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gai, tokio prispaudimo kaip 
dabar Maskoiijoj nebuvo nė 
viešpataujant pusiau bepro
čiui fanatikui Aleksandrui 
III; kalėjimuose niekada ne
sėdėjo tiek nekaltų žmonių. 
Ar reikia dar minėti tūkstan
čius be sūdo sušaudytų žmo
nių! Reakcija, persekioji
mas žmonių jau seniai per
žengė daleistus rubežius, o 
vienok tuom neturinčiu sau 
lygaus žiaurumu randas žmo
nių nenuramino, revoliucijo- 
nieriška dvasia apima vis di
desnius žmonių burius, apima 
vis didesnius Maskolijos plo
tus. Tuom tarpu viskas ap
sistojo Maskoiijoj, žmonės 
kenčia vis didesnį vargą, o 
pagelbos iš niekur nesulau
kia. - Alkanų, skriaudžiamų 
žmonių nė jokiu žiaurumu 
negalima nuraminti. Skriau
džiamas, nematydamas nė 
jokio išėjimo, griebiasi atker- 
šinimo savo skriaudėjams.;

Rodosi ir caro ministeriai 
jau pamatė, kad su reakcija 
per toli nužengė, todėl išpa- 
lengvo bando gryžti atgal, 
bet jau ir tas gryžimas nega
li nuraminti suerzintų^ į var
gą įstumtų žmonių. Ant 
pavasario reikia laukti dide
lių sumišimų • ir kraujo pra
liejimų visoj Maskoiijoj, ka
dangi dabar randas spaudžia 
visus Maskolijos ukėsus, ly
giai pavergtas tautas, kaip ir 
tikrus maskolius, suerzino vi
sus, todėl turės imti ir pa
sekmes savo beprotiško dar
bo.

Dabar vidaus ministeris iš
leido cirkuliarą, kuriame pri
sako į porą dienų perkratinė
ti pfovas suimtinių, apreik
šti jiems priežastis suėmimo, 
neslėpti jų, kaip darė iki Šiol 
su vien nužiūrėtoms ypatoms, 
nelaikyti kalėjimuose nekal
tų ilgiau kaip tris dienas.

Toks yra ministerio prisa
kymas atviras, visiems žino
mas, bet apart šito, gal jis, 
.kaip visada darė iki šiol, pa- 
slaptais cirkuliarais panai
kinti savo viešai pagarsintus 
prisakymus.

Teip elgiasi mat caro ran
das ir elgiasi teip žiauriai ta
da, kada persigandęs žmonių 
sukilimo caras savo manife
stais žada jiems laisvę, apie 
kurią vienok jo ministeriai, 
jenbrolai ir kitokį admini
stratoriai, pradedant nuo že
miausių, o baigiant augščiau- 
siais, žmonėms nė sapnuoti 
nedaleidžia. Ir vis tai daro 
tie administratoriai, nuo ku
rių žmonės laukė gero, iš ti
kro tikėjo, kad nukreips vie
špatystės vežimą į geresnes 
vėžes, ištrauks jį iš dumbly
no, į kurį netikusi biurokra
tija įstūmė.

Musų klerikalai bijosi mi
nėti vardą revoliucijos, sten
giasi visiems įkalbėti, kad 
Lietuvoj bent revoliucijos 
nėra. Tuom tarpu neU caro 
randas to vardo nesibijo, jo 
ministeriai neužgina jau to, 
kas yra, ko užginti negalima. 
Caro ministeriai garsina, kad 
revoliucija yra ne tik Latvi
joj ir ant Kaukazo, bet kad 
ji yra Lietuvoj ir Maskoiijoj.

Gal būt, • kad ją caro ka- 
riumenė šiek tiek kaip kur 
nuslopino, žiaurumu gal nu- 
gazdino bent bailesnius,~bet 
revoliucijos neišnaikino, ka
dangi tokiais įnagiais, kokių 
griebiasi randas, išnaikinti 
negalima. Revoliucijos ne
galima numalšinti, kol yra 
priežastys ją gimdančios, o

POLITIŠKOS ŽINIOS.
Revoliucija Maskoiijoj.
Randas, nore žada nesiki

šti į rinkimus atstovų į gar
sia durną, bet ministeris vi
daus dalykų, Durnovo, pa- 
slaptai* cirkuliarais duoda 
gubernatoriams prisakymus 
nedaleisti išrinkimo randui 
nepatinkančių ypatų, vaiky
ti rinkėjus ten, kur gali tokį 
išrinkti, areštuoti ir sodyti į 
kalėjimus įtekmingesnes, 
protingesnes ypatas, kad to
kios negalėtų būti kandida
tais.

Į rinkimus kišasi popai, 
žandarai, policistai. Net 
dievnamius popai ir kitų ti
kėjimų dvasiški ja panaudo
ja politiškai agitacijai. Dva
siškąja visų tikėjimų laiko 
rando pusę. Antai, Lietu
voj, Vilniaus vyskupas Ro- 
opas, su kunigų pagelba, su* 
tvėrė katalikišku demokrati
šką partiją, kbrios reikalavi
mai visai menki, randui ne
pavojingi, todėl net teip sar
gi, teip neužsitikinti Lietuvos 
policija, nestabdo šitos parti
jos agitacijos. Šiuom kartu 
Lietuvoj kunigija eina išvien 
su stačiatikiais popais ir 
stengiasi nuraminti žmonis, 
sudrutinti caro valdžią, kad 
ji, susidrutinusi, vėl galėtų 
spausti ir išnaudoti Lietuvoj 
žmonis. Be abejonės, už pa- 
gelbą Witte Lietuvos kunigi
jai pažadėjo kokius paliuosa- 
vimus ir už tuos pažadėjimus 
kunigija stengiasi tikinčius 
žmonis suvyti į Wittės ir 
Durnovo užtaisytus sląstus. 
Tą paftiją remia ir už ją agi
tuoja net Amerikoj susispie
tę apie „Žvaigždę” lietuviški 
kunigai, bet kad iš jos pro- 
gramo lietuviai galėtų su
laukti kokios nors naudos, to 
nematyt.

Randas tikėjo, kad prie 
popų pagelbos bent ūkinin
kai rinks vien rando įnagius, 
bet rodosi, kad, bent dauge
ly j vietų, su tuom apsiriko. 
Priešrinkimuose net ūkinin
kai išrinko trečdalį ne rando 
draugų. Popų įtekmė ant 
kaimiečių pasirodė ne teip 
didelė, kaip randas tikėjo. 
Net Peterburgo gubernijoj, 
kur randas garsino, kad kai
mų valsčiuose išrinko visur 
popus ir valsčių, rado įstaty
tus, viršininkus, ne visur rin
kimai išpuolė teip, kaip ran
do tarnai norėjo. Išėjo teip- 

^gi į aikštę, kad randas žmo
nėms nedavė liuosai rinkti, 
bet darė kaip paprastai — 
vertė žmonis rinkti vien ran
do įnagius. Pietinėj Masko- 
Ii joj, gubernijose prie Vol
gos net kaimiečiai išrinko 
daugiau rando priešų negu 
pritarėjų.

Reakcija, kokios randas 
griebiasi nuraminimui žmo
nių, suerzino net karščiau
sius jo pasekėjus, net kon- 
servatyviški laikraščiai pei
kia randą už jo žiaurumą, 
susodinimą be jokios prieža
sties tūkstančių žmonių į ka
lėjimus. Dabar jau kalėji
mai teip prikimšti, kad nau
jai areštuojamų nėra kur pa
talpinti. Pulkus žmonių, 
kuriems nėra vietos kalėji
muose, gabena į šiaurinius 
Maskolijos kraštus ir tą daro 
be sūdo, bė jokio išsiteisini
mo, daugelis teip išgabentų 
visai nežino už ką juos suare
štavo, už ką juos gabena iš 
gimtinio krašto. Teip blo

tų priežasčių randas neišnai
kino ir jų neišnaikys tol, kol 
valdžia nepereis į žmonių 
rankas. Revoliuciją gimdo 
neužganėdinimas žmonių, o 
kągi randas daro prašalini 
mui to neužganėdinimo? Jis 
siunčia nuožmius kazokus, 
kurie degina kaimus, plėšia 
žmonių turtą, plaka su kan
čia is kaltus ir nekaltus, šim
tus sodina į kalėjimus, su
šaudo nieko pikto, nėkuom 
prieš dorą ir tiesas nepraslžen- 
gusius žmonis. Argi tai to
kiais įrankiais galima kur 
nors revoliucijas suvaldyti? 
Turbut ne. Jeigu kur, pail
sę kovoj gali nutilti, nusira
minti, rinkti, organizuoti pa- 
jiegas tolesnei kovai, tai su
organizavus pajiegas, revoliu
cija turi kilti dar smarkesnė, 
kadangi žmonės, jau daug 
aukavę, negali išsižadėti savo 
siekių, negali gryžti į senas 
sanlygas, kuriose žmogus nė 
atsikvėpti negali. Kaip ug
nis pelenuose ilgai laikosi ir 
uždega įdėtas malkas, teip ir 
revoliucijos dvasia, jeigu ji 
sykį uždegė žmonių širdis, 
nesiduoda urnai, neužgesinus 
ugnies duodant tą ko širdis 
geidžia, suvaldyti. Teip bus 
Maskoiijoj, Lietuvoj ir kituo
se kraštuose, kur žmonės jau 
suprato visą netikumą caro 
valdžios. •

Ant pavasario, užstojus šil
tesniam laikui, kada žmonės 
mažiau reikalų turi, net Wit- 
tės randas laukia visuotino 
štraiko, ypač jis bijosi štrai- 
ko tarnaujančių ant geležin
kelių. Jeigu užgims štrai- 
kai ant geležinkelių, sustos 
ir dirbtuvės, apsistos preky- 
sta, miestų gyventojai gali, 
bado sulaukti, kadangi nieko 
negalima bus atgabenti į mie
stus ir dirbtuves. Randas į 
didesnius miestus siunčia ge
ležinkelių kariumenės batali- 
jonus, kad suštraikavus tar
naujantiems, kareiviai galėtų 
jų vietas užimti ir palaikyti 
trukių bėgiojitną.

Latvijoj, ypač ant Kauka
zo, caro jenerolai elgiasi su 
žmonėms biauriau už lauki
nius žvėris, atėmė žmonėms 
visas tiesas, be jokio pasitei
sinimo sušaudo žmonis ir 
tuom jie tikisi revoliucijos 
ugnį suvaldyti! Tuščios tai 
viltys, tais įnagiais jos nesi
duoda suvaldyti.

Garsus Juodųjų jūrių juri
ninkų vadovas, Schmidt ir jo 
pagęlbininkas Očakov, likosi 
sušaudyti. Mat Schmidt bu
vo vadovu susibuntavojusių 
Sebastopolyj jurininkų. Po 
jo vadovyste buvo 4000 juri
ninkų, bet buntas nepasise
kė, jurininkus suvaldė žemės 
kariumenė. Susirėmimuose 
tąsyk krito 1000 kareivių.

Dėl neramių laikų Masko- 
lijoj uždarinėja dirbtuves ir 
pardavynes. Maskvoj nusi- 
bankrutino -viena iš seniau
sių ir turtingiausių, pardavy- 
nė brolių Rostorgujev. Sko
los sieke 35 milijonų rublių.

Maištai Siberijoj dar nesu- 
valdyti; sukilę kaimiečiai 
kerta medžius rando giriose, 
neaplenkia teipgi girių pri- 
vatiškų savininkių Valdžios 
ant Kaukazo pranešė visiems 
ten gyvenantiems svetimų 
kraštų ukėsams, jog, už nno- 
trotas apturėtas laike revo- 
liucijinio judėjimo, jie nuo 
rando negaus nė jokio atly
ginimo.

Kadangi reakcijos pasekė
jai rengia žydų skerdynes

Maskoiijoj, tai žydai Išsiun
tė pas Wittę deputaciją pra
šyti pagelbos. Wittė žadėjo 
gelbėti, bet ar pažadėjimą iš
pildys, tai jau kits dalykas.

Peterburge prasiplatino 
paskalas, buk tikri priežastis 
dabartinių neraipumų Ma
skoliuje yra Witt|, dėl kurio 
veidmainiavimų randas nužu
dė su visu žmonių užsitikėji 
mą; garsus grafas Witte, ant 
paskutinio minlsterių rodos 
susirinkimo, padavė rezigna
ciją, taigi jis atsisakė nuo 
vietos ministerių perdėtinio, 
kadangi buk sveikata jam 
neduoda ilgiau tarnauti. Iš- 
tikro vienok, turbut, kito-
kios bus jo pasitraukimo 
priežastys. Jis ; teip jau, 
veidmainiaudamas, nužudė 
žmonių užsitikėjitną kad jį 
apleido veik visi jo pasekė
jai, o be pasekėjų negali jis 
valdžią savo rankose palaiky
ti. Jo vietą ketina užimti 
bu^ę** iždo ministeris Kokov- 
cev.

Prancnilja. *
Prancūzija dar vis neįsten

gė susitaikyti su • Vokietija, 
dar likimas M o rok k o vis ne
išrištas. Tarybos tuom ta r. 
pu apsistojo, Prancūzijos ir 
Vokietijos delegatai laukia 
tolesnių nuo saVo randų in
strukcijų. Prttacurijos de
legatai, mieste A'lgedras, ap
reiškė, jog jie peržengė rūbe- 
žtų daleistų nusilenkimų ir 
daugiau negali * nusilenkti 
klausyme orgaritzavi^o -poli
cijos; apreiškė, jųg prancū
ziški ofidertff negali priimti 
svetimų1 prižiūrėtųjų. Vo
kietija" gi reikalauja tokios 
kontrolės prancutiškų ofioie- 
rų darbų. < Taigi /tebar iš
pultų nhsilenktf Vokietijai, 
kitaip iš visos terptautiškos 
konferencijos nieks neišeis, 
gali vien užgimti karė terp 
Vokietijos ir Prancūzijos. 
Bet ar Vokietija nusilenks, 
nežinia. 1 <

Prancūzijoj 11 kariumenės 
viršininkai peržiūri paskir
stymą kariumenės ant Vokie
tijos rubežiaus, drutina pozi
cijas, taigi rengti-pajiegas į 
karę. Neseniai atliko ban
dymus su- galinčiais lėkti 
prieš vėją kariškais orlaiviais 
su kanuolėms, teįpgi su šar
vuotais automobiliais, kurių 
negali užgauti ii* nuo labai 
arti karabinų šūviai; ant to
kių automobilių yra revolve
rinės kanuolės, taigi toki au
tomobiliai yra tikroms bė
giojančioms tvirtynBms. Ban
dymai pasisekė kuo geriau- 
šiai. ‘
‘ Jeigu Prancūzija į karę ga
li stumti mažiau negu Vokie
tija kareivių, bet ūktai Pran- 
otJzijos kariumedė tari gere
snius ginklus. V isipr i pažy
sta, jog teip Jfrer< ginklų 
kaip Prancnzijl, beturi nė 
jokio kito krašto kariumenė. 
Dėl tų tai gerų nieks 
nedrys su lengv* širiteia pra
dėti karę su Prtncuzija. 
Prancūziški jenątolai užtikri
na, kad Prancūzija karės ne
geidžia, -bet jos flesittjo, Su
dieu ji J. korį da4ag geriau 
pasirengusi neg® ,įuvo 1871 
m., kada jos armiją sumušė 
vokiečiai. *.

Randas daleidd Vilniaus 
apskrityj siuntinėti telegra-

mus lenkiškoj kalboj, o kad 
Lietuvoj nebuvo telegrafistų 
mokančių lenkiškai, tai da
bar iš Suvalkų gubernijos 
siunčia į Vilnių lenkus tele
grafistus, kuriems nuo 1864 
metų nevalia buvo Lietuvoj 
užimti kokių nors urėdųr 
Apie telegramos lietuviškoj 
kalboj iki šiol nieko negir
dėt. Gal randas teisysis; 
kad neturi telegrafistų mo
kančių lietuviškai. Visoj 
vienok vakarinėj Europoj be 
jokio prieštaravimo telegrafų 
biurai siunčia telegramus vi
sokiose kalbose, . pakanka, 
jeigu jie parašyti lotyni
škoms literoms.

Kaip užtikrina notarijai, 
dabar Lietuvoj žmonės daug 
tankiau perka žemę ir na
mus negu kada nors pirma. 
Parduodančių netrūksta, bet 
ir perkančių dabar daugiau.

Paskutiniuose metuose 
Vilniaus amatininkai pavar 
go, daugelis uždarė varsto
tus, todėl daug amatininkų 
pagelbininkų atsirado be 
darbo.

Laikraštis „Večemaja poč 
ta” užtikrina, buk guber^ 
natoriai gavo nuo centrai!- 
škų valdžių prisakymą praša
linti nuo vietų visus urėdnin- 
kus pristojusius prie demo
kratų konstitucijoualistų 
partijos.

Ruimuoee Vilniaus kalėji
mo kariškasis sūdąs perkrati
nėjo provą ūkininko Mikolo 
Jakubovičio, apskusto už už
mušimą pbiicijos'oficlero Ab- 
ramovičo. Budas Jakubovičią 
nusprendė ant pakorimo.

13 d. vasario, ant Užpllio 
gatvės expĮlodavo . bomba, 
kurios šukių kelios ypatos li
kosi sužeistos. Vienas iš su
žeistų, Feliksas Akavičia, pa
simirė Šv Jokūbo ligonbu- 
tyj-

Vidaus ministeris nuo Vil
niaus gubernatoriaus parei
kalavo žinių apie suareštuo
tus už politišką neištikimu
mą žmonis. Kadangi daug 
žmonių buvo į kalėjimus su- 
sodytų^be jokios kaltės, tai 
gubernatorius iš kalėjimų 
paleido dalį ten sėdėjusių 
žmonių.

Vilniuje, surašuose rinkė
jų į viešpatystės durną yra: 
36% lenkų (turbut tame 
skaitliu j e yra ir lietuviai), 
13% maskolių, 47% žydų ir 
4% ypatų kitokhj tautysčių.

Vilniaus gydytoją, Drą 
Šabadą, valdžios be sūdo ke
tina išsiųsti į Archangelsko 
guberniją.

Netoli Vilniaus susimušė 
du geležinkelio trukiai. Prie 
to vienas Vilniaus gimnazi
jos mokintinis likosi užmu
štas, lengviau sužeistų yra 
apie 20 ypatų.

Direktorius Vilniaus reali- 
škos mokyklos gavo nuo ap
švietimo ministerio fprisaky- 
mą daleisti parengti mokyk
loj norintiems kursus lenki
škos ir liet aviškos kalbų; 
Mokytoją vienok turi užlai
kyti mokintiniai norinti tų 
kalbų mokintiesi, kurie turės 
mokėti specijališką mokestį.

Vilniaus 2 vyriškoj gim
nazijoj įvedė mokinimą tikė
jimo lietuviškoj kalboj, čia 
turės ant tikėjimo mokslo va
landų sueiti lietuviai mokin
tiniai 1 gimnazijos, techni
škai-chemiškos ir reališkos 
mokyklų. Paskyrė jau ir 
kunigą lietuvį. Ant toliau
vienok mokslinio- apskričio 
viršininkas ant lietuvių, už

laikymui kunigo lietuvio, ke
tina uždėti specijališką mo
kestį. Tai tau ir caro val
džios geradėjystė!

Vilniaus mokslinio apskri
čio viršininkas Popov pasi
traukė nuo vietos. Jo čia 
nieks nesigailės, kadangi jis 
niekam nieko gero nepadarė. 
Popovo vietoj caras paskyrė 
baroną Wolfą, kuris nepriė
mė caro pasiūlytos vietos vir
šininko Latvijos mokslinio 
apskričio viršininko.

Vilniuje teipgi susiorgani
zavo reakcijonieriškoji kata
likiškoji demokratiškoji par
tija.

Maskoliška vidaus mini
sterija išsiuntinėjo visiems 
gubernatoriams prisakymą 
gerai daboti, kad valsčiai ne
siuntinėtų ant ciecoriaus 
vardo savo nutarimus su nu
rodymais visokiu reikalavi
mų. Na, ką gi dabar darys 
musų pataikūnai, tikinti ir. 
kitiems besistengianti įkalbė
ti, kad prašymais galima ką 
nors nuo caro išmelsti? Ca
ras juk parodė, kad jis neno
ri nieko žinoti apie reikalus 
jo valdomų kraštų. Ministe- 
ris dar prisakė bausti valsčių 
viršininkus, kurie daleidžia 
tokius maldavimus carui pa
davinėti.

jai išduotų ginklus ir vado
vus. Kadangi žmonės to iš
pildyti negalėjo, tai kariu
menė tuojaus sušaudė kelias 
įtekmingesnes ypatas, žino
ma, be sūdo.

21 d. vasario,netoli Hasep* 
potho sušaudė 32 latviu, o 
vieną mokintoją pakorė. 20 
d. vasario, netoli Grubino, 
sušaudė 8 ypatas, išdegino 
du kaimu.

Sissegalo parapijoj kariu
menė stengiasi pasikėlimą 
žiaurumu suvaldyti. Are
štuoja pulkus žmonių, plaka 
kazokai vyrus, neaplenkia nė 
moterių ir vaikų. Degina 
čielus kaimus. Suareštuotus 
kareivių: balnininką ir savi
ninką odų išdlrbyklos, Schil- 
lingą ir bažnyčios zakristijo
ną Kalniną sušaudė. 18 d. 
vasario Sissegale sušaudė 4 
kaimiečius.-^

Weissensee valsčiuje ka
riumenė išdegino keturis la
tvių kaimus.

Užgrėbdami valsčių raštus, 
latviai revoliucijonieriai paė
mė daug pasportinių blankų 
ir pečėčių; gubernatorius to
dėl prisakė visiems kaimie
čiams, iki 27 d. kovp, senus 
pasportus atnešti valdžioms, 
kurios išduos naujus, kito
kius.

Iš Latvijos.
Randas garsina, buk Lon- 

deageno valsčių jau suvaldė. 
Suareštavo 53 ypatas ir išga
beno į Mintaują. Gal visus 
sušaudys. Blogai dar, tur- 
butv-myra,-jeigu reikia su
valdyti kiekvieną valsčių sky
rium. ' Suvaldymui visų gal 
kariumenės neužteks.

Rygoj, t Latvių užčėdyji- 
mo ir paskolos kasą. 24 d. va
sario, įsiveržė 8 ginkluoti vy
rai, paėmė iš kasos 400 rub
lių ir su pinigais pabėgo.

Randas garsina, jog priva- 
tiškošė Latvijos mokyklose 
bus daleista mokyti ir latvių 
kalboj. Tą caras savo mani
festu seniai daleido, tik jo 
tarnai tą daleidimą ant kiek
vieno žingsnio laužo. Dabar 
tą klausymą perkratinėja vie
špatystės rodą.

» Apeliaciją Rygos sūdo ant 
nužudymo nuspręstų: Stein- 
bergo, Wadse, Johansono ir 
Žemgalio, Peterburgo sena
tas atmetė, nusprendimas tas 
likosi caro užtvirtintas.

Priešais Fenixo dirbtuves, 
Rygoj, einant kariumenės 
patrolei, nežinia kas pradėjo 
šaudyti į patrolės kareivius 
ir sužeidė 2 kareiviu. Šaudę 
vyriškiai pasislėpė į saliuną, 
kurį vienok kareiviai apsto
jo. Prasidėjo šaudynės, bet 
kareiviams pasisekė saliuną 
užimti. Kariumenė suare
štavo 6 darbininkus, vienas 
darbininkas likosi užmuštas, 
o vienas sunkiai pašautas. 
Vienas darbininkas, pasislėpė 
ant stogo ir nuo ten šaudė į 
kareivius, kareiviai gi nuo 
žęmės šaudė. Šaudynėse 
viena pašalinė ypata likosi 
užmušta, du kareiviu pavo
jingai sužeidė. Šo vėjas nuo 
stogo laimingai nušoko ir 
nors namai buvo kareivių ir 
policijos apstoti, pabėgo.

Edelene kareiviai sušaudė 
kaimo kalvį Ir jo pagelbinin 
ką. Altschwange sušaudė 5 
agitatorius. Bausko pavib- 
tyj valsčių viršininkus, už tai 
kad jie atsisakė nuo vietų, su 
kančiai s plakė kazokai. 
Drudaugene atėjusi kariume
nė pareikalavo, kad gyvento-

- Iš Minsko.
14 d. kovo likosi Čia nužu

dytas Ivan Kulikov, ant tos 
bausmės kariško sūdo nu
spręstas už pasikėsinimą ant 
gyvasties Minsko gubernato
riaus, niekšo Kur lovų. Pei
lis, vartotas prie žudymo 
nukirtimui galvos Kulikovo 
buvo teip netikęs, kad polięi- 
stas su juom dešimtį minutų 
kankino žmogų, kapodamas 
kaklą, o galvos neįstengė nu
kirsti.

Drauge su Kulikovu buvo 
ant nužudymo nuspręsta ir 
jo pagelbininkė, mergina 
Ana Izmailovič, duktė jene- 
rolo, bet jai bausmę apkeitė 
ant kalėjimo per visą amžį.

Didesnę dalį prašalintų 
nuo vietų tarnų ir urėdnin- 
kų Liepojau^Romnų geležin
kelio už paskutinius Streikus, 
priėmė atgal. Tarnaujanti 
mat pareikalavo paaiškinimo 
priežasties jų prašalinimo, 
tai direkcija, matyt, jausda
ma, kad ne jos pusėj tiesa, 
viętoj aiškinti, velijo dalį 
prašalintų atgal priimti. .

Miiisko gubernijoj, ypač 
Minsko ir Igumenlo pavie
šiuose valsčiai žymiai numa
žino algas valsčių viršininkų. 
Tam vienok priešinasi žemi
ški načelninkai, ^valsčius į- 
statę savo numylėtinius ir 
numylėtinių numylėtinius. .

Iš Lietuviško Brasto.
Mieste W i šok o, Litewski 

keli ginkluoti vyrai naktyj 
atėjo į gyvenimą daktaro 
Krovosovpkio ir surišę jį, jo 
pačią ir tarnus, iškraustė pa- 
kavones ir su pinigais išsineš
dino. Dvi nužiūrėtas ypatas 
suareštavo, bet nežinia, ar 
suareštuoti įštikro yra kalti.

Tame jau W i šoko Litew- 
ske, 28 d. vasario, koki ten 
vyriškiai atėjo į namus, kur 
gyveno 4 v policijos sargai, 
namus apliejo su kerosinu ir 
padegė. Namai ir policistų 
daiktai sudegė, bet jie pats 
išsigelbėjo.

K Baltstogės, Gardino gb.
Po vadovyste bajorų per

dėtinio ir kitų ypatų, susitvė-



rė čia komisija kovos -su ap
imančia vis didesnius plotus 
revoliucija. Į tą komisiją 
priguli teipgi žemiškasis ir 
žandarų načelninkai. Mat 
Lietuvos dvarponiai, teipgi 
kunigija; stoja rando pusėj, 
padeda jam kovoti su revo
liucija. Ar gerai daro tie 
musų nutukėliai, stodami 
prieš žmones, reikia abejoti. 
Atėjus keršto laikui nė caras 
neįstengs padėtoj ų išgelbėti. 

S Baltstogėj iš kalėjimo pa
bėgo du politiškiejie prasi
žengėliai. Jie pateko į kalė
jimu; vienas suimtas paslap- 
toj spaustuvėj, kitas gi bom
bų dirbtuvėj.

Iš Baltstogės vietiniai ama
tininkai pulkais kraustosi į 
užrubežius, daugiausiai ke
liauja į Ameriką.

Iš Dinaburgo, Vitebsko g.
Neseniai pas dvarponį gy

venantį netoli stacijos Kal- 
kunų atvažiavo žydai prekė- 
jai samdyti girios. Atlikę 
reikalą, žydai važiavo namon. 
Gryžtant, patiko juos oficie- 
ras einantis su kareiviais, su
laikė žydus ir padarė pas 
juos kratą ir pas vieną rado 
revolverį. Sulaikė žydus ir 
apreiškė, kad į valandą laiko 
juos sušaudys: Paskui ofi- 
cieras patiko dvarponį ir jam 
papasakojo, jog ant jo dvaro 
lauko bus sušaudyti trys su
gauti su ginklais revoliucijo- 
nieriai. Dvarponis užsimanė 
pažiūrėti, kaip išrodo tie bai
sus revoliucijonieriai ir kaip 
užsilaikys laike sušaudymo. 
Atėjęs ant ekzekucijos plia- 
ciaus dvarponis rado prie 
medžio jau pririštus ką tik 
pas-jį buvusius žydus medžių 
prekėj us. Ir jam ant galo 
pasisekė perkalbėti oficierą 
paleisti drebančius iš baimes 
žydus. Mat caro ofieierai 
dabar su žmonėms didelių ce
remonijų nedaro.

Vitebsko gubernijoj dvar
poniai siūlo ūkininkams pirk
ti dvarus. Ūkiškam jam 
bankui pasiūlyta 60 dvarų 
turinčių 74 tūkstančius de- 

, siatinų žemės, vertės kelių 
miljonų rublių.

Dinaburgo aplinkinėse su
sitvėrė politiška katalikiškoji 
partija su siekiais maž daug 
tokiais kaip „Žvaigždės” re
dakcijos pagarsinta. Partija 
ta, teip kaip ir popinė, pri
lauki carb randui, priešinga 
revoliucijai. . '

Dinaburge štraikuoja guzi- 
kų dirbėjai Nathansono dirb
tuvių, iš viso 300 darbinin
kų. Jie uždirbdavo vos 6-»-7 
rubl. ant mėnesio. Nors al
gos ir teip mažos, bet dirbtu
vių savininkas užsimanė dar 
tas bado algas numažinti ant 
-Į, bet darbininkams buvojau 
perdaug, jie atsisakė už to
kias algas dirbti.

Mieste vaikščioja be darbo 
pulkai darbininkų, nęturin- 
čių darbo žmonių yra čia pul
kai. z

Areštavimai mieste nesi
liauja, kariumenė areštuoja 
žmonis po kaimus. Dabar 
Dinaburgo kalėjime yra 400 
kaimiečių, Režicoj — 100, 
Kreelavkoj — kelios dešim
tys.

Buvusį redaktorių laikraš
čio „Dvinsky Listok” ant 3 
metų išsiuntė į Siberiją.

Iš Kauno.
23 d. vasario, ant teip va

dinamo Žaliojo kalno likosi 
užmuštas policistas ir sužei
stas pristovas. Mat pristo- 
vas su policistai, traukė į vie
nus, namus kratą daryti. 
Namų savininkas išbėgo į 
kaimyniškus namus ir iš jų 
pradėjo šaudyti į policijos 
tarnus. Vienas jo šūvis už
mušė policistą, kitas sužeidė 
pristovą. Šovėjas vienok iš
truko, įdūkę policistai neį
stengė jo sugauti.

24 d. vasario ant gatvės

žandaras norėjo suareštuoti 
pardavinėjantį socijaliriiškas 
brošiūras vaiką. Į gaudantį 
vaiką caro tarną iš pulko 
žmonių kas ten paleido du 
šuviu, vienas Šūvis pataikė 
žandarui į galvą, kitas gi mil
tinai sužeidė 16 metų mokin
tinį žyduką, Aroną Jančuką. 
Žandaras teipgi pašautas 
mirtinai.
, Kaune policija suareštavo 
kelias užlaikytojas pradinių 
žydiškų mokyklų moteris. 
Dvi iš suareštuotų, Itkina ir 
Matis, likosi iš kalėjimo pa
skui paleistos. Už ką jas su
areštavo, nežinia.

Kaip kalba, daugelį suare
štuotų Lietuvoj ypatų, sėdin
čių dabar Kauno kalėjime, 
valdžios nori išsiųsti į šiauri
nius Maskolijos kraštus.

4 d. kovo Pajievėžyj atsi
buvo rinkimai 6 rinkėjų į 
viešpatystės dūmą iš Panevė
žio pav.. Ką išrinko, dar ži
nių nėra.

Gardino.
daleido vien teip 
tvarkos -partijai

IŠ
Randas 

vadinamai 
laikyti susirinkimus ir agi
tuoti. Apart dvarponių, 
turtingų prekėjų, fabrikam 
tų, dvasiškijos, ant susirinki
mo pribuvo ir ūkininkai kai
miečiai; iš viso buvo 200 ypa
tų; daugiausiai popų ir urėd- 
ninku. Kalbose bandyta 
siundyti ant žydų, bet nieko 
neišėjo. Be jokio nutarimo 
susirinkę išeiskirstė.

I&Xietuvos.
(Ištrauka iš laiško.)

Rosi jo j kraujo praliejimai, 
tai ir musų krašto žmonės 
nori savo rėdą įvest sodžiuo
se: kanceliarijose kaip kur 
visus raštus sudegino, išplėšė 
kanceliarijų kasas ir įveda 
savo rėdą; kaip ką jie nori 
gerai padaryt, bet kaip ką 
ir labai blogai padarė. Šau
tuvų dabar nevalia niekam 
laikyt kaip tik gaspadoriams 
(turbut ir jiems nevalia. Rd.) 
Jau ir kazokai tapo atsiųsti 
kai į kuriuos pavietus^ pas 
mus da nėra. Skinkį suėmė 
dragūnai ir išvežė. Ir teip 
daugybę suėmė. Rosijoj 
pilni kalėjimai žmonių. Ma
tulaitį Skardupių išvežė.

J. G.

Iš Plokščių vals., Naumie
sčio p a v..

(Laiškas rašytas Vasario 
26 d.).

Męs esame gyvi, bet rytoj 
nežinome kas gal atsitikti. 
Pas mus yra įvestas karės 
padėjimas. Kožnas f girtas 
kazokas, arba žemaitis gali 
žmogų užmušti arba suimt. 
Kazokų būriai jodinėja, ne
va kratas daro pas žmones, 
bet ko jie j ieško, tai nežinia. 
Tik imt, tai viską ima, kas 
tik jiems papuola: skepetas, 
valgius, avižas, o labiausiai 
pinigus. O jeigu kas ištaria 
priešingą žodį, tai gauna 
„nagaikų’* iki nepakeliant. 
Rodos męs valdžiai nieko blo
go nepadarėm, o teip ant mus 
užsisėdo, kad ir iškęst ilgai 
negalėsime. Ant mus vals
čiaus buvo uždėta bausmė 
3000 r. už išdraskymą knygų 
ir uždarymą monopoliaus. 
Nežinodami kaip nusikratyt 
tos nelaimės, išleidome depu
taciją pas gubernatorių, kad 
išrodytų musų nekaRybę ir 
kad nuimtų tą bausmę. Ne 
ilgai laukus mat tą laimę ap
turėjome, mus pačių turtą 
mums valdžia mat dovanojo 
ir tai tik jeigu nesipriešinsi
me jai. . Bet jeigu koks, 
kad ir girtas, prieš valdžią 
pasipriešis, tai visas valsčius 
bus nubaustas. Pas mus iš 
laikraščių daug negalime ži
noti, nes valdžia atėmus cen
zūrą, uždėjo piniginę bau
smę, arba uždarinėja spaustu
ves, dėl to ir laikraščiai bijo-

si visas maskolių šunybes ra-1 kurie labai > daug nuostolių 
šyti. Žmonės terp savęs kal
ba, buk pavasarį busęs dide
lis sumišimas, busęs galas vi
siems valdininkams. Kas 
bus, negalima žinot, tik da
bar jaučiame valdžios labai 
didelį prispaudimą. Nese
niai užsakė valdžia, kad į 7 
dienas atiduotų žmonės visus 
ginklus, o jeigu pas ką ras 
kokį ginklą, tai išvarys į 
šiaurius.

Tūlas malones ir valdžia 
žmonėms duoda. Mokyklose 
dvi valandi per sanvaitę vai
kus lietuviškai mokina. Da
bar jau daleido ir valsčiaus 
raštynėse, greta gudiško, ra
šyt ir lietuviškai. O kada 
busęs sušauktas ciesorystės 
seimas ar durna, tai žadą vi
ską duot, ką tik, neva, reika
lausime. Bet tas seimas vis 
toliu bėga, gal* ir išnyks. 
Pirmiau sakė, kad bus tuoj 
po Naujų Metų, paskui rašė, 
kad, balandyje, o dabar jau 
rašo, kad negal anksčiau ęu- 
sirinkti kaip rudenyj. To
kiu bud u žmonės ir viltį vi
sai prarado apie tą seimą. 
Tūlas tiesas kad valdžia žmo 
neras ir duoda, tai po kiek 
laiko ir vėl jas susiaurina, ar
ba ir visai atima. Anuo tar
pu Užnemunėje buvo leidę 
vaikus mokyt lietuviškai, dėl 
to žmonės ir mokytojus rusus 
pradėjo išvarinėt, o į jų vietą 
parsitraukė lietuvius, dabar 
vėl valdžia privertė žmones, 
kad sugrąžintų atgal rusus 
mokintojus, o lietuviai mo
kintojai gali būti tik jų pa- 
gelbininkais. Ir daug tokių 
pavyzdžių galėčiau pranešti 
kaip antai: laisvę žodžio, y- 
patos nepaliečiamybę, vienu 
žodžiu viską, atėmė, kad nė 
tokios neturime liuosybės 
kaip pirma turėjome. Pas 
irius iki šioliai, ačiū Dievui, 
vis ne teip baisu kaip kitur. 
Kur ne kur. kokį užmuša, ar
ba ka učiai s sukapoja, kitus į 
kalėjimus išveža. Bet, kaip 
girdėt, Latvijoje, tai tie na
bagėliai žmonės daugiau 
kenčia už mus. Ten tūk
stančiai yra sušaudytų. Vie
nur visą valsčių, kaip girdėt, 
ketina iškelt į Ros i ją, o į la
tvių vietas rusus suleist.

Žmonės pas mus laukia pa
vasario su didele baime. Vi
si, rodos, jaučia ką baisaus. 
Socijalistai juda, jie rengia 
ką nors, o valdžia ir jaučia tą 
viską, dėlto persekioja la
biausiai visokį apsiginklavi
mą.

pridirbo# Kalba ir apie pri
gėrusius’^ žmones, bet kiek 
žmonių pHgdeė, dar nežinia. 
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Sniegą lavina.
OuRAi* Col. Milžiniška 

sniego lavina nusirito nuo 
Sueffeli r*kaJtfų ir sugriovė 
Camp BircH kastynių įtaisas. 
Nuostolius padarytus skaito 
ant milijono doliarių. 
Iš po griuvėsių ištraukė vie
ną užmuštą darbininką, bet 
kaip mano, po griuvėsiais 
yra dar daugiau negyvų.

Pasimirė garsus anarchistas.
Cincinnati,, Oh. Pasimirė 

čia garsus anarchistas, vokie
tis Jonas Mest. Jis Ameri
koj išleidinėjo laikraščius, už 
drąsius straipsnius kelis me
tus sėdėjo kalėjime. Kūnas 
jo bus sudegintas kr e materi
joj. Turėjo jis jau 60 metų, 
gimęs Augsburge, Vokieti
joj.

Paskendo laivas.
Boston, Mas. Ant Atlan- 

tiko, 450 mylių nuo Boston, 
paskendo angliškas laivas 
„British King”, plaukiantis 
iš Manchesterio į New Yor. 
ką. Iš buvusių ant to laivo 
žmonių, prigėrė 27, o 29 iš
gelbėjo.

Sugriuvo namai.
Jameston^ Ind. Sugriuvo 

čia vieni taisomi namai ir su
griovė Vienus kaimyniškus, 
kur vieloje grocerijoje buvo 
devyni vyrai. . Iš jų keturi 
likosi užmušti, o penki sužei
sti.

)a Gaisrai.
Tacoca, Gi. Sudegė čia 

krautuvas Inman ' Akers ir 
dirbtuv8s ĄtIanta Compress 
Co. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito knt 200000 dol.

Camden, N. Katilų da
ly j Armory triobos 6 regi- 
mento užgimė gaisras. Ge
sinant, nugriuvo triobos sto
gas ir užmušė 3 gesintojus, o 
kelis sunkiai sužeidė..* /

Grand Rapids, Mich. Mie
stelyj Tustein siautė gaisras, 
terp kitko sudege Campton 
hotelis. Dešimtis hotelyj 
aprištoj u si ųsvečių išsigelbė
jo,/bet keturios ypatos sude
gė, o terp tų kotelio savinin
kas ir jo moteris.

s**
kais reikalais, išleidžia kny
gas ir sušelpia pinigiškai lie
tu višką-tautišką propagandą. 
Ant paskutinio seimo New 
Britain’e užgyrė įkurt tautiš
ką PRJLEGLAUDO8 NA- 
MA apię kurio naudingu
mą supras kiekvienas protin-’ 
gas žmogus.

Matydami naudingumą ši
tos musų didžiausios organi
zacijos, paristengkim į ją pri
gulė! kuomi daugiausiai. 
Prigulėkim pats ir kitus pri
gulei kalbinkim prie S. L. A. 
Kreipiamės ypač į lietuvius 
gyvenančius Wisconsin’o val- 
stijojjžnr jų yra virš 15000, 
o Susi vieny j imas L. A. mažai 
jiems žinomas. Kas pažįstat 
ir suprantat naudingumą Su
si vienyjimo L. A., paaiškin
kit jį ir kitiems, tegul kiek
vienas pasilieka sąnariu tos 
organizacijos — Susivienyji- 
mo Lietuvių Amerikoj.

Stiprinkim, prigulėdami, 
tautiškas organizacijas, o pa
kelsim savo tautą, nes tik 
tvirtos organizacijos pakelia 
tautą ir puošia.

Prigulėkim prie Susivieny- 
jimo Lietuvių Amerikoj bro
liai ir seserys!

Jonas.

Iš Augustavo, Suvalkų g..
Augustave suareštavo ke

turis jaunus vaikinus, neži
nia iš kur atkakusius. Juos 
apkaltina už agitavimą terp 
žmonių, kalbinimą prie revo
liucijos., Padarė pas juos 
kratą ir rado daug visokių 
ginklų ir revoliucijonieriškų 
raštų.

Iš Prosų Lietuvos.
Ant paskutinio turgaus už 

kiaules Tilžėj mokėjo: už po
rą 4 sanvaičių paršų po 14— 
2Q Mrk., senesnių 21—25 
Mrk.. Už kiaules po 49—53 
Mrk., už penėtas po 48—54 
Mrk. už kiekvieną centnerį 
svarumo gyvo gyvulio. Už 
šieną riiokėjo po 8.00—8.80 
Mrk; už centnerį. Už šėpe- 
lį kviečių mokėjo po 6.70— 
7.00] Mrk., rugių — 5-60— 
5.^0 Mrk., miežių — 4.80— 
5.00 Mrk., avižų — 8.40— 
3.70 Mrk..

Netoli Skaisgirių, Kite
liuose, siautė gaisras. Ka
dangi daugumas triobų buvo 
medinės, tai gaisras greitai 
platinosi. Sudegė trys ūkės. 
Apari triobų, sudegė teipgi 
pašaras.

Prūsų Lietuvoj, aplinkinė
se Šilokarčiamos, susigrūdę _________
upėj ledai pagimdė tvanus, darbininkų.

Nelaimės ant geležinkelių.
Pukblo^.Cal. Netoli Port- 

land, Col., ant Denver <fc Rio 
Grande geležinkelio, laike 
smarkios sniego darganos 
susimušė du bėganti į prie
šingas puses trukiai. .Prie 
to 35 ypatos likosi užmuštos, 
o daug tapo sunkiai sužei
stų.

Omaha, Nebr. 13 d. kovo 
susimušė čia du pilni žmonių 
karai. Prie, to viena y pa ta 
likosi ant vietos užmušta, o 
šešios mirtinai apkultos.

Expliozijos.
PittsmIbg^ Pa. Dirbtuvė

se Edgar Thomson Steel 
Works Co. atsitiko eipliozija, 
kurios $4darbininkai likosi 
sužeisti,to tuias jų skaitlius 
sužeisti pirtįpai. 

~ *

IŠ filRBO LAUKO.
Xi ‘ BL--------

Inur^mo^lis, Ind. Vėl 
susirinkoičia^nglekasių kon
vencija apkalbėti, ką toliau

vininkai atmetė reikalavimą 
pakėlimo algų. Daugumas 
susirinkusių ne nori štraikor 
tai yra viltis, kad susirinkę 
suras pamatus susitaikymui.

5^ PoBTtAin>, Ore. Swift 
& Co. rengia čia ui 1 milijo
ną doliarių galvijų ploviny- 
čias, kuriose ras darbą 1000

Broliai i? seserys!
Mes, apleidę savo tėvynę 

dėl visokių priežasčių pri- 
buvom į šią šalį, turėjom ga
na progos persitikrinti, kad. 
mes čia esam svetimi, kaip ir 
mums viskas yra svetimu, 

1 beje: kalba, būdas ir papro- 
* čiai. . Persitikrint galėjom ir 
‘ tai, kad žmogus, kol sveikas 

ir pajiegą turi, gali nors už- 
krutėt sau plutgalį duonos, 
arba užčėdyt kelis skatikus. 
Kiekvienas esantis tokiose 
sanlygose jaučiasi laimingu, 

1 bet ta laimė trumpai tverian
ti žmogų neužganėdina. Su
mažėjus sveikatai, atėjus li
gai, arba susižeidus, prisieina 
apraudot savo vargingą gy
venimą ir atsiminti, kad svei
kam ir turinčiam skatiką 
yra draugai ir bičiuoliai, bet 
nelaimėn kliuvus — pasitrau
kia visi, ir tada pasilik savo 
kritiškame padėjime vienas...

Suprantanti žmogaus san- 
lygas vyrai pasistengė kaip 
kur ^utvert organizacijas, ku
rios savo sąnarius aprūpina 
ir šiek-tiek sušelpiu ligoj ar 
kitokioj nelaimėj; prie to dar 
numirusį palaidoja. Tai pui
kus ir pagyrimo vertas daly
kas, tai darbas mielaširdy- 
stės. Vienok jeigu dirstelsi
me į likimą šeimynų likusių 
po mirusių vyrų, arba gimi
nių mirusio sąnario, tai pasi
rodys skriaudos neatlygina
mos. Tankiai numiršta vy
ras, palikdamas pačią su vai
kais, neturinčius duonos kąs
nelio. Vargas neapsakomas!!! 
Su giminėms nors truputį ki
taip, bet mažai kuomi skiria
si. Tankiai atsitinka, kad 
žmogus įpuola į ligą ir serga 
ilgai (čia kalbu apie vienuo- 

' čius) arba susižeidžia, tai 
nors ir priklauso į kokią or
ganizaciją, tai ta, matydama 
sau skriaudą, išmeta „ .nelai
mingą iš savo tarpo suteik
dama jam paskutinę pašelpą; 
jeigu tas numiršta, jau apie 
palaidojimą turi rūpintis gi
minės, kuriems laidotuvių lė
šos, apmokėjimas .gydytojo 
(tankiai dar ir skolos būva), 
reik panešt. Yra ir tokių 
draugysčių, kurios mirusius, 
arba ligos globoj esančius, iš
randa- kada ten pasielgus 
prieš įstatus, ir pašelpą atsa
ko.... ;

Nežiūrint vienok į tokias 
kliūtis, prigulėjimas į sušel
piamąsias draugystes naudin
gas, ir į jas kiekvienas lietu
vis turi prigulėti.

Vienu iš naudingiausių pri 
gulėjimų į organizacijas su- 
šelpimo, tai yra prigulėjimas 
prie plačiausios tarpe Ame
rikos lietuvių organizacijos 
SUSIVIENYJIMO LIETU
VIU AMERIKOJ.

Šita organizacija yra įsteig
ta 1886 metuose. Šita orga
nizacija turi suviršum 5000 
(penkis tūkstančius) sąnarių. 
Turtas jos siekia apie $18000. 
Taigi turtingiausia lietuviš
ka organizacija Ąmerikoj S. 
L. A., į kurią gali prigulėti 
sanariai be skirtumo tikėjimo 
ir lyties. Susi vieny j imas L. 
A. priima sąnarius ant leng
vų išlygų, nes apart įstojimo, 
koks pripuola sulyg įstojan- 
čio amžiaus, mokama tik 
$2.25 per metus. Sueivienyji- 
masL.A., pasimirus sąnariui, 
paveldėtoj di išmoka posmer- 
tinės $150.00, bet toliaus gal 

. mokės daugiau, žinoma, pa
keliant sąnarių mokestį. Su-į 
rivienyjimą L. "A. rėdo pats 
sanariai, siųsdami pasiunti
nius į seimą, kurs yra laiko* 
mas kartą metuose. Ateinan
tis seimas bus laikomas pa- 
baigoj gegutio mSneeio Chi- ellHu, rmiadelnh 
cago, UI, tai bu ptanuUnls tainėe Labor L 
Beimąs valstijoj DUnois,

Susi vieny jimas L. A., apari 
mokėjimo posmeriinių savo 
sąnariams, užsiima ir tautiš-

Musų tautietės padainavo ir 
dekliamavo tautiškas eiles ant 
to švento vakaro. Tą vaka
rą buvo ir aukų rinkimas, aš 
mačiau aukaujant susivažia- 
vusius delegatus ir teip kitus 
žmonės, ką ėjo rinkdami an
ūkas ir užrašinėdami aukauto
jų vardus; aš teipgi auka
vau, bet dabar, praslinkus 
vienai kitai sanvaitei, tikė
jausi pamatyti aukautojų 
vardus, bet iki šiam laikui 
ne mačiau nė vienam tautiš
kam laikraštyj,. tik ,,Darb. 
Vilt y j” 8 numery j, buvo pa
minėta visa suma tų aukų. 
Žinoma man vistiek, bet kar
tais atseina ant susi rink imu 
užsiminti apie tautiškus rei
kalus ir rinkimą aukų,tai pa
kvitavimas aukų“ yra tvirta 
atspirtis prieš lietuvius tam- 
sunus, kad ve tam ir tatn 
mieste tas ir tas aukavo ant 
revoliucijos reikalų,tai kitas, 
kad ir atšalęs,aukauja dėlto, 
kad jo vardas butų pagarsin
tas -laikraštyj;" apie tokius 
aukaujančių geismus aš ne 
sykį jau girdėjau kalbančius 
musų žmonės.

J. Overaitis.

V. S. J.

Iš Wil8on, Pa.
Nr. 8 ,,Lietuvos” patilpo 

korespondencija iš Wilson, 
Pa., paduota Doliario aukau
tojo. Nesupratom, ką tas mu
sų tautietis norėjo atsiekti, 
kadangi prirašė ne butus 
daiktus.

11 dieną vasario buvo čia 
visuomeniškas lietuvių susi
rinkimas su prakalboms su
krutinimui 116 kuopos S. L. 
A. pakrikusios draugystės 
Šv. Jono Krikštytojo ir ap
kalbėjimui sušelpimo musų 
brolių kovojančių už laisvę. 
Kalbėtojus buvome užkvietę 
iš Pittsburgo ir viskas gerai 
nusidavė. Prakalbos kalbė
tojų susirinkusiems patiko; 
tik Dol.aukautojas įmaišė su 
savo korespondencija ir padą- 
vė visai netiesą, buk kalba J. 
Mackeliuno nepatiko klausy
tojams, kadangi buk kuni
gus užgavo. Tas ne tiesa:- 
ne užgavo, tik priminė, kaip 
kun. suardė Susivienyjimą 
L. A., b tą visi žinom, kad 
teisybė; toliau s Dol. aukau
tojas sako, buk čia žmones 
neskaito lietuviškų laikraš
čių ir nieko nesupranta apie 
politiką, neatskiria gero nuo 
blogo. Klysta teip manyda
mas ir tame korespondentas: 
čia yra vos 80 lietuvių,laikraš
čių ateina apie 26 eiemp.: 10 
exp.’ „Spindulio”, 8 ,,Lietu
vos”, 3 „Saulės”, 2 „Katali
ko”, 2 „Keleivio” iri ,,Darb. 
Vilties”. Taigi aišku, kad 
skaito. Dol. aukautojas sa
ko, buk prakalbos F. Bago- 
čiaus ir kun. V. Dilionio pa
tiko klausytojams, tik ne pats 
kalbėtojai, buk Dilionis, kai
po neprigulmingas kunigas, 
praščiokėlių neapkenčiamas. 
Jeigu butų musų neapken
čiamas, tai mes nekviestume 
ant prakalbų. Dol. aukau
tojas peikia Dilionį, buk jis 
priešinosi siuntimui aukų S. 
D. Partijai. Ištikro jis nie
ko apie tai ne sakė, mes pa
tįs nutarėm perduoti pinigus 
,, Spindulio” redakcijon ir 
palaukti,kol susitvers naujas 
komitetas, mes patįs nutar
šku, nė Bagočiaus, nė Delio- 
nio ne klausime. Pinigų yra 
$20.35. (Argi verta polemi
kas kelt už tokius mažmožius2 
Rd.)

Stasiukelia.

Iš PeElI, Wash.
Šitame miestelyj ir -jo ap

linkinėj lietuvių yra mažai: 
apie 18 pavienių ir keturios 
poros apsivedusių. Čia gy- 
venantiejie lietuviai visi tur
tingi, nes čia darbų yra pa
kaktinai ir uždarbiai ne men
ki: paprastas darbininkas 
gauna po 2—3 dol. už 10 va
landų darbo.; Dalis darbi
ninkų dirba lentų plovyklo
se, o kiti miškuose. Čia lie
tuvių, veikiančių ką nors tau- • 
tos labui, nėra: nors ir žino, 
kad Lietuvoj revoliucija, ži
no, kad jų broliai lieja krau
ją ir atiduoda savo gyvastį 
už laisvę, bet nenori savo 
broliams padėt, ne aukauja 
nė centelio, mat jiems pinigų 
labiau gaila negu brolių ir 
tėvynės.

Yra ir tokių tuščiagalvių, 
kurie džiaugiasi, kad kazokai 
muša socijalistus Lietuvoje. 
Kalbinau sudėt po keletą 
centų sušelpimui revoliucijos 
Lietuvoje, tai gavau atsaky
mą, kad<„ir mes patįs galim 
prageri pinigus, kamgi dar 
kitiems šiuri prageriami”. 
Čianykščiai lietuviai šelpia 
saltuninkus, o ne savo bro
lius. Kadangi čia ir šven
toms dienoms Balionai atida
ryti, tai tūli lietuviai eina - 
pirma į saliuną, ir ten gerai 
pasismaginę, su karšta šir- 
džia eina melstis į lenkų baž
nyčią. Terp čianykščių lie
tuvių daug yra sulenkėjusių, 
yra apsivedusių su lenkėms, 
o kiti, nors lenkiškos kalbos 
ir nesupranta, bet prisirašė 
prie lenkų pašelpinės drau-

Kaip buvo užmanyta kun. 
Žilinsko] paaukauti savo die 
nos uždarbį, tautiškiems rei
kalams, tai aš, žemiau pasi- 
rašęs,aukauju-savo dienos už
darbį 2 dėl. revoliucijos labui 
Lietuvoje, pinigus prisiunčiu 
,,L ” redakcijon ir prašau 
pasiųsti,' kur bus reikalin
giausios, ir ant tolesnio laiko 
prižada aukaut ant tautiškų 
reikalų sulyg išgalės.

K. Seredzis. ,

Iš Gllberton, Pa,
22 d. vasario, pasibaigus 

seimui ant sVetainėe Contin
ental, Philadeląhio j, ant sve- 

------- _>yceum buvo 
labai dailios prakalbos, ypa
tingai aiškinimai apie dabar
tinį prispaudimą ir vargąmu 
sų mylimos tėvynės Lietuvos.

Iš Benld, III.
Čianykštis nepriguliningas 

Kliubas, 6 d. vasario, turėjo 
susirinkimą. Besvarstant kb 
tus reikalus, tautietis K. M.' 
užmanė paankant kiek ant 
tautiškų reikalų. Užmany
mas tas ne daug rado prita
rėjų, bet visgi likosi išrinkti 
8 kolektoriai: V. Masulis, P- 
A m bu ta s ir y V. Gajauckas. 
Nors ir kolektoriams ne visuo 
ae namuose gerai'sekėsi, teko 
kaip kur ir koliojimų išgirsti 
nuo carbernių, bet visgi jie 
surinko $25.45. (vardai au
kautojų pagarsinti kitoj vie-



J. Savistavičia;

tie ir

me salę Northjveetern Uni
versiteto Setllemente. Tar
pe svečių bus ir moteriškos, o 
gal ir prakilnesni ameriko
nai.

M. M. J.

toj. Rd.). Pinigus siunčia
me „Lietuvos” redakcijon ir 
prašome persiųsti juos visuo
meniško komiteto kasieriui į 
Pbiladelphių. Skyriams juos 
pusiau Balsiečiams ir Drau- 

|giečiams. (Partijos tos jau 
'susivienijo ir tveria dabar 
drauge vienų partijų Liet. 
Soc. P. Rd.). Aukavusiems 
ištariame širdingų ačiū.

A. Uizy.

Iš Dayton, Ohio.
Musų mieste diktokas bū

relis lietuvių gyvena ir veik 
visi šiaurinėj dalyj miesto. 
Sutikime gyvena, bet susi
pratusių mažai yra. Mat čia 
nėra gerų agitatorių.

Yra čia pašei pine draugy
stė po vardu Švento Petro, 
bet ne tvirtai laikosi, sąnarių 
skaitlius mažas, bet ateitije 
tikimės ko geresnio.

9 d. vasario, bekalbant ke
liems draugams pas Jonų Ba- 

'čenų saliune, Juozas Jucevi- 
čia pakėlė užmanymų paau- 

• kauti, kiek išgalint, sušelpi
mui revoliucijos Lietuvoj. 
Atsirado pritarėjų ir nutarė 
pereiti per lietuvių gyveni- 

. mus. Rinkėjais aukų buvo:
J. Jucevičia, J. Giedraitis ir 
J. Burkšaitis. Gaila, kad di
delė dalis lietuvių, nežinau 
dėl kokios priežasties, neau
kavo. Surinko viso labo 15 
doliarių ir 30 centų, kuriuos 
mes prašom padalinti terp so
či jalistų, našlėms ir siratoms.

’ Ęodosi revoliucijos galas da 
tok ir da dauk aukų sviete 

•buš renkamų, tai ir iš^Dayto
no gal da nebus šitos pasku- 
nes aukos. Siunčiame į „Lie
tuvos” redakcijų.

Bačenas. 

Ar ne laikas butų susipra 
; . sii?

Žiūrint iš šalies, daug gali
ma patėmyti visokių apsireiš
kimų tarpe musų brolių A- 
merikoj, mes dar nenorime 
suprasti svarbesnių musų rei
kalų. Musų gyvenime daug 
yra fįlogų apsireiškimų, prie 

*• tokių reikia priskaityti vai
dus parapijose. Argi jau 
mes neturime svarbesnių rei- 

-lų kaip rengti parapijas, 
statyti naujus maldnamius, 
kas, kaip matome, neatneša 
mums nė jios naudos, tik 
skurdų. Civilizuotos tautos 
ne apie statymų bažnyčių rū
pinasi, bet rūpinasi apie eko- 

F . nomiškų ir dvasiškų pasikėli
mų, ir mes turime apie tai ru- 
pintiesi, išdirbti geresnes san- 
lygas.

Pažvelgus į musų tautie- 
• čius, ypatingai tokiuose mie

stuose, kaip štai'Chicagoj, 
kur lietuvių yra per 30000, 
bet nieko svarbesnio ne turi
me. ' Draugysčių visokių, 

» bažnytinių ir tautiškų, rods 
turipie per 50, jos tankiai 
rengia visokius apvaikščioji- 
mųs, teatrus ir balius, bet iš 
to tautai maža nauda, sude- 
'dam pinigus alaus leidėjams 
ir salių savininkams ir tai 
svetimtaučiams.

Bažnyčių pristatėme dau
gybes ir naujas rengiame. 
Bet kų mes turim iš to gero? 
Sudedam tūkstančius, o ko
kių iš to tauta turi naudų,gal 
tie tūkstančiai eina visuome
nei naudai? Ne. Svetimtau
čiai iš jų naudojasi. Negana 
kų atsitinka kokioj parapijoj 

t skerdynes, kaip štai ant 18 
g&tvėa Chicagoj, o pirma Phi- 
ladelphijoj. Gal jums rodo
si, kad pinigai ir kraujas 
Dievui ant garbės nuėjo? 
Ne. Iš to viso svetimtaučiai 
turi naudų. Kiek musų pi
nigų tenka vyskupams, ku
nigams, advokatams ir poli- 
cijai, o vis šaukiame. ant su
sirinkimų: „Broliai, laiky- 

. kimės.'vienybėj”.^ Bet kur 
musų vienybė?

Ar ne laikas mums susipra- 
prasti ir vienybę pastatyti 
aut tikrų pamatų Laikas

jau elgtiesi kitaip, nes su
nyksime, jeigu teip tunosime 
kaip iki šiol. Kaip kūnas be 
maisto nyksta, teip ir tauta 
be gerų darbų. .

Ko mums labiausiai reikia? 
Reikia mums mokyklų, nes 
matome čia musų jaunuome
nę istautė jusiu. Nepakanka 
mums tokių mokyklų kaip 
parapijinės, nes ten mažai ge
ro išmokina. Reikia mums 
prieglaudos namų, nes jau 
turime daug senelių, kurie 
nebgali sunkių darbų dirbti. 
Reikia mums salių, kur galė
tume rinktiesi svarbius reika
lus apkalbėti. Reikia mums 
kooperaty višk ų krautuvių, 
nes jau ne vienų žydelį pra- 
lobinome. Daug turime rei
kalų, bet pradėkime nors vie
nų svarbesnį įrengti. Esant 
čia Chicagoj ne mažam lietu
vių skaitliui, tas ne butų ne 
galimu, reikia tik veikti ir 
tai veikti kitaip, negu veikė
me iįci šiol.

Todėl aš, vargo žmogus, at
sišaukiu į draugystes kaip 
tautiškas, teip ir bažnytines 
ir į pavienius lietuvius, 
kviesdamas ištikro pradėti 
kų nors veikti • labui musų 
nuvargintos tautos. Tegul 
draugystės, ar tai tautiškos, 
ar bažnytinės savo susirinki
muose įneštų naudingus už
manymus ir padėtų įvygdyti 
nors vienų, kuris atgabentų 
musų tautai naudų ir svar
besnius vaisius.

Dabar užmanyta uždėti ša
kų kooperatyviškos krautu
vės ant kertės 33čios ir Hal- 
sted st., kas be abejonės at
neštų nemažų naudų, ir keli 
musų tautiečiai galėtų rasti 
sau vietų. Šaukiu todėl į 
darbų, į darbų broliai lietu
viai!

Fr. Eismontas.

Iš Maryville, III.
13 d. kovo anglys nupuolė 

nuo viršaus ir pagavo J. Ma
tulaiti ir nulaužė jam kojų, 
kurių ligonbutyj nupiovė.

5 d. kovo, Šv. Marijos li
gonbutyj pasimirė 28 metų 
lietuvis Jurgis Kiekis., Pa
laidojo jį E. St. Louiso kle
bonas, kun. Šlamas. Velio
nis turi brolį Gilbertone.

23 vasario kastynėse nu
puolęs anglių šmotas sutrynė 
kojas J. Taukaičiui. Nuga
bentas ligonbutin, ten pasi
mirė. Laidatuvės atsibuvo 
27 d. vasario.

Laidotoj a s.

Iš Dcnver, Colo.
Darbai eina po senovei ir 

pribuvusiems ne sunku gaut 
darbas.

Lietuvių yra 8 šeimynos, o 
keletas pavienių.

S, Matulaitis. 

Iš Pittston, Pa.
Draugystė Simano Daukan

to parengė balių revoliucijos 
Lietuvoj naudai 6 vasario. 
Baliui davė dovanas Pitts- 
tono ir Stormervillės vertel
gos: J. Šalčius — 1 bonkų- 
degtinės, J. Samuolis — 1 
bonkų degtinės ir 1 dėžę ciga
rų, M. Abromavičia — 1 dė
žę cigarų, B. Vasilius — j 
bačkos alaus, J. Matusevičia
— bonkų degtinės, A. Mar- 
kauckas — 1 dolia tį, J. Grą^ 
mas 7— 1 pintę. degtinės, A. 
Kišis — 1 dėžę cigarų, 8. 
Abromavičia — 1 dėžę, ciga
rų, F. Katkau ckas — dėžę ci
garų, P. Kašiuba — 50 cen
tų, J. Andriušis —4 bačkos 
alaus, J. Dzidolika — 50 cen
tų, J. Novika — 50 centų, K. 
Kązakevičia — 1 bonkų vyno, 
J. Seilius — į bačkos altus, 
J. Žvirblis — dėžę cigarų, K. 
Rudaitis — 4 bačkos alaus, 
M. Griškonis —~1 doliarį, B. 
Kaufman — 25 centus, J. 
Švarc—25 centus,B. Berkger
— 1 dėžę cigarų, M. Kauf
man — 1 doliarį, J. Gustaitis 
50 centų, M. Juškevičia —

dėžę cigarų, A. Pepė —sį 
bačkos alaus, J. Pucilauckas 
— 4 bačkos alaus. Tuos pi
nigus skiriame prie baliaus 
pelno, o visų uždarbį pagar- 
sysime kitų kartų, kaip ap
dirbsime baliaus reikalus.

Aukų rinkimo komitetas: < 
J. Pilkouis, 
B. Skalandžiunas, 

_ M. Baranauckas. 

Iš Lnwrence, Mass.
Užmanymas švęst Švento 

Kazimiero dienų ir pasukant 
dienos uždarbį, Lawrenco lie
tuviai visi priėmė ir keturias 
poras kolektorių išrinko eit 
kalektuot. Visi tikėjomės, 
kad tas nusiduos, nes visi su
prato ąnt kokio reikalo bus 
renkami pinigai, -bet kaip 
prisiėjti rinkt pinigai, tai 
žmonės ne aukavo, bet dar 
koliojo, kolektoriai ne surin
ko nė 70 dol. Ant tukštan- 
čio lietuvių surinko teip ma
žai, neverta būt nė laikraš
čiuose garsint, nes skaityto
jai supras, kokia dvasia terp 
Lawrenco lietuvių viešpatau
ja ir kokį jie turi supratimų ir 
kaip prijaučia savo broliams, 
kuriuos baigia smaugt ne do
ras rusų caras. Daugelis 
kunigo Žilinsko užmanymo 
ne suprato, bet gėda tiems 
kurie suprato ir jam pritarė, 
o nuo aukų alsisakė ir dar 
kitus atkalbinėjo visokiais 
budais, kaip antai, kad caras 
yra Dievo duotas, tai reikia 
jo klausyt. Bet yra čia ir 
gerų lietuvių, kurie nesigaili 
aukų ir triūso. Švento Kazi
miero dienų, 4 dienų kovo, 
Lietuvos Sūnų draugystė pa
rengė prakalbas pasikvietė 
kelis kalbėtojus iš Bostono. 
Bet ir terp Lietuvos Sūnų 
draugystės sąnarių atsiranda 
visokių: buvo toki, kurie au
kų nedavė ir ant prakalbų 
ne atėjo. Aukų todėl surin
ko per prakalbas tik 18 d oi. 
ir 91 centų.x Pinigai pasili
ko ant rankų Lietuvos Sūnų 
draugystės kasieriaus.

Vienas iš klausytojų.

Iš Edwardsville, Pa.
18 d. sausio pasimirė Čia 

visiems Amerikos lietuviams 
žinomas Juozas Paukštis, pir
mutinis išleisto jas „Vienybės 
Lietuvninkų”. Velionis bu
vo laisvų pažvalgų. Paėjo iš 
Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pa v., Kaupiškių valsčiaus, 
Pajevonio parapijos, Nauji
ninkų kaimo. Velionis 18 
metų būdamas, atvyko Ame
rikon į Sheuandoah, Pa. 
1878 m. atvyko į Plymouth, 
Pa. 1888 m. uždėjo lietuviš
kų krautuvę valgomų daiktų, 
o paskui ir spaustuvę. Lie
tuviškai bažnyčiai suteikė vi
sų savo turtų. Talj
šiųdien tebemoka velioniui. 
Jis rūpinosi, kiek galėdamas, 
kad tik butų lietuviška para
pija, už tai šiųdien tie, kurie 
per jo pasidarbavimų turi šil
tas vietas, visokiais budais jį 
biauroja bažnyčiose ir per 
„Žvaigždę” ir „Katalikų”.

Buvęs ant šermenų.

Iš Chlcagos, 111.
8 d. kovo, per varduves Ka

zimiero Znoto, susirinko keli 
tautiečiai; belaibąnt apie vi
sokius prietikius musų gyve
nime, J. Bruževičia užminė 
apie revoliucijų Lietuvoje ir 
apie kitas tautas, kurios teip
gi, kaip ir Lietuva, neša sun
kų svetimų jungų despoto ca
ro Mikės. Teipgi apie šių- 
dieninį padėjimų darbininkų 
čia Amerikoj, kur naudoja
mės geresne laisve, bet ir čia 
esame skriaudžiami ir išnau
dojami visokiais budais kapi
talistų. Bet čia kaltė pačių 
darbininkų^ terp kurių nėra 
da susipratimo ir vienybės, 
kad balsuoti, laike rinkimų, 
už kandidatus pastatytus 
darbininkiškos partijos.
• . Užmanė paaukauti pagal

išgalę, ginklams. * Visi prita
rė ir sudėjo $3»70. B. už 
klausė, kam jič skiria pini
gus, visi atsakė} kad L. 8. D. 
P. atstovui Liadeikųi, su pa
sarga, kad nenukautų nė cen
to, jeigu-ši auka tektų į ran
kas demokratafjs arba rymio- 
nams. Pinigus prisiunčiamo 
„Lietuvos” reda^cijjm.

Juozukas.

H Bnltimpre, Md.
Administracija keturių 

tautiškų pagelbinių draugys
čių parengė susirinkimų su 
prakalbomis ir dekliamacijo- 
ntfs. Susirinkimų atidarė A. 
J. Karalius ir perstatė Jonų 
Grinių už pirmų kalbėtojų. 
Kalbėtojas aiškino atminimų 
numetimo baudžiavos Lietu
voj, pradžių revoliucijos ir 
apie neteisingų caro manife
stų. Lilė Karaliūtė deklia- 
mavo eiles apie prigimtų šalį 
ir_ besiliejantį dabar krau-
M-

M. Daugvela aiškino šiųr 
dieninį Lietuvos būvį ir apie 
palaidojimų tūlo jaunikaičio 
dabartiniame laike ir kaip 
tapo jo motina suareštuota ir 
išvaryta Siberijon.

Biruta Karaliūtė dekliama- 
vo eiles:, ,8magei, grąžei sau
lutė šviečia”.

N. Račinskas aiškino reika
lų susivienyjimo lietuvių ir 
judėjimų lietuvių Lietuvoj.

Ona Garbiutė dekliamavo 
eiles: „Ūžiančio oro Lietu
voj”. Dekliamacija visiems 
patiko.

Antanas Grinius aiškino 
senų gadynę Lietuvoj ir pasa
kojo apie kryžiokus.

Ona Kvederihtė dekliama
vo eiles: „Apie paklusnumų 
valdžios”.

Dr. Matulaitis aiškino caro 
galybę ir kalg nuo to sun
kaus Jungo atsikratyti, pa
aiškino teipgi ^suprantamai, 
kad aukos, kopas jpea siun
čiame revoliucijos naudai* 
neprapuola ir lietuviai kovo
janti už laisvę atjaučia musų 
prilankomų ir meilę, tas juos 
sudrutina. / .

Prakalbos ir dekliamaci- 
jos visiems patiko, kų liu
dija tykus užsilaikymas ir 
smarkus delnų plojimai. Ta
po sukalektuota 83 doliarį a i 
80c. *

Jonas Nemura.

Iš Edwardtvllle9 Pa.
Kietųjų anglių apygardose 

apėmė žmones baimė ateinan
čio etraiko iš tikrųjų., Vieni 
iš jų susigauti oliavę kiek 
grašio, traukia į tėvynę bū
riais, " kiti, pasilikdami ant 
vietos,diena iš dienos laukia 
ateinant baisių sau žiųių ir 
svarsto, ar kovai atėjus, lik
tis ant vietos, ar dangintis ki
tur. Aptuštėjo karštamos, 
nutilo vaidai ir užstojo tyla 
prieš audrų laukiamos milži
niškos straiko kovos. Mote
rys, nusiminę, thiaia dūsauda
mos savo skurdžiuose namuo
se, vyrai nuleidę nosis, slan
kioja iš vietos į yietų ir užėję 
į karčiamas, ruko pypkes, 
gerdami milžiniškus stiklus 
alaus, kol tie» visiškai ap- 
džiųsta, jiems begeriant j uos. 
Karčiamninkat irisneramiai 
žiuri į ateinamus^nusidavi
mus, nors tvirtina," straiko 
nebusiant. Geri gėrikai vie
nok atsideda dnt aDievo va
lios ir traukia po sėbovei, kol 
kišeniuose jų.-lieka tuščia. 
Abelnai imant}įuia^j kščiams 
lietuviafhs, susilaikius nuo 
gėrimo, nėra ktft vdikti. Apie 
skaitymus jie trenku suprati
mų turi ir stebisi dideliais 
dyvais, kokia gąįi būti nauda 
iš skaitymo. G t, dar taraidai- 
kų ,,Saulės”, tai jie perskai
to ir apgarsinimus joje apie 
Brundzos užželdymų plaukų 
ant plikos galvos, ar apie 
Harmono monus; daugiau jie 

„Žvaigždę” gavę iš vieny
bės, suglamžę, numeta į kam
pų neskaitę, kadangi joje 
naujienų sau neranda, o kiti 
laikraščiai, ypatingai „Vie
nybė Lietuvninkų” ir „Lie
tuva” jiems -užginta skaityti 
nuo dvasiškųjų 
kaipo bedieviški 
Tokiu budu 
nuo Trentono

‘piemenų, 
laikraščiai.

pradėjus 
ir pabai

gus ant Bhamokino ir nuo
Pittatono iki Glen Lyon, ap
imti tirštais neišblaškomais 
debesiais dvasiškos tamsybės, 
kuriuose lizdus sau vėją vi- 
kios biaurybės pikto, kurios 
padeda dvasiškiems pieme
nims visokiuose juoduose jų 
užmanymuose visai lietuvy
stei ant pražuvimo.

Gaila žiūrint į tuos Dievui 
dūšių kaltus tamsius žmone- 
lius ir protas stebisi, kaip 
gali rastis toki beširdžiai 
sutvėrimai, kaip musų dva
siški vadovai, kunigėliai, gi
mę iš tokių pat motinų kaip 
ir anie vargšai, kad tie šir
dies neturėti, idant juos ak
linti bei tvirkinti ir iš jų 
tamsybės bei ištvirkimo pas
kui naudotis visokiais nelem
tais budais....

_ D. Keliaunykas.

Atsišaukimas.
Į lietuviškas organizacijas, 

laikraščius ir draugystes.
BROLIAI!

Centrališkas komitetas „Ži- 
nyčios”, rengiantis seimų ap
kalbėjimui visokių reikalų, 
nutarė pakviesti ant seimo 
lietuviškas org|nizacijas,laik- 
raščius, draugystes ir pavie- 
nias ’ ypatas, atsižymėjusias 
darbais ant moksliškos ir tau
tiškos dirvos.

Dėl yvairių priežasčių, o 
labiausia dėl neturėjimo tik
rų adresų daugelio draugys
čių, o nenorėdami nė vienos 
aplenkti, nutarėm ne per 
laiškus, bet per laikraščius 
pakviesti visus drauge.

Turime viltį, jog 8usivie- 
nyjimas Lietuvių Amerikoj, 
Susivienyjimas Rymo^Katali- 
kų Amerikoj, Tėvynės Mylė
tojų draugijai Lietuvių 
Mokslo draug. ,,Liepsna”(?); 
laikraščiai: „Lietuva”, „Ka
talikas”, „Vienybė”, „Saulė” 
ir „Žvaigždė” ir kiti, visos 
draugystės Chicagoj ir apy
gardoj, teipgi ir iš tolesnių 
vietų, malonės atsiųsti atsto
vus padidinimui svarbumo to 
seimo, kuris gali atnešti ne
išpasakytų naudų mums vi
siems.

Raštininkai, mokintojai ir 
kiti mokslo vyrai ne reika
lauja nieko daugiau, kaip 
tiktai duoti žinių, jog žada 
dalyvauti tame seime.

Išvengimui išlaidų ir gaiši
nimo laiko, organizacijos gali 
paskirti atstovus iš tarpo sa
vo vietinių sąnarių, o laik
raščiai iš tarįK> vietinių ko
respondentų.

Jeigu kokia draugystė ne 
suspėtų paskirti savo atstovo, 
prezidentas ir sekretorius to
kių gali dalyvauti išrinktų 
atstovų vietoj.

Seimas prasidės 8 ti. balan
džio, 1 valandų po pietų, sa
lėje Northwestern Universi- 
ty Settlement, apatinėje sa
lėje, ant kertės Augusta ir 
Noble gatvių, Chicago, 111.

Vardai ir pravardės- atsto
vų, drauge su vardais organi
zacijų, laikraščių, draugys
čių, turi būti atsiųsti sekre
toriui „Žinyčlos”, M. Januš
kevičiui, 187 Augusta st, 
Chicago, III., pirm 4 dienos 
balandžio, kad galėtų pada- 
daryti surašę atstovų.

J. Hertmanovičia — pirm- 
sėdis. - .

M. M. Januškėvičia — raš
tininkas susinešimų.

P. 8. Pirmiau pagarsinta 
salė ant Union ir Canaįport 
avė. pasirodė ne atsakanti 
laikymui seimo, dėlto paėmė

Iš Springfield, Ohlo.
Darbai čia eina ne blogiau

siai, bet lietuviai ne mėgsta 
čia gyventi; užėjus bedar
bėms aplinkiniuose miestuo
se, jeigu ir atvažiuoja į 
Springfieldų, bet pasitaikius 
progai, tuojaus vėl išvažiuo
ja. - Dabar liko vos 11 ypa
tų. _ Prie tokio mažo skait- 
liaus lietuvių ne galima nu
veikti nė jokių tautiškų dar
bų, parengti pasilinksmini
mus, balius, kaip tai daroma 
kitose vietose. Vienok ir mes 
nenorime atsilikti nuo lietu
vių kitų miestų ir, pasitaikius 
progai, skubinamės su pagal
ba musų brangiai tėvynei 
Lietuvai nors pinigiškai. 4 
d. kovo, susirinkę privatiš- 
kuose namuose, keletas tau
tiečių ant mėnesinio susįrin- 
kimo 12 kuopos L. 8. P/A., 
terp kitko, apsvarstėme už
manymų kun. Žilinsko švęsti 
Šv. Kazimiero - dienų ir paau
kauti vienos dienos uždarbį 
sušelpimui musų brolių, ko
vojančių už laisvę Lietuvos.. 
Visi ant to sutiko ir sudėjo 
12 dol. 25c., kurie tapo pk- 
siųsti „Kovos” > redakcijon 
sykiu su vardais aukautojų, 
persiųsti L. B. D. P.

K. Bielskis.

Iš Westboro, Wls.
Prijausdamas tėvynės bro

liams, kovojantiems už laisvę 
prigimto krašto, o negalėda
mas paremti kovojančius su 
ginklu, užsimaniau pagelbėti 
nors skatiku,* kadangi ma
nau, jog ir pinigai kovoje 
yra labai reikalingi. Aš ne 
esu sąnariu kokios draugy
stės, bet vienyjuosi su kitais 
Amerikos broliais aukaujan
čiais pinigus sušelpimui re
voliucijos Lietuvoj. Aš au
kauju Šv. Kazimiero dienos 
uždarbį SI. 20. Ne daug tai, 
bet už juos ašAuriu 12'valan
dų dirbt miške. Tikiuosi, 
kad atsiras daugiau brolių, 
kurie darys tų patį. Pinigus 
siunčiu „ Lietuvos” redakci- 
jon ir meldžiu perduoti revo- 
liucijonierių partijai;

Westborietis.

Iš Awa, Oh.
Darbai eina čia labai ge

rai, dirba pilnų laikų. Už
darbiai vidutiniai. Ir iš ki
tur pribuvę greitai gauna 
darbų.

Lietuvių yra čia viena šei
myna ir dešimtis pavienių. 
Lietuviai ne gali gaut gyve
nimų ir valgio pas savo tau
tiečius, turi gyventi pas an- 
glijonus arba pas vengrus, 
kadangi mat apsivedusių nė
ra. Tautiškais darbais neuž
siima, jų, turbnt,nesupranta. 
Laikraščių ir knygų ne skai
to. Dėti aukas gelbėjimui 
tėvynės brolių, kovojančių 
su netilusio caro randu, čia- 
nykščių lietuvių negalima 
prikalbėt. Aukų sušelpimui 
revoliucijos iš čia nebuvo.

Ą . 8.

Iš Indianopolio, Ind.
Darbai eina Čia gerai ir už

darbiai ne maži.
Lietuvių yra čia 12 šeimy

nų ir poras tuzinų pavienių, 
bet besirūpinančių apie tau
tiškus reikalus nėra, kaip tik 
gauna algas tai eina į Balio
nus ir geria, tol, kol laukan 
ne išvaro. Tankiai atsitinka 
muštynės. Tokios muštynės 
buvo 10 d. šio mėnesio, vienų 
žmogelį teip sumušė, kad 
daktarai gana turėjo darbo, 
kol skyles užlopė, policistai 
kaltus paėmė į šaltajų, kur 
abudu turėjo užsimokėti po 
23 dol.

r Iš Hoųuiin, Wash.
Lietuvių Čia nėra, tai noru 

aš vienas, prijausdamas už 
laisvę Lietuvos kovojantiems, 
sulyg kunigo Žilinsko užma
nymo, aukauju Šv. Kzimiero • 
dienoj mano dienos uždarbį, 
išviso |2.25 ir paskirtu juos 
sušelpimui revoliucijonierių 
Lietuvoj. Gruodžio mėnesyj 
buvau davę3 $1.00. Pinigai 
siųsti į „Lietuvos” redakci
ją-

Iš Brooklyno, N. Y.
„Lietuvoj” neperseniai til* 

po korespondencija apie už
mušimų 24 d. gruodžio Jtiozo 
Draugelio. Jurgis Gyvis li
kosi apskųstas kaipo didžiau
sias kaltininkas. 22 d. vasa
rio buvo prova. Sūdąs Jurgį 
rado visai ne kaltu.

J. Gyvis.

Paskyrimo pinigų kelio
nei delegato i Nyderlan
dus sudėtų reikaluose.*)
P.F.Bagočius.Nr. 7„Vieny 

bės” klaidingai padavė skait
lių balsavusių* taigi spren- 
džiusių apie paskyrimų pini
gų sudėtų kelionei delegato į 
Nyderlandus ant terptautiš- 
ko 8ocijalistų kongreso. Iš 
PhiladelphijosBagočius pada
vė tik vienų balsų. Tuom tarpu 
čia pinigus aukavo 7 draugy
stės (tai kodėl jos nebalsavo? 
Juk balsai apskaitomi vien 
balsavusių, bet ne pinigus 
dėjusių. - Iš tikro juk dides
nė dalis aukavusių visai ne 
balsavo, tų tylėjusių nieks 
ne gali už balsavusius skai-' i 
ty ti. Visokį protestai ir bal 
savimai po laikui vien truk-' 
do galutinų sprendimų kų su 
pinigais daryti. Rd.) ir jos 
balsavo/ Bagočiaus apskai
tyme yra didelė klaida. Aš, 
kaipo aukautojas traukų rin
kėjas, patariu, kad tie centai 
butų pavesti ne vienai parti
jai, bet visoms už laisvę ko
vojančioms. Tai dabar. bus 
8 balsai (bet kodėl tie balsai 
tik dabar, po laikui atsiliepė, j 
kodėl pirma tylėjo? Rd.).

Butkus.
•) Tai piname t} raitelį, bet dranga 

priduriame, kad jį priderėjo siųsti ten, ‘ 
kur klaidingas apskaitymas tilpo. "

Red.

Ar tai svetimi dievai?
„Lietuvos” Nr. 10 p. Kei

stutis Šliupas praneša visuo
menei, kaip jis paskutinį nu
merį „Darbininkų Balso” 
„su didžiausiu apsivylimo 
jausmu metęs šalin”. Tų pa
daręs dėlto, kad radęs, jog 
Lietuvos Socijaldemokratų 
Partija išleidinėja lenkiškus 
atsišaukimus, kas anot jo, 
reiškia svetimų dievų garbi
nimų, ir dėlto jis šankia? 
„Netarnaukime svetimiemi 
dievams!” (toks straipsnio 
antgalvis).

Keistai p. Keistutis Šliu
pas supranta svetimus, arba 
ir savus dievus, kad žiuri tik 
į jų rubus, paviršium ir visai 
nedirstelėjęs į jų dvasių, ne
pažinęs jų prasmės, turinio. 
Tiesa, ne jis pirmas teip da
ro: teip paviršutiniai kriti- 
knot, ir tai pyškančiais žo
džiais^ amerikiečių lietuvių 
paprotį*, ne šiųdien atsira
dęs.

Dagi „Lietuvos” redak
cija, pereitų rudenį, panašiai 
p. K. Šliupui kritikavo L. 8. 
D. Partijų, kam ji išleidžian 
ti lenkų kalboje raštus. Bet 
tų nuomonę redakcija, mato
mai, paskiaus palaikė už ne 
atsakančių, kuomet Lizdeika 
irgi „Lietuvoj” davė atsaky
mų, paaiškinantį tos nuomo
nės neteisingumų.

P. Keistutis ŠI. da keistes
nę nuomonę išreiškia. Kal
ba apie „dievus1’. Kas tai 
yra „dievai”? Dvasia. Yra 
sakoma: kalba, rašo, veikia 
tokioj ir tokioj dvasioj: dar-



bininkiškoj, tautiškoj, lietu
viškoj,' lenkiškoj ir tt. Gry
niausia lietuviška kalba ga
lima kalbėti lenkiškoj dva
sioj, o lenkiška kalba — lie
tuviškoj dvasioj. Užtikrinu 
Keistutį Šliupą ir visus savų
jų dievų gerbėjus, jog tuose 
lenkiškuose atsišaukimuose, 
L. S. D. P. išleistuose, nėra 
lenkiškos dvasios, arba „die
vo”. Jeigu ne visuose maty- 
ties Lietuvos „dievai”, tai be 
abejonės, juose nerasi nė 
lenkiško ,,dievo”; bus tik 
darbininkų ,,dievas” 
.... O visuose, be išėmimo, 
tuose atsišaukimuose maty- 
ties nepriklausomasis, nė vie
nai tautai ne svetimas , .die
vas” — revoliucija. 
Be to, tuose'atsišaukimuose 
stovi laisva nepri
klausoma Lietuva, 
pačių žmonių valdoma. Argi 
tai svetimas dievas?

P. K. Š. sako, kad tam ne
va svetimam dievui daugiau 
išleista pinigų, kuriuos mes, 
amerikiečiai, sudėjom revo
liucijos reikalams.

Reikia atsiipyt, kad nema
žai tų atsišaukimų / buvo iš
leista (pvz. į Vilniaus kailia
dirbius ir tt.) tada, kuomet 
musų aukų da nė centas ne
buvo nukeliavęs revoliucijos, 
reikalų remti. Abelnai, iš 
musų aukų, kiek man teko 
girdėt, nedaug teišleista atsi
šaukimams, nes ir tų aukų 
visai nedaug tesuplaukė, su
lydinant, kaip tokiam dide
liam darbui. 1

Juk revoliucijos reikalai 
tai ne vien atsišaukimų išlei
dinėjimas; svarbesnė gyvoji 
agitacija, organizacija, prie 
to viso — ginklai.

ŽVEBYS IR ŽMOGUS.
Pagal Schmel’j.

Baltasis arba kopustinis drugys terp 
sparnų galų turi 6 centimetrus arba 2 į colio 
ilgio.

Geltonus kiaušinėlius šitų drugių gali
ma tankiai rasti ant apatinės pusės kopūstų 
lapų. Ten jie gerai apsaugoti nuo lytaus ir 
nuo deginančių saulės spindulių ir teip pa
slėptus nelengvai gali patėmyti paukščiai. 
Kopustiniai drugiai deda savo kiaušinius 
ant kopūstų lapų todėl, kad iš jų išsiperėję 
kirminai minta kopūstų lapais ir jie gana 
daug pridirba blėdies kopūstų daržams.

Išsivysčiusių iš padėtų kiaušinių drugių 
kirminų kūnas ilgas, minkštas, jie išrodo 
kaip kirmėlės. Trijų porų krūtininių kojų 
jiems nepakanka palaikymui ilgo kūno. To
dėl drugių kirminai užpakalinėj kūno dalyj 
turi dar penkias poras pilvinių arba netikrų 
kojalių.

Mėlsvai-žalsva parva su juodais taškais 
ir geltonais dryžiais saugoja drugių kirmi
nus nuo priešų akių, kadangi nelengva juos 
atskirti nuo šviesiai-žalios ir melsvos parvos 
kopūstų lapų: Bet nepaisant ant tos apsau
gojimo parvos, drugių priešai, raiteliai, su
randa kirminus. Raiteliai — maži, juodi 
vabalėliai. Jie deda savo mažyčius kiauši
nėlius į kūną drugių kirminų. Iš kiaušinė
lių tų išsivysto raitelio kirminas, minta ku- 
nu drugio kirmino, paskui pragraužia odą ir 
išlenda laukan, apsiaučia savę vortinkliais ir 
persikeičia į buoželę. Užtai drugių kirmi
nas, užauginęs raitelio kirminą, gaišta.

Išsivystęs suvisu drugių kirminas, rin
guojąs! kur ant sienos, tvoros, ant medžio, 
arba kur kitur ir persikeičia ten į žalsvai 
geltoną buoželę. Bet buoželė negalėtų laiky- 
tiesi ant stačios sienos, jeigu kirminas, persi- 
keisdamas į buoželę, nepritvirtintų savę prie 
sienos juostele iš kelių siūlelių. Paslėpta 
kaušelyj 
gį-

Į dvi sanvaiti iš grumulo išsivysto šilk
vabalis. Jis leidžia iš nasrų ėdantį skysti
mą, kuris suminkštinai Ikokono sienas. Pa
skui šilkvabalis pertraūkia1,sienas kokono ir 
išeina laukan. 11

gyslutėms. Permainas atlieka pilnas, taigi 
iš kiaušinių išsiperi kirminai, jie persikeičia 
į grumulus arba buoželes, o iš jų išsivysto 
jau pilnas vabalas.

Bite nuo labai senų laikų auginama, pa
versta į naminius gyvūnus. Žmogus ren
gia bitėms ypatiškus namus gyvenimui — 
avilius, prižiūri, bet užtai ima sau dalį bičių 
sugabento medaus. -

t ■' K _ ’

bitys turi po vienį di

Be to viso, kas augščiau 
sakyta, čia pasergėsim kelis 
ypatingus p. K. Š. nenuose
klumus., 1) Bedievio sūnūs, 
pats būdamas bedieviu, nori, 
kad mes tarnautume die
vams. 2) Jeigu lietuvių iš
leistas lenkiškas raštas yra 
svetimas dievas, jeigu dėl to 
net lietuviškas „Darbininkų 
Balsas” teip skaudžiai nu- 
kentėjo nuo K. šliupo, tai 
kodėl pastarasis nenumetė į 
šalį tėvo lenkišką knygutę 
„Litwini i Polacy”? 3) Jei
gu lenkiškos kalbos vartoji
mas yra tarnavimu sveti
miems dievams, tai teip-pat 
bus ir su angliška kalba. Dr. 
Jonas Šliupas yra parašęs 
anglišką knygą, kurią net 
Tėvynės Mylėtojai, — įsitė- 
mykit — Tėvynės Mylėtojai, 
norėjo išleist. Taigi, ar ir 
Tėvynės Mylėtojai buvo užsi
manę tarnauti svetimiems 
dievams?

Baigdamas, pasakysiu tiek. 
Bereikalo p. K. ŠI. sėja nea
pykantą prieš Lietuvos soci- 
jaldemokratus kaipo revoliu- 
cijonierius(o jie ir yra tikrais 
revolipcijonieriais), be reika
lo nori juos diskredituot,kad 
jiems Amerikos lietuviai ne
siųstų savo pinigiškos para
mos tame sunkiame revoliu
cijos darbe. Teip išsišokti 
gali tik „Žvaigždiniai” Ir 
,,Katalikas”, bet niekuomet 
nepritinka tai daryt laisvės 
mylėtojams, revoliucijos šali
ninkams. Aš tikiu, kad K. 
ŠI. nėra revoliucijos priešas, 
tik per neapsižiūrėjimą (ge
naus: ne žiūrėjimą j tikrą
jį dalyką) jis tokiu pasiro
do....

Ant galo,p. Keistučiui ŠI., 
kaipo pradėjusiam viešai var
toti plunksną, linkiu, kad jos 

.nemestų teip, kaip „Darbi
ninkų Balsą’-, kad ją ir to
liau vartotų, tik ne teip lai
svai, kad nepaprastų išva
žiuot iš vėžių, ir, kad ji ne 
teip paviršium butų vadžio- 
jama, ypač ten, kur ne teip 
menkas dalykas, kaip jis p. 
K. ŠI. išrodė.

J. Bąltsušaitis.

buoželė persikeičia į suaugusį dru-

*

Kairėj pusėj —galva kopuslinio drugio; dešinėj pusėj — 
sparno šmotas. F — ūsai. A — akis. R — triubelė. 
Lt — čiuplnėjimo plaukeliai. Šmoteli* sparno. R* — 

kraštas sparno.

Suvisu išsivystęs drugys pertraukia buo
želės plėvę ir išlekia Bet, išsivystęs iš buo
želės drugys gyvena neilgai — vos kelias 
sanvaites. Maistui jam pakanka saldžių žie
dų syvų. Nors drugių kirminai daug blė
dies pridirba, bet.išsivystę visai drugiai blė
dies nedaro, jie negraužia lapų, pakanka 
jiems saldžių žiedų syvų.

Gyvūnai mintanti žiedų syvais turi nuo- 
latai lakioti, kad greitai galėtų prisigriebti 
nuo vieno ant kito žiedelio, nes kitaip atsiei
tų badu dvėsti, kadangi žiedai ne visur pasi
taiko. Drugiai turi keturis didelius sparnus 
iš beparvės plėvės, apibertus parvuotoms, 
lengvai nusitrinamoms dulkėms. Per padi
dinantį stiklą galima patėmyti, kad tos dul
kės yra tai mažutėliai žvyneliai.

Viršutinė pusė baltųjų drugių sparnų 
balta su keliais juodais taškais. Lekiant 
drugiui, balta jo sparnų parva nevodinga, 
kadangi dėl nelygaus, drebančio lėkimo ne
lengva drugį sugauti. Tupint drugiui, 
sparnai susiglaudžia stačiai. Apatinė spar
nų pusė, taigi matoma tupint, yra gelsvai-ža- 
lios parvos. Todėl tupintis drugys, ypač 
naktyj, išrodo kaipi lapas.

Teip lakioja ir teip tudeda sparnus visi 
lakiojanti dienoms ir daugparviai drugiai.
, Kadangi drugiai persikelia iš vietos į 
vietą su sparnų pagelba, tai kojos jų silpnos. 
Jas drugys vartoja vien prisikabinimui prie 
žiedų, kada ant jų nutupia.

Drugiai minta vien saldžiais žiedų sy
vais, kuriuos čiulbia savo ilgu, panašiu į dū
delę snukučiu, nevartojant, tasai snukutis 
susiriečia spėtai i škai.

Drugiai jieško žiedų su akių ir ūsų pa
gelba. /■

Šilkvabalis turi, terp galų išskėstų spar
nų, 4 centimetrus arba lį- colio.

Tėvyške šilkvabalio yra rytinė Azija 
Ten nuo seniai jau augina šilkvabalius na
muose, kaip pas mus bites, jie nuo seniai 
laikomi naminiais gyvūnais. Šilkvabalis, 
kaip ir daugumas naktinių plaštakų, turi 
sparnus neaiškių, nepuolančių į akis paryų.

Į porą dienų po išsivystymo iš buoželės 
arba grumulo, šilkvabalių pataitė deda apie 
600 kiaušinių. Šilkvabalių augintoją! taiko 
per žiemą tuos kiaušinius vėsioje, gerai ven
tiliuotoje vietoj, kadangi pagedusiame, su
spaustame ore jie pagestų.

Pavasaryj iš tų kiaušinių išsiperi kirmi
nai. Kirminai minta lapais šilkmedžių. 
Pilnai išsivystęs kirminas veja sau grumulą: 
leidžia iš ypatiškos skylės po sparnais šilkini 
siūlą, prilipina prie medžio šakutės, paskui 
leidžia daugiau ir nupina pintinę, kurios vi
duryj telpa kirminas. Paskui kirminas pra
deda vynioti aplink savę siūlą ir veja tol, kol 
nepasidaro uždarytas suvisu krepšelis arba 
kokonas. Tame kokone kirminas persikei
čia į nekrutantį grumulą.

aa*.

Z
Bitės galva.

R — dūdelė. Z — liežuvėlis. 
OK — viršutinis žandu. A — 
sudėta akis. Na — paprastos 

.akutės. F — ūsas.

ant sflkmpdžio Sakutes.- šilkvabalis
M - patinas. W — pataitė Badanti kiauliniu*. R — kirmi- 

8p. R.— kirminas pradeda dirbti grumulu. C —pa
dirbtas grumulas. P — atidarytas grumulas.

Šilkų augintojai duoda išsivystyti iš ko
konų tik tokiam vabalų skaitliui, kiek jų 
reikalauja. Didesnę dalį grumulų užmuša 
karšty j, kadangi jiems reikia turėti čieląsin- 
lą kokono, o išsiperėjęs vabalas jį sutrauko į 
dalis. Tasai siūlas paprastai turi 1000 me 
trų (netoli versto) ilgio.

Kokonus šilkvabalių sudeda į šiltą van
denį Ir plaka rykštėms. Nuo karščio klijai, 
prilaikanti siūlų eiles, sutirpsta; galai siūlo 
pasiliuosuoja, prilimpa prie rykščių. Kelis 
galus susuka drauge į vieną siūlą ir suvynio
ja į kamuolius. Tokiu budu apturi ilgus 
šilkinius siulus. Iš tokių siūlų apturi šilkus 
siuvimui, audimams ir tt-

Apart šilkinio vabalo, yra ir daugiau 
naktinių plaštakų vejančių kokonus iš šilki
nių siūlų, bet terp tų yra ir vodingos plašta
kos.

i . * u
Pušinis šilkvabalis deda kiaušinius ant 

pušių. Jų kirminai daug ybledies daro pu
šims, n u ėda medžių spyglea,

Myniška, plaštaka, dąro daug blėdies 
vaisiniams sodų medžiams. 1 Jų kirminai dir
ba sau grumulus iš sitalų panašių į vortin
klius ir juose išbūva per žiemą.

j Žiediniai vabalai daro .teipgi daug blė
dies vaisiniams medžiams. Šitos plaštakos 
deda kiaušinius ant medžių šakučių pavidale 
Žiedų, iš kurių išsiperėję kirminai nuėda me
džių žiedus.

Žieminė peteliškė. Patinas ■— melsvos 
parvos; lakioja rudenyj ir pradžioj žiemos. 
Pataitė — palša, lakioti negal, sparnai jos 
neišsivystę pakaktinai. Pataitė deda kiauši
nius į medžių bumburns, bet prie jų gali pri
sigriebti tik lipdama kamienu. Todėl, ap
saugojimui bumburų nuo tų vodingų vabalų, 
paprastai, ištepa medžių kamienus limpan
čioms medegoms. Kirminai jų žalios par
vos, minta lapais ir žiedais; jie daug blėdies 
pridirba soduose. Liepos mėnesyj kirminai 
nuo medžių nusileidžia ant žemės ir čia per
sikeičia į gromulius.

Blty*.
A — darbininke. K — bitinu, rfrba motina. D — tranu. 
Apačioj — korio šmotelis. 1 —'akutės darbininkių. 2 — 
akutės su kiaušiniais, kirminais ir grumulais. 3 — akutės 
su iirfdų dulkėms. 4 — akutės su medum. 5 — tranų akutės. 

6-10 — bitinų akutės.

Iš kraštų galvos 
dėlę sudėtinę^ akį 
(A) ir apart to dar 
— tris paprastas 
mažas akutes (Na). 
Nepaisant ant tiek 
akių, bitys mato ne 
geriausiai. Todėl 
bitys jieško maisto 
ne tiek su akių pa- 
gelba, kiek su gerai 
išlavintoms vuo- 
slėms ir dasilytėji- 
mo organais. Dasi- 
lytėjimo organais 
yra trumpi ūseliai 
(D-

Kiekviename žie
de ne daugiausiai 
yra medaus ir dul
kių. Jeigu bitys
turėtų bėgioti nuo vieno, ant kito toli ėsan- 
čio žiedo, jos negalėtų pakaktinai pričiulbti 
medaus. Kad mintantis žiedų medum vaba
las galėtų pasisotinti, jis turi būt sparnuo
tas, turi greitai lakioti nuo vieno žiedo ant 
kito. Tokiu vabalu ir yra bitė. Bet bitims 
reikia nevien prisisotinti, jos dar turi gaben
ti medų į avilius pasotinimui kirminų ir dar
bininkių atliekančių avilyj kitokius darbus, 
todėl*negalinčių lėkti į laukus. Todėl, išlė
kusios iš avilio turi surinkti medaus kuo 
daugiausiai, turi atlankyti didelę daugybę 
žiedų, bitys todėl turi lakioti greitai. Lėk
damos, jos naudojasi iš visų keturių sparnų.

Žieminė pokeliiM.
VM — tupinti* patinas. fM —.l^kUnU* patinas. WL — pa
taitės, prilipusio* prie ištepto klijais medžio kamieno. eW — 
pataitė dedanti kiaušinius. R*?*— kirminą*, besileidžianti* 

ant žemė*. N — lizdas ii ssžtaukių vortinkli** lapų.
«y; e-

Obeline peteliškė-Jų kirminai gyvena 
ant obelių ir kriaušių,įvarot vaisius juodais.

Moliai minta plaukais, ėda vilnonius au
dimus ir skrandas ir tdkiui būda daro žmo
nėms blėdį, naikina kartais gana brangius 
drabužius.

Pienių peteliškė. Kirminai šitų pete
liškių gyvena ant pienių, iš jų išsivysto di
delė pienių peteliškė. >

DALIS in.
Plėvesparniai vabalai '

Nasrai jų kramtanti ir čiulbianti. Abi
dvi sparnų poros vienokias, be žvynelių, su* 
sideda iš plonučių plėvei’ų-pu išaikerojusiomą

' Kiekviename avilyj, sulyg spiečiaus di
dumo, yra 10,000-50,000 bičių. Patinai ar
ba tranai pasirodo tik pavasaryj ir jų avilyj 
nebūva daugiau kaip keli šimtai. Jie dide
sni už bites darbininkes ir juos nesunku at
skirti nuo kitų bičių, kadangi jie turi dide
les akis. Likę avilio gyventojai yra patai
tės, bet iš jų tik viena, didesnėji, taigi avi
lio motina arba bitinas deda kiaušinius. Vi
sos likusios bitys mažesnės, negali dėti kiau
šinių, negali prisidėtą, prie padidinimo vei
slės, jos neišsivysčiusios pakaktinai. . Tas 
neišsivysčiusias pataites vadina bitėms dar
bininkėms, kadangi jos atlieka visus darbus 
bičių draugijoj.

Berželio mėnesyj bitys avilyj pasidaugi
na, išsiperi naujos; neramiai bėgioja po avi
lio ruimus. Turi iš grumulo išsivystyti nau
jas bitinas arba spiečiaus motina. Bet du 
bitinai, kaip du valdonai Vienos tautos, ne
sugyvena drauge viename avilyj. Todėl tu
ri atsitikti vienas iš dviejų: arba terp dviejų 
bitini} turi užgimti kova, kuri gali pasibaig
ti tik mirčia vieno, arba senasis bitinas su 
savo pasekėjais apleidžia avilį. Senasis biti
nas arba avilio motina išsirenka paskutinį, 
kelią. Tuksiančiai bičių išlekia iš avilio; 
viduryj to buri# yra senasis bitinas, avilio 
motina. Kaip žmonės sako, — bitys spiečia. 
Per tūlą laiką spiečius lakioja ant oro, o pa
skui nusileidžia ant kokios medžio šakos, ar
ba lekia toliau, kartais ant kokio pusmylio 
arba ir toliau nuo motiniško avilio, bet visgi 
kur nors turi susispiesti. Viena bitė kabi
nasi prie kitos ir pasidaro spiečius, taigi su
sikabinusių bičių grumulas. Tąsyk bičių 
augintojas sužeria, arba nuo šakos nupurto 
susikabinusias bitis į avilį ir ten susitveria 
naują bičių viešpatystė, kadangi čia yra ir 
bičių motina arba, kaip lietuviai vadina, bi
tinas.

Vos susitvėrė nauja bičių draugija nau
jame avilyj, tuojaus prasideda paprasti ja
me darbai. Darbininkės pradeda dirbti ko
rius iš vaško, kuris išeina iš bičių kūno pa
vidalu mažų dalelių iš tarpo pilvo žiedų. 
Kiekvienas korys kybo rėmuose, arba nuo 
avilio viršaus žemyn ir susideda iš dviejų ei
lių akučių, nukreiptų pryšakin ir užpakalin. 
Visos akutės vienokio didumo, šešiakantės, o 
dugnas įsigilinęs ir susideda iš trijų susidu- 
rusių sienelių.

Kąjp tik pirmutiniai koriai likpsi pa
dirbti,' tina, arba avilio bitinas, 'deda į 
kiekvieną akutę po vieną kiaušinėlį. Į porą 
dienų iš kiaušinėlio išsivysto kirminas. Kir
minas gyvena tamsoj, todėl jis baltos parvos 
ir neturi akių. Kojų bičių kirminai netu
ri, todėl pats negali parūpinti sau maistą. 
Kirminai padvėstų badu, jeigu bitys darbi
ninkės jų nemaitytų. Darbininkės bitys 
kirminus teip gerai maitina, kad į porą die
nų kirminas suyisu'lšsivysto ir suauga. Tą
syk darbininkės užlipina jo akutę. Kirmi
nas persikeičia į grumulą ir iš jo išsivysto 
suaugus bitė. —

Avilyj temperatūra net laike didžiausių 
šalčių nenupuola ženyku 8^ Celciaus termo
metro. Todėl bitys nesustingsta, neįpuola 
į žieminį miegą, kaip tai atsitinka su kitatk 
vabalais gyvenančiais pavieniu.

. Kadangi bitys ir žiemos laike neužmie
ga, tai jos ir žiemą negali apsieiti be maisto. 
Bet žiemos laike nėra žiedų, rupintiesi apie 
parengimą maisto negalima. Todėl tai bitys 
vasaros laike pripildo dalį korių akučių me
dum ir žiedų dulkėms ir užlipina vašku, pri
pildytas medum, korių akutes ir iš jų nau
dojasi per žiema, Žiemos pabaigoj medus 
akutėse pasibaigia, bet tąsyk užstoja pavasa
ris, medžiąį ir žolės pradeda žydėti, bitys le
kia iš avilio ir jau vėl neša medų iš Kuko, 
nuo žydinčių augmenų.

Užpakalinės bičią kojos.
Kb— gurbe Ii*. B — šepetukas. Terp nagučių matyt

. paduškaitės.

Su savo nagučiais (K), esančiais ant pa
skutinio kojos sanarėlio, bitė drūčiai prisika
bina prie*žiedo. Terp nagučių bitys turi 
paduškaites, s j kurioms jos kaipi prilimpa. 
Todėl tai bitys gali laikytiesi net ant stačių 
ir slidžių sienų ir kitokių' daiktų, net ant 
stiklinių Įaugu.

Nutupusi ant žiedo, bitė pirmiausiai 
vartoja savo nasrus. Tūlos nasrų dalys tve
ria dūdelę (R). Dūdelėj yrą liežuvėlis (Z), 
kurį bite gali iškišti iš nasrų. Kaip tik 
plaukeliai, esanti gale liežuvio, permirksta 
medum, bitė įtraukia liežuvį; žiedo syvai įei
na į dūdelę ir iš jos į nasrus. Tvirtais žan
dais (OK) bitė sukramto žiedų dulkes, su- 
minko vašką; išneša iš avilio negyvas san
draugos ir kitokius atlieka darbus.

Surinktą medų bitys neša į avilį ir ten 
jį kaipi išprakaituoja ir supila į korių aku
tes.

Surinktas žiedų dulkes bitys renka nuo 
žiedų ir krauja į teip vadinamus gurbelius 
(Kb). Gurbeliai tie yra tai lomutės ant ke
tvirto sanarėlio užpakalinių kojų. Sekantis 
kojos sąnarys apaugęs iš vidurio plaukeliais 
ir tveria teip vadinamą šepetuką (B). Tuom 
šepetuku bitė nušluoja nuo žiedo dulkes ir 
sušluoja į gurbelį kitos kojos. Gurbelyj tą
syk susirenka dulkių grumulėlis.

Bitys, kaip ir kiti, jieškanti augmenų 
žieduose sau maisto, vabalai atgabena už me
dų ir dulkes augmenims didelę labai naudą: 
jos nešioja dulkeles nuo vieno žiedo ant kito 
ir tokiu budu už vaisi na žiedus augmenų. 
Be bičių pagelbos, daugelis žiedų negalėtų 
užsimegšti, negalėtų išduoti vaisių. Ne visi 
žiedai, užsimezgant, reikalauja bičių pagel
bos, bet ant nereikalaujančių prisidėjimo bi
tys ir neina visai.
t Daugumas paukščių, išėmus kielių, ža

liojo strazdo ir garnių, neužkabina, negaudo 
bičių, kadangi jos gilia. Svarbiausios bičių 
priešininkės yra Širšės; aviliuose, ypač nepri
žiūrimuose gerai, daug blėdies pridirba teip
gi pelėsiniai grybeliai, ypač žiemos laike 
si Ipnesniuose-a viliuose.

Bičių gilys susideda iš aštrios kaip ada
tai tė dūdelės, sujungtos užpakaliniam gale 
su pripildyta nuodų pūslele. Duriant su 
giliu į priešo kūną, iš pūslelės į žaizdą įeina 
|Per dūdelę truputis nuodų, kurie gimdo už
degimus ir tinimą sužeistos vietos, o maže
snius gyvunue suvisu užmuša.

Šeimynos širšių ir bambalų laikosi tik 
per vieną vasarą. Bambalai kas pavasaris 
rengia lizdus olose žemėj, samanose ir kito
kiose vietose, širšių gi lizdai būva teipgi že
mėj, arba parengti kur nors ant medžių ša
kų, po stogais iš popierinės medegos padary
tos iš medžių dalelių, sumaišytų su seilėms.

Bambalai, kaip ir bitys, jieško sau mai
sto augmenų žieduose, neša medų ir į lizdus, 
bet neša jo ne daug. Širšės gi minta dau
giau kitokiais vabalais negu žiedų syvais. 
Didžiausia iš širšių yra didžioji širšč.

(Toliau* boa )



Sidabrinis kryželis• < 
arba ,DAILIDĖ IŠ NAZARETO. .!

APYSAKA EUGENIJAUS SUE.
, '* Vertė J. Laukis. >

— Vienok, Viešpatie Kaifošiau, nežiū
rint ant datyrto narsumo musų milicijos, 
gal butų išmintinga pavesti nuvedimų Naza
rėniečio ant vietos žudymo, romiškai sargy
bai? ~ •

— Aš sutinku su tavo nuomone — atsa
kė augštasis kunigas — aš eisiu ir pąprašy- , 
siu vieno iš oficierų Piloto, palaikyti Nazarė
nietį kalinyj sargybnamyj romiškųjų kohor
tų iki valandai žudymo.

Augštamjam kunigui nuėjus pasikalbė
ti su Piloto oficierų, Genavaitė matė virši- ( 
ninku milicijos einant prie Jėzaus; paskui ji 
išgirdo šitų oficierų, turbut atsakyman ant 
kokių žodžių jauno žmogaus, sakant į jį žiau
ru m ir pajuokiančiu balsu: _

— Nusiskubink perdaug, suspėsi išsitie
sti ant kryžiaus. Jie turi pirma jį padaryti, 
o tas nepasidaro akymoju. Tau reikėtų ta 

' žinoti geriau negu kam kitara, kaipo buvu
siam dailydės gizeliui.

• Vienas iš oficierų Pontijaus Piloto, su 
kuriuo šnekėjo augštasis kunigas, priėjo prie 
Jėzaus ir tarė jam:

— Aš atėjau vesti tave į sargybos ruimų 
musų kareivių: kaip kryžius bus padarytas, 
tai jie jį atsiųs ir tu po musų sargyba eisi 
ant Kalvarijos! eik su mumis!

Ir Jėzus, bndamas vis surištu, buvo 
milicijos nuvestas kieman, kur romiškiejie 
kareiviai stovėjo; durims, pro kurias vaikš
čiojo sargas, būvant atviroms, keletas ypatų, 
kurios kaip ir Genavaitė sekė Nazarėnietį, 
pasiliko lauke, kad pažiūrėti kas nuaidės to
liau.

Jaunam žmogui tapus atgabentam kie
man sargybnamio (praetoriura), romiškiejie 
kareiviai buvo išsimėtę po įvairias kuopeles: 
vieni valė savo ginklus, kiti žaidė įvairias 
žaismes; treti miklinosi su jėtimis po priežiū
ra oficiero; ketvirti, atsidrėbę ant suolų 
prieš saulę, dainavo ar šnekučiavosi terp sa
vęs. Ji pažino iš jų apdegusių saule veidų, 
iš jų kariškos bei žvėriškos išžiuros ir kariu- 
mėniškos tvarkos, jų ginklų bei drabužių, 
tuos narsius, karingus ir beširdžius karei
vius, kurie užkariavo svietų, palikdami pa
skui save, kaip štai, Gaili joje, skerdynes, 
grobius ir vergi jų. Kaip tik kareiviai išgir-. 
d o vprdų Jėzaus Nazarėniečio ir pamatė jį 
jų vieno oficiero atvedant, visi paliko savo 
užsiėmimus ir subėgę apstojo jį. Genavaitė, 
pamačiusi šiurkščius ir gyvuliškus apsiėji
mus šitų kareivių, spėjo, kad sunui Marijos 
prisieis nukentėti naujas nelabystes.

Vergė atsiminė kų ji buvo skaičiusi ap
sakymuose paliktuose senuolių jos vyro, 
Fergano, apie baisybes padarytas-Caesario 
kareivių, to botago gailų ir ji neabejojo,, 
kad šitie, apstojusiejie jaunų žmogų karei
viai, buvo teippat žiaurus, kaip ir anie, pra
ėjusių laikų. Viduryje kiemo praetoriumo 
stovėjo akmeninis suolas, ant kurio kareiviai 
pasodino, vis surištų, Jėzų; paskui, praeida
mi, pradėjo jį šmeižti ir keikti. p

— Šitai yra garsus pranašas! — tarė vie
nas. * /

— Štai yra tas, kuris pasakė, jog ateis 
laikas, kuomet kardas bus mainomas ant 
pjautuvo ir kuomet nebus daugiau karės! 
nebus daugiau mūšių!

— Nebus daugiau mūšių! Dėl narsaus 
auksinio dievo Marso! Nebus daugiau ka
rės! — sušuko kiti kareiviai su pasipijetini- 

-inu. ’ ~
— O! tai kokios tavo pranašybos, tu 

pranaše pikto!
— Nebus dauginus karės! Tai yra, ne

bus daugiau trimitų, plevėsuojančių vėliavų, 
puikių šarvų, plunksnuotų šalmų, kurie pa
traukia akis moterių!]

— Nebus daugiau karių! Taigi nebus 
daugiau pergalių!

I — Kaip?! nebus daugiau išmėginimo 
musų geležinių čebatų ant galvų pergalėtų 

\ žmonių!
— Nebus daugiau gėry mo jų vyno besi

myluojant su jų dukterims, kaip štai šičia, 
Gallijoje ir, po teisybei, visame sviete.

— Nebus daugiau karės! Dėl Herku
lio! Ir kas stosis tada su stipriaisiais ir nar
siaisiais, prakeiktas Nazarėnieti? Sulyg ta
vęs, jie nuo brėkštos iki tamsai dirbs laukuo
se ar aus audimus, kaip niekiški vergai, vie
toje dalinimo savo laiko kovai, pateikavimui. 
karčiamai ir pageidimui meilės!

— Tu, kuris vadini save sunumi Dievo!
— tarė vienas iš šitų romėnų, pakeldamas 

w savo kumštį ant Nazarėniečio — tu esi tad 
sunumi dievo Baimės, baily amžinas!

— Tu, kuris vadiniesi karaliumi žydų, 
butum pripažintas teipjau karaliumi bailių 
viso pasviečio!

— Sėbrai! — sušuko vienas kareivių, 
trukdamas juokais — jeigu jis yra karaliumi 
bailių, tai apvainikuokime jį!

Šitas sumanymas tapo priimtas su įžei
di ngu džiaugsmu; keli balsai tuojau sušuko:

— Teip, jeigu jis yra karaliumi, tai ap
vilkime jį imperatorišku purpuru!

— Męs turime įduoti jam skeptrų (laz
dų) į rankų; paskui męs jį apšauksime tegar
binsime kaip musų garbingų Imperatorių Ti
berijų.

Ir vieniems kareiviams besirenkant ap
link ir beužgauliojant jaunų Nazarėnietį, ne
paisantį ant šitų nelabysčių, kiti išėjo lau
kom Vienas jų, nuėmė nuo arklio gūnių,

kitas paėmė lazdų šimtininko, trečias, atmin
damas žagarų krūvų, ketinamų sudeginti, 
gulinčių kampe, pasirinko kelias šakeles ak
stinuoto augalo te pradėjo pinti vainikų. 
Paskui keli balsai sušuko:

— Dabar męs vainikuosime karalių žy-
dų!

— Teip! apvainikuokime karalių bailių!
— Sūnų Dievo!
— Sūnų dievo Baimės!
— Sėbrai, vainikavimas turi atsibūti su 

iškilme priderančia tikram Caesariui.
— Dėl manęs — aš busiu vainiko nešė-

ju!
< — O aš skeptro nešėju!

— O aš nešėju imperatoriškojo apsiau- 
talo.

Ir su šukavimais bei šlykžčiais juokais, 
šitie romėnai padarė savo budo, pajuokimo 
procesijų. Vainiko nešėjas priėjo pirmuti
nis, laikydamas akstinuotų vainikų su išdidu
mu, sekamas būrio kareivių; paskui ėjo 
skeptro nešėjas ir kiti kareiviai; ant galo ėjo 
tas, kuris nešė apsiautalų, ir visi giedojo 
choru:

— Lai gyvuoja karalius žydų!
Lai gyvuoja Messijas!
Lai gyvuoja sunūs Dievo!
Lai gyvuoja Caesarius bailių!
Lai gyvuoja!

Jėzus, sėdėdamas ant suolo, žiurėjo į 
prierangų šitos šmeižios apeigos su neatmai- 
ningu ramumu. Vainiko nešėjas atėjęs pir
mas, iškėlė akstinuotų ženklų augščiau gal
vos jauno žmogaus ir tarė jam:

— Vainikuoju tave, o, karaliau!
Ir romėnas uždėjo vainikų teip žvėriškai 

Jėzui ant galvos, kad akstinai sulindo į mė
sas; dideli lašai kraujo, tartum kraujo aša
ros, nusirito žemyn išblyškusiu veidu aukos; 
bet, be pirmo nenorimo krūptelėjimo, pada
ryto kančios, veidas lėto iy nusižeminusio 
kentėtojo užlaikė paprastų savo ramumų ir 
neišdavė nė apmaudo, nė piktumo.

O aš velku tave imperatoriška apsiau- 
talu, o, karaliau! — pridūrė kitas rųmėnasu 
kuomet vienas jo draugų nutraukė tunikų, 
kuri buvo užmesta ant pečių Jėzaus. Be 
abejonės, vilnonis drabužis buvo jau priki
bęs prie gyvų mėsn, nes smarkiai betrau- ‘ 
kiant jį nuo pečių Jėzaus, jis garsiai suriko 
iš skausmo, bet tai buvo viskas: jis kantriai 
davė save apsiausti raudona gūnia.

— Dabar paimk savo Skeptrų, o didysis 
karaliau! — pratarė kitas kareivis, klaupda
mas prieš jaunų žmogų ir įduodamas jam į 
rankų šimtininko pasiramsčiuojamų lazdutę; 
po to, visi pasileisdami dideliais juokais,kar
tojo: ;

r- Lai gyvuoja karalius žydų, lai gy
vuoja!

Daugelis iš jų klaupė prieš jį, išjuoki
mui, sakydami:

— Lai gyvuoja, o didysis karalius!
Jėzus laikė rankoje šitų apjuokimo skep

trų, bet neištarė nė žodžio. Šitas jo beat- 
mainingas atsidavimas, šitas aniuoliškas ge
rumas, teip užgavo jo kankintojus, kad iš 
pirmo jie apkvaito; paskui jų įnirtimui ei
nant didyn prietaikoje jauno Nazarėniečio 
kantrumo, jie lenkė vienas kitų sukiršiine, 
šaukdami: t

— Tai ne žmogus, tai stovyla.
— Visas kraujas, kurį jis turėjo savo gy

slose, apleido jį su rykštėmis budelio!
— Bailys! — tarė veteranas su mislingu 

išveizdžiu po ilgo prisižiurę j imo į Jėzų, nors 
iš pirmo jis buvo vienu iš didžiausių jo kan
kintojų.

— Ne, jis nėra bailiu, ne! kęsti su kan
trumu visas tas kančias, kurias męs jam pa
darėme, ima daugiau drųsos, negu pulti su 
kardu rankoje ant priešo. Ne! — atkartojo 
jis, traukdamasis šalin — ne, šitas žmogus 
nėra bailiu!

Ir Gena vaite! pasimatė lyg kad ašara 
ant žilo ūso seno kareivio.

Kiti kareiviai juokėsi iš sangailos savo 
draugo ir šaukė:

— Jis nemato, jog Nazarėnietis nuduo
da atsidavimų, idant męs pasigailėtume jo!
• — Žinoma! savyje jis pilnas keršto ir
neapykantos, nors iš lauko jis toks ramus ir 
sangailingas!

— Jis yra bedrųsis tigras, apsinėręs avi
nėlio kailiu!

Prie šitų skaudžių žodžių, Jėzus pasiga- 
nėdino liudnu nusišypsojimu ir pakratymu 
galvos; šitas pasijudinimas nutaškė kraujų 
aplinkui jį, kadangi iš žaizdų ant jo kaktos, 
padarytų akstinais, dar vis nesiliovė kraujas 
tekėjęs.

Matydama šitų kraujų Genavaitė negalė- 
i jo susiturėti nuo sumurmėjimo choro omalo 

vaikų, paminėto apsakymuose jos vyro se
nuolių:
f— Tekėk, tekėk, krauje, vergų! Krisk, 

krisk, įkūnytoji rasa! Dygk ir augk, atker- 
šinimo piute!

— O! — tarė Genavaitė pati sau — 
kraujas šito nekaltojo, šito kankinio, teip 
nedorai apleisto jo draugų, jo žmonių, pa
vargusių ir prispaustų, kuriuos jis glamo
nėjo, šitas kraujas sugryžš ant jų ir jų vai
kų. Bet, kad jis teipgi užtręštų kruvinų 
piutę atkeršinimo.

Romėnai, įpykinti dangišku kantrumu 
Jėzaus, nežinojo kų išrasti jo pergalėjimui. 
Nė įžeidimai, nė grūmojimai nesujudino jo; 
todęl vienas kareivių pagriebė iš jo lazdų, 
kurių jis mechaniškai laikė ir sulaužė jų į jo 
galvų, šaukdamas:

■ — Gal parodysi kokį nors ženklų gyvu
mo, tu stovyle mėsų te kaulų!

Bet Jėzus, nulenkęs galva po smagiu, 
pakėlę jų ir pažiurėjo į rėžiusi jį atleidimo 
žvilgsniu. Ęe abęjo, šitas neišreiklamas ge
rumas, baimino te trikdė barbarus, kadangi, 
vienas iš jų, nusirišęs šalikų, užrišo akis jau
nam Nazareniečiui, tarydamas:

— O, didis karaliau! tavo nuolankus 
valdiniai nėra vejįii žiūrėti tau akysna!

Kaip Jėzui šiteip užrišo akis, atėjo ro
mėnams į; galvų,mislis aršiausio nedorumo: 
vienas iš jų,j * 
dan ir tarė ji

— O,> d id y s ijt pranaše! pasakyk vardų 
to, kuris tau pasinitinis rėžė?

Dabar pštisifejo baisus taidinys. Šitie, 
tvirti ir šarvuoti, vyrai, kožnas praeidamas 
rėžė surištų aukų, sunaikintų tokia daugybe 
kančių, sakydami jam kožnų sykį sudavę į 
veidų: i

— Ar gali i pasakyti, šį kartų, kas tau 
sudavė? . i ■

Jėzus tarė, ir šitie žodžiai buvo vieninte
liai, kuriuos ^Genavaitė girdėjo* jį ištariant 
per visų laikų 'kankinimo, balsu sanjantos, 
pakeldamas akis į dangų, vis užrištas šaliku:

— Mano Dieve, atleisk jiems, nes neži
no, kų jie daro....

Tokia buvo vienintelė nuoskunda, ištar
ta kankinio, ir tai nebuvo ji net nuoskunda, 
tai buvo malda, kurių jis siuntė Dievui, pra
šydamas atleidimo savo kankintojams. Ro
mėnai negana kad neapsimalšino dėl Šito 
dieviško pakantrumo, bet priešingai, padvi
gubino dar savo smarkavimus ir nelabystes. 
Kiti niekšai buvo tiek nelabi, kad spiovė Jė
zui ant veido. Genavaitė negalėjo ilgiau 
žiūrėti į regyklų šitų baisenybių, net jei die
vai nebūtų padarę galo joms; ji išgirdo ant 
gatvės didelį trukšmų ir pamatė ateinant dak
tarų Bonicbų, bankierių Ainošių ir augštųjį 
kunigų Kaifošių. Du vyrai jų lydovų nešė 
sunkų medinį kryžių, truputį ilgesnį už stuo
menį žmogaus. Pamatę šitų įrankį kankini
mo žmonės laukianti iš lauko pusės vartų sar
gybnamio, terp kurių buvo įsimaišiusi ir Ge
navaitė, suriko džiaugsmingais balsais:

— Štai kryžius, ant galo! Štai kryžius!
— Kryžius visai naujas ir vertas yra 

karaliaus!
— Ir, kaipo karalius, Nazarėnietis nega

lės sakyti, kad su juo elgiasi kaip su elgėta!
Romėnai, išgirdę šnekant, jog kryžius 

yra atneštas, tart n m didžiai nusiminė, kad 
jų auka žada iš jų ištrukti. Jėzus, vienok, 
prie žodžių: „štai kryžius, štai kryžius”, at
sistojo kaipi susiraminęs, tikėdamasis, be 
abejo, neužilgio pasakyti sudiev šitam svie
tui. Kareiviai atrišo jam akis, nutraukė 
raudonų gūnia, palikdami tik erškėčių vaini
kų ant jo galvos, teip, kad jis pasiliko pu
siau nuogas;, šiteip jį nuvedė pas duris sar
gybnamio, kur jis sutiko du vyrus nešančius 
kryžių. Daktaras Boruchas, bankierius Ai
nošius ir kunigas Kaifošins savo, vis dar ne
užganėdintoj, neapykantoj, džiaugsmingai 
žvalgėsi į viens kitų, rodydami į išblyškusį, 
kruvinų, jaunų Nazarėnietį, kurio pajiegos, 
rodosi, išsibaigė. Šitie beširdžiai farizėjai 
negalėjo susiturėti nuo žiauraus pasigėrėji
mo dar sykį nukaneveikti aukų. Bankierius 
Ainošius tarė jam:

— Ar matai, drųsusis begėdi, pasekmes 
kirėjimbsi turčiams? dabar jau neplūsti ant 
jų? Jau nelygini jų daugiau prie kupranu
gario negalinčio perlysti per adatos ausįh 
Dideliai gaila, kad tavo palinkimas ant juo
kavimų perėjo.

— Ar esi užganėdintas dabar? — pridė
jo d-ras Boruchas — kad laikei daktarus tie
sų už sukčius ir veidmainius, j ieškančius tik 
geriausių vietų ant pokylių? Kaip ten ne
būk jie, vienok, nesiginčis su tavim už tavo 
vietų ant kryžiaus.

— Ogi kunigai? — pridėjo Kaifošius — 
jie teipgi buvo sukčiais ir dielėms, kurie 
praryja našlių grašius, prisidengdami ilgo
mis pamaldomis, žmonės kietaširdžiai, ma
žiau gailestingi už stabmeldžius samaritonus; 
atbukusiu protu tik tiek tesuvokiančiu, kad 
švęsti Šabų dievobaimingai, o teip išdidus, 
kad trimitus pučia apskelbimui savo labda
rysčių!

— Tu laikei save stipriu, tu vaidenai 
drųsuolį pryšakyje savo gaujos elgetų, valka
tų ir paleistuvių, kuriuos rinkai po karčia- 
roas, kuriose leidai savo dienas ir naktis! 
Kur tavo šalininkai dabar? Pašauk gi juos, 
tegul jie ateina ir išlinosuoja tave!

Neapykanta minios nebuvo nė tiek pa
kantri, kiek farizėjų, besigėrėjančių palen- 
gvu kankinimu savo aukos; ir įnirtę balsai 
tuojau pasigirdo:

— Myris^Nazarėniečiui, myris!
— Pasiskubinkime!
— Ar jie mislija dovanoti jam šiteip 

traukdami su nužudymu?
— Jis nenumirs teip ūmai! Jie turės 

laiko gana pasikalbėti su Juo, kaip jis bus 
prikaltas prie kryžiaull

— Taigi, pasiskubinkime: jo gauja niek
šų, išbaidintat aht valandos, gali bandyti jį 
išgriebti! 4

. — Ir, priegtain, kokia nauda į jį kalbė
ti? Galima aiškiai matyti, kad jis neatsa- 
kis.

;s prie aukos, rėžė jam' vei- 
įsiteigdamas juokais: x

tinis rėžė?

liūs linkti ir jis benedaugio parpuolė ant 
žemės, bet apturėjęs naujų pajiegų per savo 
narsų ir atsidavimų, jis, rodosi, ‘ atsilaikė 
kančioms ir, sulinkęs po savo našta, jis pa
lengva pradėjo eiti. Minia ir sargyba kar
eivių šaukė, paskui jį eidami:

fi viste.
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d. kovo siautė vėtros. Vėjas 
išvarė jūrių vilnis ant kran-— Vietų, vietų triumfui karaliaus tj k / 7dtjj ? ' to, Hamburge jūrių vanduo

— Myriop, myriop!
— Ir jis pats turi nunešti savo kryžių 

ant vietos savo bausmės!
Sumanymas šitos naujos barbarybės bu

vo priimtas visų su plojimu. Jie išvedė Jė- 
, " \ * "7 *
kruvino peties.* Skaudėjimas buvo toks bai
sus, sunkumas kryžiaus toks didelis, kad su-

VU pumiwi VISU BU IHUJlinU. l>iv 1D V ruv M v -___ _______
tų iš sargybnamio ir uždėjo jam kryžių ant Pa lu . Į *

Liūdnos lydėtuvūs įsijudino eiti ant vie
tos žudymo, buvusios anapus Teismo Vartų; 
išėjus iš turtingo kvartalo šventnamio, jie 
ėjo dabar dalia miesto mažiau turtinga, bet 
daugiau žmoninga; tokiu budu, laipsniškai ( 
lydau jai įėjus į kvartalų beturčių, Jėzus už
tiko bent šiokius-tokius ženklus akyvumo iš 
jų pusės. Genavaitė matė daugelį moterių, 
stovinčių triobų duryse, apverkiančių Jėzaus 1 
likimų. Jos Atminė, kad jis buvo draugu i 
nelaimingoms moterims ir jų vaikams; todėl 
daugumas tų nekaltėlių siuntė su savo ašaro- 1 
mis bučkius gera m jam Jėzui, kurio prastus 
ir graudingus prilyginimus jos mokėjo at- ‘ 
mintinai. Bet, varge! kuone ant kožno 
žingsnio klupo sūnūs Marijos pergalėtas 
skausmo po spauda nešamos jo sunkenybės; 
ant galo jo pajiegos išsibaigė visai; jis par
puolė ant kelių, paskui ant rankų ir, ga
ilaus, sudavė kakta į žemę. i

Genavaitė manė jį esant numirus ar 
mirštančiu; ji negalėjo susilaikyti nesukly- 
kus iš gailisties ir išgųsties; bet jis nenumi
rė dar. Jo kankinimas ir kančios dar laukė 
jo. Romiški kareiviai, išėję paskui jį, kaip 
ir farizėjai, ėmė šaukti:

— Stok, stok, tingini! tu puoli tyčia, 
kad nereiktų tau kryžiaus nešti iki galui!

— Tu, kuris išmėtinėjai augštiemsiems 
kunigams krovimų žmonėms ant pečių neat
keliamų sunkenybių, kurių jie patys nė pir
štu nejudina — tarė daktaras Boruchas — 
ar ne tų patį darai pats, atsisakydama nešti 
savo kryžių?

Jėzus vis klūpodamas ant kelių, su nu
leistu žemyn veidu, rėmėsi ant rankų, kad 
atsikelti ir su dideliu vargų tų padarė; pa
skui vos galėdamas pastovėti, jis lauke jų, 
kad jam uždėtų kryžių ant jo pečių; bet, ne
spėjus jiems tų padaryti, nežiūrint ant jo 
narsos ir noro, jis pasviro ir griuvo antru 
kartu, prispaustas savo sunkenybės.

—uEikite šian — tarė vienas žvalgų, ku
ris kaip ir farizėjai, neatleido savo aukos, — 
ar matote tų žmogų su pilku apsiatitalu, kų 
teip greitai eina, užsikreipęs nuo čia, lyg 
kad norėdamas, idant jo nepažintų? Aš jį 
tankiai esiu matęs ant Nazarėniečio pamok
slų; daleiskime, kad męs priversime jį nešti 
kryžių? • ? ■ .

— Gerai —1 tarė Boruchas — šauk jį.
— Ei, Simeone! — šaukė žvalgai — ei! 

Simeone Cyrėne! tu, kuris ėmei dalyvumų 
pranašavimuose Nazarėniečio, eik šian dabar 
ir imk dalyvumų nešime sunkenybės, kurių 
jis neša! .

Vos spėjo Simeonų pažinti, kaip keli iš 
minios pradėjo, kaip ir ans, šaukti:

— Ei, Simeone! Simeone!
Šitas ant pirmų pašaukimo žvalgo pa

skubino savo žingsnius, lyg kadx nieko ne
girdėdamas. Bet ėmus šaukti jo vardų dau
gumui balsų, jis sugryžo, atėjo ten, kur bu
vo. Jėzus ir priėjo prie jo susimaišęs.

— Jie rengiasi kryžiuoti Jėzų Nazarėni- 
škųjį, kurio žodžių tu teip labai mylėjai 
klausyti — tarė jam su pajuokimu bankie- 
rius Ainošius; — jis yra tavo draugas, ar 
pagelbės! jam nešti jo kryžių?

— Aš nunešiu jį viens — atsakė Simeo
nas, išdrysęs ant tiek, kad su pasigailėjimu 
pažiurėjo į sa*vo jaunų mokintojų, kuris vis 
klūpodamas kaip tik neparpuolė.

Simeonas, paėmęs kryžių, ėjo pirma Jė
zaus ir lydauja judinosi toliau.

Apie už šimto žingsnių toliau, praside
dant gatvei vedančiai iki Teisino Vartų, pra
einant pro kromų pardavinėtojo gelumbių, 
Genavaitė pamatė moterį gerbtinos išveizdos, 
bėgančių iš kromo. Šita moteris, pamačiusi 
Jėzų išblyškusį, suvargintų ir kruvinų, nega
lėjo susilaikyti nuo ašarų; dabar tik vergė, 
būdama iki šiol užmiršus, kad ant prisaky
mo jos pono Viešpaties Grėmijono gali jos 
jieškoti, atsiminė apie adresų, kurį jos ponia 
Aurelija buvo davusi jai nuo Joanos, sakiu
sios jfti, jog Veronika, jos auklė, laikanti 
kromų arti Teismo Vartų, galėtų duoti jai 
prieglaudų. Bet Genavaitė šitoje valandoje 
nemislijo naudotis iš tos progos saugomos. 
Nepergalima pajiega traukte-traukė jų į pė
das jaunojo Nazarėniečio, kurį ji pasiryžo 
sekti iki galui. Taigi ji pamatė Veronikų 
su ašaromis prieinančių prie Jėzaus, kurio 
veidas buvo apsiliejęs kruvinu prakaitu, ir 
lininių abrusu nušluostė veidų nelaimingam 
kankintiniui, kuris padėkavojo Veronikai 

usišypsojimu dangiško gerumo. Dar kiek 
tolimus ant tos'pačios gatvės, vedančios iki 
Teismo Vartų, Jėzus praėjo pro kelias lygiai 
moteris, kurios verkė; Jėzus sustojo ir tarė 
į tas moteris su giliu nuliudimu: ’ t

— Dukterys Jėruzblimos, neverkite ma
nęs, bet verkite pačios savęs, verkite savo 
vaikų, nes ateis laikas, kada bus sąkoma: 
Palaimintos yra be vaisęs! 'Palaimintos yra 
tos, kurios neturi vaikų! Palaimintos yria 
tos, kurios nėra žindžiusios! -~

Paskui Jėzus, nors parbaigtas kančios, 
atsitiesdamas su įkvėpimo išvyzdžiu, veidu 
permainytu, širdį plėšiančios, tužbos, tartum 
atjautė baisias nelaimes jo permatomas, su
šuko pranašiška balsu, kuris privertė drėbė-

užliejo gatves. ' Laike vėtrų 
paskendo su 35 įgulos žmo
nėms ž ve jų-garlaivy s ,,Wuer- 
temberg”, buvo ant jūrių ir 
daugiau žvejų laivų, kurie 
ne sugrįžo į uostų. Kiek lai
ke tų vėtrų pražuvo žmonių, 
dar tikrai nežinia. Vėtros 
sjgutė ir Prūsų Lietuvos pa
krantėse. Ir čia pražuvo tū
las skaitlius išplaukusių žve
joti valčių^ bet kiek žmonių 
pražuvo, dar žinių nėra. 
Antwerpene, Belgijoj^jūrių 
vilnys išardė pylimų ir užlie
jo didelius sausžemio plotus. 
Čia prigėrė 31 ypata.

| Peterburge policijos spau
stuvėj likosi atspaudinti at
sišaukimai kviečianti masko
lius išskersti visus žydus, ka
dangi buk žydai yra tikra 
priežstis visų nelaimių kan
kinančių Maskolijų. • Atsi
šaukimus tuos paskui mėtė 
visur policistai ir kareiviai. 
Atsišaukimai tie surengti 
garsaus Trepovo, Ignatjevo 
ir kitų caro dabotojų. Koki 
mat niekšai yra tie caro'tar- 
nai! Atsiekimui savo tam
sių mierių jie nesidrovi siun
dyti žmonis ant žmonių,reng
iu skerdynes, kad tik valdžia 
pasiliktų biurokratijos ran
čose.

| Maskoliškos kariumenės 
viršininkas Mandzuri j už
draudė japoniečiams ne tik 
apsigyventi, bet ir nors ant 
1;rumpo laiko atkakti į kraš- 
;us į šiaurius nuo maskoliš
kos kariumenės linijų. Tuom 
arpu, sulyg sandaros trak

tato, iki šiol visi maskoliški 
kareiviai turėjo su visu iš 
Mandžurijos pasitraukti, tai
gi maskoliški jenerolai čia ne
gali nė jokių prisakymų iš- 
davinėtt.

| Rytinės Siberijos jeneral 
gubernatorius, jenerolas Re- 
nnenkampf, pagarsino, jog 
jeigu kas drystų kėsintieji 
ant jo ir jo pagelbininkų gy
vasties, visi sėdinti kalėji
muose suiratiniai į vienų va
landų bus eu&iudyti. Čitos 
vien kalėjime yra 600 su i uti
nių, iš to skaitliaus 60 jau 
sušaudė be sūdo. Tokių kvai
lų, tiesiog beprotiškų nekal
tų žmonii| žudynių ne buvo, 
turbut, nė laikė didėsės re
voliucijos Prancūzijoj.

| N uo pradžios šių metų 
iki kovo mėnesio Maskolijoj 
suareštavo 72000 neištikimų 
ypatų. Daugumas suareštuo
tų visai nežino,už kų juos su
areštavo, kadangi ir reikalau
jant, valdžios nesako. 72000 
kalėjimuose sėdinčių nekal
tų, tik nužiūrėtų žmonių, tai 
pasibaisėtinas skaitlius, tai 
daugiau negu per visų karės 
laikų pateko į japonų nelais
vę maskoliškų kareivių.

| Per visų karę, japoniečių 
nuotrotos buvo sekančios: už
muštų kareivių 47141, pasi
mirė nuo žaizdų 11425, nuo 
visokių ligų 21802. Taigi iš 
viso 80378 kareiviai, kuriame 
tai skaitliuje buvo 2113 ofi- 
cierų, o 1357 ne kareivių. 
Sužeistų mūšiuose buvo *153- 
673, o ne mūšiuose 16456. Iš 
jų pasimirė tik 11425, taigi 
tik 7%.

— Teip, laikas ateina, kuriame žmonės 
baimėje sakia kalnams — užgriukite mus! ir

DUD, DUUAJ įlieta 0.1 J tųciuo “t*'* ~ ” . .

naikintam sunui Marijos ėmė kojos per ke- kalvoms uždengkite mus.
(Toliaus bus) *

| Į vienų mėnesį laiko, nuo 
1 d. sausio, caro valdžios Mas- 
kolijoj uždarė 78 laikraščius, 
suareštavo 58 redaktorius, 62 
miestuose įvedė kariškų pa
dėjimų, viename tik Peter
burge suareštavo 171G. žmo
nių, 27 miestų kalėjimuose 
ir areštuose negalima patai- 
įpinti visų suareštuotų. JTeip 
mat išrodo tų caro žmonėms 
siūloma laisvė.



daug tobulesnių negu žemės 
žmogus. Bet ar tokius dava- 
dus susekti bus galima—atei
tis parodys.

D. S.

ninkas, dar vienas ofteierar*** karvgs duoda’; Gera8
ir dešimtis kareivių tapo su

| Berlyne susitvėrė iš tur
tingų bankierių ir fabrikan
tų kompanija, kuri parengs 
dideles dirbtuves orlaivių.

| Persijoj apsireiškė azija
tiškas maras. Iš miestų per
sigandę žmonės bėga į girias.

| Australijoj, mieste Sydney 
apsireiškė azijatiškai maras. 
Buvo čia jau keli maru apsir 
girnai.

anglekasių ir Vokietijoj ren
ka aukas.

| Vidurinėj Amerikoj, res
publikoj Hondūras, siaučia 
gana smarkiai geltonasis dm- 
gy*-

| Lenkijoj atsirado nauja 
tikėjimiška sekta vadinama 
marijavitais, prie jos priguli 
jau ir tūlas skaitlius katali
kiškų kunigų. Mieste Leš- 
no marijavitai sumušė du ka
talikišku kunigu, atsiustu 
vyskupo uždaryti bažnyčių. 
Sako, jog prie šitos sektos 
priguli jau apie 180000 žmo
nių. 5

| Laike paskutinio mūšio 
ant Filipinų Falų terp ameri
koniškos kariumenės ir mo- 
ros giminės kariautojų, terp 
užmuštų moros kariautojų, 
buvo daug moteių ir vaikų. 
Matyt civilizuotų tautų ka- 
riumenės šiųdien veda kares 
su vaikais ir moterimis, ko se
niau nedarydavo.

| Netoli Foųyeras, Prancū
zijoj, kaimiečiai užpuolė su 
ginklais ant traukiančios ka- 
rinmenės dalies, kadangi 
jiems rodėsi, kad kariumenė 
eina surašinėti bažnyčios sa
vastį. Susirėmime, pulkau-

| Visi oficierai vieno sto
vinčio Peterburge gvardijos 
regimento, kadangi regimen- 
tas gavo prisakymų traukti į 
Latviję prisidėti prie suval
dymo latvių, atsišaukė į ka
rės ministerijų, reikalaudami 
visiško paliuosavimo jų iš ka
ri u menės.

| Prancūzijoj, anglių ka
utynėse Lene apskričio su- 
štraikavo darbiuinkai, kadan
gi jie bijosi dirbti, kol kasty- 
nėse ne bus įvesti visoki pa
gerinimai. Sušelpiami šei
mynų užmuštų kastynėse 
Courrieres parlamentas užgy- 
rė pusę milijono frankų.

| Mieste Rostove ant Do
no* pietinėj Maskolijoj, kazo
kai apsiautė namus, kur dar
bininkai turėjo susirinkimų ir 
pradėjo 
sius. 2 
užmušti, 
sti. 1

šaudyti į susirinku- 
darbininkai likosi 
o 8 sunkiai sužei-

| Paryžiuj, chemiškoj dirb
tuvėj . ant Rue Vi Ha du 
Temple atsitiko baisi explio.- 
zija, kurios dvidešimtis ypa
tų likosi sužeistų, o tame 
skaitliuje yra ir mirtinai su
žeistos.

| Varšavoj, 18 d. kovo, 
pulkas ' ginkluotų vyrų už
puolė ant kalėjimo vadina
mo „Pa via k u.”, nušovė vienų 
sargų, pašovė du ir paliuoga
vo politiškų jį prasižengėlį Za- 
leskį.

| Per paskutinį gyventojų 
suskaitymų Vokietijoj, atlik
tų gruodžio mėnesyj, gyven
tojų Vokietijoj, rasta 60605- 
185. Moterų buvo ant 868- 
991 daugiau negu vyrų.

| Berlyno parlamentas nu
tarė reikalauti, kad rando 
butų perkratinėjimui parla
mente įneštos tiesos pripažį
stančios Vokietijos moterims 
balsavimo tiesas.

| Sausio mėnesyj caro ka- 
riumenės oficierai be sūdo 
sušaudė arba pakorė 297 y pa
tas, terp tų buvo ir dar ne 
suaugę;' ne galinti už savo 
darbus atsakyti vaikai.

| Nuostoliai padaryti Mas
kolijoj pereituose metuose 
laike kaimiečių sukilimų, bu
vusių tūluose kraštuose, sie
kia 152 milijonų dol.

| Vladivostoko komendan
tas prisakė visiems mieste gy
venantiems žydams išsineš-

* dinti kitur į trįs dienas.

I Sušelpimui šeimynų p ra-

| Amerikos laikraščiai gar
sina, buk profesorius Canau- 
augh iš Cornell universiteto 
išrado budę prašalinimo iš 
pieno vandens. Jis tiki, kad 
pienę galima bus paversti į 
miltus, o pripylus į juos van
dens, turėti paprastų pienę,

tai išradimas, bet ne naujas 
ir ne profesoriaus Canaugh 
išrastas. Vokietijoj jau pen
ki metai atgal pavertimas 
pieno į miltus buvo išrastas. 
Amerikos profesorius todėl 
neturi kuom girtiesi, kadan
gi ne jo nuopelnai. -

Svieto apsireiškimai ir 
musų jausmai.

(Pabaiga).
Taigi 'matome, kad musų 

jausmai yra aprubežiuotais 
ir su jų vien pagelba mes,pa
lygintinai, menkai žinotume 
apie gamtos apsireiškimus. 
Musų jausmai jaučia šaltį ir 
karštį, karštis yra tai judėji
mas atomų arba ir dar mažes
nių dalelių; kas sukelia yvai- 
rius judėjimus sunku įspėti, 
spėjama, kad šiluma yra ju
dėjimas molekulų, paskui 
judėjimas atomų ir eterio, o 
gal pradžia šilumos, arba ge
riau jos priežastis, yra Judė
jimu mums dar nežinomų 
daiktų, kuriems netu
rint geresnio pritinkan
čio vardo, „medega” va
dinti turime. Šita „medega” 
pradeda judėti, perduoda sa
vo judėjimų eteriui, arba, jei 
terp eterio ir tos medegos 
yra kiti daiktai, tai tiems 
daiktams, kurie perduoda ju
dėjimų eteriui, šitas perduo
da atomams, atomai moleku- 
loms, molekulos agregacijoms 
molekulų, taigi mažiems kū
neliams, kuriuos galime už- 
tėmyti jau musų jausmais 
ir tt.

Išmatavimui karščio ir šal
čio vartojamas termometras 
sekančiai sutaisytas. Į stik
linę dūdelę įpilame mažumų 
gyvojo sidabro. Šitų dūdelę 
aikome prieš ugnį tol, kol 

gyvasis sidabras pradeda per 
viršų dūdelės tekėti, paskui 
dūdelę užlipiname teip, kad 
joje nelieka niekas daugiau 
kaip tik gyvasis sidabras. 
Paėmę tų dūdelę, įdedame į 
šąlantį vandenį, ir pažengli- 
name tų vietų, iki kurios gy
vasis sidabras nupuola 0 
(teip ženklina Europoj var
tojamus, bet ne Amerikos 
termometrus. Rd.). Paskui 
įdedame dūdelę į verdantį 
vandenį ir tų vietų, iki kurios 
pakįla gyvasis sidabras, pa
ženkliname 100 ° .

Tokiu budū mes apturime 
centigradinį arba lOOtų laips
niui Celciaus termometrų, 
kuris yra vartojamas visame 
civilizuotame sviete, išėifius 
Amerikų ir Angliję. Rybose 
šito lOOta iaipsninio termo
metro temperatūros atsibūva 
didesnė dalis gamtos apsi
reiškimų ant žemės; anapus 
tų rybų gyvybė ne galima? 
Bet mes žinome, kad svieto 
ruimuose arba ordinėse yra 
daug didesnis šaltis ir saulė

galime pasakyti ir apie musų 
žemės vidurius kaip ir Jos 
šiaurinius ir pietinius galus. 
Amerikoje gyvenanti lietu
viai, skaitanti laikraštį „Lie* 
tavų”, gal uitėmijo apie pa
vertimų oro į skystimų. Šito 
skysto oro temperatūra yra 
140 ° žemiau vandens šalimo 
ryboa. Mokslinčiai dar to- 
liaus nuėjo: Jie ne tik paver
tė orų į skystimų, bet ir į snie
gų ir į ledų.

Visokias metodas vartoda
mi, mokslinčiai spėja, kad 
temperatūra ordinės yra 273 ° 
žemesnė už centigradinio ter
mometro mierę. Ta tempera
tūra vadinasi absoliutišku 0, 
kur judėjimas atomų suvis 
sustoja, taigi tai yra didžiau
sias šaltis. Bet, kaip rodos, 
judėjimas niekur nesustoja, 
ir todėl didžiausio šalčio ne
gali suvis būti.

. Kalbėjome apie šaltį, dabar 
pakalbėsime apie šilumų.Karš- 
tis gazinės liepsnos turi 600 
iki 700 ° centigradinio Gei
daus termometro. Karštis 
elektrikinės šviesos yra apie 
8000 °. Saulės karštis, kaip 
spėja mokslinčiai, rodos, yra 
kokia 6000° centigradinio 
termometro, bet jis gali būti 
ir daug didesniu. Salyg 
žmogiškų išmatavimų tada 
išpultų, kad terp didžiausio 
šalčio ir didžiausios šįlumos 
yra skirtumas apie 6300 laips
nių.

Karštis arba šiluma yra 
svarbiausias faktorius gam
toj, ir senovės Lietuvos 
žyniai tokių nuovokų turėjo, 
tikėdami, kad svietas paeina 
iš šilumos. Šiluma ženklina 
laipsnį, kur turi atsibūti che
miškos permainos, šiluma, ir 
vien tik šiluma, permaino gi
lę į aržuolų, per šilumų išsi
vysto iš kiaušinio vištukas, 
vien per šilumų gema patys 
žmonės,šiluma pavasaryjden- 
gia nuplikusių žemę žaliais 
kaurais, papuoštais yvairiau- 
šių spalvų žiedais. -

Jeigu mes galėtume gyven
ti didžiausiame Tcarstyj arba 
šaltyje, mums svietas išrody- 
tų keistu. Vietose didžiau
sio šalčio nebūtų nė jokių 
chemiškų permainų, dinami
tas negalėtų explioduoti, šie- 
rinė rūgštis, jeigu ir nebūtų 
pavirtusi į ledų, tai butų 
tiršta ir minkšta kaip atša
lęs kisielius. Oras pavirstų į 
skystumų, kuris, įdėtas į lovį 
iš paprasto ledo, pradėtų 
baisiai garuoti. Iš gyvojo 
sidabro galėtume padirbti 
peilius ir kitoniškus mums 
reikalingos daiktus.

Profesorius Dewar nupiešė, 
skaitydamas lekcijų Londo
ne, kokį išveizdį turėtų musų 
žemė, Jeigu Ji atauštų.ant 
200 laipsnių centigradinio 
termometro. Pirmiausiai vi
si didmariai butų vienas le
do šmotas, oras pavirstų į 
skystimą, kuris dengtų že
mės paviršių užklodalu 85 
pėdų storumo. Butų, trum
pai sakant, begalinė žiema 3 i 
syk šaltesnė už šalčiausias i 
žemgalių vietas. i

Tokiame padėjime, žinoma, 
visi kūnai, be skirtumo įgau
tų ypatybes, kurios išrodytų 
mums gana navatnios ir 
keistos. Beveik visi kūnai 
žibėtų arba* geriaus sakant, 
šviestų nakties laike visoke
riopa šviesa.

Pienas, žinoma sukietėju- 
siame pavidale, išduotų mels
vų šviesų.

Kiaušiniai butų šviečian
čioms kulkoms; kiaušinių 
baltymas išduotų tiek .švie
sos, kad butų galima laikraš
tį skaityti. Nereikėtų žibu
rių, sienos ir lubos butų ap
dengtos šviečiančioms sub
stancijoms, kurios apšvietę 
namus dienos švieša.

Naktys teipat butų gana 
keistos. Atmosfera susidėtų 
didesnėj dalyj iš hydrogeno

ir kitų lengvesnių gazų arba 
tvaikų: k. Uaugono, krypto- 
no, neono, litalitiin ir kitų, 
kurių buvimą^ neseniai užtė- 
mytas. Toks osas butų la
bai lengvas ir mes daug 
lengvesnias ir vikresniais Jau 
stūmės. BC ’

Spėjama, kad atmosferoj, 
kurioje pasirodo šiaurinė 
šviesa, yra daug* hydrogeno 
viršutiniuose sluogsniuose, 
tokiame sviete nakties laike 
butų puikiausi apsireiškimai, 
kokius tik žmogaus fantazija 
gali persi statyti..

Tokiame šalty j negalima 
būt nutraukti pbotografijas, 
kadangi tokiose sanlygose 

i šviesa žudo 8 nuošimčius sa- 
savo chemiškos spėkos. Su
sitraukimų kūnų spėka butų 
labai didelė, didesnė dalis vi
sų kūnų butų teip kietos 
kaip deimantai ir metalai. 
Viela, kuri prie paprastos 
temperatūros išlaiko keletu 

1 svarų, prie jos pririštų daik
tų, įdėta į skystę orų, išlaiky
tų keletu tukstaučių svarų. 
Mes galėtume padaryti mag- 

i netus iš oxygeno, kuris butų 
beveik teipat kietas kaip ir 
geležis; ir jei holium ir kiti 
neseniai atrasti gazai pavir
stų teippat į kietas substanci
jas, tai daugelis medegų 
teip šviesų perleistų, kad ne
būtų galima jų su akimis už- 
tėmyti.

Reikia -čia pridurti, kad 
toks didelis šaltis atneša nau
dų ir šioš dienos chemikams 
įr phyzikams. Su sukietin
tu oru, arba dar geriau, su 
sukietintu hydrogenu, gali
ma pagaminti didžiausių tuš
tumų, be orinį ruimų.

Dūdelėj, iš kurios ištrauk
tas oras su paprasta oro pom
pa, likęs Joje, oras, jei iki at
sakančio laipsnio dūdelę at
šaldome, pavirsta į kietų me- 
degų, paliktu vqb vienų mi
lijoninę dalį vienos atmosfe
ros.

Tiek tai ^atsiekė mokslas 
paskutiniuose 10 metų, į 
tokį svietų, anapus musų pa
jautimų, musų imaginacijos, 
mes jau įžengėme.

Kalbėjome apie svietų, ku
riame viešpatauja — žinoma 
vien musų imaginacijoj, bet 
musų imaginacija paremta 
ant kasdieninių atsitikimų — 
didžiausias šaltis. Dabar pa
kalbėsime apie svietų, kur 
viešpatauja didžiausias karš
tis. Paprastai rodosi, kad 
jeigu su sykiu atsirastų ant 
žemės didelis karštis, tai vis
kas pradėtų degti, t. y. susi
jungtų su oxygenu ir pavir
stų į nematomų gazų.

Arkinė elektriška šviesa iš
duoda liepsnų, kurios karš
tis, iš visų mums žinomų 
liepsnų, karščiausias, o kas 
stebėtina, kad net akmeninės 
anglys nepradeda liepsnoti, 
bet iš palengvo žėrį ir iš pa- 
lengvo pavirsta ir nematomų 
gazų.

Arkinė elektrikos liepsna 
ant 8500 ° karštesnė už ver
dantį vandenį ir beveik du- < 
syk karštesnė už baltai įkai
tusių geležį.

Jeigu karštis ant musų že
mės pakiltų Hri tokio laips
nio, tai, ži noria, visas upių 
ir jūrių vandua paviratųį 
garų, net vanjfen^ molekulos 
pasidalintų įį^tvo sudėtinius 
ir vandut butu čystas hydro- 
genas ir oxygępas.

Prie paprastos ūtemperatu- 
tos šitie du gazai ^susijungia 
ir tveria vamįųpį, J>et karšty
je 3500 ° centtgradjnio termo
metro Juodu nesiįingia.

Jeigu paverčiame vandenį 
į garų, tai garas, prie papra
stos atmosferos spaudi mo, 
užima 1700 syk daugiau vie
tos negu vanduo. Bet Jeigu 
įkaitytume snt 3500 laipsnių, 
tai jis užimtų dar 10 syk dau
giau vietos.

Manoma, kad didjūrės i> 
ledai abiejų žemgalių užden
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gia musų žemę vienos ar dvie
jų angliškų mylių stora plu
ta; tai jeigu žemė įkaistų ant 
3500 °, Ji žėrėtų tokia beveik 
šviesa kaip saulė ir iš van
dens pasidaręs gazas uždeng
tų jų pluta kalėtos tūstančių 
mylių storumo.

Visos triobos, geležiniai t ii- 
i tai ir tt sutirptų kaip vaškas 

prie žvakės. Gyventojams 
ant Marso ir gal ant kitų pla
netų (jeigu ten gyvena iš
mintingi, panašus į žemės 
žmonis, sutvėrimai) pasirodytų 
nauja žvaigždė, ir jeigu jie į 
burtus ir stebuklus tikėtų, 
jie gal tikėtų, kad jiems už
tekėjo ,, Be tie j aus žvaigždė”, 
ir Mesijošius užgimė. k

Reikia žinoti, kad tokiam 
karštyj visi elementai tveriau 
ti visokius kunus nuo savo su 
kitais susijungimų pasiliuo- 
8uotų. Mes dar nežinome, ar 
galima su arkine elektrikos 
liepsna padalinti teip vadina 
nyUs atomus į dar mažesnės 
dalis.

Bet persi statyki m e sau svie
tų, kuriame yra karštis 6000 ° 
arba dar daugiau laipsnių, 
tai mes matytume,kad tie 80, 
ar kiek elementų, į dar kito
kias substancijas pavirstų. 
Kitais žodžiais sakant,, mes 
susektume, kad auksas gal 
susideda iš dviejų ar trijų — 
vadyeiu juosarchielementais- 
archielementų. Sidabras 
gal pasirodytų susidedančiu 
teipat iš tokių archielementų; 
skirtųsi gal sidabro sudėti
niai nuo aukso vien savo pro
porcija. Jeigu mes galėtume 
tokiame sviete gyventi, tai 
mažai navatno matyme ir at
jaustame. Be abejonės-yra* 
visatoj dangiškų kūnų daug 
karštesnių už musų saulę. 
Šviesa saulės mažumę gelto
na; žvaigžde Orionas išduoda 
raudonokę šviesų, o Byrius, 
kuris daug didesnis už musų 
saulę, šviečia čysta balta 
šviesa. Paimkime šmotų ge
ležies ir pradėkim jų kaityti;? 
tai iš pradžių ji žėri raudona 
šviesa, iš palengvo persikei
čia į geltonų ir ant galo į bal
tį. Jeigu ant to apsireiški
mo pasiremdami, spręsime, 
kad Orionas yra daug šaltes
nis, o Byrius daug karštesnis 
už musų saulę, tai musų 
sprendime mes ne apsiriksi
me.

Spektras parodo kiekvieno 
elemento linijas, kurios aiš
kiai atsižymi nuo linijų kitų 
elementų. Temijantiš gali 
paimti jeib kokių substanci
jų ir jų žėrinčiai įkaitinęs, iš 
paveikslų Jos linijų be apsi
rikimo pasakyti, iš kokių 
elementų ta substancija susi
deda. Mokslinčiai, pasinau
dodami iš spektro, susekė, 
kad saulėj yra daug elemen
tų, kokius ir ant žemės ran
dame, bet daugelio ant musų 
žemės esančių elementų ne
galima, bent iki šiol, užtėmy- 
ti. Sunku pasakyti, ar tie 
piftkutiniai per didelį saulės 
karštį išsidestinėję į savo su
dėtinius, ir nustoja kokiu 
nors budu savo ypatybių, ar
ba gal jų teip mažai ant sau
lės yra, kad Jų negalima už 
tėmyti. Bet mokslinčiai at
rado naujų elementų heUum 
pirmiau ant saulės negu ant 
žemės; be abejonės heliumo 
yra ant saulės, proporcijona- 
liškai, daug daugiau negu 
ant žemės. Bet .apskritai 
imant, turime manyti, kad 
ant saulės daugelis elementų 
šsidestinėjo į savo sudėti
nius ir tokiu budu Jų mažiau 
tenai yra negu ant žemės.

Baltojoj žvaigždėj Byrius, 
rodosi, elementų dar mažiau, 
kadangi jeigu tenai karštis 
daug didesnis negu ant sau
lės, tai ir daugiau elementų 
turėjo tenai išsidėstinėti srba 
gal jie negalėjo susitverti, 
nes jeigu šiųdieninė teorija 
apie susitvžrimų visatos —ne

kalbu čia apie teorijų,arba,ge
riaus sakant, svajonę seno
vės žydų, kurių Jie paėmė 
nuo senovės egiptijonų ir ku
riais itališki, vokiški ir iš da
lies maskoliški raganiai ir 
burtininkai amonių protų per 
kelis šimtmečius tamsino, o 
iš dalies ir po šiai dienai su 
pasisekimu tokį netikusį 
amatų varo — teisybė, Jog 
pradžioje, t. y. chaose, kada 
tvėrėsi dangiški svietai, jie 
buvo daug karštesni, ir tik, 
laikui bėgant, pradėjo aušti, 
ir tokiu budu pradžioje tu
rėjo būti daug mažiau, gal 
tik vienas elementas arba 
pirmapradinė medega,’ kaip 
mes papratę sakyti — tik su 
laiku, dėl mums dar nežino
mų priežasčių,' jų skaitlius 
pasididino. Yra tokių žvagž- 
džių, kurios, rodosi, susideda 
iš didesnės dalies iš hydroge
no, kuris yra lengviausiu 
mums žinomu elementu.

Su spektroskopu~~ galima 
kuogeriausiai išmatuoti bėgį 
dangiškų kūnų,net ir jų sun- 
mųrgalima net tokias žvaigž
des tėmyti, kurios,dėl didelio 
atstumo, neturi įtekmės ant 
žmogaus jausmų.

Iš to galime spėti, kad jei
gu ir mes galėtume suskai
tyti dangiškus kunus, kokius 
su' pagelba teleskopų galime 
užtėmyti, mes neturėtume jo
kios nuovokos apia skaitlių 
žvaigždžių visatoj. Bet tas 
nesulaikė protingų žmonių 
nuo bandymo susekti budus, 
kuriais butų galima būt pa
viršutiniškai suskaityti, kiek 
žvaigždžių yra visatoj. Pran
cūziškas astronomas M. 
l’Hermite išrokavo, kad jų 
turi būti kokia 60000 milijo
nų.

Tiek tai apie dangiškų 
svietų. Musų jausmais mes 
jų negalime užtėmyti, o kas 
dar įstabiausiu, tai, jeigu 
mes ant musų vien jausmų 
pasitikėtume, neturėtume tei
singos nuomonės apie surė
dymų visatos. Mums rodosi, 
kad saulė ir menulis sukasi 
apie žemę ir, kad daugelis 
žvaigždžių nupuola iš dan
gaus, žvaigždės rodosi kaipi 
prilipintos prie dangaus 
skliauto.

Šiųdien jau 6 metų vai
kas žino, kad žemė yra run? 
dina, žvaigždės yra daug di
desnės už žemę. Jau ne rei
kia apie tai minėti, nes susi- < 
pratę skaitytojai tai gerai ži
no ir toks tvirtinimas jiems 
ne naujiena, bet anot patar
lės, „sena giesmė”. Žemė i 
sukasi aplink savo ašį teip 
greitai, kad žmogus ties ek
vatorių į valandų laiko per
keliauja 1000 angliškų my
lių. Žemė, sukdamasi apie 
saulę,perbėga 19 angliškų my- 
lių į sekundų.

Baulė su visais Savo traban
tais, taigi planetoms, ir nesto
vi ant vietos, bet su neišpa- 
kytų greitumu lekia per ord
ines šiaurės žvaigždės link. 
Ji nėra centru visatos, kaip 
Koperniką ir kiti primity
viški astronomai tikėjo. Tuos, 
kurie laikėsi Koperniko, ar
ba nuduodavo, kad laikosi 
jo nuomonės, buk žemė yra 
vidurys pasaulės,pavadinti ga 
Įima primityviškais žvaigždi
ni nkais.

Tiek tai apie svietų ana
pus musų jausmų. Mokslas, 
pagamintas proto, teip išla
vino žmogaus protiškas ypa
tybes, kad mes be baimės 
galime apkalbėti visatų ir 
jos įstatymus. Senas priežo
dis, kad žmogus yra vainiku 
Sutvėrimo rods dar- laikosi, 
bet gal veikiai „žmonijos iš- 
rinktiejie” mokslinčiai su
seks davadus, iš kurių pasi- 

fnaudodami, galės tvirtinti, 
kad, jeigu žmogus yra ir vai
niku sutvėrimo, tai tik aut 
žemės, ant kitų planetų tu
ri būti karūnų sutvėrimo

Nauji Rasztai
Ž m oga u s ti es os. Pa

rašė P. Višinski/f Vilnius. » 
1905 m. Išleista „Šviesos”. 
20 pusi.

Aprašo čia išsidirbimų 
žmogaus tiesų ir dekliaraci- 
ję žmogaus tiesų, pripažin
tų didesės revoliucijos Pran
cūzijoj. Knygutė pamokinan
ti, kaip visos „Šviesos” išlei
stos ir verta perskaitymo.

Kaip Bulgarai Lais
vę įgijo. Pirmoji dalis. 
Bulgarų kova už laisvę, vertė 
P. B-is. Vilnius. 1905 m. 
31 pusi. Antroji dalis. Bul
garų konstitucija. 31 pusi.

Dvi knyguti aprašanti Bul
garų gyvenimų, Rudovo, ver
stos į lietuviškų kalbų. Pir- .. ■- 
moji apima kovų bulgarų už 
tautiškų laisvę, antroji gi yra : 
bulgarų konstitucija. Kny
gutės vertos perskaitymo.

Kas tai yra kosti tu- 
c i j a? P. Višinskis. Vil
nius. 1906 m. Išleista „Švie
sos”. 14 pusi.

Aiškinimas čia surėdymas 
vakarinės Europos viešpatys
čių, aiškinamas konstitucijc- 
nališkas surėdymas ir nauda. - 
kokių turi vakarinės Europos 
tautos.

Šiosgadynės Lita
nija. Savo tautiečiams pa
rašė iš išleido J. Papartis. 8 
pusi. h

Yra tai neva litanija, arba, 
geriau sakant, ne bažnytine, 
bet tautiška malda, padirbti, 
ant pavidalo bažnytinių k? 
talikiškų litanijų. Jeigu jo
je nėra nieko pamokinanči' 
tai ir blogo nėra. Litanija 
ta'gali vienok ne vieno mie
gančius tautiškus jausmus 
sukelti. Turbut tokius mie
žius turėjo ir jos autorius.

Kam aš re kalingas? 
Parašė A. Garbštas. Spauz- 
dinta Tilžėj. 16 pusi.

Perstato čia musų tevinai- 
nį gyvenusį svetimuose kraš
tuose, parkeliavusį į Jėvynę, 
kurio galvoj gema mintys, 
apie jo pareigas kaipo tautie* 
Čio, kaipo lietuvio, nurodyt 
darbai, kokius jis privalo nu
veikti. Knygutė, nors maža ? 
bet naudinga ir pamokinan
ti, galinti sukelti ne vienc- 
širdyj miegančius tautišku* 
jausmus.

Rugiapjūtė. Parašė 
A. Rucevyčius. Vilniuje. 
1906 m. 11 pušį.

Vaizdelis iš žmonių darbi
ninkų gyvenimo Lietuvoj. 
Aprašo kirtimų rugių ir sap
nų vargšo kirtėjo Kaįliaus. 
Knygutė verta perskaitymo.

Rašto istorija. Pa
gal Schnitzerį. Sutaisė Šer
nas. Chicago. 1906 ta. 304 
pusi.

Šitas raštas tilpol pirma 
„Lietuvoj”, dabar skyrium į 
knygų atmuštas. Todėl dau
gumas skaitytojų turėjo pro
gų su juom susipažinti. Per
stato istorijų išsivystymo raš- ' 
to.

Lietuvos senovės 
septyni paveikslai. 
Parašė Šatrijos Ragana. 
Spauzdinta Tilžėj. 39 pusi.

Telpa šitoje knygutėj ap
rašymai: Kaip^išrodė mūsų 
žemė gilioje senovėj, Kokia 
buvo musų bočių tikyba, Se
novės lietuviai, Brutenis ir 
Vaidevutis, Živilė, Apie Vil
niaus įkūrimų, Gražina. Kny
gutė naudinga Ir verta per
skaitymo.

Elementorius arba 
skaitymo ir rašymo 
mokslas. Parašė Višins
kis. Spauzdintas Vilniuje. 
62 pust



, Šitas elementorius sudėtas 
sulyg naujo mokinimosi skai
tyti ir rašyti budo. Sudėtas 
praktiškai. Telpa čia ne tik 
geriausias būdas mokinimosi 
skaityti ir rašyti, bet yra ir 
praktiški nurodymai moki
nantiems vaikus.

Redukcijos atsakymai.
Mislinčiui iš Westvilles.

Laikraščiams neparanku gin
ti saliunus vis tiek, ar juos 
nori uždėti turtingas ar bied- 
nas žmogelis. Žmones turi 
tiesų reikalauti, kad saliunų 
ne butų arti bažnyčių ir mo
kyklų ir jie iš savo tiesų nau
dojasi. Rašyti apie tai ir da
gi peikti negeidžiančius Ba
liono nėra kų, tuom jie žmo
nijai blogo ne padarė. .

mes, kaip dabartinius teip ir nuo seniau
siu lauku ka lietuviai kentejo. Teipgi 
bus garsiausi kalbėtojai isz kitu miestu. 
Taigi broliai ir seserys nepamirszklte at 
silankyti, užpraszo

L. B. P. A. 2 kuopos Ko m i teta a 
Kovoje už laisve!

Brooklyn, N. Y. 24 d. kovo, 1906, su- 
batos vakare bus losziama drama trijuo
se veiksmuose „Kovojo už Laisve"!'Te
atras bus Gergino svetainėje, 91—93 
Grand st. Perstatymas prasidės 7:80 va
kare. Visas pelnas eina ant suszelplmo 
revoliucijos Lietuvoje. Bus teipgi kal
bos apie maskolių nesisekima ir gieda
mos revoliuoijines dainos vyriszko cho
ro ir duetas „Marseliete". Kaina vietų 
5Oo, 25c, ir moterims 15c. Visus lietu
vius užpraszo szirdingai ant szito teatro 
atsilankyti.

Pajieszkau Juozo Ruigio,Kauno ftab., 
Raseinių pav., Kalttnlenu parap., Kru
tuliu kaimo. Antri metai kaip Ame 
rike; pirma gyveno Ohioagoje, Iii. 
Jis pats kr kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu:
(sdk) Barbora Urniesaite
Box 857 Westvillo, III.

Pajieszkau savo ssvogerio Miko Szer- 
pinskio, ženoto su Ona Palaioziuke. Ke
li metai atgal gyveno Brooklyne, N. Y. 
Teipgi pajieszkau draugo Vincento Rut- 
kaucko, Dibakalnio kaimo, Jevaravo 
gmino, abu Suvalkų gub. Turiu pas 
juos labai srarbu reikale. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu: 
(sdk) Jonas Povilaitis
544 S. Avė. A. Cahton, III.

Komitetas.

DrukuojamocT^tePlpoe Pigiai!
Dabar yra gera pryp pįjktl pigiai Dru- 

kuojama Maszina.
MMsina Odeli ♦S'PlAvriter No. 4, 

kurios ikszįolei preM bufcj 910.00, dabar 
ja galite pirkti ui............. .. .......... $6.95

Mat mes nupirkome szltu maszinu 
1000 isz vienos subiUcrulįrj urios firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti jas pi 
giri. Maszlnos yra naujutėlės, tik ka 
isz fabriko paimtos.

Kas roikalaujateukeroiadrukuojamos 
maszlnos, tai pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip szi 1000 isz&rduoeime, tai jau 
kitu teip pigiai negMtoite.b

Kitas reiks pirkti fabriko, kur jos 
kasztuoja po 110.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.

Gausite jas po 96.95 pas:
A. OLSZEV8KI,

942 83rd 8t. - ■ Chieago, Iii.

HHSZEW81fM
Isldstojas Didžiausias

LIETUVOS

Lietuviškų Knygų

fflSASSffKOROIJ

PINIGŲ SIUNTIMO.
Nauja Draugyste.

' Brighton Park, III. 17 d. kovo, 1906, 
susitvėrė ežia nauja draugyste po vardu 
„Visu Szventu".

Komitetas draugyites: prez. V. Pike
lis, vioe-prez. Kas. Gamula, prot. sekr. 
VI. Radzeviczia, fin.sekr. A. Radzinaus- 
kas, kasierius Romaldas Franckeviczia. 
Susirinkimai ataibuna 3413 38 st.

(4—6) Su guodone .
Komitetas.

Anta-

Skaitytojams.
Kurie dar esate neužsimo- 

Kėję prenumeratos už “Lie
tuvą” tai pasiskubinkite; kas 
Jių sanvaite neužsimokės,tam 
**Lietuvų’’ sulaikysime.

„Lietuvos” Išleistu ve.

Priimni žinia.
Apturėjome nuo p. Anta

no Sloviriskio, 1638 Awndale 
avė.. Toledo, O., sekantį laiš
kų kuris, pasitikime, bus in- 

.teresingas visiems skaityto
jams: ,,Siunčiu Tamistai 
keletu žodžių kaslink gerumo 
Trinerio Amerikoniško Elik
syro Karčiojo Vyno. Mano 
pati kentėjo ilgų laikų skil
vio neveikimu ir neturėjimu 
apetito. Pamatęs apgarsini
mų Jūsų laikraštyj, suma
niau nusipirkti garsinamų 
vynų. Po išvartojimui vieno 
butelio, mano moteris žymiai 
pasitaisė, o penki buteliai jų 
s u visu išgydė. Niekada ne
apleidau progos išgirti šitų 
gyduolę, kurių kiekviena šei
myna turėtų turėti savo na
muose”. Męs sutinkame vi
same su tuom skaitytojom, 
nes nereguliariškumai skil
vio veikimo ir apetito yra 
paprastais apsireiškimais 
kiekvienoj šeimynoj ir šita 
gyduolė yra vienatinė, kurių 
galima duoti kiekvienam 
šeimynos sųnarių. Gyduolė 
sutvirtina skilvį, reguliuoja 
gromuliavimų, pagamina nau
jų, grynų kraujų ir sutvirti-, 
na abelnai visų nervų systemų 
Gaunamas aptiekose arba pas 
pabrikantų Juozapų Trinerį, 
799 So. Ashland avė., Chica-

Į gO, III.

DraugysčiU-Reikalai. 
4tos kuopos T. M. D. susirinki

mas.
New Yorko ir Brooklyno 4tos kuopos 

T. M. D. susirinkimą*, atsibus nedėlioja, 
1 d. balandžio, 5 vai. po pistu, svetainė
je 73 Grand st. Brooklyne. Bus apsvar- 
stoma daug svarbiu reikalu, te i p pa t bus 
dalintos knygeles „Socijalizmas i%dar- 
bitainkiszkasis klausimas". Visi sąna
riai teiksitės pribūti, užsimokėti metine 

,duokle ir atsivesti naujus priąiraszyti.
Sekr. A. Lesa i suskas.

38tos kuopos S. 8. A. susirinki
mas.

Brooklyn, N. Y. 38tos kuopos 8. L. 
A. turės susirinkimą, nedalioje, 1 d. ba
landžio, 2 vai. po pietų, svetnineje 73 
Grandei Visi sanariai teiksitės pribūti 
ir užsimokėti kvartaline duokle, teippat 
naujus atsivesti prisiraszyti. Naujai 
instojanti sanariai tur pribūti asabisz- 
kai.

Sekr. A. Lesniauakas.
Susirinkimas Tėvynės Mylėtoju 

Dr-stes,
Chieago, Ui. Nedalioje, 25 d. kovo, 

1906. Tėvynės Mylėtoju Dr-tes 19ta 
kuopa, turės savo susirinkimą J. Ruigio 
salėjo, 3301 So. Morgan korte SSczios ui., 
3 vai. po pietų.

Visi sanariai T. M. D. 19 kuopos buki
te ir savo draugus atsiveskite ant minė
to susirinkimo, bus apsvarstimai visuo- 

. meniszki ir draugystes reikaluose, teipgi 
sanariai gaus po 2 naujai atspaustas 
knygeles; norint! prisiraszyti prie T. M. 
D. szirdingai užpraszomi.

Komitetas.

Prakalbos. Prakalbo*!
95 d. kovo, 1906, ant sales Auditorium 

(Providenee) Bcranton, Pa., bus laikytas 
didelis vlsuomenisskas susirinkimas su 
prakalbomis ant revoliucijos naudos. 
Ant kuriu pribus teipgi tam tyczia pat 
kviestas senelis isz Lietuvos, kuris pasa
kos apie visus Lietuvos vargus ir nelai-

PajieszkoiimaL
Pajieszkau draugo (partnerio), 

ežio bent 300 dol., kuris važiuotu su ma
nim in North Dakota ant farmu. Ne
manykite, kad asz agentas ar pinigus 
noriu iszgaut, bet dalykas szitas: gavau 
tenai nuo Amerikos rando žemes 160 ak
ru ir norecziau szi pavasari pradėti ten 
dirbti. Tenai yra da žemes gana daug, 
užtai norecziau kita lietuvi arba ir kelis 
kaipo kaimynus turėti. Minėtas kapi
talas reikalingas ant nukipirkimo arkliu, 
karvių maszinu ir szeip naminiu Įmai
šu. Oras tenai sveikas, kaip Lietuvoj ir 
labai gražu ten gyventi. Turinczius no 
ra ant farmu gyventi, praszau atsiszauk- 
ti ant adreso.

(3—II) P. Kizlaitis
Grantworks Cicero,III

Pajieszkomė savo szvogerio, Antano 
Žilionio, 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- 
vaiiavoin minksztu anglių, sastynes; 
turiu prie jo labai svarbu reikalą. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu:

Jos Stravinsky
Wilkes Barre, Pa.

Kingston Station .

turin-

Pasimirė Grand Rapids, Mich. 
nas Marma, turis 24 metus amžiaus. 
Antras motas kaip Amerike. Paėjo 1sz 
Suvalkų gub., Naumiesczio pa v., Grisz- 
kabudžio parapijos, Rigiszkiu kžimo. 
Czia gyvendamas velionis prigulėjo in 
draugyste szv. Jurgio. Pasimirė 7 d. 
kovo; jo kūnas likosi 9 d. kovo su iszkll- 
memis dr-stes szv. Jurgio palaidotas. 
Jeigu kas apie ji daugiau norėtu dasižl- 
noti, tegul ataiszaukia ant adrseso: 
(sdk) Antanas Juszkaitis 

ar Juozas Marma
313 Hamilton st. Grand Rapids, Mich.

Pasimirė czia 24 d. sausio, 1906, Jonas' 
Vaisznora isz priežasties apsideginimo 
nuo parako. Sirgo 7 dienas, o kad pri
gulėjo in dr-ste szv. Jono Kriksztytojo, 
tai likosi dr-stes kasztats su mitrioms 
palaidotas, 25 d. sausio. Paėjo isz Kau
no gub., Telaziu pavieto. Gargždu vol., 
Medsiedži u sodžiaus. Paliko k rajui tę
va, broli ir dvi seseris. Pergyveno Ame
rike 9 menesius.

Kitas sąnarys musu dr-stes Juozas 
Mockeliunas, pasimirė 23 d. vasario, 
1906. Jis teip pat likosi su misziomspa- 
laidvtas 25 d. vasario per dr-ste szv. Jo
no Krikštytojo, Thomas, W.Va. Velio
nis paėjo Isz Suvalkų gub., Seinų pa v., 
Jenų gm., Žagarės kaimo. Pergyveno 
Amerikoj 14 metu. Paliko paaria ir 
keturis vaikus; sirgo metus ir du mene
siu dusuliu. Tegul bus lengva jiems 
svetimos szalies žemele!

Sekr. Dr sies szv. Jono Kriksztytojo 
Thomas, W. Va.

Jonas Jankus
Coketon, W.Va.

Dykai, Dykai.
Kas prisiuns už 21c. markiu ant paėsto 

kasztu ir sidabrini deszimtuka ant ap
garsinimo kasstu, savo adresa ir 6 adre
sus savo draugu, aplaižys M. J. Lyon 
Oo. didžiausia katalioga ir sekanesius 
daiktui dykai: 5 knygas lietuviszkai vo- 
kiszka ir angliszka žodyną, vertes 91.00; 
Istorija apie kare Japonu su maskoliais, 
vertes 25c; medega vaistu su naudingais, 
receptais, vertes 50c; monu ir burtu 
knyga, auksine špilka vertes 92.00; auk
so žiedą, vertes 93.00 (tik paminėk kokio 
size)r8 paveikslus; stebuklinga Įtampa; 
^ukso plunksna ir peczeti su tavo vardu 
ir adresu. Mes užtai duodame elituos 
daiktus dykai, kad kiekvienas turėtu 
musu katalioga, o aplaikes musu kata
lioga vis ka nors pirks. Pas mus galite 
gauti ko tik norite: gydudia, auksiniu 
daiktu, knygų, musikali&zku instrumen
tu, drapanų ir tt. Adresuokite pas mu
su agenta.

Lilh. Medical Book Co. J. A. Agency, 
523 Metropolitan av. Btooklyn, N. Y.

Nepamirtzkit adreso. Dau^iaus nebus 
pagarsinta. r

Guodotini Ukesal 2'Jto.v Vardos 
nepamirszkito balsuoti utarniake, 3 d. 
balandžio, 190J, už John Golombiewski, 
Republikonitzko Kandidato ant Alder- 
mono 29toe Vudoc. Jisai yra iszmintin- 
ges, suprantantis ir geras žmogus, gimęs 
Lenkijoj, bet jau 22 metu gyvena Chi
cagoje, III. Viso turi 33 metus amžiaus 
ir jau nuo senei dirba politlszkus darbus, 
už tai jis supranta ^politikos darbus. 
Nepamlrtzkite už jL balsuoti, o jisai 
jums patarnaus viduose* reikaluose ir 
nepamins lietuvius. K'

Kewanee, III.
Vincento Zul
inėtu kaip isz- 
Amerika, neži- 
Vidutinio ūgio,

549 Main si. 
(3—30)

Pajieszkau Liudviko Pocevicziaus, 
Kanno gub., Raseinių pav., Titavenu 
parap., gyveno pirma Allegheny, Pa. 
Noriu su juom atsiteisti.
(sdk) Jonas Dymsza, 
249 Morse avė. Pullman, III.

Pajieszkau savo trijų draugu, Antano 
Aleszuno, Martino Ramanaucko ir Ma- 
teuszo Pranckevicriaus. Visi trys isz 
Kauno gub., Vilkijos vo)., Besmerazo 
kaimo. Turiu pas juos labai svarbu rei
ksią, noriu sutaisyti muzika. Jie patys 
ar kas kitas teikus duoti žine adresu: 
(s50) Stan. Gūdžius 
200 E. 7th st.

Pajieszkau savo vyro 
kio. Jau buk pusantrų 
važiavo isz Lietuvos in 
nau ar gyvas ar miręs,
ūsai balti, apskritaus veido, plaukai bal
ti, tiesios eisenos. Kas apie ji žino tegul 
duoda man žine, o busiu dėkinga- 

Elzbieta Zuikiene
Kvietiszkiu kaimo, Marijampolės pav., 

Suvalkų gub.
' Pajieszkau savo sunaus Antano Szim- 
kevicriaus, Kauno gub., ir pavieto, Sere
džių parapijos, Motiszkiu kaimo. Pir
miau gyveno Chicagoje. Esu labai ser- 
ganeziu ir praszau atsiszaukti. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinia adresu: 
(sdk) Stan. Srimkevicze
230 E. 22nd st. Bayonnt, N. J.

Pajieszkau savo szvogerio, Stanislovo 
Tavtkaus, miestelio Užvencziu, Kauno 
gub., Sziauliu pav. Turiu prie jo labai 
svarbu reikale. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinia adresu: 
(sdk) Z. Jarutis
P.O. Box 4006 Johannesburg So. Africa

Pajieszkau savo draugo Domininko 
Czesnauskio su kuriuom sykiu atvažia
vau in Bremena. Paeina isz Kauno gub. 
Telaziu pav., Tirkszliu parap., Pijvienu 
sodž. Bevelk dveji metai kaip Amerike 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
adresu:
(sdk) Jos. Gabalis
701 Baugh avė. E. St. Louis, III.

Pajieszkau Jurgio, Kazimiero ir Anta
no Vadcziuliu, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Vaszkiu parapijos. Tegul 
szaukia ant man o, vardo: 

Rev. K. Skripko
Westville, III.

atsl-

Box 169

Pigiai ant pardavimo namas sujota 
Buczerne ir Groserne. Biznis asistuoja 
jau 20 metu apgyventoje vietoje lietu
viu ir lenku arti dvieju bažnycriu. Prie
žastis pardavimo liga. Atsiszauklte in 
„Lietuvos" redakcija. (80—III)

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

82 W. Taylor st. Chieago, III.
Gera jiroga dėl ingljimo locno namo. 2 

stubos, dvejoms szeimynoms. Pigiai 
parsiduoda. Atsiszaukti pas

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

Parsiduoda labai pigiai visi rakandai 
(furniture) ant iszredymo 4 ruimu. Be
veik visai nauji, tiktai 9 menesiai kaip 
nupirkti. Svarbus reikalas priverezis 
parduoti ir parsiduoda labai pigiai.
(s50) Kubilius
311 Jaokson Boul., Chieago, III.

apt antru lubu isz užpakalio.
Pigiai ant pardavimo 3 barberio krės

lai ir kitokie daiktai. Atsiszauklte pas 
(s25) Joną Jankų
128 Canalport avė. Chieago, III.

(3-30)
Pajieszkau savo tetų, Elzbietos Jekai- 

tlenes ir Elzbietos Abrazaitienes. Abi
dvi Kauno gub., Raseinių pav., Jurbar
ko parapijos. Jos paerios ar kas kitas 
teiksis duoti žine adresu: 
(s50) Mary Cziplewska

ColllnsvUlo, III.
Pajieszkau savo sesers Barboros Dap_ 

kiutes, Kauno gub., Raseinių pav., 
Žvingių parap. Antri metai kaip Isz 
Lietuvos atvažiavo. Ji pati ar kas ki
tas teiksis duoti žinia adresu;
(sdk) _ Jonas Dapkus
P. O. Box 811 Wsstvillo, I1L

Pajieszkau savo brolio, Kasimiero Ma- 
tevieziaus, Kauno gub., Telaziu pavieto, 
Plungės valszczlaus, Paluszcziu sodž. 
Du metai kaip Amerika ir gyveno New 
Torke. Jis pate ar kas aitas teiksis 
duoti žino adresu: —
(s50) Konst. Mateviczia
1401 Kensingten av. Kensington, III.

Gaveninis Teatras.
M ag i n k as teatras gyvu paveikslu su 

pagalba elektros bus duotas nedelioj, 25 
d. kovo, 1906, Frelheil Turner saleje 
3417 So. Halsted st. Prasidės 8 vai. va
kare. Bus parodyta gyvais, krutaneziais 
paveikslais uitos regyklos:

1. Girto ėjimas ant yakralo.
2. Jimzkantis aptivedimui merginu 

gauna daugiau kaip reikia.
3. Parodymas gražiu minu.
4. Gyvenimas Jėzaus nuo Jo gimimo 

iki dangun užžengimo.
5. Kare Mukolijos su Japonija prie 

upes Yalu.
6. Blogi darbai tszdykuslo vaiko. Ir 

daugybe kitokiu žingeidžių regyklų.
Szi uos paveikslus elektra padaro gy

vata Czia matysite žmones vaikszczio 
janezius, krutanezius ir viską veikiau- 
ožius. Matysite pati Kristų valkszczio- 
janti ir veikianti, matysite ji krytlavo- 
jaut, ir keliantes in grabo, žengiant in 
dangų ir tt. Matysite maskolius su ja
ponais beslmuszant, pekstezius ir raitus, 
vejant vieni kitus; szaudanczlus, badau- 
ožius ir krtntanozlus nuo kulku, durtu
vu ir tt. Matysite viską taip, kaip kad 
pats ant muszio vietos būtumėte.

Ateikite visi, o džiaugsitės! isz szio pa
matymo. Inženga suaugusiems 95 cen
tai. Vaikams 15 centu. 8u gdodone,

H. J. Mockus A Dobilas Co.
Teatro perstatytojai.

>- Reikalauja darbininku in vakarinius 
(teitus Michigan, Wiseonsln ir prie pa 
kranelio Pacifiko prie geležinkeliu, len
tų piovinycsiu, akmenų skaldiaycciu, 
kasyklų ir kitokiu darbu. Mokestis nuo 
•26 iki 932 aut menesio, valgis ir ruimas 
dykai. Keliones kasetei pigus. Teipgi 
duodame darbe ir ant laivu. Sznekame 
lietuviukai. Klausdami informacijos 
per lalsska indoklte ui 2e. marke ant at
sakymo.
į. Maszanauokas, Lietuviukas Agentas, 

3196 8. Halsted st. ChttJagD,Ill.

Aukos reikalam? revoltucijinto 
judėjimo Maskolfjoj.

Kaip jau syki pagarsinome, neganiu- 
rime daugiau tu aukautoju pravardžių, 
kurie mažiau kaip 25c aukavo. Ta pa
daryti praszo mes kat-kyrie aukauto
jai.

Isz Dayton, Ohio. A. Ke^losziui 91 50; 
J. Baczenas, J. Jucevieze, J.Burkszaitis, 
J. Mataitis, J. Ged valtis, S. Dambrauc- 
kas, J. Yizgaitis po 91,00; P. Dambrauc- 
kte, I*. Anliilfs, A.'kiiėelhcze^ J Kamai- 
lis, J. Noreika, M. 'Garmąs po 50c; J. 
Paszkevlcse, AHAmbrazaitienę, A. 8tu- 
dlnckas, A. Studinokiene, E. Vizgaitie- 
ne, A. Kamarauckas, M. Razlmavicze, 
8. Jurevicze, V. Bajoraitis, J.Kavsliauc- 
kas, J. Augustauckas, J. Bzlapikas, P. 
Kazlauckas, O. Kazlauoktene po 25c, ma
žesniu 30c. Viso 915.30. Mainypas 
chekio 15c. Viso 915,15.

Iss St. Clalr, Pa. A. Dedulaitis. Ig. 
Pilipavlcrius, J. P ak ei h s ir M. Zerolis 
po 91.00; A. Žukauckas, J. Burta, V.Sur- 
ma, A. Meszkinis ir V. Gergovskis po 
50c; R. Krallkevyczieno, J. Kratikevy- 
ezo,P.Masionis, J.Sseris, S.Szerls, A.Ba
kas, 8. Zerolis ir St.Zerohs po 25c. Viso 
98.50. Ant peniemtimo kasztu 10c. 
Viso 98.40. Skiria U 8. D. P.

Isz Belnd, Iii. A. Savickas 01.50; T. 
Ambatas, V. Gajauskas, V.Macziulls, K. 
Macziclls, J. Baroniene, Z. Masziotas po 
91.00; V.'Bagdanskis, J. Bagdanskis, A. 
Kapturauskas, J. Kapturauskas, O. Bng- 
danskiene, F. Bagdanskis, A. Akelaitis,
J. Matulaitis, V. Gutauskas, M. Cfražsri- 
cze, K. Žomulaitls, P. Danilevicze, A. 
Baltruszls, A. Baltruszis, M. Norbantas, 
A. Urzy, O. Malakuckieno, P. Astrave- 
kas ir 8. Kundrotas po 60c; J. Kitr ;szis, 
F. Poszkus, A. Vilkas, A. Krakauckas,
K. Vinėkua, A- Tentkis. 8. 8adauokas,J. 
Gazeviczo, A. Mair, P. Karalius, P. Sa- 
laszevioze, M.Matulaitiene, M. Plenkus, 
J. Guzevicze, V. Glraitls, A. Kavaliauc- 
kas, A. Bujauokas, V. Bieliuniute, S. 
Bteliuniute, A. Baglnas, P. Bieliuniene,
L. Totraszius, J. Amaras, V. Baltruszls, 
O. Baltrusziene, G. Guzevlcziene, MiTa- 
mulaiczluke, A. Geležinis po 25c, ma
žesniu auku 60c. Viso 625.60. Atitrau
kiant penluntlmo kasatus, lieka 925.45.

Isz Spring Va’ley, Iii. Surinkta die
noje ssv. J uozo per Iz.. Petkų pas J uoza 
Rabiza.

Iz. Petkus, St. Mažeikis, po 50c; A. 
Mažeikis 25c; tnaieoolu 55e. Vito 91.80. 
Persiuntimas 5c. Vrao gjfuta 91.75.

Iss Johannesburg, Transvaliaus, Pie
tinėj Afrikoj. ,U

Surinkta D. LaulsueVkl bsailinksmi- 
nant per J. Žlabia gi^ m o diena: A. 
Belskis ir D. Laukuos po 1 švara; Z. Ja* 
rutis, Ig. Che r n ii, J $la#h. L. Belskis, 
A.Matutes, A. K 
J. Kairis. Z 
Skrlpkus Ir Z.
aus; P. Chorais, 
kapavieze, T. Ja8pelkia,( J. Buikas, R. 
Jackiute po 5 sril^ J. ‘ ”
Ragaiszis po 2 asH. 9 peili 
r*i. Tris sziUngalkį*t ag 
tu; lieka 8 svarai 17 šalim 
Pinigai skirti L. S.U7. Pi

Skri 7 eril. 9 |te-

Viao 9sva-

1.10.

ro Szoluno, Bu-
Naii|a Lietuviška Spaustuvo

Ant Town pf Ištikę
raita vasara issvažiayo io 6hicaga.Turtu 4736 S. WOO<1 St, arti 47-tOS.

Atlieka visus drukori^kus darbus pigiau, 
gražiau ir pagal naujagadyniSk| mad|.

pas ji lakai svarim reikalą. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti tinę adresu:
(sdk) • ~ Vincas Pikatto
239 Ė. Main st., New Britain, Conn.

New Yorko valstijos llnturiszka kolio- 
mja da tari keiti deerimt taršau ant 
pardavimo, kabkurtu prabos czia indo- 
d a n, e. 40 akru forma už 9900,99 akru fer
ma už 91000, 199 akru ferma ui 91650, 
138 akru ferma už 91700 ir kiloti Vtooo 
too fermos su trlobomii, reikalingomis 
ūkininkai. Paniduodb ant lengvu isz-

GooKl4iftftjo.-
PMlrille, N. Y.

924'33-st. Chieago,III.
✓

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

niekur geriau nerasi kaip pas
A. OLSZEWSKI.

Rašyk tuojaus ir gausi prekes Šifkorčių ir pinigų.
\ < * ***■»’-■

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

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

si Knygų Katahogų.
Su visais reikalais adresuokie šiteip:

A. OLSZEWSKI,
j924 33-rd St. Station 60, CHICA60, ILL.

„AU3ZRO8” Or-tes fondas 
besi mokinanolai Hetaviszkal 

jaunuomenei.
Isz Belnd, III. - A. Savickis 50o.

Ankon VI8ZTALIUI.
Isz Belnd, (II. A. Savickis 25c, <

Naujos, Naujos,!
Popieros granatoms, tokiu dar nebu

vo. Su puikioms kvietkelems, darbiiiln- 
Itu vargszu, laisves dainelėmis. Su pa
veikslėliais ir gražiausiais krsszteliais. 
Kas prisiuns invynlojes sidabrini 10c ir 
marke už 2c, tam prisiusiu, puse tuzino 
ant pažluroz; 5 tuzinus už 91.00. 
(4—13) v. J. PETKON, 
303 N. Main st; Brockton, Mass.

Kur gali gauti „Lietuvą”
„Lįstųvos” redakcija turi savo agentus 
Brooklyne, Philadslphijoj, Baltimorej, 
Božfone ir Brocktone.

Setai agentu adresai.
. Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st.
4.. Diriulaitle, 155 Metropolitan avė.

Philadelphia, Pa.
M. A Ignotas, 1028 80. 2- n d 8t..

Jos M. Smolcnski, 783 80. 2nd st
% Boston, Mass.

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

Wm. J. Morran,
B. E, Oor. Sharp A Camden su.-

F. Bakutis, 521 Co'.umbia avė.
Brockton. Macs.

Jonas Pocius, 14 Intervallest.
Pas szituos agentus gausite „Lietuva” 

už 5o. kas substa.

Tikėk Geroms Gyd uolėtus.
Gyduoles nuo spuogu, pilnai tszgydaa- 

czioe, tik už 92.C0. "
Jei nurilpneje plaukai slenka, reti,g*l- 

va pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
duoles, o tikrai busi užganėdintas; preke 
Lik 92.00.

Jei tikrai reikalauji pageltos, nelauk 
toliau, vartok jas dabar, nes tolinus j u 
preke bus triguba. Norintis atsakyme 
gauti su rodą, toprislunczia 10c. stempo
rais. Nuo musu metodos tuksuneziai 
pasigelbejo. Paraižyk alizkiai ka nori.

Koenigsberg Specialiste,
Bcx 108, No. South Eight Street, WilUamiburg.

Brooklyn> B. Y.

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK, N. Y.

A. Lesnlevrskis, 144 E.Houston St.

80. BOSTON, MASS.
Nikod. Gandrelis, 719 Athens Street

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

A. Stanelis, 66 West St 
BROOKLYN. N. Y.

Stan. Rinkevriczius, 73 Grand st.
8HENANDOAH, PA.

Andrius Maczis, 181 8. Main st.
WATERBURY, CONN.

Vintas Žubriokas
Jonas Žemantauckas, 89 W. Porte? St.

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Che poni a, 72 Jubilee St., 

BALTIMORE. MD.
L. Gaivlts, 2018 N. Waahington st
Jonas Želvis, 711 W. Lombard st.

PHILADELPHIA, PA
M. A. Ignotas, 1028*80. 2nd St.

SCRANTON. PA.
Joseph Petrikis, 1514 Ross Avė. 

PITT8BURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond 8quaro 8. S.

ELIZABETH. N. J.
Dom. Boczku% 211 First st. 

^ESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

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

MINERSViLLE, PA.
Juozas Ramanauskas,

SPRINGFIELDr- ILL.
J. Klembauakas, 2038 PtoriaRoad

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

WORCE8TER, MASS.
Ant, Bernotas, 12 Harlem st.

GILBERTON. RA.
J. Ambrazevlczius, Box 4

Mc KEES ROOKS, PA.
Fort. J. Bagocrius, 149 Ohio St.

NEW HAVEN, CONN.
K. Blažaitis,. 524 Rast St.

MOŲNT CARMEL, PA. 
Jonas Banis Box 541
KeMatefamtt AgeatoL

Jar. Kssakevteate
K. Baikim, . ,
Fslik. X.* Gal minas
Stanislovas Valaskas.
J. LAUKIS, v ,

Lietuviszkas Bankas.
Po valdžios tiesoms. Kapitalas 850.000. 

Depozitams mokame 2j nuoszimczio. 
Siuncziame pinigus in visas dalis svieto. 
Laivakortes parduodame ant geriausiu 
laivu visu laiviniu kompanijų.

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

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

talmstuve.

Prekes apgarsinimu.
1 colis druko, už 1 syki................... 50c.
Paprasti pajiezzkojimal ar draugys

čių mitingai ar balių apgarsinimai po 
50c. ui kožna syki.

se: su lietuviszkomis litaromis, leukiszkomis, maskoliazkonis, vol

COSMOPOLITAN TRACHNG CO., DEPT. € 
218 FŪLTOB SUEIT NEW YORK CITY, U. &

LINKSMYBE NAMUOSE.
GEM ROLLER ORGAN. PREKE TIKTAI $5.00.

•
 Grajyjama maszina arba vargonėliai, sui 
kuria kiekvienas gali grajyti be jokio mok
slo visokius marszus, valtcus, polkas, kad-į 
rilius, giesmes, dainas irtt. Labai naudinga I 
dėl giedorių, klinbų, draugysezių, vese- 
liq, vakariuszkų ir kitokių Tw<ri1whynini-j 
mų. Geriausisdaiykasdeluzbovyjyrnosve- 
czių.Muzika yra padaryta ant atskiriu ada
tinių volelių. Kartu su vargonėliais duo
dame 3 volelius u? dyką, bet jų galima 
gauti nuo musų kiek kas nori 
tos už voleli.Turime 800 viskių gatunkų volelių ir norintiems prii 
lėlių atskiri katalioga. Sveria 15 svarų; 16 colių ilgio, 14 plocri 
szczio. Visur parsiduoda po $6.00, bet mes ant trumpo laiko pa 
$5.00. Norint pasinauduoti isz szytos progos, reikia pasiskubinti pirkti.

Teipgi turime dydesnius vargonėlius po vardu Coocert Roller Organ, ku
rie yra daug puikiasni ir gražiaus grajyna. Sveria 30 svarų; 19 colių ilgio, 
16 ploczio ir 14 augszczio. Su tais vargonėliais duodame 5 volelius už dyką. 
Vargonėliai visur parsiduoda po $12.00, bet mes paleidome ant trumpo laiko 
už Ų0.00.________________________ _____________________ 4______________ i

AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA 
Musų Preke Tiktai $6.75. «

I American Typevrriter druka- 
j vejama maszina i ra reikalinga 
|del kiekvieno žmogaus. Su 
įgalima drukuoti teip greitai ir 
L’ražiai kaip su maszina 
'$100 Kiekvienas be jokio mok- ~~'
|sl<> gali su ja drukuoti ir viso- 
jkiu.se kalbuose. Masztna M
J įdėta | puikią tkrinelę ir sveria 
I penkis svarus. Isz viso yra 73 
I literos ir ženklai.Tą masziną ga-

jkiu.se


Tamista jau senei reikalavai szitokio 
auksinio laikrodėlio. Tamista jau pa
ilsai bepirkinedamas mažos vertes 

laikrodėlius.
r (8olw Gold Filled).

EI«in° m-VFaltham viduriais, 7 akmeniais. GalveJe 
utaukn m*, ir ntutatam*.. L u*.z tai ir vldartai gvaran- 
taoti ant 80 metu, peezetl* kiekvlenim. taikrods-

laikrodėliu*,

V Dlfr*IAUSIAI8 tatkrodeliB pirkusi* Amert-
r^I>aUcii<T,I8I>GLTMO, per ilgiu meta* 

Jtetea MBt ▼'•kokame* takome.
men*1“** laikroiell* Ir reteieli* aera toki* kaip me* jj perstatom., ngraMak ji mum*, o 

»ugniiln*ime tamUto* išmokėtu* pinigą*.
rWuį ordenuojant ūmam laika, daoiime 

D<\VAUKSUOJA reteieli (gvarantuota ant W Keta). 16.00 verte*,
Pn»>ua»k mum* tamista SOo (S oentlneml* markėmis), o 

užmolre.1 tamista tuomet, kada laikro
di *tr«i ir apĄurejea ji Ezpreso ofise su viskuom sutiksi. 
Arba gali tamista prisiuosti mum* visa* pinigus, 110.00, lai 
kalno, o mes tamistai laikrodėli per psezta ar per paduota 
aroziauiia Expreso oftea prteinnsime.
• „ Agente VV holesale Watch Co. 
1267 Broadway, New York.

MABJA DOWIATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub. Banaliu paveldo.

723 W. 18th Street.
Priima ligonius kožna diena 

nuo 8 iki 12 ryto.

Teleionaa: Casal 7082.
Telefonuos galima 1m kiekvienos 

apUekos.

=

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk in

Dr.O.G.Heine
DBNT1STAS

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. Halsted ulyczli.

Gyvenimas viriui Aptiekus.

CHICAGO, ILL.

GALERIJA MOKSLO
844 South State St. Chicago, III. 

Ineiimao Dykai-
Patemyk stebuklus Osteologijos 

„ „ Fiziologijos
- „ „ Neurologijos

„ ,, Pathologijos
Mokykis pradžia žmogiszkos rasos nuo 

lopezio iki grabui. 
Milžiniszkumai ir keistumai gamtos. 

Atd*x* kasdien nuo S ryto iki 1S yiaurnakczlo.
Papraszyk d aitu re to j o prie duru lietnviMko* 
Knygca. Titai dykai! AtaUzaukit szladlen.
344 South State St. arti Harrison 

CHICAGO, ILL.

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

Oras, karino mes kvėpuojame.
Žmogus gali gyventi daugeli dienu be maisto ar vandens, bet be degto 

(kvėpuojamo oro) jis mirszta tn kelias minutes.
Žmones isz tikro serga tiek pat nuo issalkimo deglo, kaip ir nuo stokos 

maisto — nors degia yra liuoeas! Kodėl?. Todėl, kad jei gleivines plėvės tavo 
plaucsiu nėra sveikame padėjime, tai kraujas negali sugerti deglo per delikat- 
nas sienas oriniu celių.

Dr. Jean Sirrom’sPlaucsiu Kartuoles pagimdo sveiku padėjimą plauczlu 
audiniu ir gleiviniu plėvių Inklojancziu orines selee. Tai yra tikrai vaialaa 
nuoKoeulio, Szalczlo, Karaztinen ir Bronchito — gydykla nuo sun
kesniu Ilgu plauczlu — PneumonlJoe ir Džiovės.

Jei sergi toipgi negromullojimu, tat Dr. Jean Birrom’s Skilvio Kartuoles 
reikia vartoti drauge su Plauczlu Kartuolemis

Preke 81.00 už banką arba 6 bonkoe atsargiai supakuotos siuneziamos bile 
kokiu adresu už 85.00, apturėjus pinigini prisaką ar bankini czeki.

Tikrosios turi musu parasza ant kamnozio.

Morris Forst and Co., Pittsburg, Pa.
Vieninteliai sgengal ant Suvienytu Valstijų ir Kanados.

Dr. Jean Birrom’s Dr. Jean Strrom’s
Kepenų Kartuolee ___ Skilvio Kartuoles
81.00 už bonka 81.00 už bonka

Vartojama daktaru ir Ligonbuczluoee po visa jvieta.

------------- :----------------------------------------

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

Chicago Metai Clinic
w 344 So. State

Naujausiai Iszrastos Hedidnes: Naajana- 
■n*n valatai yra paaekmla<ianai, gydo daugybe 
liga. Plauku* tikrai ataugina, *linklma, plei*- 
kana*, papuerku* ir daugel kitu Ilgu *u naujau 
sla būda Ridikai gydymą*, parauyklte pa*

Prof. J. M. Brundza
New York ABrooklyn, U. 8. K.

, Nerviszki Vyrai.
Vyram* reikalaujantiems pagelbo* prialunalu 

kopija garsaus recepto dykai. No O.O. D.
ne apgavmgua valetas, tiktai recep

tą. PerdtaitiMte ttia patarga 
ATS litą Iki.

Šri pasarga yra vyram* sugriautos nerviss- 
kos sistemos, kurie per savo jaunystes klaidas ja 
papilde. Klausykite mano patarime. Sustokite 
bandė patentuotus apraviagu. vaistus, *lek»tlsz- 
ku*dlrte*.‘•»peolili«tu» ,l?k1tu» netikusiu* be 
vertes gvdymu*. Nuo diržu nepagysiu, o n uola- 
tai vartedami va's tu s aunalkysite pilvo II* be žio
ji n a, uinuodlesite visa sistema ir padarysite 
savo liga nelsigydoma.

Daug metu ssa kentėjau savo jaunystes klai
das, nervisskaaaa. naktinius tekėjimus, skoka 
vynszkumo, silpna atminty, stoka ambioljo*, 
neramumą, gedlaguma. sirenų skandellma. visa- 
tiny nusilpimą ir tt. kaip palkszas pirkau Ir var
tojau visokias patentuotas gyduoles Ir viską ka 
tik issgirdss. Ant galo buvau priverstas valiuo
ti ln Eropa pagelbos jlessroU pas garsu daktare, 
kurs mane ir issgyde.

To daktare receptą, pagal kuri man vaistai 
buvo ulraszytl, asz ir dabar tarta pas save. Kaip 
tai sunku yra pagyti nuo tu Ilgu asz tinau isz 
patyrimo, todėl asz noriu ir kitus pagelbėt!. Km 
man aprMzys savo liga, asu Jam pašiusiu užpe- 
ezetvtame lalszke to recepto kopija su patari
mais dykai. Asz jau gavau szlmtus laiszku Isz 
visu silos szalles rrMztu nuo vyru, kurie raezo 
kad imdami vaistus pagal szy receptą visiszkai 
pagijo, teip kaip ir ui

Recepte utraszytl stiprus bet nevodIngi vai
stai ir receptas taip paraszytas kad vaistas ga'l- 
ma gadti kiekvienoje geroje aptiekoj* už mažus 
pinigus. Gavę receptą, jei nenorėsite patys eiti 
In aptiek* uisteliuoti vaistus, tai parasesklte 
man, o asz jums juos ozia Chicagoje pasirūpin
sią Ir pritinusiu. Ars nesu ■ėdu C O. D. Yad 
iszvillotl nuo jus pinigus, arba parduoti jumis 
vaistus, kuriu jus nenorite. Jeieu patenyslte 
mane kame aors neteisingu, galu* tai pagarsyti 
szltamo paeziame laikrasztyje.

& Benitas, *. H. box 658, ChUage, ifl.

nv'iuem* 'draugystėms inedirba:-1 
Km narį, Anierikonlbzkca 
Keliatvas, Nzarpas, Juos
tas, Kokardas, Ženklelius,1 
Kepures ir dėl Marszalku'

bar- Kapas, Ant e tas. DalmaU> 
Ubas. H totas ir wiras bei 

nytiains parėdus. Visokį darb^at-
Jku*, Ali

'lieka artistiukai in Hikf.
1 Norėdamos guoduUnoa Dr-tea, 
arba guadotini Kunigai, kad Jum 

priderančiai atliktas ir tuom suateipti mwo tautetj, paveskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
r. Dlvision St, x Chicago, III.

Noredamoa

■ DEGTINE
Pirkte geriaiMie. Tai yr» pigiausia.

Mes pardavinėjamo geresne degtine pigiau nage kakta kita d IstUleotave ar 
MM pirklys Suvienytose Valstijose. Ta* yra prteissoziū, delkclmes turime daugiau 

kostumeriu negu kokia kita firma Degtines Amerikoje Mes visuomet esamo 
Šr užimti ir Beturime pataikos Mes parduodame savo tasurus tiesiog eikvoto-
■ * jam* ir jus nereikalaujate mokėti pelnus maiieaiStMM ptiklįninkame.

Musu tenorai turi duoti uiganedinima. kitaip gaUte-Juos tratinti mums 
rų N a,ž*' 05 0,0 kssztals ir mes surratlnsime jums b taigai »>• apmokame visus 

Mi VI U vatbos kas z tu*, in rytus nso Chieagos Ir ln vakares u umNras Yorkoantuž- 
stsakvmo nuo >5 00 augsztyn. Nuo visu uishakymn-1* vakarus nuo Chloagos 
arln rvtu* nuo N«w Yorko. me. reikalaujame 10 •aosrlmt! padkbgimu kan 
tu Btl" kuris bankas Flttsburge patikrins. Jog meeatsakantl Ir kad me« pads- 

iFžM rome viską, ka nritvdsm* Siusk pin'rus per pinigini prnsaka ar sndrausta- 
aBLtt gos nie l.i.rke MORRISII FORST ir KOM F., KKR TE AKTN08 ir b M 1TH F i ELD

ĮpuNHĮ GATVBS, PITTSBURGE, PA, 
tgįjfaSaTOi Parslsiusdyk musu pnvatiazkaji prekių surasim. KMios isz musu prekių;

3 melu »«n* Rusinę ar Korninę Degtine...................f 1-M nt galioną
» •• •• •• ■ —too

Torkoly ir Shvovlta 
Brand*. Kadugine ir Araka*

į v* *• i

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

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE8T. 
ROOM 506. 5TO FLORO

CHICAGO, ILL.C
Czionai su dadejimu yvairiu elektro- 
gydaneziu maszinu ir instrumentu, 
esmu paeirenges priimti ligonius ir 
isztirti ju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz 23 metu asz savo 
Sraktika paszvencziau vien ant gy.

ymo užsiseoejusiu ligų ir pertai 
szendien esu pasekmingiausias spe- 
cijalistas visoj Chicagoi. Mano gy- 
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj, 
nes jos yra mano išrastos ir man 
vienam tik žinomos. Per^laiszka 
arba'asabiszkai duodu rodą dykai.

8zl pasarga gal nebus daugiau garsinama, 
taigi raižykite man tzlandien, o gausite to re
cepto kopita ir rvlkallugus patarimus dykai 
taojeus. Bzy pastoliams asz galiu atlikti Lo jo
kiu juuu koštu.. Adresuokite: . y-

LM . N

MORRI&JFPRST & CO-, ..<k> >. D...
Gor. Secohd Ave. 'A Sniithtteld 8ti, Pittsburg, Pa.

EPBradchulis 
Attorney ud Connselor it Ln. 
ChuDber of Cominerce Bldg. Room 709 
B. E. Corner LaSalle 4b Waahin<ton sto. 

CHICAGO, ILB. 
Telephone Mala 3642.

Wienintnli> lletuvvys adnrokatM, baigos 
mokil| įuriaprudenciloa ozion Amerikoj 
Weda prowaa kaip ciwiliMka8 teip ir 
kriminaliszkaa wiauoee induos*.
Bes. 8112 8. Halsted arti 31 mos, 

" Tel. Yards 6046

nes 
isztroszk^s, o 
galima atsi- 

vedyti, nes jis turi 
puiku ir szalta ba- 
varska alų, gardžia 
ruska ocziszczena 
arielka, cigaras net 

o iszaigerus gauui žmogui ..
_____„_____ _.ik 

veikas turiu skubintis. Pne to jis turi 
puikia sale dėl veceliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaoz už tlumocziu 
susikalbėti angį inkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso 
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

' Petras Szlakis,
8321 Auburn at., Chicago, III. 

(Tarpe 33-loe ui. ir 33-io PL) 
Teiephonas Yards 6012.

isz Havanos, o iszaigerus gauni žmogt 
puiku užkandi kiekviena diena, tai Ja 
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Li

LIETUVOS ŪKININKAS
Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo 

žmonėms, eina iš Vilniaus kas savaite.
Diduma*: 8H x 11 colių 10 pusių. Amerikoj ant 

metų $12.50- Eam rupi Lietuva D žinoti kaa 
dabar tenai* dedasi, tat uisiralykite LIETUVOS 
ŪKININKĄ, jame telpa teisingos tinto* ii viso* 
Lietuvos ir kitų kraltų svieto. Kas norėtų uiraiy- 
ti dėl savo draugų Tėvynėj gyvenančių, metų pre-

Agentas: M. J. Dumi Jonaitis, t 
8108 H. Halsted at. Chicago. 111.

Naujas Budas 
isxmokti dailiai ruzyti be mokintojo pa
galbos, nuo 24 puslapiu, 10 centu (mar
komis).

Gramatika 
ANGLI8ZKO8 KALBOS 

su tsztarimn kiekvieno žodžio lietuviss- 
kal — Mkanoziai: snow (sno), sniegas, 
know feo), žinoti, leaf (lyf), lapas ir U. 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su prt- 
shmtlmu $1.25. Pinigus yra geriausiai 

' psisinsti per „Postai Monoy Ordor” ant 
ssio adreso:

P. Mikolalnis,
Box 15, Station D.. New York.

1 Popleros aromatą rasiymul.
Popleros įninku raižymui, naujai 

iazmialyta, 85 gatunkai, labai daile*, iu 
visokiomis dainelėmis, pasveikinimai*, 
viaoklais paveiktleliais Ir >vllfancsio- 
mis kvietkelemis. Žodžiu sakant, labai 

| dailios poplero*. Parsiduoda 12 popie- 
| ru su konvęrtair už 25c, 5 tuzinai už 
81-00. Popteru turim* lietuviszku ir 
lenkiuku. Bztorulnkams ir agentams 
duodam* gera uždarbi. Pinigus, ma
žiau dolerio, siunskit* paczto markėmis. 
Kanados markiu nepriimama. Adre- 
suoklt
(4-2) . 0. INTAWICZ •
103 W. Divislon st. Chicago, III.

Ant 17 Akmeni!

iasdasse ly^yniau labai gružą lenciūgai/ 

fccetofor Witch Cu
00 Central Bank Bld g, Chicago.

ssu^Laiirodells
A M *M _ Patentuotas regu 11a-

toriui, ausukla niauka* 
mat Ir nustatomas, tj - 

Jg>«aKMn£WBk rlszkM ar moteriukes, 
18K auksuotai, dvigubi

* rCPlU'HunUng’* luksztai, 
fW^.’WaSŽraF'^Ti^jtrraž'^l lszkvi»tkuotas 

. -į. . Tikra, gerai laika rodo
ĮKyt'^a Yra visur Kartojamas 

■ffiKaEMM (s-sbntal.O tarnu, 
kaipo geriausiai laika 
laikantis; gvarars.^IKSdMra tuotas ant 25 metu.
Ssy Ulkrodftly pasinn- 

Sime & O. D. ant ktekvieno adreso, sur “" 
mn InegzamlnuoU. Jeigu bus toks kai 
gsa, nžslmokak užprašai tff *—
knistas ir pasiimk laikrodi! v, 
M vieno osnto. Atmink, kad u

•00

A.Baczenas ir J.Žymontas 
Lietnviszki KriancziaL
Dirba visokias drapanas ant apstelią- 

vįmo pagal naujausios mados gražiai ir 
pigiai. Taiso, valo ir p r ošina nessiotas 
drapanas ir parduoda gatavas^ visokias 
drapanas. Pigiau kaip visur. Reika
laudami geru drapanų ateikite pas mus, 
o gausite ka tik nerasite.

Baosenas ir Žymontas
3244 So. Halsted st. Chioago, III.

Apgarsinimai.
Lietuviai važiuojanti in Lietuva gera 

užeiga ir svetinga priėmimą ras pas Juo
zą Wiikauski, turtingas ar beturtis; rodą 
kožname dalyke. Degtine ir alus pul
kus. Neužmirszklte adreso:

- J. Wilkovakl,
Ui Graad st, Hobetosn, M. J,

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
A5 turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti

jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasiŠvenčiau gydymui vyriškų ligų speciališkai.

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

Ligas pūslės ir inkstų, kraujo .r išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per savLaTybų, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo dar^o ir atsiJeka be skausmų.

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

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

NESIUSK PINIGUS™^:
Idani,______________________

„ au nčlus doltariu vertes prezemta* 
slenvk narna pilna savo sStaa

c i j*. o mes tau prlstanttinse I 
ru: 1 bojnuka puikiu eiga-

4Ms*ianaia ei preso sta- 
isom pieta eekanCia tavo- 
W 1 lik’aulrintu arba 
fM «Marx virtum (pa- 
•4b rodais“ Mp. kaip 
ftorznclja ant Mn-ti. 

-?•*« ui dyka. arba *p- 
bnamegeras: 1 grotu lak 
■MM; 1 Bario, Deiman 

4teM«-

(P 0 KSa:

LDLf mainysimi* ant kito
*T At'iiHni Lenriugfli ru

dKSS&į^MSŪįMHHuES^ln 1 Bario, IT, '4*SM3zSKSSe£BW«B| riuk., ,r rankamu 'iunk.. . - ------------- ----- -------- -
t» kollonikuirvieMi 7rm*n tiotu xi,adyta ru vienu

4 Hario, Deimante. ■ eit J JCmera.dy jbk«B ta. 
b'" ‘■"<^’a 1,1 Vl,>n* PHn*'n- M**" • **>!» skrvnote. Kada 

perilurėk viską ir J-mutou tv- daikt.i’ tinka, urmu 
■■■■■■^■■■■^kekezpręsut 13 07 ir a treki na nutuk u pasiimk U vorui. 
XI netinka nemokėk O* vieno cento Viskas ko mes norim*. ksgeaS nm duotumai muasavo 
draudama. Sale daiktai au motertfkn laikrodėliu ir 48 coliu ilgio lenciaurtlu IMtuoia KK.712 Net 
e^lime juo* prisluasti tau ir pačta, Jeigu au MprMymu prtstaasl viMBrylntpia ir 35c ant pačto

155 Washhcton StM ’CHICAGO, ILL

KOZM1S8KI & YONVORF, 
• 73 Dearbora at. Dr. J. Kulis

Mm skolijsm* PINIGUS ant turtony- 
biu ir j«l tu rengiesi turtenybe pirkti 
mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas 
veikimas. Lengvos isslygoe. Agentai 
apmoksiu! dosniai.

Lietuviu gydytoju ir kirurgaa 
3235 S Halsted st., Chicago, UI 

Gydo vitokiaa ligas moterų, vaiku ir 
vyru. Taipgi turi dldel“ praktikažr gy
do pasekmingai visokias limpančias,

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

silankyti pas mus pirma, męs ęvarantuojam nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks 
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.

Ar mesi nerviškas ir nusiminęs, nusilpriBjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta 
"ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą* 
stantis, nespakainas ir užerzinantis?.

Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi j*uo« 
dus paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora* 
liškus sapnus, nubčgimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnčjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį skausmą strčnose, inkstų ar puslčs ligą,'Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos?

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą.
. - tr

Offisas atižarytas kožną dieną nuo 10 ryto iki 4 po pietų Ir vėl ’ \ .
mm 6 Iki 7 vakare. Nedėllom ir Šventadienom mm 10 iki 12.

CHicago IVIedical ditiic, 
344 S. State Street, arti Harrison uL, p ' CHICAGO, EL

Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.

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

Atsakymas lengvas: , Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas 
New Yofke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, prdferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai 
po užžiurh pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirri- 
tškimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė

jimui ligos. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią \ - 
krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau-> 
gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų,kurių niekur 
kitur nėgalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In:

_ stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jį mokslinčiai pavadino šaltiniuSveikatos.

iRz<ydytM nno Knd iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
?rr^umlti«rm>Ubeitos tai matyt iš daugybės padėkavonių
dminesVi1*10* ^UI^°8 tūkstančiais kas mėnesis plaukia Šitąm In- 
Jon. zabukeviese stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 
Bok so, paduudame čion kelias: • >

moteri- -r-
 etf. - 

-1 *

M. Vidlcslene 
We»twood,

N. Y.

Telkia priimu nuo manf». praato* ėmono* 
Siedintų ačln ni ligydy mų manų* nuo nere<u- 
liarlėko* mėnesinė*, ▼artinuaio* mane per S 
meta*; kankino mane dideli* plovimą*. *kau- 
dėjlmal atrėniM, fėlimaa vidurių, kojų, akau

suvartojau daug visokių aliejų bei vjrnų, bet 
veltai Jr tik kada s; raStau »*vo llgf jum* tuo
jau nuo pri.iųitų jų*ų veistų psavelteau U to
liau visai lėslįau. imdama tao* vaistas, ui ku
riuos siutimu T.mi.tal ilrdluga padėkavone

*- • 'T. Vy»locki#nė.
78 Saratoga St, Coboe*. N. T.

Daa(f»ll* Profetortan Ir 8p*etall»te:
Su linksma tini*ta pranelu Tamlstal, kad 

Mlu ri*al (veika* it IIuom* nuo reumatizmo 
•kauamų ir dieglių pečiuota, rankoae. kojose 
Ir (trinota, kurie mane telp baro v-rarglne, 
kad vea paėjau; perleidau daug daktarų vadi- 
■ utių aave *peetall*tata, bet vi* be naudo*, kol 
■ėda* Iptrri * u apie }ų*ų garsųjį Institutą, per 
kurį pilnai atgriebiau mvo vveiketa, n. ka •- 
•lu dėkinga* ii iirdie* Drui K. C. OoHin*. ve
lydama* pu jį kreipti* visiem* mvo tantie- 
člsms. Išgydytasis,

Augustu Bokia, 
1445 Hud*on St., Allegbeny City, Pa.

MlRaa Profasorlan:
Praneliu Tamistai.jog aain pasveikę* II li

gos, nno kurios mane gydėte — pertankaus 
ilapinimo, uidegitno pustės, lytiško* silpny- 
bė*. nnbėgimo sėmen*. nemigo*, nervllkumo, 
skaudėjimo strėnose ir abelno nusilpnėjimo 
kaip yra apnlyta Jųsų knygoje snt pusi. 08 
Vadovas į Sveikata. Jųsų speeialllki vaistai 
mana galutinai ilgydė ir dabar džiaugiuosi ii 
savo laimingo leimynilko gyvenimo. Dėl ar- 
tymo meilės noriu lite pagaminti apie tai savo 
vientaučiams, esantiem* tokiame padėjime

Mystic, Iotc.

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

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk 10c Stampoms persiuntimo kaltams, o apturėsi Prof. 
Dro D. C. knygą, 128 pusi. ,, Vadovas J Sveikatą”, kurioje rasi aprašymą visų ligų. Toji knyga yra 
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmo
gaus kūno ir naujai dadėta U apsireiškimų gemančio kūdikio pas motiną viduriuose. —

Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties- Mol

Dr. E.C. COLLINS, Institute, 1401.34,th SI, Ntv York City, N. Y,
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