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POLITIŠKOS ŽINIOS.
Revoliucija Maskolijoj.
Artinasi laikas rinkimų nė

ra žmonių atstovų į garsią 
* viešpatystės durną, bet vidaus 
ministeris, su rujoms savo 
tarnų, neduoda žmonėms 
rinktiesi, apkalbėti reikalus, 
išklausyti programų kandi
datų. 4 Tokiose sanlygose 
dar, turbut, niekur rinkimai 
neatsibuvo. Žinoma, kad 
tas neužganėdina ne tik re- 
voliucijonierų, reikalaujan
čių kuodaugiausiai laisvės, 
bet nė daug mažiau reikalau
jančių liberalų konstitucijo- 
lųdistų. Ir pats rinkimai 
nevisuotini, bet kliasiniai, 
taigi luomos renka savo rin
kėjus, bet ir luomos ne visos 
prileistos prie balsavimo: an
tai, darbininkai, gali rinkti 
vieną rinkėją vien dirbtuvė
se, kuriose dirba mažiausiai 
50 darbininkų, mažesnėse jie 
rinkti nė rinkėjo neturi tie
sos. Taigi -Jiuo rinkimų iš? 
skirti darbininkai visų maže- 
snhj dirbtuvių ir darbininkai 
visų amatininkiškų varstotų, 
o tokių darbininkų Maskoli
joj, turbut, bus daugiau ne
gu dirbančių didelėse dirbtu
vėse, kadangi, tokių dirbtu
vių Maskolijoj yra nedaug, 
kur kas daugiau yra mąžų, 
su mažiau negu 50 darbinin
kų. Taigi balsavimo tiesų 
neturi didesnė dalis darbi
ninkų. Ant kaimų gali rink
ti tik tie, kurie turi tiesą 
rinkti valsčių viršininkus. 
Taigi ir čia nuo balsavimo iš
skirti visi neturinti žemės, 
laukų darbininkai, o tokių 
gal bus daugiau negu turin
čių žemę. Taigi nuo rinki
mų ir balsavimo išskirti visi 
radikališkesniejie elementai, 
visi revoliucijonieriškos dva
sios apimtiejie. Tokia du
rną, kokios nori raudas, ne
gali žmonių, bent didesnės 
dalies, užganėdinti, kadangi 
raudo užmanyta durna butų 
rando įnagiu, ji žmonių la
bui nieko negali nuveikti, su 
ja randas stengiasi vien pasi- 
liuosuoti nuo atsakymo jjrieš 
tautą, dalį biurokratijos kal
čių suversti ant sprando ne
va žmonių išrinktų atstovų, 
kurie iš, tikro nebus žmonių 
atstovais, bet vien to paties 
rando įnagiais.

Dar ir teip sutvarkytiems 
rinkimams neišsitiki randas, 
jis dar ir čia stato visas savo 
pajiegas, visaip stengiasi ne- 
daleisti išrinkimo sau nepa
tinkančių ypatų. Jeigu tik 
randas mano, kad žmonės ga
li kokią jam nepatinkančią 
ypatą išrinkti, tokią areštuo
ja ir tuomi išskiria nuo kan
didatavimo. Karės laiko tie
sos duoda randui galę, be jo
kio pasiteisinimo, areštuoti 
kiekvieną nepatinkančią ypa- 

< tą, jis iš to ir naudojasi ir 
stengiasi neįleisti į ateinan
čią durną randui nepritarian
čių ypatų. Ką gi tokiose 
sanlygose galima išrinkti? 
Žinoma, rvien rando įnagius.

Ir to dar Wittei nepakako. 
Todėl jis pasistengė aprube- 
žinoti durnos tiesas, kad ji 
negalėtų pervaryti nė jokių 
randui nepatinkančių tiesų. 
Sulyg Wittės durnai paskir
tų tiesų, nė jokios tiesos, bet 
tik naujai užgirtos, negali 
būt Maskolijoj pritaikytos, 
jeigu jų neužgyrė durna ir 
viešpatystės rodą. Tas skam
ba gražiai, bet praktiškame 
gyvenime pasirodo visai kas

kitas. Tiesas gali užmanyti 
ir dūmos, neva žmonių išrink
ti, atstovai, bet jas turi tfž- 
girti viešpatystės rodą. Tuom 
tarpu viešpatystes rodą susi
deda iš pusės sąnarių rinktų 
visokių Maekolijos luomų, o 
kitą pusę paskiria randas, 
į viešpatystės rodą gali rink
ti savo atstovus, paveikslan, 
mokslo akademija ir dvasišką
ja, bet mokslo akademija ir 
popija yra rando instituci
jos, jos, žinoma, rinks vien 
randai patinkamas y pa ta s, 
taigi savistovių, stojančių už 
žmonių reikalus, viešpatystės 
rodoj lieka voą ketvirta sąna
rių dalis. Tokiu badu, su
prantama, ne jokios randui 
nepatinkančios tiesos negalės 
pereiti pef kontrolę viešpaty
stes rodos.

Bet ir to dar nepakako 
randui. Visokias durnos ir, 
viešpatystės rodos užgirtas 
tiesis turi, dar užtvirtinti ca
ras, kol jis neužtvirtys, tiesos 
negali būti pildomos ir toj 
pačioj sesijoj caro neužtvir
tintų tiesų nė durna, nė vieš
patystės rodą negali antru 
kartu perkratinėti. Tuom 
mat biurokratija apsigina nuo. 
priėmimo jai nepatinkančių 
tiesų. Caras juk visada da
ro vien tą, kas biurokratijai 
patinka, o ne tą, kas ant žmo
nių labo gali išeiti. Caro 
sostą juk gina vien biurokra
tija, o ne žmonės, kuriems 
vis tiek, ar reprezentantu 
tautos bus caras, ar .prezi
dentas.

Ir teip jau supančiotai du
rnai randas dar neužsitiki. 
Jis durnai daleido vi.en reika
lauti nuo ministerių pasitei
sinimo, jeigu jie peržengs 
tiesas, bet durnai nepripaži
no tiesos prašalinti laužan
čius tiesas ministerius. An
tai, Anglijoj ir Prancūzijoj 
karalius ir prezidentas turi 
tiesą pasirinkti ęau ministe
rius, bet ant pirmo parlamen
to susirinkimo tautos atsto
vai gali priversti karaliaus ir 
prezidento išrinktus ministe
rius pasitraukti nuo vietų. 
Maskolijoj tautos atstovai ga
li vien pareikalauti nuo lau
žančių tiesas ministerių pasi
teisinimo, bet jų prašalinti 
nuo urėdų negali. Taigi 
čia, laužanti žmonių atstovų 
užgirtas tiesas miuisteriai, 
sykį pasiteisinę, gali vėl tie
sas laužyti ir jie tą dabar da
ro, darys ir. ėsaut durnai ir 
ji negalės jų nė bausti, nė 
prašalinti nuo vietų.

Taigi Wittės ir jo sėbrų už
manyta durna, iš tikro, yra 
tik parodija parlamento, ji 
tautai kaštuos porą milijonų 
doliarių, bet jai naudos neat- 
gabens, ji negali apsaugoti 
kraštą nuo biurokratijos sau- 
valios.

Argi, todėl, reikia stebėtie- 
si, jeigu nevien socijalistai ir 
visokios rūšies revoliucijonie- 
riai nepritaria tai Wittės už
manytai, supančiotai durnai? 
Nepritariančių,^, turbut, yra 
daugiau negu pritariančių, 
kadangi, iš tikro, teip surė
dyta ir aprubežiuota durna 
Maskolijai nė jokios naudos 
negali atgabenti, o dar ma
žiau gali atgabenti naudos 
Maskolijos pavergtoms tau
toms, kaip: Lietuvai, Latvi
jai, Lenkijai, Mažrusijai arba 
Kaukarui. Kągi keli, prie
varta išrinkti, neturinti drą
sos teisybę sakyti lietuvių, 
latvių, mažrusių, lenkų ir 
Kaukazo tautų atstovai gali
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padaryti gero durnoj suside
dančioj iš daugumos rando 
įnagiui Ką gi jie padarys, 
jeigu net durnos užgirtus pa- 
liuosavimus laužys ministe- 
riai ir jų paskirti administra
toriai! Durnai juk nedalei- 
sta kištiesi į paskyrimą admi
nistratorių; tas, kaip buvo, 
teip ir pasilieka biurokrati
jos ir caro privilegijoms. 
Taigi nuo tokios durnos, ko
kia Wittės užmanyta, Masko
lijos pavergtos tautos, tame 
ir lietuviai, nieko gero lauk
ti negal. Ar norime, ar ne,, 
turime kovoti už geresnį mu
sų tėvynės surėdymą.

Bet caro viešpatystės šali
ninkai bijosi ir teip* aprube- 
žiuotos durnos. Jie reikalau
ja, kad viskas pasiliktų po 
senovei, kad urėdninkai bu
tų vien caro kontroliuojami 

, kaip Amerikos kunigai nega
linčių su žmonėms susikalbė
ti vyskupų. Jie reakcionie
riškuose laikraščiuose* reika
lauja, kad randaa su kariu- 
mene vaikytų-rinkėjus ten, 
kur gali išrinkti ne vienval
dystės pasekėją. Laikraščiai 
tie siundo fanatikus stačiati- 

. kius ant žydų, lenkų, lietu
vių ir kitų nemaskolių, kai. 
bina juos mušti ir skersti, 
kaip darė fanatikai maskoliai 
Kišineve, Odesoj, Kijeve ir 
kituose kraštuose. Ar mes 
norime ar ne, turime gintiesi, 
kadangi prieš mus reakcijo- 
nieriai gali sukelti masko-' 
liūs, ginklai mums reikalingi 
atsigynimui.

Ant pavasario net tikroj 
Maskolijoj laukia sukilimo, 
ant pradžios vien apšvieste- 
snių, geriau rando kilpas su
prantančių žmonių, kadangi 
tokių negali užganėdinti 
Wittės durna. Jeigu sukils 
Maskolijoj žmonės, negalės 
ramiai žiūrėti į kraujo pralie
jimus ir pavergtos rando tau
tos. ‘ Kita tokia proga kaip 
dabar gal į šimtą metų nepa
sitaikys. Reikia todėl iš 
progos visiems naudotiesi, 
jeigu mes ir kiti iš tikro no
rime pagerinti savo būvį.

Tuom tarpu pasikėlusiuo
se jau kraštuose caro Jenero- 
lai elgiasi dar biauriau negu 
1864 metuose Lietuvoj elgėsi 
garsus Muravjev-Korikas: 
pereitą sanvaitę Latvijoj caro 
jenerolai sušaudė 400 latvių. 
Ant Kaukazo vienok revo- 
liucijonieriai laikosi tvirtai. 
Jeigu kaip kokį apskritį caro 
jenerolams pasiseka suvaldy
ti, tai smarkesni maištai ky
la kituose kraštuose. SuiT 
ku vien suprasti, kodėl pasi
kėlusių tautų neparemia Jri- 
tos, teipjau prispaustos ir 
geidžiančios laisvės tautos. 
Argi visokių tautų revoliuci
jos vadovai iki Šiol nespėjo 
susitarti ir padaryti kokį 
nors kovos plianą? Einant 
iš vien visiems geidžiantiems 
laisvės, randąs sukilimo neį
stengtų suvaldyti, atskirus 
pasikėlimus suvaldyti dar 
gali, kol caro klauso kariu
menė.

Apkaltintas už parsidavi
mą Wittei popas Gapon liko
si suareštuotas. Jo priešai 
mano, kad tą randas tyčia 
padarė, norėdamas apsaugoti 
popą nuo reikalo teisintiesi 
prieš apkaltinančius jį pase
kėjus.

Prancūzija.
Prancūzijoj pasitraukė 

nuo vietos Rouviero ministe
rija. Jo vietoj prezidentą*
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Metas XV

pakvietė SarrieAa m t verti 
naują ministeriją r_ Tas į 
naują ministeriją pakvietė 
radikalų vadovą plėmenceau; 
užrubežinių gi dalykų reika
lus pavedė gana 
šiam politikieriai 
ui. Karės ir laii

garsėju- 
trgeois’- 
b mini- 

steriais pasilieka buvę Rou
viero ministerijoj rmnfeteriai: 
laivynės — Thomson, karės 
-r jenerolas Eti«ne>

Nesutikimai tęrp 'Prancū
zijos ir Vokietijoj už Morok- 
ko dar neišsiaiškino. Neži
nia, ar neutrališkų viešpatys
čių delegatams Dgieste Alge- 
ciras pasiseks nesutinkančias 
tautas sutaikyti^ Prancūzi
ja nesutinka, kad 
prancūziškų ir išpahiškų ofi- 
cierų vadovyste pol ei ja butų 
po priežiūra kokio 
što komisoriaus. 
gi to reikalauja, t

Tuom tarpu tąįp Prancūzi
ja, kaip ir Vokiętijf rengia 
savo kariškas pajiegas, ka
dangi karė gali netikėtai už
gimti. } , .

Kadangi Austrija susirišu
si su Vokietija, tai čekiški 
Vindobonos parlamento pa
siuntiniai padavė randui for- 
mališką užklausyiną,^ paai
škinti, ar užgimus karei terp 
Prancūzijos ir t Vokietijos, 
Austrija siųs kariu menę pa
dėti Vokietijai? ^Nuo^ atsa
kymo randas negalės išsisuk
ti. Slavai ir vengrai, be abe
jonės, priešinsis jJsipsAnioji- 
roui Austrijos į kasę su Fran
cui! ja, jie nenori gelbėti Vo
kietiją.

esanti po

kito kra- 
Vokietija

Amerika.
Pereitą sanviitę aut Filipi

nų salų buvo smarkias mušis 
terp amerikoniškos Kariume
nės ir pasikėlusių filipinie
čių moros giminės. ‘Po smar
kiam, besitraukusiam dvi 
dieni mušiui, aiųerikoniška 
kariumenė paėmė filipiniečių 
tvirtynę ant salos Jalo. Ame
rikonai nužudė 18 ‘užmuštų 
kareivių ir 53 sužeistus. Fi
lipiniečių gi krito apie 600, 
taigi beveik visi tviftynės ap
gynėjai, kadangi jie pasi
duoti nenorėjo.-

Kas matė ant parodos St. 
Louise moros kareivius ir jų 
ginklus, susidedančius iš 
lankų, kurių išmestos vilyčios 
lekia nedaugiau kaip 80 žing
snių, tas stebėsis, kad krito 
teip daug, sulyginant, ameri
koniškų kareivių, nors jie tu
rėjo ir vartojo naujausius 
karabinus ir kanuolaa. Tas 
rodo jau, kad filipiniečiai 
kovojo su didele drąta. Ma
tyt, kad amerikonai, valdy
dami tas salas, užsitraukė 
vien didesnį čiabuvi^ neken- 
tiroą, ant meilės 
mo užsipelnyti nemokėjo, 
gal nenorėjo. ♦ r

Malojaroslavo kariumenės 
regi mentas atgabeno į Rygą 
penkis vežimus atimtų nuo 
latvių ginklų, terp tų ginklų 
buvo Ir maža Sanuolė.

Rygos kalėjime sėdi dabar 
838 politiškiejie prasikaltė
liai latviai.

Pagarsėjęs Latvijoj caro 
oficieras, baronas Šie vers, 
Felline Hepė kazokams su 
kančiais plakti pradinės mo
kyklos mokintinius. Matyt 
caro oficieras pakvaišo, neži
no nė su kuom kariauti, ka
riauja su mažais vaikais!

Baime suareštavo pagelbi- 
ninką valsčiaus .raštininko, 
išvedė jį iš namų ir netoli 
mokyklos, be sūdo sušaudė.

Iš Schrundano išėjo kariu- 
menė, liko tik 100 dragūnų. 
Kariumenė išsigabeno 42 su- 
imtlnius, o tame skaitliuje 2 
mokintoju.

19 d. vasario, netoli Rygos, 
ant kariumenės patrolės už
puolė ginkluoti vyrai. Vie
na dalie jų pasislėpė vienuo
se namuose, kuriuos vienok 
kareiviai šturmu paėmė.- Vie
nas darbininkas likosi užmu
štas, o vienas pašautas, du 
kareiviai teipgl tapą pašauti.

Iš Kuršės, dalis latvių va
dovų nelaukė atėjimo kariu
menės, bet pirm to išsinešdi
no į Finlandiją, iš kur ne
sunku prisigriebti į Švediją 
ir kur policija ne teip sargiai 
daboja.

Netoli Hasenpotbo, 15. d. 
vasaęię sušaudė 32 latvių, 
ant rytojaus pakorė mokinto- 
ją ir eulaudS d a kaimiečiu, 
sudegino du kaimu. Tvirty- 
nė j lįst Dvlnsk likosi sušau
dyti: Stemberg, Sadze, Jo- 
hansem ir fiengal. Iš Liepo- 
jaus išvežė advokatą Sand- 
bergą. Iš Tukkumo pabėgo 
miesto viršininkas 
Mano, kad jis yra 
ge-

Friedrichstadto
kariumenė sudegino daug 
ūkių ir čieflų kaimų. * Karin
iu ene i, ypač kazokams, ne
lengva užsilaikyti, kadangi 
trūksta arkliams maisto, ūki
ninkai išgabeno avižas ir šie
ną. ** Remershofe nepereina 
diena, kad ką nors nesušau- 
dytij.

Rygoj, miesto viduryj, vie
noje kelnotėj rado bombų Ir 
draskančių medegų krautu
vę.

Laulangene kariumenė su
šaudė 4 latvius, du pakorė, 
išdegino kelias ukes su .visais 
žmonių krutančiais turtais.

Latvijoj jenerolas Wenst 
pagarsino, jog už užpuolimus 
ant kariumenės bus baudžia
mi Čieli valsčiai ir tie gyven
tojai, ties kurių lauku užpuo
limas atsitiko. Kuršėj val
džios šaukia revoliucijos va
dovus pteiti į biurus ir pasi
duoti, kitaip žada konfiskuo
ti jų namus ir laukus.

Latvijos vokiečiai baronai 
atsišaukė į randą su ypati- 
šku reikalavimu: jie., reika
lauja, kad randas priverstų 
latvius ūkininkus priverąti- 
nai baronams prigulinčius 
žemės plotus nupirkti. Kar
šta mat vokiečiams Latvijoj, 
tai stengiasi už gerus pini
gus parduoti latviams savo 
dvarus ir dumti į Vokietiją.

Kremans.
Peterbur-

pavietyj

kėji-
ar

Vilniaus kalėjime 14 
vasario likosi ^šaudytas 
Jankelis Korotky ^. Dakta
ras kalėjimo, Dui^eĮ, atsisa
kė asistuoti laike spfatadymo, 
užtai jeneral gubernatorius 
prašalino jį nuo tarfcyetos.

Iš Rygos.
Ant kasieriaus < 

„ Union”, gabenanči 
ko pinigus, užpuc 
kluoti vyrai ir atšm< 
11000 rubL Užprk

d.*

rbtuvių 
16 ban-

10 jo 
d BU

000 dės., Gardino 16190000 
dės., * Minsko 2748000 dės., 
Vitebsko 1^49000 dės.. Jei- 
gn išdalyti ūkininkams visą 
randui prigulinčią žemę, teip- 
gi žemę dvarų, tai dar pri
truks: Vilniaus gub. 1698000 
des.^ Kauno gub. 915000 ds., 
Gardino 1574000 dės.. Min
sko 2739000 dės., Vitebsko 
1840000 dės.. Jeigu atiduo
ti jiems ketvirtą dalį visų gi 
rių, tai dar truks: Vilniaus 
gub. 960000 dės., Kauno gb. 
11000 dės., Gardino 828000 
dės., Vitebsko 1000000 dės.; 
Minsko gub. bus 62000 dės. 
daugiau negu reikia.

Stoka žemes.
Kaip Maskolijoj, teip ir 

Lietuvoj kaimiečiams trūksta 
žemės, aprūpinimai jų truk- 
sta: Vilniaus gub. 1702000 
desiatinų, Kauno gub. 1219*

Iš Baltstogės, Gardino gb.
Čianykštis jeneral-guber- 

n a torius, prisakė tuojaus už
daryti po caro manifestui pa-,, 
rengtas aplinkinėse-ir mieste 
kelias lenkiškas mokyklas. 
Sulyg caro manifesto, vienok,: 
valia tokias mokyklas rengti. 
Baltstogės ir Brasto moky
klų direktoriai prisakė nemo
kėti ilgiau algų moterims su
areštuotų už politišką neišti
kimumą mokintojų. Varg
šės moterys kreipėsi prie ’ 
mokslinio apskričio globėjo 
nedaryti joms skriaudos, ka
dangi be algų, jos su vaikais 
turės badu padvėsti.

Iš Dlnaburgo, Vitebsko g.
Čianykštis jerieral-guber- 

natorius prisakė visoms kny
gų pardavynėms prašalinti 
nuo langų visokius raštus so
či jai i etiškų raštininkų, kaip 
antai: Markso,. Lassallo; En
gelso* it kitų. Knygos tos 
vienok net Maskolijos cenzū
ros daleistos. Jeneral-guber- 
na torius mat griebiasi tokių 
dalykų, apie kokius išmano 
mažiau negu kiaulė apie pi
pirų skanumą.

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

Pirm dviejų sanvaičių gra
fo tarnai turėjo gana išgąs
čio, turėjd dieną ir naktį gra
fo plytynę daboti, kas naktį 
du vyrai su karabinais stovė
jo prie plytynės, kadangi ją 
kaimiečiai norėjo išdeginti. 
Grafas pagelbon gavo visus 
kareivius antros linijos. Ūki-, 
ninkai pabūgo ir nebandė 
ant dvaro užpulti.

Naujasis pristovas su kar
eiviais eina per kaimus ir jie- 
ško ginklų. Velkakampėj 
rado daug karabinų, rėvolvė
rių ir patronų; bombų nie
kur nerado ir gal nė neras. 
Labai daug žmonių suėmė, o ( 
dar daugiau išbėgiojo į visas , 
šalis. Vietinis areštas kim
što prikimštas, kiekvieną die
ną gabena po 15—20 sura
kintų žmonių į didesnius ka- ' 
Įėjimus. Į Kuršę nujojo 
daug kazokų, suėmė daug so- ( 
cijalktų, išvedė į laukas ir j 
be sūdo sušaudė.

Aplinkiniai kaimiečiai, iš- , 
girdę ką kazokai daro su so- 
cijaMstais, labai nusigando ( 
ir nežino ką daryti. Jie nu- ( 
ėjo pas grafą į Vilkėnua ir ( 
meldė, kad juos pat« baustų 
kaip nori, kad tik neišduotų , 
į kazokų rankas. Mat jie , 
buvo iškirtę grafo girią, tai ( 
dabar žada iškirstus medžius 
atvežti atgaL Valdžioj- mat 
to reikalavo ir dar pagazdi- 
no, jog katras heatvež, bus , 
nubaustas trims metais kalė- , 
jimo; jeigu katras pabėgtų, 
tai valdžios iš jo turtų pajle- 
škos 500 rubl.; kas turės gin
klus, bus 800 . rubl. nubau
stas. Tas viskas buvo perei-

tos nedėlios dieną pagarsin
ta. Dabar čia tyku. Prieš 
dvi sanvaiti, aplinkiniai kai
miečiai turėjo vakčiaus susi
rinkimą ir tarėsi visus žydus, 
vokiečius ir grafo šeimyną iš
skersti. Dabar jie sakosi pa
klydę. Kalba, kad kaimie
čiai turėjo net keturis jene- 
rolus išsirinkę, kurie žmones 
mokino, kaip viską reikia da
ryti, dabar visi jenerolai pra
puolė, nežinia kur dingo. 
Kas čia pas mus į trumpą 
laiką atsitiko, to negalima 
trumpame laiške aprašyti, vi
ską išpasakoti? reiktų didelę 
knygą parašyti. Šinom kar
tu, vienok, čia tyku, bet ne
žinia kaip ilgai teip bus.

X..Z.
Iš Šiaulių, Kauno gub..

15 d, vasario į Joniškį atjo
jo šimtas kazokų ir 'dragūnų 
ir ėmė^kratyti, jieškot socija* 
listų po visą miestelį. Paė
mė daug nekaltų žmonių; iš
viso suėmė 21. 
kančiais sumušė
viną .Bernotytę. Visus mu
šė, kankino, kol da kvėpavo, 
o. paskui yarėsi į Žagarę, kur 
jie amžį pabaigė. Gyviems 
žmonėms mėsas nukapoja 
nuo kaulų. Tą pasakoja 
žmonės matę savo akimis to
kias baisias kankynes.

Kazokai su 
baisiai Mal-

Iš b’enapilės p a v., Su v. g.
(Ištrauka iš laiško, rašyto 

20 d. vasario).
Pas mus dideli maištai. 

Ardo geležinkelius, telegra
fų stulpus plauja, daužo mo
nopolius, iš mokyklų vaiko 
mokintinius. - Kazokai jodi
nėja visur dienoms ir nakti
mis, gaudo socijalistus ir so
dina į kalėjimus, plaka, o 
tiems, kurie išduoda socija- 
listus Šnipams, kiti sorijali- 
stai kur tik pagauna, tuojaus 
atkeršyjo. Neseniai socija
listai nušovė du šnipu: vieną 
Vinčuose, o kitą — Gižų Ru
doj (Senapilės pa v.). Jeigu 
tuos pagautų, kurie šaudo 
šnipus ir jie butų ąušaudyti. 
Socijalistai turi Browningo 
revolverius ir kitokius gin
klus, bet kariumenės bijosi, 
nestoja į atvirus mušius? Da
bar Suvalkų gub. apgarsino, 
kad visi, turinti šautuvui, 
turi į devynias dienas nune* 
šti pas pavieto viršininką* 
Kas į tokį laiką heatneš gin
klų, o bus sugautas su gin
klais, bus išvarytas į šiau
rines gubemijae-ant gyveni
mo. Pas mus buvo privisę, 
daug vagių, tai kaimuose vy
rai susitarė, ėjo mušti va
gilius ir mušė tris dienas ir 
nieko policija nesakė, žiurė
jo, kas bus. J.eigu butų tik, 
sumušę katrą pagavo, tai bu
tų nieko, bet jie kelis užmu
šė, tai policija ketvirtą dieną 
ėmė gaudyti tuos vagių už* 
mušikus: vieni pabėgo, o 
dvyliką sugavo ir pasodino į 
kalėjimą kaime Degu- 
Čiuos užmušė tris vagilius, 
dabar kiti vagys patys pasi
davė načelninkui ir juos iš
varė į Kalvarijos kalėjimą 
Senapilėj dabar ramu, ma
žai yra vagių, bet už niekšus 
daug gerų žmpnių papuolė. 
Pas tuos gyventojus, kurių 
laukai prieina prie plianto,- 
po ' nupiaustymui telegrafo 
stulpų, atvažiavo pavieto vi r-, 
šininlčas su kazokais ir atėmė 
po 5 rublius; kurie nenorėjo 
mokėt, arba neturėjo pinigų, 
pas tuos pastatė kazokus.

s



nėmis pasielgė: ką norėjo, tą 
ėdė, ką norėjo — tą arkliams 

\ šėrė, kol neužmokėjo 5 rubL, 
o katram valsčiuj monopolių 
sudaužė ir degtiną sudegino, 
arba išlaistė ir da pinigų at
ėmė, tai valsčiaus gyvento
jai turi už tą viską*užmokėti. 
Ir męs, viską pametę, turėsi
me bėgti į kitas žemes, jeigu 
toliaus teip bua.

Pas mus žiema nešalta, lau
kiame jau vyturiukų. Ku
rapkos šią įiemą gerai išsili- 
ko, kadangi nebuvo sniego ir 
medėjai bijojo kazokų, kad 
neužkluptų kur pyškinant. 
Vieną šviesią naktį varė vai- 

* kinai nakčia zuikius ir už
klupo kazokai: šbvikus ir va- 
rikus visus sugaudė ir nė vie
no nepaleidžia: sako — mia- 
težnikai.

Pas mus dabar: ką matei
— nematyk, ką girdėjai — 
negirdėk; xturi bijoti ir val
džios ir socijalistų: jeigu ką 
išgirdo valdžia, tai tuoj sodi
na į kalėjimą, o socijalistai 
—r tuoj plaka.

Pas mus dideli valdžios 
persekiojimai: kas tik žodį 
.žioptelėjo, tą tuojau ir pgima 
ir kankina kalėjime. ?..

Mateušas. '

Iš Kalvarijos pav., Sav. 
gub.. •

(Ištrauka iš laiško.)
Juozas buvo parėjęs, kaip 

buvo tas manifestas, pabuvo 
kelis mėnesius Kuosas ir vėl 
paėmė. Atjojo 20 kareivių, 
jis, pamatęs, nubėgo į girią: 
jie turėjo per žiūroną užtė- 
myt; nusivijo jį 3 ir tol gau
dė, kol pagavo. Mušt nemu
šė, tik iškratė, dar pinigus 
pavogė, bet daugiaus nieko 
nerado ir parsivarė namon. 
Čia likę pasiutusiai krėtė, ro- 
dė\pinigus, kad pasakytų,kur 
ginklai, bet nieko nerado. 
Dabar jau vistiek ar randa 
ar ne, sako, tu buntavojai 
žmones, sakai prakalbas, lie
pi ginklus taisytis, važiuok
— ir gana. Dabar jis sėdi 
Kalvarijoj nuo 11 sausio ir 
dar nežinia, kaip ilgai sėdės.

Kalvarijoj sėdi per du šim
tu politiškųjų. Valgis jų la
bai - prastas, nė neišverda 
kaip reik, tuoj pilvus paga
dina nuo to valgio. Alksta 
žmonės nieks nieko jiems 
nepriduoda. Aukų labai 
mažai — jau nusibodo žmo
nėms davinėti. Meldžiame, 
lietuviai, neužmirškit au- 
kaut, meskit po kokį grašį 

. alkstantiems.
Didesnius prasikaltėlius 

grudžia į Suvalkus; ten da 
labiau kankina. Pradėjo 
gaudyti ir merginas, jau ke
lios sėdi.

Neapsakomai liūdni laikai 
.atėjo, širdį skauda, kasdien 
vis Huduos naujienos: tai su
areštavo, tai sumušė, tai ra
do ginklų, retai ką gero iš
girsti. Geresnius brolius iš
renka, o kad yra likusių, tai 
viens kito negal susirast 
kiekvienas slapstosi, namieje 
nebūna.

Kuopelės iš&ra, susirinki
mų ir nutarimų negalima pa
daryti dėl to, kad nesusigau
do viens kito; Į miestus ne
gal nueit, pasibaigė viskas. 
Literatūros negaunam, nieks 
negal pergabent per rubežių. 
,,BalsO” matėm 10 numerį, o 
daugiau negalim gaut. Jau 
ir mokesčius kiti sudėjo, kur 
nedėjo, ten kareiviai jodinė
ja, veržia žmonių pašarą, su- 

•* šeria,^gyvulius iš tvartų va
ro, o savo arklius veda. Lu
pa už monopolius ką išmušė, 
stulpus ką išvartė palei plian- 
tą, už raštus, ką sudraskė, 
ui kanceliarijas — už visus 
yeluius!

31 sausio atjojo kazokai į 
Buktiškius pas Baltrušaitį, 
nakčia 12 vai.. Išgirdęs, už
bėgo ant augšto, įlindo į ka- 

ą, pasislėpė. Šnipas su

kazokais,įsiveržę, pradėjo jie- 
škot, atidarė kaminą ir rado. 
Andrius gynėsi, du kartu šo
vė, bet nesužeidė. Kazokai, 
šone kamino atsistojo ir ran
kas į kaminą įkišdami, šaudė; 
nelaimingasis vis gynėsi, bet 
Browningą išmušė iš rankos 
su kardu. Nelaimingas, ga
vęs į kaktą kulką, liovėsi ko
vojęs, o šitie da badė su bag- 
nietais,šoblėms, paskui iškrė
tė, da apvogė ir išjojo kitur. 
Iškilmingai palaidojom kūną 
žuvusio brolio, buvo daug 
žmonių, daugiau kaip per at
laidus, per visų veidus byrė
jo ašaros; draugai įtaisė vai
niką, pasakė prakalbą ir lei
do į duobę šaudydami. Juo
dą vėliavą įsmeigę į kapą, gry- 
žomz namon.' Ant vėliavos 
buvo žodžiai: ,,garbė užmu
štam už laisvę”. Bet ir čia 
buvo šnipų: ant rytojaus at- 
pleškėjo kazokai, kapą su
spardė, vėliavą sukapojo; no
rėjo lysti į koplyčią, vainiką 
sudaužyt, bet neišdryso. Da
bar tyrinėja, kas dalyvavo 
laidojime, kas prakalbą sakė, 
kas šaudė ir teip toliaus. 
Dabar šnipai visi bijosi, ka
trie loja — gauna nuo socija
listų rykščių, o katrie bėga 
pas valdžią skųsti, tai tie 
gauna kulką. Vieną sanvai- 
tę 4 užmušė, Rudas Matu
levičių, rodos, jūsų pažysta
mas. Žmonės neina nė į šer
menis, vienas net sanvaitę 
gulėjo — nebuvo kam duobę 
iškasti. Dabar beveik visi 
pažysta valdžios šunybes. 
Laukia iš kalėjimų pargryž- 
tant. Tik kunigija leidžia 
visokius lapelius,biaurydama 
socijalistų vardą; tas proklia- 
macijas dalina pats kunigai 
ir špitoluinkai, daužosi ba
žnyčiose, rakdami, bet avelės 
neklauso, nesiduoda kirpt 
vilnų. Gižų piemeniui net 
langus išbadė už pamok
slus. <

Keturvalakių banką su
daužė. Pinigug. išėmė, sako 
— net 1000 rubl., bet neži
nia kas padarė: socijalistai, 
ar juodašimčiai? nes dabar 
vardu socijalistų dangstosi ir 
vagys. Uršulė —iutė.

Iš Krokialaukio vals., 
Kalvarijos pav..

(Ištrauka iš laiško.)
.... Kurie šįmet ir stojo 

ant liosų, tai tapo paleisti. 
Musų valsčiuje, kurie stojo 
ant liosų, tuos po prisiekai 
paleido ant dyiejų sanvaičių, 
po dviejų sanvaičių, socijali- 
stų pamokinti, nėjo ir ramiai 
gyvena. Musų valsčiuje iš
griauta netikusio caro val
džia. Gruodžio 18 d. atva
žiavo Padovinio vals. eocijali- 
stai su šaudyklėms, išvarė iš 
raštynės viršaitį ir jo pagel- 
bininką, nors jie buvo lietu
viai, bet prisigėrę gudiško 
raugo. Išvarę viršaitį, visas 
gudiškas raštynės knygas su'* 
degino, caro paveikslą nuka
bino nuo sienos, išbadė akis 
ir pakabino prie kiaulininko, 
parašę: „eik, care, kiaulių 
ganyt — gana tau musų kru- 
virtu prakaitu puoštisI” Iš 
raštynės nuėjo visi į moky
klą ir ten tą patį padarė su 
gudiškoms knygoms ir su ca
ro paveikslais. Paskui nuė
jo į karčia m ą ir uždraudė 
pardavinėti degtinę. Pado
vinio valsčiaus Ambraziejus 
dabar viršaičiu. Jis išrinko 
naujus tvarkos vedėjus zem- 
skins. Išrinko J. Strolį ir J. 
Zienkevičlų. Jie dabar važi
nėja po Ivoniškio girią ir už
draudžia žydams medžius kir
sti. Mokesčių da nemokam, 
bet jau girdėt kituose val
sčiuose kazokai užgrėbia gy
vulius ir per licitacijas par
davinėja, bet nieks neperka. 
Kazokai stengiasi suimti da
bartinės tvarkos vedėjus. 
Suėmė Padovinio valsčiaus, 
Plynių kaimo Kavaliauską ir

LIETUVA

Brizgį ir Putriškių Vitkau
ską, nors juos po caro mani- 
šeštu i paleido. Dirbančių 
tėvynės labui caro tarnai ne
užkenčia. Čia paminėti vy
rai buvo suimti už daužymą 
Liudvinavo monopoliaus, bu
vo nuspręsti ant keturių me
tų katargoa, bet po caro ma
nifesto tapo paleisti. Iš pa
prūsės rašo, kad ten rube- 
žiaus sargai degina ūkininkų 
triobas, žmones SHėmę, varo 
į Kalvarijos kalėjimą. Bai
sus dabartinis Lietuvos padė
jimas. Girdėt, rengia ant 
pavasario visuotiną revoliuci
ją. Nežinom, ar išliksim 
nuo kazokų nagaikų. .

Malonus broliai lietuviai, 
paeinanti iš čia aprašytų ap
linkinių ir kiti, kurie da ue- 
aukavot pinigų tėvynės la
bui, pabuskit iš suukaus 
miego, žiūrėkite, kaip musų 
broliai, gyvenanti Lietuvoje^ 
aukuoja savo kraują, o ne 
vienas jau ir gyvastį paauka
vo už tėvynės gerovę. Męs 
čia, toli būdami, prisidėkim 
nors su pinigais ir šaukim 
drauge su kovojančiais: „Lai 
gyvuoja laisva, neprigulmin- 
ga L i ė t u v a”!

Ignotas N.

Iš Virbai i aus.
Kybartuose likosi suare

štuotas Peterburgo geležin
kelio inžinierius Šeefakov už 
tai, kad jis perskaitė gautą 
telegramą apie suštraikavimą 
tarnaujančių ant geležinke
lių -Maskolijoj. * Sestakovą 
išgabeno tuojaus į Suvalkus 
ir laiko ten kalėjime.

Iš Londono.
Pas mus čia, Anglijoj, lie

tuviai ir vėl snaudžia.... Ju
dėjimas Lietuvoj jų visai ne
apeina. Kad kelintas, ret
karčiais, ir užsimena apie 
reikalingumą sušelpimo ko
vojančių už tėvynės laisvę, 
tai arba būva išjuoktas, arba 
jeigu ir atsiranda keletas at
jaučiančių Lietuvos reikalus, 
tai vos keletą penų ir sume
ta. Per ištisą pereitą metą, 
Anglijos lietuviai paaukavo 
revoliucijos reikalams vos 
apie 10 svarų sterlingų ir tai 
tiesiog — netikėtai: koopera
tyviškai draugystei /.Lietu
vai” Londone užbaigus savo 
gyvenimą, kasoje buvo likę 
apie-13 svarų sterlingų ir ne
esant kur tų pinigų numesti, 
po ilgų pamokslų ir ceremo
nijų, tapo nuspręsta paau
kauti dalį likusių pinigų 
sušelpimui „kovojančių už 
Lietuvos laisvę žmonių”, iš vi
so 9 svarus ir 8 šilingus. Tai 
ir viskas.

Londono priemiesty j Tot- 
tenham pernai rudenyj susi
tvėrė kuopa „Šviesos Drau
gystės”, į kurią iš karto pri
sirašė 17 sąnarių, bet kas mė
nuo skaitlius tas pradėjo ma
žėti ir, kaip girdėjau, ant 
pereito mėnesinio susirinki
mo atsilankę vos penki sąna
riai, kiti, girdi, negalėję atsi
lankyt dėl visokeriopų „svar
bių priežasčių”: vieni lankėsi 
ant kokių ten vestuvių, krik
štynų, kiti vėl priiminėjo ne
tikėtus svečius ir tt.. Šita 
kuopa teipgi išstenėjo 4 šilin
gus ir 6 penus per ištisą (tė- 
myk!) -savo gyvenimą. Ir 
tai, kada tas „aukas” rinko, 
tūli sanariai net krūptelėjo 
ir klausė užmanytojo, ar tas 
aukas rinksią kas menesiai

J s to matyt, ant kiek tie 
žmonės atjaučia ir supranta 
Lietuvos padėjimą.

Poviluks.

Iš Glasgowo, Scot..
Gyvendamas 8tewinwtone, 

prigulėjau į Šviesos Dr-stę, 
dabar — persikėliau į Glas- 
gową. Žinau, kad ir čia yra 
kuopa Šv. Dr., norėjau ir 
Čia draugu tapti.

25 d. vasario nuėjau į susi-

rinkimą^fonaitinės Glasgowo 
.Šv. Dr.^Kudbos. Kaipo sve
čias, atsisėdau ir 1 laukiau. 
Pirmsėflfe - B.v užklausė, kas 
tuos svėėiūs į«vedė. Iš sąna
rių vieiftis atliepė, kad sve
čias išB’Stevfinstono kuopos 
nori irnjčla^prigulėti, o pa
skui pa&kė,i£kad tas svečias 
priešingas kaušų kuopai, jis 
nesutinkąs# musų mieriais, 
jis yra Qs eta -demokra
tas;1 atėjo pasiklausyti. 
Pirmsėdis liepė kelt rankas, 
kas nori priimt ir kas ne. 
Iškėlė ir buvo už, 7 — 
prieš. Potam išgirdau pirm- 
sėdžio balsą, kad reikia išeiti, 
ką aš ir padariau.

Negalima žinot, kokios pa
kraipos ta kuopa ir kokiais 
keliais ji* eina. Matyt jo
je radikalų, klerikalų ir de
mokratų, o Jeigu vienas ne
užkenčia 1 soc.-dem.7-tai visa 
kuopa nutaria tokių nepri- 
imt į kuopą.....

P. Zablockis.

IŠ AMERIKOS.
Mušis jurininkų su oficierais.
New York. Ant stovinčio 

čianykščiąm porte garlaivio 
„Maseacbusetts”, terppečku- 
rių ir laivo oficierų užgimė 
mušis. Vienas pečkurys li
kosi nušautas. Ant šūvių 
atbėgę policistai suareštavo 
keturis oficierus ir keturis 
jurininkus.. Pečkuriai sako, 
kad jie sųpibuntavo dėl ne 
pakankančio maisto.

* ; Sušalo.
ijl

Harkison^ Nebk. Laike 
paskutinių.t sniego darganų 
šitose aplinkinėse sušalo far- 
merieų^ Metz ir trejatas jos 
vaikų. t Vaikai mat laike 
dargaųps g^įžo namon iš mo-
kyklo^ir paklydo, o motina 
paklyęįo, j)eškodama vaikų 
ir tok^u bu(|u visi likosi už- 
pr.styįi.

Muštynės.
Lacoton, Okla. Netoli nuo 

čia, ant rubežiaus Cbickasaw 
rezervacijos, viename saliunė 
užgimė Kruvinos muštynės 
terp susirinkusių svečių. 
Muštynėse dvi „ ypatos tapo 
užmuštos, o viena mirtinai 
pašauta.

Mušis terp negrų ir vengrų.
Duquoijį,Ill. 8 d. kovo už

gimė čia smarkios muštynės 
terp negrų ir vengrų dirban
čių Zieglero kastynėse. Brit- 
vos ir revoįveriai buvo dar
be.- Iš abiejų pusių daug 
žmonių .likosi sužeistų, bet 
mirtinai sužeistų nėra.

Nelaimės ant geležinkelių,
Greensburg, Pa. Netoli 

Rodebaugh susimušė -vežan
tis pieną trūkis su darbinin
kišku. Prie to 3 italijonai 
darbininkai likosi užmušti, o 
daug tapo sužeistų, terp ku
rių yra ir mirtinai sužeisti.

Latrobe, Pa. Netoli nuo 
čia susimušė du geležinkelio 
trukiai. Prie to du geležin
kelio tarnai likosi užmušti.

La^e Charles, La. Netoli 
nuo čik susimušė du trukiai. 
Prie td pečkurys vieno trū
kio likosi Abt vietos Vižmuš- 
tas, dllnašfynstas mirtinai ap
kulta*. “
- SabItoo’^ N. Y. Netoli 
nuo čia, ^ant Delaware & 
Hudson geležinkelio, susimu- 
šė du ‘trukiai. Prie to viena 
mergina fikosi užmušta, o 
daug '^asažierių fa po sužei
stų.

Bloomdahę, Oh. Prie sta
cijos , Gpdaend, pasažierinie 
Baltimore <tObio geležinkelio 
trūkis užbėgo ant tavorinio 
trukio.Susimušę trukiai užsi
degė. Iš po griuvėsių ištrau
kė 4 užmuštus ir 12 sunkiai 
sužeistų.

Gaisrai.
Neemah, Wis. Sudegė čia 

popieros dirbtuvės Neenah 
Paper Mil Co. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 
300000 dol.

IŠ DARBO LAUKO.
New York. 1 Tarybos 

terp kalnakasių ir ’ kastynių 
savininkų neišdavė vaisių. 
Kastynių savininkai ne nori 
nė kalbėt apie pakėlimą ai- 
gų. Todėl gali užgimti dar 
didesni štraikai negu bu^> 
keli metai atgal.

Gleveland^ Oh. Ohio 
apskričio anglių kastynių sa
vininkai, ant susirinkimo, nu
tarė atmesti darbininkų rei
kalavimą pakėlimo algų. To* 
dėl gali čia užgimti kalnaka
sių štraikai.

Queensburg, Pa. Šitų 
aplinkinių farmeriai pirko 
4000 akrų anglinių plotų ir 
parengs kastynės savo reika
lams, anglių kitiems nepar
davinės, bet Tupįs jas vien 
aplinkinių farmeriams.

T Victoria, W. Va. Alt- 
house anglių kastynės dega, 
ugnis užgimė nuo dujų ex- 
pliozijos. . Kastynės atseis 
užlieti, kadangi kitaip ne ga
lima ugnies užgesinti.

5 PrrršbuRG, Pa. Unija 
akmenų tašytojų nutarė rei
kalauti pakėlimo algų po 
10c. už darbo valandą.

• Gas City, Ind. Čia- 
nykščios blėtos dirbtuvės pra
dėjo dirbti su ne prigulin
čiais į uniją darbininkais.

• Washinoton, Pa. Ke
turios dalys McClure geležies 
dirbtuvėse pradėjo dirbti. 
Rodosi, kad darbai čia pasi- 
gerįs.

New Castle, Pa. She- 
nango blėtos dirbtuvėse dir
ba visose dalyse. Darbo už
teks ant ilgesnio laiko.

Cumberland, M d. Tay- 
lofo blėtos dirbtuvės stovi, 
bet, rodosi, darbai neužilgio 
prasidės.

LIETOYIALAMERIKOJ.
Iš Sag Harbor. N. Y.

Šitas miestelis ne didelis, 
yra čia viena laikrodžiams 
lukštų dirbtuvė. Darbai ei
na gerai, bet iš. kitur pribu
vusiam, ne mokančiam ama
to, sunku darbas gauti. Dar
bininkų algos ne vienokios: 
paprasti darbininkai uždirba 
6—15 doL ant sanvaitės už 
10'vai. dienos darbo. Maši
nistai ir kiti išsilavinę darbi
ninkai uždirba daug dau
giau. - >

Lietuvių yra čia 12 šeimy
nų ir apie 30 pavienių. Skai
tančių laikraščius ir knygas 
yra labai mažai. Jeigu vai
dų <ir peiktinų pasielgimų 
terp j’l nėra,' tai nematyt ir 
gerų, pagyrimo vertų. Mat 
Čia’ nėra gerų agitatorių. Jei
gu vieni nori sutverti draugy
stę, arba Susi v. kuopelę, tai 
kiti ne tik nenori rašytiesi, 
bet įsireižę priešinasi, Atkal
binėja kitus. /

Pernai,.25 d. vasario buvo 
sušauktas susirinkimas ap
kalbėjimui, ar ne verta su
tverti kuopą S. R. K. L., bet 
susirinkę užmanymą ataietė, 
daugumas manė, kad geriau 
sutverti savietovę draugystę. 
Ant to sutiko ir išsyk prisi
rašė 8 sanariai, ant trečio su 
sirinkimo buvo jau 17 sąna
rių, bet nuo to laiko skait
lius sąnarių ne augo, užgimė 
nesutikimai, ant sūsirinkimų 
vieni kitus pradėjo kolioti. 
Ant paskutinio susirinkimo 
7 sanariai pasitraukė iš drau
gystės, o vienas naujai prisi
rašė. Mat pirmsėdis pradė
jo barti girtuoklius ir kazir-

ninkus, tai besijaučianti kal
tais tą palaikė Už įžeidimą. 
Ant galo visa draugystė, su 
tokiu vargu sutverta, suiro, 
sanariai pinigus terp savęs 
pasidalino. Jeigu jau drau
gystė laikytiesi ne galėjo, tai 
bent pinigus priderėjo paau
kauti ant tautiškų reikalų. 
Tautiški reikalai mat musų 
lietuvjams visai nerupi, iš čia 
dar ne patėmijau aukų ant 
kokių nors musų tautos rei
kalų.

Suiyus pirma sutvertai 
draugystei, sutvėrėme ant 
galo kuopelę Rymo Katal. 
Susi vieny j i mo. Iš syk prisi
rašė 5 sanariai. Tikimės, 
kad su laiku sąnarių skait
lius pasididįs. Užmapyta 
buvo sudėti ir kiek aukų su
šelpiami revoliucijos Lietu
voj ir nors tam visi susirinkę 
pritarė, bet dėjimą aukų ati
dėjo ant tolesnio laiko,

C. M. /
Iš Detroit, Mfch.

Darbai eina čia ne blogiau
siai, darbų yra visokių.

Čianykščiai lietuviai užsi
manė statyti bažnyčią. Jau 
buvo du mitingai apkalbėji
mui to reikalo, bet nieko ne
nutarė, kadangi užlaikymui 
bažrfyčios ir kunigo nėra pa-, 
kaktjnai lietuvių. Ant? mi
tingo padarė skaitlių 127, 
bet ir tie išsiskirstę trijose, 
toli viena nuo kitos miesto 
dalyse. Susirinkę ant mitin
go negalėjo susitaikyti, ka
dangi kiekvienas norėjo, kad 
bažnyčia butų jo apgyventoj 
miesto dalyj. Vieni norėjo 
statyti bažnyčią, kiti, supras
dami, kad mažam skaitliui 
sunku bus bažnyčią ir kuni
gą užlaikyti, kalbino parsi
traukti vien lietuvį kunigą į 
lenkišką bažnyčią, o atskiros 
lietuviškos ne/^tatyti. Bet 
ne svarstė visai, ką jiems 
kaštuotų statymas bažnyčios, 
o ką užlaikymas kunigo prie 
lenkiškos bažnyčios. Nieko 
ne apsvarstę, daro viską ant 
tuščio.

Yra čia-katalikiška Švento 
Jurgio Dr-tė, bet ji silpnai 
laikosi, kadangi joje nėra su
manių vadovų. Už nesilan-
kymą ant mitingų nėra bau
smių (prastai butų, jeigu 
žmonis vien bausmėms reiktų 
versti pildyti pareigas. Žmo
nės juk ne arkliai, jie pats 
turi savo pareigas ir be bau
smių suprasti; jeigu nesu
pranta, tai jau ne draugy
stės vadovų kaltė. Rd.), to
dėl ateina, kas nori, o kas ne 
nori, tas ne ateina. Mitin
gus laiko salėj ant viršaus 
saliuno, bet ten nėra nė jokio 
Švento paveikslo, sąnarius 
prisaikina prieš stalą (gal ir 
ne prisaikinti, pakanka pa
žadėjimo. Kas laužo papra
stą pažadėjimą, tas ir nuo 
prisiegos stengsis visokiais 
budais išsisukti.' Ne ant 
šventų paveikslų ir prisiegų 
remiasi visokios organizaci
jos, bet ant doros ir proto są
narių. Kur to bėra, ten nė 
prisiegos, nė šventi paveiks
lai ne sudrutina draugysčių. 
Jeigu ką todėl peikti, tai rei
kia J ieškoti svarbesnių peiki
mo priežasčių, reikia saugo- 
tiesi peikimų už neturinčius 
svarbos daiktus. Rd.) ir prieš 
alaus leidėjų kalendorius.

• J. N.

Iš Liviitgaton, Dl.
" 25 d. vasario atsibuvo čia 

krikštynos Vitautuko Bertu
lio,. ant kurių buvo ir kuni
gas V. Šlamas iš E. St.Louis. 
Bekalbant, K. Bertulis pa
prašė kun. Šlamo, kad pa
kalbėtų apie ~ką nors Liviug- 
stono lietuviams ir paragintų 
prie aukų ant tautiškų reika
lų, pažymėjimui krikštynų. 
Kunigas noriai prašymą iš
pildė. Pasakojo apie musų 
tėvynę Lietuvą, kur musų 
broliai galvas deda už laisvę 

prigimto krašto. Kalbine 
dėti aukas sušelpimui kovo
jančių, nupirkimui jiems 
ginklų. Ąiškino verguvė 
musų brolių tėvynėj, pridur
damas, jog senovėj verguve 
ir baudžiava buvo velk visur, 
išėmus Anglijos, kur 1848 m. 
žmonės pakėlė revoliuciją, 
susiorganizavo 150000 gin
kluotų baudžiauninkų _po 
vadovyste kun. Jono Brool, 
apgulė Londoną ir privertė 
karalių duoti žmonėms kon
stituciją. Teipgi priminė, 
jog ir čia Amerikoj buvo ver
guvė. "Toliau kalbėjo, jog 
ir dabar darbininkai teipjau 
gali sustorganį^uoti ir apgul
ti Carskoje Selo, kur caras 
slepiasi nuo savo žmonių.
- Pabaigęs kalbą, kunigas 

Šlamas pats paėmė popierą ir 
užrašinėjo vardus aukaujan
čių, o-pinigus priiminėjo iš
rinktas kasierius Strungis. 
Sudėjime iš viso 15 dol., ku
riuos siunčiam „Lietuvos” 
redakcijon. Paskiriame juos 
socijaldemokratų partijai ir 
prašome pąsiųstį jos atstovui 
Lizdeikai.

Strungis.

Iš Rochester, N. Y.
> Paskutiniuose laikuose Ro- 
.chesteryj lietuvių skaitlius 
pasidaugino. Terp pribuvusių 
šviežiai yra ir gerų vyrų, bet 
yra ne kam tikusių. Pasku- 
tiniems priderėtų imti paviz- 
dį nuo kitų, gerų lietuvių.

Tankiai girdisi kalbos apie 
mokinimas! lošt teatrus, bet 
jau kalbose pasirodo nesuti- 
mai nuomonių; vieni no
ri iškart mokytifi atlošt dide
lį veikalą, paveizdan „Min- 
daugį”, kiti daugiau taikosi 
prie čianykščių lietuvių 
skaitliaus ir aplinkybių, ir 
norėtų pradėt iš palengvo, 
pirmiau- atlošt mažesnius, 
kaip: „Lėkė kaip sakalas, 
riutupė kaip vabalas,” „Sva
ras juokų” ir kitus. Ant 
galo atranda klintis, kad 
merginų nėra, kurios galėtų 
lošt teatrą. Bet čia yra mer
ginų, kurios nors gana pra
stose aplinkybėse gyvenda
mos, skaito teatrališkas kny
geles. Tas teko matyt ko-
lektoriams, renkant aukas re
voliucijos naudai. Kad tik 
vyrai kartą susitaikytų ir 
pradėtų dirbti, o be abejo
nės prie darbo prisidėtų ir 
merginos. Teatro lošimas, 
ypač pradžioj nors sunkus 
butų, bet be abejonės atneš
tų naudą, patrauktų daugiau 
lietuvių prie darbo ant tau- 
tiškoš dirvos ir lankymo lais
vų, tautiškų, ir darbininkiš
kų susirink'iihų. Per susirin
kimus mes galim daug ko 
gero pasimokyt, ir patarnaut 
sau ir visuomenei.

Vargšas.

Iš Springfield, Dl. •’
Anglių kastynėse dirba ge

rai, beveik visas dienas, iš
skiriant nedėlios. 'Vietiniai 
anglekasiai kalba tik apie 
štraikus. Nora dar tikrai ne
žinia, ar bus štraikai ar ne. 
Kelios dienos atgal likosi 
vienas lietuviškas suliunin- 
kas už baro pašautas. Val
kata, saliunininką pašovęs ir 
pinigus paėmęs, pabėgo. Pa
šautasis tapo nugabentas į 
St. John’s ligonbutį, o valka
ta likosi pagautas ir įmestas 
į kalėjimą.

25 d. vasario Lietuvos Sū
nų draugyste laikė mėnesinį 
susirinkimą. Užmanė paskir
ti draugystės du draugu, pa
siųsti ant susirinkimų kitų 
draugysčių. Siuntiniams 
liepta prikalbinti kitas drau
gystes sušaukti čia vietinių 
lietuvių viešą susirinkimą, iš 
tarpo visų lietuvių išrinkti 
komitetą rinkimui aukų su
šelpimui revoliucijofiierių, 
kovojančių už laisvę Lietu
vos. Gerai butų, jeigu visos



LIETUVA
draugystės prisidėtų prie už
manymo. Susivieniję vi
si į vienų būrį, kur kas 
daugiau galėsime nuveikti, 

Lietuviškos parapijos rei
kalai jau su visu susmuko. 
Pinigų, kiek turėjo, padėjo, 
pas airių kunigų. Kunigas 

‘tų pinigų jau dabar ne-duo
da atgal parapijonams. Sa
ko: „kaip pastatysite bažny
čių, tai ir pinigus atgausite.” 
Bet už kų statyti, kad visa 
pradžia jo rankose? Tai vis 
yra geras pamokinimas musų 
broliams, kurie da vis nenori 
išsirangyti iš kuniginių pan
čių. Kad juos ir apgauna ir 
ir ne viena sušaudo, į kalėji
mus paduoda, tai vis jie nuo 
savo vargintojų nesiskiria ir 
gana.

V. Černauskas.

Iš Thomas, W.Va.
27 d. vasario buvo čia pa

rengta, ant Katrilos salės,lie' 
tuvių politikierių republiko- 
nų balius, savo vien ir kar- 
čiamninko naudai. - 
; . Keletas geresnių lietuvių 
užmanė, trumpam laike pa
rengt antrų balių Socijalde- 
mokratiškų ant p. Diksos sa
lės, pelnų paaukaut revoliu
cijos naudai, ir paragyt žmo
nės dėti aukas. Ant tokio 
mierio buvo neseniai sureng- 

' tas balius, bet kad daugelis 
apie tai nežinojo ir buvo šal- 

» ta diena, tai mažai žmonių at
vyko. Pelno ne turėjome. 
Susirinkusiems ant baliaus 
paaiškinom reikalų sušelpimo 
brolių Lietuvoj, kovojančių 

. už laisvę ir apie dabartinį 
siutimų caro bernų ir kaip 
jie baudžia musų brolius tė
vynėj. Tos kalbos uždegė 
širdis ne vieno tėvynainio. 
Jie, nors pinigais nusprendė 
sušelpti už laisvę tėvynės ko
vojančius. Atsirado tik vie
nas carbernis, kuris norėjo 
sustabdyt musų darbų, bet 

' nesisekė. Išrinkom kolek-v 
torius rinkti aukas nuo geros 
valios tautiečių: M. Daniu- 
nų ir J. Kraniauskų, kurie 
perėjo per salę ir surinko 
$22.0U. Pinigus tuos pasiun- 
čiam į „Lietuvos” redakcijų.
Skiriam S. D. P.

Gėda republikoniško ba
liaus komitetui, kad nieko ne 
aukavo. C

Šarkos Vaikas.

gali, sušelpimui tėvynės bro
lių kovojančių su netikusia 
caro valdžia. Susirinkę su
dėjo $22.75, prie to dar Ka
zys Kazemėkas pridėjo 1 dol., 
tai iš viso pasidarė $28.75. 
Pinigus • tuos draugystė pa
vedė Bendųraičiui persiųsti 
socijaldemokratų partijai.

Ant to paties susirinkimo 
Lietuvos Sūnų Dr-tė išrinko 
už savo atstovų ant 22 d. va
sario atsibuvusio Philadel- 
phioj lietuvių susivažiavimo; 
atstovu išrinko Kazį Kazemė- 
kų, kukiam davė mandatų.

Waterburyj yra daug lie
tuviškų draugysčių, bet apie 
sušelpimų aukoms tėvynės 
brolių, kovojančių su caro 
valdžioms, ne pamislija (ko
respondentas klysta: Water- 
būryj jau ne viena draugystė 
aukavo ir tai po daugiau ne
gu Lietuvos Sūnų Dr-tė. Au
kos buvo pagarsintos „Lie
tuvoj”. Nėra todėl pamato 
per daug girti vienų, o peik
ti kitas. Rd.).

k ■. Bogušauckas.

Prez.— kun. M. Peža, 
Rector of the Lithuanian R. .

Catholic Church, 
Brockton, Mass. 

Kas.— Theo. Dūdas, 
921 8o. 2nd st., 

Philadelphia, Pa. ’ 
Susiu, sekr.— J. Šernas,

924 33rd st., 
Chicago, III. 

Fin. sekr.— F. J. Bagočius,
Pittsburg Academy, 

Pittsburg, Pa.
Prižiūrėtojai:

J. Tareila,
22 Štar st.,

An sonia, Conn. '- 
Ant. Povilaika,

824 Bank Bt.,
Warterbury, Con.« 

Ant. Linauskas,
1317 8. 4th st., 

Philadelphia, Pa. 
Kiti laikraščiai malonės tų 

atkartoti.

r Iš Nashua, N. H.
Darbai eina pusėtinai, kas 

pribūva, darbų gauna.
Čianyksčiai lietuviai pra

kilniais darbais girtiesi ne
gali, tokių darbų jie nė ne^" 
supranta, kadangi laikraščių 
ne skaito.

Draugystė Šv. Kazimiero 
turėjo pašventinimų vėliavos 
25 d. vasario. Su pilna pa
roda ėjom 11:30 valandų ry
to airių bažnyčion, po diev- 

’*maldystai kunigas Leonas 
Tyla pasakė pamokslų, kal- 

' bėjo apie lietuvių pabudimų.
Aiškino dabartinį padėjimų 
draugystės Šv. Kazimiero, 
dėkavojo svečiams ir Lowello 

J draugystei D. L. K. Algirdo 
už prilankumų, po ceremoni
jai išėjom iš bažnyčios su pil
na paroda ’į Odennell salę, 
kur svarstėme dabarti
nius atsitikimus Lietuvoj. 

.Ant salės vietinis kunigas, 
Leonas Tyla, laikė kalbų, ku
rioj aiškino" Rusų nedorybes 
ir caro činauninkų suktybes. 
Laike prakalbų grajįjo Lovel
io draugystės benas.

J. Bakanauckas.

Iš Waterbury, Con.
11 d. vasario čian^kštė Lie

tuvos Sūnų Dr-tė laikė mėne- 
. sinį susirinkimų. Šita, drau
gystė neužmiršta ir musų 

'brangios tėvynės reikalų, kur 
inusų tėvai ir broliai kovoja 
už laisvę ir geresnę ateitį pri
gimto krašto. Ant minėto 
susirinkimo, terp kitko, nu- 
Mirėme paaukaut, kiek kas

Atsišaukimas Cenlrališko 
Komiteto Šelpimui Revo

liucijos.
Garbi visuomenė! Susiva

žiavimas, atsibuvęs 22 d. va
sario 1906 m. Philadelphijoj, 
Pa., aprinko mus tarnauti 
tautai ir jums reikaluose tau
tiško judėjimo Lietuvoj. 
Mes tikime, jog jus priimsit 
musų patarnavimų,o podraug 
prisilaikysit žemiiu padėtų 
patarimų, tokiu budu pade- 
šit mums vesti reikalus.

Kasierius yra po „Surity” 
bonds’u $5000, kurie yra už
dėti iš „Lithuanian Relif 
Fund”, kaip mes C. K. R. Š. 
angliškai vadinsimės. Kada 
pas kasierių atsiras pinigų 
per$4000,tai jie turės užsista- 
tyti bondų ant kitų $5000.

Mes busime vien visuome
nės norų pildyto jais. Pini
gai suaukauti tėvynės reika
lams ir pasiųsti centrališkam 
kasieriui, turi būt pačių au
kautojų paskirti, kam juos 
nusiųsti. Pinigai paskirti 
bent kokiai partijai bus kas 
mėnesis tai partijai išsiunti
nėti. Nenurodyti, kur tur 
būt perduoti, nebus siunčia
mi patol, kol nesusitvers 
Centrąliškas Komitetas iš at
stovų visų kovojančių parti
jų Europoj.

PASARGA. Tas gal būt 
atmainyta, jei mes matytu - 
mėm, kad pinigai neatbūtinai 
reikalingi.

Aukautojai, kurie nori, 
kad jų vardai butų garsina
mi laikraštyje, turi surašų 
vardų, drauge su pinigais ir 
pažymėjimu, kokiame laik
raštyje nori vardus matyti, 
persiųsti Centrališkam kasie
riui. Kasierius paims pini
gus, o varduš su pakvitavone 
prisius sekretoriui, kuris, už
rašęs pinigus į knygų, vardus 
pasiųs pagarsinti tokiam laik
raščiui, kokiam aukautojai 
norės.

Mes prašom .laikraščių ne
talpinti tokių prisiųstų var
dų be parašo Centrališko ka- 
sieriaus ir finansų sekreto
riaus (čia kalba eina tik apie 
pinigus pasiųstus Čentr. ka- 
sieriui), nes galėtų pasidary
ti klaidos su negeistinoms pa
sekmėms.

Kasierius neturi tiesos sių
sti, nė išmokėti kam nors pi
nigus be parašo Centr. prezi
dento ir abiejų sekretorių. -

Susinešftnų sekretoriaus 
pareiga susižinoti su ypato- 
mis ir partijomis kovojančio
mis už nepTfgulmystę Lietu
vos.

CentraHškas Komitetas Re
voliucijos Šelpimo išduos at
skaitų visuomenei kas mėne
sis tokiuose laikraščiuose, ku
rie malonės atskaitas talpin
ti.

Antrašas C. K. R.8. yra se
kantis:

Nuo 36-tos kuopos Susiv. 
L. A.

Mes, rengdamiesi ir lauk
dami XXI seimo 8. L. A., 
kuris atsibus Chicago, 28, 29 
ir 30 gegužio mėnesio šių me
tų, 36ta kuopa S. L. A., iš
siuntinėjome laiškus į visas 
Chicago esančias lietuviškas 
draugystes, beskirtumo baž
nytines ir tautiškas, užk vi ės
dami ant apvaikščiojimo 27 
d. gegužio (prieš pat seimo 
prasidėjimų, ues pate mus dir- 
bamoj dienoj negalima), pa
sirengti iš laiko, kad visi, 
kaipo tikri Lietuvos sūnūs, 
imtume dalyvumų apvaikš- 
čiojime ir bent syki akyse 
svetimtaučių savo spėkas pa
rodytume, jog gyvuojame 
kaipo atskira tauta L i t h u- 
a n i a u’s, pakeltume demon
stracijas atminčiai* žuvusių 
už laidvę musų brolių tėvy
nėj! Na,ir kas tokiam užma
nymui galėtų prieštarauti? 
Gal vien tas kas ne musų 
tautietis, kas nėina su mu
mis, taigi musų priešas. 
Tuom išgama pasirodė ku
nigas M. Kraučunas. Vos 
spėjome išsiuntinėti minėtus 
užkvietimo laiškus į draugy
stes, ir jau kun. M. Krauču
nas nodėlioj, 11 d. kovo, iš 
sakyklos bažnyčioje Šv- Jur
gio teip apskelbė: „Mes, 5 
kunigai, nutapėme protestuo
ti prieš Susiv. L. A. seimų, 
kurį rengia Chicago pavasa- 
ryj. Uždraudžia m visoms 
draugystėms ir pavieniams 
dalyvauti seime, katrie ei
site, busite eikomunikuotais, 
negausite šliubų, krikštų, 
prie spaviednės nepriimsim, 
mums nereikia tokių”. Tai
gi kun. M. Kraučunas ir jo 
penki draugai pastojo atvi
rais priešais lietuvystės, nes 
kas lietuvystei ant labo, jis 
iškeikia tuos iš ambonos (ne- 
įstabu juk, jis ię prieš audžiu 
pasakė, kad esųs lenku, lietu
viškai nemokus). Mes iki 
šiol niekuom kun. M. K. ne- 
įžeidėm, nė kitų jo sėbrų ku
nigų, vien savo užduotės lai
kėmės, bet kad dabar pradė
jo kunigėlis įžeidinėti musų 
organizacijų ir kenkti musų vi 
suomeniškiems reikalams, tad 
ir mes stversimės už ginklo 
ir, žinoma pradėsime, gintis, 
atsigynimas bus lengvas, nes 
šviesa tamsybę lengvai su
naikina, kaip saulė sniegų.
- Dar padėkavojam kun. M. 

KrauČunui už padarytų ęe- 
kliamų Busi v. L. A., nes tų 
pačių dienų, ant laikyto mė
nesinio susirinkimo, prisira
šė 20 naujų sąnarių prie mus 
kuopos, taigi mums vien ant 
naudos išeina kunigo gazdi- 
riimai.

Garbus Chicagos lietuvių 
kunigai! Jums sekasi tem
dyti žmonis, ir iš jų sau 
traukti naudų, kitos kolloni- 
jos, turbut, ne teip riebios ir 
ne teip paskendusios tamsy
bėje kaip Chicago, bet reikia 
žinoti, kad teip visada negali

būti. Juk žmonės reikalau
ja liuosybės. ^usipyatote per 
vėlai kovoti priųš- S. IŽ A., 
katras jau šiųflien^įuri Chi
cago 4 kuopas gio risaa dalis 
miesto ir visos} graliai auga, 
ir jų augimų jau pep vėlu su
laikyti. Buttydang geriaus, 
kad nepaeirodytumėt išga
moms, gražiai anRengiamo 
seimo ne vien^eistĮimėt savo 
aveles, bet da< jaa{; kalbintu
me! dalyvaut,3kaip darė pe
reitų seimų kun. J. Žebrys, 
ir viskas gražiausiai nusida
vė ir tenaitinėąr bažnyčios ne
išardė ir mes nemislijame ar
dyti jūsiškių. •

S. L. A. neužsiima bažny
čių ardimu, bet jo užduotis: 
platinti terp lietuvių meilę, 
vienybę, apšvietimų ir dorų, 
činti lietuviškų tautų nuo vi
sokių prispaudėjų, kurie ali
na, slėgia musų tautų poli
tiškai, medegiškai; demorali
zuoja doriškai ir politiškai. 
Todėl, kas drysta užstoti ke
lių tokiems mieriams, lai pra
smenga iš musų tarpo!

Vardan S. L. A. 36-tos kuo
pos

M. J. Damijonaitis.

Neįieškokim iStvų„dievii,” 
nė kurstykiin žmonių.*)
Lietuvių laikraštijoj daug 

buvo kalbėta apie tautiškų 
vienybę. Šaukta prie jos 
spaudoje, agituota žodžiais 
per prakalbas — aš kalbu 
apie Amerikos lietuvius — ir 
visur vienybė buvo skelbiama 
kaipo, pageidautina mums 
viešnia. Iš dalies reikia su 
tuom sutikti, j kad vienybė 
yra labai geru 'daiktu, jeigu 
tik musų žmonės jų budavo- 
tų ant išmintingų Ir prak
tiškų pamatų. Bet tame tai 
ir nelaimė, kad žmonelės apie 
gerų pamatų stitaisymų nesi
rūpina. Kiekvienai išrodo, 
kad visi kiti tttri susivienyt 
su juom, kad visi t pripažintų 
tiktai jo pažvafgas Už išga
ningas žmonijai, ir taigi kož- 
nas skelbia vienybę iš savo 
punkto.^ Visokių buvo pro
jektų susijungimo lietuvių 
dėlei. Vieni buvo geresni, 
kiti blogesni. * Geresni atne
šė šiokius tokius vaisius, blo
gesni tapo užmiršti žmonių, 
— nes nieks nepripažino jų 
už naudingus, išimant pa
čius pagimdytojus projektų. 
Geresnių projektų vienybės 
vaisiai yra šie:' susiorganiza- 
viinąs Susi v. Liet. Ameriko
je, Tėv. MyL Dr-tės, Susiv. 
Laisvamanių, Susiv. Lietuv. 
Rymo Kat Am.,. Liet. Soc. 
Bart. Am. iri kitų smulkesnių 
draugystėlių. Visos tos or
ganizacijos turi maž daug 
vienybės pamatus. _ Kurios 
pamatai yra geresni ir nau
dingesni žmonijai, tos drau
gystės sparčiau auga ir tarp
sta. S. L. A. labai sparčiai 
augo, nes čion žmonės — iš 
vienos pusės tikėjos tautiškai 
susidrutinsiųjš kitos'— turė
siu šiokių tokių naudų materi- 
jališkų, bent nors numirus 
pasilaidot galės iš bendrų 
įmokėjimų organizacijos iž
dam Katalikų Lietuvių Su- 
sivienyjimas irgi tuom patim 
keliu eina, ‘ tik po kitokiais 
vadovais ir firmų? Liet. Soc. 
Part. Am., i maut proporcijo- 
nališkų laikų sayp gyvenimo, 
jokiu budu neą|silipfca augi
me nuo viršui minėtų organi
zacijų. Metams sukakus nuo 
susit vėrimo, si
narių. Tuom Įdomiau, kad< 
čion nariai jau Jokios mate- 
rijališkos naudok iš prigulėji
mo neapturi. Taigi1 matyt, 
kad yra kas toks" ir čia, kas 
žmones traukia prie vieny
bės. Čia ekondrtdški reika
lai spiria apšviesfesnius lie
tuvius jungties ir vesti nesu
sipratusius broli ase nauju gy
venimo keliu.

•) Dalei straipsnelio „NeUrnankime

600 ar

Žinoma, ir vienybės ne vie
nodos. Vienybė kapitalistų 
ir vienybė darbininkų yra du 
priešingi principai. Vieny
bė atžagareivių ir vienybė 
pirmaeivių-^yra ne tas pats. 
Revoliucijonierių vienybė ir 
despotų — yra visai kas kita. 
Taigi jau ir pats vienybės 
principas jokiu budu negali 
būt priimtas be jokių .išlygų 
iš šalies. O kų jau be sakyt 
apie kelius, kuriais įvairus 
filistrai bando žmonės į vie
ny bų suvesti!

Padaręs ilgų 
prie mano straipsnio, prieinu 
prie paties dalyko. Straip
snis bus mažai kuom ilgesnis 
už įžangų. Noriu primint 
apie vienų kelių einančio prie 
;,vienybės”—tai viešų kursty
mų žmonių prieš žmones. Jau 
kad kurstytojai randasi prie
tikiuose tautų su tautomis, 
tai tas- nedyvai. Barbariški 
instinktai iš žmonių — ypač 
žmonių iš buržujinio. lagerio
— dar neišnyko. Bet įdo
miausia tas, kad* kurstytojai 
randasi pačios tautos gaiva
luose, kurių siekinys — ma* 
tyt aiškiai — pakelti ardų 
net terp'' vienos ir tos pačios 
tautos žmonių. Lietuviai to
kių kurstytojų turime gana.

Nenoriu čia begražint' pra
skambėjusių „grafterių”, iš
naudotojų, ubagų, žydų su 
kryžiais ir tp> Užtenka nau
jų išlendančių vabalų su gie- 
lonėmis.

Skaitau „Lietuvos” 10-me 
nr. tyradų „Netarnaukime 
svetimiems dievaips!!^’ Žiū
riu, pasirašo „Keistutis Šliu
pas”.

„Pasižiurėjai! ■ įpask utinį 
numerį „Darbininkų Balso”
— rašo K. Š. — „ir sų. di
džiausiu apsivylimo jausmu 
mečiau šalin!” Pasirodo ir 
kodėl. Esu veltui eikvojami 
suaukauti Lietuvos išliuosa- 
vimui statikai, nes peržvel
gęs K. Š. išleistus L. 8. D. P. 
lapelius, ir radęs, kad lietu
vių kalboje ėsų išleisti tiktai 
12, o lenkų — 28.: Prie to 
prideda ir didelį nusistebėji
mo klyksnį.

Bereikalo K. S. įpuola į 
kurstymo ekstazų. Bereika
lo nuvagia ir lietuvių kalba 
išleistų lapelių skaitlių, nes 
išleista ne 12, bet 16. Tei
sybė vis turi viršyti melų. 
Kalbant apie lapelius, norė
tųsi tam vaikinui nurodyti ir 
šį faktų, kad lenkų kalboj tš-‘ 
leisti lapeliai yra beveik visi 
su pagelba lenkų socijalistų 
partijos (P. P. S.); kuriegi ne 
su lenkų pagelba, tie yra iš
leisti paties Vilniaus vietinio 
komiteto darbininkų, kurie 
nors Lietuvoj gyvena, bet, 
lietuvių kalbos nemoka. Pa
ties L. S. D. P. Centro Komi
teto išleista viso labo ne lie
tuvių kalboje 6 lapeliai, iš 
kurių 5 lenkiški, 1 baltgu- 
diškas.

Tie išleisti lapeliai 'yra 
šaukianti prie boikotąvimo 
„durnos”, prie nesidavimo 
mobilizuojant, pradžioje ir 
užbaigoj visuotino streiko, ir 
tt. Jiems atspaudįt visai ne
daug tekaštavo, nes kitų iš
leista vos tik po 200 egzJ 
Sulyginus su lietuvių kalbo
je išleistais lapeliais, kurių 
tūli skaičiai egz. siekia net 
20000, tai tie Jškaščiai kaip 
niekas.

Bet ir tai, tas K. Š-ui netu
rėtų rūpėti, nė skaudėti-gal
vos, kad tai buvo išeikvotas 
„musų sunkiai surinktas ska
tikas.” Viri L. 8. D. P. raš
tai yra išleidžiami partijos 
lėšomis, o ne pasiaukavimais 
kokių „musų”. Ant išleidi
mo raštų ar lapelių tie pats 
lenkiškai kalbantiejie darbi
ninkai Lietuvoje — kurių 
yra aplamai apie 5—6000 — 
yra sudėję iždan L. 8. D. P. 
vienų ir antrų šimtų rublių.

įžangų

daugiau nuo E. 8. D. P. ne
gu 5 lapeliai.

Prie kokių ,,musų” pri
skaito šavę K. aš nesu
prantu. Ant kiek žinau-, tai 
K. Š. prie L. 8. 1). P. nepri
klauso. Taigi jo skatikų 
ten nė nėra. Menu, kad tai 
jis turi ant mislies revoliuci
jai renkamas aukas". Čia tai 
ir išeina aikštėn nešvarus K. 
8. tikslas — noras diskredi
tuoti akise visuomenės Lietu
vos Socijaldemokratų Parti
jų, kuri buk revoliučijos pi
nigus sunaudoja platinimui 
poliouiracijos. Toks naiviš- 
kai—vaikiškas kovos būdas— 
kovos prieš revoliucijonierius 
— jau apsireiškė iš Dr. Šliu
po ratelio kelissyk ir vis bu
vo išjuoktas. Tie patįs įmo- 
niai, ta pati taktika — tik 
kitaip apvalkstoma, — jku 
buvo vartota -nuo pat pava
sario praėjusių metų. Skelb
ta buvo supabrikuoti laiškai 
apie atstatymų Lizdeikos. 
Rodosi neprašyti žmonės su 
7-iais balsais nuo Philadel- 
phijos ,, draugysčių” (žr. 
„Vien. Liet” nr. 10, pusi. 
119). Pagimdyta ,,politiški 
Philadelphijos seimai”. Ku- 
nigo ŽilinskiO' ,,programai,” 
pavasarį varomi per T. M. 
Dr-tę, o dabar su pagelba 
Šliupo ir i,seimų”. Viskas 
susilieja į krūvų ir pagimdo 
.'... istoriškų juokų. Ar už
sibaigs tie juokai su kelione 
pp. Šliupo . ir Matulaičio su 
,,rezoliucija” Washingtonan, 
tai duosis matyt toliau. Bet 
juokingos iusinuacijos ant 
revoliucijonierių' turės sykį 
liautis. Visuomenei jos nu
sibos, nustos ir laikraščiai jo
mis skonėjęs:, ir geriausių 
vietų joms atras, Jai gurbų.

Publicistai, panašus K. Š., 
turi atsiminti, kų jie daro. 
Nes jeigu nemes tokios; juo
kingos ir podraug nelemtos 
taktikos, tai užsipelnys tin
kamų vardų, minėtinai — tau
tos suvadžiotojų. Tas var
das, kaipo tautiečiams, yra 
mirtinas smūgis. Caras, Wit- 
te, Durnovo ir šimtai kitų 
mažesnių Rusijos reakcijo- 
nieiių šiųdien stovi ant to pa 
ties tikslo. Neužvydėtinas tai 
vardas!

‘ Kad musų „demokratai” 
ir „demokratukai” stengiasi 
už kits kito išradinėti viso
kius nebotus daiktus ant so
cijaldemokratų, o užslėpti 
absurdus savo sėbrų demo
kratų, tai vis aiškiau apsi
reiškia.. Pavyzdin ir K. Š., 
paleidžia visų įnirtimų ant iš
leistų keleto lapelių lenkams 
darbininkams. Girdi, pavo
jus Lietuvai! O kad lietu
viai demokratai viešai nori 
jungties su lenkais bajorais, 
ir jų susijungimas neva ant 
tautiškos papėdės bus di
džiausiu kelmu ant kelio ju
dėjimo Lietuvos proletarija
to, tų „mūsiškis” K. Š. man
dagiai užtyli. Gal jis to ne
suprato? Jeigu teip, tai lai 
nesprendžia* apie tų, kas jam 
visai neaišku. Lai nevadžio- 
ja visuomenės savo nesuomo- 
nėmis. Kaip Lietuvos teip 
ir Lenkijos darbininkai revo
liucijos judėjime solidariškai 
dirba. Jie eina prieš prie- 
spaudas, prieš caro despotiz
mų; jifems nerupi platinimas 
lenkomauijos arba lietuvo- 
manijos, kaip liguostai K. iš
bando užtvirtinti. Kad lie
tuviai Bocijalistai neišsiuntė 
savo delegato į Amsterdamo 
kongresų, tai tame reikia kal
tint "ne lenkus socijalistus. 
Musų pačių socijaldemokrų- 
tų partija to nenorėjo ir ji 
turėjo tam. tikras priežastis, 
kurios aiškinti čia nėra vie
tos, bet kurios visuomenei 
maždaug yra žinomos. Negi 
galima lenkų socijalistų kai-

butų delegatas buvęs, butų 
Įėjęs nežiūrint Į jokius pro
testus. Bet klausymas buvo 
daug didesnis, kų pasiųsti į 
kongresų. Juk, daleiskim, 
Jeigu Dr. Šliupas butų nuva
žiavęs kongresan, kaip ameri
kiečiai skyrė, — kaip jis bu
tų reprezentavęs lietuvių dar- . 
bininkų reikalus? Tik šįmet 
išsiaiškino, koks jis yra dar
bininkų draugas ir kiek nuo 
jo tikriejie darbininkų reika
lai butų laimėję! Žinoma, to 
K. Š. nesupras, ir jam visgi 
maloniau butų buvę, kad Dr. 
Šliupas butų nuvažiavęs....

„Laisvės spinduliai”, ku
riais K. Š. gėrisi ir kuriuos 
žada nukreipti ant ,,musų 
nuvargintos šalies”? ateina 
ne iš kur kitur, kaip tik iš 
vargdienių sukilimo, iš kru
vinų klonių. Taigi geriaus 
padarytų K. Š. ir jam pana
šus olbitojai, kad prisidėtų 
prie šaltinio, gimdančio tuoc 
,,spindulius”, o ne prie iš
naudojimo jų. Jokių ,,spin< 
dūlių” nebuvo, kol neužte- 
kėjo kruvina revoliucijos ko
meta. Jeigu K. Š. iš tikro 
laisvės trokšta musų tautai 
ir visoms tautoms prislėg
toms po carizmo jungu, tai 
tegul pasižiūri, kaip ten 
.vargdieniai jungiasi kovon, 
nežiūrint kas kokios tikybos, 
tautos, lyties, amžiaus ir ypa
tingo padėjimo. Siaurose 
rogėse demokratų K. Š. neto J 
Ii nuvažiuos, jeigu norės ap« j 
lenkti milijoninę masų kįlam j \ 
čio proletarijato. Tūom ma 
^iau prigelbės revoliucijai 
melagingais apšmeižimais re- 
voliucijonierių ir kurstymais 
ant jų nesusipratusių žmo
nių. . *

Turiu pridurti nuo savęs,
— nors tai ir nereikalinga 
butų, — kad iš revoliucijai 
sudėtų pinigų, Liet. Soc. D. 
P. nesinaudoja partijos reika-- 
lams, neima nė vieno skatiko,
— nežiūrint ar tai toks skati 
kas paeitų nuo K.vjŠliupo 
(abejotina ar jo yra ten bent 
skatikas!) ar nuo Amerikos 
visuomenės, ar iš pačios Lie
tuvos (ir ten renka). 
Visos aukos sueina į „Revo
liucijos Fondų” dr tik re- 
v o 1 i c i j a i suvartojamos. 
Fondas yra užtikėtinose ran
kose. Jį'prižiuri daug įžy- ~ 
mių žmonių — kaip turte 
teip ir padėjime. Visokį 
tvirtinimai, panašas K: Š., 
yra nonsensas. Yra tai ty
čiomis skelbiama neteisybė. 
Daug revoliucijos vadovų yra 
uždaryta kalėjimuose, bet 
ant jų vietos stoja eilės kitų 
vyrų, kurie jau pasišventimu 
varo didelį ir šventų revoliu
cijos darbų. Taigi ir aukos 
revoliucijai, nežiūrint į pliot- 
keles, gali eiti kaip pirmiaus 
per laikraščių redakcijas teip
ir atstovui L 8. D. P., kurio 
adresas yra šis:

J. Lizdeika,
26 Gray et., - *
Silverton,1 London,

E. Englang.
J. O. Sirvydas.

Nauji Rasztai
Socijalizmas i r Dar

bi ni n k iš kas klausi
mas. Parašė kun Th. Mc- 
Grady. Iš angliško vertė F? 
M. Kaštais lietuvių kuopos 
Nr. 810 Suvien. Kalnakasių 
Amerikos iš Westville, III. 
Philadelphia, Pa. 1906. 89 
pusi.

Yra tai 14 knygutė išleista 
Tėvynės Mylėtojų Dr-tės, ui 
pinigus paaukautus draugy
stei We8tvilles lietuvių kai 
nakašių.

Aiškinamas čia ryšis terp

klausymo. Knygutė nau
tinti už protestavimų Rožes dingą visiems, ypač darbi

. vnrtSfn Vnd 1S
Luxcmburg prieš lietuvių da- ninkama; vertėtų, kad

kas.



’ Ž i v e 1 ė, Duktė Ka
rijoto. Istoriška Trage
dija 5 aktuose, 8 atidengi
muose. Parašė V. Nagor- 
novskis. Plymouth, Pa. 1905 
m. 118 pusi.

Yra tai 15 knygų tėTšleista 
Tėvynės Mylėtojų draugy
stes.

Drama parašyta nė per 
daug gerai, nė per blogai, 
teip sau vidutiniškai. Origi
nališkų dramų turime labai 
mažai, ypač kam nors tinkan
čių. Tėvynės Mylėtojų drau
gystės išleistas veikalas Na 
gomovskio ne paskutinę terp 

’ jų užims vietą.

ŽVtRYS IR ŽMOGUS.
Pagal Schtnel’l. /.*

kuris susideda iš mažiutėlių jūrių gyvūnų, 
gyvenančių teipgi viršutiniuose jūrių sluog- 
sniuose. Pasisotinimui, silkė turi praryti la
bai daug tokių neužmatomų akimis arba vos 
užmatomų gyvūnėlių. Silkė gaudo tuos gy
vūnėlius su ypatišku, jai duotu gamtos, tink
leliu, susidedančiu iš ilgų, iškarbuotų kaule
lių, pritvirtintų prie vidurinės pusės pažan
džių lankų. Ryjant vandenį, jis turi pereiti 
pirmiausiai per tą tinklelį, smulkus gyvūnė
liai pasilieka ant kaulelių kaip paprastame 
žvejų tinkle žuvys.

nugaros turi tris plėves, 6 tat* apatinio žan
do mažą ūsą. , w

Pikša panaši į tronžutfą, pirmutinė nu
garinė plėvė turi pia^uvų. pavidalą, terp 
apatinių plėvių yra ant ^unę juodas taškas. 
Pikša gyvena tose jau jūrėse, kur yra ir tron- 
žuvės ir jų teipgi žvėjaf prigaudo kas metas 
didelę daugybę. -In

Kambala gyvena |un&fa, turi visai pa- 
plokštų kūną ir akis VYenojb tik galvos pu 
sėj.

Musų jaunuomenė 
ir netikėjimas. Pa
rašė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa. 1905 m. 75 pusi.

- Autorius čia peržiūri net 
istoriją netikėjimo, bet vien 
krikščioniško , netikėjimo. 
Tuom tarpu netikinti, atšalę 
prie tikėjimo buvo visose ga
dynėse, ne vien krikščioniš
koj. Tikėjimą visada, viso
se gadynėse, žmonės darė įna
giu visai netikė ji miškų sie
kių, o tas ir yra svarbiausia 
priežastis apsireiškimo neti- 
kėjimo; Autorius vienok tų 
priežasčių jieško ne ten, kur 
jos yra. Užbaigoj p. Uosis 
stengiasi įkalbėti, kad tikėji
mas vien gina lietuvius nuo 
ištautėjimo. Ar ištikro teip 
yra? Katalikystė labiausiai 
prisidėjo prie sulenkinimo 
vis.ų augštesnių luomų Lietu
voj. Kaip gi katalikystė ga
li ginti lietuvius nuo ištautė
jimo, jeigu tikėjimo daboto
jai, Lietuvos kunigai, pats, 
su mažu išėmimu, yra sulen 
kėję ir dabar dar bažnyčia 
labiausiai prisideda prie len
kinimo lietuvių. Klebonijos 
tai svarbiausios lenkystės 
tvirtynės Lietuvoj. To, tur
būt, ne išdrys užginti ne p. 
Uosis.

z Silkes galva ir dalis pažandlių laukį.
. Kbg —pažandžiį lankas. B — pažandžių lapeliai. 

Rst — kauleliai tverianti tinklą gaudymui gyvūnų.

Silkių ikrai sunkesni už vandenį, todėl 
jie nupuola ant dugno. Silkės, tokiu budu, 
negali mesti ikrų jūrėse, kur dugnas išklotas 
smulkia pieska ir dumblu. Ten ikrus užne
štų dumblas ir jie pražūtų, dėl stokos oro 
silkyčiai negalėtų išsivystyti. Todėl silkės 
metimui ikrų jieško tokių vietų kietoje že
mėje; tokias vietas randa jūrių lėkštumose 
prie krantų. Į tokias vietas kas metą plau
kia nesuskaitoma daugybė silkių mesti ikrus.

Žvejai tokiose vietose užtaiso tinklus ir 
prigaudė didelę daugybę silkių. Kas metą 
pagauna apie 10000 milijonų silkių užganė- 
dinimui žmonių reikalavimų.

Mėsa šitų žuvių brangh
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DALIS lį,
Kremzlinės arba ganoidinės žuvys.

Žuvys šitos dalies7 'turi ne kaulinį, bet 
kremzlinį skeletą ir tokius jau pažandžių 
dangčius. j f

Eršketas vokiškasis turi 6 metrus arba 
19-į pėdos ilgio. Gyvena .visose Europos jū
rėse, išėmus Juodųjų ir Kaspiškų. Paskuti
nėse jūrėse gyvena kita atmaina — masko
liškasis eršketas, mažesnis už vokiškąjį. M/- 
šti ikrus eršketai plaukia iš jūrių į- upes.

Skeletas eršketų per visą,, jų amžį pasi
lieka kremzliniu. Toks skelbtas negalėtų 
palaikyti teip didelio sausžemių sutvėrimo, 
bet, kaip žinote, vandenyj kiekvienas daik
tas yra daug lengvesniu, ten kūno sunkumą 
palaiko vanduo^ Sudrutina erškėtų kūną 
šiek-tiek kauliniai lukšteliai einanti pen
kioms eilėms išilgai kūno; galva teipgi už
dengta tokiais lakšteliais. Vuodega pasi
baigia aštriu galu ir vuodeginė plėvė pri
tvirtinta tik iš apačios, o ne iš abiejų pusių, 
kaip kitų žuvių.

Eršketai minta smulkiais vandenų gy
vūnais: vabalais, jų kirminais,. sliekais h* 
smulkioms žuvims. Maisto jieško dumble ir 
pieskoj; apčiupinėja dumblą savo jausliais 
ūsais. Nasrai erškėtų neturi dantų. Galva 
smaili, ištysusi.

Silkė irkilkė.

vena mėšle arklių ir raguotų galvijų.

Galva

Iš Musų gyvenimo. 
Parašė Antanas Kapsas. At
spausta iš „Žvaigždės”. She- 
nandoah, Pa. 1906 m. 16 
pusi.

Mažas tai vaizdelis, bet, 
' kaip autorius tiki, labai pa

mokinantis. Nebus mat pa
mokinantis! Perstato jauną 
daktarą nenorinti važiuoti 
pas apsirgusį berną, už nu
važiavimą mylaitės kelio rei
kalaujantį 7 rubl. Niekšas 
mat daktaras, jis ne kunigas, 
tik jie, už nulydėjimą tūk
stantį žingsnių ant kapinių 
kūno gali reikalauti tokio at
lyginimo. Didžiausia vienok 
daktaro kaltė yra, kad jis 
net pėtnyčioj, net ketvergo 
naktyj jau po pusiaunaktų 
nesidrovė mėsą valgyti. Ar
gi tai nų baisi nuodėmė! Ar
gi tai »ne baisus nuskriaudi- 
mas žmonijos! Pamokino 
vienok netikusį daktarą kok
sai senęlįs, ""gaila vien, kad 
jis nešaukė į pagelbą kuni
go, o tas gal būt ir kailį iš- 
pėręs. Bet ir senelio nuo
pelnai ne maži, kadangi po 
pamokinimo daktaras, grįž
damas namon, mislijo išsiža
dėti visų peiktinų palinkimų.

Toks yra turinis šitos kny
gutės.

Kilkė panaši į silkę, bet daug mažesnė, 
gyvena prie šiaurinių Europos krantų, gau
do jas ir Baltiko jūrėse.

Sardines ir anzovės gyvena Terpžemi- 
nėse jūrėse ir prie pietvakarinių Europos 
krantų, ypač daug jų pagauna prie Prancū
zijos krantų.

Visas čia paminėtas žuvis be jokio apsi- 
rokavimo ir pasigailėjimo naikina žvejai, 
kas metas prigaucįo jų daug milijonų, džio
vina, sūdo arba marinuoja ir teip apsaugo
tas nuo pagedimo siunčia į visus svieto kra
štus parduoti.

Tronžuvis gyvena šiaurinėj dalyj At- 
lautiko ir kaimyniškose jūrėse; gyvena ir 
Baltiko jūrėse, bet čia tos žuvys mažesnės 
negu kitose jūrėse, jąs čia vadina doršiais; 
gaudomos Šiaurinėse ujrėse turi apie 1| me
tro arba 5 pėdas ilgio, o Baltiko jūrėse turi 
vos pusę metro arba 1| pėdos ilgio. Dau
giausiai šitų žuvių pagauna aplinkinėse Lo
foden salų ir prie Newfoundlando pakraš
čių. Kas metą prie Lofoden salų1 ir New- 
foundlando krantų atplaukia dideli pulkai 
šitų žuvių. Tąsyk čia atplaukia ir daugybė 
laivų žvejoti.

Nesuskaitoma daugybė tronžuvių renka
si paminėtuose kraštuose mesti ikrus. Ikrai 
šitų žuvių lengvesni už silkių ikrus, jie plau- 
kinėja ant vandens paviršiaus; todėl tronžu- 
vės gali mesti ikrus ir jūrėse, kad ir giliose 
vietose, kadangi jie neskęsta. Žuvys, mesti 
ikrus renkasi pulkais paminėtuose kraštuose 
todėl, kad tame laike randa čia pakaktinai 
maisto. Prie Lofoden salų tamąJaike susi
renka daugybė silkių, kurias gaudo tronžu- 
vės. Tronžuvės — didelės žuvys, plaukia 
greitai, nasrai jų dideli su aštriais dantimis, 
minta žuvims, taigi veda draskančių žuvių 
gyvenimą. Parva.jų tamsiai ruda. Ant

DALIS III.
s Rėkinai.

Prie tos dalies priguli žuvys turinčios 
krėmzlinį skeletą, bet be pažandinių dang
čių; pažandžių skylės išrodo kaipi atidaryti 
plyšiai. Nasrai skersai galvos.

Mėlynasis tekinas turi 4| metro arba 
iu sieksniu ilgio.

Milžiniški rėkinai gyvena jūrėse šiltų ir. 
vidutinės šilumos* krantų; 1 
gulinčiose jūrėse jų nėra, nėra jų nė Siauri
nėse, nė Baltiškose jūrėse.

Oda rėkinų gromuliuota, šiurkšti, ka
dangi ant kiekvieno žvyno yra užriesta atgal, 
kaipi dantis, išauga. Pažandės neuždarytos 
dangčiu, bet telpa ypatiškuose krepšeliuose; 
skylės tų krepšelių yra iš šonų, už galvos, 
kaipo tiesus plyšiai.

Rėkinai drūtos, draskančios žuvys. Nuo 
jų vuodegos sudavimo negali išsigelbėti nė 
didžiausios ir dručiausios žuvys, žinoma, išė
mus didžuvių. Rėkinai užpuola ir ant besi- 
maudančių jūrėse žmonių. Kūnas jų ilgas, 
uodega tvirta, todėl šitos žuvys plaukia grei
tai. ' >

Nasrai yra galvos pryšakyj, juose yra 
kelios eilės didelių, aštrių kaip peiliai dan
tų, todėl rėkinai lengvai gali perkąsti kad ir 
dideles, pagautas žuvis.

i a jurese ~
toliau į šiaurius Tnsdžių šakas.

SKYRIUS II.
Sanarkojai sutvėrimai.

Prie to skyrio priguli gyvūnai uždengti 
raginiu serdoku, susidedančiu iš atskirų žie
dų, užbaigos, arba kojos susideda iš mažų 
sąnarių.

KLIA3A 1/
Vabalai.

_ Čia priguli sanarkojai sutvėrimai, kvė
puojanti liuosu, taigi nesutirpusiu oru. Ka
nas susideda iš trijų dalių: galvos, krutinės 
ir pilvo. Prie kūno pritvirtinta pora ūsų, 
trys poros kojų ir, didesnėj dalyj, 
sparnų.

DALIS I. 
Kietasparniai vabalai.

Nasrai krutanti, pirmutiniai 
persikeitę į raginius priesparnius.

dvi pori

Redakcijos atsakymai.z
Hlrtmanovi^iui. Savo 

te, duodamas mums savo 
mokslišką pamMrinimą, kito
kioj prasmėj vartoji žodį 

* gyvybė negu ten, kur „Lie
tuva” nepatinkantį patėmiji- 
mą prikergė. „Lietuva” to
dėl ne paklaidino skaitytojų. 
Kam gi todėl tie tušti be ver
tės ginčai! Jiems mes laiko 
ne turime.

Pinigų Prekė. _
Iki 500 rubliu, rublis po................... 52j
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. 52|c 
Virsi 1000 rubliu, rublis po............... 52c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
80c. ant paczto kuziu.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
Buvaikezcziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per „Lietuvon*! redakcija, adresuo
dami: A. Otsaeveki,
924 38rd St., * Cbicaco, UI K — tronžuvt^ D — dorių, Sch — pikša

sparnai 
Užpaka

liniai sparnai — pieviniai, nenaudojami, su
dėti kelis kartus. Persikeičia pilnai, taigi 
vabalai persikeičia iš kirmino į gromulį.

. Karkvabalis turi 2 į centimetro arba 1 
coli ilgio.

Karkvabalio kūne nėra nė kaulinio nė 
kremzlinio skeleto, kokį turi visi iki šiol jau 
peržiūrėti gyvūnai, n Karkvabalio kunui. 
tvirtumą suteikia raginis .serdokas, užden
giantis iš lauko visą kųpą. >^Bet atskiros va
balo kūno dalys turi tyut krutančioms, ka
dangi kitaip jis negalėtų nuo vietos pasikru
tinti. Todėl karkvabalių saldokas, kaip ser- 
dokai senovės -kareivių, susideda iš atskirų 
dalių, panašių į žiedus?- sujungtų terp savęs 
minkšta oda. Todėl ttti in seniokas, užden
giantis vabalo kojas, susideda iš atskirų žie
dų arba sąnarių. -.s r

Kūnas karkvabalio susideda iš trijų da
lių, aiškiai besiskiriančių .viena nuo kitos. 
Pirma dalis — galva; ji uždengta iš lauko 
kieta ragine galvos uždanga, atsikišusia pry- 
šakiu. Žiūrint? kaip karkvabalis įsikasa į 
žemę ir iš jos jšĮeadą, galima patėfhyti, kad 
jis knisa žėmę tftonr kietu gatviniu sėrdoku.

Antra dalis — krūtinė;. susideda iš tri- 
gana stambių, žiedų. Paskutiniai du

Karkvabalis ir jo persikeitimai.
M — patiaas, W — pataitę L — kirminas, P —grumulas, 

žiedai susijungę viens su kitu. Prie kiekvie
no krūtininio žiedo prisegta pdra kojų, o kad 
žiedų yra 8, tai šitie vabalai kojų turi tris 
poras, arba šešias kojas. Apart to, nugaros 
dalyj, prie pirmojo ir antrojo žiedo pritvir
tinta po porą sparnų, tai gi iš viso dvi pori. 
Sudėti vabalo sparnai uždengia antrą ir tre
čią serdoko žiedą. Todėl, sudėjus vabalui 
sparnus, nuo viršaus trečiojo, krutinės žiedo 
suvisu negalima matyti, o antrojo žiedo ma
tyt vien maža trikampė dalis sparnų pra
džioj. Kieta nugara krūtininio serdoko žie
do vadinasi krutinės žiedu; karkvabaliai jį 
turi rausvai rudos parvos arba juodos.

Trečioji dalis — pilvas; susideda iš ke
lių žiedų ir pasibaigia ilgu, užriestu į apačią, 
akstinu.

Gegužio mėnesyj karkvabaliai išlenda iš 
žemės ir lakioja nuo* vieno medžio ant kito ir 
ėda lapus. J ieškant maisto, karkvabalis
pasinaudoja iš akių, taigi matymo ir jauslių 
^įsų, kuriais apčiupinėja 

Akys yra 
abiejuose galvos kraštuose^ 
ir išrodo kaipi du maži pus
račiai. . Žiūrintį vabalo akį 
per padidinantį stiklą, gali
ma patėmyti, kad paviršius 
jos susideda iš daugybės še- 
šiakančių dalelių. Ūsai yra teipgi pritvir
tinti prie galvos, susideda iš ilgesnės lazdu
tės ir kelių ilgų, siaurų vąšelių, kurie gali 
susiglausti ir išsiskėsti. Ūsai tie yra nevien 
dasilytėjimo organais, bet, be abejonės, jie 
yra ir girdėjimo organais. *

Karkvabalis prisigriebia prie savo mai
sto, taigi prie medžių lapų, su pagalba savo 
sparnų. Bet,-lekiant, karkvabaliams, kaip 
ir kitiems kietasparniams vabalams, padeda 
vien užpakaliniai sparnai. Pirmutiniai 
karkvabalių sparnai persikeitę į išpustus ra
ginius antsparnlus. Jie saugoja silpnus, 
minkštus sparnus ir minkštą dalį pilvo,.ku
ris uždengtas kietu serdoku tik iš apačios ir 
šonų.

Bandydamas lėkti, karkvabalis pakelia 
truputį antsparnius ir pradeda smarkiai kvė
puot Tai suspausdamas, tai išskėsdamas 
pilvą, vabalas traukia į savo kūną orą. Oras 
įeina į kūną per mažas skylutes esančias ant 
baltų trikampėlių iš abiejų kraštų juodojo 
pilvo. Skylutės tos eina į ilgas, išsikeroju
sias dūdeles, vadinamas trachėjoms, išsikero
jusias po visą vabalo kūną ir jos išvadžioja 
ten orą. • »

Nutūpęs ant medžio, vabalas drūčiai įsi
kabina į lapus aštriais nagučiais, ėsančiais 
ant paskutinio kojų sanarėlio.J

Dviem mažais, bet tvirtais raginiais žan
dukais karkvabaliai kanda nuo lapų y ieną 
po kitam šmotelį ir kartais nuėda visus la
pus. % j

Kaip tik karkvabaliai išlenda iš žemės, 
porą sanvaičių vėliau, pataitė iškasa mink
štoj žemėj duobeles ir į kiekvieną tokią duo
butę padeda po kelis baltus kiaušinėlius di
dumo kanapių grūdo. Į porą sanvaičių iš 
tų kiaušinėlių išsivysto trumpi, stori kirmi
nai. Kaip ir daugumos kitų gyvenančių 
tamsoj gyvūnų, parva tų kirminų balta, jie 
spangį, kadangi tamsoj su akimis negalima 
matyti, todėl akys tamsoj gyvenantiems gy
vūnams suvisu nereikalingos, naudos' nė jo
kios negali atgabenti. Jie minta augmenų 
šaknelėms, kurias kramto savo tvirtais žan
dais. Tais tvirtais žandais karkvabalių kir
minai kasa žemę, kadangi kojos jų silpnos ir 

. netinka tokiam darbui. Kirminai tie turi 
tiek jau kojų, kiek jų turi ir suaugęs kark
vabalis, taigi — tris poras. Trečią vasarą 
karkvabalio kirminas iškasa žemėj olą ir per
sikeičia joje į baltą, nekrutantį grumulį. Į 
porą sanvaičių gromulio oda trokšta ir iš jo 
išeina jau pilnai išsivystęs karkvabalis. Jis 
žiemą perleidžia dar po žeme ir sekantį pava- 
vasarį, taigi pavasaryj ketvirto meto po išsi
vystymo iš kiaušinio kirmino, išlenda iš že
mės kaipo pilnai išsivystęs karkvabalis.

Karkvabaliai ir jų kirminai labai ėdrus 
sutvėrimai. Jie labai kenkia augmenims. 
Ypač daug blėdies'pridirba kirminai, kadan
gi jie ėda augmenų šaknis; o augmens su 
nuėstoms šaknimęnegali augti, turi nudžiū
ti. Todėl reikia saugoti visus priešus kark
vabalių: kurmius, varnas, šikšuotsparnius, 
labiausiai gi giedančius paukščius.

Berželio vabMaSpanašus karkvabaliui^

Jis Išsivysto teip, kaip į 
ir taipjau daro daug blėdiea

x t
Šūdvabaliai tokio jau didumo kaip ir 

karkvabaliai. Šitie vabalai ir jų kirminai gy

Vabalas elnias didžiausias iš vabalų Eu
ropoj; dideli žandai patinų išrodo kaip elnip 
ragai, todėl ir vadina juos vabalais-elniais.

Žuvininkas gyvena vandenyj. į Šitie
vabalai ir jų kirminai daro daug blėdies 
prūduose, naikina ypač jaunas žuvytes.

Duobkasiai užkasa į žemę mažus, pa
stipusius žvėrelius ir į jų kūną deda savo 
kiaušinius; išsivystę iš kiaušinių kirminai 
minta mėsa tų žvėrelių.

Švento Jono vabalas tykiose vasaros 
naktyse leidžia ypatišką šviesą; lakiojant 
šitiems vabalams, rodosi, lyg kad lakiotų ko
ki stebuklingi žiburėliai. .

• Dievo karvutės naudingi vabalai — jie 
naikina, ypač, vodingus smulkius vabalus ii 
grybelius.

Obuolinis ilganosis mažas vabalėlis, tu
rintis vos 4 milimetrus ilgio, bet labai vodin- 
gas: savo ilga, ištysusia kaip triubelė galvu
te, Šitie vabalai perduria kvietkinius .bummi
rus obelių ir kriaušių ir į padarytas skylu
tes deda savo' kiaušinius. Išsivystę iš kiau
šinių kirminai nugraužia vyrukus ir motes 
žiedų ir, tokiu budu, neduoda vaisiams užsi- 
mėgsti; toki žiedai nudžiugta. Kad neprilei
sti tų vodingų vabalų prie vaisinių medžių 
žiedų, paprastai ištepa medžių kamienus vi
sokioms limpančioms medegoms.

Žieveėdis vabalas daro labai daug blė- 
diea giriose. Minta jis žieve ir brazdu ar- 
žuolų ir kitokių medžių; tūli, šitos veislės,

Sudėlin? vabalo akis.

Žievečdžiai vabalai ir jų kirminai išgraužtuose medžio 
; žievėj kanaluose.

vabalai išgraužinėja perėjimus eglių žievėj ii 
daug medžių išnaikina. .Važiuojant per gi
rią, tuojaus galima patėmyti medžius užpul
tus šitų vabalų^ tokiose giriose matyt -daug 
nudžiovusių, apmirusių medžių.

DALIS II.
Drugiai arba žvynasparniai vabalai. ~

Nasrai jų turi pavidalu triubelės susirie- 
tusios spiraliskai; su jais drugiai čiulpia 
saldžius žiedų syvus. Abidvi sparnų poros 
vienokios, susideda iš ištemptos plėves, api
bertos smulkučiais žvyneliais. Persikeiti
mus atlieka pilnus, taigi iš kiaušinių išsivy
sto kirminai, o tie pereina į buoželes, iš ku
rių jau išsivysto drugys.

Koputiioiai drugiai.
rM — tupiolia patinas kopaitinio drugio. fW — lekianti pa
taitė. eW — pataitė dedanti kiaulinius. E — kiautiniai. 
RS — drugio kirminas ir ant jo tupintis drugių priešas raite
lis. RP — kirminas apibertas buoželėms raitelio. 8 — raite
lis. M — jo kirminas. P — jo buoželė. RM — kirminai 

drugio su kirminais raitelio.

(Toliau* bui )
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Sidabrinis kryželis 
arba

DAILIDE IŠ NAZARETO. 
APYSAKA EUGENIJAUS SUE.

Verte J. Laukis.'

Genavaitė, nežiūrint į tai, kad ją krėtė 
pažiurėjus į Jėzaus bausmę, negirdėdama jo 
vaitojimų, pabūgo, kad jis gal apalpo iš 
skausmo ir pažiurėjo į jį savo, pilnomis san- 
jautos, akims: o, tai buvo baisus reginys jai!

Pečiai Jėzaus buvo nudėti viena kruvina 
žaizda, perskirta kur-nekur pamėlynavusio
mis ir sutinusiomis raukšlėmis; ties tomis 
vietomis tik oda nebuvo trukusi. Jėzus pakė
lė veidą į dangų ir uždarė akis,turbut, dėlto, 
kad nematyti šitos nepermaldaujamos minios. 
Jo veidas pamėlynavęs ir apsiliejęs prakai
tu rodė baisų kentėjimą prie kiekvięno naujo 
kirčio, įsipiau jaučio jam į gyvas mėsas. Vie
nok kartais jis bandė nusišypsoti savo aniuo- 
liške atsidavime. Augštasis kunigas, dak
tarai tiesų, senatas ir visi ištvirkėliai fafizėjai 
žiurėjo su džiaugsmu ir gotumu į ■ išpildymą 
bausmės. -* •

♦ Iš pikčiausiai besidžiaugiančių iš šitos 
kankynės, Genavaitė patėmijo: daktarą Bo- 
ruch^, Kaifošių ir bankierių Aiuošių.

Budeliai, beplakdami, pradėjo apilsti; 
jie sulaužė į Jėzaus pečius kuone visas savo 
rykštes ir ėmė dėbsnęti akimis į daktarą Bo- 
ruchą, tarytum klausdami, ar ne laikas už
baigti kankinimą. Bet daktaras tiesų sušu
ko: ’ ’’

— Ne, ne! suplušokite savo rykštes iki 
vienai! s

Prisakymas farizėjų buvo išpildytas: pa
skutinės rykštės buvo suplušotos į jauno Na- 
zarėniečio pečius ir kraujas ištryško bude
liams ant veidų. Tai nebuvo jau jam pra
kirsta oda, tik išvien kruvina žaizda. Kan
kinimas buvo toks žvėriškas, kad Jėzus, ne
žiūrint ant savo narsumo,- neištrivojo ir nu
leido galvą ant kairiojo peties; jo keliai dre
bėjo ir jis butų pargriuvęs ant žemės, jei ne 
Virvės, kurios, per Vidurį jo kūno, rišo jį 
prie stulpo. Pontijus Pilotas, išdavęs šitą 
prisakymą, įėjo atgal savo namam jis dabar 
vėl išėjo laukan ir davė^enklą budeliams pa- 
smelktąjį paleisti.

Budeliai atrišo ir laikė jį; vienas užme
tė jam ant pečių vilnonę jo tuniką. Prisily- 
tėjimas šitos šiurkščios gelumbės prie suka
poto kūno, padarė naują ir tokį bsųsų skau
dėjimą, kad Jėzus drebėjo visais sąnariais. 
Pati perdanga skausmo atpeikėjo jį: jis pa
kėlė galvą, stengėsi stovėti ant kojų teip 
tvirtai, kad apsiėjo be pagelbės savo bude
lių, atidarė akis ir pažiurėjo į minią su jau
trumu. ' .

Pontijus Pilotas, manydamas, jog jis už
ganėdino neapykantą farizėjų, tarė miniai, 
po atrišimui Jėzaus:

— Štai tas žmogus! — ir davė ženklą sa
vo oficieriams eiti į jo namą; jis buvo beei
nąs paskui juos, kaip Kaifošius, augštasis 
kunigas, pasikalbėjęs tyla su daktaru Bbru- 
chu ir bankierium Ainošium, sušuko, stabdy
damas gubernatorių, nusitvėręs jį už drabu
žių:

- — Viešpatie Pilote, jei tu atleidi Jėzui, 
tai neesi draugu Imperatoriaus, nes Nazarė- 
nietis vadina save karaliumi, apsišaukia 
prieš Imperatorių!

— Pontijus Pilotas pabugs pasirodyti 
išdaviku savo ponui Imperatoriui Tiberijui 
— tarė savo draugams vienas žvalgų, užpa
kalyje Genavaitės. '

— Jis priverstas bus išduoti Nazarėnie- 
tį. ' > .

Po to, tie nedorėliai šaukė didžiu balsu:
— Myris Nazarėniečiui! j nevidonui Im

peratoriaus Tiberijaus, globėjo Judėjos!
— Teip, teip! — šaukė kiti — Nazarė- 

nietis vadino save Karaliumi Žydų!
— Jis norėjo nugriauti valstybę Impera

toriaus Tiberijaus!
— Jis norėjo apšaukti save karaliumi, 

kiršindamas žmones prieš romėnus, musų 
draugus ir bičiulius!

— Atsakyk ant to Pontijau Pilotei — 
šaukė iš vidurio miiiios vienas iš dviejij žval
gu

— Kaip tas yra, kad męs, žydai, dau
giau negu tu, esame atsidavę galybei Impe
ratoriaus Tiberijaus, tavo ponui! Kaip tas 
yra, kad męs, žydai, reikalaujame myrio 
maištininkui, kuris norėjo nugriauti romi
škąją valdžią, o tu, gubernatorius Tiberijaus, 
norėtum dovanoti šitam pasikėlėliui?

Šita apostrofa pasirodė daugiau užgavi- 
mui Pontijaus Piloto, kadangi iš visų pusių 
jie šaukė:

— Teip, teip, tas atrodytų daugiau ant 
apgavystės Imperatoriaus, paleidus Nazarė- 
nietį!

— Ar nedarodytų bent, kad jie buvo 
susimokinę!

' Pontijus Pilotas, nors ir norėjo, gal, iš
gelbėti jauną žmogų, bet iš minios pasipy
lus užmėtinėjimame, kurie galėjo užtraukti 
paabejojimą apie jo ištikimybę Imperato
riui Tiberijui, jis pradėjo rūpintis. Jis pri
siartino prie farizėjų ir ėmė pusbalsiu šne
kėtis, kuomet kareiviai dabojo surištą Jėzų, 
stovintį terp jų. Čion Kaifošius, augštasis 
kunigas, rodydamas į Jėzų, tarė į Pilotą gar
siai, idant jį išgirstų minia:

— Męs susekėme, kad šitas žmogus iš
kraipo musų tautą, kad jis užgina .mokėti 
don į Ciesoriui ir kad jis vadina save Kara
liumi Žydų, kaipo esantis Sūnūs Dievo.

Ant šito Pontijus Pilotas, atsigręždamas 
į Jėzų, tarė:

— Ar tu esi karaliumi žydų?

V — Ar tu sakai šitą pats nuo šavęs? — 
paklausė Jėzus, nusilpnėjusiu nuo kančir 
balsu — ar klausi. to manęs dėlto, kad kiti 
tau tą pasakė pirma manęs?

— Augštiejie kunigai ir senatoriai išda 
vė tave man — tarė Pilotas, —r Ką tu es 
padaręs? Ar tu sakaisi esąs karaliumi žy 
dijf

Jėzus lengvai pakratė galvą ir tarė:
— Mano karalija nėra šio svieto; jei ma

no karalija butų šio svieto, tai mano drau 
gai butų kovoję, kad. neleisti mane išduot 
tau; bet aš atkartoju: mano karalija nėra B 
šio svieto.’. , - 4 .. <

Pontijus Pilotas vėl atsisuko į farizėjus, 
lyg kad imdamas juos už liudininkus Jėzaus 
atsakymo, jį paliuosuojančio, kadangi jis 
pasakė, jog jo karalija nėra iš šio svieto.

— Jo karalija — manė Genavaitė — be 
abejo, yra nežinomuose -svietuose, kur, su- 
lyg musų druidiško tikėjimo, męs* susivieny
sime ‘ su tais, kuriuos mes mylėjome šičia. 
Kaip jie išdryso nukaitinti. Jėzų kaipo pasi- 
kėlėlį prieš Imperatorių? Tą, kuris teip tarų 
k i ai kartodavo: „Atiduok Ciesoriui kas yra 
Ciesoriaus, ir Dievui kas yrą Dievo.”

Bet, vargas! Genavaitė pamiršo, kad 
neapykanta farizėjų yra nepermaldaujama.

Viešpačiui Boruchui, Ainošiui ir Kaifo- 
šiui pusbalsiu su Pilotu pasikalbėjus, Pilotas 
tarė Jėzui:

— Ar tu esi, ar ne, sunumi Dievo?
— Teip — atsakė Jėzus savo švelniu bet 

tvirtu balsu, — teip, esiu.
Prie šitų žodžių kunigai, daktarai ir se

natoriai pradėjo šaukti su pritarimu minios:
— Jis piktažodžiavo! Jis pasakė esąs 

sunumi Dievo!
— O tas, kuris sakosi esąs sunumi Die- 
teipgi vadina save karaliumi žydų!
— Jis yra nevidonu Imperatoriaus!
— Myriop! Myriop Nazarėnietį! Nukry

žiuok jį! v.
Pontijus Pilotas — keista sudėtis baili

škos silpnybės’ir teisingumo — norėdamas, 
be abejo, padaryti paskutinį pasistengimą 
išgelbėti Jėzų, kurio jis neskaitė kaltu, pasa
kė miniai, kad yra įprotis šiai šventės die
nai paleisti vieną prasikaltėlį ir kad žmonės 
turėjo pasirinkti šitam mielaširdystės darbui 
vieną iš dviejų arba kalinį vardu Barabą, ar
ba Jėzų, kurį jie jau >umušė rykštėmis, ir pa
skui pridūrė:

— Kurį, iš dviejų, jus norėtumėte, kad 
aš jums paleisčiau: ar Jėzų, ar Barabą?

Genavaitė matė farizėjiškus žvalgus bė
giojant nuo vieno būrio pas kitą ir sakant:

— Reikalaukite paleidimo Barabo, tegul 
jie išduoda Barabą.

Ir čia minia sušuko iš visų pusių:
— Išduok Barabą ir dabok Jėzų!

Bet ką aš darysiu su Jėzumi? — tarė 
Pontijus Pilotas.

— Nukryžiavok jį! — sušuko tūkstantis 
balsų.

-r Bet ką gi jis blogo padarė? — užklau
sė vėl Pilotas.

— Nukryžiavok jį! — šaukė minia dar 
labiau įnirtusi.

— Nukryžiavok jį!
— Myris Nazarėniečiui!
Pontijus Pilotas, neturėdamas drąsos 

apginti Jėzų, kurį jis rado nekaltu, davė 
ženklą vienam savo tarnų, kuris įėjo į guber
natoriaus namus, kuomet minia šaukė su di
desniu įnirtimu:

— Nukryžiavok Nazarėnietį! Nukry
žiavok jį!

Jėzus buvo vis ramus, liūdnas ir užsimą
stęs, tarytum ne apie jį tas viskas ėjo.

— Be abejonės — tarė Genavaitė pati 
sau — jo mintys yra jau tame, nežinome 
sviete, iš kurio męs užgimėme ir kuriame gy
vensime vėl, apleidę šitą svietą.

Tarnas Pontijaus Piloto sugryžo, nešda
mas vienoje rankoje sidabrinį uzboną, kitoje 
rankoje indą; kitas tarnas paėmė indą, o pir
masis pylė vandenį į jį. Pontijus Pilotas 
pavilgė rankas į vandenį, sakydamas balsu:

— Aš neesiu kaltas myriui šito teisingo 
žmogaus; žinoki tesi su juo. Aš mazgoju 
rankas nuo to.

— Tegul kraujas Nązareniečio puola ant 
mus ir ant musų vaikų. ?

— Imkite tad Jėzų ir kryžiuokite jį pa
tys! — atsakė Pontijus. -

— O kaip reikalaujate Barabo, tai jis 
bus jums paleistas.

Ir Pilotas įėjo savo naman prie šukavi
mų minios. Kaifošius, daktaras Boruchas, 
bankierius Ainošius ir kiti farizėjai su 
džiaugsmu iškėlė savo kumštis rodydami Jė
zui. s

OficieraS, kuris vedė būrį milicijos, nu
skirtą areštavimui sunaus Marijos, Alyvų 
darže, priėjęs prie Kaifošiaus tarė jam:

— Viešpatie, vedant, Nazarėnietį ant 
Golgotos, vietos žudymo prasikaltėlių, mums 
reikės pereiti žmoningą kvartalą Teismo Var
tų: ramume šalininkų šito maištininko gali 
būti tik nuduotas, o atėjus kvartalan šitos 
žiaurios žmonijos, jie gali pasikelti išliuosa- 
vimui Jėzaus. Aš galiu atsakyti už drąsumą 
mano narsių kareivų; jie jau šį rytą po mir
tinai kovai privertė bėgti didelį pulką aky- 
plėšų valkatų vedamų plėšiko Vardu Banajo, 
kuris norėjo priversti mus išduoti Jėzų. Nė 
vienas iš tų niekšų neištruko, nežiūrint ant 
įnirtusio priešinimosi.

— Biaurus melagis! —- tarė Genavaitė 
pati sau, išgirdusi šitą pasigyrimą milicijos 
oficiero, kuris sakė toliau:

(Tolinus bus)
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| Maskoliškas > laikrašti 

„Pravo” pagfcrsfoo paslapt 
maskoliško faddus ministe 
io Durnovo J visjjs guberna 

torius cirkuliarą, kuriame 
prisako gubęrųatoriams iš vi
sų pajiegų pasiafojngti, ren
kant atstovus į {Viešpatystė.- 
durną, nedaleisti, kad ypač 
kaimų apskričiu^e išrinktų 
radikalą. TMgi Bfcnat ką vi
daus ministeris viešai paža
da, tą naikina, paverčia į 
niekus paslaptais cirkulia
rais: jis viešai prisakė guber
natoriams ir kitokiems urėd- 
ninkams nesikišti į rinkimus, 
o slapta prisako nedaleisti iš
rinkimo radikalų. Tai tau 
ir pažadėta rinkimų laisvė!

| 10 d. kovo, Pranzucijoj, 
kastynėse Coufrieres atsitiko 
baisi expliozija trijose kasty- 
nių olose. Po expliozijai per 
olas pradėjo veržti esi liepsna 
teip, kad nieks negalėjo olo
se esančių gelbėti. Olose gi 
buvo 1800 žmonių. Iš to 
skaitliaus išsigelbėjo per ki
tas olas tik 789, kiti visi, 
1100 žmonių pražuvo. Teip 
didelės nelaimės kastynėse 
Europoj seniai ne buvo, ka
dangi ten visgi kastynes ge
riau negu Amerikoj prižiūri. 
Dabar visur renka aukas su- 
šelpimui šeimynų pražuvusių 
darbininkų.

į Berlyno gydytojas, Dr. 
K och, laikė pranešimą apie 
viešpataujančią ypač terp vi
durinės Afrikos negrų miego 
ligą. Koch užtjkrina, kad 
minėtą ligą platina esanti 
Afrikoj musė; vaisto prieš tą 
epidemiją iki šioj nesurasta. 
Liga ta platinasi vakarinėj 
Afrikoj. Iki šiol nuo jos pa
simirė 200000 žmonių. Ap
linkinėse ežerų Viktoria iš
mirė čieli negrų kaiipai.

| Kadangi LenįtiJpJ revo- 
liucijonieriams iš pačto sta
cijų pasisekė keliose vietose 
paveržti pinigus, tai centrą- 
liškoji pačto užveizda panai
kino siuntinėjimą laiškų su 
pinigais, už tokius siuntinius 
pačtas neatsako.Tą privalo ži
noti ir Amerikoj gyvenanti lie 
tuviai norinti siųsti pinigus į 
Maskoliją. 1

| Prancūzijoj netikėtai pa
sitrankė nuo vietos Rouviero 
ministerija. Mat parlamen
tas davė papeikimu ministe- 
riams už bažnytinę politiką. 
Surašinėjant mat bažnyčių 
turtus, daugelyj vietų atsiti
ko kruvini susirėmimai terp 
ginančių bažnyčias karstų 
katalikų įr policijos.

| 7 d. vasario, ant Tahiti 
salų ir kitų aplinkinių (Ocea- 
nijoj) siautė baisios vėtros, 
kurios neišpasakytai- daug 
nuostolių ir nelaimių pridir
bo. Tūlas skaitlius mažų sa- 
lučių laikę tų vėtrų nusken
do į jūres su žmonėms. Skait
lių pražuvusių žmonių paduo
da ant 10000.

| Vokietijoj valdonų šei
mynos buvo paliuosuotos nuo 
mokėjimo ifiokesčių, bet da
bar tos kunigaikščių privile
gijos likosi i, panaikintos ir 
kunigaikščiai ir karaliai, teip- 
gi pats ciecoritts, nuo savo 
turtų turės inokĮti prigulin
čius iždui mokesnius kaip ir 
kiti ukėsai. ar

f | Pietinėj Austrijoj, kasty- 
nėse Coal, Ttirvis distrikte, 
nugriuvo galerija ir užbėrė 
apačioj dirbusius darbinin
kus. Prie tc£*40 kalnakasių 
ir vienas inžinierius likosi už
mušti.

| 11 d. kovo pasimirs 
gentines preaidenta*, 
Manuel Quintana.

Ar-
Pr.

| Berlyne, Vokietijos par
lamentą atlankė caro daboto
jas,'garsus kraujagerys Jene- 
rolas Trepov ir gana ilgą lai
ką klausė svarstymų. e Gaila, 
kad jo neišvijo iš parlamen • 
to. Tokiems kraujageriams 
ne^gal būt vietos tautų parla
mentuose.’

-

I Ant salų Lofato, Norve
gijos pakrantėse, nuo kalno 
nusiritusi sniego lavina užbė
rė tūlą skaitlių žvejų name
lių ir juos sugriovė. Iš po 
namų griuvėsių ištraukė 21 
negyvėlį ir 30 ■ -sužeistų žmo
nių.

Nelstatymiškai gimęs 
kūdikis.

Parašč Kabe Ewald. ■
Kartą gyveno kur ten 

bajoras, jis įsimylėjo į 
merginą, su kuria negalėjo 
apsivesti, kadangi ji netur
tinga ir iš prastos kilmės bu
vo. . Bet pats bajoras da ir 
nebuvo pilnametis, — buvo 
da priklausomas - nuo jo gi
minių, kurie jokiu budu jo 
susituokimo su neturtinga 
mergina nedaleido.

Iš pradžių pergalėjo jis sa
vo meilės kibirkštį, nors pats 
gerai žinojo, kad mergina jį 
teipgi myli, darė tą todėl, ne
norėdamas merginą nelaimin
ga padaryti? Vienok neuž- 
ilgio pasirodė, kad visai 
negalima buvo be jos gyven
ti. Per dienų dienas grau
žėsi ir tapo liūdnesniu; dieną 
ir naktį jo mąstos vien pas ją 
tebuvo; jis nebegalėjo už
migti, nebegalėjo valgyti, o 
pajiegos kasdien mažinosi.

Persitikrino, kad protiškai 
ir kūniškai nupuls, ar gal 
grabe atsidurs, jeigu da il
giau savo jausmus apkariaus, 
o kadangi jam rodės, kad tie 
jausmai paties Dievo jame 
sukelti, nuėjo pas merginą ir 
prakalbėjo į ją šiteip:

,,Tu žinai, kad aš tavą 
karštai myliu ir tiktai vieną 
velyjimą teturiu: Tave Die
vo ir žmonių akyse mano mo
tete ant visados padaryti, ži
nai teipgi,' kad dėl ma
no giminių . prieštaravimo 
tas negali greičiau jvykti 
kaip tada, kada aš pilname
tis buki u. Užtai buvo mano 
nutarimas iki tai dienai lauk
ti; vienok mano meilė ir pa
traukimas prie tavęs yra teip 
didis, kad aš negaliu užmig
ti, ir visos valandos man kar
čios yra. Užtai atėjo man į 
galvą mąstis, kad Dievas — 
nors męs da ir teip jauni tebe 
esame — musų tuos jausmus 
laimįs, ir kad tai negali būti 
priešais jo norą ir valią, jeigu 
męs su viens-kitu susieisime. 
Apmąsčįau teipgi ir tą: nors 
tu mano glėbyje ilsėsiesi, lai
kui atėjus, teip ilgai, kol 
mums Dievas paskirs ant 
šios žemės krūvoj gyventi, 
kad visgi jau tas laikas ne- 
sugrįž, kuriame prievartai 
beklausant nuo karštoj mei
lės atsisakome ir tokiu budu 
begėdiškai dalį savo pačių 
laimės žudome. Užtai klau
siu tavęs, ar pavelysi man 
slapta į tavo kambarį įeiti ir 
tavę apglobti, lygiai teip pat 
kaip tu jau mono moteris bū
tum; o mano moteris tų tik
rai tuomet busi, kada tik lai
kas daleis.”
v Mergina apsipylė prakaitu 
ir įkaito, pamačiusi jį 
teip atvirai į ją kalbant: 
tada žiurėjo jata tiesiog akys- 
na, ir tarė-

„Tiesa yra tas, pone, ką sa
kote! Ir kadangi dėl manęs 
kito vyro ant plačios pa
saulės nebėra nuo to laiko, 
kaip tamista pamačiau, ir ka
dangi mano patraukimas prie 
tamistos nė kiek mažesnis ne
gu tainistos prie manęs, 
todėl bus mano kambarys vi
sada tamistai atnras, kada 
tik ateisite”.

” -K.-

■ I

Per ištisus mėnesius džiau
gėsi jauniejie savo laime ir 
garbino Dievą kasdien savo 
meiliškoje jaunystėje. Bet 
štai vieną dieną atsitiko ne
laimė: Bajoraičio arklys par
puolė ir bajoraitį ant vietos 
užmušė. Pakramta merginos 
buvo neišpasakyta ir, be a be: 
jonės, butų šita pakramta 
merginą ant lemtos pagul
džiusi, jeigu šitoji nebūtų po 
krūtims kūdikį nėšio jusi,kurį 
ji daug augščiau už savo gar
bę statė ir mylėjo. Užtai 
laukė nelaimingoji paskirto, 
atenančio laiko ir pagimdė 
gražų, gyvybės pilną kūdikį, 
labai panašų į tėvą; ir šitas 
panašumas palengvino mer
ginai kančias ir sumažino pa
kramtą. ->

Kada mergina pasveiko, 
nuėjo ji pas «gimines nu
mylėtinio ir drąsiai reikala
vo, kad jos sūnūs taptų pa
veldėtojam! jo tėvo vardo, 
tėvo turtų ir kilmės. Šitie 
vienok nesiklausė ramiai iki 
pabaigai jos reikalavimų, bet 
apdrabstė ją pašaipa ir isko- 
liojimais. „Ne kasžin kiek 
daugiau esi verta už paprastą 
paleistuvę! Šalin su tavim 
ir tavo kekšvaikiu į beturtė- 
lių namus!”

Pametė jai kelis pini
gus ir užtrenkė duris.

Mergina neėmė auksinius, 
bet paliko juos purvyne 
gulinčius ir padavė miesto 
teisme skundą. Veltui ėjo 
mergina pas visus aplinkės 
teisdarius, prašydama pagal
bos. Teisdariai darodė jai, 
kad jos reikalavimai teip ne
teisingi ir beprotiški, kad jie 
nenori nė rankas prie jų pri
kišti, kiti apšaukė ją stačiai 
beprote. Ji vienok nesirūpi
no apie tai, ką tie tiesos ap
gynėjai jai pasakojo, bet nu
tarė visą skundą drąsiai viena 
tolyn varyti.

Teismo dienoje buvo teis
mo namas žmonių kimšte pri- 
kimštag, mat paskalas apie 
merginą ir jos reikalavimus 
buvo ūmai po visą aplinkę 
ptasiplatinęs ir pasirodžius 
jai teismo kambaryje, tapo 
jije koliojimais ir prijau
čiančiais šauksmais pasvei
kinta. Mergina buvo pra
stais rūbais pasirėdžiusį, o į 
skarmalus įsiaustą kūdikį 
laikė ant rankų. Su iškelta 
galva atsistojo mergina prie
šais teismo stalą, už kurio 
septyni teisdariai sėdėjo: iš
mintingi ir seni teisdariai, sii 
ilgomis pražilusiomis barzdo- 
mis-ir maloniomis akimis.

Dabar papasakojo mergina 
visą atsitikimą, nuo pradžios 
iki pabaigai. Karštai ir už
sidegusiai išrodinėjo ji, kaip 
nepergalimai meilės jausmai 
ant jos ir to jaunikaičio už
ėjo, kuris dabar po žeme gu
li, išpasakojo, kaip jo gi
minės jų susidraugavimui pa
sipriešino ir neleido susi
draugauti; papasakojo, kaip 
jiedu nutarė iki tai dienai 
ląukti, kol abu savistoviai* 
bus ir kaip Jiedu negalėjo 
meilės jausmus benumalšinti 
ir meilei atsidavė. Mergina 
buvo kiekvieną mylimojo žo
dį atminty j palaikiusi; beat- 
kartojant juos ir bepasako
jant jai drebančiu balsu, 
tapo daugumas žiūrėtojų teip 
sujudinti, kad - net verkė. 
Tada tarė ji: „Žinau rods, 
kad prieš žmogiškas tiesas 
nusikaltau, nors inand sąžinė 
prieš Dievą gryna tebėra; 
teipgi žinau, icad atminimas 
mano prakilnaus mylimo 
man šimteriopai už žmdnių 
panieką atlygina. Tod^l ir 
tereikalauju tiktai vieno 
daikto, kad sūnūs tojo, kuris 
manę apkabini, už tikrą pa
veldėtoją jo turtų, vardo ir 
kilmės 'pripažintas butų”.

Kada mergina savo kalbą 
pabaigė, pasidarė name didis 
sujudimas ir kai-kurie iš žiu-

rėjų aukavo jai balsų, teiriiP 
gą pritarimą. Tada atsisto
jo seniausias teisdarys ir aiš
kiu balsu prisakė miniai nu
tilti. Užsidėjęs ant nosies 
akinius pradėjo versti didelę 
knygą, gulinčią prieš jį ant 
stalo. Suradęs jieškomą tie- * 
sų skyrių, be jokio laukimo 
ir galvojimo,išdavė šitokį nu
sprendimą: «

„Nupuolusi, nelaiminga 
moteriškė, — kitaip negaliu 
tavę pavadyti, kadangi tu 
savo garbę ir godonę jau pra
žudžiusi, į vargą nupuolusi ir 
žmonėms ant paniekinimo 
atiduota. Blogaiapsiskaitei, 
leizdamasi prakilnaus bajo
raičio glamonėti 4r suvadžio
ti, tapdama jOjpaslaptine nu
mylėtine, ir kaip tu iš savo 
geros valios ir noro gėdą ant 
savęs užsiėmei, teip dabar 
turi ant savęs ir visą blogu
mą, nuo to įvykusį, ant savęs 
priimti. Šiteip sprendžia 
tiesos, išduotos saugojimui 
švento moterystės ryšio; . tos- 
pat tiesos sprendžia, kad ta
vo kūdikis, neįstaty miškai 
gimęs, jokios tiesos ant var
do ir mirusiojo turtų neturi. 
Šalin iš čia ir paslėpk savo 
gėdą!”

,,O, jus teisdariai,” sušuko 
užsidegusiai mergina, o visi 
kambaryje esantieje teip įdo
miai it be kraujo klausėsi, 
,,be abejonės, turi šitas kūdi
kis, kūrinant savo rankų da
bar laikau, tokią-pat tiesą gy
venti, ką ir kiekvienas kitas. 
Teisingas ir bevyliugingai 
buvo patraukimas, išsiilgi
mas, kuris manę su mano 
mylimu suyįenyjo ir bevyliu
gingai apglobė jisai manę sa
vo rankomis. SJeigu aš ir jis 
nebuvome tikrais ženybiniš- 
ko gysenimo draugais, tai 
kas begali kitas tuom būti? 
Dirstelėkite ant šito kūdikio, 
ant vaisiaus musų beveidmai- 
niškos, tikros meilės ir pasa
kykite man, ar jus kokią 
nors klaidą ar suteršimą ant 
jo užtėmijate? Ar jums ro
dosi, kad kūdikis gražesnis ir 
tobulesnis butų buvęs, jeigu 
koks-ten dvasiškasis musų 
ryšį butų palaiminęs?”

Baigdama šituos žodžius,iš
ėmė mergina kūdikį iš skepe
tų ir pakėlė jį teip augštai, 
kad visi galėtų matyti.

„Kaip tiesos rodo* teip pa
daviau savo nuosprendį,” at
sakė teisdaryš šaltai — trum
pai.

„Ar teip toje knygoje pa
rašyta?” užklausė mergina 
teisdario, rodydama ant at
vertos knygos.

„Žinoma, kad teip čia pa
rašyta,” atsakė teisdarys. * 
„Toje knygoje yra viskas su
rašyta, ką išmintingi tiesų 
davėjai per tūkstančius metų 
už teisingą pripažysta.”.

Mergina išbalo. Jos akys 
žerėfo. Ir kol kas-nors ją 
galėjo atlaikyti, pastatė jijė 
savo kūdikį aut vidurio at
verstos knygos.
"^TTaš statau savo gyvą kū
dikį prieš tą negyvą išmin
tį!”-sušuko ji balsiai.

Išsigandęs teisdarys,atmoko 
nuo jos, o minia šaukė ir su
judo, kiti atsistojo, kad ge
riau viską galėtų apmatyti. 
Bet kūdikis juokėsi, rėkė ir 
spardėsi, kiek vien jo pajie
gos leido.

Ir tada parodė j is visų aky- 
vaizdoje, kad jis pilnas gy
vumo ir sauvaldys buvo, nes 
visu ramumu atliko ant at
vertos knygos savo gamtos 
reikalą, kad knyga ateičiai vi
sai nebetiko.

Nusprendimas, tiesa, pasi
liko tas pats, ką pirmą ap
reikštas; bet kūdikis augo ir 
tarpo, kas-kart ėjo tvirtyn ir 
kovojo visame gyvenime; vie
nas dalykas tegul nebus už
mirštas: jis pasiliko toks drą
sus ir neatbojantis per visą 
amžių, kokiu prie pirmo pasi
rodymo godotiniems valsti©1 
čiams buvo.

Vertė J. Ugaudas,

l
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Svieto apsireiškimai ir karščio spinduliais, 
musų jausmai.

Persistatykim žmogų gimu
sį aklu ir kurčiu, mums Jis 
rodosi apgailėtinu sutvėrimu 
ir džiaugiamės, kad mus to
kie likimas nepasiekė/ Toks 
žmogus neg;rdi balso savo 
draugžmonių, negirdi ūžimo 
medžių ir šniokštimo vėjo, jį 
nesujudina skambėjimas ope
rų. Diena ar naktis jam ly
gi, gamtos gražybė, kurią 
mes regėdami, gėrimės, ne
padaro ant jo tokio malo
naus įspūdžio. Ar Jis butų* 
Sacharos tiruose, ar Šveicari- 
Joe kalnynuose, Jis Jokio 

. skirtumo neatjaus, išėmua ši
lumos Sacharos ir vėsumoAl- 
ĮR-

Tokia žmogus, kaip sakiau, 
apgailėtinas, bet ar daugelis 
pamislijo, kad ir mes toki 
apgailėtini sutvėrimai esam. 
Duokim sau, kad musų regė
jimo Jausmas‘teip pasididin
tų, kad mes galėtume matyti 
šviesos vilnis, kad galėtume 
tėmyti vyburiavimą eterio 
vilnių, sukeltų paukščių Čiul
bėjimo, Jeigu galėtume ma
tyti jr trinyti Judėjimą ato
mų, iš kurių susideda šmote
lis druskos ar cukraus, Jeigu 
galėtume matyti eterio vil- 

, nis, sukeltas bevieliuio tele- 
} grafo stacijos, Jeigu galėtu
me matyti 
nervų ir 
džiaugsmo, 
kurios per 
tai mes pasijustume, kad akli 
ir kurti buvome.

Nors visi musų Jausmai nė
ra pinigais apmokami, tai ta- 
čiaus visi prisipažinti tu
rim, kad regėjimas yra iš vi
sų Jausmų brangiausias. 
Nors musų girdėjimo, uoslės, 
ragavimo ir Jautimo Jausmai 
urnai labai susilpnėtų arba ir 
jų visai neturėtume,tai su re

gėjimo jausmu, kitaip sa
kant, Akimis, mes vis šiek 
tiek galėtume gamtos gyvybe 
gėrėtis.

„Bet ko nė vieno akis ne
regėjo ir ausys negirdėjo”, 
anot patarlės, ir ka mes su 
ragavimo, uosles ir atjauti
mo jausmų neatjaučiame ir 
neužtemijame, ' yra gamtoj, 
ką mes su pagelba mokslo ir 
proto jau seniai atradom ir 
juo toliau, Juo daugiau, teip 
sakant, stebuklų surandan- 
dam ir juos išaiškinam'.

Kaipo trenksmas iš to, ga
lima sakyti, — virspa jautimo 
svieto atėjo suradimas Roent- 
gen’o spindulių, su kurių pa
gelba, reikia patėmytų gali
ma permatyti žmogaus kūną. 
Kas tie Roentgen’o spindu
liai, dar nesušokta ir todėl 

. paprastai jie vadinami X 
spinduliais.

Šitie X spinduliai skiriasi 
savo ypatybėmis nuo papra
stų šviesos spindulių. >

Kas link spalvos -kokių 
nors spindulių, tai tas prigu
li nuo ilgumo eterinių vilnių. 
Raudoni ir oranžiniai spin
duliai yra tai ilgiausios vil
nys. Į vieną linijinį colį Jų 
telpa apie 33 iki 40 tūkstan
čių. Violetinės eterio vilnys 
yra apie puse tokio didumo, 
jų telpą į vieną linijinį colį 
50 iki 60 tūkstančių. Tarpe 
tų yra geltonos, žalios ir 
mėlynos spalvos kaip ir jų 
visųki laipsniai.

Kaip negirdėjote apie Izaa- 
ko Newtono, atradėjo sunku
mo spėkos, ištirimą, jog bal
ta šviesa yra kombinacija vi
sų kitų spalvų. Su pagelba 
trlkampinio stiklo, prizma 
vadinamo,galima saulės spin
dulį išdėstinėti į visokias 
spalvas.

Gamtos tirinėtojams neil
gai truko susekti, kad apart 
tų spindulių, kurių spalvos 
pasirodo musų matymo jaus
mais su prizmos pagelba, yra 
dar ir kitoniški daiktai, ku
riuos mes galime pavadinti

judėjimu musų 
vilnis sukeltas 
arba skausmo, 
jas keliauja —

Paim
kim termometru, kurį visi, 
turbut, pažysta, ir laikykim 
jį arti raudonojo galo artifi* 
cijališkos oro rikštės, ir ter
mometras įkais, nors mato- 

i muose spinduliuose menkai 
šilumos yra.

Visi gal matė deginimo 
stiklą, su kurio pagelba ir 
musų viengehčiai, neseniai į 
Ameriką pribuvę, bando ciga- 
retus užsidegti.

Karštis, pagamintas šito 
stiklo, nepaeina nuo sukom 

1 centrąvimo,' arba surinkimo 
visų saulės spindulių, kaip 
gal skatytojui rodosi/ bet 
nuo sutraukimo į vieną vietą 
šitų nematomų karščio spin
dulių.

Jeigu musų regėjimo orga
nai, t. y. akys, atjaustų tokiu 
pat budu šituos karščio spin
dulius, teip kaip jos atjaučia 
šviesos spindulius, tai mes 
galėtume matyti su pagelba 
šilumos teippat, kaip mato
me su pagelba šviesos. Per- 
si statykim sau žmogų, kurio 
akys atjaučia karščio spindu
lius teippat kaip ir - šviesos 
spindulius; jam diena butų 
teippat šviesi kaip ir mums, 
kadangi saulė išduoda šilu
mos ir šviesos spindulius. 
Bet jis galėtų nakties laike 
įšildytame kambaryj be žva
kės sėdėti ir skaityti. Lan
gai jo gyvenime galėtų būt 
padirbti iš medžio ar popieros. 
Jie galėtų turėti teleskopus 
padirbtus iš vario, vieton 
stiklo. Svietas, kuriame jie 
gyventų, butų svietu neapi ma
mų musų jausmų.

Dabar paimkime antrą ga
lą spektro, kur yra matomi 
violitinės spalvos spinduliai.

Mokslinčiai, darydami vi
sokius išbandymus, patėmijo 
veikiai, jog didelė dalis švie
sos vilnių, kurios, užgauna 
photografišką blėtą, neuž
gauna musų akių. Su pa
gelba prizmes ir mažo užda- 
rio galima visas matomas 
spektro dalis sulaikyti, ir 
dar su pagelba tų nematomų 

i spindulių nuimti photografi- 
ją. Šitie spinduliai vadina- 

■ si aktyviškais arba chemiš
kais spinduliais. Jei žmonės

• juos butų susekę du ar trįs
• šimtmečiai pirmiau, jie butų
► tikrai tikėję, kad surado,, iš- 
. minties akmenį;” nes šitie

spinduliai paverčia viem;
. veislę phosphoro į visai kitą
> veislę, jie pagamina baisias 

expliozijas; po jų įtekme tū
los substancijos pavirsta 
gerus elektrikos kondukto
rius.

Tankiai pasiseka su šitais 
aktyviškais spinduliais išgy
dyti vėžį ir tūlas uodos ligas. 
Rodosi jų užduotis yra užlai
kyti gyvybę, kadangi jie pa
verčia augalų lapuose angli
nę rūgštį ir vandenį į cukrų 
ir krakmolą. Jie pereina 
per tūlas medegas,per kurias 
paprasti šviesos spinduliai 
visai negali perslgauti; jeigu 
butų žmonė^ su jaučian
čioms tuo spindulius akimis, 
jie galėtų skaityti tamsiausia
me kambaryj.

Šviesos vilnys matuojasi 
milijonine "dalele vięno mili- 
meterio, kuri vadinasi mikro- 
mikronu. Į vieną colį tiek 
telpa mikromikronų, kiek 
telpa colių į 15 mylių.

Vilnys raudonų 
didžiausios ir turi 
mikro-mikronų; 
mažiausios, turi 
mikro-mikronų/- Iki šiol dar 
nepasisekė išmatuoti ilgį ak- 
tyviškų spindulių, bet kaip 
veik tas pasiseks, mes gal su
seksime galutinį sudėjimą 
medegos.

Anapus rybų aktyviškų 
spindulių yra, turbut, kara
lystė X spindulių ir kitų, 
apie kuriuos mes iki šiol nie
ko nežinome. Toli anapus 
rybų tų daiktų, kuriuos.mes

spindulių 
apie 810 
violetinės 
apie 380

paprastai medega vadiname, 
rodos, yra „mažos” dalelės, iš 
kurių susideda palygintinai 
milžiniški atomai. Nuo įkai
tintų kūnų, pav., saulės ir 
degančios žvakės, nulėks į 
visas šalis šitos dąlelės. Juos 
vadina katodiniais spindu
liais, kūrinos tyrinėjo Sir 
Willišm Crookes ir prof. J. J. 
Thomson. Šitos dalelės, lėk
damos į visas šalis po erdmes, 
sujudina visokiais budais ete
rį, ir vienas iš tų eterio judė
jimų, turbut, yra X spindu
liai. . Katodiniai spinduliai 
turi tą ypatybę perduoti tū
loms chemiškom# 'substanci
joms ir apturime sviesą, 4bu 
kurios pagelba mes galime 
matyti per tulus knnus, per 
kuriuos paprasta šviesą ne
perki gauna. <.

Jeigu norėtume, kad musų 
protui apsireikštų gamtos 
ypatybės per musų jausmus, 
reikia, kad musų Jausmai bu
tų teip Jauslingi kaip musų 
akys, o musų akys teip Jaus- 
lingos kaip photogvafiška 
blėta; o toliau ir giliau mą
stant, kyla musų mintyse 
klausymas: ar ant photogra- 
fiškos blėtoe padaro įspūdį 
visi daiktai gamtoj? Bet 
apie tokias spekuliacijas mes 
dabar nekalbėsime, lai to
kius klausimus išriša moks
linčiai sekančių laikų.

Su rnuąų akimis ant giedro 
dangaus mes matome 2 arba 
4 tūkstančius žvaigždžių. Su 
teleskopu mes matom milijo
ną žvaigždžių. Dabar moks
linčiai, su pagelba photogra 
fiškų aparatų, susekė 20 iki 
30 milijonų saulių, Jie dabar 
dirba terptautišką žvaigždžių 
mapą, kur bus pažymėtos tų 
nesuskaitomų svietų vietos.

Musų jausmai yra, palygin
tinai, teip buk, ne tobuli, kad 
permainą temperatūros mes 
tik tada užtėmijam, kada Ji 
ant kelių laipsnių persimai
no. Profesoriaus Langley’o 
bolometeris užtėmija šilumą 
vienos dešimtmilijoninės da
lies vieno laipsnio. Jis išma
tuoja karštį degančios žvakės 
atstume vienos angliškos my
lios. Kokia 3 arba 4 mėne
sius atgal skaitėme laik
raščiuose, kad vienam moks
linčiui pasisekė išrasti prie
taisą, su kuria Jis gali išma
tuoti šilumą žmogaus veido 

, atstume vieno versto.
Ilgiausi karščio spinduliai 

į turi apie 70000 mikro-mikro
nų ilgumo, o ultra • violeti- 

į niai spinduliai apie 100 mi- 
kro-mikronų, Tarpe Jų yra 
daugelis serijų eterio judėji
mo.

Paimkim šmotą geležies ir 
pradėkime Jį kaityti, kaip 
tik jis pradeda šiįti, kįla 
eterio vyburiavimas, kurio 
vilny# keliauja per erdmes; 
juo geležis labiau įkaista, juo 
netik grečiau keliauja po erd
mes eterio vilnys, bet kįla 
įvairus vyburiavimai, kurie 
nevien užgauna musų kitus 
Jausmus, bet - ir regėjimo. 
Kitais žodžiais, mes matome 
geležį raudonuojant, o ant 
jos spalva išrodo balta, į sau
lės švieša panaši. O kaip j 
minėjome, balta šviesa yra i 
kombinacija visų spalvų. Iš i 
tų išvadžiojimų išeina, kad i 
tas, ką mes vadiname šviesa i 
ir šiluma — yra nekas kitas i 
kaip tik ypatiškos sensacijos, i 
sukeltos vieno ir to paties j 
daikto, kurios skiriasi vien i 
Judėjimo greitumu šitame 
daikte.

Ar mes išvadžiojimuose 
atsiekėm gamtos rybas, ar 
mes dar tbliau galime eiti? 
Kaip dabar, rodos, tai pri
ėjom galo ultra - vietinių 
spindulių. Bet eikim atgal 
prie spektro galo, kur yra 
raudona spalva, šilumos spin
duliai.

>, Kas yra Elektriką, to mes 
dar ištikro nežinome, bet

daugelis mokslinčių tiki, kad 
eletrika yra tai vyburiavl 
mas kuomaifaufeių dalelių — 
tūkstantį sj^iųu mažesnių už 
mažiausius adomus — vadina
mų elektroųgis^ Kas elektra 
ir nebūtų, aišku, kad tūlos 
elektrikos formbs yra gimi
ningos šilumai U šviesai.

Šitos nuomonės buvo jau 
Clark Maišeli/kuris vien 
išrokavimais savo nuomonę 
patvirtino, ~piri$i negu kas 
nors pamislijo apie praktiš
kus išbandymus.

Profesorius Henrich Hertz, 
darydamas bandymus, suse
kė, kad iššovimas elektriškos 
bonkos sukelia vyburiavimus 
kitos elektriškos bonkos. 
Toks iššovimas sukelia ete
rio vilnis, kurios keliauja į 
visas puses. Pažiūrėkit į ty
kų vandenį, kur dėl kokios 
nors priežasties į viršų pakį- 
la burbulas, kurs sukelia ant 
vandens paviršiaus vilnis ke
liaujančias į visas puses. Juo 
greičiau burbulas pakįla, juo 
didesnes vilnys sukelia ir juo 
labiau Jos keliauja. Jeigu 
keli burbulai ant syk pakį
la, tai visi vilnis pagamina, 
kurios keliauja į visas šalis 
ir susidarusios, nesustoja, bet 
keliauja toliau. Tą geriau
siai galima užtėmyti ant prū
do, tėmyjant lytaus lašus: 
lašai, puldami į vandenį, su
kelia vilnis, kurios viena su 
kita susiduria, bet vien ki
tos nesulaiko.

Ką vandens burbulai ir ly
taus lašai daro su prūdo van- 
niu, tą daro bęvielinių tele
grafų stiebo eteris, per Juos 
yra sukeliamos eterio vilnys, 
kurias sugauna; stiebas priė
mimo stacijos, ir tenai suke
lia girdimą* su pagelba kitų 
tam tikrų instrumentų balsą. 
Hertz susekė, kad ilgumas Jo 
vardu vadinamu vilnių nuo 
vienos vilnies krašto iki kitos 
buvo 150 pėdų.:; Vilnys, ku
rias Marconi vartojo, siųsda
mas savo pirmą aėrogramą 
per Atlantiką, buvo kokia 
600 pėdų ilgio, jų greitumas 
lygus šviesos greitumui: 184- 
000 angliškų mylių į sekun
dą. Kaip rodos, šitos vilnys 
eina per murinės sienas ir 
kalnus ir tik metalai Jas su
laiko.

Tarpas terp elektrikos vil
nies — 600 pėdų ilgio, ir 
šviesos vilnies ilgumo keletą 
šimtų mikro-mikronu, rodosi, 
gana didelis, bet mokslinčiai 
persitikrino, kad šitos vilnys 
yra viena su kita identiškos, 
taigi tos pačios. . Pirmas 
žmogus, apie kurį žinome, 
kad siuntė signalus be vieli
niu telegrafu, yra jaunas in
diškas mokslinčius, Jagadis 
Chunder Bose, Jis pagarsino 
elektriškas vilnis 2 iki 3 mili- 
meterių ilgio, jo3\savo ilgu
mu arčiau stovi ilgųjų šilu
mos spindulių negu ilgųjų 
elektriškų.

Matome todėl, kad musų 
Jausmai atjaučia ilgesnes ši
lumos vilnis, bet visai neat
jaučia elektriškų vilnių. Jei
gu mokslas nebūtų sutvėręs

nežinotume apie daugelį' ap
sireiškimų, kaip, nieko neži
nome, kasi yra--anapus tų 
žvaigždžių, kurias su geriau
siais teleskopais / tegalima 
matyti, arba kurių buvimą 
mums parode vien photogra- 
fiški instrąjpen|ąil Galime 
spėti, kad tose erdmėse yra 
tokios pat gamtos tiesos kaip 
ir ant mustf^dmės, bet vien 
spėti, pasiremdami ant vie
nodumo gįįtos įstatymų, 
tikrai žinoti ihea^iežinome.

(Pabaigabus).

Prekes apgarsinimo.
1 colis drako, ui.. ............. 50c.
Paprasti pajieazkajimal ar draugys- 

zclu mitingai ar baltu apgarsinimai pc
JjOc. ui kotas sykUsv

Pasikalbėjimas su parapi
jom! A p ve Idos Dievo.
— Labas vakaras, kur ef- 

ui?
— Nugi skubinuos namon, 

sakė, kad manęs jieško.
— Kas tavęs jieško?
— Sakė, kad policmonas.
—Turbut ką padarei kapi

talistams,jegu policija jieško.
—Ne brolau. Mat aš buvau 

bažnyčioj ant 18tos gatvės. 
Dirbęs šešias dienas, septin
tą norėjau pavesti Dievui 
ant garbės. Nuėjau, žmonių 
dar nedaug buvo, atsisėdau, 
ir meldžiuos sau. Po valan
dos pradėjo eiti žmonės, pri
sirinko pilna bažnyčia. Aš vis 
sau meldžiuos Ir meldžiuos, 
pasižiurėjau į laikrodį, jau 
buvd 10 valanda, išėjo ne
pažįstamas kunigas, pakrapi- 
no, išėjo su suma. Po pusei 
sumos, išėjo . su švaicoriais 
kun. Steponavičia rinkti pi
nigų, kožnam kišo kauša po 
nose, bet ne daug kas metė. 
Priėjo prie manęs, aš per
traukiau -maldą ant valan
dos, ištraukęs sunkiai už
dirbtų pora dešimtukų, įme
čiau Dievui ant garbėa

— Klausyk, tamista kalbi 
apie savo maldą, o nepasa
kai, kam tamisios jieško po- 
licmonas?

— Taigi klausyk, aš noriu 
truputį su tamista pamame- 
ruoti, juk kaip pareisiu na
mon , tuojaus išvež į policijos 
staciją,nuo tų tiesų neišsika- 
vosi. Kunigėlis nuėjo, rinkda
mas iki durių ir ant - syk 
jradėjo šaukti, švilpti visa 
bažnyčia. Aš buvau labai 
sigilinęs į maldą, iškarto pa

šokau ir pradėjau dairytis 
apie savę, ir pamačiau, kad 
žmonės veja kunigą Stepona- 
vičią iš bažnyčios: „tu ati
duok musų 30000,kad nenorį 
atiduoti, eik sau po šimts 
v.......” Nors airys kunigas
prašė žmonių, kad paliautų, 
bet jie sifvo darė, visa bažny
čia išbėgo laukan paskui k u- 
nigą, policmonai nenorėjo 
eisti iš bažnyčios, bet ką pa

darys prieš minią žmonių. 
Visi nusiginė į kleboniją, 
Šaukdami, kad eitų sau, nes 
jie tokio kunigo nenori. Po, 
valandos privirto iš visų pu
sių policmonų, juda kaip 
juodvarniai; pradėjo žmo
nėms kaustyti galvas su ko
čiotu kais. Žmonės* ir netylė
jo, pradėjo laužti štakietus 
ir duoti policmonams, kiti į 
klebonijos langus, bet polici
ja, žinoma, turi valią. Ilgai 
nelaukus, paleido kelis šū
vius į minią, tuojau pasipylė 
kraujas, žmonės pradėjo bėg
ti, kur kas galėjo, kitas, ne
žinodamas ką daryt, šaukė: 
Jėzus —Marija! susiėmęs gal
vą. Aš labai persigandau, 
nežinojau ką daryt, stovėjau, 
atsirėmęs į kerčią bažnyčios 
ir drebėjau. Išgirdau vėl 
paeiliui 6 šuvips ir netoli 
manęs stovėjęs žmogus, susi
griebė už krutinės ir parvir
to, kraujas * pradėjo eit per 
burną irlnosį. Aš pakėliau 
akis į dangų, mačiau, kaip iš 
klebonijos- rūksta durnai. 
Suspaudė dar labiau man 
širdį, pradėjo tekėti ašaros iš 
akių. Pamišti jau sau, jau,
turbut, nebetoli sudna diena, 
kad teip žmonis pradeda šau
dyti. .Atsigavęs kiek, padė
jau nunešti į ligonbučio vežk, 
mą sužeistą žmogelį. Nešant, 
jis ištarė: „aš mirsiu, neškit 
manę pas paoią, vaikus!.... 
gelbėkit...”, gal buvo tai pa
skutiniai žodžiai, nes atvežus 
į ligonbutį, tuojau, atidavė 
Dievui dvasią.

—Už ką tamistą nori suim
ti, juk tamista nieko blogo 
nedarei?

— Ir aš pats nežinau už 
ką, kalba, kad kunigas ap
skundęs;

— Kaip? kunigas, kokiu 
bedu? Juk ils pats, kaip ta-

mista man dabar pasakojai, 
ne be kaltės!

— Ką gali biednas žmo
gus padaryti. Juk Amerikoj 
žmonės sako, kad visi kuni
gus užstojai ;

— Tamista teisingai sakai; 
ranka ranką mazgoja, o čia 
veik visi kunigai užstoja už 
kapitalistus ir valdžiai pade
da. Aš iki šiol tikėjau, kad 
kunigai tai yra nuo Dievo 
patepti, bet dabar pamačiau 
visai ką kitą.

— Tamista nemislyk, kac 
visi toki kaip Chicagoj, kit 
gal geresni?

— Aš jų pažinau jau daug, 
nė vieno neradau gero. Bū
davo, kaip nuneši pinigų, tai 

į jie toki geri; rodos su dūšia 
ir kunu įkels į dangų. Vie
ną kartą mirė vargšė bobelė; 
tai kunigas nė į kapus neno- 

i Tėjo priimti, mat nebuvo kam 
užmokėti.

I — Tai • ką tamista dabar 
darysi su išpažinčia? Juk be 
jos negalėsi gyventi?

— Ar aš durnas pas tokius 
išpažinti. Juk ir tas. žmo
gus, kurį dabar nušovė, ėjo 
išpažintin, o dabar mirė be 
sakramentų.

— Bet Jeigu tamista nebei
si išpažintin, tai tamistą pra
keiks kunigai, išvadys bedie
viu, ir į dangų tamista nepa
kliūsi?

— Aš tikėsiu į Dievą, bet 
ne į kunigus. Gyvensiu — 
dorai, niekam nedarysiu blo
go, tai aš ir be kunigų paš- 
porto nueisiu į dangų.

Kaip visada, aš tomistai 
<iską iš širdies pasakoju. ?

— Ačiū tamistai. Iki šiol, 
kaip man apie viską pasako
davai, tai kartais plaukai sto
jo ant galvos, aš tamistai ne 
tikėjau, laikiau tamistą už 
bedievį, bet dabar jau persi
tikrinau, ir savo žmonių 
ne peiksiu, nebelankysių 
bažnyčios, bet klausysiu ta- 
mistos pa tarimų.

—Ir toliau,mudu sutamista 
gyvensim; Jeigu tamista ko 
norėsi dasižinoti, paklausk 
manęs, Jeigu aš nežinosiu, 
tai pasakys mums knygu
tės.

— Kaip, knygutės? Juk 
knygutės nemoka šnekėti, 
kaip jos gal pasakyti?

— Lengvas būdas priversti 
knygutes kalbėti: tamista 
pats kalbėsi, tik į knygutę 
žiūrėsi.

— Ar tamista turi kokių 
nors knygučių? Jeigu manę 
pasodins į policijos areštą, tai 
aš turėsiu skaityti?

— Tamista pas manę visa- 
■ da gali gauti visokių, knygų- 
• čių, tik per knygutes lavina

si žmogaus protas. Aš tami
stai galiu iš namų atnešti, 
tamista, skaitydamas knygu
tes, turėsi dvigubą^ naudą, 

i dvasišką ir medegišką. Jeį- 
gu skaitysi knygutes, nebe
bus laiko lankyti Balionų, ta 
dalis pinigų atliks.
—Dar kartą ačiū tamistai už 

geras patarmes, aš ateisiu pa
imti knygutes, o dabar eisiu 
namon, nes pati serga.

Bėk, bėk tamista, aš ir tu
riu eiti namon, parinkti ta
mistai knygučių, bet tamista 
pas manę ateik, nes aš išeinu 
ant koncerto, "parengto revo
liucijos naudai; Eidamas, 
galiu tamistai knygutes at-. 
nešti.

. — Tai gerai, aš bėgu na
mon ir lauksiu knygučių.

stį savo motinos. Man ant 
širdies pasidarė labai grau- 
du, gaila buvo tų nekaltų 
žmonių, bet padėt nieko ne
galėjau. Dar sėsdamas į ve
žimą, tas žmogelis pasakė: jog 
mirė jau 4 nuo žaiždų ligon- 
bučiuose. Nelaimingos au
kos musų dvasiškų vadovų!

Pabėgėlis.

Širdingai padėkavoju.
Nors būdams prastas dar

bininkas, negaliu augštais 
žodžiais moksliškiems vyrams 
daktarams Dr. Collinso Med. 
Institutui padėkavot, tai pra
stai, bet tikrai širdingai pa- 
dėkavoju viešai aš -pats, už 
išgydimą mane nuo ligos ir 
silpnybių, kūrės per sffvo 
tamsumą ir nęžinystę pats sa
vo neprieteliu " pasidariau, 
tik perskaitęs knyga, ,,Va
dovas į Sveikata”, persitikri
nau, kodėl aš būdamas gyvu 
bet kaip numiręs, nes kojos 
kaip švino buvo pripiltos ir 
kaip tik pavilkt galėjau, 
diegliai šonuose, krutinėję, 
galvos skaudėjimas ir svaigi
mas, apart sunkaus kvėpavi
mo, skrępliavimo ir naktiniu 
sekios nubėgi m u Ir lino abel- 
no nusilpnėjimo buvau labai 
suvargintas.

Kelmas mano ligos tai „Va
dovas į Sveikata” ant 98 pus
lapio aprašyta, nuo kurios 
tikrai stebuklingi vaistai, dėl 
mane ką buvo atsiųsti ir vi
sus suvartojau, tai sugražino 
visa sveikata pilnai ir dabar 
kaipo Jaunas vyras tinkamas 
ir savo meterei, bent dabar 
nors laimingai gyvenu.

Nors pas daktarų daugeli 
gydžiausi tikėdama sučedyt 
pinigus, bet dabar persitikri
nau, kad iš karto bučia atsi
šaukęs prie garbingo profe
soriaus daktaro Institute. - 
bučia daug pinigų sučedijaf 
kuriuos nors po kelis dole
rius, bet suimant į krūva 
bai daug išmokėjo c ' Ir 
tiems daktarams ir kanda/ 
riams. O kad nuo -eip ap- 
sendintos ligos mane išgydė 
Dr. Collins Medikališaas Ic. 
stitutas dar karta ištariu šir 
dingą ačiū, o sergantiems 
tautiečiams, be svyravimo to-, 
diju stačei kreiptis į tikra 
šaltinį sveikatos, be abejonės 
jusite dėkingi.

Sū guodoue
A. B. Kamerūnas, .

P. G. box.62,
Victor, Montana.

— Ar jau tamistą suareš
tavo. '

Pamačiau draugą lipant 
į patrolės vežimą, įdaviau jam 
keletą knygučių nematant 
policmonams. Nekaltą žmo
gelį nuvežė į šaltąją, pati, lo
voj gulėdama, saukė nesavo 
balsu, bet veltui, vaikutis 
mažas, Šalia motinos pagul
dytas ir tas verkė, lyg at
jaudamas sopulius irgaile-

Užn(lodintas Vynas.
Sveikatos užveizdas, Dari- 

ington, New Yorke, gavo bu
telį į rankas aplipytą etiketą 
(žymė su turinio užrašu),.gry
no vyno. Padaręs analyzą, 
išgavo, kad jame buvo me
džio alkoholiaus, gaiži gira 
ir aniliškas dažas. Taigi, 
vynas buvo Užnuodintas. 
Kaltininkas—pirklis užtikri
na, kad Jis buvo priverstas 
tą „ daryti, kadaugi žmonės 
nuolatai kuopigiausių vaistų 
reikalauja. Šitas yra labai 
liūdnas dalykų stovis, vienok 
teisingas. Net ir čionai už
tiksite, kad daugumuose at
sitikimuose pardavėjai reika- 
lautojams gryno Trinerio A- 
merikoniško Eliksyro Kar
čiojo Vyno, įbruka niekam 
nevertus, pigius sumaišaius. 
Šitas vynas yra žinomas kai
po geriausias vaistas nuo 
skilvio nemalimo. Dirbėjas 
Jo gvarantuoja, kad vaistas 
susideda vien iš grynaus vy
no ir parihktinių žolelių, be 
jokių kenkiančių priemaišų. 
Vaistas labai pasekmingai 
veikia ant skilvio nesveiku
mų ir čystinime kraujo. Vai
stą# užstos kelią daugumui 
ligų, jeigu jį pradėsi vartoti 
prie pirmutinio ženklo, prie 
netekimo apetito ar tvirtumo. 
Nerviškos ir mažai kraujo tu
rinčios y palos, ypatos atsi-



gaunančios po ligai, teipgi ir 
jšbalę ir serganti, turi vartoti 
Trinerio Amerikonišku Elik
syru Karčiojo Vyno, norėda-' 
mi greičiausiame laike atgau
ti savo pražudytas pajiegas. 
Gaunamas aptiekose arba pas 
pabrikantą Juozapu Trinerį, 
799 So. Ashland avė., Chica- 
go, IIL

Skaitytojams.
Yra dar keletas skaitytoju 

,,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 ant toliaus gauti, 
nes tuojaus sulaikysime. Chi- 
cagiečiams kurie iki šiol ne 
užsimokėjo prenumeratos,jau 
sulaikėme. Sulaikysime ir 
kitiems kurie neužsimokės.

,,Lietuvos” Išleistu ve.

Drangysčiū Reikalai.
Padekavone.

Mes parapijonąi ir komitetai Apveiz- 
dos Dievo parapijos szirdingri padeka- 
vojame draugystei Szv. Franciszkaijs už 
paaukavima S100, draugystei Szv. Anta
no už paaukavima 550 ir draugystei mo
terų Szv. Onos už paaukavima 120 ant 
szelpimo pro vos ir suszaudytu parapi jo
nu. t: . .

. _ Komitetas.

Dr-ste Szv. Vincento Feri nuo Town 
of Lake, turės savo Pikninka 1 d. liepos 
(July), 1906 m., Leaf Grove Park, užtai 
prasto, kad. kitos dr stes toje dienoje ne
darytu ne balių ne Pikninku.- <_ 

Komitetas.

Tautiszka dr-ste karaliaus Jagielos 
nuo Town of Lake teipgi turės savo 
Pikninka 17 d. birželio (June), 1906. m. 
Leaf Grove Park. Užtai praszo, kad ki
los dr-ste* toje dienoje nedarytu ne ba
lių ne pikninku.

Komitetas.

SUSIRINKIMAS.
Chicago, nedalioj, 18 d. kove 2 vai. 

po pietų, Pulaskio saleje 800 So. Ashland 
avė. parapijonai Apvaizdos Dievo, laikys 
dideli vlsuomeniszka susirinkimą. Pen 
k i delegatai; buvę szia nedele pas atei
vy sk u pa, paaiszkins jo mierius ir atsa
kymą. . Teipgi užkviecziame ir kitus 
kalbėtojus. • Komitetas.. 

L
Susirinkimas.

Dr. V. Kudirkos Giesmininku dr-ste 
parkele savo menesiai susirinkimą nuo 
ketvirtos nedėlios ant treczios. Taigi, 
susirinkimu atsibus 18 d.'kovo, 869 33 
Place, 3czia valanda po pietų. Visi są
nariai turi neatbūtinai ant susirinkimo 
pribūti, nes bus svarbus reikalai tariami. 
Teipgi užpraszomi norinti pnsiraszyti, 
ypatingai jaunimu. Komitetas.1

Pajieszkoilmai. ‘
Pajtesakau draugo (partnerio), turin- 

ežio bent 300 dol., kuris važiuotu su ma
nim in North Dakota ant farmu^ Ne
manykite, kad asz agentu ar pinigus 
noriu iszgaut, bet dalyku szitas: gavau 
tenai nuo Amerikos rando žemes 160 ak
ru ir norecziau szi pavuari pradėti ton 
dirbti'. Tenai yra da žemes gana daug, 
užtai norecziau kita lietuvi arba ir kelis 
kaipo kaimynus turėti. Minėtu kapi
talu reikalingu ant nusipirkimo arkliu, 
karvių muzinu ir szeip naminiu intai- 
su. Oras tenai sveikas, kaip Lietuvoj ir 
labai gražu ten gyventi. Turinczius no
rą ant farmu gyventi, primų ataitzauk- 
ti ant adreio.

(3—II) 1 P. Kizlaltis
Grantworks Cicero,III

Pajieszkau savo draugo Vinco Senke- 
vicziaus,Buvalku gub., Balbioriszkio vai
tystes, Gudeliu kaimo. Vienu metas 
atgal gyveno Chicago, UI, dabar nežinau 
kur yra. Jis pats ar kas kitu teiksis 
duoti žino adresu:
(3—16) Simonu Stanulis
Boa 120 < Pawnoe, III.

Asz, Mare Macziulioniene, po tėvu 
Baltaicziute, pajieszkau savo vyro Bima- 
no Maczulionio, gyvenusio pirma Balti- 
more, Md., paskui North Folks, W. Va. 
Ku apie ji pirmiausiai duos žine su tik
ra informacija, gaus 12.00 atlyginimo. 
Jis pats ar ku kitas teiksis duoti žinia 
adresu:
(3—16) Mary Muulon
1213 Milon st. Philadelphia, Pa.

Pajieszkome Lietuvio, 
Mokanti atsakaneziai ruzyti lietuvisz- 
kal, kad ir lenkiazkai, vis tiek, kad ir 
nemoka angliszkai. Atsiszaukiantis lai 
praszo abejose kalbose apie tai laiszka. 
Adresuojant:

Dr.Collins Medical Institute, N. 
lttW. 34th st. ' New York,

Pajieszkau Jone Martynai ožio, Kauno 
gub., Ručiniu pa v. Buvo Chfoagoje už 
bar ten deri. J1» pats ar ku kitu teik
sis duoti žinia adresu:
(•50) ■ Antanu Vallnczius
KM W. 18th st. Chicago, III.

Pajieszkau valstijoje Connecticut vie
tos, kur randasi geru būrelis lietuviu 
dėl užsldejimo mesinyczios (buezernes). 
Malonus tautiecziai, jeigu kur randui 
tokia vieta, o lietuviszkos m esi ny ežios 
nėra, meldžiu praneszti adresu: -t
(sdk) J. Janusckeviczia 
?. O. Box 686 8o. Maochester, C.nn.

Pajieszkau Si mano Mikolai c rio ir Jur
gio Lusaiesio. Pirmu yra Kauno gub., 
Raseinių pav., Eržvilko voL, Kavolių 
kaimo, apie 7 metai kaip Amerikoje. B 
metai atgal gyveno Pittsburge, Pa, isz 
kur iszvažiavo in E. Bt. Loule, III. Ant- 
ruis 14 metu Amerikoje, teniaus gyve
no Monongahela City (Hazel Creek) Pa ; 
turiu pu Juos labai svarbu raikai*. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
adresu: (8—30)

Izidorius Lukszatis 
Box 401 Minersville, Pa.

Pajieszkau uvo trijų pusbroliu, Adol
fo, Vladislovo ir Boleslavo Btaszkaucku, 
Kauno gub., Sziauliu pav., Raudoniu 
parapijos, Pežiu kaimo. Apie tfi metu 
kaip Amerika. Pirmiau gyveno Bosto
ne ar Pittsburge. Jie patys ar ku ki
tu teiksis duoti žine adresu: .
(s50) F. Staczkaucku 
5930 Dearborn *t<" Chicago, III.

Pajieszkau Vinco Savickio, 5 pėdu 
augszcio, juodbruvio veido, k u protu, at
važiavo isz Hazelton. Pa. Ku apie ji 
duos žinia gaus 55.00 atlyginimo. 
(s50) Ank Aleksandravicz 
196 John st., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkome savo szvogerio, Antano 
Žilionlo, Suvalkų gub., Beinu pav., Sei
riju gm., Rusoniu kaimo, apie 9 metai 
kaip Amerikoje, 5 ar 6 metai atgal gy
veno Luzerneje ir Scrantone, paskui.isz
važiavo in minksztu anglių aastynes: 
turiu prie jo labai svarbu reikale. 
Jis pats ar ku kitu teiksis duoti žinia 
adresu:

Jos Stravinsky 
549 Main st. Wilkes Barre, Pa.
(3—30) Kingston Station

Pajieszkau Antano Ludavicziaus, Su
valkų gub., Seinų kav., Kudrenu gm., 
Dubravu sodžiaus, 25 motu amžiaus, 
juodbruvu, 10 metu kaip Amerikoje. 
Jis pats ar ku kitu teiksis duoti žine 
adresu: ; . >
(sdk) Ant. Krataviczius —.. 
770 First avė. Milvaukee, Wia

Pajieszkau Si m t no Rimeikos, gyvenu
sio Rumford Falls, Me. ir Stanislovo 
Norvilo, Kauno gub, Raseinių pav., 
Nauju Perkūnu kaime. Gyveno Chica 
goję. Jie patys ar ku kitu teiksis duo
ti žine adresu: * • ,
(s50) . Kaz. Steponaitis 
3329 Auburn avė. * - Chicago, III.

Pajieszkau savo pusbrolio Ku. Szo- 
liuno, Suvalkų gub., Kalvarijos pavieto, 
Rudaminos gm., Be v irau kaimo. Pirma 
gyveno New Britam, Conn., o paskui 
iszvažiavo Chicagon. Turiu pu ji labai 
svarbu reikale. Jis pats ar ku kitu 
teiksis duoti žinia adresu: t
(s50) C. Szoliunu
70 Beaver st. New Britain, Conn.

Pajieszkau savo dėdės. Pirma gy
veno Chicago. Kauno gub., Panevėžio 
pav. Teipgi pajieszkau pažystamos, 
Katrės Grigonidtes, Suvalkų gub., Ma
rijampolės pav., Panemunes gmino. 
Jie patys ar ku kitu teiksis duoti žinia 
adresu:
(sdk) Ad. Skutas
Box 682 Springvalley, 111.

Pajieszkau uvo brolio Fr. Mlkaloiaus 
Kauno gub., Raseinių pav. ir vol,. U ni
ki u kaimo. Pirm 12 metu gyveno 
Union City, Conn. Ku apie ji duos ži
nia, gaus 85.00, nes turiu labai svarbu 
reikale. Jis pats ar ku kitu teiksis 
duoti žine adresu:
(sdk) John Mikalcius
P. O. Box 303 Union City, Conn.

Pajieszkau savo vyro Petrę Ambrazo- 
vieziaus, Suvalkų gub., Balbieriszkio 
gm. ir parap., Mockų kaimo, 11 metu 
kaip Amerike. Pirma gyveno Pittaton, 
Pa., paskui nuvažiavo in Pittaburg, Pa., 
o dabar, turbut, yra kur ten aplink Chi- 
caga. Ku apio ji duos groieziausivt ži
nia, tam suteiksiu atlyginime. — 
(s50) Mare Ambrazovicziene 
714 Luzerne avė. Pi t U ton, Pa.

Pajieszkau Vincento Mockaiczio, ku
ris krajui Žemukiou vadinosi. Jisai 
raudono veido, plikis, be usu ir sakosi 
esu neženotas, vienok jis yra ženotu su 
kok ■. ten nuzle Peterburge. Km apie 
ji kdogreicziausiąi duos žinia, tam busiu 
labai dėkingu.
(sdk) . Antanas Balkauskis 
4556 8. Paulina st, Chicago, III.

Pajieszka u Felikso Vodrviloc, Vlnszo 
niu sodžiaus, Paszventinee parapijos, 
Szauliu pav., Kauno gub. Pirma buvo 
Ghicagoj. Syki buvo atvažiavęs in 
Brooklyn*, bet tuojaus vol iszvažiavo 
Chicagon. Jis pats ar ku kitu teiksis 
duoti žine adresu:
(sdk) T. Raynminaitis 
49 Hudson avė. Brooklyn, N. J,

Pajieszkau savo brolio Juozo Armėno. 
Jis pats ar ku kitu teiksis duoti žmia 
adresu:
(s50) Vincas Armėnu
835 Hovard et. Bau Francisoo, Cal.

Pajieszkau savo draugo Motiejaus Cze- 
ginskio, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Krokelaukio valscziau, Riecziu kaimo. 
Jis pats ar kas kitu teikyis duoti žjne 
adresu:
(sdk) Ign. Narusziaviczia 

Rhone, Pa, Luzerne Co.
Pajieszkau savo pusbrolio Klemenso 

Karbocziaus, Kauno gub. ir pavieto, Ke- 
daink) vok, Apitalaukos parap., Glnei- 
tu kaimo. 10 metu kaip Amerike. 
Jis pats ar ku kitu teiksis duoti žino 
adresu:
(sdk) Reiman Kerbeg
Box 588 Bchenoetady.jN^ Y.

Pajieszkau savo dedas Kas. Butvilaus- 
klo, 7 motai kaip Amerika, ženotu 
Teipgi Juozo ir Franciszkaua Szekacu- 
ku, Suvalkų gub-, Naumiesczio pav., 
Gelgaudiszkio gmino. Jie petys ar ku 
kitu teiksis duoti žinia adresu: 
(sdk)- Konstantinu Skitu 
99 Joseph avė. Rochsster, N. Y.

$15.00 atlyginimo.
Mano dūkte Mare Bakuniut*; 15 am

žiaus, hzejusi 5 d. Kovo in mokykla 
daugiau isz jos negryžo; pabėgo su vyra 
Jonu Margiu. Vyro veidas nelygus, tie
ses raukos neturi,! piratai iki krumpliu 
nukirsti. Duktė Mare apie 5 padu augs z' 
ožio, rudu plauku ir balta ant burnos. 
Ku juos suaresstuos, tam duosiu 815.00 
atlyginimo. - -■r
(sdk) Ignas Bakunas 
118 E. Centre st. Shenandoah, Pa.

S—
Aukos reikalams revollucijlnlo

- judėjimo MaskolįjoJ.
Kaip jau syki pagarsinome, negarain- 

simedaugiau tu aukautoju pravardžių, 
kurie mažiau kaip 35c aukavo. Ta pa
daryti praszo mus kai-kurie aukauto
jai.

I»z Wilsoo, Pa. J, Rudvolis, A. Lie- 
kavieziene, J. Jukneviczlua, D. Liekavj- 
oze po'81.00; J. Gliamža, O. Ghamžiene, 
A. Buksznis, K. AszerinovicM, A. Gali- 
nevieze, A. Oriniu, M. Orlntiene, J.Lie- 
kavioziua, M. Bakauckas, A. Andrusz- 
ka, A. Baltruszaitta, A. Wilkaa, P. Mo- 
junaa po 50c; V. Vatinakl, A. Režiaki,
K. Milleriua, J. Lorintas, J. Stuiukelis 
po 25c, mažesniu auku 81.30. Aukos 
pasiustos naujam Rev. Szeip. kasteriu! 
T. Dūdai, skirtos L. 8. D. P. Viso 818.05 
ant persiuntimo 5e. Viso 813.00.

Isz So. Omaha, Nebr. gavome 815.25. 
Aukautoju vardai pereitam numeryj pa
garsinti. X Iszl.

8. Bernotas isz Brooklyn, N. Y. 70c.
J. Jawysth isz Hoąuiain, Wash. au

kauja savo dienos uždarbi, 4 d. kovo re
voliucijos naudai pridedamas 8c ant 
prisiuntimo karsztu. Pirma buvo au
kavęs •056. Dabar 82.28.

M. Kalaski iaa Burneltf \tash, buvo 
81.00 paaukavęs sausio man., bet jis ne
pagarsintas; dabar aukauja 10c. Skiria
L. 8. D. P.

Isz Thomas, W. Va. T. Dikizas 83.00 
P. Runkela 81.35; M. Daniunaa, J. Kran- 
cucltes, M. Krancucklene, V. Rinkevi- 
czia, Bzulokione, A. Alieliunas, A. Rin- 
kevlcze, J. Dauparas, K. Drasutis, R. 
Miknevicse, A. Oksas, J. Juzėnas, J, 
Runkela, J. Gviergžkis, A. Krancuckaa, 
A. Dapkus po 81.00; J.. Glebauokas, A. 
Glebauckas, J. Runkela, A. Glebauokas, 
A. Padroeztis po 50<u J. Milkintas 25c. 
Viso 822.00. Skirtos L. B. D. P.

Isz Chicago, III. surinktos ant vardu
vių Kas Znoto. J. Bruževįczia K. Z uo
tas, F. K. D., M. F. 1).^A Vaiszvilo, J. 
Stallgu po 50c; J. Gerrioh 30c, mažesniu 
auku 40c. Viso labo 83.70. Skirti L. 
S. D. P.

Gera proga dėl ingijimo locno namo. 2 
stuboe, dvejoms szeimynoma Pigiai 
parsiduoda. Atsiszaukti pas f

S. MACK
212 First st. Ellzabeth, N. J.

Pigiai ant pardavimo namas su lotu 
Buoserne ir Groserne. Biznis asistuoja 
jau 20 metu apgyventoje violoje lietu
viu ir lenku arti dvieju bažnycziu. Prie
žastis pardavimo liga. Atsiszaukito in 
„Lietuvos” redakcija. (30—III)

Pigiai ant pardavimo geras sol tunas 
arti cukraus fabriko. Priežastis parda
vimo kitas biznis.

82 W. Taylor et Chicago, III.

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y.

A. Lecnlemkis, 144 E.Houston 8t.

8o. BOSTON, MA88.
Nikod. Gandrelis; 19 Athens Street

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

A. Stanells, 66 West Bk
BROOKLYN. N. Y.

Stan. Rinkevriczius, 73 Grand st.
SHENANDOAH. PA.

Andrius Maczis, 13| 8. Mainst.
' WATERBURY, OONN.

Vincas Žubrickas
Jonas Žemantauckas, 89 W. Porte? St.

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Cheponis, .72 Jubilee8tn <

BALTIMORE. M D.
L. Gairlts, 2018 N. Waehlngton at
Jonas Žolvis, 711 W- Lotnbard st

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, ‘ 1028 So. 2nd Bt.

SCRANTON. iPA.
Joceph Pėtrikiz, 1514 Rom Avė.

, PITT8BURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Square 8.8.

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

VVESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

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

MINERSVILLE, PA.
Juozas Ramanauskas,

SPRINGFIELD, ILL.
J. Klembauskaa, 2028 Peoria Road

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

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

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Boz 4

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

NEW HAVEN, CONN.
K. Blažaitis, 524 Ea»t Su

MOUNT CARMEL, PA.
- Jonas Banls Boz 541

Keliaujanti Agentai.
Jur. Kazakeviozia
K. Rutkus,
Felik. J. Gelmines ,
Stanislovas Valaskas.
J. LAUKIS, .

Kur gali gauti „Lietuvą” 
„Lietuvos” redakcija tari sava agentus 
Brooklyne,-Philadalphijoj, BalUmorej, 
Bostone ir Brocktoue. -

Sztai agentu adresai.

E. Freomec, 73 Grand st.
4- Diržui ai lis, 155 Metropolitan avė.

- Phlladelphla» Pa.
M. A IgnotM, .1028 8o. 3-nd Bt., 

Jos M. Smolcnąki, 783 So. 2nd st

F. J. Mackevlcz, 83 Endicott 8L 
Baltimore, Md.

8. E. Oor. Sharp A Camden sU. 
F. Bakutis, J21 Colnmbia avė.

Brockton, Mass. 
Jonai Pocius, 14 Intervallest.

Pm szituoe agentus gausite ,,-Lis t u va’ 
ui 5c. kas subata.

Drukuojamoe Mnsąlnon' PigialI
Dabar yra gera uoga pirkti pigiai Dru- 

kuojama Maszlna.
Mneslna Odeli T^evvriter No. 4,

kurios iksstolet p»fk® tlfivo 810.00, dabar
ja galite pirkU už.. . ............. $0.95

Mat mes nupirkomv1 szitu maszinu 
1000 Isz vienos sižBankAityiuaioe firmos
pigiai, todėl galj^f išparduoti jas pi 
giai. Miežiuos yra naujutėlės, tik ka 
isz fabriko paimuL ' GI

Km reikalaujate drukuojamos 
masainos, tai pirkite.dabar pakol pigios, 
nes kaip szi 1000 iteparauosime, tai Jau 
kitužeip pigiai nSgausHA.

KltM reiks pirkjU isz fabriko, kur jos 
kasztuoja po 81d Oo. Taig pirkite da
bar pakol pigios yta.*

Gausite Jm po 86.95 pai:
A. OLSZEV8KI,

942 83rd St.' ««1. Chicago, H1

J. Laukis
„Lietuvos“ Keliaujantis Agentas 
važinėja po Luzernes paviete ir renka 
prenumeratas; per ji galima gauti viso
kias knygM „Lietuvos” iszleistas ir už- 
rubožyje.

Iszleistuve.
—

Popleros gromatu rasaymul.
Popieres laiszku raižymai, nauji! 

iszmislytu, 35 gatunkai, labai dalios, su 
visokiomis dainelėm s, paivei kini mals, 
visokiais paveikslėliais ir svilganczlo- 
mis kvietkelemis. Žodžiu sakant, labai 
dailios popleros. Pgnlduoda 12 popie- 
ru su konvsrtais už 25c, 5 tuzinai už 
81.00. Popieru turimo lletuvissku ir 
lenklszku. Bztorainkams ir agentams 
duodame gera uždarbi. Pinigus, ma
žiau dolerio, siunakita paczto marke m lt. 
Kanados markiu nepriimame. Adre
suoki!
(4—3) c. INtAWICZ 
103 W. Di vision st. Chicago, III.

Apgarsinimas.
Lietuviai važiuojanti in Lietuva gera 

užeiga ir svetinga priėmimą ras pM Juo
zą Wllkauaki, turtingas ar beturtis; rodą 
kožname dalyke. Degtine ir alus pui
kus. Noužmirszkite adreso:

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

A.Baczenas IrJ.Žymontas 
Lfetuviszkl Kriaucziai.
Dirba visokias drapanas ant apatei la

vino o pagal naujansioa imadoe gražiai ir 
pigiai. Taiso, valę ir proaina nesziotas 
drapanas ir parduoda gatavas.1 visokias 
drapanų. Pigiad kaip visur. Reika
laudami geru drapanų ateikite pas mus, 
o gausite ka tik norėsite,

Baczenas ir Žymontas
3344 So. Halsted sj, Chicago, III.

Lietuvisskas Bankas.
Po valdžios tiesoms. Kapiiolas 850.000.

Depozitams mokame fį nučeži možio. 
Bluncziame pinigui in viens dalis svieto. 
I ja t va kertes pardodd'ztee i 11 **
laivu visu laiviniu koc$*n,JU' 

8. MACK. \
Ellzabeth, N. J. 

Newark, N. J.
212 Firat at..
Brač h 102 Ferry st.,

ant geriausiu

Nebusi plikas!
PROF. V. MATULIONIS 

224 Besry st. . Brooklyn, N. Y.
Ant pliko* galvos užsujina plaukus 

per 4 nedeliae, o slinkimą tikrai sulaiko. 
PleiskanM ir Vitui neozystumus iu lai
vo* itzvalo, tarpine prakaite, atszaldo 
kraują ir niekada galvos neskauda. 
Muau gyduole* yra paakiauaio iszradimo 
ir pMekmin<lauaio*. Jeigu norite tura- 
ti ilgui ir dailini plaukus, tai paraižyki! 
pa* prof. Vince Matulionį ir tt. Vfiiemi 
yra gerai žinomo* frnncuziszkoe akade
mijos medicinų kompanija geriausio* 
gyduoles, kurios geriausiai gedo viso
kias nervlszkaa, lytiazkM, privatiszka* 
ir užsisenejuaia* liga*. Jeigu tave ne
galėjo pataisyti deesimt* daktaru tai pa
raižyk pM prof. Matulionį. Jeigu turi 
utalaenejuri reumatizmą, malerija, džio
va, geltlige, gaivos, sprando pecziu, kru
tinės ar po krutinę skaukejimu*. užkie
tėjimą viduriu, negalejima valgyti, tai 
nelauk ne viena diena, bet raižyk tuo
jau*. Nesenel ženotiems, ar norintiems 
ienytis, visokios rodos dykai. Malonus 
lietuviai ir lietuvaitė* dabar yra gera* 
laikas pageryti mums savo būvi. Paim
kit adrese, ne* daugiau* nebus garsina
ma. Adresas toks:

Prof. V. Matulionis
224 Berry st. . Brooklyn, N. Y. U.8. A.

Naujas Budas 
iszmoktl dailiai raižyti be mokintojo pa
gelbės, nuo 24 puslapiu, 10 centu (mar
kėmis).

Gramatika
ANGLI8ZK08 KALBOS 

su tsztarimu kiekvieno žodžio lietuvin- 
kai — sekau ožiai: anom (sno), sniegas, 
know (no), žinoti,1 leaf'Oyf), lapai ir tt. 
Knyga apdaryta, <174 'puslapiai, su pri- 
siuntimu gi.25.JPintas yra geriausiai 
prisiųsti per „Poetai Mcoey Order” ant 
czicT adreso:

. P. Mfkolutnis,
Box 1S, Station D<o New York.

^LSZEW8Kz§
Isldstojas Didžiausias

įOFISASSlfflMj

PINIGŲ SIUNTIMO.

LIETUVOS

UHUVIŠlfl] KNYGŲ

924r33-st. Chicago,III.
_ _ __ :_ __________ r _ z

Reikalaudamas Šifkortes, ar siunsdamas Pini
gus i_Krajų, nejieškok kitų agentų, nes 

niekur geriau nerasi kaip pas
A. OLSZEWSKI.

Rašyk tuojaus ir gausi prekes Šifkorčių ir pinigų.

Čia j^d ’ " ___
Šifkorčių Ofisas. .JIščia Pinigai ir Šifkortes iš

eina pundais kožną^dieną. .
Čia yra Didžiausia Krautuvė Lietuviškų Kny- 
gų. 7 Čia randasi geriausios knygos išsimoki
nimui angliškos kalbos. Rašyli tuojausFir gau

si Knygų Kataliogų.
Su visais reikalais adresuokie šiteip: s

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

idžiausias ir teisingiausias Pinigų ir

Tikėk Geroms Gyduolėms.
Gyduoles nuo spuogu, pilnai Iszgydan- 

cz'loa, tik už 82.C0.
Jei nusilpneje plaukai slenka, reti,gal- 

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

Jei tikrai reikalauji pagelbės, nelauk 
toliau, vartok jas dabar, nea toliaus ju 
preke bus triguba. Noriotia atsakyme 
gauti su rodą, teprislunczia 10c. stempo- 
mis. Nuo musu metodos tukstaneziai 
pasigolbejo. Paraižyk aiszkiai ka nori.

Koenigsberg Specialiste,
Boz 106, No. Bonth Elght Street, W llUsmsbnrf. 

Broeklyn, N. Y.

50 7 GamtodhstortJa. pagal Povilą Bert, verte Dr. 
A. Bacsvičia, spauda „Lietuvos," Chicago, 
Iii. 1903, pusi. 309. Knygele su daugeliu pa
veikslėliu: gyvuli u, vabalu, žuviu, žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, ailkiai ir supranta- 

•• mai teaiikina gamtos istorija, ypač tuos da
lykus, ant kuriu žmoni* nuolatai žiuri, bet ju 
gerai nesupranta................................SOo

808 Gamtos pajiego* ir kaip Uju naudotis. Pa
gal Bitnsra sutaisė Szernas, Cbicago. HL 19M 
pusi. 238. Svarbios mokalitkos vertes knyga, 
su daugybe paveikslu yvalriu 4neriju ir 
kitokiu prietaisu cnt iinaudojimo gamtoms 
pajiegu...-,............................................BOc

610 II kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir 
auginami augmenysIPagal Luakevičiusiitalsė 
Szernas, Chicago, 111. 1901, pusi. 73. Su paveik
slėliais...........................  0Oc

Knygų Kataliogas.
S.' Gyvenimo Valsdellai susidedanti liaėtuonlu 

sekančiu gražiu pasakaičiųuAUtsveiklnlmasi 
— Vagis; — Kas kaltas; — Gatves valkai; — 
Paparčio žiedas:— Mliko sargas; — Signalas; 
— Keleivis. Chicago, IU. INC, puti. 98..1OC

48 Pasakos ii gyvenimo lietuviilni Yeli% bei 
Velniu, surinktos D-ro J. Basanavičiaus, <70 
puslap , Chicago, Iii. 1908 m. Šioje knygele 
telpa keli įimtai gražiu pasakų: apie rojų 
(dangų), čyičiu, pekla: apie giltine, mara, 
ketera, apie dvases (dūlias), velnius, *u vai
dinimas i Ir tt. Pasakos užraiytre t klote 
kalboje kokioje buvo pasakotos Kauno gub. 
pagal kauniečiu kalba, Suvalkų gtSb. i«gat 
suvalkiečiu kąlba.Prusu Lietuvoje pagal Pra
šu lietuviu kalba. Dtukijoj pagal dsuku kalba 
ir tt. Kas mėgsta gražias pasakas, tegul nu
siperka iia knyga. Preke neapdar..„ ll.SO 
Apdarytos...........................................>12.00

4*1. II mano atsiminimų (su autoriaus paveik
slu). Paralė Dras Vincas Pietaris, spaudos 
parengė Dras J. Basanavičius, Chicago. III., 
1906 m , pusi. 301. Gražios apysakėlės U gy
venimo sodiečių.,.................  Tfto.

07 Lletuviikov Pasakos Yvairio*. Dalis L Su-

kingu ir žingeidžių pasakų. Kas lite knyga 
ture*, tam geru ir gražiu pasakų niekados ne
truks. Preke neapdsrytoa.................... 11.08
Apdaryta............................................. ..81-80

114 Ponas ir Bernas. Chicago, IIL 19M pusi. 64.
Apysakaite L. Tolstojau* II gyvenimo ma*ko- 
lliku kaimiečiu; žingeidi norinčiam *u*lpa- 
žlntl su buvlu ir šauly gotu* gyvenimo masko- 
Uėku kaimiečiu; Ji verčia skaitytoja Jausti 
drauge su prislėgtais vargu žmonėmis.... 18o 

104 Robinsonas Kražius. Graži ir tnoralteka na- 
saka. Antra pertaisite laida. Cbicago, IIL 
1908 pusi. 83.................    05c

ISA Žmogus Nepllnikl*. Vertė ii i ved ilk o Nėrį* 
Cbicago, III., pusi 33. Graži- apysakėlė: 
kaip turtingo prekijo sūnūs apsivedė su var
ginga mergina Ir laimingiau gyveno ui kitus, 
sn turtingom* apsivedusiu*.... . ..........IOc

01O Deda atvailsva. Kotnedlja viename akte.
Pagal leukiika sutatee K, B-a ir M. P-i*. Chi
cago, IIL 1908, pn»l M. Šita icomsdlj* buvę 
keli* kurtu* lo«a lletuvteko* draugyste* Pe
terburge, Maskolljoje. Ji vra maskoltekos 
valdžios censuraota ir totel Ja galim* ir ( 
Lietuva parsiųsti, Maskolijo* valdėte jos Per
siu ntlmo nedraudžia...................................SOo

Q1B Goriau* v*liaus negu niekad. Komedija vie
nam* akte. Pagal lenkiika sutaisė K. ir 
&?•!*. CMoago, Ui. 1908. pasL 48. Šita 

gute taip kaip ir No. 910 yra Maskolijo* 
cenzūros daleis ta ir gali būti Lietuvon šiuo- 

____ .... .... •••. •*•••**•*<*« •••• *•. .1(5© 
S20I2 M Indaugi* Lietuvon karalius. Chicago, IIL 

1900, pusi. 88. Istorteka* paveikslas penkiuose 
Lenkižkai paraH Julius Slovackl,

BUS Kaip gyvena augmenys? Chicago, Iii., IS01, 
pusi. IK. Su paveikslais. Apraėo yvairius mu
su žemės augalus, ju sudėjimą, atmaina*., gy
vi ir plėtojimąsi nuo menkiausiu augalėliu iki 

didžiausiu ir tobuliausiu....................35c
S4S Nematomi prieėai ir draugai žmMtu, pa

gal Blttneri suteisISsernM, Chicago, IIL, 1906, 
pusi. 113. Su paveikslais. Aprašymas visokiu 
veislių bakterijų, mikrobu, bacilllu ir kitu 
smulkiausiu gyvūnėliu, gimdančiu svarbiau
sias ligas terp žmonių, kaip tai: mara. chole
ra, raupus, dif terija, sifilis yra geriau žinomas 
neng prancuzligė. ir U.........................SOo

8S3 Paėjimas organilko svieto. Pagal Blttneri 
sutaisė Ssernas, Chicago, IIL, 1906, pusi. 137. 
Su paveikslai*. Yri talist ori ja augmenų ir gy
vūnu nuo senu Muiauliu laiku pagal moks
liškų* iltyrinėjimu* susektus požeminiuose 
sluogsniuoee Knyga didelė* moksliškos ver
tė*............................................................ 3Sc

S8A Senu Gzdynln Heyke GutvCrimet. Paml 
HutchinsoM iut*M 8ierna»,Cblczgo.III.,1900, 
pusi. 870. Su pevelkilals. AprUoaenimsiu n- 
dvnln yveirlua (atvėrimu* gyvezrailat ant te- 
ulės dar priei atsiradime imogaui. Sriandlen 
n lutrėrimn kurnu žmonės kasdami gilius

nesugsdintus kunus, kurie Šiandien yra testa- 
tyti yvalrluose murėjuose ir U ju žmonės mo
kinasi pažinti, kaip sena yra musu žemė, kiek 
daug Milijonu metu reikalavo pakol ant miru
sio žvėries kuii ’užaugo cite žemė* keliolikos 
sieksniu storio ir pagal storuma ir senumą že
mės sluogsniu, kuriuose tu sutvėrimu kunus 
randa, mosklinčial apskaitė kaip sena yru mu- '

..41.00 
,41115Apdaryta

B97 Spėka ir Bedega, principai prigimtinio su
rėdymo visatos drauge su morališkų mokslu 
ant anų paremtu. Visiems suprastinai paraH 
prof. Dras L. liuecbner. pagal XIX vokiftka 
laida sn mažais prtdėčkals U senesniu laidu 
lietuvHkai pergnldė Dra*J. Ssliupas. Chicago 
111., IMS. pusi. 380, su paveikslu ir biogran* 
ražaliaus. Yra tai mokslas gvildenantis gam
tos dalykus, kuriuos žmonės vadina Dievo su
rėdymu............................................... 81.150
Gražiuose, drūtuose apdaruose..........82.00

-- gys. Hleido T M.D., Chicago. DI.. !W».pn.i t: 
Su paveikslėllsia Apraio visas vandens 
permainas ir veikmes: kaip jis persikeičia ir 
kyla in viriu ir tenai tveria debesius, debesiai 
padangėse atvėsę, keičiasi in vandens laėelius 
ar sniego lustelius ir vėl krinta ant žemės, H 
kurios buvo pakilęs ir čia sniegas kartais už
dengia čielus kaimus ir latdojh savo pusnyse 
žmones ir gyvulius, paskui tlrpdams nuo sau
lės, keičiasi in vandeni ir užlieja lankus, Urė- 
žo ravus, upe* ir upeliu* ir kavoj**! po žeme, 
kur vii veikia t* pati darta, kaitant vilau* 
žemė* ......................................................lOo

Žemė* Iitonj*. Parute S. M. teleido T.M.D., 
Cbioago, III., 1901, pusi. 66. Su pnveiksHUato. 
Pagal moksliška tetvrima aprašyta kaip ir per 
kiek amžių tvėrėsi žemė, kokia ant jo* pir
miausiai radosi gyvybė, kaip ji vystėsi ii že
mesniu velalirln augttesnen, ir tt..:.......lOo

•SOEthnologija arba mokslas apie žemės tentas
Pagal Dv. M. Haberlaadta tetai* Burnas 
ChToaro. III 1908, pust «7. Yra tai rvarblan-

Tf. petvelgus į tolu tmonia velilin veidui, meto* 
medideU nevienodume, tade neilni_kurte

4ė

etų, vteu teįneš knitu Ir net Batlenein eile
lių tmonU U Ju pevetkslue. Aprnto jn kilmei 
nerve, ukejinia. papročius, užsien.ima ir Bbei-

•mb! laiką rote

perefktlall. 
aL rtiasrttoaL lietui 

Ikoet, 
8Oc

Vippor. verte ii rusilkoa kalbos D. Su paveik
slais senovllku liekanų ir 5 koliornotaiB žem-

prMasčia, klek los kaitai 
narna padare ir daro, ir ka

851 Apie turtu įdirbimą. ParaK Sėbram, ver
tė S. M.. Chicago. IIL. 1999, puta. 139. VęU»- 
la*gvtldetiHnti* politiškąjąekODomija-koktei* 
keltais ils įdirba tartai, kaip Jie susikrauna ir 
kaip atsiliepta aat draugijos gyvenimo..35o

858 Aukos Kare* DtevuL Paraie Jonas Gražy*

IB.

Ast 17 Akmena

0SS latovija ibęlna. Dalte I 
Baoevitia, Cbioiem III., Įtt

«fe0 prie* Ketaus gimimą3ki 
>teg •gM8t>u* ri®taui..............

8B7 T*torl> Suvienytu Valstijų Sziąurtąfc A- 
riertkos. Chtoago. IIL ----- --

badu rėdosi
11 Europos'

Veebior Yttei Ct..
•OO Central Bank Bldg, Chicagn.

807 Ar vyskupas Valančius (ValanČauskas] ne- 
buvo vilingu lietuvystės? Psralė kn. Demb- 
skls, teleido Susivienijimas Lietuviu Laisva
maniu Amer., Chicago, IU , 1901, pusi. 37.15o 

841 Geografija arba Žemės apvalymas. Pagal 
Gelkie. Nalkovskt ir kitus sutaisė Szernas,Chi
cago, Ilk 1899. pust. S69. Su pureiksHWta,is. Al- 
iklai ir suprantamai spralo .visa musu žeme, 
jos pavidale, diduma ir platuma, los kalnus, 
ju vardus, augit i. vulkanus metančius te save* 
ugnį; ii kokiu sluogsniu susideda žemė, kur ir 
kiek Joje anglių, geležies, aukso, druskos ir 
kitu mineralu; kiek mariu, ežtfra, upiu; ju 
verdat plotis, gylis; koki kuriuose vandenys: 
sūrūs, prėski, saldu* ar kartu*, koki juose gy
vūnai gyvena, ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventoju; koki ju tikėjimai, kalbos, papro
čiai, užsiėmimai, pramonės ir tiesos.koki mie
stai. su kiek gyventoju, pabriku, pramonių; 
kur koki orai: SalčiaL aarėčiaū iietua ar gie
dro*; kur koks ilgis dienos ir nakties; kur vL

• sėda yra lygi diena ir naktis, kur sanlė per ke
lete dienu nenusileidžia arba neužteka, ir 

tt. Preke..... . ......................................312.00
Apdaryta......................................   30.50

858 latorlta Chicago* Lietuviu, ju parapija Ir 
kn. Kraučluno prova su laikraščiu "Lietuva" 
buvusi balandžio mėnesyje, 1899, Chicagtz IIL, 
pusi. 685. Yra čia surinkto* visos tikriausios 
žinios apie Chicago* lietuviu* ir visa kn. 
Kraučiuno prova, kuri tesėsi perS dienas kri- 
minaltekame audė, žodis in žodi; teipgi foto
grafijos abieju pusiu advokatu, kn.Kraučtuna, 
KLietuvos” teleistojo, redaktoriaus U paveik
slai Chicago* iv. Jurgio liet bažnyčios*!.OO 
Apdaryta.............................................31.50

887 Kražių Skerdynė ir Jo* pasekmės. PapleH 
kn. J. t.. Chicago, IIL, 1897, pusi. 97. Apęalo 
ana baisu atsitikima, kada 1893 m. maskoliai 
užpuolė ant bažnyčios Kražių miestelyje, mu
lė, įaudė ir ptovč nekaltus žmones, išgriovė 
altorius ir uzpečėtijo bažnyčia....... ...15o

880 Kaip žmogus gyveno, ant žemes? PanteeS. 
M. teleido T. M. D. pusi 47. Cbicago, IIL 
Knygute apraio visa žmogaus gyvenimą ant 
žemes nuo pat jo atsiradimo iki pastekiipo ci
vilizacijos. 26 paveikslėliai parodo senove* 
žmonių vartotus akmeninius tarankius, na-

875 Lenkai ir Lietuviai nuo 1238 iki 1430 m. 
ParaH pagal lenk likus istorikus Žemkalnis. 
Chicago. IIL. 1890. pusL64. Yra tai aprašymas 
Lietuvos su Lenkija susivienijimo ir jo pasek
mė*. Kaip lenkai pasielgė su Lietuvos kuni
gaikščiais: Keistučiu, Vytautu U kitais, ka 
Krikai te suprasite, ar mums prietelystė len- 

i naudinga, ar blėding*................15o
878 Lietuviu pratėviai Mažoje Azijoje nuo se

novė* iki jie pateko po valdai* persu. PsraM 
Lietuvos Mylėtojas, Chicago. IIL, 1899. pusi. 
•83 Ir 4 didelės mapos, parodančios vietas, kur 
senovėje lietuviu pratčrlal gyveno 800 metu 
prie! Kristaus gimimą....... . .............SOo

703 Po priedanga fiventinybės. Istoriška apy-

K. J., Odesoje, 1906, pusi. 100................85o
708 Raito Istorija. Pagal A. B. Sehnltzerį 

sutaisė Šernas. Cbicago. UI., pusi. 304. su pa
veikslais. Apraio kokiu bodu žmonės rašyti 
temoko, kaip išdirbo raita kiekviena žmonių 
tauta, koki raitai buvo senovėje, daug metų 
priei Kristų, kada žmonės vietoje ralio varto
jo mazgelius ant Jiniurų, iiptaustymu* ant 
medžio, iikapojimus ant akmens, pieta pa
veikslus, Ir tik nelabai aeniai daljo iki iiį- 
dieniuio alfabeto, telp kad pasidirbo aau ke
lias desimtu ženklelių (litarų)<su kurtais da
bar galt paraiyti kiekvieną žo<U it vtakų ap
kalbėti te i p gerai, kaip ir gyvu žodžiu. Yra 
tai knyga, kuri iitikro žmogų inteieanoja, pa
rodydama kaip tobulinosi ant svieto ra

itas............... . .........................«...81,00
Apdarytu.-....................................... S1.05

700 Trumpa Geografija. Sutaisė Nėris, Chicago 
iii., 1HM. pusi. 94. Su paveikslais ir timpomis. 
Trumpai ir suprantamai apraio visas 6 dalis 
svieto ir visa femės istorija, telp kaip didelė 
geografija. Ji gerteeritt atsako reikalam* 

Bradiniu mokykla....... ............ ... ..85o

1O*
880 Baudžiava Ltetavoje. PsraM

|1 Dr. J. Basanavičius. Lement 
rasiiko teguidĮ.V.^

004 33rdSt„
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M. G. VALASKAS
SAVININKAS

2404 KENSINCTON AVĖ. *
KENSINGTON, C---------------

Vietinės Lietuviško* Krautuvės, Bažnytinio ir

Chicagon Firmos, laikrodžiu, laikrodėliu, 
žiedu, špilgu, akulioriu irtk Silabinius 
^iedus-tš gryno aukso. 14 k. darau ant or
derio nuo 47.<“ L ZIZ.ZZ
žiedus su akims sodintus brangiais akmi- 
nais, gali gauti nuo 43.00 iki 4100. Ant auk
siniu daigtu nuleidžiu perkantiems 25 pro
centą. Teipogi dirbu rėmus dėl abrozu ir 
asabišku paveikslu, dirbu ant orderio, kas 
kokiu nore ir nuo kokios prekės, nuoSl.OO 
iki 425.00. Dėl perkupčiu ir štarniku, da
romi duzinaia ir šimtais už labai pigia pre
kę. Reikalaujantims ant orderio padarau 
abrozuspuikiausius, korius užsukai sprin- 
ksa grajina puikias giesmęs,~vid ui yra pa
veikslai Panelesšv. V. Jėzaus. Šv. Juozapo 
vidui apsodinti puikiausioms rožėms, par
duodu tik po45-00 ką kitos firmos ima 6.00 
ir 46.50 už tokis paveikslus. Per tai aš par
duodu pigiaus kaip kiti, nes patsai darau 
rėmus, lėju iŠ gipso figūros, visokios sto- 
vylusir apaštalus dėl bažnyčių, visokios 
mėroa aukščio, nuo 10 coliu iki 6-šiu pėdu, 
laimė dėl nemokančiu pasirašymo savo ..... . . -;io_

.00 iki 410.00 ir412.00 doleriu

MARJA DOWIATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub. Bsaoliu pa svieto.

723 W. 18th streeT
Priima ligonius kožna diena 

nuo 8 iki 12 ryto. , •

Telefonas: (Mual 7082.
Teiefonuot galima Įsa kiekvienos

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

Chicago Medical
CHICAGO. ILLINOIS, vudoir pravardę! dirbu ant orderio pači 

___________ s Krautuvės, Bažnytiniu Ir d sykiu plnuksnair alavėlis, i 
Tikėlimišku Daiktu: Podrauoiai iileistoias viso- su vardu ir pravarde tik 35ckiu nsJnau ^raugta! lUeisto|a««so Telpgl Spaustuvę,
mu naudingu knygeliu. aprūpinta su daugybę naujausios mados h-
Guodotini Tautiečiai; turiu už garbę pra- tarų, ktlridje spaudinu puikiausius popie-

Teipgi turiu gerai intaisytę Spaustuvę,

nešti jumes, jogei aš pargabenau daug) bę rius dėl gromatu rašimo i lietuve, knygaa, 
visokiu ta voru iŠ vokeli jos ir austrijos-pęb kanstjtucjju dėt draugyščiu, tįkietus ant 
kiaušiu Abrozu, abrosėliu. Škaplierių, ra- bailu ir pikninku. užpraiimus ant veseliju 
iančiu, pastatomu ir atidaromu altorėliu, cirkulerus dėl biznierių; darbo padarau 
pavinčiavoniu kortu. Ir šilkiniais ka&nikė- greitai ir pigiai- Aport to visko užlaikau

> —......................... ......  patentuota gyduolių, kaipo tai ‘Trejonku*
gyduolių nuo karpu, Gedemino Indijoniš- 

■ ko balsamo, žynomo po visą Amerika, ku- 
* rio prekė. 25c ir 50c. reikalauju Agentu 
ir perkupčiu, kuriems duodu gero pelno.

Ttirėdami-koki reikalo parašykite laiš
ko, arba partis ateikit i mano Krautuvę, 
norėdamas dasižinoti per laiško ir gauti 

suok ant aukščiaus padėto adriso.

kiaušiu Abrozu, abrosėliu, škaplierių, rą
žančiu, pastatomu ir atidaromu altorėliu, • "■ - • —
iiais ir sunertomis Rankomis, puikiai pa
puoštos, išrodo lig gyvo žmogaus rankos.

Maldų ir svietišku .knygų, Ištari ju, pa
teku, dainų, sapnininku, žodynu mažu ir 
dideliu žodynėliu, dėl mokinimoe angliš-. 
kos kalbos. Musu žodynėlis, labai naudin
gas pasimokini mui angliškos kalbos prekė 
tik 35c. Teipegi užlaikau mašinėlių dėl_________ _________ ,__________ „____
drftkavojkno gromatu, kūrės parduodu už atsekimo, indėk marke už 2 centu, adri- 
pigiause prekę. Esmu Agentu didžiausios

T-myklt „droa^ne. daugiau neini, garsinta?

Tamista jan senei reikalavai szltokio 
auksinio laikrodėlio. Tamista jau pa
ilsai bepirkinedarnas mažos vertes 

laikrodėlius.
14 k. Auksuotas SolidGold Filled). 

LaižrodeUs (moteriukes ar Trriazkas, atdarytas ar adaras) 
Kleino ar AVaftham viduriai*, f akmeniais. Gslvete 

utsakunra. ir tinsta tomai, Lussitai ir .įdurtai jjvaran- 
tuoti ant 120 metu, peozatls kiekvienam* laikrodė
lyje.

Jeigu-gl tamista sflek-tlek neslmanai apie laikrodėliai,
tai taipgi. Jx abejones, tinai, kad paprasti laikrodininkai 
juo* po (20 ar |30 p»rdavlneja.

Mes esame DIDŽIAUSIAIS laikrodėliu pirkliais Ameri
koje. Turime reputacija TKISIb'GL'MO, per ilgas metus 
iszdirbta. Tamista gan REMTIS aut visko ka mes sakome. 
Jeigu tamista atrasti, kad. menamas laikrolells Ir retežėlis 
net* tekis kaip mes ji p.rslat<m ,, sugražink mums, o 
mes tamista! sugražinsime t am 1. to* inmoketus biuigu*.

Kiekvienam pirkėjui, orderiur j,nt amam la ke.duosime
DOVANAI 14 k.iAUKSUOTk retežėli (gvarantuota aat 10 
meto) M 00 vertes. »

Prisiunsk mum* tamista 50j (2 oentinemls markėmis), o 
likusia suma. (9.50. užmokėsi tamista tuomet, kada- laikro
di stvež ir apžiūrėjęs Ji Espreso ofise su viskuom sutiksi. 
Arba gali tamista prtsiuastl mums visas pinigus, (10.00, isz 
kalno, o mes tamistai laikriidell per paeita ar per paduota 
arosiansia Ex preso ofisą prisiunsime.

Agentą VVholesale Watch Co.
1267 Broadvvay, New York.

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS.

£ Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicago] tai ątailankyk in
GALERIJA MOKSLO, 

344 South Stato St. Chicago, f U. 
įnešima® Dykai. 

£ Patemyk stebuklus Osteologljos 
,, „ Fiziologijos

„ „ Neurologijos
„ „ Pathologijos

Mokykis pradžia žmogiszkos rasos nuo 
lopszio iki grabui. 

MHžiniszkumai ir keistumai gamtos.
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 12 vidurnakczio. 

Papraszyk dažluretojc prie deru hetuvisiko* 
Knygos, visai dykai! Atsuzaukilssiadien.
344 South State St. arti Harrlson 

CHICAGO, ILL.

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir Se. Bilsted alyciia.

Gyvenimas virtai ApUeteoa.

CHICAGO, JLL. 
---------------t 

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

Naujausiai Iszrastos Medicinos: Nm>u»- 
tenan T.l.tal yra pMekmlngteu*!, gydo daugyba 
Ilgo. Planko* tikrai ataugina, ahnrima, pleis
kana*, papnorkn* ir dangei kita ligų su naujas 
siv badu Radtkal gydymą*, paraitykite pa*

Prof. J. M. Brunetas
Ns w York ABrooklyn, U. S. A.

Nerviszki Vyrai.
Vyrams reikalaujantiems ragelbbs prlslunslu 

kopija garsaus recepto dykai' Ne O.O. O. ” 
n* apgavingus vaistus, tiktai recep

tą. Ptrukait ijJtite tria ptuarga 
ATSIBOJAI.

Bzi pesarz* yr* Tyrams sugriautos nervlss- 
kos sistemos, kurie per savo jaunyste* klaidas Ja 
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite 
bandė patentuotus apvanotus vaistus, elektriez- 
kus diržus, “specialistu*'’ ir kitus netikusius be 
vertos gydymus. Nuo diržu nepagysiu, o n uolė
tai vartadami vaistus sunaikysite pilvo žlo be a lo
jimą, uinuodlnslte visa sistema ir padarysite 
savo liga nelszgydoma.

Daug meta asz kentėjau savo Jaunystes klai
das, nervisskama, naktinius tekėjimus, skoka 
vyriizkumo, silpna atminty, stoka Ambicijas, 
neramume, gėdingumą, sirenų skaudėjimo. Tįso
ti n y nusilpimo Ir tt. kaip peiksią* pirkaa ir var
tojau visokias patentuotas gyduoles ir viską ko 
tik iszglrde*. Ant galo buvau priverstas važiuo
ti in Eropa pašei bos jteszroti pas garso daktaro, 
kars mane ir iszgyde.

To daktaro recepto, pagal kuri man vaistai 
buvo užraszyti, asz ir dabar turiu pas save. Kaip 
tai sunku yra pagyti nuo tu liga esi žinau ten 
patyrimo, todėl asz noriu ir kitus pagelbetL Kas 
man apraišys savo Ilga, ass jam pasiusiu užpe- 
esotvtamo laisske to recepto kopija su patari-

DR. B. M. ROSS
Daneszu visiem kad sriose die
nose asz perkėliau savo ofisą ant

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

CHICAGO, ILL.f
Czionai sn d adėj im n yvairiu elektro- 
gydancziu maszinu ir instrumentu* 
esmu pasirengęs priimti ligonius ir 
iaztirti ju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz 22 metu asz savo 
praktika paszvencziau vien ant gy
dymo nžsisenejusia liga*ir pertai 
szendien esu pasekmingiausias spe- 
cijalistas visoj £hicegoi. Mano gy- 
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj, 
nes jos yra mano israstos ir man 
vienam tik žinomos. PerOlaiszka 
arba >asabiaxkai duodu rodą dykai.

F.PBradchulis
Attonuy and Co unselor it Lai.
Chunta of Commerce Bldg. Room TOS

”8. E. Uorner LaS&lle & Washington sta. 
CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 3642.

Weda prowa* kaip eivriliaakaa teip u 
kriminallszkas visuose suduos*.

Tel.Yards 0044

' Oras, kuriuo mes kvėpuojame.
Žmogus (oll gyventi daugeli dienu be maisto ar vandens, bot be deglo 

(kvėpuojamo oro) jis mirszta in kelias mtnutas. \
Žmonos Iss tikro serga tiek pat nuo iszalkimo degto, kaip ir nuo stokos 

maisto — nors degis yra Kuosas! K^IT Todėl, kad jei gleivines plovės tavo 
plaucsiu nėra sveikame padėjime, tai kraujai negali sugerti degto per dolikat- 
nas sienas oriniu coliu.

Dr. Jean fyrrom’sPlaucsiu Kartuoles pagimdo sveika padėjimo plaucziu 
audiniu ir gleiviniu plėvių iszklojanosin orines neles. Tat yra tikras vaistas 
neo Koentio, Szalczio. Karsetinee ir Bronchito — gydykla -nuo sun
kesniu Ilgu plaucsiu — PneamonlJoe ir DUoves.

Jei sergi teipgi negromullojlmu. tai Dr. Jean Širvom’s Skilvio Kartuoles 
reikia vartoti drauge su Plaucsiu Kariuolemis
7 Treke 41 00 ui bonka arba 6 bonkos atsvgiai supakuotas siunosiaatos bile 

kokiu adresu ui 45.00, apturėjus pinigini prisaką ar bankini caeki.
Tikrosios turi musu parasza ant kamszozio.

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

Dr. Jean Sinom's Dr. Jean Sirrom’s
Kepenų Karteoles Skilvio Kartuoles
41.00 ui bonka gj.og ui bąpka '

Vartojama daktaru ir Ligonbucziuose po visa sviete. ■

Lietuwiszka Aparatu > Dirbtuvve
Guodotinoms tautiszkoms ir oaž- 

u'tinems Jrsn^ysleaas Uždirba:-1 
Karuhrv, Amerikoaiszkae 
Woliawns,^.Szarpas} Jnoe- 
tas, K a kardas. Ženklelius,' 
Kepures Ir dėl Marszalkn'

J Guodotiniema Kunigams tszdir ■ 
>ba:-Kapas, Anotas, DAlatall- į 
'kas, Albas, Stalas irwlsusbaž- j 
vytintas parediM. Visokį darbę al- 
i lieka artistiazkai in laikę. 

Norėdamos guodotinos Dr-tea, 
arba guodotipi Kaaigai, kad Jura

butu prideraneziai atliktas ir tuom suazelpd šatro tautetę, paveskite ji tikrai 
itiai,

f LT. ANDRUSZEWICZ & C0.
5 W. Dirlsion St, Chicago, III.

DEGTINE
Pirkle geriausia. , Tai ym pigiausia.

Mes pardaviaejame geresne degtino pigiau negu kokiakMadistUiuotuve ar 
p irkly* Suvienytose Valstijose. Tas yra priefeoc.zia teito mec tarimo daugiau 
kostnmeriu negu kokia kita firma Degtines Amerikoje. Mes visuomet esame 
užimti ir sutarime patelkoe. Mes parduoda n.-save tavoruaUeevog eikvoto
jams ir Jus nereikalaujate mokėti pelnus maileteilempltkbnlnkams.

Muša terorai tari duoti užganedinlma, kitaip gnttto jean gretinti mums 
atgal musu kaistais ir mes sugražinsime jums pinigam Mee apmokstu, vlaae 
važboe kasztus. la rytos nuoCbteagos Ir in vakarus euo Nw Yorko ant už 
atsakymo nuogi no augsxtyn. Nuo visa užsisakymu in vakaras ouo Chicago* 
ariu rytus nuo New Y ocko. mes reikalaujame 10 ntmaatotLmodcngimui kast 
tu. Bile karia bankas PitUbnrge patikrins, jog mes attekanti ir kad mas pada
romo viską. konrižadame. Siusk pia'cos per plaigiai ■rausto ar apdrausta
me ialsvke MORRIS! I FORST ir KQMP., KERTK A NtSOS* 8MlTHFlILD 
GATVES, P1TT6B0RGE, PA, f

Parsiainadyk moša pnvati>skaji prakiš surasta. Kalinolae musu prekini 
S metu sena Ragine ar Koralae Degtine...................SU0 ož(pilone.

augsztyn

MOKI
Cor. Seco6<V Avs. At Smi

isr & CO., 
aR .-HDtfajJiPtttabaiT, Pa.

Torkoly Ir Shvovtts 
Brande Kadagine ii 
Klmelis. Getvuogta*

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!

. * W

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

silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymų, kuris pasiliks 
amžinai, jeigu rasime tavo ligų išgydomų.

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmety}, trūksta 
ukyatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, - nusigą
stomis, nespakainas ir užerzinantis?
• Ar atmintis prasta, lenki draugijų, trūksta energijos ir -sveikatos, turi juo

dus paakius, puikus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora- 
liŠkus sapnus, nubčgimus sčklos, patrotytų vyriškumų, lytiškų nusilpnėjimų,

■ neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimų šlapume palaikius per 
naktį, skausmų strėnose, inkstų ar pūsles ligų, Puletekj, Pasididinimų Gyslių ar 
Užakimų Varpos? •

Jeigu turi, męs gvarantuosim amžinų ir užtikrinantį išgydymų, jeigu męs 
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus 
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. ’ Gyduoles siunčiame be atkreipimo

• atydos, po visas dalis pasaulės. . • . *•
Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą*

aUdarytM kožną dieną nuo 10 ryto iki 4 po pMą Ir v« _ t
mk 6 ai 7 vakaro. NodiUom ir Šventadlenom nuo 10 Iki 12.

diicago Mėdical Cliaic,
344 S. State Street, arti Hamson ui., CHICAGO, ILL
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kad Imdami vaistus pagal ny receptą viilizkai 
pagijo, teip kaip ir asi.

Becepte užraazyti stiprus b?t nevodingi vai
stai ir receptas teip paraižytai kad vaistus gali
ma gauti kiekvienoje geroje apttekoje už mažne, 
pinigu*. Gavę reeepte, jei nenorėsite patys eiti 
i n aptieks užoteilnoti vaistus, tai persiūkite 
man, o nes jums juos ozia Chicagoje peš! m pin
siu ir prlsinnsiu. Asz nesnncziu C. O. D. kad

< “ Szi pasarga gal nebus daugiau garsinama, 
taigi raižykite man ssiandlea, o gausite to re
cepto kopija ir reikalingus patarimus dykai 
taoj.u*. Szy paslulltlma ass galiu atlikti ba jo
kiu jums kausiu. Adresuokite:'

C. Bentson, P. H. bex 655, Chicago, IIL

Kaulai kur tu 
l? Nugi pas 
ra Srieki ne? 

■Ubai isztroszkes, o 
pas ji galima atai- 
vedyti, dm jis turi 
puiku ir szalta ba* 
▼anka alų, gardžia 
roska ocziszczėna 
arielka, cigarui net

isz Havanos, o iszaigerus gauni žmogus 
puiku 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 ypacz už tlumoczm 
susikalbėti angllszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso 
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausią nakvyne.

Petras Szlakis,
8821 Aabaru Chiea«o, Iii.

(Tarpe 33-toe ui. ir 83-io Pi.) 
Telephonas Yards 6012.

LIETUVOS ŪKININKAS
Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo 

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

metų $3 50. Kam rupi Lietuva ir žinoti kas 
dabar tenai* dedasi, tai užsiraukite LIETUVOS 
ŪKININKĄ, jame telpa teisingos žinios ii visos 
Lietuvos ir kitų kraėtų svieto. Kas norėtų užraAy-

Agentas: M. J. Dažni Jonaiti*.

A5 turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje.
x Per 20 metų ai pasiSvenčiau gydymui vyriškų ligų speciališkai.

Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei 
pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypatlskai ar per laišką.

Ligas pūsles ir inkstų, kraujo Ir išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per savLagybą, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsilieka be skausmų.

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

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

Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.

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

Atsakymas lengvas: Tokiū bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Ipstitutas 
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai 
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirrv 
tškimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė

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

įsvydytM nuo Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
trr^^&ttB^beitos ^oniams, matyt iš daugybės padėkavonių 
durtaSrifio0* V1’ ^ur*°® tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
jon. zabukevicze stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box 86, B«ttjĮ»kpadUUdame čion kalias:

Makos 
liROS.
M. Vidicziene

Westwood,
N. Y.

L. A. MOLLAND A CO

t»k
Pri-

ra: 1 dorinto raiŪir Cigt 
k nOuUai vyrilta Laiitra 
I minėk kari nori) gtrai 
Į ntrtįt laitrodili* 
I kad mes. jei suges, patai 

mainytin>« ant kito, jei

'9K Huto ir raniortu GaMu; latro 
ta KolionUu ir rimą grota ttod

T prrlu 4 Barlot Dtimaatau ir t Ato 
r bus sudėta in viena pliusine ilIkaMkl 
atvei, perši urėkv laka ir jeigu tauta t__________ ______

lenciugetlvtaMUtieJa M.7C Mea 
U tUm pUri^ns fc 35c <nt pačio

KOZMJLN8K1 & TONDORF,
73 Dearborn st. ‘

Mes skolljame PINIGUS ant turteoy- 
biu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti 
mes su džiaugsmu prigelbeelme, pasko- 
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
veikimas. Lengvos isslygos. Agentai 
apmokami dosniai.

ta ra etanu 
v lakas tas 

tote. Kada

CHICAGO, ILL. r

Dr. J. Kulis
Lietuviu gydytojas irki vargas 

3233 8 Hatated st, Chicago, 
Gydo visokias ligas moterų, vaiki 

vyru. Taipgi turi didele praktika Ir 
do pasekmingai visokias Umpsnos

p^,MOrtMu: Dsuggall* Profesoriau ir Specialiste :
t’noo°’ Su itaksm. ėlrdžla praneta Tamistai. kad 

esiu visai sveikas ir liuoeas nuo reumatizmo 
skausmą ir dieglių pečiuose, rankose, kojose 
ir strėnose, kurie mane teip buvo suvarginę, 
kad vos paėjau; perleidau daug daktarų vadi
nusių save specialistais, bet vis be naudos, kol

siraingf adų už l*gy<l.' «ny runnp* nuo neregu- 
iiariSkos mSnesinta, vargtausloe mane per 8 
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai stržoooe, gSUmas viduriu, koją, skan- 
d-\imas galvos ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi 
apeiBtoJue baltoetoe vHmane naikino. Per vi- 
sąt| laiką p-rlrictaudaug visokią daktaru ir 
suvartojau daug visokią abeją bei vynų, bet 
veltai ir lik kada aprėžiau savo ilgą jums tuo- 
&nuo prisiųstų jųsų vaistą pasveikau Ir to- 

visal Kgitau. imdama tuos vaistus, už ku
riuos slunSlu Tamistai žirdingn padtkavone

____T, VyslockieMT
TSSaratogaSt, Cohoes, M. Y.

nedasigirdau apie jijsi| garsųjį InstiUita, per 
kuri pilnai atgriebiau savo sveikata, nž ra 0- 
slu dėkingas ii širdies Drul E. C. Colllns. ve
lydamas pas jį kreiptis visiems savo tautie
čiams. ligydytasis,

Augustas Bokia,
1445 Hudson SL, AUegheny City, Pa. Box SS,

Mielas Profaaorlsn:
Praneliu Tamistai, jog eaiu pasveikus ii Ii. 

gos. nuo kurios mane gy<Htc —' purtau kaus 
llapinimo, uždegimo puaHe. lytiškos silpny
bės, nubėgimo sėmetu. nemigos, nąrviėktiino, 
skaudėjimo strėnose ir abelno nusilpnėjimo 
kaip yra apraSyta Jųsų knygoje aut pust. 98 
Vadovas į Sveikatą. Jųsų speciali iki vaistai 
mane galutinai llgydė ir dabar džiaugiuosi 11 
savo laimingo žeimyntiko gyvenimo Dėl ar- 
tymo meilės noriu litų pagarsinti apie tai savo 
vientauėiams, esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir jie galėtų atgriebti savo 
sveikatų ir bąti laimingais.

Fr. Nandinan, <
Mystic, Iottc.

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

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

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

Dr. E.C. COLLINS, Medical iBstttate, 1401.34.th SI, Nei York M11
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