; įnešta paaukauti, kiek kas 
gali, ant revoliucijos reikalų. 
Aukavo Šitie: Pranas Kurna- 
kis $1.00, V. Stulpinas 50c, 
M. Stulpinienė 25c., V» Stul
pinas 15c., A. Stulpiniutė 
10c., L. Paulauckas 10c, A. 
Mitkus 25c., J.Brigiolap 10c., 
A.Vaičiukauskas 10c., S.Jan- 

, kūdovič 25c.,. F. Šuklis 25c., 
M. Nagimonis 10c., J. Baka- 
navičia 25c., T. Laudius 10c., 
L. Slaveckas 25c., A. Grodis 
10c. t A. Raila 25c., A. Berž- 
dinis 25c., viso $4.55. Pini-

. gus siunčiame „Lietuvos” re
dakcijai.

Petras Markelis. Velionis 
prigulėjo prie S. L. A. Ta
po palaidotas 27 d. ant lietu
viškų kapinių Throope.

Tą pačią dieną, Jono Zata- 
vieko 3 metų mergaitė • sude
gė. Sudegė per nedabojimą: 
tėvai paliko vienus vaikus 
namieje, patįs išėjo pažiūrėt 
išlydėjimo velionio P Marke
lio. Niekeno nedabojama 
mergaitė prisiartino prie pe
čiaus ir nuo ugnies užsidegė 
drabužiai ir mergaitė teip ap
degė, kad už dviejų valandų 
pasimirė.

V. Stulpinas.

Iš Los Augeles, Gal.
Laikraščiuose matyt, kad 

broliai lietuviai subruzdo iš
tiktųjų, Iš visų pusių matyt, 
kad renka pinigus pagelbai 
revoliucijonierių. Pavieniai 
ir organizacijos aukauja, kiek 
gali. Tveriasi tam ’ tikri 
komitetai rinkimui pinigų. 
Matyt, kad širdyse lietuvių 
užsidegė tikra meilė tėvynės. 
Musų apygardoje nekurie ža
da ne tik medegiškai šelpti 
revoliuciją, bet ir pats ketina 
grįžti tėvynėn ir stoti į eilę 
apginėjų.- Teipgi ir mus ku
nigai pabudo ir pamatė, kad 
revoliucija yra neišvengiama, 
kad ir su juokingoms nuo
monėms, bet visgi prisideda 
prie judėjimo. Taigi ir aš 
prisiunčiu nors $10.00 revo
liucijai, tikėdamasis, kad tas 
patrauks ir kitus prie gauses
nio aukavimo. Meldžiu per
siųsti Dr. Šliupui.

P. M. K.

Iš Kewanee, 111.
Lietuvių yra čia diktas bū

relis^ Yra Čia ir Šv. Antano 
Dr-tė, bet ji dar iki šiol ne
pasirodė su niekuotn tokiu, 
kas rodytų, kad ji atjaučia 
musų tautas ir tėvynės reika-, 
lūs. Gaila, kad čia nėra vyrų, 
kurie galėtų prikalbėti musų 
brolius kokiu nors budu pa
dėti kovojantiems už musų 
tėvynės laisvę.’ N usibodo 
jau mums žiūrėti per pirštus 
į atšalimą čianykščių lietu
vių. Todėl mes keli, 3 d. va
sario, padarėme susirinkimą 
su prakalboms - ir rinkome 
aukas sušelpimui revoliuci
jos Lietuvoj. Sudėjom $5.60 
(aukautojų pravardės pakvi
tuotas kitoj vietoj. Rd.). 
Buvo ir takių kvailių, kurie 
stengėsi musų darbą stabdy
ti, bet nepasidavėme. Pini
gus siunčiame „Lietuvos” re
dakcijom

Kewanietis Lietuvis.

į kįovą, jungiasi bu revoliucf- 
jonieriais; jeigu negal eiti į 
kruvinus mušius, nes toluma 
ne leidžia, tai nors pinigiš- 
kai prisideda. Imkime pa
veikslą nors nuo žydų. Jie 
ne turi Rosijoj tėvynės, Lie
tuva ne jų tėvynė, be£ jie ne
žiūri, deda iš paskutines, pi
nigai jų sudėti - jau ne tūk
stančiai s, bet milijonais dolia-, 
rių. Kągi mes padarėme, 
kiek brolių sušelpėme?. Tie
są pasakius,labai mažai, ypač 
Chicagoj. Chicagoj darbai 
eina gerai, žmonės uždirba 
daugiau negu kitur, o iš čia 
aukų teip mažai, gal dėl sto
kos supratimo. Čia mat 
žmonių protą valdo karčem- 
n inkai ir kunigai. Karčemo
se rasi linksmus žmonelius, 
garbinančius tamsybę, mo
kančius už stiklą degtinės 
gal paskutinį centą. Bažny
čiose kunigėlis pareina sykį 
per bažnyčią su krepšiuku ir 
žmonės jį pripildo baltais de
šimtukais arba kvorteriais, 
nes kunigėlis, dar nepradėjęs 
rinkt, prisako nemesti indi jo
nų. O ar daug lietuviai su
dėjo tautos ir tėvynės labui? 
Sarmata sakyti, apie 500 dol. 
iš tokio miesto, kur lietuvių 
gyvepa apie 30000!

Broliai chicagiečiai! Gana 
tarnauti degtinei ir kvailin
tajame musų proto! Kuopkb 
mes į krūvą ir dirbkime iš 
vien, nepersekioki m viens ki
to, neprasivardžiuokime, nė- 
siskirstykime į socijalistus ar
ba dievočius! Juk mes ne 
už Dievą dabar su caru kovo
jame, bet už musų brangią 
tėvynę Lietuvą. Kada 'Iško
vosime jai laisvę, tada atrasi
me ir Dievą ir soči jai izmą.

Chicagietis.

5.00

5.00

kuriė neduoda paukščiui klimpti giliai į ple
šką. ; Apsaugojimui kojų nuo įkaitusios pie- 
skos, ant jų yra stora oda. Pryšakinė kru
tinės dalis, teip kaip ir" verbliudų, turi kietą 
užtriną, kuri saugoja krutinę nuo pieskos 
karščio. ' . • (

Kaklas Štrausų teipgi ilgas. Kaklas ir 
galva apžėlę retoms, panašioms į .šerius, 
plunksnoms.

’ Turėdamas ilgą kaklą ir kojas, Štrausas 
gali apžiūrėti dideliais lygumų plotus ir išto
lo patėmyti priešą.

Pas Štrausui, vienas patinas ir kelios 
pataitės tveria vieną šeimyną ? Kiaušinius 
pataitės deda į iškastą piėskoj duobę. Kiek
vienas Štrauso kiaušinis yra tokio didumo 
kaip vaiko galva, sveria tiek, kiek 24 vištos 
kiaušiniai. Kiaušinius peri, pasidalydami, 
patinas ir pataitė. e

DALIS VII.
Nuogakojai.

Prie šitos dalies priguli paukščiai išda- 
lies perinti nerangius, o išdalies tuojaus ga
linčius bėgioti vaikus. Kojos jų ilgos su 
pirštais nesu jungtais plaukimo plėvėms; dau
gumas turi ilgą kaklą ir snapą.

Garnys arba gandras turi 75 centime
trus arba 2| pėdos ilgio.

Žmonės saugoja šituos paukščius, ka
dangi tiki, jog ten, kur jie turi savo lizdą, 
nemuša perkūnai, tiki jog gandrai saugoja 
namus nuo ugnies. Žinoma, toksai įtikėji
mas neturi. nė mažiausio pamato. Garnys 
krauja savo lizdą iš sausų šakų visiems mato k 
moj vietoj, jo neslepia; priešų jis beveik ne
turi, todėl nė nesisaugoja. Plunksnos jo 
baltos, iš tolo matomos, bet, kad paukštis 
neturi priešų, tai jam apsaugojimo parva vi
sai nereikalinga. Garnių plunksnos baltas, 
tik sparnų plunksnos juodos; snapas ir ko
jos raudonos.

Garniai užpuola ant visų gyvūnų, ko
kius tik gali įveikti. . Ypač mėgsta jie kra
štus, kur yra daug balų,' kuriose gaudo van
deninius sutvėrimus, kaip: varles, žuvis, teip
gi žalčius, bet neaplenkia nė mažų naminių 
paukščių. Garnių prie naudingų paukščių 
negalima priskaityti, naudos jie neatgabena, 
nors žmonės juos teip labai saugoja.

Kojos jų ilgos ir tvirtos, todėl garniai 
per čielas valandas gali vaikščioti po pievas 
ir balas. Kadangi kojos plikos ir ilgos, tai 
paukštis gali brąidžįgti po balas; plunksnos, 
nešlampa. __

Garnys gali ilgai vaikščioti po klampy
nes, jis neklimąįa, kadangi trys jo pirmuti
niai pirštai sujungti trumpa plėve. Tas pa
didina pėdos paviršių ir neduoda nuklimpti.

Kaklą turi ilgą, todėl su snapu gali pri- , 
si lenkti prie žemės ir nuo jos paimti varles 
arba kitokius gyvūnus. Snapas garnių 
tvirtas, su aštriais kraštais, todėl paukštis 
gali įveikti gana stambius gyvūnus ir sykį 
paėmęs, laikyti su snapu.

Rudenyj garniai išlekia į šiltesnius krą- 
štus, kadangi užstojus šalčiams, kraštuose 
vidutinės šilumos, kaip antai Lietuvoj, pri
truktų jiems maisto. Sparnai garnių dideli, 
todėl jie gali atlikti ilgas keliones. ? Le
kiant, kadangi uodega trumpa,, styru yra il
gos kojos, kurias paukštis ištiesia į užpaka- 
u- •. ’ .

Žuvėdra beveik tokio jau dydžio kaip 
garnys. Minta žuvimis, todėl laikosi prie 
vandenų.

Slamkčs gyvena giriose, laikosi ant žek 
mes terp sUdžiuvusių lapų, todėl ir plunk
snos tokios jau kaip ir sausų lapų parvos,' 
kas saugoja paukštį nuo priešų akių. Sna- 
pas ilgas, laibas, kuriuom paukštis kasinėja 
žemę ir Jieško ten esančių vabalų.

DALIS VIII.
• Plaukianti paukščiai.

Terp šito skyriaus paukščių vieni išsipe
ri nerangus, kokius motina turi lizde maity
ti, kiti gi išsiperėję, tuojaus gali bėgioti ir 
plaukinėti vandenyj, pats sau jieško maisto. 
Pirštai šitų paukščių sujungti plaukimo plė
ve, ■

Laukinė ir namine antis turi 60 centi
metrų arba 2 pėdi ilgio/ ✓

Žmonės namieje augina antis jau nuo- 
labai senų laikų. Naminė antis tokia jau 
kaip-ir laukinė, gyvena, galima sakyti, van
denyj, kur maistą sau randa. Naminė antis 
paeina nuo laukinių.

Ant pilvo ir krutinės antys turi tankius 
pakus, o ant nugaros kietas, mpjistas plunk
snai. Tekiu budu, terp plunksnų pasidaro 
daug tuščių, uždarytų iš visų pusių-tarpų 
pripildytų oru, kuris, kaip žinote, nej»erlei- 
džia šilumos. Todėl’ tai ančių kūnas, nors 
jos plaukinė ja šaltame vandenyj, negali grei
tai atšalti, kadangi tie oro pripildyti tarpai 
labai palengva perleidžia kūno šilumą ir šal- — 
tas vanduo negali prie paukščio kūno prisi
griebti, jį sulaiko tie oro pripildyti tarpai.

Apart to, plunksnos ančių suteptos tau
kais. Antis paima taukus su snapu iš kūno, 
per skylutę esančią v uodegos apačioj ir pa
skui per snapą perleidžia plunksnas ir tokiu 
budu jas ištepa.

Nuo atšalimo kūną dar saugoja stora 
taukų eilė ėsanti po oda.

Kūnas anties yra valties pavidalo, todėl 
ji laikosi gerai ant vandens, nardo ir plau
kinėj* geraį ir greitai.

(Toliau® bus)

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.
S Panl Schmelt.

žemės bėgioti. Kojų raumenys labai tvirti, 
toki jau yra ir jų pirštai. - Vaikščiojant, 
tvirti, buki nagai, kaipi arklių nagos, remia
si į žemės nelygumas.

Gaidys ir vištos per ištisas dienas vaikš
čioja ant žemės ir jieško sau maisto. Kasa 
žemę ir mėšlo krūvas ir ten jieško vabalų, 
kirminų ir grudų. Akis turi geras, nuo jų 
nepasislepia vabalas, nė grūdas. Bet tokio 
maisto ant žemės paukščiai neranda pakakti
nai. Žmogus turi prisidėti ir maityti augų, 
namas vištas, kadangi be ta, ypač jauni, rei
kalaujanti daugiau maisto vištųkai galėtų 
dėl stokpe maisto išgaišti. Smulkesnius 
maisto šmotelius gaidžiai rija čielus, o stam
besnius sutrupina savo tvirtu snapu; jie ga
li snapu supiaustyti didesnius šmotus, ka
dangi aštrus viršutinės snapo pusės kraštas 
apima kraštus apatinės pusės, todėl snapas 
piauja didesnius maisto šmotus teip kaip 
žirklės.

Svarbiausiu gaidžių ir vištų maistu yra 
grudai, kadangi šitie paukščiai, teip* kaip 
balandžiai, turi antrąjį, smulkinantį grudus 
pilvą. -

Gerdamas, gaidys negali, teip kaip ba 
landžiai, uždengti šnerves uždangoms, įkišti 
snapą į vandenį, kadangi šnervės negali už
sidaryti. Gaidys griebia vandenį snapu ir, 
pariesdamas galvą augštyn, pila jį į gerklę.

Gera višta deda per metus 150 ir dau
giau kiaušinių, bet perėjimui neduoda dau
giau kaip 15—20 kiaušinių, kadangi dau
giau vištos kūnas negalėtų uždengti. Į tris 
sanvaites iš kiaušinių išsikala apžėlę gelto
nais pūkais vištyčiai. ?Jie, išsikalę iš kiauli
nio, seka paskui motiną ir pats jieško sau 
maisto; motina nereikula'uja jų maitytįi. 
Todėl tai vištos ant syk gali teip daug višty
čių išperėti ir ūžaugyti.

Apart naminių vištų, žmonės augina 
teipgi daugiau šitos giminės paukščių: pen- 
terkas arba afrikoniškas vištas, paeinančias 
iš Afrikos; indiškas vištas arba kurkas, pa
einančias iš šiaurinės Amerikos; povus, paei
nančius iš rytinių Indijų; fazanus, paeinan
čius iš vakarinės Azijos, kurie kaip kur pa
virto į laukinius. Iš tos giminės laukinių 
paukščių, reikia paminėti ir Lietuvoj gyve
nančias: kurapkas ir putpelas, gyvenančias 
laukuose, paukščius, turinčius plunksnų 
parvą atsakančią dirvų parvai, kas juos sau
goja nuo priešų akių. Giriose iš tos giminės 
paukščių gyvena: tetervinai ir jarubės.

į PALIS VI.
Bėgiojanti paukščiai.

Šito skyriaus paukščiai išsiperi iš syk 
galinti bėgioti; kojos jų tvirtos, pritaikytos 
bėgiojimui, užtai sparnai neišsivystę gerai.

Afrikoniškas Štrausas turi 2į metro ar
ba 8 jiėdas augščio. Štrausai gyvena Ste
puose ir pieskynnose Afrikos ir vakarinės 
Azijos. Dėl gražių, visaip išsiraičiusių 
plunksnų, vartojamų papuošimui moteriškų 
skrybėlių, nuo seniai medžioja žmonės ant 
šitų paukščių ir naikina juos be jokio pasi
gailėjimo. Paskutiniuose laikuose pradėjo 
juos tyčia auginti: pietinėj AJrrkoj, Algie- 
re, Australijoj, net Kalifornijoj, šiaurinėj 
Amerikoj, yra Jau parengtos specijališkos 
Štrausų augyklos, iš kurių jų užlaikytojai 
turi nemažą pelną.

Štrausai, teip kaip ir verbliudai, prisi
taikę prie gyvenimo tiruose ir Stepuose. 
Jie maitinasi tirų ir stepų augmenų grūdais,

6.1.06,vest A «8ipa vyčiams 
Uniflp GUy, Conn. (p.
V. Skroblą)................... 8.30

6.I.06,^Clevelando Lietu
vių aukos (p.J.G.Dzen-
kailį) i .į.»............ 8b.QQ

6.1.06, Aukos iš Kastan,
(p.J,Cvirka)............. .7.75

8.I.06jnJ. Pasalauckas, 
Cartenvilie, UI- (P-G.
V. Polasky) .............. 1.00

8.I.06.|Ąnt,iJesulevyčia, 
CartanviUe, 111. (p. G.
V. Polasky) .. >.........'.1.00

8.1.06, Nuo apvaikščioji- 
mo Bimano Daukanto 
Dr-tės, Chicago, III., 
(aukos siųstas 30.X.05)15.84

13.1.06, A. Gustas, Cast- 
le Gate, UJah.... ....

13.1.06, Sjm. Daukanto 
Dr-tė, Chicago (p. M.J. 
Tanauevyčių).........

13.1.06, Liet. Dukterų
Dr-tė, $craftton,Pa... 10.00

16.1.06,34ta kuopos S.L.
A., New Britain,Conm
(S. Kraučiuną)..........10.00

16.1.06, 8ta kuopa S. L.
A., Delray, Mich. (p.
M.Mockų)................. 10.06

16.1.06, A. Matusevyčia,
Brooklyn, N. Y........... 1.00

16.1.06, Darbininkai 1c- •
kaus šopoj, Baltimore, 
Md. (p. K. Mikolaitį) 
poc.-demokratams) .... 8.40

16.1.06, East Pittsburg,
(d. P.P.Grigaliujią).... 4.00 

16.1.06, Š., Chicago, III. .3.00 
18.1.06,New Britain,Con.

(p.J.Gerdauską).........
18.1.06, Sočiai.-demokra

tams aukos iš Worces- 
ter, Mase. (p.J.Pauliu- 
konįjų. h . .............. 13.00

18.I.06j, Phjlad’os vieti-
nis R. Š.rKom. (soc.- 
dem. $135*23).......... 198.83

22.1.06, Iš g „Lietuvos”
(p. A. Oįševskį), de
mokratams. ......... 148.86

22,1.06j Seatanville, III.
(p.J.Andryjaucką) 42.70

23,1.06,.-. Iš „Spindulio” 
r^d„(p.RaM.V. R. Dilio- . 
nį) _______ 52.05

23.1.06, A.Lukšys.... ...50 
24-1.06, L. M. teatrališka

kuopa, Pittsburg, Pa.
(pJ.Petraitį)...........25.00

27.1.06, Atminčiai „kru
vinojo nedėldienio”, 
Union City,Conn. (soc. 
demokratams) (p. B.
Žiūrį) .. . .....................50.62

31.1.06, Aukos per ve
stuves, Sygan, Pa. (p.
A.V.Savnkaiti)......... 10.00

31.1.06, Dr-tė Šv.Antano 
Carnegie, Pa. (p;A.V.
Savukaitį) ..................4.70

31.1.06, Per *,Lietuvą,” . .5.00
$868.18

Nuo seniaus įėję
buvo $1869.51

Visu labu $2737.64
Išleista :

korespondencijų

3.00

Visoms
Draugystėms, kuopoms ir 

kliubam8,prisidėju8iem8 prie 
mano pakelto užmanymo link 
įvedimo lietuviams rubrikos 
statistikos blaukose, prane
šu, kad musų pasistengimas 
šiuom tarpu liekasi neįkuny- 
tu dėl mažumo pritarėjų. Ne" 
galint reprezentuot nors 100- 
000 savo tautiečių, atsiekti 
'nfierio negalima.

Gal tas viskas butų davęsis 
nu veikt, jeigu nesiądieniniai 
rods daug svarljesni reikalai, 
taigi revoliucija Lietuvoj. 
Kiekviena apšviestesnė ypata 
nukreipė savo akis tėvynės 
link ir tada mums pritruko 
pritarėjų, be kurių atsiekt 
mums savo mierius negalima.

Guodojamos organizacijos, 
žadėjusios šitą dalyką paremt 
pinigiškai, teiksis tuos pini
gus paaukaut tėvynės reika
lams, reikalams revoliucijos.

Artojas. .

1

Iš Westville, III.
Westvillės lietuviai nesi: 

gaili aukų tėvynės reikalams. 
Vietinė lietuviška unija pa
skyrė 400 dol. atspausdinimui 
darbininkiško turinio knygos 
ir pinigus davė Tėvynės My
lėtojų Dr tei. Ką vienok T. 
M. D. padarė, nieko nežino
me.

4 d. vasario buvo susirinki
mo Šv. Petro ir Povilo Dr-tės. 
Draugai paskyrė 25 dol.. re
voliucijos reikalams.

Uždavinis.

Atsišaukimas į Chicagos 
- • lietuvius!

Man rodos, jau nebereikia 
aiškinti padėjimą musų bro
lių kovojančių už laisvę: jie 
mato savo draugus mirkstan
čius kraujuose, bet nenusi
gąsta, eina ir stato savo kru
tinės prieš žvėrišką narsumą 
caro apginėjų. Ne vienas, 
pradedamas kovoti už laisvę 
tėvynės, daug nukentęjusios 
nuo visokių nevidoųų, eina į 
kovą su noru, kad tik išplėšti 
Lietuvą iš cara nevidono nas
rų, kuris mums draudžia lie
tuviais būti, nori iš mus pa
daryti išgamas, priešus brau- 
giostovy nes; mano, kad 

’ per kraują galima bus išver- 
■ sti tą netikusią caro valdžią

Broliai! jau sujudo visa pa- 
JsauU, net svetimtaučiai eina

Atskaita aukų revoliucijos 
šelpimui, įplaukusių už 

sausio mėli. 1906 m.
29.XII.Q^, Aukos iš Phi- 

ląd’os (p.J.Butkų) ...1.75
1.1.06, Nuo J. Naujoko$10.00
1.L06, Ant. Kašiuba, 

Philad’a, Pa................ 50
1.L06, Liet.Laisvės Kliu- 

be Philad’oje aukų .. .1.41
2.1.06, Susirinkime pas J. 

Bekeraitį, Union City, 
Conm (p.B.Žiurį)(soc.
demokratam).............6.00

2.1.06, Aukos kvituotas
„Spindulyje”........... 40.40

2.1.06, Laumės Vaikas iš
E. St. Louis ..................50

2.1.06, P. Mikolainis .. .10.00 
3.1.06, litą kuopa S. L.

Ą., Waterbury, Conn. . 
(p.A.J.Povilaiką) .. .50.00 

3.1.06, Aukos iš Brook-
lyno (pJ. Kazakevyčių) 4.00 

3.I.U6, Aukos iš Union 
Cįty (p. V. Šverecki ir .
M.Žemantauską) .... 32.60 

6.L06, Aukos iš Eiiza-
betb, N.J. (p. A; S. Pi- %

Ant
ir mainymo pinigų.... 1.25 

Nuo eeniaus išlėkta 1869.52
1870.76

Ižde tuomsyk pasilie
ka....... . ..................  866.88
1.11.06. J. Šliupas.
P. S. Jeigu keno aukos bu

tų praleistos per neapsižiūrė
jimą, prašau duoti man tuo
jau žinutę pataisymui.

/ 4 1 . g. .

Matulį, Philad’ą, Pa.. .2.35

| Vdiiškas profesorius, 
Dr. Bohring, susirinkime Vo
kietijos žėmdfrbių rodos, aiš
kino pabiatiift jo išrasto vai
sto nuo džiovos, bet paslaptį 
naujo v£fcto Jis turys dar už
laikyti ilfi šių metų rudens, 
kadangi %at dar reikia vaistą 
gerai išt&ndyti. Šitas jau ga
na daug ^mo^ijai gero pada
ręs mokslinčius apreiškė, jog 
jis jam žinomu budu karves 
apsaugoja nuo užsikrėtimo 
liga, o pienas tokių karvių 
juos valgančius, ypač vai- 

. kus, sustiprina teip, kad jie 
34.57 jjeužsikrečia džiova, pienas 
[. toks gydo džiovą ir jau pas 

užsikrėtusio*. u

teipgi visokiais smulkiais gyvūnais. Bet 
kraštuose, kur gyvena šitie paukščiai, ne
daug yra augmenų. Todėl Štrausai tubi kas
dieną perbėgti didelius plotus, kad surasti 
maistui pakaktinai augmenų. Jeigu išdžių- 
sta upelis, kur paprastai paukščiai gesino 
troškulį ir išdžiųsta, dėl stokos drėgnumo, 
augmenys, šitie paukščiai atlieka ilgas ke
liones, persikelia į vaisingesnius apskričius. 
Štrausai, todėl, turi mokėti greitai bėgioti, 
atlikti ijgas keliones ir tai tik ant savo ilgų 
ir tvirtų kojųr-^ _

Lakioti už tai Štrausai negšli, kadangi 
jų sparnuose nėra galinčių paukštį pakelti 
plunksnų, o uodegoj nėra styrinių. < Spar
nuose ir uodegoj šitų paukščių yra didelis 
plunksnos su minkštais, lankiais kotais, 
plunksnos su nestangiais, negalinčiais sulai
kyti oro kraštais. Patinų tos sparnų ir uo
degos plunksnos puikios, baltos parvos, o 
plunksnos ant kūno juodos. Pataitės turi 
plunksnas palšai-rudos parvos.

Štrausai bėgioja.labai greitai. Jų/nuo
gos kojos ilgos, kadangi pirmutinio sąnario 
kaulas, nuo pėdos«iki kėlių, labai ilgas. Ko
jos tvirtos, ant paukščio nugaros gali joti su
augęs žmogus, paukštis lengvai išlaiko jo 
sunkumą.

Pirštų, teip kaip ir greitųjų žindančių 
žvėrių, ant kojų yra mažai — tik po du ant 
kiekvienos kojos. Pirštai su plačiais padais,



išmnR.
Amerikoniški kapitali

stai atsišaukė į Maskolijos 
randą su užmanymu padirbti 
dvi nauji geležinkelio liniji: 
viena — nuo Taškento į Oms
ką. kitągi — nuo Čitos pria 
Behringo^urju pakrančių. 
Nuo tos jau linijos "prancūzai 
nori padirbti liniją per Beh- 
ringo jūrių siaurumą, turin
čią 59 mylių, ant jūrių dug
no nukasti tunelį ir liniją 
nuvesti į Alaską, o tą gele
žinkelio liniją sujungti su 
Kanados ir Suvienytų Valsti
jų geležinkeliais. Tąsyk iš 
Amerikos galima būt geležin
keliu keliauti į Lietuvą.

| Dr. Mosessobn, gyvenan
tis Oregone, užtikrina, kad 
tik<dalis Amerikoj surinktų 
pinigų sušelpimui vargą ken- 
tančių žydų Maskolijoj liko
si maskoliško pačto išmokė
ta, kadangi mat caro randas 
bijosi, kad tie pinigai nesu- 
drutintų revoliucijos. Jeigu 
teip yra, tai pinigus siuntę 
gali pareikalauti, kad Ame
rikos pačtas, priėmęs pinigus, 
protestuotų prieš tokį masko
liško rando biaurų pasielgi
mą. Juk tai * 'butų va- 
gysta, besisavinimas svetimų 
pinigų! ' * •

| Ant Amerikos geležinke
lių, ant milijono pasažierių, 
užmuša kas metą šešis kartus 
daugiau žmonių negu Vokie
tijoj, sužeistų skaitlius Ame
rikoj 29 kartus didesnis. Ke
lionė žmonėms Amerikoj 2j 
syk didesnė negu Vokietijoj. 
Užtai gabenimas tavorų Ame- 
jįkoj pigesnis negu Vokieti
joj.

7 | Netikras caras, koks bu 
vo atsiradęs Volgos apskri- 
čiuose ir turėjo jau terp kai
miečių pasekėjų, Dneprowske 
likosi suareštuotas. Terp jt 
pasekėjų buvo trįs vyrai, ku 
rie persi stati n ėjo už svetimų 
kraštų ambasadorius. Pats 
netikrasis ‘caras rėdėsi ra u 
danuose rūbuose išsiūtuose 
auksu. . ♦

| Pietinėj Afrikoj, Trans 
vaaliuj, Rose upė užsiliejc 
per krantus ir pagimdė tva- 
nes. Prigėrė 55 kafrai, ku
rie dirbo oloj aukso kasty 
nių; kastynės tos mat teij 
ūmai pasipildė vandeniu,kad 
darbininkų iš olos negalima 
buvo ištraukti.

| Finlandijos radikalai nu
tarė, jeigu Maskolijoj prieš 
varą pasikels žmonės, padėti 
jiems su ginklu rankoj. Tąn 
tikslui Finlandijoj bus suor 
ganizuotos kariumenės dalyt- 
ir parūpinti ginklai, amuni 
cija ir Arkliai.

| Rinkimai į garsią Wittes 
išmislytą Maskolijos durną 
atsibus 7 d. balandžio; durnos 
gi pirmas susirinkimas bm 
28 d. balandžio, žinoma, jei
gu iki tam laikui ne atsitiki 
nieko tokio, kas, durnos susi
rinkimo nedaleistų.

| Mieste Sebastopoli u j, pie
tinėj Maskolijoj, kokia ten 
moteriškė sunkiai pašbvė vir 
šininką maskoliškos Juodųjų 
jūrių lai vy nes, admirolą 
Czuchniną. Šovėją peršovė 
stovintis ant sargybos karei
vis; kas ji yra, nežinia.

| Maskoliški laikraščiai 
garsina, jog daug belgiškų ir 
prancūziškų karabinų, su ži
nia, maskoliškų muitinyčių 
urėdu inkų, įgabenta iš užru- 
bųžių per Revelį ir kitus Bal
tike portua ir ginklus tuo.4 
nusiuntė į Maskvą.

| Angliškoj valdyboj Na
tai, pietinėj Afrikoj, renkant 
mokesčius nuo kafrų užgimt

riaušės. Angliškas randas 
bijosi, kad nepasikeltų. visi 
juodparviai pietinės Afrikos 
angliškose valdybose. '

| Jenerotas Linevič prane
šė, jog mieste Čitoj, rytinėj 
Siberijoj, suareštavo daug re- 
voliucijonierių, o tame 80 su 
viršum kareivių, Jenerolos 
užtikrina, jog Čitoj dabar ra
mu.

| Pietinėj Amerikoj, res
publikoj Chile, suštraikavo 
Autofagasta geležinkelio dar
bininkai. Susimušime štrai- 
kierių su kariumene 50 dar 
bininkų likosi užmuštų.

| Terp maskoliškų kareivių 
Mandžurijoj, kaip pranešė 
carui jenerolas Linevič, siau
čia sibiriškas maras. Ligon- 
bučiuose yra 744 oficierai ir 
L4282 kareiviai.

I ■■ I I

| Maskoliškas randas atsi
šaukė į Švedijos randą su nu
rodymais, jog per Švediją 
gabenami ginklai Maskolijos 
revoliucijonieriams.

| Angliškų kareivių dalis 
Tibete "likosi didelių pulkų 
ginkluotų tibetonų apsiausta. 
Gali ją tibetonai su visu iš 
skersti. .'

| Mieste Kazaniuj policija 
suėmė 26 skrynias su ginF* 
lais, terp kurių buvo medžio 
nės ir kariumeniški karabi
nai. .

| 7 d. tvasario Peterburge 
suareštavo 20 revoliucijonie- 
rių. Rado teipgi daug bom
bų* ir revoliucijonieriškų raš
tų-

Tautiečiai ir Tautietės!
Vardan 30 draugysčių Phi 

ladelphios, kurios laikė per 
-avo delegatus susirinkimą 2b 
d. sausio, męs atsišaukiame i 
A merikos visuomenę. Sųsiži 
uojome teipgi su kun. J. Ži 

.linsku, Bostono, Mass, kuriam 
teip pasekmingai sekasi orga
nizuoti lietuvius Naujos An 
glijos; susirašėme bent su t n 
uis lietuviais Baltimorėj 
drooklyne ir kituose mic 
stuose,-ir gavome jų pritari 
ną. •

Visi žinome, kad Maskolij* 
įe kilo revoliucija; vilnys to 
revoliucijos atsiliepė ant m u 
:ų nuvargusios ir nuo seniai 
rislėgtos tėvynės Lietuvo- 

Lietuvos žmonės šokosi į dar 
ą, *■* mėgindami savo ša 

liaPlaimėti jei ne daugiam 
<ą, tai bent autonomiją. A t 
sirado ten visokios partijos 
kurios veikia savo akių plu 
tu. Pakrikimas dalykų Lie
tuvoje atsigarsėjo ir terpmm 
<ų. Amerikoje apsigyvenusi i; 
lietuvių.' Trokšdami valny 
bės Lietuvai, mes Ameri 
koje ėmėme rinkti aukas, šel 
pimui revoliucijos. Kilo ii 
musų tarpe nesusipratimai, 
ką ir kaip remti reikia. Kož- 
nas veik miestas išrinko save V * • • ęevoliucijos šelpimo komite 
ais, ir siunčia pinigus bv 
varkos ir be kontrolės, iš ko 

kilų pačioje Lietuvoje dar dr 
lesnė netvarka.

Gyvendami vainoję šalyje, 
galėdami valnai susitelkti į 
krūvą ir apsvarstyti reikalui 
vyriškai, be karščiavimų; pa
lydėjimo ir vienpusiavimų, 
patariant kunigui J. Žilins
kui, mes rįžomėsi sukviesti 
olitišką pirmą Amerikos Lie

tuvių seimą į Philadelpbia 
mt 22 d. vasario 1906 m? 
Teisybė, laikas yra trumpas, 
iet už tatai ir aplinkybės ne- 
eidžia tą reikalą ant ilgiais 
itidėlioti. • Už tai prašome 
nuoširdžiai, kad visi žmonės, 
kuriems rupi siądienykštie 
tėvynės padėjimas, ūmai, be
le tuojau, imtųsi į darbą ii 
Asi austų delegatus į tą sei

mą. Šaukiame visus L i e

dytojų, kurieitas nerupi žmo
nių gydytbiii, <ššt jų alga: 
valdžios ligbnbAfciai mieste
liuose tankitfusiki tušti stovi; 
jų daktarai ®be‘f darbo sėdi, 
nes apsirgęs žmogus eina pas 
paprastą, ne -„skarbavą” 
gydytoją. >Duoda mums val
džia popui, gubernatorius, 
spra u ni n k ui j urėdu in kus, žan • 
darus iY kitus Vagių čičiu- 
lius, kuriems labiau rupi iš 
uuisų mokefefci’usd iškratyti ir 
šiaip kišenius ištuštinti. Jie 
visi vagių ir budelių bičiuo* 
liai, jie musų < siurbėlės; už 
musų pačių pinigus jie mus 
engia. ;

Duoda dar 'valdžia keletą 
gimnazijų, į kurias neturtė
lių nepriima,^ kur liepia 
brangiai mokėti už mokslą ir 
kvatierą ir labiau rūpina
si aprusinti musų vaikus ne 
kaip duoti jiems nors vieną 
spindulį šviesos. «

Duoda mums valdžia kazo
kas; dragūnus ir kitokios 
veislės kariumenę, kuri moka 
žudyti ir plakti nakaltus 
žmones, bet nemoka. darbo 
dirbti. Tai yra gaujos dy
kaduonių, kurie, bedykinėda- 
mi atpranta ntio darbo, įpran
ta daryti daug visokių nedo
rybių. Jie tai sosto parama, 
jie tai prilaiko savo šaudy
klėmis ir kulkomis musų 
krašte tamsybę ir neturtą, pa
tįs tampus būdami.

Duoda mums valdžia kra
pą ir telegrapą, kur žmogus 
daug vargo turi pamatyti,no
rėdamas reikalą atlikti. Ten 
tavęs nenori suprasti, ten ta- 
vę niekina ir vargina ir vis 
tykoja pasipelnyti. O juk iš 
markių ir kitų mokesčių kra
pą užlaiko visus' valdininkus 
ir visas įstaigas; lieka jiems 
kas met šiihtoF tūkstančių 
rublių grynb pelno.

Dar duod4 valdžia geležin
kelius, iš kurių ji turi gryną 
[>elną ir kur prastas žmogus, 
norėdamas siųsti- ką nors ar 
pats važiuoti, daug vargo tu
ri pritirti; visi ten svetimi 
žmonės tarnauja, visi savo ir 
valdžios pusę prilaiko, o žmo
nės jiems nė galvoj.

Duoda arbą, tikriau sa
kant, liepia mums valdžia 
valsčius ^užlaikyti. Jie ne
mažai pinigų ' prarijau dau
giausiai arklių užlaikymas, 
tų arklių, kuriais kaip ponai 
važinėjasi pepai, mokytojai, 
raštininkai ir kiti caro ber
ilai. Valsčius tarnauja vi
siems ir bajorams ir miestie
čiams, o pinigus sumesti jc 
užlaikymui turime mes vieni 
ūkininkai. -

Dar duoda valdžia teismus 
(sudus), kuriuos sunku pa 
siekti, su kuriais negalima 
susikalbėti, kuriuose retai 
tegalima tesybes kibirkštį ra
sti.

Rodos, jau viskas, ką caro 
valdžia duoda mums už mųsų 
milijonus.

Ne, dar ne viskas! Val
džia duoda mums rykštes, 
valdžia patupdė ant musų 
sprando žemiečių viršininkus, 
kurie be jokio paaiškinimo 
kiekvieną iš musų be jokios 
kaltybės gal i patupdyti į cypę 
aut keletos dienų.
7 Tai bene vjskaflJau bus, ką 
duoda mums valdžia už nfusų 
piuigėlius.

Vyrai! . Sakykit, ar tai tei
singai dedasi?. ^r tai gali 
teip būti? o, ■ &

Ne, šaukifn, kąd ne! Ne 
turi teip būt! Tai skriaudos, 
tai kruvinosįskrį^udos! Tu
ri būt kitaip visaip kitaip! 
Ir bus kitaip,, jei mes savo 
galybę parodysime, o musų 
galybė — tai vienybėje.
. Žiūrėkit, ką padarė geležin
kelių taniai eidami išvien! 
Per kelias dienas prispyrę, 
nusileisti valdžią, prispyrė 
<iat| carą atsisakyti yiuo kai 
kurių tiesį. .

tuvius eir Latvius, 
bAkirtumo luome s ir tikėji
mo. ; >

Vėl y tina, kad draugystės 
(kokios jos nebūtų,) kuopos, 
parapijos, koliouijos ir ttaių- 
stų savo delegatus. Kiekvie
nas delegatas privalo atsi
vežti mandatą nuo tos orga
nizacijos, kurią perstato.. Ir 
moterų draugystės nėra išski
riamos nuo kitų organizacijų: 
vyrai ir moters turi lygų bal
są. Jeigu kurios- organizaci
jos negalėtų prisiųsti delega
to dėl-tam tikrų priežasčių, 
tegul savo sumanymus pri
siunčia bent ant rašto. Apart 
visuotinos politikos, kurioje 
seimas užsiims, Čion taps iš
rinktas Central iškas Komi
tetas, kuriam rūpės .išpildy
ti seimo nutarimus ir šelpt 
reikalus išvadavimo Lietuvos 
iš politiškos nelaisvės. Rei
kia sykį tvarką padaryti ir 
pasirodyti svietui, kad muši 
tauta politiškai subrendus 
yra, kad kovoje už tėvynės 
gerovę, mes visi mokame me
sti šalin partyjiškumus ir 
paaukauti netik pinigus, bet 
jei reikalas butų, ir savo gy
vastis. Tikimės, kad ir di- 
desnėsės organizacijos S. L. 
A., S. R. K. A., T. M. D., 
S. L. L., L. 8. P. A., ,,Auš
ros” dr-tė, vietiniai revoliuci
jos šelpimui komitetai ir tt. 
malonės prisiųsti- savo dele
gatus.

Programas seimo taps vė
liaus apgarsintai-

Kaip Vilniaus susivažiavi
mas lietuvių paliko žymų įs
pūdį ant politikos Lietuvių 
lėvynėje, teip mes tikimėsi, 
tad Amerikos lietuvių pon
iškasis seimas Philadelphi- 
joje padarys nemažesni dar
ią gerovei ir susipratimui 
ne tik čianykščių lietuvių, 
bet atsilieps ir ant europie
čių musų brolių. Gal bent 
kartą lietuviai ir latviai au
tos į krūvą ir sutikime bei 
sutarime nustums šalin debe
tus, užgulusius ant tėvynės 
misų. f

Taigi rengkimėsi visi i 
Philad’os seimą, ant 22 d.- va
kario 1996 m.

Vardan 30 vietinių drau
gysčių

Rengimui seimo Komitetas.

Lietuvos nkininkai!
Mes, ūkininkai sermėgiai, 

tamsoje gyvendami, nešame 
lidžiausią mokesčių naštą 
Meš mokame neteisingus „vį- 
supus” valdžiai, kuri seniai 
jau atsiėmė savo pinigus po
nams už musų žemę išmokė 
tus. Tais „vikupais,’ Kauno 
gub. ūkininkai kas"mėt su
moka apie du milijonu rub
lių. Kelius taisydami, įvai 
rias stoikas stovėdami, mes 
pakeliame didelę naštą; į pi 
nigus sumušus, išeitų Kauno 
gub. arti milijono rublių kas 
met. Visokių „mirskų” su
mokame per pusė milijono. 
O kiek pinigų sudedame už 
visokias akčyžias ir muitus!— 
daugiau negu 8 mil. rublių! 
Viso labo Kauno gub.ūkinin
kai sumeta apie 7 milijonus 
rublių; o dvarininkai vos tik 
pusę milijono, nors jie daug 
daugiau turto ir žemės turi.

Mes savo sūnūs atiduoda
me kariumenėn tarnauti, kas 
met išeina keli tūkstančiai 
musų sūnų žaliukų į syetimą 
šalį į varga (iš Kauno gnb. 
pusketvirto tūkstančio); ten 
išmokina juos visokių nedory 
bių, ten suardo jų sveikatą, 
o tankiai ir gyv/bę atima.

Kągi už vis tai duoda 
mums caro valdžiai Duoda 
ji savo rusiškos dvasios per 
rusus mokytojus per netiku
sias mokyklas, kurios dau
giau blogo negu gero pada
ro. Dnoda tos smarvės deg
tinas (Kauno gnb.) - už 100 
tūkstančių rublių. Už 1OC

vienykimės! Susitarkim vi 
d, kas tik turi daugiau švie
sos, ^as gerai supranta savo 
reikalus, kas nebenori caro 
valdžiai bernauti! Statykim 
savo reikalavimus, aiškinkim 
juos, rūpinkimės, kaip įma
inydami, kad musų reikalavi
mai kuogreičiausiai butų iš
pildyti.

Dabar visi juda,kruta,kiek
vienas rūpinas savo būvį pa
gerinti. Jeigu mes nesirū
pinsime, tai ant musų gali 
sukrauti dar didesnes sunkė-, 
nybes.

Ko gi mums tuojau, Šian- 
dien-pat nieko nelaukiant,bū
tinai reikia?

1) Turi būti panaikintas 
skirtumas terp ūkininkų, ba
jorų, miestelėnų ir tt., visi 
turi būt lygus, tai yra visiems 
turi būti vienodi įstatymai, 
vienodi teismai ir tt.

. 2) Prie valsčių turi visi 
prisidėti, visi, kas tik tame 
valsčiuje gyvena, visi lygio
mis tiesomis.

8) Visi mokesčiai turi būt 
paskirstomi pagal žmonių 
turtingumą ir jų pelną. Kas 
tik prąmitimui teturi, tasJe 
nemoka mokesčių. Kas turi 
ar uždirba dau£, tas daug ir 
mokesčių turi mokėti. Juo 
turtingesnis, juo daugiau tu
ri mokėti.

4) Panaikinti visas vadina
mas natūralines priedermes, 
kaip antai kelių taisymą, 
stoikas ir tt. Tos visos prie
dermės turi būti atliekamos 
už pinigus, iš visų surinktus 
mokesčiais. Dabar ponai be
veik nieko neprisideda prie 
kelių taisymo; ~o tada turės 
jie daugiau už mus prisidėti, 
nes jie turtingesni

5) Panaikint visas akčyžias 
ir muitus! Jei jau tos smar
vės degtinės negalėsime išva
ryt iš Lietuvos (o tai butų 
puikiausias daiktas), tai te
gul būva jos tikroji kaina, 
kad nė skatiko neliktų iš jos 
valdžiai. Jug daugumas žmo
nių geria degtinės tiek, kiek 
kuriam išpuola pagal jo rei
kalo, jo supratimo, jo svei
katos; o visai mažai težiūri į 
tai, kiek • reiks užmokėti. 
Kam daug degtinės reikia,tai 
tas ir ūkį savo parduos ir 
sermėgą ir dar eis vogti, kad 
tik degtinės troškulį užgesy 
Ii. O kits, kurs susivaldo, 
tai ir daug pinigų turėdama.- 
neišgers perdaug. Pigumas 
degtinės nepadidįs girtuoklių 
skaičiaus. Jug seniau pigus 
nė buvo degtinė, o mažiau 
begėrė žmonės. Rupinkimė.- 
išvaryti degtinę iš Lietuvon 
laukan, kad jos nė balso ne 
butų. Tai jau yra kai ku
riose Amerikos vietose pada
ryta! O jeigu negalėtumėm 
to padaryti, tai pasirupin 
kim, kad per degtinę negalė 
tų valdžia rinkti sau pelnų — 
mokesčių. Jug dvarininkai 
— ponai piuiguočifii -mažiau
siai išgeria ~ degtinės, o met 
Lietuvos ūkininkai ir darbi
ninkai sukrauname valdžiai 
per degtinę gryno pelno ka> 
met daugiau negu 4 mil. Tas 
tai, labai neteisinga. Tegul 
moka valdžiai mokesčius tie, 
kurie daug turtų, daug pelno 
turi, ę^>ne mes sermėgiai.

Todėl šalin muitai ir akčy- 
žior nuo, degtinės, tabako, 
degtukų, silkių; peilių^ dal
gių, plūgų, suvaro ir ttTr 
tt.

6) Atsisakykim nuo išper
kamųjų mokesčių va^įnamų 
vikupu. Jei vienas tą pa
darys, tai nieko neišeis, bet 
jei visi to pareikalausite, tai 
uieks^mums nieko neveiks. 
Tie mokesčiai be jokios tei
sybės buvo ant musų uždėti. 
Jug ta žemė, kurią mes gavo
me, seniai jau buvo atpirkta 
musų senuolių proseuuolių 
prakaitu,- ašaromis, darbu 
įvaruose per kiauras dienas,

•> kartais ir naktis. Teip, se

niai jau mes už tą žemę savo 
kruvinu prakaitu esame už
mokėję. Negana to, nuo 1864 
metų tiek pinigų sumokėjo-^ 
me už ją, kad pati valdžia jau 
pasisakė, jog ta žemė tiek 
neverta.- Seniai jau valdžia 
skaito išperkamuosius mokes
čius kaip gryną gryniausią’ 
pelną, kurį ūkininkai sumo
ka jai be jokio reikalo, be jo
kios kaltybės, tik dėlto, kad 
nėra terp jų vienybės ir susi
pratimo,

7) Turi būt visiems Lietu
vos vaikams1' mokslas dykai 
duodamas, .toje kalboje, ko
kioje patįs tėvai ir vaikai pa
norės. Mokyklų žemesnių, 
vidutinių ir ąukštesnių turi 
būt tiek, kad visi vaikai ga
lėtų sau vietos < rasti. Moky
klos turi bat prižiūrimos pa
čių Lietuvos gyventojų.

8} Valsčių ir viso krašto 
reikalais mes patįs turime ru- 
pinties. Neteik mums sveti
mų valkatų, svieto perėjūnų 
priežiūros ir globos! Mes pa
tįs savo tarpe atrasime švie
sius vyrus, kurie mokės ir pa- 
norėp už musų pinigus mums 
tarnauti, o ne ponauti ant 
musų. Visi musų krašto vir
šininkai: mokytojai, teisėjai, 
tvarkos užžiurėtojai, įstaty
mų išleistojai turi būti musų 
pačių renkami visuotinu, ly
giu slaptu ir betarpišku bal
savimu be skirtumo tautos,ti
kėjimo lyties.

9) Kadangi musų krašte 
yra daugybė žmonių, kurie 
savo rankomis norėtų žemę 
dirbti, o yra daug tfckių po
nų, ką negali savo žemės ap
žioti* tai turi būt paskirta, 
kiek daugiausiai gali žemės 
valdyti vienas žmogus, o kita 
žemė turi būt visos Lietuvos 
žeme kart su dabartine „skar- 
bava.” Ta žemė turi būt 
duodama valdyti žmonėms, 
kurie gali ir nori savo ranko
mis žemę dirbtį už nedidelį 
užmokesnį. Tie pinigai turi 
eiti višo krašto, visos Lietu
vos apšvietimui ir kitfems rei
kalams.

10) Mes negalime žmoniš
kai gyventi,neturėdami žmo
gaus ir namų „nepaliečiamy- 
bės, sąžinės, žodžio, spaudos, 
susirinkimų, draugijų ' ir 
streikų liuosybės. Tą turi
me iškovoti. Negana mums 
caro pažadėjimų, turi būt tos 
tiesos įstatymais paremtos!

11) Visų musų išrinktųjų 
viršininkų darbus mes patįs 
turime prižiūrėti; jei kurs 
blogai pildytų savo prieder
mes, tai tuojau turi būti pa
prastam pačių žmonių išrink
tam teismui atiduodamas teip 
kaip ir kiekvienas žmogus.

12) Tori būt panaikintos 
ypatingos* tiesos tautoms ir 
tikėjimams. Kiekvienas žmo
gus bite ne siurbėlė turi pil
dyti visiems vienodus įstaty
mus, turi naudoties tomis pa
čiomis tiesomis. Todėl mes 
reikalaujame terp kitko, kad 
tuojau butų leista žydams 
gyventi visoj rusų valstybė
je, kad jie ant kits kito su
kimšti Lietuvoje nevargtų ir 
per tai musų nevargintų.
, Tuo tarpu tik trumpai su
rašę svarbiausius musų ūki
ninkų reikalavimus, paduo
dame juos apsvarstymui ir 
kviečiame kuogreičiau vieny- 
ties visiems ūkininkams. Pas
kui galima bus plačiau išdė
styti ir papildyti reikalavi
mus. Bet jau tuojau reikia 
pradėti darbuoties/

Amerikos lietuvių su si va* 
šlavimas. .

Pakliuvo man į -rankas 
,, Rengimui seimo komiteto” 
atsiMpkimas ,,Tautiečiai ir 
Tautietės”.

Tame atsišaukime . veli
ja” visokioms draugystėm^, 
kuopoms, parapijoms, kolio 
nijoma ir tt. siųsti savo dele
gatas į seimą, kurs busiąs va

sario 22 d. Philadelphijoj. 
,,Kiekvienas delegatas pri
valo (mano pabraukta. J. 
B.) atsivežti mandatą duo 
tos organizacijos, kurią per
stoto. ” Taigi neturinti man
dato, arba, kitaip sakantį ne 
delegatai, tai kad ir geriausi 
lietuviai — dirbanti ant tau
tiškos af draugiškos dirvos,
— nebus įleidžiami į „seimą”. 
Kodėl komitetas teip apru- 
bežiuoja — sunku žinot? Ma
no nuomone, šitas seimas ne
bus seimu, o tik’ susivažiavh 
mu, panašiai, kaip Vilniuje 
buvo „lietuvių susivažiavi
mas,”! kurį važiavo „kas no
rėja ir kas pinigų turėjo”, — 
kaip sako p. P. Višinskis „L. 
Ūkininko” N. 1. Tame susi
važiavime buvo žmonių ir su 
„mandatais”, kurių dauguma 
liko net ne peržiūrėta; — ir, 
daugiausiai, be mandatų.

Visi delegatai — vyrai ir 
moters, turi lygų balsą, — 
sako „Rengimui seimo Komi
tetas’ \ Mano nuomone, tu
rėtų turėti lygų balsą — kal
bose ir dikusijose — ir ne de
legatai, tS y. neturintiejie 
mandatų (tik, žinoma, pir
miau reikia duoti jiems tiesą 
įeiti į „seimą”), Jeigu jau 
reikalingi mandatai, tai gal 
tik tada, jeigu reikėtų leisti 
per balsus kokią nors rezoliu
ciją....

Kas per tikslas minėto sei
mo? Kaip matyt iš atsišau
kimų, tas seimas yra sušau
kiamas sutvarkinimui..b... 
pakrikusių dalykų Lietuvoje 
iy rinkimo bei siuntimo į Lie
tuvą pinigų pašelpai revo
liucijos. Atsišaukime sako: 
(1) „Atsirado ten (Lietuvoje) 
visokios partijos,' kurios vei
kia savo akių plotu.” (2) „Pa
krikimas dalykų Lietuvoje 
atsigarsėjo ir tarpe musų”, 
'— t. y. — ir mes pakrikome, 
teip, kad (3) „Kožnasveik 
miestas išrinko savo revoliu
cijos šelpimo komitetus ir 
siunčia pinigus be tvarkos ir 
be kontrolės, iš ko kilo pačio
je Lietuvoje dajr didesnė ne
tvarka”.

Reikia apsvarstyti tuos 3ris 
punktus. 1) Šitą išsitarimą 
„Reng. seimo Komitetas” to
liau paaiškina: reikia „ap
svarstyti reikalus vyriškai, 
be karščiavimų, pavydėjimo 
ir vienpusiavimų”, dėlto ir 
sukviečias „politišką pirmą 
Amerikos lietuvių seimą”. 
Taigi aišku: reikia panaikin
ti politiškas partijas ir par- 
(yviškumus kaip čia Ameri
koje, teip ir Lietuvoje ir sių
sti aukas, revoliucijos pašel
pai renkamas, ne partijoms,
— tas tai bus „ne vienpusis vi
rau” ir „nepavydėjimu” (ido- 
mu butų žinot, kas pavydi!)

Prie šito ti£ priminsiu ne. 
gražioę atminties „C. Revol. 
Šelp. Komitetą”.... Argi 
ant jo griuvėsių dar nurotu
me tverti antrus vaidus? 
Svajonė panaikinti partijas 
ir suglausti į revoliucijonie* 
rių organizaciją net ir ne re- 
voliucijonierius — žinoma ne 
įvyko, buvusiamjam C. R. Š. 
K. prisiėjo būti tokiais par- 
tyviškais.... ir dalinti aur 
kas partijoms* Iš to ir vai
dai. ...

2) Reng. seimo Komitetas 
už šitą musų .pakrikimą ap
kaltina Europos .lietuvius. 
Perdrąsiai! Partijų atsiradi
mą vadina pakrikimu. O 
tuo tarpu politiškame gyve
nime partijos yra normališku 
apsireiškimu. Ir kalbėti su 
neapykanta apie partijas, tai 
reiškia nesuprasti dalykų sto
vio; jei kas tai daro supras- 
dadamas, tai tyčia klaidina 
visuomenę, kuriai dabar 
ypač reikalinga suprasti po
litiškąjį gyvenimą, nes mat 
rūpinasi apie Lietuvos savy- 
valdą ir dėlto rengiasi į „po
li t i š k ą” toliną važiuoti....

8) Argi siuntimas pinigų



- svarbiausia,

yra „be tvarkos” ir be „kon
trolės”? Tuomi išsitarimu tik 
bereikalingai užgauna redak
cijas ar šiaip ypatas, kurios 
kuogražiausiai nusiunčia pi
nigus kur kas nori ir visados 
pakvituoja, nepasisavindamos 
nė cento. Taigi ir „kontro
lę” gali atlikt kas tik nori; o 
ją kuoakyliausiai dabar atlie
ka patįs aukautojai ir aukų 
rinkėjai. . Dėlto ir pasaky
mas, buk iš to „kilo pačioje 
Lietvhje da didesnė netvar
ka”, yra didelė—didelė klai
da. Tai yra kalbėjimas „akių 
plotu.” Bijau, kad geimas 
nebūtų atliktas „akių plo
tu”. Dėlto rašau. Pirmiau- 
siaį reikia pakelt klausimus 
per laikraščius, kad susi va
žiavę žmonės žinotų už ko 
tvertiš, kad nereiktų paskui 
apgailėt sugaišyto laiko ir 
kašto ir,
kad neįvyktų dar didesnis 
pakrikimas. •

Todėl pilnai pripažįstu 
Baltimorės T. M. D. kuopos 
nuomonę, išreikštą per „V. 
L.” N. 6; kad į tąjį Reng. 
seimo Komiteto atsišaukimą 
reikia žiūrėti kaipo į projek
tą arba užmanymą.

Reikia atsimįt, kad ‘ne 
vien revoliucija ir jos šelpi
mas turi būti seimo tikslu. 
Juk toks seimas buvo užma
nytas jau keli metai atgal, 
taigi ir kiti reikalai — vieti
niai — buvo ir turi Jbut neap
leidžiami. Tam viskam rei
kia duot truputį laiko, kaip 
sakiau, kad galima būt maž
daug suprast klausimus, ku
rie turės būt išgvildinti per 
susivažiavimą.

Geriausiai butų susivažiųo- 
ti į Wilkes-Barre, Pa., — kaip 
kun. Žilinsko užmanyta, — 
arba Scrantone, nesėtose apy 
gaidose daugiausiai lietu- 
vių^ .

Parankiausias laikas ko
vo menesio 20 d.. nes turbut 
tą~ dieną (tikrų šaltinių netu
riu po ranka) išėjo pirmas 
numeris „ A u š r o s”; tai
gi atmintume musų susipra
timo Aušrą, besiteirauda
mi apie svarbius reikalus, 
pakilus aiškiai musų išsi- 
liuosavimo Aušrai. O ant
ra, anot kun. Žilinsko, „Ko- 
vaa” — tai senovės lietuvių 
karės dievaitis.*... Prime
na, kad per kovą įgysi sau 
laisvę....

J. Baltrušaitis. •

?Siuntimas delegato ant 
Seimo Phlladelpliijon.
80 Philadelphijos dr-sčią ir at

skirų ypątų yra šaukiamas abelnas, 
visų lietuvių seimas (susivažiavi
mas) ant 22d vasario, Philadelphi- 
jon. Svarbiausia seimp užduotis 
yra — suvienyti visas lietuviškas 
partijas ir suvienytonps spėkomis 
kariauti su caro valdžia, numesti 
carą ir padaryti Lietuvą n e p r i* 
klausoma. Apart šįto bus ta
riami ant seimo ir kiti reikalai.

Męs, Chicagos lietuviai, turime 
teipgi siųsti tan Seiman savo atsto
vą, .kuris nuvažiavęs ten apreikštų 
ir musų reikalavimus. Užtai likosi 
parengtas abelnas lietuvių su
sirinkimas, nedėlioj, 18d vasario, 
Dore’s Salėje, 2>01 So. Halsted st. 
(pietrytinis kampas Archer avė.). 
Ant šito susirinkimo turi visuomenė 
išrinkti delegatą ir paduoti savo 
nutarimus. Kiekvienas ketuvys 
turi ant susirinkimo pributį, nes 
Ciane vieno, bet visų reikalas.

Skaitytojams.
Yra dar keletas skaitytojų 

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

,Jiietuvos” Išleistuvė.

Sidabrinis kryželis
arba

DAILIDE IŠ NAZARETO.
APYSAKA EUGENIJAUS SUE.

Vertė J. Laukis.

vainiką. Tąsyk, kalbėdamas į šituos prasta- 
širdžius, kuriuos jis lygiai mylėjo bu mažais 
vaikais, Jėzus tarė Favo jautriu ir balsingu 
balsu:

— Palaiminti yra vargiejie dvasia, nes 
jų yra karalystė dangaus! Palaiminti yra 
maloningi, nes jie valdo žemę! Palaiminti 
yra verkianti, nes jie yra suraminami! Pa- 
ktiminti yra turinti susimylėjimą, nes jie ap
turės susimylėjimą. Palaiminti yra grynie- 
jie širdžia, nes jie išvys Dievą! Palaiminti 
yra ramus, m s jie ‘vadinsis ramiais! Palai
minti yra kenčianti persekiojimus labui tei
singumo, nes jų yra karalystė dangaus! Bet 
vargas jums, turčiai; nes jus norite pasiimti 
savo suraminimą. Vargas jums pasiganėdi- 
nusiemsrnes jus išalksite! Vargas jums be
sijuokiantiems, nes jus verksite paskui! Var
gas jums, jei žmonės kalbės apie jus gerai, 
nes jų tėvai kalbėjo gerai apie netikrus pra
našus! Mylėk savo artymą kaip patsai save! 
Saugokis duodamas dovanas, idant neat
kreiptum atidos žmonių! Todėl jei tu duo
di savo dovaną, netriubyk pirma savęs, kaip 
tą daro veidmainiai šventnamiuose ir ant ga
tvių, idant žmonės juos garbintų; nes, už tie
są. sakau jums, jie jau gavo savo atlyginimą. 
Štai aną dieną aš sėdėjau sinagogoje, prie
šais vargšinę dėžę, tėmydamas kokiu budu 
žmonės meta jon savo pinigus; daugelis tur
tingų žmonių įAietė po gana daug; atėjo var
gi žmona ir įdėjo dėžėn tik du mažus pini
gus, kurie padaro ketvirtį grašio. Aš pa-’ 
šaukęs savo mokinius tariau jiems: ,,Iš ti
kro, šita vargi žmona davė daugiau negu vi
si kiti, kurie metė dėžėn, nes visi kiti davė 
iš savo ištekliaus; šita gi žmona davė iš savo 
neturto, viską, ką ji turėjo ir viską, kas pas 
ją likosi gyvenimui.” Jei tu duodi dovaną, 
tegul tavo kairėji nežino, ką dešinė daro. 
Teippat, kuomet jus meldžiatėsi, nesekite tų 
veidmainių, kurie myli melstis sinagogose ir 
ant kerčių viešų vietų, idant juos žmonės 
matytų, r Jus, jei norite melstis, įeikite į sa
vo kambarį, užsidarykite duris ir melskitės! 
pas savo tėvą slapčiai. Kuomet gavejate, 
nedarykite to teip kaip veidmainiai pu nu
budusiu išveizdžiu, nes jie pasirodo su iš
blyškusiais ir sunykusiais veidais, idant 
žmonės žinotų, jog jie gavi. Jus, jei gavite, 
apkvapsninkite savo galvas, idant galėtų at
rodyti, jog jus gavite ne žmonėms, bet iyen 
tėvui jūsų, kuris yra visuomet esančiu visa
me, kas yra slapčiausia. Pirma viso ko ne
darykite teip. kaip du žmonės prilyginime 
yra darę: ,,Du žmonės nuėjo į šventnamį 
melstis: vienas buvo muitininkas, kitas fari- 
zėjas. Farizėjas atsistojęs stačias meldėsi ši- 
teip: ‘A^no Dieve, dėkavoju tau, jog aš ne- 
esiu tokiu kaip kiti žmonės, kurie yra vagys, 
be teisybės, svetimoterininkai, kurie iš tikro 
yra toki jau kaip ir anas muitininkas, kurį 
matau ten. Aš gaviu du kartu kas savaitę, 
ir atiduodu dešimtinę pilnai? Muitininkas 
priešingai, laikydamasi iš tolo, nedryso akių 
savo pakelti-į dangų, tik mušėsi į krutinę 
sakydamas: ‘Mano Dieve, susimylėk ant ma
nęs nusidėjusio!’” Sakau jums, kad šitas 
žmogus parėjo namon išteisintas, o ne anas. 
Nes tas, kuris save augština, bus pažemintas 
o kuris save žemina, bus parūgštintas. Ne
rink turtų ant žemės, nes kandys ir rūdys 
sunaikins juos ir vagys įsilaužę išneš juos; 
bet gaminkite savo turtus danguje, nes kur 
yra tavo turtai, ten yra teipgi ir tavo širdis! 
Nedaryk to kitiems, ko tu nenorėtum, idant 
kiti darytų tau: šitas yra įstatymu ir prana
šais. Mylėk savo priešus, daryk gerą tiems, 
kurie tavęs neapkenčia. Jei kas nuo tavęs 
paimtų tavo-apsiautalą, tegul jis ima ir tavo 
švarką. Duok visiems, kurie tavęs* prašo. 
Nereikalauk savo daiktų nuo to, kuris tau 
juos paima. Tegul tas, kas turi du švarku, 
duoda vieną neturinčiam nė vieno. Tegul 
tas, kuris turi gana pavalgyti, duoda to ne
turintiems. Nes dienai teismo atėjus, Die
vas tars tiems, kurie bus po jo kairei: ,, Esa
te toli nuo manęs, prakeikti! eikite į amžiną 
ugnį! nes aš buvau alkanas, ojus nedavėte 
man pavalgyti! buvau ištroškęs, o nedavėte 
man atsigerti! buvau be pastogės, M> man Ne
davėte prieglaudos! buvau be drabužių, o 
manęs neaprengėte! buvau Sergančiu ir ka
lėjime, o manęs neaplankėte!” Ant to iš
tvirkėliai atsilieps Visogalinčtam: „Viešpa
tie, kur męs tave matėme išalkusį, ar ištroš
kusį? ar be drabužių? ar be pastogės? ar ka
lėjimu?” Bet Visogalis atšakia Jiems: „Sa
kau jums, kiek kartų jus neatliekate šitų pa
tarnavimų vargiausiam iš žmonių, tiek kartų 
jus neatliekate jų man, savo Viešpačiui Die
vui.”

Ąnt didelio apmaudo minios, įveiktos 
dideliai dieviškais' žodžiais sunaus Marijos, 
kuris galėjo suprasti menkiausią protu, kaip 
jaunas Nazarėnietis sakydavo^ jo kalbos ta
po pertrauktos dėl kilusio didelio sumišima 
Priežastis to buvo šita: pulkas raitų* vyrų, 
atjojusių nuo kalnų, greitai keliaujančių 
linkui Jeruzolimos, priversti buvo sustoti 
akyveiždoje didelio susirinkimo apsistojusio 
sale kalno, kur Kristus mokino. Šitie rai
teliai, iš nekantrumo, norėjo brutališkai mi
nią išvaikyti ir padaryti vietą Viešpačiui Ču- 
zai,‘ perdėtiniul namų kunigaikščio Erodo ir 
Viešpačiui Gremijonui, vedikui romiškojo 
iždo.

Aurelija, Gremijono pati, išgirdusi ši
tuos žodžius, pabalo ir tarė Joanai:

— Mus vyrai! pagryžo jau!, jie pagry- 
žo atgal.... jie ras mus išėjusias iš namų!

jie ateižinoB, jog męa išėjome iš namų va
kar. ... pražuvęmęe!

— Tai ar turime ko 'gailėtL? — atsakė 
Joana. — Ar męs nesi k Jausme mokinimų ir 
nematėme pavyzdžių, kurie ^pačCaro geras šir
dis geresnėmis dar? *■

— Brangi ponia — tarė Ge lavaitė Au
ra an rodosi, kad Viešpats Gremijo-

Iba tyliai Vie- 
čia.
kė Aurelija — 
su manim? O!

rėlijai 
nas pažino tamistą, nes j 
špačtai Čuzai ir rodo piršt

— Oi! aš drebu! — a 
ką dabar daryti? Kas b 
Prakeiktas mano žingeidu

— Priešingai, palaim 
jai — nes tu neSi lobius sa

' ši

? tarė Joana 
širdyje. Eiki

me drąsiai ir sutikime savo vyrus. - Y ta ne
doru slapstytis ir lenkti galvas. Eik šian, 
Aurelija, eik šian, ir eikime namon bu tvirtu 
pryšakiu.

Šitoje valandoje, atsivertusi Magdalena 
priėjo prie dviejų moterių ir tarė Joanai su 
ašaromis akyse:

— Sudie, tamista, kuri man padavei 
ranką įpuolusiai į neapikantą. Tamista vi
suomet busi omenyje Magdalenos josios atei
namoje vienystoje.

— Apie kokią vienystą tamista kalbi? — 
tarė Joana nusistebėjusi — į kur gi tu eini, 
Marija Magdalena?

_ — Į pustynę! — atsakė mėtavonininkė 
mostelėjusi ranka linkui viršūnių bevande- 
niškų kalnų, už kurių tiesėsi tuščios pusty- 
nės mirties jūrių. — Aš einu į pustynę ap
verkti savo nusidėjimus, turėdama širdyje 
lobį vilties! Palaimintas tegul būna sūnūs 
Marijos, nuo kurio aš įgijau šitą dievišką lo- 
bį!

Minia su paguoda darė' kelią šitai di
džiai mėtavonininkei, ji pamaži ėjo linkui 
kalnų.

Magdalenai vos išnykus; Joana vesda
ma savo draugę kuone prieš jos norą, ėjo 
linkui raitelių per žmones, suerzintus nelem
tais žodžiais palydovijos.

Jie nekentė Erodo, kunigaikščio Judė
jos, kuris butų buvęs pavarytas nuo sosto jei 
ne priegloba romėnų. Jis buvo žiaurus, pa- 
leietuvingas ir spaudė žyclus mokestime, to
kiu budu jiems atsižinojus, kad vienas iš 
raitelių buvo Viešpatis Čuza, pf " 
ro to prakeiktojo kunigaikščio,! 
kurią jie turėjo ant pono, Ikre, 
tinio, o podraug ir jo dfehgj 
G reni i jon o, kuris vardan ramil 
mokesčių, rinko, kur Erodui pi 

« Šiteip Joanai, Aurelijai ir 
vaitei belendant per miniąTKac 
raitelius, -koliojimai pasipilė iŠ* visų pusių 
ant Čuzos ir Gremijono, ir jos/drebėdamos 
iš piktumo, klausėsi žodži 
Šančių ant atbalsio jaunoj 
kinių ištvirkėlių:

— Vargas, tau,^^ 
spaudi mus niokesčifcTt*! 
ir našlaičio! Vargas ir , 
teipgi atėjai padėti mus plėšti!*

Banajas, piktai ir grūmojančiai kraty
damas rankoje savo kardą, priėjo prie dvie
jų viešpačių ir, rodydamas jmms kumštį, su
šuko:

— Lapė yra žiauri, o baili 
vadino talkon sau vilką, kuri 
sni ir pajiega didesnė! Lapė ž 
yra tavo Viešpats Erodas, Vh 
nuožmiu gi vilku yra Tiberijus., 
romėne! kuris gelbsti lapei medžioti žvėrie-

O kada Viešpatis Cuza, išbalęs nuo pik
tumo, norėjo ištraukti kardą, kad kirsti Ba- 
najui, šitas iškėlė kardą ir sušuko:

— Dėl pilvo Golijato! aš tave perkirsta 
pusiau kaip arbūzą, jei tu uždėsi ranką ant 
savo kardo!

Viešpačiai turėdami tik penkis ar šešis 
vyrus palydovijos, apsimalšino, bijodami, 
idant įpykę žmonės neužmuštų akmenimis ir 
bandė išsprukti iš minios, kuri vis labiaus 
širsdama šaukė:

— Teip, vargas jums! mokesčių rinkėjai 
Erodo ir Tiberijaus! Vargas juras! Nes 
męs esame išalkę. Duona gi suvilgyta mu
sų prakaitu; benešant mums prie lupų, iš
traukiate ją iš ranfcų pavidale Mokesčių!

— Vargas jums! nes vietoje, atleidimo 
dėlei vargo, jus apteikiate var^aĮs žmones be 
apginties! Vargas jums! Bet laimė mums, 
nes ateina diena teisingumo, kaip jaunas 
Nazarėnietis pasakė. Teip, ietp, jums iš
tvirkėliams ir prispaudėjams tuojaus bus 
verksmas ir dantų griežimas, o tąsyk pasku
tinis bus pirmutiniu, ir pirmutinis paskuti
niu.

Čuza ir Gremijonas, kaskart** labiau iš
sigandę, klausė vienas kito . akimis, nežino
dami kaip ištrukti iŠ šitos 
Labiausiai įnirtę jau buvo 
didelius akmenis ant balso 
šuko pakišdamas atgal ui d 
ją ir apsiginkluodamas di

— Musų mokintojas šį 
Dėdamas apie nelaimipgą 
tie * veidmainiai farizėjai 
„Tegul tas, kuris yra be ųu< 
pirmas akmenį!” O aš, d raugai, įsakau jums 
šitą: „Tegul tas, kuris buvo^hu^gtas rinkė
jo mokesčių, meta pirmas a šituos lu
pikus! o jį paskui tepasuka kitų!”

— Teip, teip! — suriko— tegul 
jie pranyksta po kalnu akmenuįrf

— Užmuškime juos! į
— Už akmenų! už akmenų!

. — Mus vyrama gręšis plojus, tai yra 
antra priežastis, dėl kurios męs turime juos 
pasiekti1— tarė Joana Aurelijai padvigubin
dama savo pastangas, kad«puiekti raitelius, 
vis labiau apstojamus.

. (Toliam bus ) Ja-n.

dėtinis dv»- 
leap^kanta, 
• ant perdė- 

Viešpaties 
tojo rinkėjo 
vė.
[ergei Gena- 
pasiekti du

maž-daug užlie
ti to j o iskei-

is 
B 

ėue! kuris

t bet ji Įtasi- 
r dantys ilge- 
auri, o baili, 
špatie Čuza! 
Į tavo ponas,

kurią ši- 
užmušti: 
ės, meta

ledą imtis 
kuris su- 

o kala vi
eniu:

os minios.

Redakcijos atsakymai-
Vasiliauskui. Klaidas, Wd 

ir kelissyk, reikia taisyti ta
me laikraštyj, kuris klaidą 
padarė; iš patalpinto kitame 
laikraštyj pataisymo juk ne 
skaitę klaidingo aprašymo ne 
žinos apie ką eina. Ant ga
lo ir taisymai ne svambus, ne 
visuomeniškus apima -klausy
mus. Gal redakcija todėl pa
darė klaidą, kad aprašymas 
buvo ne aiškus?' Tyčia juk 
daryti klaidą nieks ne daro.
Jub.iš Athol, Koresponden

cijos negalima suprasti, to
dėl ir sunaudot jos negalime.

Db. sąnariui iš Lynn. Yra 
daugiau privatiškų reikalų 
negu viešų, o laikraščiai tik 
viešais Užsiima. Rašto nie
kaip istorija lietu vią pavadin
ti negalima, kadangi istorijos 
jame nėra.

emigracijos tiesų ir apsunki
nimo negeistiniems gaiva
lams tapti Amerikos valstie
čiais.

Tiek nurodo Braun.
Stebėtina vienog, kodėl jis 

savo raporte nieko _ neužmetė 
atei vystei lietuvių, lenkų ir 
kitu? ’kitų?

Indoml kelionė. -
Daugiafri negu du šimtai 

metų geidžia ištirti jūrių li
gą, ir pasirinko jie sau kuo- 
geriausią medegą šitam išty
rimui. Apėminga oceaninė 
kelionė yra rengiama ir me
nama, kad kiekvienas sąna-

▼iM-prczidestu, Rodoricse St. protokolą 
raszt., Juozapaitis P. fln. rasit., Tanana- 
▼Icm M. karterio, Bouža Kas. ir Ger- 
džius K. globėjai! kasos.

Kas norėtu placziau žinoti apie Dr-ctea 
mierina pirm milingo tegul auiszaukia 
pas M. TananericziD.

St. Bodovioze raszt. 878 33 st. 
(•k)

Svarbus susirinkimas.
Wostrtdes lietuviu bus didelis susirin

kimas nedelloj, 18 vasari*, 1 vai. po pie
tų, Raszinsko saleje, 633 Canal st. kerte 
15tos, kur bus apkalbėti svarbiausi rei
kalai apeinanti kiekviena liutuvi, vyra 
ar moterį ir issaiszkintos szios žemes tie
sos pailginant su žmonių reikalais. Tuos 
dalykui iszaiszkias prakilniausi kalbėto
jai. Yra laukiama kad apie 5000 lietu
viu ims sziame susirinkime dalyvuma. 
Todėl užkvieczia visus ant salo svarbaus 
surtrlnkimo pribūti.

W«stsides Lietu vist
Visu Lietuviszku I>raugysczlu 

ir Kliubu ssaneziu Chicago, III. mel
džiu prezidentu arba sekretorių, paraszy-

rys, beVažiuodamas, Įgaus mi- * "“-J"? “’°* * adresą, Ui bus ant pacz'u naudos Ir už-

Dar klausyme snstabdimo 
emigracijos.

,,Lietuvos” No. 8 p--A.Mu
žikėlis, straipsnyje „Ar su
stabdys emigraciją”, teip pe
simistiškai pažvalgas savo iš 
reiškė, jog aiškiai kiekvienas 
skatytojas galėjo suprasti, 
kad autorius aprubežiavimui 
ateivystės visa širdžia prita
ria, ypač pakelia balsą prieš 
savo tautiečius.

Tuotarpu antroje pereito 
mėnesio pusėje buvo peržiū
rėtas Wasbingtone, inspek
toriaus emigracijos biuro 
Marcus'o Braun’o raportas; 
jis kviečia valdžią terp atei
vių daryti skirtumą, kalbina 
negeistinų gaivalų neįsilei
sti.

Tame raporte nurodo, 
jog-ypatingai italijonų, ar-: 
menų ir vengru (Braun pats 
yra vengriškas žydas. Rd.) 
ateivystę būtinai reikia sustab 
dyti, nes ateiviai,sulyg jo žo
džių, išnaudoja amerikonų 
pritaikomą, jų geradarystes. 
Kalbėdama apie italijonų ir 
vengrų ateivystę, patėmijaB., 
jog tiedvi tauti nesiameriko- 
niruoja, gyvena Suvienytose 
Valstijose teip, lyg kad butų 
gyvenę kur nors ten Italijoj 
arba Vengrijoj. Skyriasi jie 
visai nuo kitų tautų: gyvena 
jie patys sau, neapeina juos 
visai reikalai Suvienytų Val
stijų, jiems rupi gimtinė ša
lis, į kurią jau vieni vengrai 
apie 50 milijonų doliarių 
persiuntė. Daugiaus dar iš
siuntė italijonai.

Todėl Suvienytos Valstijos 
iš tų ateivių buk ne tik netu
ri jokios naudos, bet žiūrė
damos per pirštus, su. laiku, 
vietoje visų Suv. Valst. tau
tų ir ukėsų ašim ii iza ei jos, 
gali sulaukti tiek įvairių ben
drovių, kiek yra tautų.

Drauge Braun nurodo blo
gas ateivių puses ir iš Mažo
sios Azijos.' Tėmydams jau 
per kelis metus armėnų atei- 
vystę, jis patėmyjo, kad ar
mėnai naudojasi Suv. Valst 
svetingumu vien tik rengi
mui suokalbių prieš Turkiją. 
Armėnai, kaip jis sako, atei
na čia dėl ukesystės popierų. 
Gavę jas, grįžta Vėl į savo 
tėvynę, Armenyją, ir tenai 
kelia riaušes prieš Turkijos 
valdžią. Patys, kaipo lega- 
liški Amerikos pavaldiniai, 
kievkiename atsitikime jieš- 
ko užtarimo pas Amerikos 
konsulius. Iš statistikos pa
sirodo, jog ant 1000 gyven
tojų Jeruzolime, yra 99 lega- 
liškų Amerikos ukėsų, nepa
žįstančių angliškos kalbos, nė 
vardo gatvės New Yorko ar
ba kito miesto, kuriame kitą
syk gyveno. Aiškiai mato
ma, kad iki laiko Turkijoj 
valdžia toleruoja tokius ame
rikonus, bet kada nors Wa- 
shington’ae dėl jų turės daug 
nereikalingų nesusipratimų ir 
išlaidų. •

Galų gale, Braun reikalau
ja pamatinės reformos visų

nėtą ligą ir mėgįs visus vai
stus nuo tos ligos, paties ir 
kitų parinktus. Išeiga moks
liškos kelionės bus tada pa
duota geriausioms vaistinin- 
kystos autoritetams ant to
lesnio ištyrimo. Atsimena
me, kad bėgyje paskutinių 
metų daugumas y vairių ke
liauninkų pagarsino viso* 
kiuose laikraščiuose, kad lai
ke jų kelionės Tjinerio Ame
rikoniškasis Eliksyras Kar
čiojo Vyno apsireiškė kai pi 
geriausi gyduolė nUo jūrių 
ligos ir kad ta gyduolė ap
saugoja nuo ligos kiekvieną 
jūrių keliauninką. Šita ga
lima sau labai lengvai išsiaiš
kinti, nes minėtas vaistas vi
sada sutvirtina skilvį ir ner
vų systemą. Vaistas priveš 
čia visus gromuliavimo orga
no sutikmėj ir priderančiai 
savo užduotis pildyti ir mums 
yra žinoma daugelis atsitiki
mų, kur vaistė i . privertė 
skilvį valgį suvirinti, nors 
skilvis buvo labai pagadytas 
ir jokiu budu nenorėjo atsa
kančiai savo užduotį pildyti. 
Męs žinome kiekvienas, kad 
grynas ir geras kraujas vien 
nuo gero, galutino suvirimo 
valgio paeina, o teipgi vertė
tų mums kiekvienam žinoti, 
kad vien Trinerio Ameriko
niškasis Eliksyras Karčiojo 
Vyno geriausias vaistas nuo 
visokių skilvio 
rių nesveikumų te 
kiųps priduoda pagelba 
kiekviename ligos atsitikime. 
Gaunamas aptiekose arba pas 
pabrikantą Juozapą Trinerį, 
799 So. Ashland avė., Chica
go, UI-

ir vidu- 
yra,

tai mz busiu dėkingas atsIHepusiems.
M. J. Damijonaitis, 

3103 So. Halsted st. Chicago, HL 
(II—23)

Dideli* Balio*.
Visi eisime ant baliaus Susi*. Liet. 

Amer. 36 to* kuopos, nertten bus ir lai
mėjimas brangios Komodos ir gražios 
Mandolinos. nedeUoj. 18 d. vasario; 1906 
m. K. Laudanskio saleje, 3117 S. Morgan* 
st. kerte 81 Plaoe. Prasidės 5 vai. po _ 
pietų ir trauktis toliai, pakol užibalgs. 
Bus tai gražiausias balins priesz uigave- 
nei, g.-ajgį puiki muzika net isz Tėvynės 
Lietuvos Revoliucijoniėrial, tai virt 
szokrtm, jauna* ir senas. Iki padus pa- 
skaudes, ir dar kam laime užtems, i*z- 
lalmes Kamoda ir Mandolina, taigi nau
dokimės isz progos katra ‘ nsvisada gali 
atsitikti. Pelnas visas paskirtas dėl pri- 
rengimo XXI seimo Susivienyjimo Lie
tuviu Amerikoj busianezio pavasary], 
mieste Chicago, III.

Komitetas.
Ketvirtas Dideli* Metinis Balius. ‘

Kenosh'i, Wfs. Dr-ste Jaunu Lietuviu 
Moksluzko Kliubo parengė balių ant su-, 
batos vakaro, 24 d. „vasario, 1906, Con- 
gress saieje, 304 N. Chicago st. Ineji- 
mas vyrams 25c, merginoms dykai. Už- 
pratzome visu* lietuvius ir lietuvaites 
ant baliaus susirinkti. Ant baliaus bus 
duodamos dovanos geriausioms szoke- 
jams, Už tai, kožnaa mėgstanti* azokti 
tegul nepraleidžia saito baliaus.' Muzi- • 
ka bus labai puiki, grajys ant 12 misin
giniu (brass) irfsirumentu. Kvieczia

Komitetas.
(*5°)

Balio*!
New Haven, Conn. Dr ste D. L. K. 

Vitauto parengs dideli balių, 24 d. vasa
rio ant German Hali, 173 Wor*ter st. 
Prasid«*6 vai. vakare ir traukai* iki 12 
naktie*. Ant baliaus užpraszyta New 
Haven’o dainių kuopele, kuri gražiai 
padainuos, teipgi bu* geri muzikantai, > 
Lietuvo* Hunu Dr-ste* Bena* isz Water- 
burio. Užpraszome aplinkinius lietu
vius ir lietuvuites ant to baliau* kuo- 
Skaitlingiausiai, nes tai yra paskutinis 
balius priesz užgavėnes. Tiki etas vy
rams 25o, merginoms ir moterims dy
kai.

Draugysčių Reikalai
Ketvirtas Didelis Lletuvisakas 

Balius.
Chicago, III. Lietu vlszka E vengei iszka 

Dr. Martino Dr-ste parengė balių subv 
tos vakare, 24 d. vasario, 1906, 
Rohl’s laleje, 220 W. 12th st., tarpe Jef- 
ferson ir Union ui. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. Tikintas vyrui su moters 25c. 
Ant baliaus grajys pulki muzika ir 
kiekvienas galėsite smagiai priesz užga
vėnes paaisšokti. Užkvieczia visus ant 
jo atsilankyti.

Komitetas. 
(38-11)

Stas Didelis Metinis Rožinis 
Balius!

Parengtas Draugystes Szv. Antano isz 
Padvoa, atsibus nedėliojo 25 d. vasario, 
1906, Frelbeit Turnė r saleje, 8417-21 So. 
Halsted st./ BaliiA prasidės H vai. po 
pistu priesz pat užgavėnes. Inžeoga 25c 
porai. Užpraazom visus lietuvius Ir lie
tuvaite* atsilankyti ant musu baliaus, 
ant kurio grajys i ū ki mnzlka, prie ku
rio* jaunuomene galės linksmai pasl 

•szdktl ir linksmai vakar* praleisti. Kas 
ant to bailaus atsilankys, tai kožnaa ap 
laikys pvike rože dykai. Su guodone, 

Komitetas.
(23-11) *

Svarbi Žinia, 
buvo garsinta laikrasczluote

Komitetas.
Balius Revoliucijos Naudai.

VVaterbury, Conn. Vietinis Szrtpimo 
Revoliucijos Komitetas parengs dideli 
Mukiai balių, 21 d. vasario, Ccncordia 
Hali. Prasidės 7 vai. vakare ir trauksis 
iki vidurnakczio. Pelnas nuo baliaus 
eis ant revoliucijos naudos. Uipraszo 
visus vietinius ir aplinkinius lietuvius . 
kuoskaitlingiausial ant baliaus susirink
ti., Grajys geriausia lietuviu muzika. 
Nepamirszkite kuonavatniausiai apsirė
dyti, nes už tai gausite dovanas: 1) mo- 
teriszkas laikrodėlis, vertes *7.00, 2) liet
sargis, 3) vyrisskas laikrodėlis. Kiek
vienas lietuvye 
liaus, nes tuomi 
juos papludusia.

tegul atsilanko ant ba- 
suszelps ievyne krau-

Kaip
,, Lietuvį j” ir ,.Katalike’*, jogei suii- 
tvere nauja tautkzka draugyste po var
du Lietuves karaliaus M indą ūgio 4 va 
sarto 1906 m. kur sumanesni lietuviai 
trumpame laike prisirašze ir nutarė, jog 
batu mokėta menesi nes po 50c. bet ue 
keltn no teatru, balių ne pikninku, nes 
tuo nepakelia Dr ste, bet žemina Lietu
vos tauta, nes piatin girtuoklyste terp 
visuomeues;*vlrsimib*ta D r-ste susitvė
rė ant labai liuosu pamato, jokiu baus
mių nebus už apvailnscziojlmus Ir ba 
liūs; draugyste bus paszelplne Ir kožeas 
sąnarys laike ligos gaus nuo 8 iki 7 dol. 
per sanvaite, o posmerlioes 75 dol.

Km norėtu prigulei tn virazmineta 
Dr-ste tegul atsilanko nedelloj 18 d. va
sario 1906 m. salėj P. Szliakio, 8321 Ąu- 
burn avė. 3 vai.po pietų, bus svarstymai 
apie Dr-stee reikalus.

In vyriausybe likosi ištrinkti |pkantt' 
sąnariai:

Vabalai V. pre s idealu, Baltakis P.

Komitetas.
(sdk)

Revoliucijinte Baliu*.
Chicago. Nedalioj, 18 d. vasario 1906. 

Jaunu Amerikos Lietuviu Pasilinksmi
nimo Kliuba* laikys savo keturiolikta 
balių nuo kurio visa pelną paaukaus ant 
szelptmo revoliucijos Lietuvoje.* Baliui 
atrtbu* Freihelt Turner saleje 3417-3131 
S. Halsted st. Prasidės 5ta vai. po pie
ta. Muzika Kieferio. Inženga 25c kož- 
nai ypatai. Kiekvienas lietu vyt ir lietu
vaite atsilankydami ant szio baliaus ne
tik pasilinksmins, bet parems ta szventa 
kova ui laisve. Visus užpraszo

Kliuba*.
(15—11)

Naujos Mados Balius.
Dr-ste Apveizdos Dievo ture* savo ba- 

Hu, nedelloj, 18 d. vatario, 1906 m , Pu- 
laskio saleje, 800 So. Ashland ar. Sale 
bui atidaryta 3 vai. po pietų, muzika 
pradės grajyti 4ta vai. Uikviecziame 
visus, lietuviu Ir lietųyaitas atsilankyti 
ant musu puikaus baliau*.

Komitetas.
Nashua, N. H. Dr ste szv. Kazimiero 

rengi* dideli balių,- 24 d. vasario, 1904 
m. sabatos vakare ant Odounell .Memo- 
rial Hali, kerte Hlgh ir School st., pra 
sides 7 vai. vakare lt trauksis iki 12tai 
■aktie*. Tikinąs 25c vyrams, moterimi 
dykai. -

Ant ryt, 25 d. vasario, hp* paszvenU- 
nimas Dr-ste* vėliavos. Dr ne pilnoj 
parodoj su muzika marszuo* in bainy- 
csi* ant miežiu, o po mlsziu bu* prakal
bos, dainos ir dekliamacijos. Uikvleczu 
visus ;‘

Komitetą?

- ' Pajieszkojimai.
Pigiai ant pardavimo lotai su namais, 

miera 50x150 pėdu; ant kampo Dearbom 
avė No. 452. Vieta labai tinkanti biz
niui. Jeigu kas isz lietuviu norėtu pigiai 
narna nusipirkti, tai gali atvažiuoti ii 
apžiūrėti, nes tiktai 56 mylios toli nuo 
Chicago* In pietus. Crtotud teturime



tiktai viena lietuviszka sztonsinka. Prie
žastis pardavimo senatve Ir Iszvallavi- 
mas in kraju. Del geresnio suaižineji- 
mo tegul atsiszaukia pas

Stan. Mucbocki.
452 Dearbon avė. Kankakee, Dl.

Pajieszkau savo dėdžių, Jono ir Be- 
nasiaus Zavackn, 19 m. Amerikoje, gy
veno apie Chicaga, paeina isz Pavelsnin- 
ku kaimo, Veisiejų gm. Beržnyko, Bei
nu pav., Suvalkų gub. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu: *

Ant. Margeviczius _ į
32T E Centre st. Shenandoah, Pa.

Pajieszkau savo pažystamo Salumejo 
Pinevicziaus, Kauno gub., Sziauliu pav., 
Radviliszkiu miesto. -Jis pats ar kas ki
tas teiktis duoti žinia adresu: 
(sdk) Leonas Szvagždis
172 Baltan st. So. Boston, Mass.

Pajieszkau Jono Jokubauskio, Kauno 
gub., Raseinių pav. ir parap. 3 metai 
kaip gyvena Amerikoj; buvo girdėtis, 
kad gyvena Washingtone. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinia adresu: < 
(sdk) Jonas Kauneckis
.50 Seler st. - Pittston, Pa.

Pajieszkau savo draugu, Juozo, Agna- 
co ir Antano Banevicziu, paeinaneziu isz 
Kauno gub., Sziauliu pav., Szakinavos 
parap., Viliocziu sodos. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žine adresu: į. 
(sdk) Peter Bleka
2464 Kensington avė.- Kensington, III.

Pajieszkau Juozo Štiapanavicziaus 
Suvalkų gub., Senapiles pav., Kvietisz- 
kiu gmino, Triobiszkiu kaimo. Jis pats 
arkas kitas teiksis duoti žinia adresu: 
(sdk) ’ K. M i kilaitis 
702 W. Lombeerd st. Baltimore, Md.

Pajieszkau savo szvogerkos (tvaines) 
Domicėlės Kromelienes, Naumiesczio 
pav., Kauno gub. Seniau gyveno Wis- 
konsino valstijoj. Ji pati ar kas kitas 
teiksis duoti žinia adresu: 
(s50) ’ Jonas Vituris
882 33rd st. Chicago, Ilk

Pajieszkau Agnieszkos Brazi u tęs, Su
valkų gub , Senapiles pav., Kvietiszkiu 
gm., Triobiszkiu kaimo. Ji pati ar kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu;
(2—23) Liudvikas Labutis
P. O. Box 735 Seymour, Conn.

Pajieszkau Adomo Kielaiczio, Kauno 
gub., Raseinių pav., Jovaliszkiu kaimo. 
20 metu kaip Amerikoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinia adresu: 
(sdk) Pranas Kfclaitis 
Box 128 7 Hardwick, Mass.

Pajieszkau savo draugo Jono Gedvilo 
Kauno gub., Raseinių pav., Pužu sodos. 
Jis pats ar kas kitas teiksisduoti žinia 
adresu:
(sdk) Juozas Pakutinskis '
2221 Missouri avė'. E. St. Louis, III. 
Teipgi duodu giminėms ir draugams ži
noti, kad gyvenu po augszcziau padėtu 
adresu, 6 menesiai kaip atvažiavau isz 
Lietuvos.

Pajieszkau savo draugu F. Valangia- 
vieziaus ir J. Bingelio Isz Purpliu kaimo 
M. Gakavonio isz Mardasovo kaimo,Mer
kines vol. ir parap.; J. Sluszkonio ir 
V. Blnsžkonio, abudu fsz Pilvingio kai
mo, Niedinges vol, ir parap.; visi isz 
Traku pavieto, Vilniaus gubernijos. 
Ji^patysai kas kitas teiksis duoti žine 
adresu:
(sdk) Jos. Kudarauckis
84 Waverly st. Brighton, Mass.

Pajieszkau savo dvieju draugu, Raulo ir 
Liudviko Prusaicziu, Suvalkų gub., 
Kalvarijos pav., Padovinio gm.*, Varn- 
upiu kaimo, Dauksziu parap. Turiu pas 
juos labai svarbu reikšta. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu: 
(sdk) Simon Cusick
311 N. Garfield avė. Scranton, Pa.

Pijieszkzu Nitai t j oi Glinskiutez, Kau
no gub., Sziauliu miesto, apie 8 metai 
kaip Amerikoj, gyvena apie New Y orka. 
Ji pati ar kaa kitas teikiu duoti žinia ad
resu; L
(2—23) V. Elzbut
706 Dakota st. San Antonio, Tex.

t 
Atsiszaukimas.

Pasikloto parapijonys Lietuvoje, netu
rėdami kur duoti gyvenimą bažnycaios 
tarnams, -nes senieji* namai (azpitole) 
dėl bažnyczloa tarnu suvlsu supuvo, nu
tarė statyti naujus muro namus, kuriose 
galėtu patilpti bažnycalos tarnai ir kad 
butu salonai dėl pampi jonu ir t dėl pra 
dedamosios mokyklos mažiems vaikams. 
Del pastatymo tokio muro reikia nema
žai pinigu; mes esame neturtingi, nes 
jau antri metai ant musu lauku mažai 
užaugo javu, tai ir pinigus sudėti ant 
pastatymo tokio muro mums labai — di
deliai sunku. Dslto attiszaukiame prie 
jusu broliai- puszalatiecziag meldžiami 
padekite mums, prisiuosdami kiek isz- 

_ galėdami pinigu. ' Dievas užmokės! Au
kas meldžiame siunsti po szioklu adresu: 
Rossia, Kauno gub., fmczto Pempe naši, 
miestelis Pnszalatas, kun. Jasksviczlui.

Komitetas statymo: 
Pirmsedis kunigas Jhskeviežius, 

Sanariai: 
Petras Dūda, 
Jurgis Židonis,

< * Kazimieras Petrauckas.

Atkreipiame atyda! Nuo dabar 
' nemanysime tu aukautoju vardus ir pra
vardes, kurie aukauja mažiau negu 25c. 
Vien garsinsime 25c ir virszaus aukavu
sius, o kitus padėsime abelna suma. 
Beto paaiszkiname da karta, kad neslun- 
stumete daugiau mums tu auku, kurias 
liepiate persiunsti Dr. J. S šliupui. Kaip 
sztal aukautojai iss So. Manchester daro 
ir kiti. Kam bereikalingai aukas iss 
vienos vietos in kita siuntinėti? Juk 
mes aukaujame dėlto, kad kuodaugisu- 
šiai suaukautume ir suszelptume tėvynė. 
Siuntinėdami gi aukas isz vienos vietos 
in kita jas sumažiname, kurtu Ir teip 
nekasi i n kiek te yra, ir isz to paaipežno 
tik kompanijos, ė ne lietuvisaka visuo- 

- mene. Boto užduodate vienam ir kitam 
bereikalingo darbo — padvejuojate d&r- 

Kam griebtiesi to, kas vtsuomouiai 
. kios naudos neatneszaf Nedvejoki to 
‘ ■ rba ir nusmailinkite aukas! i

Isalelatuve.

Zokaitii, S. Zokaltia po LOo. Vito #14.15. 
Paeito kaušai 10c. Lieka #14.08. Ant 
reikalavimo aukautoju, perdaotl Dr. J. 
Szliupal. ,

Aukos reikalams revolluclfinto 
iudejlmo MaskolUoj.

I« Westville, Dl., pridavė J. Uždari
nis #68.80.

Isz tVestville, III. J. Juozaitis #2 00; 
j. Uždarinis #1.30; J. H. Walker, Th. 
Stark,' J. Bartokas, J. Januaaauokai, H. 
Kielpech, A. Szlikas, P. Stanaitis, A. 
Mineika, J. Pocius, R. Varnagirlene, J. 
Deltuva, St. Vaiczekauckis, J. Masteika, 
A. Kisielius, V. Vitkovski, P. Janulai
tis, M.. Szilinskis, P. Ulevtczius, R. Ei- 
dukeviezius, St. Astrauckas ir J. Kirve
lis po #1.00; P. Vencon 75c; P. Obrayn, 
D. Purce, F. Fasby, R. M. Cole, KT Mie
tus, O. Januszauckiene, M. Miskevlosie- 
ne. V. Stanevioziua, V. Staneviczius (su 
nūs), F. Freitikas, P. Freltikas, R. Rod- 
kis, J. Dailide, J. Szliažas, B. Szllažiene, 
K. Akamaviozius, F. Vaitkus, L. Bud- 
ginas, J. Szatkus, P. Bukalskis, A. IųU 
koszeviczius, V. Skinderis, 8. Idsiliavi- 
czius, F. Striukas, O. Apanaitiene, M. 
S. Burk, F. Miskeviczius, M. Pesiene, J. 
Karpus, O. Gadauckieue, M. Mikutari- 
cziene, M. Kancevicziene, K. Sirunas.A. 
Grunezeviczius, V. Mockęviczius, P. 
Grubliene, J. Nevardauckas, P. Storo- 
niene, I. Storonis, S. J toro uis, P. Peczio 
kas, J. Pecziokiene, J. Dėmenis, J. Kve- 
dera ir J. Mureika po 50c; A. Tumuliu- 
nas 30c; J. Tamoszauckas, J. Kedis, M 
Pecziulis, F. Zikas, P. Venckiene, P. 
Grubi lene, A. Januszauckaa, V. Januszaus- 
kas, K. Stankeviczius, A. Ilginis, K. Bi
te, M. Burba, V. Norvilas, T. Lukas, K. 
Rarauckav, V. Skinderis, M. Mosteikie
ne, V\S. Kreivėnas, M. Kreiveniene, F. 
Dailide, J.Brukąs J. Dargiene, P. Bobi- 
□as, I. Urniežus, V. Mjlaniene, P. Janu- 
szas, V. Ujunssiene, F. Straiais, J. R»- 
czunas, L Lukoszeviczius, I. Pocius, J. 
R užgis, F. Szimkus, A. Straukas, J. Že
konis, J. Szutrikis, D. Rimkus, S.Mažri
mu, J. Mikutaviczius, J. Bartaszius, M. 
Grimas, A. Kibertu, A. Mauricas, Ą. 
Urozenas, F. Daujotis, J. Sp'.tkovski, P. 
Jutkevicziene, A. Rimantas, F. Sungai- 
la, J. Ramanauckas, A. Žemanozius, U. 
Matukiene, J. Aurila, P. Tvarkunas, P. 
Tverkuniene, V. Danisevtcz, A. Migli
nas, J. Lumoszis, E Žilinskiene, F. Ži
linskas, A. Ambrazeviczlene, K- Staczlo- 
kas, S. Straleckiene, A. Straleckis, A. 
Nevardauckiene, F. Jeskauckas, 8. Ku
ras, O. Kinkiene, K. Gudauckiene, P. 
Ražaitis, E. Ražaitiene, P. Žimauczios, 
A. Betkus, J. Astrauckieoe, L Mažeika, 
J. Juodeliene, Z. Dzimidavicztene, F. 
Dzimidaviezius, J. Pecziokas, O. Szimu- 
levicziene, A. Lapszas, M Norvilaitis, J, 
Norvilaitis, R. Garkauckas, M. Juozri
ti ne, I. Szvaikauckas, A.Baitruszaitiene, ‘jausdamas koki nesveikumą kunekreip- 
A. Szegždiene, M. Szegžda, J. Masiulis,
R. Masiuliene, J. Jurasziene, P. Jura- 
szius, J. Urbonas, T. Levanaviczlus, Er- 
nlkis, A. Litvaitis, M. Mureikiene, Olg. 
ir J. Mureikucziai ir A. Jasaitis po 25c; 
A. Thaczuk, M. Raszinskas ir J. Urba 
po 20c: J. Tamaszauckiene, J. Smecz- 
kus, J. Valaitis, L. Kulikauckaa, O. Bra- 
žiukiene, M. Bendlklene, J. Szmiulevi- 
czius ir J. Petrauclyts po 15c; A. Pau- 
lauckta, F. Skorok, J. Terlmoszka, W. 
Marshall, V. Kreiveniukas, F. Mieželie
ne, K. Jerimotfzkiene, F. Kaminskis ir
O. Padleisziene po 10c; T. Casea, O. Bal- 
truszaicziute, Z. Krasauckas, J. Knižus,
S. Kuižus po 5a Viso #76.25. Ant ba
liaus suraukta #23 49. Kitu #1.15. Viso 
#100.89^ 5c ant persiuntimo kasotu.' 
Taigi isz viso #100.84.

Isz Baltimore, Md. SurinlAhpas J.Mar- 
cinkevlcziu, J. Marcinkeviczius, #1.0Q;
P. Adomaviczius, L. Matuaeviczius, Izk 
Sazauckas, J. Butkeviczius. L. J skubai- 
tis ir F. Marcinkeviczius po 50c. Viso 
#2.50. Pasiuntimas 10c. Taigi viso 
#2.40. Skirti L. B. D. P. M

Isz Spring, Wyo. A. Bastis, J. Toto
raitis, Iz. Szimaitis, A. Szeper po <1.00; 
V. Bastiene 5Oo. Viao #4.50.

Isz Springfieldo, III. J.Srliupaviczia, 
J. Meitėlis po #1.00; V. Anczskia 75c; K. 
Daubaras, A. Vanagas, A. Jekszas, M. 
Mikuliene, J. Lidžius, A. Poderis, F. 
Lumsargis, A. Marcinkeviczius, J. Vlsz- 
nauskas, K. Jurgeli anas, K. E ringis, A. 
Petraviczia, K. Sziszka, J. Navarauskas: 
J.'Žulius, J. Grigaleviczius, J. Paplaus
kas, J* Tamotziunas po 50c; P. Buke- 
viciius, J. Klucznikas, J. Drižas, B. Mi- 
kuliape. S. Kuoskailis, A. Kuczkailis, J. 
Baltrussaitis, A. Baltruszaitiene, P. Ju
sta, 8. Lukaitis, J. Krlktzcsiunas, M. 
Gavienattir, K. Lanauskaa, M. Klem 
bauckiene po 25c. Viso #15.25.

Isz Kevanee, IR. S. Detnidžiunas, Iz. 
Dėkis po #1.00; A. liekis, T. Aleliunas, 
M Bagdonas, A.Vicziute po 50c; J. Bagdo
nas, J, Glebavicia, 8. Vaiczikovskis, J. 
Dauczunas po 25c; A. Bagdonas 20c; S. 
Czemeris, M. Balcziunas, B. Volanczu- 
nas, A. Tautkute po 10c. Viso #5.60.

Isz Chicago Heights, III. Ant susirin
kimo 28 d. sautio ’ surinkta isz viso 
•16.50. v

Aukavo: K.'Mickeviczius #2.00; J.Jo- 
nussis, P. Jankus, V. Gerdžiunas po #1; 
A. Talmontas, S. Bugvllionls, P. Szim- 
klene, J. Milatzius, J. Lukoszius, J. Žą
sytis, J. Razvila, K. Lukotzins, J. Gn- 
mulevskis, T. Artissauskfs, J. Szulo, J. 
Szampokas, 8. Naviokis po 50c; J. Mon 
kuaSOc; J. Verpeczinekis, J. Budginas, 
8. Mitkeviczia, J. Dilnikas, A. Bartkai- 
te, P. Jankauskis, T. Lukoszius, L. Lu- 
kossiene, J. Vitkus, J. Butnorius, E. 
Alutis, J.Petraitis, M.Butvilą po 25c; O 
Gedgaudaite, P.Donasas po 20c; J.Dauk- 
tzus 15c; D. Pundinas, K. Pundlnas, T. 
Jasus, J. Pundinas, 8. Siauras, D. Joku- 
baviesaite, P. Galdikas po 10c. Viso 
#32.80. . Skirti L. S. D. £.

Isz So. Manchester, Conn. J. Janusz- 
kevlczia,'J. Nikžentaitls, M. Sideras, O 
Glinskiu te po #1.00; M. Krauziute, M. 
Brazauokiute, M. Masziurkiute, R. Ka
st na kis, A. Strimaitis, T. Kumpis, O. 
Kumpiene, J. Gudaitis, B. Gudaitiene, 
J. BlauVuazaviosia, G. Juzaitis, A. Gu
daitis po 50; A. Gudaitiene, A. Bendri u- 
oiute, J. Ambrasai P. Ambras lene, B. 
Salaveicziuke, J. Poviltefdkaa, J. Vaiva
da, D. Sabaliauckas, A. Zokaltis, R. Zo- 
kaitiene, F. Lukaitis, K. Jakaltss, O.Ja
kaitiene, A. Sprainalcziate, V. Csiurlla

Ant pardavimo galiūnas
Parsiduoda saliunas labai geroj vietoj, 

ant kampo 007 Ohlo ava. Ir 6lh M. E. St 

yra lietuviu apgyvento] vietoj. Prieža
stis pardavimo — kitas biznis. Norinti 
pirkti tegul pasiskubina. (s50)

Pigiai ant pardavimo geros propertoe 
(namas su lotu) po No 666 S. Union st. 
arti Apvaizdos Dievo bažnyczios. Atsi- 
stauki t pas

Geo. W. Diener Mfg Oo.
215 E. Lake st. Chicago.

Pasilinksminimo Bailus.
Chicago. Subatoj, 17 vasario, darau 

pasilinksminimo balių, ant kurio turėsiu 
gera muzika ir pasirūpinsiu sveczius 
kuogražiausial priimti. Todėl užkvie- 
czhi visus draugus, kaimynus Ir pažysta 
mus atsilankyti, o ežia rasite geriausia 
pasilinksminimą. Balius prasidės 6 vai. 
vakare.

Jos. Kowarskis
1193 S. Oakley avė. Chicago.

J. Laukis
„Lietuvos“ Keliaujantis Agentas 
leidosi važinėti po Pennsylvanyjoe apy
gardas ir pirm!ausiai apsilankys Shenan- 
doah’ryj. Per ji galima Iszsiraszyti 
„Lietuva" ir gauti visokias knygas įsi
leistas „Lietuvos” ir užrubežyje. Kas 
ko norės,bus aprūpintas jo kuogeriausiai.

Iszleistuve.

LIETUVOS ŪKININKAS 
Laikraitis skiriamas Lietuvos darbo 

žmonėms, eina iš Vilniaus kas savaite-.
Didumas: 8% x 11 colių 16 pusių. Amerikoj ant 

metų .50. Kam rupi Lietuva iržinoti kas 
dabar tanais dedasi, tai uislralykite LIETUVOS 
ŪKININKĄ. Jame telpa teisingos žinios ii visos 
Lietuvos ir kitų krantų svieto. Kas norėtų atrašy
ti dėl savo draugų Tėvynėj gyvenančių, metų pre
kė <1.75; Ameriko vienas num. dėl pamutimo7ct
Agentas: Al. .T. Dasuijonaitia, 
3108 H. Plalnted sL <?liicni£o. III

i C. Navickas
Užlaikau visokiu patentuotu gyduolių, 

Amerikonistku ir pargabentu iss Euro
pos. Teipgi ir visokį u esatonu- Gydau 
nuo visokiu ligų: galvos skaudėjimo, 
ak i u'skaudėjimo, dantų galimo* izalczlo 
pagavimo, plauku slinkimo, gumbo pa
sikėlimo ir kitu.z Gydau vyrus, moteris 
ir vaikus. Nelauk kol liga užs>senes,bet 

kis tuojaus pas C. Navicką. Raškyda
mas indek už 2c marke.

C. NAVICKAS,
25 W. Second sL Roorn 2. So. Boston,

Mass. x

„Prasijos Lietuviu Dainos*4.
Surinko ir pridedamai anai per Re|*a, 

Neszelman’a, Dr. SauervelB-’a, bei kitus 
rinktas arba sutaisytas dainas iszleldo 
savo paties kaszta

V. Kalvaitis.
Ji lotyniszkomis (lietuvtszkoms) raidė

mis atspausta, per 400 pilsiu didele kny
ga su 780dainelių. Japrisiunezia apžer
gė ta valnai in namus už #2.00.

V. Kalvaitis,
Tilsit, Germany.

1801 Mažas ASksoiborins, pra
stais, drūtais epitetais, seto* 
Bintais: kraitei* te apkall-

18012 Matas Aukso Altorius, 
prastais drūtais, apdarais, auk
sintais kraiteli, apkaustytoms 
briaunoms pasidabruotomis 
blėu-Iėml*. su kabute....75c

Apgarsinimas.
Lietuviai važiuojanti In Lietuva gera 

užeiga ir svetinga priėmimą ras pas Juo
se Wilkauiki, turtingas arr t^eturtis; rodą 
kožname dalyke. Degtine ir alus pui
kus. Neužmirazkite adreso:

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

Lteiuvisiką* Bankas.
Po valdžios liesoms. Kapitolss 850X00. 

Depozitams mokame 2i nuoszionczlo. 
Siuncziame pinigas in visas dalis svieto. 
Laivakortes parduodame ant geriausiu 
laivu vigu laiviniu kompanijų.

S. MACE,
212 First st., Elizabeth, N. J.
Brach 102 Ferry sL, Nevrark, N. J.

Kaip Padaryti
MONUS
Knyya apsąlanti 03 
monni, padaromus te 
y patingo mokslo, lėti la
vinimo ir in teisu. Pruka 
5Oo. Pinigus siunsti 
stempoms.Monej-Order 
4. ILGHUDHS 
3108 9o. Halstod »t.

Knygų Kataliogas
1808 Matas A sksu Altorius, ap

dėta baltais slontaus kaulais.

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygblb,

Pavesta Lietuvos Katalikiškai JaunuomėnoL

be, auktintiMr*ėtal-( ■ .91-80

porai (r sspIiteeUos lotf-
niikai Ir litinviikai. Turi tisas rtikaZtagas 
maldas <rka/«teorių Mfkaip did«Uk*r 
gtk Balta plona gtra popitra. Čia pra joa 
pavikfUlial *rpr«Mb.-

*0.1901.

dlmo apdarai, terodo kaip

*8.1902.
Juodi, kieti, drūti au-

fc.kOO

*0.1905.
Baltos skuralė* kinti 

drūti apdarai, grafus U- 
*įausti iinisrginimal, auk
suoti lapų krattal.

Prekė 5Oo

No.1906.
Baltos skarelės 

lai likimėli apdarai, per a- 
ta galu bėga auksuotos 
uostos, auksuotas kryžiui 
-r ant nugaros pante**, 
aduuoti lapų kraitei. run
gai kampai. Prekė. 05 o

tnlnkl-

UlTUVISKU KNIGIJ

LIETUVOS

924~33-st. Chicago,III

No.1904. A 1

Juodte franeusilk0* V"’ 
gioe .kurelės, mlnk*tol U- 
kimiti apdarai, kampai i* 
marginti, auksiniai paraiai 
ant nugaros ir tono, raudo
nai begotai auksinti 1spų 
kraitei, rundini kampai.

Prekė $1-00

ORSAS.SlFKOkCHJ
Pinigų Sidutmo.

No.1907.
Baltos celuloidos gra

žų* apdarai, lirodo kaip 
balčiausias slouiaus kau
las. Systa, tikti, žvilganti; 
ant į fono ūkanotas kieti- 
kM ir kvietkelė žaliais ir ki
tokių pan ų lapeliais, run- 
dlni kampai, lapų kraitei 
Lapotai auksinti, su viena 
kauline ant vidurio kabu
te. Preki .....‘ f 1.03

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

- niekur geriau'nerasi kaip pas -
A. OLSZEWSKI.

Rašyk tuojaus ir gausi prekes Šifkorčių ir pinigų.
MALDAKNYGES.

Mažas Aukso Altorius.kateteiszka malda kny
gele. Maldos yra rytmetiflbs, .vakarines, prie 
spawiednes. komunijos mivzM. m is z parų ir 
daugybe kitu; misti u maldos su abroasliala; 
miazpsrai giedami ltetuwisriu ir lotiuiaakl: 
daug lotyniszku giesmių giedamu prie išauta- 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pekrapinL 
mo ir tt. Yra 8 litanljoa: psalmes Sa. Marijos 
P. ir Karaliaus Dowido; aktai, mgaeezial, 
stacijos, karunka. keliolika šiurentu giesmių 
ir lt. Yra tai naujausia ir gražiausia knygele 
i*ė visu Uetuviszku maldaknygių, daili, tai- 

.ta, slidi popiera; stambus, alstkus drtikaa 
Miera 8<<z*iš coliai. Saitu knygeliu apdarai

Oia yra didžiausias ir teisingiausias Pinigų ir 
Šifkorčių Ofisas. Iš čia Pinigai ir Šif kortas iš

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

. si Knygų Kataliogą.
Su visais reikalais adresuokie šiteip:

A. 0LSZEWSK1,
924 33-rd St. Station 60, CHICAGO, ILL.

18403 Matas Aukso Altorius, 
m ornko skaros nuakėtai* apda
rais, apvaliais kampais, auk
sinti kraitei, su purslais ir 

kvietka.... ............... 41128

Btf Gyvenimo Vaiideltai susidedanti ii aituontn 
> ;. eekaaįta gralis pasakaičių: Atatavslk inimM;

— Vagis; — Km kaltas; — Gatve* vaikai; — 
Paparčio žiedas:— Miiko sargas; — Signalas;
— Keleivis. Chicago, Dl. 1W«, pusi. te .lSo 

43 Pasako* ii gyvenimo lietuviikų Vėlių bei
Velnių, *uriokto» D ra J. Itasanbričiau*, *70 
pųf lap , Chicago. Dl. 1908 m. Stoję knygoje 
telpa keli titulai gražiu poaaku: apie raju 
(danguj, čyičlu. pekla; apie giltine, mare, 
ketera, apie dvaae* (dužias), velniu*, ‘u val- 
dtaimMi ir tt. Pasakot uiraiytc* t klojo 
kalboje kokioje buvo pasakoto* Kaune gub, 
pagal kauniečiu kalba.* Sąveikų gub. J agal 
tu vai kiečiu kalba. Prutu Lietuvoje pagal Pru
tu lietuviu kalba. Dzūkijoj pagal dzuku kalba 
irtt Km mėgstagražiM pasakas, tegul nu- 
tlperka ii* knyga. Preke neapdar— *1 SO 
Apdaryto* .............................  -VJ.OO

4-i ii mano atsimintai ų t su autoriaus pa veik
slu). Parutė Dras Vigoa* Pietarį*, spaudou 
parengė Dras J. Basanavičius, Chicago. III., 
1906 m , puąi. 301. Gražio* apysakėlė* it gy
venimo sodiečių................................... 75c-

07 Lietirviikot Pasako* Y vairios. Deli* I. Su
rinko Dr. J. BManavIčiut, Chicago, Dl., 1908 
m. puti. Ztn. Čia telpa 1*1 labai gražia, juo-, 
k inge ir žlngeidžiu paseku. Km lite knyga 
turas, tani geru ir gražiu pasakų niekados ne
truks Preke neapdarvtos...............11.05
Apdaryta...................................................91.50

68 L lėtu v liko* Pasakos Y vairios. Dali* H. Su
rinko Dr. J. Basanavičius, Chicago, Iii. 1903 
pusi. 330. Telpa čia 906 gražiu, tlugcidžiu ir 

įsaku, beryjančiu kiekviena skai
tytoja.n.,.. #1.05

.....7...................  81.50......_____________
09 Ltotuvllkos Pasakos Yvairtoa Delis III. St* 

rinko D-ras Basanavičius. Chicago, 111., 190*, 
puti.ZH. Talpų čia 909 gražiu ir labai juokingu

. Drutuoee apdaruose..................  11.80
70 Lietuviikoa Pasako* Y vairios. Delta IV Su- 

rinko D-re* J. Basanavičių*. Chicago, Dl. 1906. 
pusi. 899. Telpa čia 884 labai gražioj 1^. uži
mančio* pasako*. Irovijančio* kiekviena akai
tytoia ir klausytoja ....a*...............41.05
Drūtuose 'Ddtfiose ...... •................

©7 Pamokslai Hmlnties Ir Teisybės IMtuldlnėtl 
nlvoėta viM amžin. Chtoayo, III., pus-

1804 Matas Aukso Altorius, 
fraocuilikos gluodnio* skare
lės apdarais, apetitais kam
pai*, auksini kvietka, kryiiui 

ir kraitei............91.80

nori turėti gražiu. Juokingu ir pamokinančiu 
skaitymu, tegul nusiperka lis knygele, o turės 
ka pegasąIrriii ir snHtiekvieno klausimo mo
kės duoti ilmintinga atsakyme....... .....SOo

■O Pasaka apie Kantria Alena, kurt per 89 
metu valkėčiodama po svietą dstigybe bėdų ir

Apysakaite L. Tolstojaua U-gyvenimo maąko- 
ikticu kaimiečiu; žingeidi norinčiam susipa
žinti su buriu ir sanlygotns gyvenimo tnMko- 
lUku kabeMOa; ji verčia skaitytoja jausti

194 Robinsonas Knisius. Gratklr moralilkanst- 
saka. Antra pertateH* laida. Chicago. I1L 
1908 puti. 83............................................98o

iu gyveno ui kitus, 
i........................lOc

185 žmogus Nepllutids. Vertė-iž ėrediiko Nėris 
Chicago, 111., iwu. “ r'~"--
kaip turtingo prs* 
ginga mergina ir 16 
su turtingomaap*!’

910 Dedu atvažlav*.---------- -------------------
Pagal lenklžka sutaisė K.ILa ir M. P-is, CM- 
oago, IU. 1908, puti 88. Šita komedija buvo 
kelte kurtos lotiia Ustavtfkos draugystes Pu- 
terburge, Maskotijoje. Ji yra maakolUko* 
vsldrlos oensnruota Ir todėl ja galima ir į 
Lietuva parsiųsti. MMkolijo* valdžia jos par
siuntimo nedraudžia...................................0Oo

915 Gerta* veliant negu niekad. Komedija vte- 
nams akta. Pagal lenklžka sutaisė K. B-a ir 
M. P i*. Chicago, Iii. 19M. pu»L 0. fita 
taiyuuto tote tetp ir No. no m Moskotijos 
ceiizurosdassista ir gali boti Lietuvon sten
ėtam*..... . .....     ,15e

909 Mindaugte Lietuvos karalius. Chicago. DL 
1900. puti. 06 Istorllkas pavėlintas penkiuose 
aktuose. Lenkiticai porelė J uitu* Stovackl, 
lietuviAkal vertė VImm Keps* (Dtm Kudir
ka). Knygelė paskirta ypatingai mylėtojams

1800 Možm aukso Atarto*, baltos 
cellulioktoa -apdaru, iikllatiou 
kvietkua, sa kaullM kabute, auk

sintai kTUtaiVT.TJ.. UBO

Chicago, IU. 1909. puti. 81. šita knygute teta 
kaip ir No. 910 yra MoskoUJos nuniurau dątei- 
’** ir todėl gali būti Lietuvon stančtelba. lOo

nės nuolatai žiuri, ipt jū gerai tesupranta, 
Chicago. DL, 18M, puti. 78. Sa paveikslais. 
Parodo i* ko darosi kaltai, griausmai, lietas 
ir sniegas; kas yra debesiai, aut ko jie laikosi, 
ir**.,___ _____________ ______ _ ____

v Bs įdeda.
■ yra tarai, U ko ji 
kaip sukasi, kas yra

Yra tai vienatinė

1807 Magai AukU Altoriui, bal-

Chtoago. TO., K» 
Tai yra muksiąs.

807 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr. 
A- Baoeviėia, sj>auda „L toto ves,'’ Chicago, 
III. 1908. pust 9&. Knygele su daugeliu pa- 
veikslcliu: gytuliu,vabalu, žtMrta. žmonių, ne
tilta ir akmenų, trujnpsi. aiškiai ir suoranta- 
mai IftąHkins gamtos istorija, ypač tuos da
lykus, ant kuriu žmones nuolatai žiuri, bet^u
gerai no* u pranta.

BOK Gamtoa pajiegot ir kaip ii Ju naudotis. Pa
gal Bitnar*'*utai*e Szerna*. Chicago, IU. 190* 
pusi. S38. Svarbios moksliiko* verte* knvga, 
su daugybe paveikslu vvairiu *** .inerijuir 
kitokiu prietaisu aat Unaudojimo gam'r-m* 
pajtegu..-- ............................................ 5On

510 H aur atsirado musu naminiai gyvuliai ir 
auginami augmenys 'Pagal Lunkevičiu sutaisė 
Szernas, Chicago, III. 1901, pusi. 73. Su paveik
slėliai*................ :...................................aoc

605 Kaip gyvena augmenys’ Chicago, 111,1901, 
pusi. ISO. Su paveikslais. Aprato y vairius mu
su žemės augalas, ju sudėjimą, atmaina* (ty
ri Ir plėtojiniMi nuo menkiausiu augalėliu iki 

didžiausiu ir tobuliausiu...................35c
548 Nematomi prieiai ir draugai žmonių, pa

gal Bittneri sutaisė bseraas. Cntoago, 111.3906, 
pusi. 113. Su paveikslai*. Apraėyma* visokiu 
veitiiu*takterijo, mikrobu, bacUliu ir kitu 
smulkiausiu gyvūnėliu, gimdančiu svarbiau- 
*iM ligas terp žmonių, kaip tai: marą, chole
ra, raupu*, dlfterijo, *iflli* yra geriauiinomM

, neng pranouzligė. ir tt.......................    ..3Oc
553 PaėjimM organiėko svieto. Pagal Bittneri 

sutaisė Saernaa. Chicago, DL, 1906, pusi. 187.
Su paveikslai*. Yra tat istorija augmenų ir gy
vūno ano senu seniautiu laiku pagal moks- 

. liikus ižtyrinėjlmus susektus požeminiuo**
.35olis

880 Senu Gstiynta linyke Sutvėrimai. Pagal 
Hatobinsona sutaisė Siemas.Chtoago,DL. 1900, 
pusi. 870. Su paveikslai*. Aprato seniausiu ga
dynių yvairiua sutvėrimu* gyveamlM ant že
mė* dar prieė atsiradimą žmogaus. Sziandien 
u sutvėrimu kunu* giliui

iullnins, kanalus, ar imdami ii žemės anglis 
randa temėje. Tulu sutvėrimu atrado čMos 
nesugadintu* kūno*, kurie Šiandien yra ifate- 
tyti yvairiuose murėjuose ir U ju žmonės mo- 

• kinui pažinti, kaip sena yra musu žemė, kiele 
daug milijonu metu reikalavo pakol ant miru
sio avėrie* kūno užaugo eilė žemė* keliolikos 
sieksniu storio ir pagal storuma ir senumą že
mė* sluogsnfu, kuriuose tu sutvėrimu kunus 
randa, moskllnčiai apskaitė kaip sena yra mu
su žeme ir kaip seniai atsirado ant jo* žmo
gus .......................................  -41.00
A|>daryta  ......... ................,41.05

li&n mokslu 
ištinai persti 
XIX vokiška 
metalu laidu

raiallaus. Yra tai mokslas gvildenantis gam
tos dalykus, kuriuos žmonės vadina Dievo su- 
rėdymu....^..........................................*1.80

•0.00

rys. įtiekto T M?D., Chicago, DL, 1900.pusl.33. 
ša paveikslėliais. A prato visas vandens 

K., ■purtnainas ir veikmes: kaip Jis persikeičia ir 
kyla ta viriu ir tenai tveria debesius, debesiai 
padangėse atvįss, keičiMi in vandens litelius 
ar sniege ] u*lėlius ir vėl krinta ant žemės. 11 
kurios buvo pakilęs ir čia sniegM kartais už
dengia Sielas kaimus ir laidoja savo pusnyse 
žmones ir gyvulius, paskui tirĮ-dams nuo sau
lės. keičiMi in vandeni ir užlieja laukus, tirė
to raviu, upes ir upelius ir kavojMi po žeme, 
kur vėl veikta ta pa1* darbo, ka ir ant viėaus

800 Žemės Istorija. Para« 8. M-Įtiekto T.M.D., 
Chicago, DL, įfo*. pusi. 69. 8u paveikslėliai.. 
Pagal moksliška iltyrtmaaprMytakaip ir per 
kiek amžių tvėrėsi žemė, kokia ant jos pir
miausiai radosi gyvybė, kaip Ji vystėsi ii že

mesnio veislių ta augėlesnes. Ir t£....lOo

1111908, pusk 997. Tirą tat svarbias-

įveiktiu matyaito

yra panaite* paveikslui Dievo. Km nori 
Md pažinti žmonis istorija tegul perskaito 
knyga? Preke neapdaryto* ......80.00 

6S5 Istorija ateina. Daili I. Pareėė Dras A., 
Bacevičia, Cč'-““ —* " “---------------n
▼eikliais. A]

Kristaus gimimai
įima iki 
•1.00 
•1.98

©87 Istorija Suvienyta Valstijų Srfaurtnė* A-

007 Ar vyskupas Valančias rValančauskas] ne
bara vilinga lietuvystės ? Parakė kn. Demb- 
skti, iileido Susivienijimas Lietuviu Laisva- _ * 

L maniu Amer.. Chicago, IU , 1901, pusL 87.15c '
0-8 t OeograOja arba Žrfttės aprakymas. Pagal 

Geikie. Nalkovski ir kitas sutaisė 8zeraas,ęhi- 
cago. Dl, 1899. pusk *49. Su paveikslėliais. Ab 
ikisi ir suprantamai a prato visa musu žeme, 
jot, pavidale, diduma ir platume, tos kalnus,' 
ju vardus, augėti, vulkanus metančius ik savęs 
ugni; ii kokiu sluogsniu susideda žemė, kurie 
kiek joje anglių, geležies, aukso, druskos ir 
kitu mineralu; kiek mariu, ežeru. Upių; ju 
verdat plotis, gylis; koki kuriuose vandenys: 
sūrūs, prėski, saldus ar kartus, koki juose gy
vūnai gyvena, ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventoju: koki ju tikėjimai, kalbos, papro
čiai. užsiėmimai pramonės ir tieaos.koki mie
stai. su kiek gyventoju, pataikų, pramonių; 
kur koki orai: išeičiai, karfčtll. lietus ar gie
dros; kur koks ilgis dienos ir nakties; kur vi
sada rra lygi diena ir naktis, kur saulė nėr ke
lete dienu nenusileidžia arba neužteka, ir 
tL Preke.........................................  80 OO
Apdaryta ....................................80 80

0S8 Istorita Chicago* Lietuviu, Ju parapijų ir 
ka. Kraučiuno prova su laikraščiu "Lietuva” 
buvusi balandžio mėnesyje, 1899, Chicago. III., 
pusi. 685. Yra čia surinktos visos tikriausios 
žinios apie Chicago* lietuvius ir visa ka.

'• Kraučiuno prova. kurt tesėsi pėrė dienas kri- 
mlnaliėkame sode, žodis ta žodi; teipgi foto
grafijos abieju pusiu advokatu, kn.Kraučiuno, 
“Lietuvos” išleistojo, redaktoriaus Ir paveik- 
.slai Chtoagos šv. Jurgio liet. bažnyčiosIl .OO 
Apdaryta........................................11.50

00' krežiu Skerdynė ir jos pasekmės. Papieėi 
J. Ž.. Chicago, Dl.. 1897, pust 97. įprato 

__d teisuAtaitikima, kada 1898 m. maskoitai 
užpuolė ant bažnyčios Kražių miestelyje, mu
lė, Įaudė ir plovė nekaltas žmones, išgriovė 
altorius ir užpečėtijo bažnyčia............../..ISo

009 Kaip žmogus gyveno, ant žemes? Paraėe S. 
M. lileido’TM.D. puti. <7. Chicago, DL 
Knygute a prato visa tmogaus gyvenimą ant 
žemes nuo pat jo rtairadtmo iki pasiekimo oi- 
vUuaz'ijos.jtS6 pavetksltiiai parodo senovės 
žmonių vartotus akmeninius tarankius, na-

1O»
078 Lenkai ir Lietuviai nuo 1998 Iki 1*90 m. 

ParaK pagal lenkiukus istorikus Žemkalnis. 
Chicago. 111., 1899. pusi. 6*. Yra tai apraėymM 
Lietuvos su Lenkija susivienijimo ir jo pasek-

078 Lietuviu pratėvial Mažoje Azijoje nuo se
novės iki jie pateko po valdžia persu. PnraM 
Lietuvos MyletojM, Chicago. DL, 1809, puti. 
988 ir « didelės mapos. parodančios vietas, kur

5Oc

K- J-, Odesoje, 1906, pusi. 100................98o •
708 Raito Istorija. Pagal A. B. Schnitzarį 

sutaisė SeraM, Chicago, UI . pusi. 304. su pa
veikslai*. Aprato kokia bedu žmonės rašyti 
iėmoko, kaip iėdirbo raitų kiekviena žmonių

jo mazgeliu* ant iniurų, iiptaustymns ant 
■ėdžio, iikapojimus ant akmens pieėi pa
veikslus, ir tik nelabai seniai daėto iki žių- 
dieninio alfabeto, teip kad pasidirbo tau,ke- 
Itas dežlmtis ženklelių (literų), *u kuriais dų- 
bar gali paraityti kiekviena žodį Ir viską ap
kalbėti teta gerai, kaip ir gyvu žodžiu. Yra 
tai knyga, kuri ižtikro žmogų interesuoja, pa

lai p tobulinosi ant svieto ra- 
......  ...01,00 , 
. ...................*1.05..., 
teogtsfŲa. Sutaisė Nėris, Chicago 
ii. 94. Su paveikstals ir mapomi*.

____,____ uprantemai aprato vteM 6 dalis 
svieto Ir visa žemč» istorija, teip kaip didelė 
geografija. Ji geriausiai atsako reikalams 
pradiniu mokykla..................................... 05o

Apdaryta.

700 Trutapa tenobta istorija. Pagal prof. R. 
Vipper. verti » ruslJkoa kalboa D. Su paveik
slais scnovUkv liekanų ir S kolloruotaii žem
upiais įmaporais]- Oifcafo, ML, 110*, pusi, 
jįt Yra tol tikriausia svieto Istorija nuo se
niausia laiku, daug metu prię> Kristaus ginti-

turtą iėdirbima. Parašė Sėbram, ver- 

kaip atsiliepta ant draugijos gyvenimo.. 3 5o

1O« 

ir kaip

994 33-rdSt
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“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK, N. Y.

A. Lesniew8kis, 144 Ė.Houston 8t.

8o. BOSTON, MA8S.
. N i kod. Gandrelis. 19 Athens Street 

NEWARK, N. J.

BROOKLYN. N. Y.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Macris, 133 8. Maln st.

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

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponis, 72 Jubilee 8t„

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

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

SCRANTON. PA.
Joseph Petrikis, 1314 Roas Avė.

PITTSBURG, PA. ” 
Jonai Ignotas, 13 Diamond Sausra S. S

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

VFESTVILLE, ILL.
V. Š. Kreivėnas.

* BROCKTON, MASS. z *
Petras M are i no n ia, 63 Blendale, St.

MINER&V1LLE, PA. #
Juozss Ramanauskas,

SPR1NGFIELD, ILL.
J. Klembauskas, 2028 Peorla Road

1 WILKESBARRE PA. •
A. P. Ajėek, 66 N. ifancock st.

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

' GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Box 4

Mc KEES ROCK8, PA.
Fort. J. Bagoczius, 149-Ohjo 8t.

' NEW HAVEN, OONN.
K. Blažaitis, 524 East St.

* J. I^AUKIS, keliaujantis agentas.
Keliaujanti Agentai.

Jur. Kazakeviczia
K. Rutkus,
Felik. J. Gal minas
Stanislovas Valaskas.

Dr.O.C.Hsine
DENT1STAS.

So.Hilsted ulyciiu. 
Gyvenimas viriui Aptiekus. 

CHICAGO, ILL.

Traukia dantis be jokio skau- 
dčjimo, instato auksinius, ar ko* 
^ius kas nori. Darbą savo gva-

Kaulai kur ta 
bejfi? Nugi pas 
Petrą Salėki nes 
■labai isztroszkas, o 
pas ji galima atsi- 
rėdyti, nes Jis turi 
puiku ir szilta ba- 
vanka alų, gardžia 
rusk a ocziszczens

# arielka, cigarus net 
lis Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
pe>ku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o y pači ui tlumocziu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pas ma
ne, o au jum patarnnusiu už dyka viso 
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
Isz kitu mteatu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
3321 Aubnrn av., Chicago, 111.

(Tarpe 83-ios ui. ir 33-io PI.)
' Telephonu Yards 6012.

Naujausiai lamstės Medicinos: NasjaM- 
■asa vaistai yra paeekminKtaosL gydo daugyba 
liga. Ptoakus tikrai staugiąs, slinaima, piri<- 
ksuss, pstraavkss ir dsugel kitu lirų su usnis u 
siu budu Radlksl gydymus, psruszyklte pas

Prot. J. M. Brundza
NegfYork ABrooklyn, U. 8. A.

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

Sztai agentu adresai.
Brooklyn. N. Y.

'E. Froomes, 73 Grsnd st. ,
4 Dlržul&itis, 155 Metropolitan avė.'

_ Pbilsdelphis, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2 nd St., 

Bosjon, Mass.
F. J. Mackevicz, 83 Eudicott St.

*? 2* z
■ Baltimore, Md.

KOZMlNSKt & YONUOHF, 
. 73 Dearborn st.

Mes skolijBtne PINIGUS aut turtany- 
biu ir jei (u rengiesi turtenybe pirkti 
mes su džiaugsmą prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
veikimas. Lengvos iszlygos. Agentai 
apmokami dosniai.

MARJA DOWIATT

LIETU V^U DAKTARAS Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru
Kauno gub. 8»*ultu pavieto.

723 W. I8th StreeT
Priima ligonius kožna diena 

nuo 8 iki 11 ryto.

- Oras, kūrino mes hepm^m.
Žmogus gali gyventi daugeli dienu be maisto ar vandens, bet be deglo 

(kvėpuojamo oro) jis mirssta in kelias mlnutas.
Žmones iss tlkrp serga tiek pat nuo iszalkimo deglo, kaip ir nuo stokos 

maisto — nors degia yra liuoau! Kodai? Todėl, kad jei gleivines plėvės tavo 
plaucziu nėra sveikame padėjime, tai kraujas negali angerti deglo per delikat- 
□as sienas oriniu coliu.

Dr, Jean Strrom’aPlaucziu Kartuolea pagimdo sveika padėjimą plaucziu 
audiniu tr gleiviniu plevlir Iszklojancsiu orines neles. Tai yra tikras vaistas 
nuo Kosulio, Szalczio, Kamctlnee ir Bronchito — gydykla nuo sun
kesniu ligų plaucziu — Pneumonijos ir Džiovės.

Jei sergi taipgi negromullojimu. tai Dg. Jean Sirrom’s.fikUvio Kartuolea 
reikia vartoti drauge au Plaucziu Kartuolemia *

Preke 81.00 ui bouka arba 0 bonkos atsargiai supakuotos si u neriamos bile 
kokiu adresu už 83.00, apturėjus pinigini prišoka ar bankini esekl.

Tikrosios turi musu parasta ant kamszcaio.

Morris Forst and Cq., Pittsbnrg, Pa.
Vieninteliai ageogai ant Suvienytu Valstijų ir Kanudos.

Dr. Jean Sirrom’s Dr. Jean Siraom’s
Kepenų Kartuolea . ” Skilvio Kartuolea
81.00 ui bonka 81.00 už bonka 1 •

Vartojama daktaru Ir Ligunbucaiuoee po visa svietą.

Chicago Hcal Glinic
344 So, State St 111

AR LINKSMA TAVO NAMUOSIA?
Į '^jįį ) [diaon'o Phonograph'al palinksmina kiekviena, sena 
l 1* jaunj girdint kaip puikiai visokias melodijas graji-

na* dainas dainuoja, dekliamacijas kalba, ir ka pats 
| -nori įdainuoji arba įkalbi, o Ptooofrapb’as žodis į žodi 

M 1 ižduoda tuom patim balsu. 1
\ 1 — Yra tai XX amžiaus geriausia ir prak-

____ takiausia maAina garsaus išradėjo 
F3? TAumoa A.Ediaau’^ KaUliog| Phono- 

~ graphų ir Recor^pririunčiu kožnam 
11 dykai. Recordą turiu 14 kalbu, tarp 

~ . >/_________ m jr HetuvUką. Reikažaudarni kata-’
IMriįP jM pridekite mark} prtaiuntimui. 
yz* J* Damijdgiaitis

3108 S. Halsted St„ Chicago, ūl.
(IT PASARGA. Teip-pt už psrdnodu laikrodėlius, armonikas, ir kitokius terorus. Lletuvižkas 
R*t*lioqm kožnam dykai, kuri* prisius savo adresu ir už porų centų dSl paėto kaitų.

San Namus.Aplinksmink Sava Namus 
\AiHIM o HAUiiEUB, idetntoasta ir pi- 
tirtayrutaita ssiinsu Jt suteikia dan- 
> gu timla doitrtį msfte rargoaoi. Vlsuo- 

neeaikla..Kūdikis gali

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

šliaukyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugni 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, nusigąs 
stantis, nespakainas ir užerzinantis? -

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

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą*
Ofisas atidarytas kožną dtaaę aa® 10 ryto Ud 4 pc pietų lsv« •

' nuo 6 iki 7 vakare. Nedėiioa ir švontadlonom nuo 10 iki 12. * ■■ -J

MARES hom
-- S. E. Cor. Sharp & Camden str.

’73*as szltuoe agentus gausite „Lietuva" 
už 5c. kas subata.

• -■i . i———i

Pinigų Prekę.
Igl 500 rubliu, rublis po................... 52|
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52žc 
Virsz 1000 rubliu, rublis po............... 52c

4 Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
80c. ant paczto kasztu.

Jei norite, kad pinigai greitai (r gera) 
auvaikszcziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per „Lietuvos” redakcija, adresuo
dami: A. Olszevski,
924 38rd St.. Chlca<o, III

DR. B. M. ROSS
Daneszu visiem kad sziose die- * 
nose asz perkėliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE ST. 
ROOM 606. 5TO FLORO

„CHICAGO, ILL.
Czionai su dadejimn yvairiu elAtro- 
gydaneziu maszinu ir instrumentu, 
esmu pasirengęs priimti ligonius ir 
isztktiju ligas su dideliu pasiseki* 
mu. Per su vir&z 21 metu asz savo 
praktika paszvencziau vien ant gy
dymo užsisenejusiu ligų ir pertai 
szendien esu pasekmjngiausias spe* 
cijalistas visoį Chicagoi. Mano gy- 
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj, 
nes jos yra mano išrastos ir man 
vienam tik žinomos. Per laiszka 
arba 'asabiszkai duodu rodą dykai. *

STANDARD MFG.

ĮKOžry<>yWI piavsia mmttal
giausmagumo n< gu---------
meC gaure Jokio mokslo mu:__________________

LIITlRfc’ JH žeisti Kožnas plridkas stebisiir dtanegiasl, nes 
AK kiniai rra toli rr-reinamL ZeMMa dBtepiau 

ngffl SMffi&Sįs “ “ 

’ HflS ir kitokių draugysčių pritarti i-----,--------- ------------- ,
vo kaina su vteua nekito, sutotkdunaa mužike Šokliui*.

U Žaidžia marius, valaus, polkaa kadriMas ir operine* roc 
' a liodilaa, kaipo ir vėliausias d^lusu. Griltnsatkartoti žai-

SmĮR Mr su į pairai nors, arba žaisti nansę. Tirtai tiM. d»i.tarno 
Sffifil IF t p atdaro, to muzika. Rrikaiaujaut. msmlkaHSka skrynelė 

J V ’ )»* siunčiam* apturėjus gJ.OO. (dėkingi užrankama ap-
E. 1 turėjus parElpreeo kompanQ|. Apartai daro
Prisiunak 0o- »t»mpa dėl k»taJio«o. «i

k CO. 76 P ARK PUČE. P. a B0X M75, t. Y. DEP. .5.P. a B0XM7?ri, Y. DEP. .5.

Lietu wiszka Aparatui Dirbtuwe
Guodotinoms tautiškoms ir baž-i 

u'-’ineins Jrsngystems išdirba:-1 
Kat uti«*«, AtinerikoaiszkM, 
Hefiavvas, Szarpas. Juos-1 
tas, Kukardas, Zeaklellas/ 
K epu ros ir dėl Marszalku' 
parodas. <
darbas batu prideriDCziai atliktu ir tuom suszelpti sawo tautet^, paveikite ji tikrai 
lietu trakiai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Division St, Chicago, UL

įba:- Šapas, A motas, Dalmati
kas, Almu*. Mulas irvrtousbei 
rytinius parėdus. Visokį darb^ nt-- 
•lieka artittiszkai in laik|.
i Norėdamos gu > lot mos Dr-tcs, 
arba g jod itita Kanigai, kad J asu

DEGTINE
Pirkte geriausia. Tai yra pigiausia.

Moo pardavinėjame geresne degtine pigiau negu koktokJ ta distiliuota ve ar 
pirklys Suvienytose Valstl)o*o. Tas yra priedą sosto, delko mes turimo daugiau 
kostumerlu negu kokia kita firma Degtines Amerikoje Mes visuomet ooa ne 
užimti ir- neturime paielkos. Mes parduodame savo tevaro s tiesiog eikvoto
jams te jas nereikalaujate mokėti pelnus mai storiems pirkiInlakams.

Musntavorai turi duoti užzanadintma. kitaip galite juos gražinti mums 
atgal musu kuztals ir mos sugražinsime jums puihrne. dta* apmokama viso* 
važbos kasrtua. ta rytus neoCh eagos ir in vakaras nuo New YorKoantui

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagpj tai atsilankyk in

GALERIJA MOKSLO

Patemyk stebuklus Osteologijos 
„ „ Fiziologijor

„ „ Neurologijos
*, „ Pathologijos

Mokykis pradžia tmogiizkoi rasos nuo 
lopszio iki grabui. 

Milžiniszkumal ir keiti u mai gamtos. 
Atdara kasdien nuo 2 ryto iki 12 vidurnakcžlo. 

Papraszyk daži u retojo prie dura lietuvisskos 
t Knygos vista dykai! Atslszaukniztodtea.
344 South State St. arti Harrlsou 

CHICAGO, ILL.

Nerviszki Vyrai.
Vyrams reikalaujsmtlama pagalbos prielunslv 

kopija garsaus racapto dykai No O.O. D.
no apgsvingua vaistus, tiktai rscap- 

tat PerrtaitįkUt nia patarga .
. ATSABGIAI.

Šri pesarga yro vyrams sugriautos norvlss- 
kos sistemos, kurto per savo jaunystei klaidas ja 
papiid*. Klausykite ntono patarimo. Sustokite 
bandė patentuotus apaaviagu* vaistui, elektrisa- 
kua diržui, ‘Tpeeteuetus" ir kitus Betikusius ba 
vertes gydymus. Nuo diržu nepegysite, o auola- 
tai vartodami vairius sunslkysito pilvo žlsbcrio- 
jlma. užnuodiūslte visa sistema ir padarysite 
savo liga netszgydoms.

Daug metu ms krutėjau savo jaunystes klai
das. nervinkime, nastiaius tekėjimus, skoka

tu BU* karia bankas P|tt*burg» patikrtes, jog mes atsakanti Ir kad mes p tda 
rome viski. ks prižadam*. Steik pianas per Maigiai nrvsaka ar endren«te 
me tetark* MORRI8UI FORST Ir KOMP..KERTR ANTROS ir 8M1THF1KLD 
GATVES, P1TT8B0RGR. PA,

Parsislusdyk matu pnvatlsskaji prekių surasta. Kelios iss musu prekių: 
S motu sena Ragino ar Kornlne Degtiną................... fl-M už galioną.

„ .................. t-00 „ „
? :: : : : ’ ." :LS2: :

Torkoly ir Slivovlts nuo
Brande. Kadugine ir A rakta „
Klmelis, Gervuoglno, Fort ir Sberry Vynai M ’

MORRIS FORST & CO.
Cor. Second Avė. ^mllhlleld St.,

•«/» 
i.w

sugsstyn

Pittsburg, Pa.

CHicago IVIedical Clinic, 
344 S. State Street, arti Harrison ūl., CHICAGO, ILL.

Tikėk Geroms Gyduolėms.
Gyduoles nuo rpuogu, pilusi hzgydan- 

czioa, tik ui 82.C0.
Jei nuailpneje plaukai slenka, reti,gal 

t -ra pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
duoles, o tikrai busi užganėdintas; preke 
tik 82.00.

Jei tikrai reikalauji pagelbės, nelauk 
, toliau, vartok jas dabar, nes toliaus jn 

preke bus triguba. Norintis atsakyme 
gauti bu rodą, tsprfs'unczia 10c. ate m po
no it. Nno musu m e t odos tukstanozial 
pažigelbejo. Paraazyk aitskiai ka nori.

Koenigsberg Specialiste,
Box 106, No. South Eight Street, Willtomsbarg. 

, Brooklyn, N. Y.

Ant 17 Almeno
Ssiuss Laikrodėlis

Patentuotas ngulia- 
torlus, iitiklt anoks. 
tnas ir n u s istotuM, vr ■ 
riaiku ar ri o u-r išrieta, 
18K suks uotas, dvigubi 
•HunUnif* MlEMtož, 
gražiai istkritak uotas 
|rikrai gerai laika rodo. 
Yra visur vartojamas 
geležinkelio lamu, 
kaipo geriausiai laika

Tik per 40 dienu. Visos knygos 
u* 95.00,

. 1 Gyvenimai Visu szventuju, ant kiek
vienos dienos meto; 6 dalys drutuęse ap
daruose preke 84.75.

2 Biblija, arba Birentas Raižui seno 
ir naujo testamento, 1149 puslapis!, dra
mose apdaruose, spausdinta lietuvuz- 
koj kalboj 85.00.

8 Pekla, krba Amžinas Pragarai, dide
le knyga, puikus naudingi skaitymai su 
giesmėmis apie kaucslas pragaro, dru- 
duoee apdaruose, 500 puslapiu 81.23.

4 Lietu visikas Da įnorius susidedantis 
iss 196 pusi., su 400 dsinu visokiu dai
nių, drucziii ipdaryU knyga 82.50.

Visos tos knygos kasstuoja tad 818.50, 
bet kas paims visas antsyk parduodu už 
85 00.

Kas nepasitikėdamas nenorėtu siųst 
8ri pM«rga gal mbui daugiau garsinami, p|nign, gal prisiusi l ar 2 doliarturi rasavHte man szlSMien. o sausite to rs- H ° r

lel užtikrinimo, kad ima, nusiusime jam 
knygas, ^likusius damokes ant ekspreso, 
atsiimdamas knygas. Adresuokite:

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

Uln Kropą pate!bos jieiu-atlpta garsu daktaro, 
kars mane ir isagyde.

To daktaro receptą pagal kuri maa vaistai 
baro tarai žyli, ms ir dabar taria pas save. Kaip 
tai bu aka yra pagyti nvn to bgu ms žinau įsa 
patyrimo, todėl asz neriu Ir kitos pagelbėti. Kas 
man spraszys savo liga, asa tom pasiusta tape
nu ta tame Jatsske to recepto kopija se patari
mais dykai. Ass jau gavau tslmtus Itasžko Įsa 
Vitu aztos ssaliea krasito nuo vjrru. karte raeza 
kad imdami vaistne pagal say receptą vienokai 
pagijo, teip kaip ir asa.

Recepte užrasiyti stiprus bet nevodlngi vai
stai tr receptas taip paraszytas kad vairius ga 1- 
ma gauti kfekvleooje geroje aptiekoje ui mažus 
Knigu. Gavo recepte, jei nenorėsite patys eiti 

; aptieks užatoltaoti vaistas, tai parneseklte 
man, o ass jums juos asla Chieagoje pastropin- 
S|u ir prieienelu. Ass nesuuosta C.O. D. Kad 
iszvilioti nuo jus pinigus, pri* PSrdeotl jumis 
vaistas, kurta jus nenorite. Jeigu patemyalte 
mane kame nors neteisingu, galite tai pagsfsyti 

sz^tame paariame lalkrasztyje.

taigi raižykite man sztandirn.’o gausite to re^ 
cepto kop> a tr reikalingus patarime* dykai 
tuoj*na. Szy pMtalitima asz galiu atlikti be jo
kiu jutm kairiu. Adresuokite: ■ r

į Dr. J. Kulis
Lietuviu gydytojai ir klrurgas 

3200 B.Halsted st*, Chlcago, III 
Gydo visokias ligas moterų, vaiku Ir 

vyru. Taipgi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai viaoklaa limpanczias, 
užsiaenejusiaa ir paslaptingas vyru Ii

F.P Bradchulis 
Attorney and flootelor it L». 
Chimber of Conmrce tldg. Room 70?
8. E. Uorner LaSaHe A Waahlngton sts.

OHIOAGO/ HaLu 
Telepheaa Mtfn 8642.

WediprowM ka* ctatalissku teip u

Bes. 8112 BlMstMarti 81 mos.
Tel.Yards 6046

tuotas ant 25 metu. 
8xy laikrodėly pasiua* 

ataeC. O. DU aat kiekvieno adreso, su psveiyji- 
Bl lasegsaminuoti. Jeigu bu* toks kaip rasco- 
■m, atsimokėk expregui fB 7B ir atvežimo 
&sstus ir pasiimk laikrodėly, jei M, nemokėk 
M vieno eento. Ata*iek, kad už toki pat laikro
dėly, kitur noktai •».(». Prie laikrodėlio dar 
pridedame HZ auksinta labai p«žu lenciūgo!/

Tiktai $5.85
▲tplrkome ka tik už gry

nus pinigus viMUsikrodcllu 
. dirbtuves sankrova litu 1*1 k- 

• meteliu už labai pigia kaina 
[prekei. Paprastai parduo- 

£ dėmi po 115.00, bet mes juos 
č; parduodame už t«.M. Tik- 
- rai auksuotas su „Bnn- 

;* ting" viduriais, gražiai gra- 
. rituotas. Užtikrintas ant 
.-28 metu (nitikrinimas in 

__  ___ i] ant n-ukmen*. Gerai laika 
rodąs, ypatingai geras gki.bžimkkliu taukams ir 
«. Sztttu laikrodėlius ptteinnsime savo tetoms, 
apteikė K> HS, ar Sr presu su pažymėjimu, kad ga
lite ant espreso laikrodėli apžiūrėti sr tada 18.86 ir 
expre»o lesa* užmokėti. Gzbiavsia raoeA tašui 
art LAiKHonvuo ant vis® ssluos. Paražyk 
adrese ir varde aliklaL
>, I*. D FREIGHTEĮft Ac Co . 
M»K VsSjriBgioaSt, GMMJAGO, ILL.

tekėtus ii

Szltos Knygos gaunamos mano 
knygų parduotuve}:

Kalbamokslis lietuvisskos kalbos
Apie žemes vidurius, I 'dalia, su pa

veikslėliais .........................   ?4-.- 1
Apie žemes vidurius, II dalis, su pa- 

vetksleltais..........4.........................5c
Kaip gelbėti gyvuli nuo iszputlmo... .8c 

Su prisiantimu priveli ja,

-80o

TILSIT, GERMANY.
Knygų spaustuves, y Pinigus reikia iss

Gramatika
ANGLI8ZK(W KALBOS 

su iaztarimu kiekvieno žodžio lietuviai 
kai*- aekaocgiai: mov (ano), sniegas, 
knovr (do\ Maoti, leaf (lyf), lapas ir U, 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su prt- 
siuntimu $ 1.20. Pinigas yra geriausiai 
pelai uiti per „Postai Money Order" ant 
ssio adreso: . r-

P. Mikolainis,

Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.

' ■ '' .
w Jei tau nusibodo landžioti pas visokiuš dakfarapalaikius, varginti save liga 
ir leisti jai įsisenėti per nesūmaftyiną tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaištapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos Išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo 
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių 
niekų, kreipkis tuojau-asabiškai ar per laišką, aprašydamas sayo 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 L

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. Colliųs Med. Institutas 
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai 
po užžtura 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,kuriųniekur 
kitur nėgalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos. -

įlydytai' nuo Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
tos ^Son^ams’ tQi matyt iš daugybės padėkavonių 

užsiHenejuaiou vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
jon. zabukevieze stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box so, t paduodame čion kelias:

Teikto prihnti nuo manys, prastos žmonos 
Širdingų ačiū už ižgydyma manys nno oeregu- 
liarižkos mėnesinės, varginusios mane per 8 
metus; kankino mane dideliijtlovlmas, skau
dėjimai strėnose. gėlimas vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi 
spstototas baltosios vėl mane taikino. Per vi
st tų laik| perleidau daug visokių daktaru ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet 
veltai ir tik kada aprėžiau savo ligų jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau tr to
liau visai i toliau, imdama tuos vaistus, už ku
riuos siunčiu Tatnlstai Širdinga psuiėkavone

‘ T. Vyslockienė.
78 Saratoga St, Coboes, N. T.

Dsuggriis Profesoriau ir Spectoližte:
Su linksma (irdžto pronežu Taus totai, kad 

estu si**! sveikos ir ii uosta nuo roumaUzmo 
skausmu ir dlefliiį pečiuose, rankose, kojote 
ir strėnose, kurie mene teip buvo suvarirln& 
kad vos paėjau; perleidau daug daktaru vadi- 
nnsliĮ save apecisltotais, bet via be naudos, kol 
aedMlftirdau apie jųs^ gorsąjl Jnstttuta. per 
kurį pilaal atgriebiau savo sveikata, už k* e-

lydamas pas jį kreiptu visiems Savo įstate- 
(iami. ligydyuih,

Augustas Bok ta,
IMS Hudson St., AUegbeny City, Pa.

lugydyta nuo 
sunkios moteri- 
sakos vidurines 
ligos.
M. Vidicrtene 

Westwood,

Mielas Profosoriatri
Praneštu Tami»tal,)og eslu pasveikęs IK Il

gos. nuo kurios mane gydotepertankaus

skaudijlmo strėnose ir sibelno nuiilpnėiimo 
kaip yra aprafj-ta Jų«ų knygoje ant pusi. 98 
Vadovas l Sve katu. Jųsų upeclaliiki vaistai 
mane galutinai ižgydė ir dabar džiaugiuosi IK 
savo laimingo žeimvHliko gyvenimo DSl ar- 
tymo meilės noriu sitf pagarsinti apie tai savo 
vientauilama. esantiems tokiame padėjimeA. Z1-. —. lt*.. - -e Fa . * *__

Mystlc, loTft.

Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. a.; Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų —Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir 
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikintų yapnų, 
Nubėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kuno ir proto, kaipo 
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitumu. 
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo  ̂Geltligės/ Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių nereguiiariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus^į šitą>. 
Institutų. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pageltos. A

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

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

Dr. Ė.C. COLLINS, Medical Jnstitate, 1401.34.111 St„ Hei York City, H. Y.
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