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* Politiszkos žinios.
Kare Maskolijos su Ja

ponija
Ant karės lauko pereitų 

sanvaitę nieko svarbesnio ne
atsitiko, todėl laikraščiai, ne
gaudami užimančių skaityto
jus teisingų žinių, išmislinė- 
jo nebūtus atsitikimus.

Kadangi dabar viso svieto 
akys atkreiptos ant laivynių 
kariaujančių viešpatysčių, 
tai laikraščiai, kad užimti 
kaip nors trokštančius mūšių 
ir kraujo skaitytojus, išmislif 
nėjo žinias apie mušius terp 
Koždestvenskio ir Togo lai- 
vynių, skandino po kelis, net 
po keliolikų laivų. Žinoma, 
išleidinėjo extra telegramos 
apie mūšius, kokių nebuvo ir 
pardavinėjo su nekantrybe 
laukiantiems žinių skaityto
jams. Ant rytojaus atšauki
nėjo vakar išmislytas žinias. 
Bet svarbių žinių nuo karės 
lauko teip ant sausžendo. 
kaip ir ant jūrių, kaip nebu- 

dvo, teip nėra. Tiek dabar 
žinia, kad prancūziškos val
džios privertė ant galo garsų 
pergalėtojų angliškų žvejų, 
caro admirolą Roždestveusk|, 
su savo laivais pasitraukti iš 
prancūziško porto Kamran, 
kur jis buvo pasislėpęs nuo 
Togo ir čia tikėjosi ramiai 
sulaukti atplaukimo trečios 
maskoliškos laivynės admiro
lo Nebogatovo. Jeigu Jopo- 
nija nebūtų prancūziškam 
randai padavusi protesto 
prieš laužymų neutrališkumo 

. ir priglaudimų maskoliškos 
laivynės, gal tas jam ir butų 
pasisekęs; po protestui, vie- 
hog, Prancūzija turėjo parei
kalauti, kad Roždestvensky 
pasitrauktų su savo laivais iš 
prigulinčio Prancūzijai porto 
ir tas, pabūgęs, kad dėl ne- 
paklausymo Anglija su sato 
daug tvirtesne laivyne nesto
tų į pagelbų Japonijai, ant 
galo išplaukė ant jūrių. 
Mat pagal padarytų Angliz 
jos su Japonija traktatų, An
glija privalo ateiti į, pagelbų 
Japonijai tų-syk. jeigu kokia 
nors neutrališka viešpatystė 
ant naudos Maskolijos sulau
žytų neutrališkumų ir kokiu 
nors budu jai padėtų.

Prancūzijos randas pranešė 
Maskolijai, jog dėl ilgesnio 
pasilikimo
prancūziškame porte, Angli
ja su savo laivais gali parem
ti Togo ir užpulti ant masko
liškų laivų, pasislėpusių pran
cūziškame porte. Caras, pa
būgęs pasekmių pasilikimo 
ten Roždestvenskio, prisakė 
jam pasitraukti
Kamran, kų tas, noroms-ne- 
noroms, turėjo padaryti ir 
ant atvirų jūrių turi laukti 
atplaukimo trečios Baltiko 
laivynės po vadovyste admi
rolo Nebogatovo.

Klausymas tik, kodėl Togo 
nesinaudoja dabar, kol Rož- 
destvensky dar nesusijungė 
su Nebogatovu? Susijungu
sius abudu bus sunkiau su
mušti negu kiekvienų sky
rium. Gal ir Togo nesijaučia 
pakaktinai tvirtu ant visiško 
išnaikinimo Roždestvenskio, 
todėl laukia jo kuo paran
kiausioje vietoj, kur net ne
laimingame atsitikime, net 
jeigu Roždestvensky sumu
štų, Togo pagadytus mūšyje 
laivus galėtų sutraukti į ge
rai sudrutintus, apsaugotus 
baterijoms nuo sausže- 
mių portus, koki yra ant pri
gulinčios Japonijai salos 
Formozos. Londono gi spe
cialistai laivynės oficierai 
mena, jog Togo neužstos ke
lio Roždestvenskio laivynei, 
bet pasirengęs leisti jį į VIa-

divostokų, kur maskoliškus 
laivus galima bus teipjau už
daryti iš dviejų pusių, taigi 
nuo jūrių ir nuo sausžemio, 
kaip tai atsitiko po Port Ar- 
thuru. Yra, vienog, tai vis 
vien spėjimai; kas, vienog, 
su kariaujančių pusių laivy- 
nėms gftli atsitikti iš tikro, 
dabar negalima žinoti, ka
dangi iš tikro nieks negali 
žinoti, kokius mierius turi 
laivynių viršininkai.

Roždestvensky. išvytas 
prancūzų iš porto Kamran, 
iš syk plaukė į pietus, 30 gi 
dienų balandžio vokiškas 
garlaivys ,,Stettin” patiko jį 
su 40 laivų, 50 mylių į šiau- 
riaus nuo Kamran. Taigi 
aišku, kad Roždestvensky ne
drįsta plaukti tiesiog į šiau
rius, bet sukinėjasi prancūzi
škos Kochinchinos pakrantė
se, lyg ko laukdamas. Ma
tyt, laukia jis atplaukimo 
Nebogatovo, kuris Jau perei
tos sanvaitės seredoj per
plaukė Malakkos jūrių siau
rumų.

Į chiniškų portų Tsingtau 
1 d. gegužio atėjo žinia, buk 
aplinkinėse salos Hainan. 
Roždestvenskio laivyne susi
jungė su laivais Nebogatovo. 
Patvirtinimo, vienog, tos ži
nios dar nėra. Jeigu, iš ti
kro, abidvi maskoliškos lai
vynės jau susijungė, tai jos 
dabar drąsiau galės plaukti į 
šiaurius, laukti ilgiau nėra 
ko. Jeigu todėl Togo pano
rės mūšio ir užstos kelių, 
mušis greitai turės atsitikti. 
Bet šiųom kartu nieks neži
no, k it yra Togo laivyne; 
ant jūrių nieks jo nepatiko.

Pagal paskutinius, atėju
sius iš rytinės Azijos telegra- 
mus, Roždestvenskio laivyne 
visgi laikosi dar Kamran uo
stoj, tik,
prancūziškų valdžių, 
traukė truputį 
toliau, 
maskoliai
kariškųjų anglis ir valgio 
produktus, 
das vėl rengiasi atsiliepti 
prie Prancūzijos su protestu 
prieš laužymų neutrališku
mo.

Mandžurijoj pereitų san
vaitę nieko svarbaus neatsi
tiko. LineviČ pranešė carui, 
jog jis iš kelių kaimų išvijo 
japoniečius. Matyt, vienog, 
kad tai buvo tik toliau nusi- 
grudusios pryšakinės japoni- 
škos armijos dalys, kurios 
prieš didesnes maskolių pa- 
jiegas pasitraukė atgal, išsi
skirsčiusias pryšakinės armi
jos dalis sutraukė labiau į 
krūvų. Toki nusigrudimai 
toliau ir grįžimai atgal ka- 
riumenių dalių būva kiekvie
noj karėj, bet jie neturi 
svarbos.

Iš visko, vienog, nepai
sant ant pasigyrimų jenerolo 
Linevičo, matyt, jog japo- 
niečiai pertraukė maskoliškos 
armijos dalis: vienų, dide
snę dalį nustūmė į rytus, 
mažesnę gi išpalengvo stumia 
ant Vladivostoko, kurį japo
niškas vadovas tikisi neužil- 
gio atskirti nuo Siberijos ge
ležinkelio linijos ir, tokiu bu
du, perkirsti privežimų mai
sto, amunicijos ir naujų kar
eivių į tų svarbiausių, dar 
maskolių rankose pasilikusių 
tvirtynę Azijoj.

Maskoliški laikraščiai užti
krina, jog po paskutiniam ne- 
pasekmingam mušiui po Mug- 
denu ik-šiol, maskoliška ar
mija jau ne-tik papildė nuo- 
trotas, bet likosi labiau su- 
drutinta ir gali stoti į nau
jus mušius, tik, nežinia, ar į 
teip jau nepasekmingus kaip 
iki šiol?

Japoniečiai, vienog, teip-

ant prisakymo 
pasi- 

nuo kranto 
Nuo svetimų laivų

krauja ant savo

Roždestvenskio

iš porto
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apie tai žinių nėra. Užtai
Varšavoj ir Lodziuje, taigi . tymų tautoms, tikėjimams ir 
didžiausiuose Lenkijos mie-1 luomoms.
etnose neatėjo be gana di- II). Etnografiškosios Lie- 
dėlių kraujo praliejimų, su-j tavos su taisymo pamatai:

’ trėmimuose darbininkų sn 1) Autonomija su seimu 
kariumene apie 100 ypatų 11- Vilniuje, renkamuoju vieno
kos! užmuštų, o tame akai- tinu, lygiu, slaptu ir tiesiu 
tliuje daug vaikų ir moterų, balsavimu, neskiriant

Nors kariumenei buvo pri- tautos ir tikėjimo, 
sakyta, bent teip rašo laik- 2) Lygios tiesos 
raščiai, prie vaikymo minių | mažomsioms tautoms 
nesiskubinti su vartojimu jimams Lietuvoje; 
giuklų, bet ji, pamačiusi ant Į 3) Lietuvos gyventojai kar- 
gatvės pulkų darbininkų su eiviauja tik savo krašte, 
raudona vėlava, tuojaus pra- III). Autonomiškoji Lie- 
dėjo šaudyti. tuva susideda lygiomis tieso-

Pirmutiuis darbininkų su- mis su visomis dabartinės 
sirėmimas atsitiko Varšavoj Rusų valstybės tautomis ir 
1 d. gegužio ant kertės Jeru- šalimis — federacijou. San- 
tolimos ir Geležinės gatvės, tikins, jų tiesas ir prider- 
kur po pietų ėjo pulkas dar- mes išaiškįs parlamentas iš 

Ėjo jie ramiai, susivienijusių šalių atstovų, 
gubernatorius.

gi, nelaukė, raukas sudėję, 
maskolių susidrutiuimo, bet 
ir japoniečių armija ne- 
•tik uždengė savo nuotrotas, 
bet gana žymiai likosi audru- 
tinta. Londono laikraščiai 
garsina, jog Oyama išsiren
gęs nelaukti mūšio terp Togo 
ir Roždestvenskio laivynių, 
bet jis su žemės armija žen
gia palengva vis toliau į šiau
rius, rengiasi prie apgulimo 
Vladivostoko. Jeigu jam 
pasisektų pirm atplaukimo 
Roždestvenskio apvaldyti 
svarbesnes kalvas prie uostos, 
Koždestvenskio laivai butų 
atiduoti ant malonės kanuo- 
lių šūvių nuo sausžemio, 
kaip tai buvo po Port Arthu- 
ru. Jeigu pirm atplaukimo 
Roždestvenskio tas atsitiktų, 
maskoliškai laivyne! nebųtų 
nė ko plaukti į Vladivostoku; 
turėtų ai*irubežiuoti užpul
dinėjimu ant japoniškų 
transportų, gaudyti svetimus 
laivus pristatančius JaĮ>oni- 
jai karėj reikaliugusdaiktus. 
Ir tų Įiasekmiugai galėtų at
likti vien tąsyk, jeigu įsteng
tų sumušti Togo laivynę ir 
apvaldyti kokį japoniškų 
portų.

Amerikos laikraščiai garsi
na, buk prezidentas Rooee- 
velt, susitaręs su kitoms neu- 
trališkoms viešpatystėms, ga
lutinai išsirengęs yra įsiki
šti į vedamą karę ir taikyti 
kariaujančias puses ir, buk, 
t<>‘lei jis grįžta greičiau i 
VVashingtouą,negu buvo keti- ir 1 policialaa likosi uamuMi. 
nęs. Taikyti, vienog, ka
riaujančius galima vien tų- 
-syk, jeigu jie nori susitaiky
ti; priveikti nenorinčius pri
imti svetimų tarpininkystę 
Roosevelt neturi tam tikslui 
reikalingų pajiegų.

privilegijų ir varžomųjų įsta nieko nė vienbalsis valsčiaus 
pasipriešinimas.

Aluntoje yra viena lietuvi
ška sankrova.

7,Viln. Žinios.”

lyties,

visoms 
ir tiks*

Metas XIII

•v

Japonijos ran-

Revoliucija Maskolijoj.
Ant nuraminimo šiek-tiek 

gyventojų Maskolijoj, per 
Velykas caras išleido vėl ma
nifestų su visokiais pažadėji
mais be vertės. Savo manife
ste jis žada laisvę visokiems 
išpažinimams. Panašius, vie
nog. pažadėjimus jis jau ne- 
sykį pagarsino ir už tai, y- 
pač nepažįstanti prietikių 
Maskolijoj, Amerikos angli
ški laikraščiai, išleidžiami 
kapitalistų, bandė jį persta
tinėti net už laisvės nešiotojų 
— bet tos laisvės išpažinimų 
kaip nebuvo Maskolijoj, teip 
nėra; neduos jos ir naujas 
caro manifestas, išduotas ant 
viliojimo lengvai randui ti
kinčių. Toliau caras dova
noja ūkininkams tulus jų ne
užmokėtus mokesčius, iš-viao, 
kaip laikraščiai garsina, su 
viršum 30 milijonų doliarių. 
Dailiai skamba tos caro dova
nos manifeste. bet iš tikro 
jos yra be vertės: randas do
vanoja ūkininkams užvilktus 
mokesčius, kadangi mato, 
kad jų jie niekaip negali iš
mokėti. Jeigu nuo skolingų 
ūkininkų randas atimtų jų u- 
kės, tai jų parduoti negalėtų, 
nes nebus kam pirkti, ūkės 
liktų neapdirbtos, o iš jų iš
vyti ūkininkai padidintų 
vien baduolių skaitlių, tie gi 
didina keliančių maištus ei
les. Taigi, aišku, kad caro 
manifeste žadamos žmonėms 
dovanos yra be vertės.

Daugiau jis savo manifeste 
žmonėms nieko nė nežada, 
apdovanoja vien urėdninkus 
paaugėti n i mais, rangoms ir 
orderiais, iš ko žmonėms nėra 
nė jokios naudos.

1 d. gegužio, taigi antrų 
maskoliškų velykų dienų, 
Maskolijoj laukė svarbių dar
bininkų maištų. Ar iš tikro 
svarbesni maištai buvo Ma- 
skolijos viduriuose, arba net 
Peterburge, arba Maskvoj,

bininkų.
Ant syk atjojo eskadronaaj Vilniaus 
ulanų ir be jokios provokaci-Įgrovas K. K. Pahlen, įteikė 
jos iš darbininkų pusės, su Į miesto valdybai krikščioni- 
kardais puolėsi ant minių ir j škų keptuvių darbininkų
pradėjo kapoti. Pasitrau* prašymą sumažinimo darbo 
kus raiteliams, atbėgo ant laiko ir aprybojimo užmokė- 
vietos infanteristai ir tuojaus įsčio už darbą ir patarė miesto 
aštriais šūviais pradėjo šau-, tarybai pirmainjame susirin- 
dyti į krūvą žmonių ir daug! kime peržiūrėti tą darbiniu- 
jų užmušė arba Įtašovė. 5 Į kų prašymą.
valandą vakare kareiviai Teiposgi jis įteikė miesto 
pradėjo šaudyti ant A uksinės tarybai mėsininkų ir jų dar 
gatvės į einančius žmonis ir j bininkų prašymą sumažinti 
užmušė arba pašovė apie 20 pardavinėjimo laiką. i>atar- 
ypatų? 9 vai. vakare, neto- damas jai pirmam jame jos 
Ii Viudobonos geležinkelio susirinkime apsvarstyti 
stacijos, nežinia kas metė di- klausymą.
namitinę bombą į kazokų i>a- Paskutiniu laiku vanduo 
trolę. Expliozijoe 3 kazokai Nėryje nuslūgo, bet susižino- 

jimo distancija dar nepradė
jo upės tyrinėti. Sielius 
pradės leisti tik gegužės mė
nesio pabaigoje.

Garlaiviai iš Vilniaus į 
Verkus ir atgal pradės plati- 
kinėti tik nuo 28 gegužės. Šį
met bus labai daug sielių, 
nes kirs Verkų mišką.

Iš visų pusių žmonės de
juoja. nesant linų sėmenų. 
Pernai šalna nukando galve
nas ir sėmenys Į»agedo. Vil
niuje sėmenis i>arduoda po 
pustrečio rublio už pūdą ir 
žadn 85% daigos.

Vilniuje ketina įstegti pa- 
sigelbiamojo kredito draugi
ją. Ta draugija turės i>a- 
prastus įstatus, tik 17 parag- 
raf. bus papildytas šiais 
punktais: „Draugija išduos 
j>askolas, užstatant solo-vek- 
selius žemdirbių dvarais ap
rūpintus,” tarpininkaus ,,o- 
peracijose” ir duos „užsta- 
Čiilsiems ūkės produktus lig- 
laikines paskolas, duodama 
tiesą tuos tavoms ir produk
tus užstatyti ir kitose įstai
gose.”

Vilniaus mokslo aiiskričio 
globėjas leido įtaisyti švent- 
dienines mokyklas darbinin
kams prie Panevėžio ir Tau
ragės degtinės sankrovų.

Vilniaus priemiesčiuose 
šulinių niekados nekuopia. 
Grendinių tenai nėra ir visas 
purvas įsisunkia į žemę. 
Vanduo gėrymui sudrum
stas ir smirda, o dabar ran
dasi ir kirmėlių.

Potam infanteristai pradėjo 
šaudyti į žmonis visai nedaly
vavusius demonstracijose, iš
einančius ant pliaciaus prieš 
stacijų nuo atėjusio į Varsavų 
trukia Ant priemiesčio 
Pragos, 10 vai. vakare, teipgi 
buvo susirėmimas darbinin
kų su uzarais. Ant prie
miesčio Volėe kareiviai per
šovė studentų, kuris baudė 
prakalbėti į susirinkusias 
žmonių minias.

Nors randas dabar stengia
si teisintieji, buk jo buvo 
prisakyta kariumenei nesi
skubinti su vartojimu ginklų 
prieš darbininkus, bet, aišku, 
kad buvo kitai p, kad karei
viams slapta buvo prisakyta 
šaudyti į žmonių minias, kur 
tik proga pasitaikys. Kar
što kraujo, kvailas oficieras 
vienas galėtų, priešingus in
strukcijai, kareiviams išduo
ti prisakymus, Lenkijoj gi 
visur kareiviai jieškojo vien 
progos aut minių išbandyti 
karabinus.

Pirmų dienų gegužės, dide
sniuose Lenkijos miestuose 
turtingesniejie gyventojai 
nedrįso išeiti ant gatvių. 
Kas galėjo, tas pirm laiko iš
dūmė į užrubežius.

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

Susivažiavę Vilniuje lietu
viai, kovo mėnesyj, nutarė 
skelbti ir vykdinti šio svar
baus momento Lietuvos rei
kalus:

A. Tuojaus'pabaigti karė.
B. I). Tuojaus sušaukti į- 

steigiamasis susirinkimas ap
skritai visos Rusų valstybės 
Peterburge ir skyrium etno
grafiškosios Lietuvos Vilniu
je, liuosai išrinktas visuoti
nu, lygiu, slaptu ir tiesiu 
balsavimu.

Įvykdinimui tokio išrinki
mo būtinai reikalinga:

1) Laisvė žodžio, spaudos, 
susirinkimų, draugijų, ypa
tus ir namų nepaliečianybė;

2) Išliuosavimas visokių 
politiškųjų ir tikėjimiškųjų 
prasikaltėlių;

3) Panaikinimas visokių

Iš Vilniaus gubernijos.
Aluntos miestelyj, Ukmer

gės pav., žmonės jau kelis 
prašymus davė valdžiai, kad 
prašalintų dabartinį mokyto
ju, Mažeiką. Bet, nežinia 
kodėl, iki šiol tas prašymas 
pasiliko vietinės valdžios ne
išklausytas.

Dabar žmonės kreipsis į 
m misterį.

Kada senasis teisdaris Sko- 
gunas buvo atstatytas nuo 
vietos, o išrinktas naujas, 
Katinas, ir jau šešis mėne
sius buvo pildęs teisdario rei
kalus, žemiečių viršininkas, 
nežiūrėdamas ant to, savo dė
ka atstatė jį nuo vietos ir už
tvirtino Skoguną. Neįgalėjo

Iš Kauno.
4 d. balandžio suštraikavo 

vežėjai i>er Nėrį terp Kauno 
ir Viljamjiblio priemiesčio. 
Nors algų jiems padidino die
nų 5 kap., o naktį 25 kap., 
bet jie nesutiko. Daugybė 
žmonių susirinkt) ant upės 
kranto, bet pervažiuoti nega. 
Įėjo.

Rekošienės dirbtuvės dar
bininkai nusprendė įsteigti 
bendrų sankrovų. Prie to 
prisideda ir kitų dirbtuvių 
darbininkai.. 7 d. balandžio 
buvo susirinkimas pas advo
katų Bociarskį; 
stengiasi išgauti 
dimų.

Rekošienė 
valdžios lei-

DauguvosIš Krėslą ūkio,

27 d.kovo, 9 vai. ryto, vy
resnysis policijos miestsargis 
Jonas Romidovskis, 72 metų, 
ėjo į pačtų atsiimti apdrau
stus (registruotus) laiškus, 
bet nenuėjus jam iki tiltui, 
užpuolė jį keli žydai, šovė iš 
revolverio ir sužeidė. Spėja, 
kad užpuolikai buvo Krės- 
laukio miestelėnai: Mansius, 
Liver ir Altkė Sneidmau. 
Šį dalykų ištirti pavedė ka
rės teismui ir kaltininkai bus 
nubausti pagal karės laiko į- 
sta tymus.

Iš Gardino
Kerespondentas dienraščio 

..Rus” patalpino gana įdomų 
,,Gardino vyskupijos globėjo 
apskaitą iš 1903-1904 m., a- 
pie cerkvines mokyklas”, kur 
iš 564 mokytojų — 387 ne
turinčius mokytojaus tiesų. 
Kaip }>aairodo, tai 115 iš jų 
yra baigę kokias tai dviklesi- 
nes, bene tas pačias cerkvi
nes, o kiti visai be jokio ap
švietimo. Nedyvai dėlto, 
jeigu apšvietimas čia teip 
žemai stovi.

Iš Suvalkų gubern..
Pajevonio valsčiaus ūki

ninkai nutarė ir pasiuntė vy
riausybei šitokį prašymų:

1) Kad pradedamosiose 
mokyklose butų mokinama 
lietuviškai;

2) Kad teismuose butų į- 
vesta garsinti nusprendimus 
ir išklausinėti liudininkus 
prigimta kalba;

3) Kad ugniapinigius pa
mažintų ir atšauktų takso
nus;

4) Kad mokestį ant Varsa- 
vos ligonbučio prašalintų, 
nes ūkininkams beturčiams 
susirgus, valsčius turi jį ap
mokėti;

5) Kad prašalintų akmen- 
pinigus ir visokius muitus 
miestan įvažiuojant;

6) Kad mokestį už gyvu
lius pašalintų, nes pastipus 
gyvuliui, ūkininkai nieko 
negauna.

Tas buvo nuta'rta 2 d. ba
landžio ir per pavieto virši
ninkų, su viršum dviem šim
tais parašų, likosi pasiųsta į 
Peterburgu.

Suvalkų gimnazijos moki
niai pareikalavo vasario mė
nesyj, kad visi dalykai gim
nazijoje butų išguldomi len
kiškai. Apie 150 mokinių 
buvo liovęsi dėlei to ėjų į 
klesas, bet iki šiol, kiek gir
dėt, tasai užmanymas įvesti 
lenkiškų kalbų į Suvalkų gim
nazijų pasibaigė tuo, kad ko
kios dvi dešimtys mokinių 
turės trauktis iš gimnazijos 
šalin. Bet tos aukos nenu
eis ant vėjo ir galima tvirtai 
tikėti, kad lenkai tame daly-

ke gal ir ueužilgio laimės. Da apie aukas revoliuci- 
Senapilės vyriškosios gim- jos reikalams.

nazijos mokiniai buvo teipgi j Pirmesniam musų prane- 
subruzdę statyti reikalą vi- Šime buvo neaiškiai pasaky
mus savo valdžioms; surašė ta tūli dalykai, dabar juos 
juos ir žadėjo siųsti gimnazi- paaiškinam.
Jos direktoriui, \ aršavos a- I. Aukas galima siųsti: 
pielinkės mokyklų karato-1 m u g q atstovams. A- 
riui ir apšvietimo ministe-' merikoj juomi yra J. Uža
riu!; bet paskui apsėdo, ma- Mas. Jisai surinktus pini- 
tyt, karštis perėjo, ir, kiek jgus, arba jam prisiųstus, pri- 
girdėt, tų savo reikalavimų i8iųg raumis. (Adr.: J. II- 
nė nežada statyti. Pasielgi- gandas, 3108 Halsted str., 
rnas butų tikrai vaikiškas. Chicago, III.), 
bet reikalavimai gana rimti lietuvių 1
ir, gaila butų, kad tas Jų su-1 r e d a k c i j o m s, 
bruzdimas ant šurmuliavimo apsiims priimti
vien pasibaigtų. Reikalą vi-hr mumis priduoti (yra tai 
mais jų žadėjo būti: redakcijų dalykas pranešti

1) \ idutiniam metiniam savo skaitytojams,, ar aosii-

Amerikoj
1 a i k r a š č i ų

, kurios
aukaspriimti

pranešti
metiniam navo skaitytojams,, ar apsii- 

procentui mokinių Senapilės ma tai padaryti). Ir, galima 
gimnazijos išpuolant: lietu- wų8ti ,,Darbininkų
vių — 3v%, lenkų — 29%, j B a 1 s o” Redakcijai stačiai, 
žydų— 13%. rusų — 12% ' 
ir kitų tautų — 7%, jie reika
lavo įvedimo priverstino iš
guldymo lietuviams lietuvi
škos kalbos, lenkams gi len-1 
kiškos, nemažiaus kaip 5 kar
tus per sanvaitę. Prieg tam, 
išguldymas tų dalykų turi 
būti visai priderantis, teip, 
kaip dabar yra vedamas iš
guldymas rusiškos kalbos.
- 2) Dėlei tos pačios prieža
sties jie reikalavo (žinoma, 
ant rašto, kurį palaikė savo 
kišeniuje)—įvedimo tautiškos 
istorijos tam tikrose kalbose. 
Apart to: mokinių knygynuo
se, anot to reikalavimo, turi 
būti lygiai su rusiškomis ir 
lietuviškos, lenkiškos ir žydi
škos knygos.

3) Kad profesoriai ir gim
nazijos vyriausybė butų ski
riama nei>aisaut į tautystę.

4) Kad profesoriai mo
kyklose ai>sieitų su mokiniais 
l>adoriai ir atsimintų, jog jie 
privalo visados tarnauti tik 
mokinių reikalams. Išėjus 
gi iš gimnazijos,mokiniai pri-j 
klauso tik tėvų ir globėjų 
priežiūrai.

5) Kad profesoriai atsisa
kytų nuo visokių provokato
riškų ir rusifikatoriškų pa^ 
linkimų. t

6) Per tai, būtinai reikalin-į 
ga išnaikinti internatą. kaP 
po grynai rusifikatorišką į- 
staigą, kuri jokiu budu nei
na mokinių naudai, bet jų 
ištvirkimui.

7) Kad Pedagogų Tarybo
je butų išrinktiejie mokinių 
tėvai; jų turi būti nemažiau, 
kaip profesorių. Negalima 
prašalinti iš gimnazijos mo
kinių ir uždėti sunkesnę bau
smę be peržiūrėjimo Pedago
gų Tarybos.

8) Būtinai reikalinga pra
šalinti visoki suvaržymai, pri
imant mokinius į gimnaziją, 
išnaikinti konkursiniai egza
minai į prirengtinę klesą ir 
atidaryti šalutiniai 
žemesnėse klesose.

Ir, ant galo, kad 
butų prašalinti nuo 
jų vietų: Goronovič, Razu- 
meičik. Gackevič, Važiejev- 
ski, MikneviČia ir Vloška. 
kurie labiaus tinka prie poli
cijos, kaip prie pedagogijos 
tarnystes.

Apačioje tų reikalavimų 
padėta pasarga:

„Štai, ponas Direktoriau, 
musų mažiausi reikalavimai, 
jie yra visai išmintingi, tei
singi, legališki ir išpildomi. 
Laikome už reikalą pridėti, 
jogei persimainant dabarti
niam Rusijos surėdymui, męs 
žengsime ir toliaus savo rei
kalavimuose. Męs labai pra
šome persiųsti šituos musų 
reikalavimus ponui Kurato
riui. Kopijos, nusiųstos mu
sų Kuratoriui ir Ministe- 
riui.”

— Nuo aukautojų priguli, 
kokį kelių išrinkti.

II. Koki bus išleidimai, 
buvo tai nurodyta. Reika
linga paleisti musų reikala
vimus į plačių mynių, išai
škinti siekimus, išjudinti 
žmonės, pakelti supratimų 
reikalingumo revoliucijos ir 
kelio prie jos bei įvykinimo; 
toliaus — ginklai, pagaliaus 
tam reikalingi žmonės. Ki
tur kam išeis, negalima iš 
anksto pasakyti, nes nėra ži
noma. Visi pinigai bus iš- 
leidinėjami pagal reikalo.

III. Apyskaita įplauku
sių pinigų, bus garsinama 
,,Darbininkų Balse”, rubri 
kojer Aukos Revoliu
cijos Reikalams. 
Apyskaita išleistų pinigų te
galės būti apgarsinta reika
lui pasibaigus. Kas yra pa
daryta ir daroma, yra garsi
nama ,,Drb. Balse.”

IV. Jokio ypatingo ,,Re- 
voliucijinio Komiteto Euro
poje” nėra. Lietuvoj visų 
reikalų veda Lietuvių Social
demokratų Partija. Jos at
stovu užsienyje yra ,,Darbi
ninkų Balso” Redakcija, prie 
jos reikia kreiptiesi, norint 
prieiti prie Liet. Soc.-dem. 
P.. Redakcija pati jokių iš
leidimų nedaro, jei-bent pa
vestų ar prisakytų Partija, 
kuri daro išleidimas ir pa
skiria, kam kiek reikia. Pi
nigus Redakcija jai persiun
čia. Joki vardai ypatų, pri - 
klausančių prie L. S.-D. P. 
negali būti garsinami, nes tai 
yra draugovė slapta ir negali 
būti vardai garsinami.

,,Darbiniu. Balso” Redak
cija.

Londonas. 16 bal., 1905 m..

skyriai

tuojaus
mokyto-

Iš „Vila. Žin.”.
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„Zapasniejie!”
(Atsišaukimas).

Caras pašaukė jus karau 
su japonais. Jis jau išdergė 
karo reikalams apie tūkstan
tį aštuonis šimtus milijonų 
rublių, išplėštų alkaniems 
žmonėms. Jis leido savo 
valdininkams lig sočiai pri- 
sivogt iš pinigų, paskirtų 
nuplyšusio, alkano kareivio 
reikalams. Jis jau išklojo 
daugiau šimto tūkstančių vy
rų ir, pristygęs gyvos žmonių 
mėsos, liepia dabar jums 
mest senus savo tėvus, 
sti šeimynas j savo 
Mandžurijon eiti. Ir
jo paklausę. Mandžurijoj atsi- 
dursit, busit tuokart priver
sti mirti badu ir vargu, sta
tyti savo kaktas prieš japonų 
kulkas ir ant galo, gal išmar- 
gįsit, užmėšit svetimo krašto 
laukus savo kaulais.

Carui reikalingas 
kraujas, jūsų galva,
paklauskite, kų sumislijo jis 
už jųsų gyvastį nusipirkti?

Caras Mandžurijos nori. 
Mandžurijoj auga gražus 
miškai, yra augšti kalnai ir 
kalnuose, gal būt, guli auk-

aplei- 
šalį ir 
jeigu .
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LIETUVA

K. Vai-

pagirtina, jei-

[sz Amerikos

Isz darbo lanko.

suokiame padėjime.

s

tebe-

gešeftas”, caras už žmonių priežastim tokio snaudimo.
milijonus pratiesė per užim-

V ar k Šas.

Rd

Vienykitės, kaip išmanyda-

sigėre tai užsimanė uar aisaiaus sigei 
pasirodyti svetimtaučiams, ant ko | Suko

Iš 19, 
skaityti 
laikraŠ- 
yra il-

Nelaimes aut geležinkeliu.
PasažieriŠkam traukiniui Chesa- 

peake ir Ohio geležinkelio, lekiant

Pranyko riukika* inoke*czlu.
San Francisco, Cal. Rinkėjas 

mokesčių, Edwardas F.Smitb, su
rinkąs 39 tūkstančius doliarių, pra
nyko,nepalikęs ženklo.

Buru koiionija.
Georgijos valstijoje žada būti 

uždėta Būrų koiionija, į kurią at
sišaukė jau apie penki šimtai nau- 
sėdžių.

5 Chicago, Ill. Pasidėkavo-

*) Mum* rodosi geriausiai balsuoti jau 
ui pirmiau pamatyta* kandidatus; •ta
tai t vi* naujus, rinkimai be raikai o už
sitraukia ant ilgo laiko. Kaso* globė
ju* pridergtų rinkti ii to* pačio* vietos, 
kur yra kasteriu*: ii toli važinėti ant 
peržiursimo kaso* ne paranku, ta* pada
rytų tik neraikalingua kaitų*.

kantai ir pirkliai.

T

ktp
minta

eas, sidabrai?. O pas carą y- 
ra alkani broliai, dėdės, tetu
tės. pulkai augštų valdiniu- 

kurie gyvais pinigais 
ir išleidžia jų gyvą

peklą. Pas carą yra da sė
brai piniguočiai. Niekados 
nepasotinti, jie, prikrovę vie
ną maišą skatikais, pradeda 
kitą krauti ir teip be galo. 
Visa ta nutukusi dykaduo
nių gauja užuodč svetimos 
Mandžurijos turtus, užsino
rėjo, apvertus juos pinigais, 
sau pasivogt — ir dabar ca-. tųs jųjų gerove, 
ras perka musų krauju tuos 
kalnus ir miškus.

Caro valstybėj yra pabri- r ą!
HHHH. Vieni ir

susisamdė už skatikus j r u o t a

dys visoj Maskolijoj, tuokart tus pinigus 
priminkim, ko buvom išmo
kę, carui tarnaujant. Paim
kim ginklus į rankas ir pade
kime reikale galvas, tik jau 
ne už carų, bet prieš carų, už 
žmonių laisvę, už žmonių val
džių. Išmėtykim lizdų svie
to skriaudikų, išgriaukim 
dabartinę1 politiškų tvarkų ir 
pasistengkim jos vieton kitų 
pastatyti, kur valdžia butų 
žmonių rankose, kur valdžia 
žmonėms tarnautų ir rupin

a l i n caro valdžių 
ir pragaištingų ka

Tegyvuoja f e d e- 
, kiti susisamdė už skatikus Ir d c t a demokrati- 
tūkstančius darbininkų, pri- Įška lietuvių r e s p u- 
sidirFŽo kalnus tayorų ir nori b 1 i k a!
uos. savo pelnui, išparduot. Į 

Bet išparduot Įiačioj Masko- s v
i joj - nėr labai kur. Nepa- i r 

keliamais mokesčiais ir plėši
mu caro valdžia tiek išvargi
no ūkininkų mynias, kad jos 
nė be tavorų, pačios duonos 
dažnai neturi iš ko nusipirkt. 
Caras, vienog, myli tuos, ku-; snaudžia, 
rių pilnos kišenės. !____ ,
pinęs jų rūpesčiais, jis pasi- 
rįžo užimti naujas šalis ir su- į 
leisti 1 _ _
pirklius k fabrikantus, 
kad geriaus sektųs jiems jų

Tegyvuoja la i- 
darbininkai 

ocijalizmas!
Lietuvių Socijaldemo- 

kratų Partija.

Iš Londono 
Londono lietuviai

Išimant parapi- 
Susiru-ll0® ir sušelpiamosios draugy-

• stės „Vienybės”, joki susirin- 
■ • p ; kimai neatsibuną. Stoka va- 

tenai ganytis savusj(i°vlI *r suprantančių tauti- 
O šką arba darbininkišką klau

symą žmonių buvo ir yra

Vietinis kun. Talmontas. vie- 
savo žmonelestą šalį platų geležinkelį. Da- p°j raginti 

b^rgi, kada japonai sustojo i prie apsišvietimo, skaitymo 
jam skersai kelio, Mandžuri- i knygų ir laikraščių, varo įpa-

tingų propagandų: apgarsino 
caro malones ir ragina žmo
neles, norinčius sugrįžti Lie
tuvon, kreiptis prie maskoli
ško konsulio, kuris norin
tiems sugrįžti išduosęs pas- 
portus dykai!..........

Angliška Vidaus Ministe
rija išleido aplinkraštį į visas 
aptautinimo draugystes, Lon
done, uždraudžiantį tautieti 
ypatas, nemokančias skaityti 
arba rašyti.

13-tą, arba 14-tą dienų ba
landžio, šių metų, parlamen
te bus perkratinėtas įnešimas 
apsunkinantis ateivystę į 
Angliju ir Škotiją. Įneši
mas be abejonės taps užtvir
tinta. Apie nusprendimų 
pranešiu vėliaus.

Lietuvis.

jof neužleizdami, caras gele
žinkelį gina mušt} brolių 
krūtinėmis. Caro valstybė
je yra daugybė žmonių, užsi
degusių kerštu prieš jo šuni
šką valdžią. Kad išnaikint 
gavo priešus, valdžia užkimšo 
jais kalėjimus, pripildė Siby- 
rą ir tolymug Maskolijos pa
kraščius. Kada, vienog, pa
matė, kad priešų neįgalėsiau- 
ti, nutarė iš visų caro padė
lių paleisti piktą jai kraują, 

— gal tuokart, girdi, nusira- 
mįs. Taigi caras musų krau
ju jiori užgesjt kįlstančios re
voliucijos liepsną.

Ant galo, nepasotintu yra 
pats caras. Tas erelis su iš
skėstais nagais jau šeštą dalį 
pasaulio laiko apžiojęs ir vis 
da nori naujas tautas savo 
jungan pakinkyt. Mus gi 
jis verčia būti dabar kalviais 
svetimos nelaimės.

Bet caras gali Mandžuri- 
jon musų nesiųsti. Dabar 
jatn gana priešų pačioj Ma
skolijoj. Da vakar prieš jį 
buvo sukilę darbininkai, o su 
jais kartu studentai, apšvie- 
fitunai. net bajorai, net patįs 
fabrikantai. Sukilę be gin
klų, jie tapo kareivių kulko
mis išblaškyti. Neužilgio 
darbininkai vėl pasikels, tik 
jau ne su dykoms rankoms. 
Tuokart išsigandęs caras, vėl 
mėgįs pasislėpti už kareivių 
pečių, o jums gal bus liepta 
sukilusius šaudyt. Ir jeigu 
paliepimo klausysit, žinokit, 
kad praliesit kraują žmonių, 
kurie nori, kad svietui butų 
duota liuosybė ir valia pa
tiems savo reikalus vesti; 
kad žmonės darbininkai, kaip 
ir kiti, galėtų liuosai kovot

x už geresnį būvį, liuosai tver
ti draugovei, rinktis, šnekė
tis ir apie savo reikalus tar
tis; kurie nori, kad moke
sčiai, valdžios iš žmonių plė
šiami, butų perkelti is nu- 
skarelių ant turtingųjų ir su
vartoti ne valdžios, bet žmo
nių labui; kad viena tauta 
neslėgtų kitos, tikėjimai bu
tų visi lygus, kad teismuose 
(suduoee) butų teisybė, mo
kyklose — mokslas, lygybė 
— tarp žmonių.

Valdžios liepimo paklausę, 
jus da kokiam laikui susti- 
prįsit trukstančius nelaisvės te, matot, per akis, išjuokia 
retežius, kuriais lig Šiol su- Jua kunigėlis už jūsų 
kaustyti buvo caro padonai. jam duoslumą.

V yrai! argi męs savo krau- Vienykitės, kaip išmanyda- 
ju pirksim Mandžuriją carui nri, 0 pamatysite, kaip ir be 
ir savo krutinę ginsim nuo kunigo tarpininkystės atrasi- 
prapulties tuos, kurie mus 
pačius smaugia?

Ne! Jau jeigu mirti, tai 
mirti geriau savo krašte. Pa
kviesti kariumenėn, nestokim lietuviai rengia tam tikslui 
ir laukim pasislėpę, iki vėl draugystę, kurios mieriu bus 
nepasikels žmonės iš visų — agituoti terp lietuvių rei- 
kraštų prieš caro valdžią, kalus gemančins revoliucijos. 
Kada maišto liepsna pasiro- Visus ant to reikalo surink-

Smagu yra iš Amerikos 
laikraščių skaityti, kaip lie
tuviai rūpinasi apie ateitę sa
vo nuvargintos tėvynės: au
kauja ant revoliucijos, šel
pia kankinius ir tt. Tuo tar
pu pas mus Londone apie 
nieką daugiau neišgirsi, kaip 
apie vaidus, peštynes ir kitus 
nesmagius terp savęs apsiėji
mus. Išrodo, lyg kad butų 
be jokių jausmų....

Vienok teip prastai su jais 
nėra; daugumas iš jų atjau
čia padėjimą savo apleistų ir 
nuskriaustų maskoliško ran
do brolių, bet nežino, nuo 
kurio galo svarbesnį darbą 
pradėti. Teisybė, išimant 
kunigų, apšviestesnių žmonių 
čia nėra, bet suprantančių 
reikalą yra čia nemažai, tik, 
kaip jau minėjau, nemoka 
organizuotis. Kun. Talmon- 
tas, kuris, rodos, būdamas 
lietuviu, paeinančiu nuo to
kių pat prastų sermėgių, kaip 
ir musų visų tėvai, nė nemi- 
slija parodyt prasčiokams 
darbininkams kelią savo ge
ru paveikslu, bet, atpenč, 
gundo juos grįžti atgal į Ma- 
skoliją, kur, girdi, po užgi
mimo „naslednyko”, visiems 
busią atleista, kurie tiK nori 
grįžti. Ar šitoks kun. Tal- 
monto pasielgimas neparodo, 
kuomi jis yra?

Ne, Londoniečiai, teip, 
kaip dabar, kunigo už no
sies vedami, toli nenužengsi-

te būdą padėti savo paverg
tiems broliams iš-po Masko
liaus nagų išsprukti.

Girdėjau, kad keli lygiai

si upę tiesiog į 
Balso’* Redak-,,Darbininkų

ciją.
Butų labai

gu daugiau lietuvių, atjau
čiančių tų reikalų kuoskaitlin- 
giausiai prisidėtų.

Vanagas.

Liūdna* dalyka*
Berrington, III. 17 d. š. mėn. 

namuose Antano Pranaičio atsiti
ko liūdnas dalykas. MergyšČiai, 
dukteriai stovint prie pečiaus už
sidegė drabužiai ir teip apėmė vi
są liepsna, kad už kelių valandų 
mergaitė pasimirė. Motina, be- 
gelbėdama dukterį, teipgi biauriai 
apdegė ir guli serganti lovoje. Tė-

su smarkumu 50 mylių ant adynos, kretoriu kuopos S. L. A 
mašinistas su išgąsčiu patėmijo di- vada, pakilęs, pasiprašė balso ir 
delį medį, matyt vėjo nuverstą 
skersai bėgių. Noras sulaikyti 
traukinį nenusidavė ir traukinys, 
užėjęs ant mėdžio, iššoko iš bėgių 
ir nusirito nuo pylymo upėn. Ma
šinistas C. H. Dean likosi ant vie
tos užmuštas, o pečkury* Culp 
sunkiai sužeistas. Šeši pasažie- 
riai teipgi likosi sunkiai sužeisti, 
bet ne mirtinai.

Wibbrton, Okla. Oloj No. 19 
Missouri, Kansas & Texas Coal 
Co. atsitiko expliozija, kurios ola 
likosi išgriauta. Užbėrė iš viso 
13 darbininkų, kurie, kaip mena, 
visi likosi užmušti.

vas po tokio nusidavimo jaučiasi j<ot atkaklumui kapitalistų, strai- 
| kas Montgomcry Ward firmos iš- 
vežiotojų jau besibaigiąs,užkilo iŠ 
naujo su visu smarkumu ir plati
nasi kaip gaisras net ant tų firmų, 
kurios lyg šiol laikėsi nuošaliai. 26 
d. balandžio 800 išvežiotųjų de- 
partamentinių sankrovų atsisakė 
nuo darbo ir išėjo ant straiko. 
Darbdaviai iš savo pusės prašali- 

' na tuojaus kožną iŠvežiotoją, atsi- 
: sakiusį davežtį tavorus firmai Mon- 
| gomery Ward.

Nėra tad tai straikas,vedamas su 
tam tikra dalimi išnaudotojų, bet 
visas kapitalas rišasi ant nusmau- 
gimo , susiorganizavusio darbo. 
Kas iŠ tos kovos išeis pergalėtoju, 
sunku pasakyti. Išvažiotojai tu
ri simpatiją darbininkiškos 
visuomenės ir suglituotas unijines 
eiles, bet kapitalistai slepiasi už 
apkasų aukso, kariumenės, polici
jos ir teismų.

9 Augščiausias federališkas teis
mas Wasbingtone pripažino, buk 
įstatymas užgertas ant naujorkinio 
valstijinio seimo sulyg 10 adynų 
darbo, keptuvėse esąs priešingas 
konstitucijai. Kapitalistai moka 
versti#. Jeigu jiems prisieina nu
sileisti kaipo tiesdariams, tai jie 
priešiaasi kaipo tiesdariai ir varto 
kaip rankovę ir konstituciją ir 
įstatymus, žiūrint pagal tai, kaip 
jiems geriau tinka. Visi žino kaip 
sunkus, varginantis yra darbas 
keptuvėse. Žino, kiek sergančių 
krutinės ligomis yra terp kepėjų. 
Kiek kenčia visuomenė, valgydama 
duoną iškeptą žmonių persidir
busių ir sergančių. Bet kapitalis
tai nenori to pripažinti.

Kepėjai apšaukė straiką nuo 1 
d. gegužio New Yorke, jei savinin
kai keptuvių nepasirašys ant sutar 
ties 10 adynų darbo.

1 Mckees Rocks, Pa. Pabrike 
išdirbi m o plieninių geležinkelių 
vagonų straikas traukiasi nuo 10 
d. balandžio dėl į kompa
nijos nedalaikymo savo pažadų. 
Straikuoja čion nitoriai ir sudėji- 
kai, o su jais ir kiti darbininkai, 
kadangi nenorėjo duoti savę ilgiau 
išnaudoti. Sudėjikai reikalauja 
£7.50 už vagoną, o kompanija mo
ka vienu doliarių mažiau. Kiti 
darbininkai reikalauja po £2.00 už 
dieną. Darbas čion sunkus ir ne 
pamokamas, o viskas nuo štukų, 
priegtam labai tankiai sužeidžia ir 
užmuša.

5 Portlanp, Orzg. Vietinės 
unijos persergsti darbininkus nuo 
važiavimo ten dėl dide
lės daugybės žmonių jieškančių 
darbo. Kožnas geležinkelio trau
kinis ir garlaivis atgabena žmones, 
suviliotus augštomis mokestimis 
prie Lewis ir Clark parodos dar
bų.

Kompanija šūkt elti.
Pačto valdžia iš VVasbingtono 

persergsti gyventojus nuo kompa
nijos Home Cooperative Compa- Į 
ny, kuri turi savo otisus dvidešimt 
keturiuose miestuose ir priskaito- 
ma yra prie išnaudojančių žmo
nes.

Palikinta* lalalariiigoiuM iured- 
neniM.

Flint, Mich. čionai pasimirė 
92 metų sena Mary Stockdale. Vi
są savo turtą, apskaitomą ant 900 
tūkstančių dol.,per {Šnekėjimą ku
nigo išpažintininko, užrašė labda
ringoms įrednėms, nė cento nepa
likdama vienuolikos seserų vai
kams.

MaiMzt&N aut laivo.
Galvbston, Tex. Ant kariško 

laivo Galveston, priklausančio prie 
ginkluotų marinių pajiegų Suvie
nytų Valstijų, užkilo maištas mari- 
□ inkų iš priežasties žiauraus pasi
elgimo su jais komendanto VVillia- 
mo G. Cuttler.

Laivas stovėjo ant inkaro vieti
nėje prieplaukoje, kada 60 mari- 
ninkų pabėgo, o pasilikę atsisakė 
klausyti. Priešininkai vienog su
areštuoti ir susodyti į kalėjimą, 
pabėgusius gi gaudo.

Turi negerti,kad gauti turtu*.
Milijonierė Marė Clawson iš 

Clevelando užrašė visą savo turtą 
sunui su ta išlyga, kad per tris me
tus jis dirbtų ir gyventų padoriai. 
Jei per tą laiką nors sykį jis pa
sigertų, ar butų matytas netiku
sioje draugystėje, tai žudo savo 
tiesas prie turto ir gaus tik po pen
kis doliarius kas sanvaitė.

Banko klientai aprimo.
Nusiminimas klientų bankoFirst 

National Milwaukee’je apsistojo, 
išleidus aplinkraštį direktoriams 
banko su užtikrinimu, jog stovis 
banko yra geras, nors ir pusantro 
milijono yra nuglemžta Bigelo* 
wo.

Dega girio*.
Aplinkinėje Mesaba, Wis. užsi

degė girios. Nuo kelių sanvaičių 
neiŠpuolė nė lašas lytaus. Blėdys 
yra didelės. Šiaurinėj dalyj Wis- 
consino gaisrai girių platinasi ir 
gresia ūkininkų trioboms.

Neužkenke karui ne Kiek.
25 d. balandžio Chicagoje ant 

Cottage Grove avė. 7 metų mer
gaitė Jeanette Hoffman buvo už
gauta kėbelinio karo, bet teip lai
mingai, kad nepakliuvo po ratais, 
tik tapo užmesta ant serginio ir 
paskui numesta ant šalitakio be 
mažiausio užgavimo. Atsikėlusi 
nuo žemės, ėmė gintis nuo kon
duktoriaus,kad ji nesakysianti jam 
savo vardo, kadangi ji jo karui ne
užkenkė nė kiek.

1O milijonu ant pensijų profeno- 
riam*.

New York. Vice prezidentas 
National City Bank apreiškė, jog 
garsus Cornegie paskyrė 10 milijo
nų doliarių ant pensijų pasenu
sioms profesoriams aukštesnių 
moksliškų įtaisų Canadoj, New 
Foundlaade ir Suvienytose Valsti
jose.

Nelaime* kautynėse.
VVilkes Barre, Pa. Kietų ang

lių kastynėse Coningbam Shaft de
šimčiai anglekasių besileidžiant 
vindu žemyn truko plieninis ly
nas ir vindas su žmonėmis, su bai
siu smarkumu, nugarmėjo žemyn 
400 pėdų gylio. Nusileidęs tuo
jaus būrys gelbėtojų, ant dugno 
kastynės atrado bevaizdžią krūvą 
mėsos ir kaulų anglekasių ir gelež
galius sutrupėjusio vindo.

ISZ 
Lietnviszku dirvų,

Iš Rochester, N. Y.
Per Velykas, 28 d. balandžio, 

buvo laikytas ketvirtinis ir mėne
sinis susirinkimas draugysčių: 69 
kuopos S. L. A., D. L. K. Gede- 
mino Dr-tės, ir kuopos L. S. P. 
A. toje pačioje svetainėje. Apart 
užsimokėjimo mokesčių, prisirašė 
naujų sąnarių — vienas prie S. L. 
A. ir du prie L. S. P. A. Teipgi 
buvo perskaitytas straipsnelis iš 
apskaitos S. L. A. apie sužeidimą 
Kazimiero Kilikevičiaus. Po per
skaitymui susirinkušiejie draugai 
sumetė po kelis centus pašelpai 
nelaimingam, kuri taps pasiųsta į 
priderančią vietą.. Susirinkimas 
plačiai buvo šauktas per plakatus 
su nurodymais reikalingumo pri
gulėti į pagelbines draugystės, 
ypač tokias, kurios yraliuosos nuo 
visokių varžymų, kaip kad Dr-tė 
D. L. K. Gedimino; įstojimo į ją 
yra £1.00, mėnesinė mokestis 25c.

Bet tie širdingi užkvietimai su
tiko mažą atbalsį. Ant susirinki
mo atėjo vos po kelis sąnarius mi
nėtų draugysčių ir tai kiti iš jų teip 
buvo pilnai prisigėrę svaigalų, kad 
jie tiko greičiau kur kitur, bet ne 
ant susirinkimo klausymui svarbių 
dalykų ir apsvarstymui jų. Vie
ni teisinosi, kad Velykos, kaipo 
metinė šventė, tiko ne sssirinki- 
mams daryti, bet pasilinksmini
mams; kiti tiesiog Šaukė: užkim, 
dainuokim I

Beklausydamas tokių kalbų, se-

ėmė aiškinti linksmumą Šių laikų 
metinių Švenčių. Savo kalboje 
jis nurodė, kad šiądien mums 
linksma tik kada męs apsvaigina
me savo protą, užmuŠame savo 
mislis ir nematome, kas aplink 
mus dedasi, bet žiūrint sveiku, 
blaivu protu negalime rasti šią
dien-linksmumo kad ir per didžiau
sias šventes. Nelinksma, matant 
savo brolius Siberijoje kenčiant i 
Šaltį ir badą; matant, kaip jie varg-: 
sta ir žųsta kalėjimuose, persekio-1 
jami savo priešų vien už reikala
vimą savo tiesų, norą gyventi ir 
būti laisvais. Liūdna regint, kaip 
musų broliai žūva karėje, tartum 
kokioje skerdykloje, varomi ne
žmoniškų, žiaurių maskoliškų val
džių dėlei kokių ten netikusių pa
noriu kelių ištvirkusių niek
šų, žūva baisiuose skausmuo
se nuo sužeidimo, bado, Šalčio ir 
ligų, su skaudama širdžia palikus 
ten, tolymoje tėvynėje tėvus, bro
lius, seseris, gal vaikus ir pačią be 
kąsnio duonos, Šaltuose kampuose 
ir gal dar sergančius. Ir ant galo 
argi linksma tam, kurs už kąsnį 
duonos parduoda vienintelį savo 
turtą — vieką, kuris mato aplink 
savę gražumą ir perteklių gamtos 
dovanų, bet jam jos visos užgin
ta, atimta ir palikta tik skurdas ir 
našta sunkenybių?

Teip maž-daug kalbėtojas nuro
dinėjo ant dabartinio padėjimo 
draugijos ir aiškino principus so- 
cijalizmo, prie kurio męs turime 
plaktis, norėdami iškovoti savo 
tiesas ir atsiekti geresnį saubuvį. 
Kalba susirinkusiems patiko labai, 
ką pripažino ją garsus ploji
mas rankų. P. K. Vaivada yra 
geras tautietis ir su pasišventimu 
dirba ant tautiškos dirvos, šaukda
mas susirinkimus, aiškindamas 
reikalus ir rodydamas savo tautie
čiams geresnį kelią ateitin, už ką 
jam garbė tebūna.

Ant susirinkimo buvo teipgi ly
giai kviestos ir moterys, bet jų nė 
viena nepasirodė, ar tai dėlei ne
supratimo reikalo, ar dėl baimės 
apšneku, kokios kįlo joms atėjus 
ant vieno iš pirmesnių susirinki
mų. Jei nesupratimas reikalų su
laikė jas nuo atėjimo ant susirinki
mo, tai galima laukti, kad toliaus 
jos susipras, ir jei baimė buvo 
priežasčia, tai ji gali dar ilgai jas 
palaikyti savo glėby]. Tikime 
vienog, kad teip blogai su joms 
ne bus ir toliaus, jos ir pradės 
lankyt susirinkimus iš vieno su vy
rais. Kuopa L. S. P. A. neužil
go pradės laikyti susirinkimus kas 
antra nedėlia, ant kurių bu* laiko
mi draugiški pasikalbėjimai ir dis
kusijos.

Iš Eottsvillčs, Pa.
Pottsvilės kalėjime yra 19 tikrų 

lietuvių ir apie 5 Čia gimę, kurie 
yra suanglėję, bet skaityt nemoka 
nė angliškai nė lietuviškai. 
aŠtuoni moka lietuviškai 
ir penki ima lietuviškus 
čius. Iš lietuvių vienas
giausiai nusūdytas sėdėti, ant 3 
metų, kiti nusūdyti tik po mažai.

Pottsvillės kalėjimas yra pada
lintas į tris skyrius. Tiems, kurie 
sėdi už didesnius prasikaltimus, 
yra vieta gale, arti ofiso, 
drutesnio subudavojimo, langai 
augŠtai ir maži. Antras skyrius 
yra puspročiams; jame šiaudiniai 
pamesta ant grindų; čia nėra nė 
lovų, nė vandens, nė kitų daiktų. 
Trečias skyrius turi langus žemiau 
ir didesnius, yra koridoras ir Čia 
galima įsitaisyti visą vigadą, jai 
kas turi iŠ ko. Čia yra vieta tik 
trumpai sėdintiems. Kalėjimo dar
bu yra mezgimas pančiakų, audi
mas karpetų skudurinių ir gražių 
vilnonių. Už karpetus nieko nemo
ka, a už pančiakas, padirbus du 
tuzinu porų, toliaus gauni mokėt 
po 3 centus už tuziną: prie Šitos 
mokesties galima uždirbti 3 dol. 
ant mėnesio ir daugiau. Kožnas 
turi turėti savo locną liampą su 
stiklu; šviesai gauna vieną pintę 
karasinos ant sanvaitės iš kanto; 
jei to neužtenka, tai galima nusi
pirkti; štorninkai gali ateiti tris 
syk per sanvaitę, bet tik toki, ku
rie yra paskirti nuo kanto virši
ninko; knygius gali įeiti, kada tik 
nori ir gerai parduoti knygų, bet 
lietuviškų knygų čia neatsilanko, 
matyt nežino, kak kaliniai gali to
kius daiktus pirkti.

V. J. Šilsa.

jie yra linkę, susidarė į būrį muzi
kantų ir išėję ant gatvės, pradėjo 
griežti ties langai* praeidami. Ne
žinia su kokiu mieriu jie tą darė, 
ar kad surinkti keletą centų pelno, 
ar kad pasirodyti,kaip jie netikusiai 
gali griežti. Bet būdami gerai į 
traukę, neilgai gavo juokinti žmo
nes, nes atėjo du policijantai ir iš
vaikė.

Yra nemažai ir suprantančių, bet 
darbuotis lygšiol dar vis neišdrį
sta, nes bijo, kad nebūtų apšaukti 
bedieviais ar šliuptarniais ir liktų 
terp jų be garbės. Mat yra ko bi
jotis.. ..

Laikraščių ateina čia: „Lietu
va,” „Vienybė,” „Spindulis,” 
„Keleivis” ir „Saulė.” 1

Draugystė Lietuvos Sūnų gy
vuoja Čia nuo sausio 1905 m. ir 
neseniai susitvėrusi, kuopa Tėv. 
Mylėtojų Dr tės. Kaip prie drau
gystės, teip prie kuopos mažai sa- 

‘narių priguli.

Cambridgeport, Mas.
Negalima užtylėti nepranešus 

žinios iš pasielgimų lietuvių Cam* 
bridgeporte. Čion jie savo įpra
stu badu, kaip tas gal yra ir kitur, 
ant visokių pasilinksminimų, šven
čių ir susirinkimų, kaip krikštynų, 
varduvių, veselijų ir tt. už šven
čiausią dalyką laiko girtavimą. 
Taigi besiartinant vftlykoms.jie per 
viens kitą apsirūpino alum ir dek- 
tinę kuodaugiausiai ir dastatyto- 
jas šitų dalykų prišilo gana, kol 
visus aprūpino. Todėl Kristui kė
lus, jau iš pat ryto lietuviškuose 
namuose pradėjo ūžti kaip bitės 
avilyj ir birbinti nelemtai ant ar
monikų. Kada jau viso noro pri
sigėrė tai užsimanė dar aiškiaus

io Brockton, Mus.
26 d. balandžio, ant susirinkimo 

laisvės draugų komiteto, mes iš
rinkome kandidatus į centrai i šką 
komitetą priiminėjimui ir pasiunti
mui aukų, sudėtų ant sušelpimo 
revoliucijos Maskolijoj, Mes sta
tome sekančius kandidatus: pirm- 
sėdžiu — šerną „Lietuvos” re
daktorių; sekretorium — Širvydą, 
busiantį „Kovos” redaktorių; ka
steriu — OlŠevskį „Lietuvos” iš- 
leistoją-.kasos apiekunais: Dr. šliu
pą, Dr. BaceviČią ir K. Oksą iŠ 
Brocktpno*). Dabar sušelpimui 
revoliucijos turime.. £172.50. Ant 
minėto susirinkimo tūli komiteto 
sanariai ištarė nuomonę, kad rei
kia saugotiesi partiškumo,-bet kaip 
visur, teip čia tą nepartijiŠkumą 
reikia suprasti, kad kiti nedrystų 
turėti kitokių nuomonių. Tokį 
darbą ir tokį supratimą vienog kiti 
palaikė už vodingą. Mes truk
dome darbą,negalėdami susitaikyti 
ir patys bandome žengti vėžio 
žingsniu. Su laiku vienog gal su- 
siprasime, bet kad dabar svarbi 
valanda, tai reikia bent kitų darbo 
nestabdyti, negriauti.

Mieli broliaiI Nelaukime ragi
nimų, nes valanda svarbi, eina čia 
apie labą, apie ateitį musų tėvy
nės, skriaudžiamos ir myniojamos 
ne labo caro ir rujų jo tarnų. Vi
sas Maskolijos pavergtas tautas, 
net visus doresnius maskolius 
apėmė revoliucijos dvasia, visi 
trokšta laisvės teip kaip ir mes. 
Kovojanti už tėvynės laisvę musų 
broliai, statanti savo krutinės už 
jos laisvę, nesigailinti savo gyva
sties,Šaukiasi prie musų, vien pini- 
giškos pašelpo* melsdami. Au
kaukime, po kiek kas išgali, nes 
be pinigų negalima kovą vesti! 
Todėl, kur tik yra lietuviai, kur 
tik skamba musų kalba, visur dė
kime aukas ant išliuosavimo musų 
tėvynės!

Te gyvuoja laisva visą musų tė
vynė Lietuva!

M. Stepulionis.

siniai kinis Orfeus.
Ponia Stasė Brooks, puiki drau

gijos peteliškė, tikrai pailso, pra
leisdama nepaprastai alsų rytą ant 
priėmimo moterų yvairių tautysčių 
ir visokeriopų pretenzijų, atsišau
kusių ant pagarsinto pajieŠkojimo 
guvernantės. Sulaikydama žio
vulį merginai su balta kepuraite, 
paduodant jai kortelę ir kelis kon- 
vertus ant sidabrinės tacos, grei
tai peržvelgė įdėtus paliudijimus 
su parašais žymių žmonių.

„Aš matysiu ponią Heidle, Ma
re, bet daugiau nė vienos šią
dien.”

Ponia Brooks besanžiniškai išsi
tiesė ir pusiau pakilo,įėjus kamba
rin jaunai, gražiai moteriškei.

Atmosfera Onos Heindle kvėpa
vo sanjausmu, saldumu ir išgale.

„Ar tamista ateini, atsiliepdama 
ant mano pagarsinimo, poni 
Heindle? Meldžiu sėstis, ragino 
ponia Brooks maloniai. ,,Su
pranti tamista, aš reikalauju geros 
kalbainės ir augštesnės muzikan
tės?”

„Aš gyvenau Vokietijoje pasku
tinius penkis metus, be perstojimo 
mokindamas! muzikos ir kalbų,” - 
buvo atsakymas žemu saldžiu balsu

Kaip sau nori, Šita moteris visa
me įkvėpė užsitikėjimą; dabar jos 
gražis sujungtas su josios gyveni
mu, plasnojančiu organizmu, ro
dosi pripildė kambarį šviečiančiu 
ėteriu.

Pasigirdo klyksmas balsų ir 
du gražus vaikučiai įsiveržė į kam
barį, abudu nutvėrę už rankos 
rimtą, dailų vyrą apie trisdešimties 
penkių metų, kurį ponia Brooks 
perstatė kaipo savo brolį. Vaikai, 
matyt, buvo sugadinti, išlepinti, 
kadangi vietoje tuojaus nusimal- 
šinti prie svetimo žmogaus, jiedu 
pasižiurėjo į ją su neslepiamu pa
sigerėjimu,ir Alekas.vvresnysis.s u-

), „Mama, mums patinka šita

ponia; ar ji bus musų guvernan
te?”

„Galbūt, vaikeli.”
„Pavelyk tamista man iki ryto

jaus apsvarstyti. Aš telefonuosiu 
ant tamstos adreso rytoj, antrą va
landą. Mes išvažiuojame į Newpor- 
tą sekančią dieną. Ar galėtumei 
tamista tam laikui pasirengti, poni 
Heindlė?” 
„Kada tik tamistai norėsis” — bu
vo pusbalsi* atsakymas, kalbėto
jai išeinant iŠ kambario ir iŠsine- 
šant daug vaikumo su savim.
„Ką tu misliji, Jonai?” — paklau
sė ponia Brooks, atokiam uždary
mui nuo lauko durių silpnai nu
skambėjus per kambarį.
„Aš labai interesuojuosi,”—atsakė 
jis. Pana Heindle yra ypatingai 
graži kaipo ir talentuota. Aš de- 

, rėčiausi, kad ji yra mergina nuo
sekliai skaičiusi ir supratusi savo 
Ruskiną ir gali puikiai privedžioti 
iŠ Sezamo ir Selijų, ar iŠ Goetbe’s 
„Wilhelm Meisterio.” «

„Tavo gyrius yra iŠtikro reko
mendavimu, bet aš tikiu, fonai, 
kad aš turiu apsimislyti dėl tavęs, 
imdama tokią gražybę į savo na
mus, jei tu už kelių sanvaičių dar 
mus neapleisi dėlei savo konsulys- 
tės,”- pridūrė ji žaisliai,karštai,se
seriškai bučiuodama jį ir išeidama 
iš kambario.

Vieną tvankų rytą, tris mėnesfiis 
! vėliaus, vaikams besimokinant sa
vo prancūzišką lekciją, Jonas Ro- 
bert* įėjo į smagų mokyklinį kam
barį.

„Je suis aime, tu es aime,” tęsė 
Alekas giedančiu, užsimislijusiu. 
balsu.

„Aš myliu dėdę Joną, ar tami
sta myli, paną Heindle?” saldžiai 
švepliojo mažoji Elsė.

Karštas kraujas uždegė užgėdin- 
tą Onos, veidą. Pasistengdama 
sulaikyti savo balsą, ji tarė: „Šį 
rytą užteks prancūziškos lekcijos, 
vaikai.”

Alekas tuąjaus nubėgo prie di
delio kabančio žemlapio; uždėjęs 
ilgą rodiklį ant vietos pažymėtos 
Leipzig, jis tarė: „Šičia yra mie
stas, į kurį dėdė Jonas po nedėliai 
važiuos, pana Heindle. — Ar ta
mista nesigaili, kad jis išvažiuoja? 
Elsė ir aš verkėme sį rytą.”

Ona numanė, kad Jono Robert- 
fo išpėlintos akys buvo nukreip
tos ant jos; ji bandė permainyti 
kalbą, bet Elsė, su vaikišku nuo- 
periamu apkabino ją savo švel
nioms mažytėms rankutėms apie 
kaklą, šaukdama: „Oi žinoma, ji 
gailisi, Alekai! Štai ašaros jos 
akyse. O, pana Heindle, ką męs 
darysime be jo? raudojo graudus 
kūdikis, bučiuodamas savo auką su 
atsidavimu.

„Vaikai, aš atėjau paklausti, ar 
pana Heidle neapleistų jus ant die
nos; yra peršilta mokintis. Aš 
gavau nuo jūsų mamos leidimą 
paimti jus visus ant polo žaimės. 
Ar pavelysi, pana Heindle? Aš 
žinau, vaikai bus linksmi iŠ jūsų 
malonumo, ypatingai šita maža, 
katė, kuri, sakosi, jaučiasi labai 
blogai, kad jos senasis dėdė išva
žiuoja iš Amerikos,” — tarė Jonas 
lengvai įgnybdamas Elsės raudo
ną ausį.

Visą vasarą jis sumoniavo Šitas 
mažas ekspedicijas jų pasilinksmini 
mui ir su dideliu atsargumu vengė 
progos kalboms, sueidamas Oną, 
visuomet draugystėje vaikų kokioj 
smagioj vietoj, ar paskirdamas va
landas, kada jo draugystėms svie
tas netėmijo.

Šiądien ji matė, kad didelės už
kandos buvo sudėta vežime ir ži
noję gerai, kad puiki diena laukia 
ją. Priešingai savo įprastam pa
pročiui sekti raitas, Jonas atleido 
vaznyčią ir paėmė vadžias. Švel
nios vilnys plakė kraštą, kur jie 
apsistojo; tai buvo mylima vieta 
abiejų vaikų, kurie pilni gyvumo 
ir smagumo, tuojaus nusiavė** če- 
verykus ir panČekas ir subrido į 
vadenį. Tai buvo kelios valan
dos iki prasidėjimui žaismės ir Jo^ 
nas, patiesęs kaurą Onai, parpuolė 
pats ties jos kojomis, prisirengda
mas prie vienos iš jų ilgų, rimtų 
kalbų.

„Aš atmįsiu tamistą apsilankęs 
gimtinėje didžiojo ^Vagnerio ir mi
nėsiu musų bendrą gerbimą jo 
puikių harmonijų. Ar tamista 
kuomet pamislijai, pana Heindle, 
kaip tai įdomu, kad nė vienoje iš 
operų meilė nėra tveriančiu, augŠ- 
tu pajautimu? Visuomet yra nyk
stanti meilė, pasibaigianti kančio
mis. Tannhaeuser’e, Lohengrin’ej 
Meistersinger’uose ir Sigfried’e. 
Motyvai yra ne laimingi, bet vi
suomet perimti liudnumu.

„AŠ nepamislijau apie tai, bet 
tas tiesa, — atsakė ji Švelniai.

Jų pašnekos visuomet buvo už- 
ganėdingos, šneka krypo šian ir 
ten ir retai te apsistojo, o ilgi pro
tarpiai pilniausios tylos niekuomet 
nebuvo sunkumu, bet pailsiu kož- 
nam.

Vaikams nusibodus skraidyti, 
visi keturi sėdo prie užkandžio ir 
potam leidosi į polo lauką.

Einant namon aksomine veja, 
Ona žinojo, kad visame jos gyve
nime nebuvo laimingesnės dienos. 
Ponia Brooks davė ir katilijoną tą 
vakarą, ir vyrai triūsė, iŠrėdydami 
auką parvuotoms bonėmis, kurios 
vėliaus turėjo Švisti elektriškomis 
šviesomis. Po kelių valandų vė-

liaus nesuprastinas neramumą# 
apėmė ją; nuklydus į aptamsintą 
muzikališką kambarį šalę mokykli
nio, jos pirštai švelniai bėgiojo po 
kliavišius puikaus piano ir graudi, 
svajatiška meliodija plūdo viena į 
kitą, josios širdperšai einat didyn. 
Ji jautė, kad viduj visokio linka- 
mumo ji buvo viena, nė Viens ne
paisė apie ją: ji pradėjo giedoti 
tyliu, saldžiu balsu, komponuoda
ma meliodijas savo mylimoms po
emoms, parinktoms iš Heines ir 
Goetbe’s. Ant galo, su pasavu
siomis ašaromis ji užėjo ant Long- 
fellow’o poetiškos eilutės:
,,Į kožną gyvenimą tur lietus krist, 
Ir tamsios ir sunkios dienos ap-

[nykt.”
Paskutiniai gaidai nutilus, dvi 

didelės ašaros nusirito jai per 
sruostus. Ii girdėjo tolimų 
balsų, kad daugelis apleido kotili- 
joną ir rengėsi praleisti naktį pas 
tiltą. Ji buvo teip paskendusi 
savo liūdnose mintyse, kad nepa- 
tėmijo, jog durys užpakalyj jos at
sidarė ir jos širdingos giesmelės 
turėjo įdomų klausytoją. Jonas 
Robers buvo apšviestas žmogus, 
pajiegaus budo ir atsižymėjęs di
plomatiška tarnysta; draugystė 
neužėmė jo. Daugelis mergų ir 
moterų veltui stengėsi atkreipti 
atydą Šito vyro, kuris teip arti da
bojo patogią pastovą Onos Heind
le.

Meliodija pasklido vėl, ir kada 
graudžios perimančios širdį įstan
gos Tannhaeuser'o gražiausios ari
jos „Į vakarinę žvaigždę” suvir
po po jos artistiška lypsta, jis 
be balso pasirinko savo mylimąjį 
Stradivarius’ą iš rinkinio brangių 
instrumentų, gulėjusių arti, ir pa
traukęs smiciolu,padarė harmoniją 
pilna; kožnas drebantis balsas iš
reiškė atydą, kokią jis turėjo Onos 
apvienijusiai širdžiai, kuri dabar 
plakė teip smarkiai, kad jai rodė
si* jog jis turėjo išgirsti Šitą trenks
mų plasnojimą. Arijai nuvirbus 
tylon, smuikorius truputį pabalo ir 
jo balse galėjai girdėti drebėjimą, 
kada prilenkęs galvą artyn prie 
jos tarė: „Mano miela, aš myliu 
tavę. S ūžimai, ar besužiniai tu 
pripildei mano gyvenimą teip 
daugelio laimės per šituos tris mė
nesius, kad dangus pasirodė labai 
arti! Drįsk pažiūrėti man į akis, 
Onele, ir pasakyk man, kad tu ne
žinai, jog aš tavė myliu; drįsk pa
sakyti man, kad nėra man meilės 
tavo Širdyj.” .

Didžiausiame nesmagume, kokį 
ji jautė, neišgilinamos akys nulin
ko ir vadastinės lupos buvo tylios. 
Už valandos ji atsakė: „Tamista 
neturi Šnekėti apie tokius dalykus 
man; aš gėdžiuosi, kad buvau 
klausoma; tamistos sesuo pilnai ti
ki man,”— ji tęsėjas verksmui be 
ašarų ,užkliuvus gerklėj ir liud-. 
noms, gailingoms akims žiūrin
čioms į jo, kad išvaryti iŠ jų ne
smagumą.
„Ar tu ne perdaug rusi su savim, 

mano mylima? Man rodosi, aš 
esmu geriausias sprendėjas budo 
vienintelės moters, kokią aš kuo
met norėjau turėti už pačią. Aš 
nepamenu, kada aš tavę pradėjau 
mylėti, Onele; kartais aš matau, 
kad tai nebuvo pradžia, bet tęsi
mas pajautimo, kuris prasidėjo 
kur kitame sviete, ir kad tu pri
klausai man per dievišką suartini- 
mą.” Jo gerai intonuotas balsas 
padarė hypnotiŠką veikmę ant jos 
didėliai jausminga ir priimblaus 
budo. - Jis neužsivarinėjo su savo 
meile, bet kantriai lauke iškalbin
goj tyloj. ;

„Onyte,” ant galo meldė jis, 
„aš parinksiu dar vieną ariją: jei 
tu akompaniuosi man, tai aš žino
siu, kad tu manę myli.”

Prie atvirų dalinių vestuvinio 
maršo iš Lohegrin o, kuris sugrau
dino tiek daug širdžių, senoji Cre- 
mona virpėjo ir drebėjo, tartum 
turėjo žmogaus dūšią apkalinusi; 
tąsyk, kada drebanti nedrąsus bal
sai piano pasigirdo,; ji griaute už
griovė ir pasibaigė puikiu užbaigi
mu, ir Ona atsidūrė apkabinime 
prispausta arti prie Širdies savo 
mylėtinio, kad džiaugtis ir būti my
lima ant visados.

Redakcijos atsakymai
LawrenČxnui. Atsakyme nie

ko naujo nėra, atkartoti vis tą patį 
laikraštis ne gali. Užtenka to, 
kas buvo, abidvi pusi pasakė, ką 
turėjo; visuomenei to pakanka. 
Laikraščiai ne gali traukti begali
nių ginčų vis už tą patį, ypač jei
gu jie pereina į asabišką dirvą.

P. Rutkui. Su pamokinimu 
reikia kreiptiesi į tą patį laikraštį, 
kuriame patilpo raštas reikalaujan
čių pamokinimo. Ne skaitusiam 
rašto, ant kurio atsakai, Tamistos 
raštas bus nesuprantamu. Kitas 
laikraštis tik tąsyk tokius polemiš
kus raštus gali patalpinti, jeigu 
tas laikraštis, kuris tą privalo da
ryti, atsisako savo pareigą išpildy
ti.

Antra žodyno dalis, angliškai 
lietuviška bus gatava tiktai apie 
liepos mėnesį, 1905.

Padekavone.
Pone Olaaevaki' Mano brolis atvada

vo 26 apriliaua. Dekavoju Tamistai ui 
gera szifkorta, mano broli* gerai *tva- 
giavo ir neturėjo jokio trubelio, o kurie 
važiavo ui pinigus, tai daug ju liko Bro
me bereikalo.

Fr. Praspolevskis,
Geneva, Wis.

I



ĮKASTO ISTORIJA
l*a<al A. B. Schnitzer'l.

rašto, abrotdinį 2650 metuose Cbrietui negi
mus, Tsanke, kuris, išreiškii^jimui visokių 
mįslių, išrado 540 ženklų. Tokiu budu liko
si išrastas kelias tolesniam ijesigerinimui ir

Subankrutijo.
Skaitome Chicagos angliškuose 

laikraščiuose, jog kunigas Mateu- 
Šas KrawČunas, prabaŠčius lietu*

pietinės Amerikos, Japonijos, Cbi- 
nijos, Indijų, Australijos ir pieti
nės Afrikos.

europinio rašto čiabuviams apgarsinti kokius 
savo padavadijinnia, tankiai naudojasi iš 
abrozdinio rašto. Paveikslu tokio rašto pa
rodo pagarsinta prokliamacija gubernato
riaus salos Vau Diemon, su kurios gyvento
jais angliški kolionistai ir kolionijos valdžios 
elgėsi bjauriau negu su laukiniais žvėrims, 
rengv, tiesiog, ant čiabuvių medžiones kaip 
ant laukinių žvėrių, kol gana skaitlingą tau
tą, stovėjusią aut augštesnio negu dabarti
niai australiečiai kultūriško laipsnio neišnai
kino su visu. Ant nuraminimo čiabuvių, gu
bernatorius ir išleido angščiau padėtą pro- 
kliamaciją. Ji susideda, kaip matyt ant pa
veikslėlio, iš keturių dalių. Įtaria jos se
kantis:

1) :Nuo dabar europiečiai ir čiabuviai 
privalo pamesti piktumą ir vaidus ir gyventi 
sutikime.

2) Čiabuviai, kurie pildys tą .paliepimą, 
ras prilankumą ir dėkingumą pas gubernato
rių.

3) Jeigu dabar čiabuvy* užmuštų euro
pietį, bus tuojaus pakartas.

4) Tokia jau bausmė laukia europietį, 
kuris užmuštų čiabuvį.

1849 metuose savo abruzdiųiu raštu su
rašytą prašymą indijonai padavė Suvienytų 
Valstijų prezidentui. Prašymas tas buvo 
surašytas aut iriedžio žievės. Jame septy-
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Indijonų prašymas.

RaAtRI^i ženklai Tulike.

besivystymui chimško rašto; prie chiniškos 
kalbos nesiduoda pritaikyti europinis literi
nis raštas. Ženklai Tsanke aiškus buvo 
akims, bet skambėjimu, ausims nieko nesa
kė. Žiūrėdami į tą^ raštą, chiniečiai mate ką 
tokiais ženklais rašantis norėjo pasakyti, 
ženklai tie savo pavidalu arti stovėjo prie tų 
daiktų, kuriuos turėjo yeikfttl. Vartojant 
pendzelj prie rašymo, ką vartoja ir dabar 
chiniečiai, po įtekme to rašymo įnagio per
sikeitė truputį ir visas šeinį ženklų pavida
las.

Laikui bėgant, skaitlius ženklų žymiai

uioe iudijoniškos giminės prašė daleisti joms 
persikelti nuo aplinkinių Superior ežero į ap
linkines kitų, kaimyniškų ežerų. Septyni 
indijonų vadovai, kaipo atstovai prašančių, 
paženklinti ant prašymo totumais. taigi figū
roms atsakančioms giminės vardams. Figū
ros tos sekančios: gei^ė. tris kiaunės, me
ška. jūrinis žmogus ir jūrių katė. Pirmiau
siai stovi vadovas gervių giminės (a), drauge 
jis yra ir vadovu deputacijos. Toliau, apa
čioj, paženklinti trįs ežerai (b), kurie reiškia 
tas vietas, į kurias indijonai norėjo persikel
ti. Ilgas brukšnis po vadovų figūroms, rei
škia Superior ežerą (c). Trumpas brūkšne
lis nuo akies pirmutinio vadovo, reiškia pra
šymą kreipiamą prie -^prezidento Suvienytu 
Valstijų, o brūkšniai nuo jo akies, einanti 
paženklintų ežerų link, rodo, kad jie prašo 
daleidimo persikelti prie tų ežerų. Ant iš
rodymo, kad visos giminės prašymui prita
ria. akys ir širdys visų vadovų sujungtos su 
akims vadovo gervių giminės.

Tokiu budu, kaip iš to, ką iki šiol pasa
kėme, matyt, raštas senialisiame, teip vadi
name idiogrąfižkame peri jode db\\vv iš paišinių 
perstatančių, tankiausiai, daiktus, čielas mi- 
slis. bet įturį tokio rašto reikėjo susekti, da- 
sipr^tėti. Kadangi labai senuose laikuose 
žmonės stovėjo ant vienokio kultūriško laip
snio, turėjo vienokį supratimą ir reikalus, 
gyveno beveik vienaip, turėjo tokius jau 
vienodus jausmus ir geismus, tai . po į-

Persikeitimai Tteuaes ženklų po įtekme pendzelio Ir tu»o.

vilkos Šv. Jurgio parapijos Chica- 
goje, subankrutijo. Jis 27 dieną 
balandžio, 1905 m. įnešė į United 
States District sūdą bankrutijimo 
„peticiją” po prisiegą, kad turįs 
skolų 15000, o jo visas turtas ėsąs 
vertas tiktai £110.00, todėl meldžia 
sūdo, kad tasai pripažintų jį už le* 
galifiką bankrutą ir paliuosuotų 
nuo skolų mokėjimo. (Peticijos 
No. 11980).

Oi tu dievulėliau kaip to musų 
kunigėlio subiednėtalll Žmonės 
pasakodavo, kad kun. Krawčunas 
ėsąs milijonus dol.vertas, o dabar, 
matote, kunigas pats Suvienytų 
Valstijų Distrikto sude prisiekė, 
kad jis beėsąs vertas tik £110.00 
su visu savo turtu: pinigais, meb* 

j liais, arkliais ir visa amunicija.
Ką Sis kun. Krawčuno bankruti- 

! jimas reiškia ir kam jis jam reika* 
į lingas — sunku suprasti — ką jis 
! per bankrutijimą nori atsiekti. Ar 
nebus tiktai siekis, kad sykį ku- 

, nigui subankrutijus nereiktų mo- 
kėti skolų, kam yra kaltas. Jeigu 

' tai ištikro toks kunigo siekis, tai 
musų vargšus lietuvius jau trečia 

' tokia nelaimė patiktų. 1896 me- 
i tuose Chicagcje subankrutijo Ca* 
| nal ulyčios bankierius žydas, Ko- 
; pertis ir išneše kelis Šimtus tūk
stančių lietuviškų dolierių, vėliau 

: Plymouth, Pa. subankrutijo ban- 
1 kierius Pajaujis, lietuvis, nušluo
damas lietuviams daug tūkstančių, 

' o dabar Cbicagoje kunigas Kraw- 
čunas pareikalavo augščiausio so
do kad jį pripažintų BANKRU- 
TU, kad nereiktu skolininkams 
skolų mokėti. Jeigu jo bankruti- 

. jimo prašymą sūdąs užtvirtins, ta
da joki skolininkai nieko daugiau 
negalės nuo subankrutijusio gauti, 
nė per jokį sūdą, apart to £110.00 
ką kunigas parodė ėsąs vertas, ir 
nors tokiems skolininkams Šimtai 
tūkstančių būt kalta, jie tada visi 
turės pasidalinti vien tuom £110.00 
po kiek kuriam iŠ to teks.po centą 
ar po du centu, tai viskas. Tai ką 
toks bankrutijimas reiškia.

II Vokiška valdžia pranešė Su
vienytoms Valstijoms, kad sutai
kąs padarytas liepos m. 1900 pa
sibaigia 1 d. kovo ateinančių me
tų. Jei naujas kontraktąs nebus 
padarytas, tai gali pareiti prie di
delės kovos muitų terp šitų valsti-

II Peterburge dieniniame prisa
kyme kariumenei uždrausta ka
reiviams skaityti tuos raš
tus, kuriuos jiems ant 
gatvės įbruka Šalininkai japonų. 
Revoliucijinė agitacija pasiekė jau 
gvardijos pulką.

II Baltstogėje,21 d. balandžio,ne
žinomas žmogus šovė į bulmistrą 
miesto, bet nepateikė į jį, tik į 
praeinantį kozoką. Kitoj dalyj 
miesto du žmonės Šovė į policijos 
inspektoriųSavickį ir pataikę,įsten
gė pabėgti.

II Maskoliški valdžios styrinin- 
kai su džiaugsmu priima Peterbur
ge amerikoniškąjį turčių Karolių 
Schwabą, kuris nuvyko ten uosti
nėdamas biznio. Jis siūlosi 
pabudavoti laivyną, kurią masko
liams japonai išskandino.

, II Drebėjimas žemės Indijose, 
Lahore, pražudė 15.000 ypatų ir 
250000 Šeimynų paliko be pasto
gės. Ant ploto 700 angliškų ket
virtainių mylių neliko čielo nė vie
no namo.

I Išganymo Armija Londcne 
organizuoja išeivystę vietinių dar
bininkų į Kanadą. 26 d. balan
džio išplaukė pirmas transportas 
su 1045 parinktais darbininkais vi
sokeriopų amatų.

I Negirdėta nelaimė ištiko Iš*_»a- 
oiją, kuri ir teip yra viena iš var
gingiausių Šalių. Baisaus didumo 
ledai išmušė visus geriausius vyn- 
daržius.

pasididino; kįlant žmonių supratimui vis 
augščiau ir augščiau, a t si radi nėjo .vis dau
giau ir daugiau reikalų, jų visų su Tsankės 
išrastais ženklais negalima buvo išreiškti. 
Dabar chiniškuose raštuose ženklų yra apie 
100 000. nor* nuolatiniame vartojime yra ne
daugiau kaip 30—40 000; paprastiems susi- 
nešimams ir skaitymui paprastų raštų pa
kanka iš tos daugybės ženklų atminti 4 000- 
5 000. Tokiu budu matome, jog chiniškuo
se raštuose, ant paženklinimo kiekvieno žo
džio yra atskiras ženklas. Suprantama, kad 
visą daugybę ženklų nelabai kas atmena, 
daugumas pasiganėdina vien reikalingiau
siais ženklais.

tėkmė to visko, vienaip galėjo suprasti tą 
pavidale myslių k rebusų nupieštą raštą ir 
toks raštas pas visas labai senų laikų tautas, 
nors neturėjusias terp savęs nė jokių susine- 
šimų, rėmėsi ant tų pačių pamatų, išsidirbo 
vienaip, po įtekme vienokių reikalų ir gyve
nimo.

Tolesnis, vienog, rašto išsivystymas ir 
pasigerinimas žengė jau ne vienokiais keliais 
pas visas musų žemės tautas. Pas vienas 
tautas jis pasiliko ant to paties laipsnio, be 
jokių pagerinimų, iki šiai dienai, pas kitas 
gi padarė milžiniškus žingsnius pirmyn. 
Chiniečiai ir kitos tautos rytinės Azijos teip- 
gi atistojo ant abrozdinio rašto, pagerino 
jį vien ant tiek, kad piešimą daiktų perkeitė 
į jiems atsakančius ženklus, taigi palengvi
no vien rašymo būdą, bet nepagerino paties 
rašto; terp tų ženklų dar ir dabar galima ra
sti tokius, kurie labai panašus į daiktus, ko
kius turi perstatinėti ir iš tikro chiniški ra
što ženklai ir dabar reiškia daiktus. Kitos 
tautos, kaip antai: senovės egi ptijonai, ba- 
bilioniečiai, arba fenikijonai nužengė daug 
toliau, kadangi paišiniais-pradėjo pažen- 
klinėti ne čielas. mislis, arba nors atskirus 
daiktus, bet vien atskirus skambėjimus, tai
gi jie pradėjo pirmiausiai vartoti literas, ti
kroj to žodžio prasmėj ir padėjo pamatą al
fabetui; tame yra didžiausi tų tautų nuopel
nai. ‘ Senovės žydai nepraktiškoms egiptijo- 
nų literoms surado praktiškesnę formą, o fe
nikijonai tą rąštą išplatino Europoj ir tokiu 
budu europiečiai yra, galima sakyti, mokin
tiniais fenikijonų o naują rašymo būdą jie iš
platino su laiku ir po kitus svieto kraštus.

a). Abrozdinis raštas-chiniečiu.
. Chiniečiai, kaip ir kitos rytų tautos, ne 

iš syk išdirbo* abrozdinį raštą. Pirmiausiai 
naudojosi iš daiktų išreiškimui mįslių, pa
skui vartojo mazginį raštą, panašų į raštą se
novės peru vi jonų, pietinėj Amerikoj; tą ma
zginį raštą chiniečiai vadino ,,kiei scheng”. 
Pagal žmonių padavimą, tą raštą išrado se
niausias Chinų valdonas Siui-hin-ši. Buvo 
ant to vartojamos sumazgytos virvutės, iš ku
rių pas|naudodami, senovės chiniečiai teip 
išreiškinėjo savo mislis kaip senovės peruvi- 
jonai. arba kaip daro iki šiai dienai tū
los vidurinės Afrikos tautos. Chiniečiai, 
vienog, mazginį raštą vartojo per trumpą lai
ką. Bandė jie net kelis kartus griebtiesi ti
kro rašto, bet tas iš syk nepasisekė, išrastus 
rašto ženklus Fuchi ir Lošu reikėjo užmesti, 
kadangi jų prie chiniškos kalbos negalima 
buvo pritaikyti. Ant galo griebėsi ženklų 
abrozdinio rašto (Ku-ven) ir pradėjo išreiški- 
nėti savo mislis su pagelba paišinių. Pir
miausiai užmanė, vietoj netikusio mazginio

Čia reikia pridurti, kad išveizdis dabar
tinių ženklų jau gana atsitolino nuo seno 
prototipo, taigi nno |>avidalo daiktų, kokius 
tie ženklai turėjo reikšti, šiądieniniai žen
klai jau gana žymiai skiriasi nuo ženklų įve
stų Tsankės. Iš pradžių chiniečiai rėžė su 
yla savo rašto ženklus ant bambusinių lentu
čių, arba tvirtų lapų, bet, paskni, rašymui pra
dėjo vartoti minkštą pendzeliuką, padažytą tu
še. Suprantama, jog i»erkeitus rašymo įna
gius, persikeitė nuo to Į>atsai rašto pavidalas. 
Skaito dabar 14 visokeriopų rašymo būdų ir 
per tai pats rašto ženklai žudė vis labiau ir 
labiau savo aiškų išveizdį, parėmė neaiškius, 
vis apvalesnius- kontūrus. Nuo išradimo 
pendzeliuko rašymui, III amžyj Christui negi
mus; popieros — I amžyj po Christaus užgi
mimo ir tušo 220 metų po Christui. abrozdi
nis chiniečiu raštas teip žymiai persikeitė, 
teip atsitolino nuo Tsankės rašto, kad ant 
pirmo pažvilgio nesinori nė tikėti, kad tai 
butų tas pats raštas.

Dabartiniai chiniečiu rašto ženklai susi
deda iš lengvai nupieštų kontūrų, su labai 
minkštoms linijoms ir. pagal savo susitveri- 
mą. dalinasi į šešias kategorijas arba linki.

Pirma kategorija, vadinama *ian-chin, 
turi 608 ženklus, kurie perstato išveizdį vi
sokių daigtų. Paveikslau (žiūrėk ant pa
veikslėlio): žmogų, saulę, laivą, plunksną, 
vandenį, ugnį, bumą, akį ir tt.. Kitos ka
tegorijos teip jungiasi su pirmutine, kaip 
musų raštuose, teip vadinami, rebusai; su 
jų pagelba išreiškiami būva toki dalykai, ko
kių su pagelba atskirų paišinių išreikšti ne
galima.

Prie antros kategorijos (choi-y, arba su- 
jungtinės) priguli tokios kombinacijos rašti

škų ženklų pirmos kategorijos, kokiose, kaip 
iš syk matyt, slepiasi kokia mislis: paveik- 
slan: prie ženklo vandens pridėtas ženklas 
akies, reiškia — verkti; sujungti paveikslai 
saules ir mėnulio, reiškia — žibėti; ausis 
pridėta prie ženklo durų,reiškia — klausyti; 
sujungtas ženklas šuns ir burnos — loti; su
jungtas ženklas burnos ir vaiko — verkti; 
paukščio ir burnos — čiulbėti; peilis ir šir
dis, reiškia — nuliūdimą ir tt..

Prie trečios kategorijos priguli ženklai 
nereiškianti daiktus, bet tikrus ženklus. Pa
veikslam ženklas „ant viršaus”, ..apačioj”, 
,,žemutinis”, „viduryj”, „vidurinis”, ,,vie
nas”, „du”, ,,trįs”, „dešimtis” ir tt..

Prie ketvirtos kategorijos (ču-an-ču) 
priguli ženklai su persikeitusia arba priešin
ga prasme. Paveikslan, ženklas žmogaus, nu
pieštas horizontališkai, nereiškia gyvą žmo
gų, bet numirėlį ir tt..

(Toliaus bus.)

Isz visur.
* •

U Londone 26 d. L m. tapo pa
garsintas n u o piešų hs naujos kons
titucijos T ran s v aali ui. Pagal šitą 
nuopiešulį: bus įvesta tiesdanšintį 
rodą. į kurią priklausys vice-gu- 
bernatorius, šeši iki devynių vai-: 
dininkiški sąnariai ir 30 iki 35 ren- ■ 
kamųjų pasiuntinių. Kožnas vai- j 
stietis buvusios respublikos pieti-. 
nės Afrikos turės tiesą balsuoti už 
sąnarius įstatimdavystės; šita tie
sa pnklausys teipgi kožnam balt- 
veidžiui britiškos kilties, apmo
kančiam mažiausiai £50 ant metų 
už savo pragyvenimą, arba turin
čiam gatavais mažiausiai £500.

Prie to nėra daleisti, kurie nusi
kalto išdavyste valstijai nuo 81 dt 
gegužio 1902 m. arba žmogžudys
te.

Finansiškus užmanymus iŠda- 
davinėti turi gubernatorius, o be 
jo užtvirtinimo jokių finansiškų už- 
gyrimų nevalia paleisti.

II Maištas Arabijoje kas sykis 
tina didyn ir gresia Turkijai dide
le nelaime. Ant paliepimo sulta- 
no išsiųsta prieš maištininkus Šeši 
tūkstančiai kariumenės iš Syrijos, 
kurie vienog teipgi sukilo ir perė
jo pusėn maištininkų, šefas Štabo 
Izaat Paša likosi užmuštas. Prie- 
žasčia maišto yra vagystės turkiš
kų valdininkų, kurie po kelis kar
tus išreikalauja nuo arabų mokė
jimo tų pačių mokesčių. Marša
las Riza Paša pareikalavo nuo sul
tono pagelbos.

II Pribūvą keleiviai į San Fran- 
cisko iš Guatemalos sako, jog 
gaisras revoliucijos neužilgo apims 
tą šalį ir kraujas srovėmis pasilies. 
Pręzidentas Galera valdo ten mas
koliškai, kadangi užgina viešus 
susirinkus ir prakalbas ir uždėjęs 
aštrią cenzūrą ant spaudos.

llVaršavoj elektrikos stac.nežiūrint 
ant straiko, pasiliko prie darbo 27 
^darbininkai ir tas gelbėjo apšviesti 
miestą ir sulaužyti straiką. Sep
tyni iŠ tų 27 likosi nudurti peiliais 
ar nušauti. Beginant užpultuosius, 
teko ir policistams; trįs likosi už
mušti, o penki sunkiai sužeisti.

II Londono telegramai prane
ša, buk * garsusis genero
las Kurapatkin atsisakė nuo 
vadovystės antrosios mas
koliškos armijos Mandžurijoje ir 
grįžta namon,prisisotinęs garbės ir 
malonių. Jo vietininku ketinąs 
būti generolas Kaulbars.

II Paryžiuje 26 d. balandžio pra
sidėjo seimas atstovų organi
zacijos Jaunų Vyrų Krikščioniš
kos Draugystės. Suvažiavo dele
gatai iš dvidešimties šalių, terp 
kurių yra delegatai iš šiaurinės it

Del atsišaukimo „Draugo” 
redakcijos i Amerikos 

Lietuvius.
Ant nepaprasto susirinkimo 

Brooklyno 19 kuopos L. S. P. A. 
ir Brooklyno vietinio komiteto šel
pimui revoliucijos tapo pakeltas 
klausymas atsišaukimo „Draugo 
redakcijos” į Amerikos lietuvius, 
dėl aukų revoliucijos reikalams.

Malonus viengenčiai ir draugai: 
Tą dalyką mes turime rimtai ap
svarstyti ir atiduoti klausimą vi
suomenei ant nutarimo. Visuo
menė ant to reikalo deda tuos cen
tus sunkei uždirbtus, tai turi ir ži
noti, į kokias rankas tie centai pri
valo eiti, kad atneštų atsakančią 
naudą mienui, kuriam buvo su
dėti.

„Draugo” redakcija labai švel
niai šneka savo atsišaukime apie 
Amerikos lietuvius, kurie deda ant 
visų progresyviškų bei tautiškų rei 
kalų pinigus, mislįdama, jog Ame
rikos lietuviai ne reikalauja žinoti, 
kur jųjų sudėti pinigai eina, tary
tum kad Amerikos lietuviams teip 
lengvai iš visų pusių pinigai plau
kia, kaip lengviau negali būti. 
„Draugo” redakcija sako: ,,norint 
Amerikos lietuviai toli, toli už jū
rių marių ir tt. ir tt., bet kokiam 
tik svarbesniam reikalui atsitikus, 
jie tuoj skubina prie jo prisidėti: 
negalėdami kuo kitu prisidėt, tai 
bent prisideda pinigais. Taigi 
mat mano, kad amerikiečiai dau
giau nieko ir negali veikti kaip tik 
pinigais prisidėti. Toliau rašo 
teip: „Tai jau galėjote jus patirti 
ir iš savo laikraščių, parodėt, kad 
suprantat tai tuo, kad jau pradė
jot aukaut ir šitam tikslui pini
gus.” Toliaus rašo: „Mes čia 
tik vieną dalyką norėtume jums 
priminti, kad Didžiojoj Lietuvoj 
veikia nebeviena revoliucijos šali
ninkė — LietuviųSocialdemokratų 
Partija, bet ir įsikūrusi pernai Lie
tuvių Socijaldemokratų Organiza
cija Draugas.”

Kaip Čia dabar suprasti? Ar to
je „organizacija” susideda tik iš 
keliu ypatų, kurie nenori būti po 
jurisdikcija tikrosios Partijos, va
ryti darbą po savam, be partijos; 
ar tai partija No. 2; ar tyčia tve
riasi teip vadinama „Organizacija” 
Kontra Socijaldemokratų Partijos, 
kad kenkti jos darbams dabarti
niame laike? Tas yra klausimas, 
ant kurio reikia pamatinio atsaky
mo. Jie patys rašo: „Didžiojoj 
Lietuvoj veikia nebeviena revoliu
cijos Šalininkė L. Socialdemokra
tų partija, o ir įsikurusi pernai L. 
Socialdem. Organizacija „Drau
gas”.. . . Taigi jie patįs pripažį
sta, jog L. S. 'Partija yra tiktai 
viena Šalininkė revoliucijos, ir ji, 
kaipo tokia, „veikia” savo užduo
tį. Tad ką veikia „Draugo Orga
nizacija?” Ar ji yra pagelbininke 
pirmosios. Tąsyk nereikalautų at
skiro fondo tam tikslui, nes gautų 
iš cenrališko komiteto ir veiktų 
sykiu. Tai kam ta „organizacija” 
nuo mus amerikiečių pinigų reika
lauja? Argi mus pinigai yra teip 
pigus, kad mes galėtume įvairius 
Šalininkus prisotinti savo centais?

Plačiai ir seniai yra žinoma mu
sų Lietuvių S. D. Partija Europoj 
ir Amerikoj. Plačiai pasklido vai- 

Į siaųjos darbų, o ypatingai dabarti
niame laike mes galime matyti vi
suose didmiesčiuose ir kaimuose 
krutėjimą jos kuopų ir pavienių 
sąnarių. Aiškiai visupusiškai at- 
jautėme josios dvasią ir pažinome 
jos principą. Mes ją jftipažįstame 
už savo darbininkišką ir revoliuci- 
jonierišką partiją, bet .„organiza
cija Draugo” jos nepripažįsta jr 
No. 8. „Draugo” daro sarkaz
mais dvokiančius išmetinėjimus 
nekurioms ypatoms partijoj ir ant 
tokių išmetinėjimų pasiremdami, 
teisina savo „atsiskyrimą” ir suor
ganizavimą „Draugo” t. y. iŠ pa
mato ardimą Tikrosios Partijos 
kokiais ten naujais programais, 
kuri da neturi nė vieno, o sutvėrus 
vieną,da neužteks, nes žmonės jau 
neilgai dar gyvęs.... na, ir kokia
me laike užsiima tuom klausimu?

I Kada reiktų, kaip jie sako, „iŠri- 
vilkus dirbti,” tada jie pradeda 
propagandą prieš neprigulmingą

■ Lietuvą, už kurią kovoja musų 
tikroji partija, ir abelnai visi; kada 
reiktų fondą Šelpimui revoliucijos 
ko labiausiai centralizuoti į vieną 
centrą ir reikalui atsitikus, tuojau

| prisidėti, tad jie reikalauja, kad ir 
| aniems dalį duoti. Kada reikėtų 
' visas pajiegas į vieną srovę kreipti 
i prieš despotizmą Maskolijos ran- Į 
' du, jie pradeda skirstytis. Kada 
’ stovi mus tėvynė, tai yra musų 
idėalas prieš dieną svarbesnių at-

i sitikimų, kokių galima sulaukti, 
I tada ir jie prisideda prie tos isto- 
‘ rijos pabriežimo su savo Šviežia...
„Draugo Organizacija”.... Tad

■ mat kokia logika jųjų taktikoj!
Mat koki dijalektistai (kaip jie sa- 
vę vadiną), kaip tik susivaidijo su 
pavieniomis ypatomis partijoj, teip 
tveria atskirą pattiją Draugo, 
užmiršta dijalektiką, kada einasi 

‘ apie ambiciją. Juk pavienios ypa- 
į tos tai ne idėja partijos, su pavie- 
| nioms ypatoms galima persiskirti, 
bet kas su idėja partijos persis- 

rkiria, remtie juos, reiktų apsvar- 
I styti gerai.

Mat jau maloningiausias dievas 
nepamiršta ir mus apdovanoti 

| toms malonėms kaip ir kitas tau- 
I tas.

Taigi ant virš minėto susirinki* 
; mo Broklyno 19-tos kuopos L. S. 
i A. sykiu ir vietinis revoliucijonie- 
rių Komitetas, po ilgų apsvarsti- 
nėjimų, tapo nutarta užprotestuoti 
prie! tokius reikalavimus nepažį
stamų organizacijų. Musų pini
gai yra sunkiai uždirbami, mes ne- 

Į galime siuntinėti, kur tik kas pa- 
' reikalauja, musų mieriai yra: sių- 
i sti į tas rankas, kur pinigai bus 
tiktai tam tikslui suvartoti, tai 
yra į centrališką komitetą L. S. P. 

' Europoj.
Vardan 19-tos kupos L. S. P.A. 

| ir vietinio komiteto šelpimui revo
liucijos.

J. Šūkis.

Konkursas parašymui ant 
rosios dalies „Skaitymu

K n y relės”.
Seniai jau mums reikia knyge

lės, kurią galėtume paduoti vai
kučiams, perėjusiems elemerftorių.

Tokios knygelės reikia ypatingai 
dabartės, kada, kaip skaitome Lie
tuvos laikraščiuose, bus daleista 
pradinėse mokyklose mokinti vai
kučius lietuviškai.

Besvarstinėdami tai,mes keturie
se sumėtėme 100 doliarių: kun. M. 
Pėža £25.00, kun.J.JaKŠtys £25.00, 
kun. J. Žilinskas £40.00, kun. J. 
Žebrys £10.00.

Tuos pinigus skiriame konkur
sui parašymui rankvedėlio antrojo 
skyriaus pradinių mokyklų, ir ši
tam pranešime tą konkursą pagar
siname.

Kun. J. Žilinskas, kun. M.Pėža, 
kun. J. JakŠtys, kun. J. Žebrys.

Mieli Draugai:
Šiuomi pranešu, kad aht kokios 

poros mėnesių apsistosiu keliavęs 
po lietuviškas kolionijas platinti 
socijalizmą žodžiu dėl uždėjimo 
musų partijos organo.

CentraliŠkas komitetas po ilgų 
svarstymų rado už svarbesnį par
tijos mieriams reikalą išleisti tik
rai socialistišką sanvaitinį laikraš
tį, kuris gins reikalus darbininkų 
luomos ir aiškins visokias prigu
linčias tiesas. Bet tuo tarpu pa- 
jiegos musų yra mažos ir samdyti 
darbininku męs neįstengsime,todėl 
mes, kas galime, pasiėmėme dirbti 
patys be užmokesčio, kol reikalai 
bus pastatyti ąnt tvirtesnių kojų, 
kad tik tą musų darbą pavaryti 
priešakio.

Centr. Organizatorius L. š. P. 
A. K. Rutkus.

„Kova”
412 Siegei' st.

Philadelphia,Pa.

Apleista nuo daktarų.
Apie tikrai liūdną atsitikimą pra

nešta mums neseniai. Pati pono 
Anriejaus Behailos iŠ Providence, 
R. I. gavo smarkų plūdimą kraujo 
ir daktaras vyrui pasakė, kad be 
reikalo butų išdavinėti pinigus ant 
vaistų, nes ligonė neturi mažiausio

šešėlio vilties pasveikimo. Tuo 
patim laiku vyras atgulė į lovą 
perimtas skausmų reumatizmo ir 
šeimyna atsidūrė pagailėjimo ver
tame padėjime. Rašo jis mums 
šiądien šiteip: „Kentėjau nuo re
umatizmo kauluose, o skausmai 
tie baisus teip mane įveikė, kad 
veikiai nužudžiau pajiegas. Nu
sipirkau bonką Trinerio Ameriko
niškojo Eliksyro Karčiojo Vyno, 
teip tankiai man velijamo, ir tas 
teip man pagelbėjo, jog už poros 
dienų atsikėliau iš lovos sveikas. 
Pati mano tankiai turėdavo plūdi
mus kraujo, teip kad daktaras ne
norėjo jau daugiau jos gydyti ir 
lėmė jai greitą mirtį. Pradėjo 
vartoti šitą širdvaistį ir kuone nuo 
pat pradžios pradėjo jaustis ge
riau. Turime tikrą viltį, jog ji pa
sveiks visai.” Trinerio Ameriko
niškasis EliksyrasKarČiojoVyno su 
pilnu tikrumu išgydis visas ligas 
skilvio, jei yra išgydomos. Gydo 
jis uždegimą pilvinių plėvių, su
stiprina skiįvio raumenis ir pri- 
gelbsti išsiskirstymui skilvio skys
čiams, o teipgi nuosekliai gromu- 
lioja ir padaro naują, gryną, apstų 
kraują. Gaunamas visose aptieko- 
se arba pas patį pabrikantą J uozapą 
Trinerį, 799 S. Ashland avė., Chi- 
cago, III.

Draugysczin Reikalai
Trecziaa Dideibi Lietuvhzkaa 

Haliun
Chieago, Ui) Martyno Dr M Lietuviu 

Evangeliku parengė bailu aubatoj, 6 d. 
gegužio, 1905 m Ruehl'a aaleje. Ž20—224 
W. 12th ai. tarpe Jeffenon ir Union ui. 
Prasidėt 7 30 vakare, tikietat vyrui tu 
moterie 25c. Būt grąžui pasilinktmlni- 
maa. muzika po vadovyste Valentinavi- 
cziaut. Kvieczia visus kuotkaitlingiau- 
siai susirinkti ir smagiai lyg poro pasi
linksminti.

Komitetas.
(V—ė)

PirmiM PikuinkAM
Chicago. Or-te Atradimo szv. Kry

žiaus turės savo pikninka nodelioj, 7 ge
gužio. Paul's daria, kerte Union avė. ir 
I23csios ui. Prasidės 10 vai. ryto. In- 
ianga vyrams 25c., moterims ir mergi
noms dykai. Vitus lietuvius ir lietuvai
tes szirdingai kvieczia atsilankyti ant 
pirmo ssymetinio pikninka.

Komitetas.

Antras metinis Pikninka*
Chicago. Ižr-te ssv. Jono Krikastyto- 

jo turės savo antra metini pikninka ne
dalioj, 21 gegužio, 1905. Re įsai n gs G rovė, 
Rivenide, III. Prasidės 9 vai. ryto. In 
žanga vyrams 25c. moterimi tr mergi
noms dykai. Imkite Metropolitan ele- 
vatori iki 48th avė., o ton gauti te La 
G range karus in pikuinka. Dr-tas Ko
mitetas stovės ant 48 avo tr kožnam pa
rodys kuriuos karas imti. Visus lietu
vius ir lietuvaites ktfoczia skaitlingai 
atsilankyti.

Komitetas. 
(V-19)

Koncertas ir Balius!
Chicago I)r. V. Kudirkos Giesminin

ku Or te psrenge savo antra sziu metu 
koncertą subetoj, 13 d. gegužio (May), 
1905, Sboenhofen Mažoje saloje, kampas 
Ashland ir Milvraukeo avė. Sale atsi
darys 6 vai. vakare, koncertas prasidės 
730. Dr-te dėjo savo visas pastangas 
snt to, idant szita koncertą padarytu to
kiu. kad jis ant visada pasiliktu atmin
ty] buvusiu ant jojo ir isstikruju jis bus 
tokia. Bus daugiau kaip 12 dainų dai
nuota. Apart to da dekliamacijos ir 
muzikalisakas palinksminimas Už tai 
ns vienas nepraleiskite salios progos, nes 
C-hicagoje tokio nematete! Nepamirsi- 
kitę teipgi pasakyti ir savo draugams, 
patinstamiems ir kiek galint pats juos 
atsiveskite. Užtikriname, kad nesigrau- 
dyaite. Po koncertui b is balius, kur 
galenite smagiai pasissokti, nes mus mu
zike geriausia. Kvieczia visus szirdin- 
gisusiai.

Komitetas.

lO-metinb* *pvAikszczi<ysma*,pa 
szventluinuM karimo* ir bailu*.
Chicago. Karaliaus Dovydo Dr-te tu

rės paszventinimą karūnos 7 d. gegužio, 
1 vai. po pietų u v. Jurgio bažnyczioje 
ant 33ios ir Auburn avė.; po paszventi- 
nimui visa paroda eis in Fretheit Turner 
sale 3417 8. Halsted ak, kur atsibus kal
bos ir dekliatnscijoa, o toms pasibaigui 
bus puikus balius; muzikantai bus geri 
ir jaunimas smagiai galės pasilinksmin
ti. Tikintas 25c porai. Visi lietuviai 
ir lietuvaites už prašiom i susirinkti ant 
szito pirmo baliaus po Velykų kuoskait- 
1 ingi ausiai.

Komitetas.

Teatru*, Teatra*'
Minersville, Pa. Teatraliszka A. Gu- 

žuczio Dr-te duos Tragedija ..Nichilis- 
tai” utarninke 16 d. gegužio ir pelną isz 
to apverz ant naudos maskolijos revoliu- 
cijonieriu. Todėl visus lietuvius ir lie
tuvaites, vietinius ir aplinkinius szirdin- 
gai kvieczia atsilankyti. Tikietai 25, 35 
ir 50 centu.

Komitetas.

Nashua, N. H. Dr-te Szv. Kazimiero 
turės savo balių snbatoj, 13 gegužio. A. 
O. H. ODannel salele, kerte High ir 
School sis. Prasidės 7:30 vakare. Gra- 
jys gera lietuviszka muzika. Inženga 
vyrama 35c., merginoms 15c. Visus lie
tuvius ir lietuvaites kvieczia skailtngai 
atsilankyti.

Komitetas.
(5—V)

Pajieszkau Petro Budriko nno Taujė
nų uitosios ir Motiejaus .Stimburio nuo 
Letkumu uliozioe, abu Vilkmergės mie
sto, Kauno gub. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine adresu;

Kaz. A ugi lt,
500 Ohlo avė., . E. 8t Louis, III.

Psjieezkau Gabrieliau ir Maleuno 
Joouszku, Juozapo Žales ko Ir Aleksa* 
dro Liekio, visi Subocziaus parapijos, 
Vilkmergei pav., Kauno gub. Jie patys 
ar kas kitu teiksis duoti tinta adresu:

Juozapa Zubaviczla,
702 8. Cinai st., . Chicago.

<
Paj tesakau savo levo Tadeuszo ir se

sers Alenos Klanbu, pirmiau gyveno 
Pbiladelpbijoje. Jie patys ar kas kitu 
teiksis duoti žine adresu:

Rozalija Klaoba, 
147 Canalport avė'., Chicago.

Pajieszkau Simano Kairevicziaus ir 
Izidoriaus Miliaus, Kauno gub., Rasei
nių pav. Jie patys ar Icu kitu teiksis 
duoti tinę adresu:

Kaz.Tamaszauskas,
147 Canalport avė., Chicago.

Pajieszkau Jono P.eezkaiczlo.Suvalku 
gub., Vilkavitzkio pav.. Pažeriu gm., 
Siunsku parap.,Vladuizkiu kaimo, 3 me
tei atgal gyveno Mahanoy City, Pa. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu.

Joe Pleczkaitis.
Bot 76, Oamck, Pa.

Pajieszkau savo szvogeriu Btenislovo 
ir Pranclszkaus Bylksrtu, Kauno gub., 
šziauliu pav., Užrubežiniu kaimo, kaip 
rodosi gyveno Pbiladelpbijoje; asz estu 
isz Bzakenu miestelio. Jie patys ar kas 
kitu teiksis duoti žine adresu:

Felix Norgaila,
21 VVsren st., Gambridge, Mase.

Pajieszkau Vinco Puteliausko, kurie 
pruitzailodamas isznesze mano 350 00. 
Jis yra 5 pėdu, 8 coliu aukszczio.buinios 
‘burnos, nuskustais ūsais. Kas ji pagaus, 
iraus 310 dovanu. Meldžiu duoti žinia 
adresu; *-

Dominas Kurtekia.
Tyre, Pa.

Pajieszkau savo pažintumo kaimyno 
Domįniko Krivicko, Kauno gub., 8zim> 
liu pav , Kurszenu vol. Jis pats ar kaa 
kitas teiksis duoti žinia adresu:

Peter Baicziunaa, 
Bez 748, Turners Filis, M ase.

Psjieezkau s<vo dėdės Juozo Gizevi- 
cziaus ir Vinco Msczeikos, abudu Suval
kų gub., Vilkaviszkio pav., Kaupiszkio 
gm., turiu prie ju labai svarbu reiklia. 
Jie (utys ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Jonas Czesnis
851 Bank st , VVsterbury. Conn.

Pajieszkau savo dranrc Praneziszkaus 
Norkaus, Kauno gub., Sziaulin 
Gruzdžiu parsp , Dabroliu vienkiemio. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu

B. Pilkauskas,
38 Steuben si., West End, Pittsburg Pa.

Pa;teszkau savo draugo Jono Knašio, 
Kauno gub., Telsziu pav., Spurganų sod. 
Jis pats ar kaa kitas teiksis duoti žias 
adresu:

Jonas Mažeika, .
Boz 11, 8teger, I1L

Pasimirė Marcijona Daugeliene, gyve
nusi su vyru sutikime,palikdama ji liud 
name padėjime su penketu vaikuczin; 
tapo palaidota ant lietuviszku kapiniu. 
Paėjo, amžina atsilsi jai,isz Kauno gub., 
Raseinių pav.. Sartininku vol., 8-iroo- 
eziu sodos, gyveno WeetviUoj. 111. Su 
nuliudusia szirdžia pranesza nite žinia.

Aleksandra Daugėla, 
Boz 375. Westviille, DL

Reikia 1000 dubininku geležinkelio 
darbams, amatininką pabriksmz, lauka 
dirbama merginu viesznamiama valgi- 
nyežioms ir užsiėmimams visokio budo. 
Mes sznekame lietuviszkai. (5—V)

J. Lucas. Agentas.
167 Waahington st. Room 18. Chicago.

Reikalingas Iretuvtszkas draiverys prie 
iszvažtojlmo butelinio alaus. Tik tokia 
kun jau buvo dreiverin. Turi boti blai
vus žmogus ir mokeu raszyt. ir skaityti. 
Auiszaukit ar raižykite:

Gottfried s Brevring Co., 
Bottling Dep't 25th and Wallace sta 

Chicago. III.

Lietuviai Temykite.
Sziuomi duodame žinoti savo drau

gams ir pažystamiem*, kad uždejome 
pirmos k P ąsos saliuna ir darysime in- 
kurtuves subatoje ir nedėlioję 6 ir 7d. 
gegužio. Bus pirmos kliasos muzikan
tei ir kiekvienas galės gerai pasiszokti ir 
pasilinksminti prie geru gėrimu ir ska
niu cigaru. Vyrai, moterys ir mergi- 
n6a neužminzkite atsilankyti po nu
meriu 3401 Aubunl avė.

Mateuszas ir Petras Poceviczia.

Ant pardavime zaltunas netoli lietu- 
viszkos bažnyczios labai pigiai — ant 
Northwest aidės. Norinti dasižinpti ar- 
cziaus tegul kreipiasi in „Lietuvos" Re
dakcija.

Pigiai ant pardavimo gera groserne 
arti lietuviszkos bažnyczios Gera vieta 
kalbancziam lietuviszkai ir vokiszkai. 
Priežastį mano pardavimo kad nemoku 
lietuviukoc kalbos. Atsiszaukite po nr. 
151 W. 18 st., Chicago.

PajieszkojiniHi.
Pajieszkau savo broliu Francziszkaus, 

Ramusldo ir Juozapo Gružinzku, vy
riausia 8 metai,o jauniausis 4 metai kaip 
Amerikoje. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinia adresu:

Marijona Gružinskiute, 
238 W. Coal st, Shensndoah, Pa 

(5-5)

Pajieszkau Valerijono Szimkevicsiaus 
Kauno gub., Raseinių pav., isz Gedgau- 
dlszkea, gyveno Chicagoje. Jis pa«s 
ar kas kitas teiksis duoti man žine ad
resu:

Vincentas Jokubauskis,
78 Bunker st., Chicago.

Kas žino tikra iss Lietuvos adresą Pet
ro Sobukino, Punsko parapijos, Suvalkų 
gub., teiksis man priduoti.

Frank Getro viki,
Laurium, Mich.

Broliai Lietuviai žinokite,
Kad asz užlaikau visokiu knygas, 

Szkaplierius. Ražanczius, Abrozehus, 
Altorėlius. 40 gatunku popieru groma- 
toms su gražioms kvietkoms, pavincre 
vonems ir dainelėms, tuzinu 25c.; lietu
viszka trajanka 25c.; agentai ant popie
ru gauna gera rsbata; rauydami la.szka 
indekite už 2c. šiem pa.

J. Ignotus. (7—T) 
13 Diamond square, 8.8. Pittsburg, Pa.

Pinigų Preke
Iki 500 rubliu, rublis po.................... 521
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. ,5»i<j 
Vim 1000 rubliu, rublis po................52H

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
80c. ant paežio kautu.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikszcziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per „Lietuvos” redakcija, adresuo
jami: A. Otecevski,

33rd 8L, ChiCAKO,
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Naujausiai tu rastos Medicinos

SUVIENYTU

50.000 EGZEMPLIORIŲ KNYGŲ DYKAI

M A K. J A IM)WIATT

CHICAGO, ILL

Ar nori turėti auksinio atramen

DENT1STAS

Profesoriaus Collinso vaistai yra siunčiami Expresu Į visas dalis Amerikos Ir Kanados.

Iszlygos 12,00 inmoketi, 
Iszlygos #3,00 inmoketi, 
Iszlygos *3.50 inmoketi, 
Iszlygos *4,00 inmaketi, 
Iszlygos *5,00 inmoketi, 
Iszlygos *7,00 inmoketi,

5Oc kas sanvaite. 
5Oc kas sanvaite. 
75c kas sanvaite 

*1,00 kas sanvaite. 
*1.00 kas sanvaite. 
*l,25Jkas sanvaite.

kėlės ui *1 00. 
kokia .plienine 
tuzinais duoda _____________
nigai reikia siusti per paežio Money Or
deri adresu;

*30,00 setas, pardavimo preke *18 00. 
*50,00 setas, pardavimo preke *23,00. 
*65,00 setas, pardavimo preke *31,00. 
*85,00 setas, pardavimo preke *30,00. 

*100,00 setas, pardavimo preke *47,00. 
•150,00 setas, pardavimo preke *69,00.

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

39 Commercial Ate., So. Chicago.

Su kuriuo puikiai galima raszyti žvil- 
ganezioms literoms gremžta kaip tikru 
auksuT Jknkele kssztuoja 50c., 3 bon- 
.-L.. * .. Galima raszyti su bile

plunksna. Įmautiems 
me dideli nuoszimti. Pi-

Telerunaat Morgan 13142. 
Teiefonuot galima iss kiekvienos 

aptiekoe.

Szita knyga yra paraszyta Profesoriaus Collinso Lietuviams 
Amerikoje. Joje yra keturi dideli kolioruoti paveik

slai visos žmogaus sistemos.

Skaitykite ka sako
D-ras Landės

Kaip gali užlaikyti sveikatą.
Dasižinok, kaip apsisaugoti nuo ligos ir kaip išsigydyti.

Kaip nežinystė yra svarbiausia priežasčia visų ligų.
Šitoje knygoje yra aprašytos visos ligos, kurios užeina ant žmo 

gaus organizmo, ir reikalingi budai išsigydymui jų.

žodžiu sakant, visus skyrius aprašančius kūno ligas. Nėra lapo knygoje, kuris nebūtų didžiausio 
įdomumo kožnam.

Penkiasdešimts tūkstančių (50.000) egzempliorių bus dalinama dykai kožnam, kuris pareikalaus, 
PRISIUNSDAMAS KELIAS STEMPAS ir paduodamas savo vardą ir adresą.

Rašyk tuojaus negaišinąs laiko, kadangi visa pirma laida tuojaus išsisems.

Sergantiems aš rodyju skaityti skyrius apie visas ligas k. v.
DISPEPSIJA, REUMA37IZMA, PLAUČIU LIGA, ŠIRDIES LIGA, INK 

STU LIGA, KEPENŲ LIGA, LIGAS VYRU ir MOTERŲ,

Chicago AAedical Clinic, 
344 S. State Street, arti Harrison ui., CHICAGO, ILL,

apraizanczia visit vyriszka* U 
iga». kaip nuo ju apslaaugoti ir isa- 

~“ rke anr paežio kautu.
I7S South Clark St,

Pasarga sergantiems vyrams.
Via t (tend leniniai gan i 4 gi gydymai per gro 

motas yra tik viliojimu pinigu nuo ligoniu. J ei
ga tikite in teiiybe Ir reikalaujate pagelboe nuo 
SŽaikreeziamu lyttoaku bei nerviazku Ir kitokia 
Uru (iiagydome nuo girtybes — nokinant galima 
išduoti gyduolei) *u mugu Naujau*!* Metboda, 
no kario* takitancaiai pailgelbeio. Ka* nori 
rados, tepmionezia ui 10a. (tempu, o gaut visa 
Žinia kaip ir ka daryt.

Koenigaberg Spėriai Luta, 
•ox 106, No. South^Eigbt Street, W illlamsburg. 

Brooklyn, N. Y.

Ant 17 Akmene
Liiirodelis

Didžiausi Sztorai Chicago].
Sziiorvikerine kerte 48-tos ir Ashland Avė., ant Tom oi Lake

723 W. 18th Street
Nuo 8u>n iki lOtos ryto, 
nuo 7-tos iki • vai. vakare.

Nedaliom* tiktai nuo Mos iki 10-tai ryto.

Perskaityk mano nauja knygą 128 dideli puslapiai 
svarbiu žinių*

F.PBradchulis
Attorney and Connselor at Lai. 
Chamber o! Cominerce BI<U Boom
& E. Coroer LaSalle A VVashingion sta.

CHICAGO, ILL.
Telsphone Main 3643.

Wiemnt«h» lietu vyt advrokatas, baigęs 
mokai | lurtsprudencijosezion Amerikoj 
Weda provaa kaip civnliszkas lerp ir 
krimtnahszkM visuose suduoee.
Rea. 3112 S. Halated arti 31 mos.

TeiYard* 6046

Kaulai kur ta 
JT t* begi? Nugi paN

Petrą Srieki nes 
labai isziroszkes, o 
poa ji galima atai- 
vedyti, nez jis turi 
puiku ir zzzlu bz- 
vzrzkz zlu, gardžia 

.'.'''MBfiinyK ruskz oczizzczenz 
arielks, cigarus net 

iaz Havanos, o iszsigerut gauni žmogų* 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su umista kalbeli negaliu. Lik 
veika* turiu skubinlia. Prie to jis turi 
puikia žale dėl v eželiu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaci ui tlumocziu 
susikalbėti angliszkai. Ateikit* pas ma
ne, o asz jum patarnnuaiu ui dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. A t vaitavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.,

Petras Szlakis,
3321 Auburn av., Chlcago, 111.

(Tarpe 33-ios ui. ir 33-io PI.) 
Telephonas Yards 6012.

Pirmas Lletuviszkas Hotelis.
Matydama stoka'tikros lietuviszkos 

užeigos Brocklyne, pasirupiuau ežia ati
daryti pirma lietyviszka h oteli po var
du „River Hotel’L po nr 22 Grand st. 
kur kiekvienas gali gauti czysta ruimą, 
csysla lova, gera valgi, ruimą ir atsilsiu! 
vieta. Prekes mano pigesnes kaip kitu. 
Subatoj, 29 balandžio parengiu balių ko
telio atidarymo ant kurio grajys gera 
Muzika. Nuo 9 iki 10 vakaro bus duota 
alus ir valgiai ui dyka. Todėl visus ap
linkinius kviecziu atsilankyti.

BARBORA ŽEMAITIENE.
Brooklyn, N. Y.

(5- V)

OFFISAS:
Kerte 3Lmos ir So. Halsted ulycziu. 

Gyvenimas viriui Aptiekęs.

CHICAGO, ILL.

Jotin’i Blood Remedy
BFjL tozczyity Ja kraują, i*z-B||^Ktok 
B?* ’ 'B var'< už»illku*lu* nuo- y
Bk S* B <lu* nuo drugio, malė- Bb B 
WL:.Tl-'g rijo* Ir užkreczlatnu jį

gu. Nugydo spuogu*, <7
B^.'-/ ink»tlru». tzlaku*. ple- B^* X 

ma*. Sutelkia gyvybe -J 
ir (žiluma atizaludom Ir nutirpuslom daliai. 
Sutinztina krauju. Preke (u prtoiuntlmu 41 40. 
jokn s stmv mx.se, s. v. su . cskam, nx.

Ligos puslžs ar inkstų. 
Ligos kraujo ir odos. 
Nužudymas atminties. 
Nužudymas vyriškumo. 
Pasekmes savižagystos ir tt. 
Gydau be skausmo netrukdant 

nuo darbo.
Kas metas gydau tūkstančius 

žmonių.
šimtus operacijų atlieku kas mė- 

nesis.
Išgydysiu tave namie, jei nega

lėtum ateiti.

NEKLAUSK KODĖL 
a*i juokluoal ir esu Unkzmaa o ta (užtraukia* 
ir (ersanll*. nez vid tino kad John'* F.llzlr 
mane Izzgyde kury aai pirkau pa« John'* 
Supply Hou*e didtlaudoj gyduolių krautuvėj 
vteoj Amerikoj kuri (uteikia imonetn gerian
čiu* valetu* u* nelMpaaakytal Aetna preke, 
nuo S6r iki 1100, Del koAno* Ilgo* yra viena* 
at*kyru* valda*. Sergancziu* padaro (veikai* 
o dlpnu* tvirtai*. KoAnam nuduneda d Įdėly 
gyduolių katalioga dykai, kuriame yra apra
šyta iu virai 50 ilgu Ir kaip nuo ju lazdeydy- 
U Koina* imogu* gali būt pat* *avo daktaru 
turėdama* (dta katerio**. Turim* tukdan- 
edu* palludyjlmu nuo Amoniu kuri* i»zdgy- 
de *u muiu gyduolėm Ir nekatztavo daugiau 
kaip S1.00. Ka*iyk tzendlen pra»zydamaa 
katallogo. Gana būt ludraukualu. gana vai
tot, gana kentet (kauimu* ar kokiu* neprilm 
numua kūno, gana būt nubaludu. dlpnu ir 
turėt tpuogd* nuveržta veidą. Vartok mulu 
valdu* o nkd (velku.

JONI'S sum.r KOUtE UKAGO. ILL

Rasi joje apie paslaptis Lytiško Gyvenimo ir Ženybos, kaip būti laimingu ap s i vedus i 
kus vaikus, kaip užlaikyti sveikatą savo paties ir savo Šeimynos.

ŠITA KNYGA YRA PARAŠYTA LENGVOJ, SUPRANTAMOJ KOŽNAM KALBOJ, TEIP KAD 
KIEKVIENAS, KURIS SKAITO, GALI SUPRASTI.

šita knyga jau išgelbėjusi yra daugelį gyvasčių ir išgelbės tūkstančius kitų nuo kapo. Ji suteikė 
viltį daugeliui nusiminėlių ir parodė kelią, kaip pastoti vėl laimingu per atgavimą sveikatos.

Tai yra knyga kožnam, vyrui ir pačiai, jaunikaičiui ir mergelei, paprastam darbininkui, amat- 
ninkui ir vaisbunui. Kiekvienas skyrius joje |domus, pamokinantis ir patraukiantis.

Johnston City,i III., Sausio 10, 1905 
GARBUS PONAI:- Meldžiu tamistu kad atsiustumet man 

daugiau savo brangiu gyduolių kurios man pagelbėjo, at
naujino mano sveikata ir teip pastojau kaip koks 18 me
tu vaikinas. Atgaivinau visas savo pajiegas ir savo 
visa protą su tom gyduolėm. Tai dabar praszau kad da 
atsiustumet tu gyduolių. MARTIN NIDERSTROSS, Box 186

Sveikiems žmonėms apie apsisaugo] ima nuo ligos 
ir lytišką gyvenimą bei ženybą ir kaip turėti sveiką šeimyną.

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

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

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

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

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą* .

Ar nori pamatyti Port Art h u ra?
Nusipirk Abroza, kuria tik ka užėjo 

iaz po spaudos; parodo paskutini Japonu 
ažpuohma ant Porto Arthuro ir jo pa
veržima. Abroza* perstato smarkiausia 
mnszi Japonu su Maskoliais gražiai ir 
aiszkiai padirbtas, miera 22x28. Pre-

JOHN’S GONOKURA 
yra aydaohi kuri nuoaokntel i*z<yd> TUPttY 
arb* ŠU.EtfZV Ulkr 10 dk«u J-»T>ztr)ln»». ir 
dririuinia* lalkr **lapinUB.> ir br*lm*i paltu

Llcvui> r»uu. p* Karviu ima uuu 
pirmu, dtem*. laivaru nm<1u* l*z knZju ir 
Ii,,* h!rk».l netiurri lt*. Galima «*rtu« n te
kant nrSinanl. l*l*k« »u priaiunumu paritu 
tl.OO ui »kryu«te. Muau žyduoliu kakaliu** 
Mitą liga yra labai placilal apraazyta kury 
aut pruzymu nu.luilme dykaL

JONI'S SUPPLY NOUSE CSkAuO ILL

turėti svei-

Ak*. Dykai Auksinis Laikrodėlis 
ar riena i* tekančių brangiu pre- 

^BakiHk mijų. Dk>1S Armonika, puiki 
y vMA. Mandolina, dailu* auksuota*»ie- 
Ate-NA niūk* Laikrodis. H tuz- **iab- 

Wl ruotH P*'"U Ir Srasuci u, *to- 
ra, prvno aukso neda. re- 

fltąFJL'll na .».*« iniiH-r--ta» ikui'.u- 
TT B vaa dailu* z i. lenini a 

AKsAjBfL Peili*, .-ražus .uksu. cas mo- 
tarškas k • K. i a re l c a i > ir ka
buti*, graiu* auksuota* k ry

kai i*. steriingmio sidabro a py ra r»k a yra 
Cnedatn. ui IJpardavim, M (tuklų' importuotų 
■Tarnų ;• 10c. IcoSna. Laikrodi* turi gerui ame- 
rikonilk .s viduriu*, ceriauiial laiko iaikf ir lim
ito ant auksinio gvarantoojaBoant 25 metų. Kiti 
daiktai >ra teipgi geriaudos vertai. Mps patikė- 
stse tau pardavimui. Ižpardavf* prisiusi mum* 
*.*> ir gausi ptemijy pacif dien^. „

. ATUS JEMELRY CO..
41 ■•tropolitan Block, CHICAGO, ILL

P. J. Gozefsky,
St. Charles, Mich. 

(5-V)

Lietuviu darbininku laikraNztlN

„Kova“
Talpina pilnas ir teisingas žinias apie 

judėjimą darbininku pasaulyje ir ežia 
Amerikoje. Straipsniai, apysakos, eile* 
ir kiti visi tilpę raszteliai yra kiekviena 
užimanti ir pamokinanti.

Platinkite, draugai „Kova", vieninte
li laikraszti, kurs gina žmonių darbinin
ku reikalus.

Preke: ant metu S2.00: ant puses metu 
SI 00.

Raszydami adresuokite sziaip: 
„KOVA,“

412 Siegel str., Philadelphia, Pa.

Turiu už savęs didžiausią praktiką terp lietuvių
VALSTIJŲ IR KANADOS.

Nerviszki Vyrai.
Vyram* r.ikalaujanti.m* pagaltx>* pri.iun.iu 

kopija ganau* r.c.pto dykai NzO.O D
n* apgavingu. vaistu*, tiktai r*cap- 

ta. Peritaitykittizia patarga
i AT8AR01A.1.
Szl p**arga yra vyram* miriau to* n.rvi**- 

ko* (totemo*, kurie per *avo jaunyttee klaida* ja 
papilde. Klaipykite mano patarimo. Sumokite 
bandė patentuotu* apgavingu* vai*tu», elektrizi- 
ku* diržo*, “*pecialf»tu»" ir kitu* netikusiu* be 
verte* gydymui. N*o diriu nepagytite, o n uolė
tai vartadaml vali tu* •unalkyilte pilvo Slebczio- 
jima. užnuodlndte viza įtotema Ir padarykite 
■avo liga nttozgydoma.

Daug metu a*a kentėjas *avo Jaunyite* klai
da*. nervKzkuma. naktiniu* tekėjimu*, (koka 
vyri»zkumo, (lipo* atminty, moka ambidjoe, 
neramume, gėdingumą, urenu vkaudejlma. ries
tiny bnrilpima Ir tt. kaip palkzza* pirkau Ir var
tojau vieokla* patentuota* gyduole* Ir vilk, ka 
tik tozgtrde*. Ant galo buvau prlventa* važiuo
ti in E rope p* geibo* jleiztotl pa* gartu daktare, 
kur* mane ir iiagyde.

To daktaro recepte, pagal kuri man valmal 
buvo uiraizyU, a*z ir dabar turiu pa* zave. Kaip 
tai *unku yra pagyti nuo tu Ilgu a*z tinau i*i 
patyrimo, todėl aaz noriu ir kitu* pagelbėt!. Ka* 
man apraazy* *avo liga, a*x 1am pealudu utpe- 
ozetvteme laužk e to recepto kopija *u patari
mai* dykai. Ali Jau gavau izimtn* lalizku l*s 
visu *zlo« izalle* kraiztu nuo vyru, kurie ra*zo 
kad imdami vatotu* pagal izy receptą vlilizkai 
pagijo, teip kaip ir a*z.

Recepte uSra*zytl itipru* bet nevodlngi vai- 
«tai ir receptai teip paraižyta* kad vantų* gali
ma gauti kiekvienoje geroje aptiekoje ui matu* 
pinigu* Gavę receptą. Jei nenoreiite pety* eiti 
in aptieka utstelluoti vai*tu>, tai para*z*klte 
man, o a*z jum* Juo* czla Chicagoje parirupln- 
•|u Ir priiluniiu. A«z nemncziu C. O. D. kad 
tozvlliotl nuo Ju* pinigu*, arba pgrduotl juml* 
vaistu*, kuriu Ju* nenorite. Jeigu pa temylite 
mane kame non neteiiingu, galite tai paganyti 

•šitame paeziame lalkra»ztyjė.
S Szl pasarga gal nebn* daugiau gariinama, 

taigi raszykite man iziandlen, o gauilte to re
cepto kopija ir reikalingu* patarimu* dykai 
tuojau*. Szy paciulitima aiz galiu atlikti be Jo
kiu Jum* kasetu. Adreiuokite:

C. Bentscn, P. H. box 655, Chicajo, III.

Asz Tave Iszgydysiu!
A*i -**u M-niauiia* ipecijall*- 

ta* ChicagoJ nuolatiniam gy- 
dyme vyrtozku ir užten-juilu 

ZO ^Bb, ligų. Asz l»zgvd»u nu<xlugnli»l

ę^Bbna lui.-'jiptilign*
nuo

k- -knud- jiuiH ir
krutino, tr
rnrvnu; golnna »r nepepraita 
plakime izirdle*; u i ima ausy

te ir galvoje; drebejima krauto, pamelinavuslūa 
paakiu*, spuogu* ant veido ar kūno, geltona* plė
nį** ar runa* ant bei dalie* kūno, puvimą ar *kau- 
delima gerkleje, uikletejima viduriu, bjauriu* tr 
bailiu* sapnu*, sunkuma kojote, indubuila* aki*, 
nubegima tekio* laike miego ar prie nustozlapini- 
mo. uegalejlma miegoti ar valgyti. du*uly. trumiia 
kvepavima: nieku*, skuro*. Inkstu, kepenų ir skil
vio liga*. Jeigu esi nnolatei nuvargę* ir greitai 
pailstantis, baugu*, gėdinga*, nusiminė*, u išrū
pinę* ir nuitota* viltie* tozgyjimo. Jeigu lyttoikoe 
dalyt yra nu»flpneje jog negali atiakancziai atlik
ti vyro priderysczfu ir neturi v*tolau*: jeigu esi 
užkrėsta* kokia liga, turi tankiai szlapintto diena 
ir naktyje, tai ateik pa* mane o asz duosiu teisin
ga rodą dykai.

Sustoilapinima* lovoje bemiegant yra labai in- 
klru* ir geda daranti* kenkimas, ir dauguma* ne- 
jieszko pagvlbo* tikėdami Jog negalimatoz*igydy- 
ii. Aiz *avo tam tikrais vaistais uktikrinu iizgy- 
dyma trumpam laike.
• KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nuslutiu dykai lite 

tuvtozka knj—--------------- - - •-
paslaptinga* 
•igydytl. I’rl

Dr.B.i.ROSS,
Ofisas atidaryta* kasdien nuo 9 iki 4. Panedelio 

Seredo*. Petnyczlo* ir Su bato* vakarai* nuo 6.30 
iki & Medelio m nuo 10 iki 1.

Šils $30 Auksinis Liiirodells m™ 
; s -93 rirM Hriauif rn«*« Mk*« 

AaArottfąuSisoiHtruijUAd prato. Lukštai yra ti
krai »uksootk gražiai ranka graviruoti, turi dvt- 
Kaba tam tvčia stora pluokJ:* gryno aiJttv ir pa- 

uStokruMnai* ant*) metų įipausta* U vi- 
•sau iuk Siu. Vidnriai pertom yra geriausio* rų- 
**m. v.oni i* geriausiai padirbtų ir pardavindjamų 
ir par.iv n įspaustų Juose. Turi paten-
taota reguliatorių, greita nustatymą, yra nutaisy- 
taa trema iki nuautai. 'Myletojamlteislngolaik- 
lodžl 10 jis yra pautas. Šitas aukAto* rųlies lalk- 
ItaKli* niekur nėra perkama* už mažiau kaip (30. 
Dėl apgarsinimo musų vaizbos ir davimo progos 
kožnam įgyti toki puikų laikrodėlį už nominalii- 
ka preke, mes prižadame pasiųsti kita laikrodėlį 
Migyje sekančių 30 dienų už ttY, kurių Mt irslun- 
ttaao kaitei turi buti>pmokčta ezpreso agentui 
■•pakaktinam apžidrejimui. o likę to turi būti 
Ifcookėtl po tl.BO ant mėnesio. Prisiuntusiam su 
■aretkaiavlmu mas duosimą puikų reteiėlį.ka 
Mrtį Ir lalkrodClį pasiųsime apsaugota počta. už- 
Adyriamt siuntimo kaltus, užmokantis *6 laik
rodėli gauna pilnai be jokių parankų ar varžymų 
dėlei ,ik islų nedamokėtų mums t& 3tį» eitom* 
tau tr žinome, kad busi tiek užganėdintas ii pir- , 
ktai<x jog atlyginsi be užvilkimo likusiu* fa po , 
•IJu km> mėnuo. Jei notitum pirkti ne ant limo- 
■BOČP bet grynais, tai im> 10 nuoA. nuleidžiame, : 
paleisdami laikrodėlį ui 413.5a Raiyk. ar nori vy- , 
XV*o, ar moteriško, medžiokliniais ar atdarau 1 

akėtai*. * *
M.RECH A Co Wholosalere. Deot. 31, Chicago

priiHutHtoi. ir joki kiti laikrodėliu |mrdavejai ttetasieai/ta su mumto ivtdturvoti. 
... ...-------..---------------------ša.. >ou.— >---- prie rgrinko, M coliu l.orgnette prie motrritUo laikrodėlio.

No. 6 Tikru I4k Auksu lietu Luksztal gertausio darbo, bunting. a ei
sme užsukamas Ir nustatoma*, vyrisi- 

ka* ar motrrisaka*. puikiai graviruota*, i luksital tos e ura gryno aukso 
te*e* visa amži. Tikrai A menk iszka niasilnerl ja *u naujausiai* pageri 
niiuais. isirudo kajp tlw A atomai* laikrodėlio, nustatoma*. Pulku* to* 
puikiau.iu.Nera.1 geresnio laiko rodytojo. Gvirkncij* ut 25 mtlu. 

m parduoda po »ib. nu, km Mumu preke
No. 7 Tikru Nikelini*, B* ’iniau*. Amute ui.uk»ma* ir nuilsto- 

ma*. vyriukas ar moteriukes. Drūta* ir ge
rai parodo laika, niekados neuublauk*. Tikra amerikisika masziuenja. 
Su-taunuas kaip reik. Tikrai puiku* laikro- Gvarancija ant 5 matu. 
‘k“‘ Minui preke ui vyriarka $1.93, mot. $2.OM. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėli*, vyri.ska* ar motertorta*. tikrai 

voktoskojo sidabro laikrodėli*. Au- 
sute užsukama, lenustatnma*. pilnai akmenluota* ir su grynai* ameri- 
kisskau viduriais, uh-kad<u nenublanks Gvarancija ant vi»o amiiaus. 
Drūtas ir ilgai gali laikyti. Goresnionagallgautt Kiti panasilu* parduo 
depo 16.36. M-nirinsa M ūmu preke $4.50.
No 9. Grynai Sidabrinis, vyrisika* ar moterlszka*, susui* užsukama* 

Ir nustatoma*, graviruota* ar lygus. Huntlng 
luksstal. Padaryta* tol grynai ertra kalto eiilabru, su tikrais amerlkiss- 
kait viduriai*, pilnai aktneniuota*. su naujausiai* pagerinimais. Yra tai 
viena tos didliausiu musu ofeKu tame aky- b o autriujr. Kiu paniukta po 4K«ia na Muau preke $O.VO. 
No. 10 Kalandorinit laikrodolit, nrrtotoo*. Paroda ratoadM. du-

Luksstal tos Juodo01 įduoto plieno, kuri me. |v»r»ntuo|*m* ant viudot. 
Yra tai viena* tos Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiai* meehanismai*, 
pilnai aktiseuiuota*. Laika kuuteulngiausMtl parodo. Kiti parduoda po 
»iaa>. tilto. tibSs) Manu preke $7,30,

Nuo 20 metų gydau vien 
ligas.

Gydau vien vyrus.
Bet ir išgydau juo*.
Išgydau kožną atsitikimą

kurį paimu gydyti.
Jei liga nėra išgydoma, neapsii

mu jos gydyti.
Jeigu negali būti išgydytu, pa- 

sakyziu tau atvirai.
O jei gali būti išgydytu, tai aš 

tave išgydysiu.
Kas tik tau kenkia, pasakyk ar

parašyk man.
-Atmink: rodą žodžiu ar per laišką nieko nekaštuoja. Jei ser 

gi, ateik ar parašvk pas
DR. LEONĄKl> LANDĖS.

140 E. 22-nd Street, New York, N. Y.
Kas prlala* 4c krvao 1 pačio 1 tenkini*, gav* nauja Ulaatruota knygeto SS poslapiu.

Fanno* sint iMsrilaviuio.
Geriausia sekcija vidurlasj NswYorko val

stijoj. 50 akru už tOOO. 73 akrai už II3UC 
19 akrai už 49)00. Geros trioboa. gvnau- 
•tea vanduo, su apsieita gino*, aat lengva 
iszmoke*caiu. Jau|kell lietuvtozkl fermeriai 
gyvena czioo. Rašiau t artesnėms žinioms 
indek už te. ate m po.
OKO KL.KKK. F»oolvilla. N V.

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES. 
TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! Klokvienat dabar galite turai laikrodėli.

Me* e»ame senteun 1»ikr<»l*lu preke j* L Ir ssiandlM »ito laikra>z<-zlo skaitytojam* smulkiai nunutaluaiue prekes ant laikrodėliu, teip kad jau yra 
J*r4« žožoo perite laikrodėlio pridedame dooana'paika liickena lenda

NO. 1. 14k Dvigubai paauksuotas Huntlng luk.rtaL Au.uto ut.ukte 
r ma> ir nustaiom-ta, vyrisika* ar uio-

tertozkas. Isirodo ant 435 Aukeinio laikrodėlio. Gerai akiiM-uiuuia ma- 
I szinerija. nustatomu* tei»ingi*u«tai )«rt«lu . i>Gvaranci|a ant 20 metu. 
ka.KiU P^davejm gamina lokiu* po 43.5a M,wu pfeke #2.03. 

No. 2. 14k Dvigubai paauksuotas Už.uk*ma. ir nu.tauunaa, vy-
* r ris'ka* ųr luotrrit-ka*. buntiog. »s-

r»xto kaip Ho 00 aakainio laikrodeNe Tikra AmarilU*<ka in.i.zni< rija,
Į pilnaiakmeniuota*. nu»tab>iua>. Puikiai -*> Gvarancija ant 20 metu. 
I viruotas. Kuotikriausiaa laiku nvhtoja*. Kl-__ . __
ii garsina toki po H W, 44.75. 64.U6 ir »5.5a •’* U9U preke $3. 
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas, gaubtai* papmaiimaĮa, itailiaka

* luk*stal*. pulku* laikrodėlis. Au*ute 
užsukama* ir nustatoma*, vyrlirka* ar ii><>teri«*ka«; huntiag. l>zr<*io 
am tki .taktinio laikrodėlio. Tikra Atuenkisika ma*sinerija, su dauge
liu akmenų, nustatomas. Geriausiai laika lai- Gvarancija ant 20 matu, 
ko. Kitur parduoda po 46.5U r.36. fc.50 MlIMH preke $5.25. 
No. ♦ 14k Dvigubai paauksuotas ,Ru gaubtai* i*pte>»sima>s. to**o<rite

* r tat »i* Peru birmaniate. Hut'iiune. eta
Puiku* lukiitaL Nereti puikesnio. Ausuta užsukama* ir nustatoma*, 
vyritika* ar motartoska*. huniiug. I*irud<> kaip fio Aukcinie 'aikrodelU. 
Ma**iuari> tokia pat kaip No. 1 Kitur u> Gvarancija ant 20 metu, 
kiu. parduoda po 48.76, a.uu. 4K36 Mimu preke $5.75. 
No. 5 14k Tikras auksu lietas, Puikiai graviruotas, huntlng. Ausu-

u u$»ukarua» Ir fiuataUiOMM. v%n»i- 
ka* ar moteriuke*. S luksital (toro grvno aukso. Niekados nenusitierv 
de nenublauk*. Isirodo kaip feu t<to*«<M* laikrodėlio, su daugeliu akme
nų. grynakameriktoika mesi t neri ta. austau* Gvarancija ant 25 metu. • SSjįftS!h‘“ »““"*«<■•« preke »«.2.v -----------

L Mes patduodam tavoru* pilnai juo* g varau t uodam L Kam laikrodėlis nepatik*, ar ra* jame kokia yda. atmainvtiina ant kilo, arba _ menk i nn km m mk m e-iteeas uSau.L alilM/V ninl.lll k ^s t eaalm e .4 tek.'a* km a llknu.ka tlhr 1
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. 0. D.__________ _____________________ __________ _ ______
(taacata keu drauge ou orderiu, duodame DOVANAI puiku lenkiini peili ir visu* ei prese, kaaito* me* pat* apmokame. 
vsid nonconmTi. Paduok tavo pilna adreoa, paženklink numeri ir preke lalkndelm. kuki 
KAIP ORDERIUOTL atausto Ritpreoo ojloa. Kor t ‘

SŠJD v K AI i Iie N A L Alk RO D B13 • «eM*i* laikrodėliu* ,T.

KAI VIENA LAIKRODĖLI A NWiuf Kllvr lAlKr^ei. r“* e,u uulMklu. re ui Uu< e-Uu Olų levu
ne visados bus taip temo*, todėl otunok orderi ooiandien.

Atlas Jevvelry Co., M1 Metropolitan block, Chicago, III.

Siy laikrodėly pasius 
eteoC-O. D- ant ksakvteao edroao. m pavs.yjs- 
ma tetegzam laaoU Jaige be* tok* kaip raaao- 
■te. eteun. k-k *iprv*al SS 70 ir atvežimo 
kasitės ir pasiimk taikrodviy, )a> ae. Bemokėk 
ae vteaooeaio. Atsilak, kad až u>ki pat laikro
dėly kitar mokėsi S* 00. Prie la krodetlo tad 
pridedama 14K (aklinta labai grąže ieacutely 
•a kompasą dykai. y

Eicelslor Iitcb Co.. <
900 Central Bank Bitlg, CbicaffO.

JEIGU SLENKA 
PLAUKAI 

tai nelauk kol jie vistoikai 
z sM ’ nuslinks. Dailu*, tanku*

ir Ilgi plaukai pailabina 
žffVmWK žmogų ir yra dklžtausiu 

. S3#"-i f *^,5/5 grožybe* turtu John'* 
f ’/■ ■ Ma,r Invigorator su-

V SIbBL'i 'laiko slinkimą plauku,
N,11 sutvirtina szaknis, in-

WMjKal JĮIKu** steigia sjiartu augime 
‘tr vieton iszpuolusiu at- 

jįil Jįnįl BMHHj augina naujus, urvinius, 
/1KB v W^J}ilailiu* ir ilgu* plaukus. 
'l|HĮEua', AB*' Issnalkina pleiskanas ir 

XWSj Al’’/ visokius neesystumu* 
VtaaZ gol'ojr. Žilus plaukus 

)10|Bį^K»2BM' sugražina iu uaturaliss- 
JlT’-■ ^BKfs ka i«rva. Tukstancilal 

žmonių apsisaugojo nuo 
a'vV’ vii praplikimo vartodami

(VI TL nt J°bn'» Hair Invigvrator.
Uul ' |Vfl Kam v alk a K-1 lot su ue- 

M^ur. dailiais, retais, nuirtu- 
' sausiais plaukais ar pra-

’ r fv V’IB plikusia galva kad ėall-
/ į' * f < z yi uu* užsiauginti dailius

1 ir ilgus plaukus.
e.,.. M VAf L \ Preke 41.00 už bu-

’ 1 \ B __fia • buteliai už
-' 'vte- <r<$B,*6oa Dktoii-

Ii u k a lai togas dykai. ;
John's Supply House, 21 Sta. K, Chicajo.

; AKIS
Skaityti prie liami-o, 
beg* asiana. graužta, 

paraudoaavM. aptraaakanoj*. jeigu akys nu
vargsta skaitant ir apdailų >įn tai ateluak »Sc 
o me* autiutim motu gyduog AKU R A kuri 
tosgydy* tavo akta visai truo.pam laika.
jožn s imi Mist, n ta i cskam. kl.

Ka tai reiszkiti turėti Barga pas Spiegel’s
Reiškia tai laimės namus kiekvienam.
Reiškia tai vigadą teip darbininkui kaip ir turčiui.
Reiškia kad visus naminius daigtus kokių tik reikalauji gali Čia gauti ant bargo.
Reiškia tai, kad tavo namus išmebliuos pilnai laike 24 valandų, ir tu gali juos vartoti mokėda

mas lengvas sanvairines iŠmokestis.
Reiškia kad tu ir tavo busenti pati galite sau išsirinkti meblius kokių norite ir juos gausite tada 

■ kada jums jų reiks.
Reiškia tfeipgl, kad jeigu tuapsirgtum ar darbo netektum, o tavo mebliai dar nebūtų pilnai išmo

kėti,nebusi klapatytas, ir jokios trotos nepaneši.

Geriausia užeiga pas
SAM JOCĮ, 

537 L'oUlnsvtUa ava., E. Si Loute. Hl.
Ltetaviszka* soliunas, nakvyne*, ir ruimai 

pavieniam*. Teipgi aiuntima* pinigu in visa* 
dali* avteto. Prekes pigiausiu*, priėmimą* ge- 
rtanaia*. [4—8]

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru
> ..........pas------- -

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

Naa>u»i
Masu vaistai yra patekmlngiaati. gydojdaugybe 
Ilgu Plauku* tikrai ataaglaa, slinkimą, pleis
kana*, papocvka* Ir dangei kitu ligų *u naujas- 
Bio badu Radlkal gydymo*, paraižykite po*

Prot. J. M. Brundza
Now York ABrooklyn, U. 8. A.

Patentuota* tepila 
tortoa, aatakla uasuia* 
ma* ir nustatoma*, vy 
rtoikn* ar motorisikM, 
14K Baksnota*, dvigubi 
-HBOUBg'' isksital, 

jgražiai toskvtetkaota*. 
|rikro> gerai laika rodo 
Yra OtMST vartojama* 
geletenkelMS tarnu, 
ka.po goriausia, laika 
taikantis: gvaraa

Dykai aukMiuiH Lalkrodelbt.
Ma* duodam* salta nao-

* Jausto* madų* Amerikonu*
’ ( y J ~ kai* w>duriaia La.krodoli, 

gerai laika rodaetl.vtaai dy- KteMhJA k* tam. kurs p*Huos #4 »r- 
gBB^BCk\ - K •. n; U, . i .

į. lO’ A Ii.* LuK.ll*

Jeigu sergi tai atsiusk už du centu marke o apturėsi musu nauja didely gyduolių katalioga kuriame 
yra apraszyta placziai ir aiszkiai su virsz 50 ligų, nuo ko jos prasideda, kokia intekme turi ant 
kūno, kokias gyduoles naudoti dėl iazsigydjnno ir kiek jos kasztuoja. Pasako kaip isznaikinti 
pleiskanas, karpu, spaudukus, kaip užauginti plaukus, ubus ir barzda. Telpa paveikslai, apra- 
szymai ir prekes yvairiu elektro-gydaneziu aparatu ir kitokiu daiktu. Nelauk, raazyk szendien.

JOHN’S SUPPLY HOUSE, 21 Sta K,

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe. 1
Gnodotinirtn* utuuotkottm ir boi- 

u-’inem* Jrsugystem* Uždirba:-1 
Ktistvt, Amerikoaiszkas 
Mcliamae, Szarpao, J«o»- 
ta», KMkardSB. Zenklellas, 
Kepviree ir dėl Maraaalka

darbo* butu priderancitai atliktas 
lietuvroitMu,

T. ANDR
115 W. Dlilslon 81,

r tuocn Mszelpu

USZEWI

' Guodotiniem* Kunigam* iszdir' ■ 
bo:- Kapos Arnoto*. Dalmali- ■ 
katu Alba* Stula* irwi*usbai ** 
lytiniu parėdus. Viaoki darb^ ai- B 
’lte-ka artistisikai in laikę. B
1 Nerodomo* gnodoanoa Dr teo, 3 
arba guodotmi Kunigai, kad Jum įį 
aavro tautelę, pavreskite ji tikrai ■ 

CZ & CO. I
Chle*<o. III. |
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