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Politiszkos žinios,
r Revoliucija Maskolijoj.

Revoliucijonieriškas judė
jimas ir darbininkų maištai 
vėl smarkiau apsireiškė, o 
I^enkijoj, mieste Lodz, di
džiausiame po Varšavai, o 
pramoningiausiame Lenkijoj 
per keturias dienas ant ga
tvių traukėsi toki kruvini 
mūšiai darbininkų su kariu- 
niene, kokių dar Maskolijoj 
prie Mikalojaus II nebuvo, 
neišskiriant garsių armeni- 
čių skerdynių mieste Baku. 
Užrubežių laikraščiai skai
tlių užmuštų ir pašautų žmo
nių mieste Lodz paduoda ant 
2000 ypatų, bet ir randas to
kių skaitlių paduoda netoli 
ant 500 ypatų, o randas, kaip 
visi galėjo matyt, visada 
stengiasi mažinti savo žiau
rumo aukų skaitlių.

Kaip laikraščiai garsina, 
be prisidėjimo revoliucijinių 
komitetų, Lodziuje suštrai- 
kavo ■ visų dirbtuvių . darbi
ninkai, metė darbų tarnau
janti ant štritkarių, net tar
naujančios ant telefonų mer
ginos. Jau Švento Jono die
nų 60000 darbininkų dalyva
vo štraikuose. Jie ne-tik kė
lė aut gatvių neprilankiąs ca
rui ir jo valdžiai demonstra
cijas, bet kaip paryžionys 
laike didėsės prancūzų revo
liucijos, parengė net 30 dide
lių barikadų ir jos su-visu 
uždarė čielas gatves. Bari
kados tos buvo kaip-i tvirty- 
nės. Jų paveržimui valdžios 
sutraukė visų buvusių Lodziu
je kariumenę, su kanuolėms. 
Bombardavimas barikadų 
traukėsi per visų dienų. Dar
bininkai atsiliepė vien revol
verių šūviais, bet ir tų ne
daug turėjo. Kareiviai štur
mu Išveržė barikadas, išmu
šė daug jų’apginėjų. -Tuom 
dar nepasiganėdino netikusio 
caro Sosto apginėjai, bet šau
dė susirinkusias kur nors ant 
gatvių darbininkų šeimynas, 
moteris ir vaikus. Gatvės 
prisipildė užmuštų kūnais. 
Vakare, įerzintos kareivių 
minios pradėjo daužyti rando 
degtinės pardavinyčias, pa
skui sudaužė visus žiburius 

' ant gatvių teip, kad buvo su- 
visu tamsu.

Iš Varšavos atsiuntė porų 
divizijų kareivių,kadangi mat 
buvusių Lodziuje neužteko. 
Valdžios išlipinėjo po miestų 
atsiliepimus, jog visi, pagau
ti ant gatvių su ginklu, bus 
tuojaus be sūdo pakarti. Gy
ventojai nedalyvaujanti mai
štuose pulkais, kas kaip gali: 
turtingi karietose, beturčiai 

. pėkšti bėga iš miesto, kur vi
sų gyvastis dideliam pavoju
je-,

Ar buvusius Lodziuje mai
štus sukėlė revoliucijonierių 
vadovai, ar pats darbininkai 
be vadovų prisidėjimo, sun
ku įspėti, kadangi nevisos 
žinios neiškreiptos patenka į 
užrubežius. Tiek, vienog, 
žinia, kad caro kareiviai vėl 
iššaudė kelis šimtus ukėsų ir 
tuom padidino nekentimų ca
ro valdžių. Vieno, vienog, 
negalima suprasti: kodėl 

" skerdžiant- žmonis viename 
mieste, kituose ramu? Jeigu 
visuose miestuose, kad ir vie
ni darbininkai, sykiu keltų 
maištus, kad ir vien priešin
gas randui demonstracijas, 
valdžios suvaldyti neįstengtų, 
tai ir teip daug aukų demon
stracijos nepaimtų, o vaisiai 
butų kur-kas didesni. Jeigu 
visos Maskolijos darbininkai 
butų sutarę, turėtų^ kovos 
plianų, tai ne-tik caro karei
viai negalėtų tokių skerdy
nių, kaip Lodziuje, parengti, 
bėt gal jau carų, jo dėdes ir
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visokius Trepovus ir kitokias 
valdžios sųšlavas seniai butų 
iš Maskolijos išvyti galėję. 
Caras uedrystų vilioti žmo
nių, bet arba turėtų jų gei
smus išpildyti be jokių pa
sargų, arba turėtij dumti iš 
Maskolijos kur kitur.

Iki šiol, rodosi, kad sutari
mo ir pliano terp Maskolijos 
darbininkų dar nėra. Užgi
mė darbininkų skerdynės Pe
terburge — kituose miestuo
se buvo ramu, skerdė darbi
ninkus Varšavoj — kitur jie 
užsilaikė ramiai; skerdė da
bar Lodziuje, o net netolimoj 
Varšavoj didesnių maištų ne
buvo, todėl ir jeneral-guber- 
natorius galėjo Lodziuu išsių 
sti porų divizijų kariumenės; 
bet jeigu bent didesniuose ir 
pramoningesniuose Maskoli
jos miestuose ant-syk užgim
tų maištai, suvaldymui jų 
jau carui ir kareivių neužtek
tų, tų-syk ir vaisiai butų kur
das svarbesni negu dabar. 
Kaip-kur dar gi rando agen
tams pasisekė supiudyti terp 
savę rando skriaudžiamus ir 
persekiojamus gaivalus: ant 
Kaukazo mahometonys sker
dė armėnus. Žitomire mažru- 
siai mušė žydus, Dusėtuose 
lietuviai mušė žydus, Varša
voj žydai mušė žydus, vietoj 
visas pajiegas kreipti prieš 
netikusį randų, kuris turi at
sakyti už visus negerumus. 
Juk randas palaiko šiųdien 
viešpataujančias sanlygas: 
jis proteguoja didžturčius, 
daleidžia jiems išnaudoti dar
bininkus, jis gina fabrikai! 
tus, jų pusę laiko visokiuose 
atsitikimuose. Prie kitokio, 
geresnio ir teisingesnio rando 
ir fabrikantai turėtų būt ge
resni, prie netikusio raudo, 
jie naudojasi iš rando sutver
tų netikusių aanlygų. Už 
visų piktų, už persekiojimus, 
už vargų žmonių, už neatsa
kantį surėdymų krašto *— at
sako randas. Todėl, mums 
rodosi, priderėti) žmonėms 
apversti visas savo pajiegas 
išvertimui netikusios valdžios, 
jos vietoj pastatyti geresnę, 
mažesnius gi nesutikimus vė
liau galima išrišti. Išverti
mui gi caro valdžios iš tikro 
reikia sujungtų pajiegų, šių
dien to dar nepadarys nė vie
nas apskritys, nė atskira pa
mušta tauta. Rods dėl nepa- 
sėkmingos karės pamatai ca
ro sosto braška ir kruta, bet 
jis dar vis turi pakaktinai 
pajiegų suvaldymui pasikėlu
sių darbininkų kad ir di
džiausio Maskolijos ‘ miesto, 
arba ir vieno apskričio. Da
bar, antai, Varšavoj, arba 
Lod^uje liejosi darbininkų 
kraujas, o net Lietuvoj apie 
kokį svarbesnį parėmimų len
kiškų darbininkų nieko ne
buvo girdėt, o jau apie ma- 
skolius-darbininkus nėra nė 
kalbos. Jeigu ir pavienio 
miesto nuo darbdavių darbi
ninkai gali iškovoti geresnes 
išlygas, tai daug sunkiau kų 
nors gero ir pastovesnio iš
kovoti nuo rando, kuris prieš 
mažas pajiegas nenusilenks, 
o geru nieko neduoda.

Po skerdynių mieste Lodz 
užgimė didesni maištai ir 
Varšavoj, ypač žydų apgy- 
ventoj miesto dalyj, kur dar
bininkai ant gatvių teipgi 
parengė barikadas, dalyvau
janti maištuose darbininkai 
šaudo į kitus, norinčius eiti 
dirbti.

Ant miesto gatvių ir ant 
pliacių valdžios sutraukė net 
30 batalijonų kareivių. Lau
kia čia dar smarkesnių susirė
mimų minių su kareiviais. 
26^ d. berželio, važiuojant 
Petrokavo policijos viršinin
kui Povlovui, nesugautas vy-

riškis metė bombų į jo veži
mų, Expliozijos Pavlov ir 
dar 7 ypatos likosi sunkiai 
sužeistos.

Kaip dabar randas garsina, 
laike paskutinių darbininkų 
skerdynių mieste Lodz, 561 
darbininkas likosi užmuštas, 
kuriame tai skaitliuje buvo 
343 žydai ir 218 krikščionių. 
Sunkiau jmšautų skaito apie 
700. Be abejonės, tikras 
valdžių žiaurumo aukų skai
tlius yra didesnis. Po sker
dynių, mieste vėl truputį nu
siramino, darbininkai bando 
grįžti prie darbo, bet už tai 
kįla smarkesni maištai kitur, 
net tikroj Maskolijoj, taigi, 
galima manyti, kad darbinin
kai visoj Maskolijoj laikosi 
vienybėj, nors dar nematyt, 
kad jie jau butų išdirbę kokį 
kovos su valdžioms plianų.

Kaune tūkstantis darbinin
kų apsiautė gubernatoriaus 
rūmų, išdaužė visus langus. 
Su dideliu vargu policijai 
pasisekė neleisti darbininkų 
ruman. Penki policijos 
urėdninkai likosi sunkiai su
žeisti. Aut galo pagelbon 
policijai pašaukė raitus kar
eivius, kurie minias išvaikė.

Darbininkų demonstraci
jos buvo teipgi Peterburge. 
Be abejonės, buvo jos ir ki
tuose miestuose, bet rando į 
cenzūra neleidžia į užrube
žius telegramų su žinioms 
apie maištus . Maskolijos vi
duriuose, randas mat bijosi, 
kad žinios apie tikrų Į>adėji- 
mų Maskolijos viduriuose ne
užkenktų užrubežiuose jos 
kreditui ir nepadrųsintų Ja- 
ponijų statyti sunkesnes san
daros išlygas.

Peterburgo ir Maskvos ap- 
skričiuose likosi i>o ginklu 
sušaukti rezervus kareiviai. 
Be abejonės jie paskirti ne 
Mandžurijon. bet gynimui 
caro i>ačioj Maskolijoj.

Rostove policija užtiko 
krautuvę ginklų ir amunici
jos. Czenstochove demon
strantai metė bombų į polici
jos biurų, kurios expliozijos 
daug urėdninkų likosi sužei
stų. Saratovo gubernijoj pa
sikėlė kaimiečiai; valdžios į 
kaimus išsiuntė kazokus, ku
rie iš tikro, savo žiaurumu 
tik dar labiau suerzina žmo
nis.

Kįla kaimiečiai ir Min
sko gubernijoj, tik nežinia, 
ar jie kreipiasi prieš val
džias ar prieš dvarponius. 
Valdžios, be abejonės, džiaug
tųsi, jeigu joms kaimiečius 
pasisektų užsiundyti ant dva
rų ir Inteligencijos. Ekate- 
rinoslaviaus gubernijoj, tur
būt, policija, mėto atsišauki
mus, kurstančius žmonis ant 
besipriešinančios randui ir 
caro valdžiai inteligencijos. 
Balašovo miesto rodą užgyrė 
reikalauti nuo caro atėmimo 
diktatoriškos valdžios nuo je- 
nerolo Trepovo ir prašalini- 
mo nuo vietų visų ministerių 
priešingų konstitucijonali- 
škam surėdymui Maskolijoj. 
Be abejonės, panašius užgy- 
rimus padarys ir kiti miestai. 
Iš tikro, aišku, kad dabar 
Maskolijoj užgims tikra an
archija, randui trūksta pa
jiegų užlaikymui tvarkos 
viešpatystės viduriuose. Ca
ras, juo toliau, juo mažiau 
galės užsitikėti ant savo ka
riumenės; ypač neištikimi ro
dosi rezervos kareiviai, o 
tuom tarpu be jų pagelbod 
apsieiti randas negali, ka
dangi pajiegos jaunų karei
vių pasirodo nepakankan
čioms.

Dabar reikia dar vieno di
desnio nepasisekimo ant ka
rės lauko, o nėra abejonės, 
kad smarkesni maištai apims 
visų Maskolijų.

Karė Maskolijos su Ja
ponija

Paskutinės darbininkų 
skerdynės Ixxiziuje ir po tam 
užgimę smarkesni maištai 
Maskolijoj vėl uždengė karę 
Maskolijos su Japonija, ka
dangi paskutiniai maištai 
Maskolijos viduriuose iš ti
kro kur-kas svarbesni už jia- 
čių karę, nors ir tuos maištus 
pagimdė karė.

Caras tarpininkaujančiam 
užmezgime tarybų užbaigi 
mui karės Rooseveltui prani 
šė jau apie Maskolijos iš
skirtus tarybų komisoriua, 
bet prezidentas dar vardų 
komi šori ų nepagarsino; laik
raščiai, vienog, sjiėja, kad 
Maskolijos komisoriai bus; 
dabartinis Maskolijos |>a- 
siuntinys Paryžiuj, Nelydov, 
ir naujasis Maskolijos pa 
siuntinys Washingtone, Ro- 
šen. Kų paskirs iš savo pu
sės Jajipnija. dar tikrai neži
nia. Mena, kad tikros tary
bos prasidės apie 10 d. piu- 
tės. Išderėti apstabdymų 
karės Rooseveltui iki šiol ne
pasisekė, Ja{xmija nesutinka 
aut to, kol Maskolija neduos 
užtikrinimo, kad nesinau
dos aĮ>stabdymu karės su- 
drutinimui savo kariškų i*a- 
jiegų, o tokio užtikrinimo 
Maskolija iki šiol nedavė.

Rodosi, kad japoniečiai 
rengiasi vėl žengti pryšakiuK 
Maskoliai nustūmė atgal vi
sas pryšakines savo armijos 
stovyklas, kadangi japouie- 
čiai stengėsi. aj»eidami iš 
kraštų, su-visu tas j>ryšaki- 
nes maskolių dalis atskirti 
nuo didesnių pajiegų ir pa
imti jas nelaisvėn.

Nors šalininkai tolesnio ka
rės vedimo Maskolijoj reika
lauja dar vis jos vedimo, 
bet karės miuisterio laikraštis > 
„Kušky Invalid" garsina ir 
skaitliais parodo, jog tote- į 
snis karės vedimas butų tik 
nereikalingu žudymą žmonių 
be vilties atsigriebimo. Oya- 
ma dabar turi apie 600000 
kareivių, Linevičo gi )>ajie- 
gos nepereina 400000 karei
vių; juo ilgiau užsitraukia 
karė, juo skirtumas bus di
desnis. Rods, randui tar
naujanti, matyt, šalininkų 
tolesnio karės vedimo laikraš
čiai, garsina, buk prisakyta 
siųsti vėl Mandžurijon armi
jų iš 100000 kareivių, bet 
privežimui tų kareivių reikia 
poros mėnesių laiko, tokiu 
jau laiku japoniečiai gali 
Mandžurijon atgabenti dar 
daugiau. Iki šiol Maskolija 
nužudė jau apie 400000 savo 
kareivių, skaitant sergan
čius, iki šiol karė kaštavo jau 
2 milijardu rublių, neskai
tant vertės nužudytos Rož- 
destvenskio laivynės, kuri 
buvo verta 150 milijonų. 
Kur gi imti pinigus tole
sniam karės vedimui? Sve
timi kraštai, net Prancūzija,, 
jau neskatina Maskolijai nė • 
ant sunkiausių išlygų, ka
dangi kreditas Maskolijos iš
sisėmė. Maskolijos vidu
riuose teipgi nėra pinigų. 
Taigi randas karei niekur ne-

° 1
gali gaut pinigų, o be Jų ka
rės vesti negalima.

Maskolija su meldimu ap- 
stabdyti karę neatsišaukė 
prie pergalėtojų, kadangi 
nenori mat per daug nusiže
minti. Maskolijoj mano, • 
kad ir teip mūšiai turės pasi- , 
liauti, kadangi dabar Man- 
džurijoj prasideda lytų lai
kas, jų pagimdyti tvanai ir 
teip pasikrutini mus kariu- 
menių ajistabdys.

kariu-

Prancūzija.
Nesutikimai terp Prancūzi

jos ir Vokietijoj už Morokko

Ka« užgimt*

dar neišdilo. Prancūzija 
perdavė Vokietijai savo rei
kalavimus, aut ko Vokietija 
dar nedavė atsakymo. Ran
dams tarnaujanti laikraščiai 
ramina, Jog iš tų nesutikimų 
kares nebus, bet žmonės to
kiems užtikrinimams nelabai 
tiki, kadangi visi žino, kiek 
randai prieš Maskolijos su 
Japonija karę leido užtikri
nimų, kad karės nebus, ta
čiaus ji užgimė.
iš dabartinių nesutikimų 
Prancūzijos su Vokietija, 
dar įspėti negalima. Tan
kiai maža kibirkštėlė gimdo 
didelį gaisrų, teip tankiai ir 
maži nesutikimai gimdo dide
les kares, jeigu nors viena iš 
nesutinkančių pusių geidžia 
karės ir prieš kitų nenori nu
silenkti.

Vokietijos laikraščiai rašo, 
buk visus nesutikimus gimdo 
Anglija, kuri geidžia, kad 
susipiautų terp savęs dru- 
čiausios Europos viešpaty
stės ir kad karė abidvi ap- 
silpnytų aut ilgo laiko, o tų- 
syk Anglija galėtų, niekelio 
nestabdoma, valdyti visų j>a- 
saulę. Gal tame spėjime ir 
yra dalis teisybės. Didžiau
sių Anglijos priešininkę, Ma
skolijų, apsilpnys ant ilgo 
laiko Japonija, tai ji, be abe
jonės. geidžia, kad ir kitas 
toks jau likimas pasiektų.

dama, kad katalikai niekada 
Maskolijoj neturės tokių tie
sų, kokias turi stačiatikiai. 
Kadangi vietiniai administra
toriai klauso labiau popų ne
gu caro, tai savo padavadiji- 
mais, be abejonės, stengsis į 
niekus paversti caro manife
stų pripažįstantį truputį dau
giau tiesų katalikams ir ca
ras Jų padavadijimus pagirs. 
Gyrė jis visada juk savo tar
nų padavadijimus ir tie ad- 
ministratyviški padavadiji- 
mai svėrė daugiau negu tie
sos.

Pasibaigė jau garlaivių 
konkurencija ant Nemuno. 
Garlaiviai paskirtais laikais 
plaukys ne-tik terp Kauno ir 
JiYybarko, bet plauks aug- 
štyn iki Alytaus ir Birštono. 
Plaukys teippat Nevėžio upe 
iki Baptų. Ketina dar gi 
kasdien paskirtais laikais 
plaukyti Nėrių iki Jonavos.

„Viln. Žin.”

Isz Lietuvos,
Iš Vilniaus.

6 d. berželio Vilniuje 
streikavo visi sj>austuvių dar
bininkai, per kų laikraščiai 

Į neišėjo j»er porų dienų.
Vilniaus laikraščiai garsi

na, buk, Lietuvoj telegrafų 
stacijos gavo prisakymų ne
priiminėti telegrafų lenkiškoj 
kalbo j (gal nepriiminės ir 
lietuviškoj). Iki šiol, teisy
bė, iš Lietuvos telegrafo sta
cijos lietuviškoj kalboj tele
gramų nepriiminėdavo, bet 
lietuviški lelegramai iš užru- 
bežių ateidavo ir juos išduo
davo, kadangi pagal terpta n- 
tiškų sutarimų, telegrafų sta
cijos turi priiminėti telegra
mos visokiose kalbose, jeigu 
jie rašyti lotyniškoms lite
roms. Tai tau ir paliuosavi- 
mat mums caro suteikti!

Iš Vilniaus, 6 d. berželio, 
ant karės lauko išsiuntė 150 
kareivių. Valdžios garsina, 
buk tie kareiviai išreiškė 
pate norų traukti karėn, bet 
iš tikro, tur būt juos išsiuntė 
be jų noro.

Pagal miesto apdirbtų tak
sų, Vilniuje sekančios yra da
bar mėsos prekės: svaras ge
riausios jautienos 23 kap„ 
geriausia mėsa vietinių galvi
jų 19 kap.; mėsa 1 sorto at
gabentų galvijų 15 kap., vie
tinių 13 kap.; 2 sorto: sveti
nių jaučių 12 kap., vietinių 
11 kap.; 3 sorto: svetimų 
jaučių 10 kap., vietinnj 9 k.; 
veršiena 1 sorto, 13 kap., 2 
sorto 11 kap. svaras.

Katalikai Vilniaus priemie
sčio Soltaniškių atsilieja į 
svietiškas ir dvasiškas val
džias su reikalavimu, kad čia 
butų pastatyta katalikiška 
bažnyčia, kadangi į esan
čias mieste bažnyčias jiems 
per toli vaikščioti.

Kadangi buvę unijotai 
pulkais atsišaukia* reikalau
dami priskyrimo jų prie kata
likiško tikėjimo, tai ir Vil
niuje popus apėmė baimė, 
kad jie nenustotų avelių. 
Užsiimanti platinimu stačia- 
tikystės Lietuvoj, susidedanti 
iš popų, Vilniaus stačiati- 
kiška Šventos Dvasios Broly
stė išleido cirkuliarus nura
minimui stačiatikių, užtikrin-

BU-

9 d. berželio, Vilniaus I 
gimnazijoj per tikėjimo ekza- 
minų į įžengiamųjų klihsų lie
tuviškai atsakinėjo vien tik 
Juozapas Vileišis, Kazimiero 
sūnus. Buvo te daugiau mo
kinių lietuviškai mokančių 
poterius, bet nė vienas nepa
norėjo lietuviukai atsakyti. 
I^abai gaila, kad tėvai teip 
elgiasi su gimtąja kalba.

Iš Disnos, Vilniaus Kiib .
ĮSunkus kaimiečių padėji

mas šitose a pi ii) kinese. Ūki
ninkai atsilieja į valdžias su 
maldavimu atidėti nors išsi
pirkimo mokesčius. Malda
vimas ūkininkių likosi išpil
dytas.

Miestelyj Ikjazn, Disnos 
pav.į 200 stačiatikių išreiškė 
norų pereiti katalikiškai! ti
kėjimai!.

Iš Lietuviško Minsko.
Neišrinkti žnjonių, bet ran

do paskirti miesto rodos są
nariai atsisakę pildyti savo 
pareigas, kada ligi mano, jog. 
jeigu pagal t|esas, žmonės 
privalo rinkti miesto rodų są
narius, tai jose negali tarnau
ti sanariai neripkti, bet val- 
džių-paskirti.

Minsko gubernijoj, Senke- 
lyj suštraikavų darbininkai 
dirbanti lentuj plovyklose. 
Ant rytojaus.' vienog, jie 
sugryžo prtedajrbo. Sutrum
pino jiems darįio laikų iki 10 
vai. ant dienok bet algų ne
pakėlė.

Minske, iškovojimui gere
snių išlygų, sustreikavo dar
bininkai odų išdirbi n y čių. 
Štraikuoja čia teipgi kalviai 
ir sliesoriai.
reikalauja trui 
laiko ir dide>n

„Krim. Vest.” į praneša, 
kad Melitopolyje sųštraikavo 
policija. Jijė reikalauja pa
didinimo algo£. ,,Sev.-Zap. 
Kr.” praneša, kad teippat 
pasielgė ir Minsko policija.

.„Viln. Žin.”
„Rus. 81.” j praneša, kad 

Minske buvo sumišimai, per 
kuriuos užmušė dvi yi>ati, o 
sužeidė 20. Sužeidė akmeni
mis antstolį i (pristovų) ir 
miestsargį.

„Viln. Žin.” ’
10 d. berželio, piktadarys 

(turbut reyoliucijonierius 
teip užvadintas? Rd.), kaip 
paduoda „Vilniaus Žinios”, 
šuviu iš revolverio, per lan
gų, sužeidė nugaron žemiečių 
viršininkų ketvirtos sryties 
Pinsko paviečio, Kazarinovų. 
Piktadėjas pasislėpė.

Iš Kauno

Darbininkai 
lipesnio darbo 
ų algų.

Iš Panevėžio, K a u iro gub.
9 d. berželio čia likosi ati

daryta žemdirbystės, naminių 
gyvulių ir naminės pramonės 
paroda. ’ Paroda traukėsi 
j>er tris dienas. Ūkininkams 
paskirtos buvo dovanos pini
gais. Ar panašios parodos 
daug naudos atgabena ūki
ninkams, galima abejoti. Jas 
rengia ponai, kad turėti pro
gų pasirodyti, pasilinksminti, 
bet ne pakėlimui ūkininkų 
žemdirbystės. Pakėlimui u- 
kininkų žemdirbystės reikia 
ūkininkus mokyti geresnio 
žemės i^dirbimo, apie tai 
nieks nesirūpina, todėl Lie
tuvoj žemdirbystė 4r stovi že
mai.

kėjimų prigimta kalba. To
dėl kunigas pasistengė iš 
anksto sužinoti, kurie iš mo
kinių norės mokytis tikėjimo 
lietuviškai ir kurie — lenki
škai. Iš 93 lietuvių vos pusė 
panorėjo mokytis tikėjimo 
lietuviškai, o kiti — lenki
škai. Iš tikro mokytojai pa
tįs nusistebės, pamatę, kiek 
lietuvių nenori savo prigim
tos kalbos vartoti.

A. M.
„Viln. Žin.”
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18 Eirogalos, Kauno gub..
Paskutinę dienų gegužio 

siautė čia baisus gaisras, ku
ris beveik su-visu išnaikino 
šitų miestelį. Kas vasarų 
fiega Lietuvoj miesteliai. 
Dabar viena sanvaite išdegė: 
Janavas, Žasliai ir Eirogala. 
Blėdį padarytų skaito milijo
nais rublių.

Iš Shniliu.
Viršiausiuoju paliepimu 

leista išguldinėti tikybų pri
gimta mokinių kalba, tačiau 
Šiaulių gimnazijos ir pensi
jos kapelionas (prefektas), 
kada kai-kurios pensijos mo
kinės nenorėjo atsakinėti len
kiškai, liepė atsakinėti rusi
škai, o lietuviškai nedavė at
sakinėti, 
lenkiškai, 
laipsnius, 
prefekto
pensijoje, teip ir gimnazijo
je. kad rinko parašus, kokia 
kas nori kalba mokytis tiky
bos, geidžiančiųjų lietuviškai 
nemenkai atsirado; Nežinia 
tik, kodėl Šiaulių prefektas 
teip priešinasi Viršiausiam- 
jam paliepimai?

Penktasis.
„Viln. Žin.”

Kas neatsakinėjo 
tiems sumažino 
Nežiūrint į tokį 

pasielgimų. . kaip

Iš Ragavo*, Ukm pav.
1 d. berželio, miestelyje 

buvo didelis gaisras. Gai
sras pakilo 2 vai. po pietų ir 
iki vakarui supleškėjo be
veik pusė miestelio. Dauge
lis šeimynų likosi be pasto
gės. Išnešti iš namų daik
tai teippat sudegė ant gatvių. 
Apie ugnies gesinimų šį kar
tų mažai kas tesirūpino; mie
stelis turi tik vienų menkų 
švirkšlę, o šulinių miestelyje 
visiškai nėra, tai vandenį, 
gaisrui ištikus, reikėjo vežti 
iš Nevėžio upės. Sudegė 
daug sankrovų, terp kurių ir 
Raguvos vartotojų draugijos 
sankrova, tačiaus joje sudegė 
tik mažmožiai. Vyrai, mo
ters ir jaunuomenė subėgo 
gelbėti šių sankrovų, nes visi 
kaimiečiai prie draugijos

Iš Kygos-
S| kartų rašau ne iš reika

lo, bet norėdamas šį-tų pra
nešti apie musų gyvenimų. 
Pas mus šiuom kartu nelabai '• 
linksma, daug gerų darbinin
kų yra suimtų, tokių yra apie 
šimtas. Kalėjime juos 
skaudžiai kankina. Vienas 
gerai žinantis pasakojo, kad 
policija suimtus muša, pa
skui uždaro kalėjiman ir po 
kelias dienas laiko be valgio, 
paskui duoda duonų ir silkes, 
bet neduoda vandens. Iš
troškusį žmogių veda ant ka
mantinėjimo; tikisi mat, kad 
ištroškęs išduos greičiau savo
draugus ir kitus paslėptus 
dalykus. Kadangi paprastai 
nesako, tai Vėl muša, suka, 
laužo kojas ir rankas. Ne
vienas, norėdamas pasi Ii uo- 
suoti nuo kankinimų, neiš
kenčia ir pasako kų slepiamo. 
Išgirdusi koklių pravardę, po
licija tuoj bėga ten kratų da
ryti. Dabar kratas daro die
nomis, bet ne teip kaip —* -
ma. Dabar jeigu kur krato, 
tai namus teip ajtstato ke
lioms eilėms policijantu ir 
kazokų, kad sunku gatve 
praeiti. Jeigu išgirsta, kų 
laisviau kalbant ir jeigu tokį 
pagauna, tai elgiasi žiauriau 
negu su krikščioniškais kan
kiniais Nerobo laikuose.

Iš Fenilo dirbtuvių suėmė 
daug darbiriinkų. Išdavė 
juos 15 metų vaikas, kuris 
kitiems vaikams gyrėsi, jog 
jo brolis vikrus — su bomba 
užmušė du poličistu, o trečių- 
jį nušovė. Išgirdo apie tai 
šnipai ir pranešė, kur reikį^. 
Kratė visose Fenixo dirbtu
vėse. Mes tikėjomės, kad r 
dirbtuvėj nėta šnipų, kad vi
si darbininkai vienos mislies, 
bet laike kratos pasirodė, 
kad šnipų netrūksta. Jie 
užrašinėjo vįrdus tūlų darbi
ninkų ir surašus išmėtė dirb
tuvėj, nurodydami, jog sura
šė paminėtos ypatos yra kal
tos.

Toks yra musų padėjimas, 
bet mes neužilgio laukiame 
abelnos revoliucijos: ant joe 
reikalų Rygoj sudėjome jau 
35 rubl. ’76 kap.

Išnaikinimas Roždestven- 
skio laivynės ir mus palink
smino. Veik visi Rygos dar
bininkai pasižadėjo negerti 
degtinės ir alaus mažai gėrė, 
bet atėjus žiniai apie išnaiki
nimų maskoliškos laivynės, 
alaus pardaVinyčios buvo pil
nos darbininkų, visi gėrė ir 
skambino stiklais už japonų 
sveikatų.

Linkėtojas.

t

4

t

Kaune sudegė geležies dirb- ^ankrovos turėjo simpatijų,
tuvės Tillmaųo. Sudegimu 
dirbtuvių 400 darbininkų at
sirado be darbo. Blėdį gai
sro padarytų dirbtuvių savi
ninkai apskaito ant 100000 
rubl..

Kuršiuose, Kauno guber
nijoj siautė gaisras, kuris iš
naikino 50 namųK neskaitant 
negyvenamu triobų. 100 šei
mynoj nužudė ugnyje visus 
savo turtus, neturi ne maisto, 
drabužių, nė pastogės.

juo labiau, kad jie visada 
gaudavo geras prekes ir ne
būdavo ten niekad nuskriau
sti. Draugija, nusisamdžius 
namų, vėl atnaujins savo 
sankrovų.

Vanavis.
Viln. Žin.”

Iš Llepojaus.
Musų kunigas gavo; prane

šimų nuo vyskupo apie leidi
mų išguldinėti mokyklose ti-

IšJnnavo, kaimo guh
Gegužės 28 d. musų mie

stelį ištiko baisi nelaimė — 
gaisras. Po pietų 3 vai. 
miestelyje užsidegė vieni na
mai, iš pradžių ugnį g&liraa 
buvo lengvai užgesinti, bet 
nelaimė, kad nebuvo kam 
gelbėti. Bet kaip užsiėmė 
degti 2-3 trįobos, tai jau jo
kiu budu negalima buvo su
turėti gaisro ir po 10 miliutų 
liepsna apėmė kuo-ne visų 
miestelį. Gjaisras nepasiekė 
tik Žvejų ir Kiemo gatvių. 
Sudegė 9 gatvės. Tarp griu-
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d



5H5S5L——,.. . ■. —— —..... — 

vggių ir nedėgulių riogso tik 
bažnyčia,«kuri teippat buvo 
pradėjus degti, bet, ačiū tū
liems drąsiems vyrams, buvo 
išgelbėta iš ugnies nasrų, ta- 
čiaus benešdami daiktus iš 
bažnyčios, sugadino ir su
naikino bažnytinių daiktų 
už kokius 400 rublių. Išti
so ugnis išnaikino 400 trio- 
bų; sudegė l žydas ir 2 žydei- 
kos. daugelis sergančių išėjo 
iš proto. Spėja, kad ugnis 
padarė nuostolio, apskritai, 
iki 1 milijono rublių. Pade- 
jgėliai apverktiname padėji
me: liko be maisto ir be pa
stogės, laukia pagelbos.

Kun. J. U.
(,,Viln. Žin.”) 

J
B Naumiesčio puviečio, 

Su v. gub..
Berželio 5 d. sudegė Gri- 

škabudij apie 25 butai. Dau
gelis šeimynų liko be pasto
gės ir be jokio daiktelio.

B. B.
26 d. gegužės šių metų, 

sintautiečiai padavė peticiją 
ministerių komitetui. Rei
kalavimai jų labai rimti. Po 
peticija pasirašė 138 ypatos.

Špoke.
„Vilu. Žin.”

B Prūsų Lietuvos.
Ant paskutinio galvijų jo- 

marko Tilžėj už karves mokė
jo po 300—350 Mrk., už bu
lius p«o 500 Mrk., už ožkas 
po 30—36 Mrk., už kiaules 
mokėjo: už 4—5 sanvaičių 
paršus po 18—20 Mrk., už 
senesnius po 24—30 Mrk. už 
porų: už penėtas kiaules po 
46—48 Mrk. už kiekvieną 
centnerį svarumo gyvo gyvu
lio. .

Netoli Įsručio, kaime Sto
guose. išdegė ūkė Karklio ir 
namai Redeckio. Apart trio- 
bų, sudegė teipgi kumelė, 6 
kiaulės ir poras tuzinų vištų. 
Ugnį užkrėtė piemens.

Kaip paduoda Tilžei 
,,Nauja Lietuviška Ceitun- 
ja^jietoli Neidcmburgo, Na- 
pierkių krūmuose rado jau 
labai apipuvusį kūnų apie 20 
metų vyro. Mena, kad tai 
yra koks maskoliškas pabėgė
lis Prūsų pusėj nušautas ma
skoliškų rubežiaus sargų, ar
ba gal yra tai kūnas gryžtan- 
čio iš Amerikos išeivio, kurį 
vedėjas užmušė ir jo turtus 
sau pasisavino. Kas, vie- 
nog, iš tikro yra negyvėlis, 
nežinia.

B laiško lietuvio esančio 
nelaisvėj Japonijoj.

,.Mus lietuvius nelaisvius 
pergabeno iš Macujamos Žiu- 
čnzin. Tam garde mums ge
riau; čia pastatė specijališką, 
gražiu triobų. Ir valgis čia 
geresnis. Trioba pastatyta 
gražioje vietoj prie jūrių, 
kiekvieną dieną leidžia mus 
maudytiesi jūrėse. Negerai 
tik, kad svieto nematyt, ap
link musų triobą padirbta 
augšta tvora teip, kad apart 
dangaus ir žemės nieko nema
tot.

,,Cia. vienog, daug nuobo
džiau, kadangi negauname 
laikraščių ir knygučių. 
Klausėme vertėjo, tai jis 
mums atsakė, jog knygas ir 
laikraščius gausime kaip ir 
Macujamoj, viskas mums bus 
išduota, kaip tik pakvitavi
mo knygos bus parengtos.

,, Rašome maskoliškai, ka
dangi lietuviškai draudžia 
mums Japonijos valdžia.

K. P.”

Lietuviai, pagerinkime 
musų mokyklas!

(Atsišaukimas.)

Šiądien Lietuvos mokyklo
se viešpatauja svetima, ma
skoliška kalba. Tai yra di
delė neteisybė ir skriauda 
lietuviams. Jau visos Masko- 
lijos tautos: lenkai, mažru- 
šiai, finai, latviai, armėnai, 
žydai ir kiti, pareikalavo, 
kad mokyklose butų išguldo- 
mi visi dalykai vietinėje kal
boje. Lietuviai, neatsiliki- 

Įme nuo kitų, p a r e i k a 
[laukime, kad musų 
šalies visose mo
kyklose, kaip pradinė
se, teip ir gimnazijose, b u- 
tų visi dalykai i fi

gų 1 d o m i lietuvi
škai.

Mokyklose musų šiądien 
per-dėm viešpatauja sveti m- 
taučiai-maskoliai. Jie nesu
pranta ir nenori suprasti mu
sų reikalų, negerai per-tai 
mokina musų vaikus: -jiems 
daugiau rupi paversti musų 
vaikus į maskolius ir stačiati
kius negu dorai išmokinti. 
Pareikalaukime, 
kad musų Lietuvos 
mokyklose mok in- 
tojais butų musų 
žmonės lietuviai.

Mokyklose musų priviso 
labai daug blogų mokintojų. 
Reikalinga, kad mes patys 
galėtume prižiūrėti savo mo
kyklas ir reikale atstatyt ne
gerus mokintojus. Todėl 
p a r e i k a 1 a ūkime, 
kad mums leista 
butų išsirinkt tam 
tikrą mokyklų Ro- 
d ą arba Tarybą.

Šiądien be valdžios dalei- 
dimo nevalia yra nė vienos 
mokyklos įsitaisyti, uždrau
sta yra net namie darakto
riams vaikus ant elementorių 
mokinti. Tai yra baisus pri
spaudimas. Pareik a- 
laukime, kad mo
kinti vaikus ir į- 
taisyti’ mokyklas 
galėtų visi, kas tik 
nori ir gali.

Mokyklos musų ne-tik blo
gos, bet ir jų yra labai ma
žai, daugelis vaikų visai neį- 
telpa į mokyklas, ypač į gim
nazijas. Pareikalau
kime, kad valdžia 
pristatytų m u m s 
tiek mokyklų, kiek 
tik reik, kad visi vai
kai galėtų rasti jose vietą.

Eikite visi valsčiai iš-vien 
ir pamatysite, kad valdžia 
ant galo pagalios turės išpil
dyt jūsų teisingi^* ’.aiavi- 
mus. R^ii.c.iaukite drąsiai, 
be-haimės, be perstojimo ir 
pamatysite, kąip laimėsite tą 
dalyką. Atsiminkime, kad 
tokiu budu jau išreikalavo
me nuo valdžios savo lietuvi
šką spaudą.

Taigi reikalaukime:
1) Kad musų mokyklose 

butų išguldomi visi dalykai 
lietuviškai.

2) Kad musų mokyklose 
mokintojais butų ne rusai, 
bet lietuviai.

3) Kad mes patįs galėtume 
prižiūrėti mokyklas ir atsta
tyti nuo vietos negerus mo
kintojus.

4) Kad mokint vaikus ir į- 
taisyti mokyklas galėtų visi 
lietuviai be valdžios leidimo.

5) Kad valdžia įtaisytų už
tektinai mokyklų.

,,Ūkininko” Redakcija.

Isz Amerikos.
I«z didelio debesie* mažas lytu*.

Washington, D. C. Preziden
tas Roosevelt, ant pasirekliamavi- 
mo.pagazdino viršininkusSanta Fe 
geležinkelio atidavimu po sudu 
už peržengimą prieš trustus išduo
tą tiesą. Tuom tarpu dabar gar
sina, jog geležinkelio kompanija, 
jeigu ir peržengė tiesas, tai tą pa
darė per nežinojimą; todėl atiduo
ti po sudu jos negalima. Rando 
advokatai vienog yra kitokios 
nuomonės, ir jie, dėl nepastovu
mu prezidento nuomonią, atsisakė 
ant toliaus randui tarnauti. Be 
abejonės teip pasibaigs ir garsus 
tirinėjimas nusidėjimą mėsinio 
trusto. Daug riksmo, o vaisiai 
maži.

Uredniuikai po gudu.
Centrališkos valdžios atidavė po 

sudu 8 žymesnius urėdninkus In- 
dijoną teritorijos už pasisavinimą 
rando pinigą, paskirtą ant išmo
kėjimo algą mokyklą mokinto
jams. Terp apskąstą yra: guber
natorius Johnson, kasierius Ward 
ir maršalas Colbert. Mat randas 
paskyrė $300000, o iš tą pinigą 
apie 60000 dol. sau pasilaikė minė
ti urėdninkai.

Chluiecziai suteikė gerą pamo
kinimą.

Pirma, jeigu koks kitas kraštas, 
atlygindamas Amerikai už kokį 
neišmintingą jos politikierią pa- 
davadijimą, griebėsi apsunkinimą 
jos prekystai, laikraščiai rėkė, 
šaukė, reikalavo, kad ant nubau
dimo tokio drąsuolio Amerika sių
stą savo nepergalimą laivynę. 
Tas buvo geru, kol kiti kraštai ty
lėjo. Dabar yra jau kitaip ir poli
tikieriai pradeda jau išmintingiau 
protauti. Pamokinimas atėjo iš

Azijos. Mat atėjo jau tokia gady
nė, kad azijatai pradeda mokyti 
Europą ir Ameriką. Japonai pa
mokino maskolius, o chiniečiai 
pradeda teisingumo mokyti Ameri
kos politikierius. Kol chiniečiai 
tylėjo, Amerikoj išdavinėjo nau
jas tiesas prieš chiniečius; jeib 
urėdninkas ateivių užveizdos grą
žino atgal iš Amerikos portą atka
kusius su reikalais chiniškus pre
kijus. To ir kantriems chinie- 
čiams buvo jau per daug. Jie, 
atlygindami už savo skriaudas, 
griebėsi boycoto amerikonišką ta- 
vorą, atsisakė imti kokius nors ta- 
vorus iš Amerikos. Amerikos fa
brikantai su vienais metais nusto
jo net poros dešimčių milijoną 
pelno. Imti tavorus iš Amerikos 
laivynė ne gali priversti chiniškus 
prekėjus, o ant galo ir pati laivynė 
nėra teip nepergalima, kaip sten
giasi įkalbėti Amerikos politikie
riai ir kaip jiems tarnaujanti laik
raščiai garsina. Netekę pelno fa
brikantai, pakėlė rėksmą, o juk 
Amerikoj urėdninkai yra fabrikan
tą ir milijonierią ant urėdą pasta
tyti, tai jie turi tarnauti savo gera- 
dėjams. Kadangi su laivyne ne
galima priversti chiniškus prekė
jus imti An^rikos tuvorus, tai 
Amerikai liko tik nusilenkti prieš 
kasuočius ir jos randas nusulenki- 
mu dabar bando permaldauti cbi- 
niečius. Prezidentas muitinyčią 
ir ateivią užveizdos urėdninkams 
prisakė nedaryti sunkenybių išli
pant ant kranto chiniėčiams pre- 
kėjams ir kitokiems; pagazdioo 
urėdninkus praŠalinimu nuo vietų, 
jeigu ne pildytų prisakymo. Pas
kiria komisiją ištirimui galin
čią užgauti chiniečius urėdninlrų 
darbą. Tas, be abejonės, pagel
bės greičiau negu pagazdinimai su 
nepergalima laivyne, bet pelnas, 
kurio nustojo fabrikantai, visjfi 
jau nesugrįž. Dabar Amerikos 
randas ir jos fabrikantai dreba, 
kad Europos tautos, matydamos 
kaip noriai Amerika naudojasi iš 
gero pamokinimo chinieČią, nesi- 
griebtą teipgi atlyginimo už dide
lius, tiesiog begėdiškus muitus,už
dėtus ant Europos tavorą, atgabe
namą į Ameriką. Europa gi pa
ima Amerikos (avo'u dešimtį kar
tą daugiec uegu visi musą žemės 
»iti kraštai. Begėdiškais muitais 
krašto gerovę ne ilgai galima pa
laikyti, o geresnio įnagio iki šiol 
Amerikos politikieriai neišrado.

Juokinga* sūdo nusprendimo*.
Waco, Tex. čianykštis pritai

kintųjų sūdąs perkratinėjo provą 
negro Lee Robertsono, kuris ap
skųstas buvo už užpuolimą ant 
baltparvės moteriškės. Prisaikin- 
tiejie pripažino negrą kaltu ir nu
sprendė ant 1001 metą į kalėjimą. 
Tūkstančio metą vienog Šiąjįen 
žmonės negyvena ant svieto; argi 
to prisaikintiejie ne žino.

Beprote motina.
Grand Lace, Col. x Gyvenanti 

čia moteriškė, Watt Gregg, išėjus 
vyrui iš namą, matomai įpuoldsi į 
beprotystę, pagriebė revolvefj ir 
nušovė 4 vaiką ir pati savę. Ka
da, išgirdęs šuvius, sugrįžo vyras, 
beprotė motina jau buvo savo dar
bą atlikusi.

Gaisrai.
Nashville, Ten. Viduryj šito 

miesto siautė didelis gaisras, kuris 
pridirbo blėdies ant 650000 dol.

Audros.
New York. Šitose aplinkinėse 

23 d. berželio siautė audra. Per
kūnas užmušė dvi ypati, o sunkiai 
sužeidė 7. Daug triobą likosi per
kūno pagadytą.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Meator, Oh. Netoli nuo čia 

iššoko iš rėlią neseniai įrengtas 
greitasis trūkis, kuris į 18 vai. nu
bėga į New Yorką, Lake Shore ge
ležinkelio ir susidaužė. Prie to 
19 ypatą likosi ant vietos užmuš
tą, o 25 tapo sunkiai sužeistos. 
Ne viskas mat yra geru, kas bėga 
greitai.

Jowa City, Ja. Netoli nuo čia, 
prie stacijos Stuart, iššoko iš rėlią 
Rock Island geležinkelio trūkis ir 
iš dalies susidaužė. Prie to trūkio 
vedėjas likosi užmuštas, o pečku- 
rys sunkiai, gal mirtinai apkultas.

Isz darbo lauko.
T Chicago, III. Vežėją štrai- 

kas iki šiol nepasibaigė. Darbi
ninkai žada surengti generališką 
visų organizuotų vežėją štraiką, 
jeigu kompanijos greitai nenusi
lenks. Štraikai tie miestui teip- 
jau nemažai kaštuoja, kadan
gi dabojimui ir gynimui pri
imtą scabą miestas turėjo pa
samdyti daugiau policistą, algas 
jiems moka ne kompanijos, bet 
miestas iš mokesČią visą gyvento
ją sudėtą. Dabar gynimui vieno 
scabo miestas siunčia vis po du 
policistu. Na, o valdžios nesu
randa įnagio galinčio priversti 
kompanijas nusilenkti prieš teisin
gus darbininką reikalavimus.

5 De Calb, III. Darbai eina 
Čia vidutiniškai, dirba po 4—5 d. 
per sanvaitę. Iš kitur pribuvu-

LIETU V A
šiam sunku gauti darbą,nes Čia yra 
daugybė vengrų. Lietuvių yra 
čia: 10 apsivedusią porų ir apie 60 
pavienių. Nieko gero vienog jie 
neveikia, laiką praleidžia karčia- 
mose.

K. Z.
1 Etna, Pa. Suštraikavo Čia 

pudieriai Spang-Chalfon Co. dirb
tuvių. Štraikuoja čia 108 pudie
riai. Jie reikalauja didesnių už 
savo darbą algų. Iki šiol jie gau
davo nuo tonos po $4.50, dabar gi 
reikalauja po $5.37. Gal čia su- 
štraikuos ir kiti darbininkai ir 
dirbtuves atseis su visu uždaryti.

* Green Bay, Wis. Darbai 
čia svarbiausi prie skaldymo ak
menų; skaldytojai, už 10 darbo va
landų, gauna po $1.75, o lygintojai 
po $3.00. Prie akmenų skaldymo, 
plytnyčiose ir giriose dirba čia 
daug indijoną, jie uždirba teipgi 
po $1.50.

r Columbus, Oh. Blėtos dirbtu- 
vėseMarinettoj irNewComerestow- 
ne prasidės darbai nuo 1 d. liepos. 
Išsyk prie darbo priims 600 dar
bininkų, paskui skaitlius jų bus 
padidintas.

* Cleveland, Oh. Tiltų ir dir
banti geležinius rėmus prie namų 
statymo darbininkai pakėlė Štrai- 
kus; darbininkai reikalauja dides
nių algų.

’ Ebensburg, Pa. Bakartono 
kastynėse užgimė nesutikimai dar
bininkų su darbdaviais, dėl ko Čia 
gali užgimti šcraikai visų kalnaka
sių.

18Z
Lietnviszku dirvų.

Jeigu peikiame priešus,tai 
turime elgtiesi už juos ge

riau.
Mes rėkiame ant kunigų, kad 

nesielgia teisingai, kad nesilaiko 
doros; kunigai vadinami palaiky
tojais despotizmo, išnaudojančiais 
žmonis. Sakome, kad kunigai pa
siskolinę nuo žydų tikėjimą, žydiš
kai ir elgiasi.

Bet ką sakyti apie kovojančius 
su kunigų despotizmu, neva už 
laisvę ir lygybę žmonių, kurie el
giasi negeriau už kunigus? Rė
kia ant despotizmo kunigų, o pa
tys elgiasi kaip ir kunigai (jeigu 
kas ką apkaltina, turi faktais kaltę 
parodyti čia gi rašėjas nė jokių 
taktų nepriveda. Jeigu kas terp mu
sų elgiasi ne pagal doros prisaky
mus, tai kalta jau ne pavieni 
ypata, bet visa draugija, kuri ma
žiausiai paiso ant doros principų. 
Tuos principus pas mus laužo juk 
visi. Rd.). Mes mokame vien 
girti arba peikti ir tai paprastai 
ypatas, o ne jų darbus. Kartais 
vertės darbo nesuprantame, o jį 
giriame todėl, kad jis nuveiktas 
ypatos, kurią mes papratome girti 
ir garbinti, kitą darba vėl pei
kiame vien todėl, kad jis ne musų 
draugo nuveiktas,arba užmanytas. 
Mes sakome: tas, arba ta gerai at
liko savo darbą (nors tas butų 
paprasta tos ypatos pareiga), tai 
visi, atsistoję, turstelėkime už pa
sidarbavimą. Kunigai verčia tam
sius žmonelės tursintiesi, apmony- 
dami jų protą, carai verčia su kar
dais tą patį daryti, o musų k'-nigą 
priešai teip sau pirmyn žengdami, 
pagarbinimui principų.

Žmogus veikiantis ką gero ar or
ganizacijos, tautos, ideos labui ne
reikalauja tursintis prieš ką nors, 
jis nereikalauja garbės medalių, nė 
gyrimo (bet turi tiesą geisti, kad 
bent saviejie jį purvais nedrabsty
tą. Rd.).

Tūli net laisvamaniai rėkia, šau
kia: kovojame už laisvę, brolystę 
ir lygybę žmonijos, o savo ypatą 
stengiasi iškelti augščiau ir be pa
garbinimo savo ,,aš” negali apsie
iti. Teip daro caras ir kunigai, 
bet teip elgtiesi laisvamaniams vi
sai nepritinka. Kovojanti už lais
vę žmonių, dirbanti ant ją labo 
nesirūpina apie savo ,,aš”,bet vien 
Žmonių nauda jiems rupi, jie ne 
garbės geidžia, bet vien kad dar
bas jų naudą ir gerus vaisius atga
bentų. Tokį darbininką nieks prie 
darbo neparagįs, kaip nieks nesu
laikys (sulaikys ji gamta, naikin
dama sveikatą. Šiądien rods vei
kėją ant laužo nedegina, bet ne- 
normališkose sanlygose žudo jie 
sveikatą ir tas nuo darbo pirm laiko 
sulaiko. Ir Kudirka ir Vaičaitis, 
greičiau negu priderėjo, nustojo 
dirbę ir tai labiausiai, kad mes jų 
neparėmėme.Kada Kudirkai ne jau 
ant gydymosi bet ant maisto tru
ko, ant jo meldimo mes jam sudė
jome 40 dol. per trejus jo gyveni
mo metus iš viso, bet nesidrovė
jome užgauti skaudžiai jo garbę 
laikraščiuose.Šiądien mes juos gar
biname, bet jie tos garbės jau ne 
girdi ir nereikalauja. Rd.) nuo 
darbo; nė garbė, nė turtai, nė di- 
žiausi persekiojimai. Musų pačių 
eilėse darbininkai, varguose pas
kendę, stengiasi dirbti ant brolių 
apšvietimo, vietoj gerybėse pa- 
skendusiems žiūrėti ant tamsybesė 
skęstančių ir išnaudojamų, kanki
namų savo locnų brolių. Taigi 
aišku, kad teisingas,atsidavęs savo 
tautai veikėjas ir darbininkas (bet 
tokių mes turime mažai. Rd.) ne1

reikalauja garbės medalių, to gei
džia vien ant garbės neužsipelnan
ti.

Man rodosi, musų broliams gar
siai rėkiantiems apie savo ,,aš", o 
mažai veikiantiems reiktų supra
sti, kad ypač su prievarta įgyta 
garbė išnyksta. Kunigai šaukia, 
kad jie yra doros mokintojais, bet 
kodėl pats nesielgia pagal doros 
principus? Tą patį daro, ir kuni
gų priešai raštuose, ant prakalbų 
liepia kitiems mokytiesi nuo jų do
ros. Bet kuom jie doresni už ku
nigus? Fanatizmas apsireiškia ne 
vien pas kunigus, jo netrūksta ir 
pas kunigą priešus. Vardas ir 
prasivardžiavimai nepakels mus, 
neišplatįs terp mus mokslo; su 
tuom ginklu neiškovosime laisvės 
musų broliams nė tėvynėj,nors sa
vę vadintume dievais, angelais ar 
didvyriais; tą galima atsiekti tik 
per tikrą mokslą ir vienybę visų 
musų tautos vaikų, suvienytoms 
visų pajiegoms, bet į vienybę pra- 
sivardžiuodami, viens kitą niekin
dami, mes niekada ne sueisime.

Kur dora, meilė tėvynės, broly
stė? Ne matyt jos nė pas musų 
kunigus, nė pas jų priešus, nė pas 
katalikus, nė pas bedievius! Ta
me, turbut, šiądien mes stovime 
žemiau už musų pratėvius, kada 
tie ne buvo nė katalikais, nė kata
likystės priešais.

Senas Krivaitis.

Iš Elizabeth, N. J. „
Laikraščiuose randi žinias, iš 

kurių matyt,kaip kitų miestų lietu
viai kruta, dirba ant viešo labo, 
ant labo savo tautos,bet musų apy
gardoj tas laimingas vejalis ne pu
čia, nors Čia ne mažai lietuvių gy
vena. Yra čia visokių lietuviškų 
draugysčių, visokius užsiėmimus 
lietuviai varo, ne trūksta nė lietu
viškų vertelgų. CianykŠčiams lie
tuviams trūksta laiko užsiimti tau
tiškais reikalais, kadangi jie turi 
gana ne tautiškų.

Kitur draugystės deda aukas ant 
visokių reikalų: tai ant revoliuci
jos, tai ant naudos vatgstančios 
besimokinančios jaunuomenės, bet 
pas mus bandyk kalbinti aukauti 
ant kokių tautiškų reikalų, tai iš
girsi, ko negirdėjęs, nors į draugy
stes priguli visokių nuomonių lie
tuviai, draugysčių viršininkai laiko 
savę net už karštus patrijotus.

10 d. berželio čianykŠtė draugy
stė Brolių Mikolo Arcbaniolo pa
rengė balių. Draugysčių viršinin
kai, sveikindami vieni kitus, iŠ 
putę krutinės, kalbėjo: dirbsime 
ant tėvynės labo, nes visi ėsame 
lietuviai. Ką gi vienog gali atga
benti tokios kalbos, jeigu darbai 
su žodžiais nesutinka. Žodžiais 
nieks tėvynės ne pakėlė, jeigu žo
džių neparemia ir atsakanti dar
bai. Tuom tarpu daugelis musą 
draugysčią viršininką nė nežino, 
kokią darbų nuo ją tėvynė reika
lauja, kadangi jie ne skaito nė jo
kią lietuvišką raštą. Ne tautiški 
reikalai rupi daugumui musą mie
sto lietuvią bet raugalas. Apie 
karštą meilę tėvynės jie garsiau
siai kalba saliunuose prie pilno 
raugalo stiklo, bet su darbais ant 
tėvynės labo nepasirodo.

Nr. 24 ,,Žvaigždės" patėmijau 
korespondenciją, kurioj koresj^cn- 
dentas barė tulus lietuvius, kad 
jie per Velykas per daug primau- 
kė raugalo, paskui apsikulė ir pas 
vaitą užtai turėjo bausmę mokėti; 
pridūrė dar, buk tai buvo bedie
viai. Tas ne teisybė: teip vadina
mi bedieviai to ne darė, bet to
kiais karžygiais pasirodė savę va
dinanti karštais katalikais. Visi 
,,Žvaigždėj" aprašyti peštukai yra 
užtarėjais kunigo, o pas mus juk 
tik toki turi tiesą vadintis katali
kais. leigu tokiems, negalintiems 
net ant koją pastovėt, pasakytum, 
kad kunigas ką negero padarė, 
tai tau akis -išplėštą. Mat musų 
kunigėliai, negražiais darbais pasi
garsinusius savo užtarėjus sten
giasi kitiems primesti. .Tai ne gra
žu.

Vietinis dudorius suorganizavo 
čia giedorią draugystę.

Buvęs ant baliaus.

Kun- Krausimo Bubankru- 
tijimas.

Berželio 22 d. pabaigė tirinėti 
kun. Kraučuno bankrutijimą. Pas
kutinėse tirinėjimo dienose kun. 
Kraučunas atneše į sūdą pundą ak
ciją aukso kastynių, drapaną par- 
davinyčią, grabą fabriko, ir kito
kią pardavinyčią, bet liudyjo, 
kad tos akcijos neturi jokios ver
tės. Ant galo jis pripažino jas 
vertoms $40.00 ir pridėjo prie sa
vo pirmosios turto rokundos teip, 
kad jau dabar parodo savo turtą 
vertu $150.00. Atneštos knygos 
parodė keletą tukstančią dol. bet 
sakė, kad tie pinigai ne jo, tik pa
rapijos. Knygos nebuvo visos ri
tinėtos, kadangi jose parodytas 
turtas esąs parapijos, ne jo. Ir 
sūdąs padarė pasafgą, kad parapi
jos knygų niekam ne valia tirinėti. 
Sūdąs dar nusprendimo neišdavė. 
Ar sūdąs pripažins kun. KrauČuną 
bankrutu ar ne, tik vėliau išgirsi
me. Jeigu pripažintą bankrutu, 
kreditoriai yra pasirengę tirinėji- 
mą atnaujinti.' Jie stengsis peržiū
rėti kun Kraučuno knygas nuo 11 
metų ir persitikrinti, ar tie pinigai,

kokius kun. Kraučuno kėygos pa
rodo,priguli kunigui ar pąrapijai.

B 8t. LouIn, Mo.
Lietuvių yra Čia 18 apsivedusių 

porų ir apie 70 pavienių. Yra 
terp jų būrelis skaitančią laikraš
čius, bet apskritai čiatįykščiai lie
tuviai nieko geresnio,; prakilnes
nio neveikia, bet kartai* pasigarsi
na su tokiais darbais, Moki panie
ką užtraukia ant visos; musų tau
tos.

Daugumas Čianykš^ią lietuvių 
labiau myli musų tautas bjauriau
sią skriaudėją carą, besirūpinan
čius apie labą musų tiutos tie car- 
berniai vadina bedieviais, musų 
katalikai mat nori, kad žmonės ca
rą vadintųDievu ir jį garbintų. Mu
są lietuviai dar ir dabir netiki, kad 
japonai išnaikino caro laivynę, 
keikia laikraščius pranešančius 
apie caro pralaimėjimus. Carber- 
niai užtikrina, jog dar Port Arthu- 
ras nepaimtas japoniečią (tokiems 
priderėtą užsirašyti | maskoliškus 
Peterburgo laikraščius, tai ir juose 
rastą apie maskolių pralaimėjimus. 
Rd.).

. į Lietuvis.

B Springfleld, III.
Darbai aplinkinėfee anglių kasty

nėse sumažėjo: vienose dirba po 
I 3, o kitose tik po vieną dieną per 
sanvaitę. Daugumas lietuvių per 

Į tai iŠ čia išvažinėjo kitur darbo 
' jieškoti.
I Musą parapijoj iki Šiol buvo ga
na dideli nesutikimai parapijoną 
su kunigu, bet už tuos nesutiki
mus reikia kaltinti ir parapijonus, 
kadangi jie pripažino kunigui visą 
valdžią parapijoj. Kunigas nieki
no net per pamokslus parapijonus, 
kad jie ne gali nė parapijos kasos 
suskaityt. Bet iš kur imti moky
tus? Jeigu koks ir yra sumanes
nis, tai paprastai prie parapijos ne 
priguli.

Negalėdami su kunigu Bucho- 
veckti susitaikyti, atliko 12 dieną 
berželio susirinkimą ir nutarė pra
šyti kunigo, kad apleistą parapiją 
ir pasijieŠkotą sau kitą vietą.

ČianykŠčiai lietuviai, pastaty
mui bažnyčias turi 2 lotu, o pinigą 
parapijos kasoj yra apie $1500.

Pažiūrėsime, kas išpuls musą 
parapijoj toliau.

Žagarelis.

Mare.
PaiuJA Klara Filio.

(Pabaiga >.
— 15 kapeikų už šimtą, pone!
— Tiktai? —- Ranka su žėrinčiu 

žiedu paliovė slankiojusi sausuose 
lapuose.— Ir kiek Šimtų galite pa
daryti per dieną?

— Keturis, penkis, kaip kas, aš 
uždirbu 50 kapeikų, bet aš uždir
bu daugiau už kitas! — H pasakė 
tą su pasigėrėjimu f yk pa
juto, kad ji gabi; geriausia 
darbininkė.

— Vargšė!
Jo ranka atsirado ant jos peties; 

sunki, karšta, ji sj>audė petį. Per 
ploną medvilnės audimą ji pajuto, 
kaip nuo tos vietos eina žemyn 
Šiurpuliai per kūną ir nugarą. 
Gysloms ėjo tai karštis, tai šaltis. 
Ji nė jokiu budb negalėjo pakelti 
galvos, lenkė ją žemyn ir žemyn. 
Drebanti pirštai sugriebė sausus 
lapus.

— Tai mažai, 50 kapeikų, Dieve 
mano! — Jo balsas skambėjo san- 
jausmingai, — kodėl jus neinate 
už tarnaitę? Tai jums butų ge
riau?

Sėdinčios aplinkui merginos su- 
sistumė ir kvatojo teip kvailai,teip 
negražiai, — jos nieko nesuprato, 
ką jis kalbėjo.

Marė suprato jį, teip ji suprato, 
kad jis jos gailisi, bet ji nenori pa
sigailėjimo ypač nuo jo. |i tvirtai 
pasikrutino teip,. kad spaudžianti 
ją ranka nuslinko nuo peties; ji 
tiesiog pažiurėjo į jį, jos tamsios 
iš pusiau užvertų, paraudonavusių 
blakstieną akys žibėjo.

— Mes ne vargšai, mes ne rei
kalaujame sanjausmo, nieks to ne 
reikalauja. Už tarnaitę? Ne!

|i suspaudė dantis ir iš šalies 
pažiurėjo į jį; jis pagavo tą pažiū
rėjimą ir sulaikė. Blakstienai su
drebėjo, bet ką daryti, ji turi išlai
kyti jo pažiūrėjimą, ir ji žiurėjo 
tiesiog jam į akis, mechanišku 
vartydama pirštuose cigarą; keliai 
jos drebėjo, lyg kad ji porą valan
dą butą bėgusi nuo kalno per ak
menis. ,

— Teip; t- nepažįstamasis pa
lengva nuo jos atsisuko, — o aš 
tikėjausi, kad jus eisite pas manę 
už tarnaitę. Man reikalinga jau
na mergina, kuri galėtų padėti se
nutei namieje. Tai jus nenorite? 
Nelabai rūpinatės!

Jis linktelėjo su galva, tik jai 
vienai, kaip jai rodėsi; jis tik jai 
sakė jus, o Onai tiktai tu, ir jis ją 
norėjo imti už tarnaitę, kodėl tik 
ją? tik ją? — Ne, ne! — veidaiMa- 
res degė; pašokusi, ji teip smar
kiai sudavė į stalą, kad sauja ciga
rų nupuolė ant žemės.

Kitos ant valandėlės atsisuko ir 
su nusistebėjimu pažiurėjo į ją, 
bet greitai vėl pasilenkė prie dar
bo. Girdėt buvo tik braškėjimas 
sausų lapų ir kada nekada sausas

kosulys. Aplink kįlo rudos dul
kės, prie kiekvieno pasikrutinimo 
kįlo tabako kvapas nuo drabužių 
ir pllukų merginų; ėdantis oras kį
lo prie iibaltytų lubų ir sunkiai 
slankiojo pasieniais.

Šiądien Ona uždirbo daugiau už 
Marę; ji teipgi ne bėgo prišakyj 
kitų nuo kalno, bet sunkiai vilkosi 
užpakalyj. Rytoj nedėlios diena. 
Ji klausė pasakojimų merginų; 
kiekviena turėjo numylėtinį; net 
stora Ona su išpustu veidu turėjo 
jį. — Rytoj jis eis su manim — 
kalbėjo Ona, plačiai atidariusi žan
dus.

— Bilfilde jomarkas, mudu ten 
eisiva.—Ji nusijuokė, o paskui 
nusijuokė ir kitos merginos.

Marė lyg per sapną klausė tų 
kalbų, užpakalyj, ant smailaus 
bokšto skambino varpas, kiekvie
name varpo suskambėjime buvo 
kas tokio ramaus, džiaugsmingo; 
minkštai ėjo varpo balsai ties sto
gais viršutinės kaimo dalies, ties 
kapinėms su baltais kryžiais ant 
kalno šono.

Marė tykiai stovėjo ir pažiurėjo 
atgal, ji atsiminė savo motiną — ji 
buvo ten ant kapinių.

Namai apatinės kaimo dalies iš
nyko, visai paskendo migloj. 
Kraštai kalno nužudė jau tamsiai 
žalią parvą, ilga, balta migla tai 
kįlo, tai leidosi žemyn. Puolan
tis nuo kalno upelis šlamščia ir 
putoja, kįla nuo puolančią į jį 
šaltinių. Pripildytose garą gi
riose šūkauja elniai ir stirnos; nak
timis ją balsai ateina į kaimą, atsi
muša į namų sienas ir atsikartoja 
atbalsiu.-^

Marė sėdi ant savo šieninio mai
šo, kemša sau ausis, bet ji visgi 
girdi kiekvieną Šauksmą ir nuo tų 
balsų sudreba. Ji bijosi.

Ant viršaus prie sienos guli die
dukas ir knarkia. Kartas nuo kar
to jis teip knarkia, kad ji atsikelia, 
uždega žvakę ir prieina prie jo. 
Jis išrodo lyg numiręs, akys {puo
lusios, burna atidaryta; bet jis šil
tas, tik miega. Ji ilgai stovi prie 
jo. Žvakė meta savo milžinišką 
Šešėlį ant sienos ir dega ant išdžiu
vusio veido senelio. Kaištas vaš
kas varva ant nuogą jos koją. Ji 
vis žiuri didelėms, bemislėms 
akims, lyg nužudžiusi jausmus ir 
ant syk visa sudreba teip, kad dre
ba lyg drugio užkrėsta.

Ji gesina žvakę ir vienu Šuoliu 
Šoka vėl ant savo maišo. Ji susi
rietė ant atšildymo sugrubusią są
narių, jaučia minkštumą savo loc- 
ną sąnarių; Širdis pradeda plakti 
smarkiai, nesulaikomai atsimuša 
į Šonkaulius. Visokį paveikslai 
nešiojasi prieš užmerktas akis.... 
įsimylėjusi Ona kabinasi ant kaklo 
savo mieliausiojo, dirbtuvių užvei
zėtojo pati žindo krūtimis savo 
vaikutį.. .. o, kaip jie laimingi!

Prakaitas išsimušė ant kaktas. • 
,,15 kapeiką už šimtą, 15 kapeiką > 
—mes nieko nereikalaujame." Tai, 
buvo atsigynimo ištarimas. Pirma 
jį kalbėjo ir buvo rami, gėrėjosi 
tuom, dabar jau ne teip. ,,Varg- į 
še” — pasakė jis, ne paisant ant 
15 kapeiką!

— Švenčiausioji motina! — Ji 
sudėjo rankas. Niekada dar tiek 
nesimeldė, kaip per paskuti
nius mėnesius; vieną dieną jautėsi 
kaipi suspausta, kitą dieną drąsiai 
kėlė galvą prieš savo sandrauges. 
Katra iš ją galėtų pasigirti, kad 
jos pageidauja ;>onas turintis Šven
to Jurgio veidą, o ant rankos žė
rintį žiedą! Su ta ranka jis nese
niai griuvėsiuose glostė jos veidą 
ir smakrą.... o vakar?!

Dieve mieliausias! Ji pradėjo 
su rankoms čiupinėti aplinkui, lyg 
ko jieškodama, — nieko! Aplink 
tuščia, tamsu, bet nėra!.. .. Nuo 
pečiaus kas ten prislinko, miauk- 
telėjo ir glaudžiasi prie drebančio 
jos kūno. Tai katė. Ji teipgi 
viena, visi jos vaikai pražuvo. Sa
vo locnom rankom ji įmetė juos į 
upelį ir be gailesčio žiurėjo, kaip 
ją mažus kūnelius, sukdamas, ne
šė vanduo žemyn. Bet kada katė, 
gailingai cypdama, su pasišiaušu
siais plaukais, su užriesta uodega 
apjieškinėjo kiekvieną kampelį 
savo tuščio guolio — akyse Marės 
pasirodė ašaros, ji, nieko netarusi, 
apglėbė katę. Nuo to laiko jos 
nesiskyrė; argi abidvi ne vienos?

Su atsargumu ir sanjausmu Ma
rė prispaudė katę prie savęs, įlei
do pirštus į jos plaukus ir pradėjo 
glostyti. Pakėlė paskui katę augš- 
tyn, kaip motina pakelia vaiką. 1 
Katės akys žibėjo tamsoj lyg du i 
žali deganti taškai.

— Ar myli tu manę, pasakyk, ar 
myli?

Katė puravo, jai buvo neparan
ku prispaustai; jinedrėskė, bet pa
dėjo savo išleistus nagus ant ją i 
laikančios rankos.

Atsigavusi, mergaitė nuleido sa
vo nuogas rankas — o, Šalta! 
Ruduol Greitai ateis žiema. Na
mai teip nuobodus, o naktys teip 
ilgos ir visada, visada viena! Pir
ma apie tai ji niekada nemislijo: , 
dirbtuvė, kava, bulvės, šiluma, 1 
Šaltis — buvo apie ką mislyti, o 
dabar?!

Drebėdama, patraukė ji suply- ( 
šusį užklodalą iki smakrui. Da
bar buvo šilta, bet visgi ji negali : 
užmigti; artymoj girioj teip garsiai ]

bliauja elniai, tamsoj žiuri į ją po
ra akių, perveriančių ją perdėm ir 
pasikelia ranka, kruta Šian ir ten, 
artinas vis labiau ir labiau, teip 
arti, glosto veidą ir smakrą, kad ji 
jaučia jo kvėpavimą, ranka dasily- 
ti peties, krutinės....

— A — su persigandimo šauks- 
smu pašoko Mirė teip smarkiai, 
kad katė nusirito nuo jos krutinės. 
Užmetė rankas už galvos ir grau
džiai apsiverkė.

—.Na, ne, aš to nepadarysiu, 
visgi.... to nepadarysral

Teip palengva artinasi diena, 
kaip paskui kankinančiai ligai ji 
traukiasi. Sunkiai nuvarginta, ji 
vos pavelka savo sąnarius, jos 
akys raudonesnės negu pirma. Ji 
smarkiai dirbo dirbtuvėj, cigarai 
teip ir lėkė iš jos rankų. Po pras- 
kambinimui ant pietą, ji lipo nuo 
kalno, pasilikusi toli užpakalyj ki
tų — jis ten stovėjo. Jis pasakė: 
— Labas rytas — ir nusijuokė. Ji 
teipgi turėjo nusijuokti ir linkėti 
jam to paties, jis juk toks gražus, 

į toks geras ponas. Ir kaip žibėjo 
' žiedas ant jo rankos! Vienaitinis 
spindulys rudenio saulės žibėjo ja
me. Ilgai jis su ja Šąekėjo....

Dabar jau vakaras. Viskas pa- 
' skendo tirštoj migloįj. Smarkiai 
J ūžia upelis ir muša į krantus. Gi
rioj šūkauja elniai laikas me- 

' džioklės.
Marė susikūprino tamsiausiam 

; kambarėlio kampe kaip po nuodė
mių sunkenybe. |ą sunku patė- 

j myti. Ugnis nesukurta, tik Šakos 
dega ugnavietėj. Ji apglėbė katę 

' abiem rankom; dar labiau pasilen- 
i kia ir padeda galvą į katės plaukus.
Ji greitai kvėpuoja.

— Ką jis pasakys? Mare, išeik 
šiądien vakare..... už griuvėsių, 
girioj prie didelės eglės.... Mare, 

i tu turi ateiti......... ateik Mare,
i ateik!....

— Kur tu eini — klausia senas 
i diedukas nuo ugnavietės ir mirksi 
> silpnoms akimis. . į

Ji neatsako. Ji sunkiai pakilo 
ir drebančioms kojoms artinasi prie 

I durą.
— Kur tu eini?
Durys užsidaro. Marė stovi 

i lauke tamsoj. Viekas uždengta 
i miglos. Nakties rasa, kaip aša
ros, bėga ant jos plauką, drapaną; 
drėgna.... Eik, Mare, eik.... 
eik....

Su atidaryta burna, su plakan- 
' Čiu, karščiuojančiu įpulsu eina Ma
rė nakties tamsoj., Upelis ūžia, 
griuvėsiai kįla, jau Šlamščia pir
mutiniai girios medžiai.

Ji eina vis greičiau ir greičiau, 
klumpa, dreba, ji bėga, jos kojos 
braška sausuose lapuose; iš kruti- 

: nės veržiasi sunkus kvėpavimas, 
ji bijo savo locno kosėjimo. Po 

į plonais drabužiais dreba krūtinė, 
I kakta dega, nėra jausmo, mislies, 
ji bėga ir bėga.

Mėnulio Šviesa žiba ant kelio, 
j paukštis sučirškėjo — ji bėga ir 
j bėga!

Štai it eglė, prie joslcamieno Še- 
I šėlis, figūra!

Ji metasi pryŠakįn, ištiesusi ran
kas, užrietusi galv^....

O kasgi___

Užstojus pavasariui, Marė šoko 
ant kiekvieno joitiarko, kiekvieną 
nedėlios dieną. Ja Šoko kaipi pa- 
kvaitusi, su palaidais plaukais, 
iŠsiputtbsiais drabužiais, degan
čiomis akims. Pailsusi, ėjo ant 
kapinių, ant kapo savo motinos. 
Ten sėdėjo.

Kalvutė kapo įslugo, apaugo 
visokioms laukinėms žolėms; ant 
apžėlusio samanomis kryžiaus ky
bojo pasišiaušęs vainikas.

Nauji Rasztai
VladiNlovo Krakiovskio Naujoji 

Zelandija. Lietuvi*r.kai iszverte 
J. Bekampi*. Vilnių*. 1905 m. 
„Amaro*“ i*xleidiuia*. 52 pu*l.

Čia telpa istorija salos Naujos 
Zelandijos ir žinios apie dabartinį 
jos padėjimą ir surėdymą, laikomą 
už geriausią už visus kur nors esan 
čius;suiėdymas tas stovi jau ne la
bai toli nuo to, kokį nurodo soci- 
jalistą mokslas. Knygutė verta 
perskaitymo. .Išleista ji ,,Auš
ros" Dr-tės,susitvėrusios Lietuvoj, 
turinčios tokius beveik mierius 
kaip ir Amerikos Tėvynės Mylėto
jų Dr-tė.

Dirva. Ap*Evie*tuju Lietuviu 
Laikrašti*. Gegužis. 1905 tu. 
Spauzdinta Kataliku Spaudo* 
Bendrijos spaustuvėje. Shenan- 
doah. Ha., arba, geriau sakant, 
„Žvaigždes“ spaustuvėj. OS pus
lapiai.

Šitame ,,Dirvos" numeryj nėra 
daugiau nieko, tik tąsa Dr. Piete- 
rio parašytos apysakos p. a. Algi
mantas. Apysaka ta gera, para- • 
šyta užimančiai. Reikia geisti, 
kad ,.Dirvos” iŠleistojai su jos 
išleidimu ne pasielgtų teip, kaip 
pasielgė su išleidimu Pajautos, ku
rios išleido tik I tomą, o likusius 
trįs paliko dasiprotėjimui lietuviš
kų skaitytoją.

t Maskoliški laikraščiai garsina, 
buk koksai maskoliškas inžinie
rius išrado ypatišką bombą, su 
kuria galima ištolo uždegti priešą 
laivus. Inžinierius savo išradimą 
dar prieš, karę pavedė randui, bet 
tas nesiskubina iš to išradimo nau- 
dotiesi, kol japoniečiai su visu ne
išnaikino maskoliškos laivynės. 
Dabar jau ir geriausi išradimai ne 
pagelbės.



LIETUVA

ĮKASTO ISTORIJA
Pairai A. B. Schnitaer’L

Daugumas senovės raštininkų primeta 
išradimą rašto arba savo dievams, paveik- 
slan: Apollonui, Parkoms, Mūzoms, Merkti- 
rui, Indui ir t. t., arba pagarsėjusiems 
tautų veikėjams ir dainiams: Linui, Orfėjui, 
He^aklui, Kekropaui, Minėjui ir t. t.. Gar
sus senobės istorikas Herodotas pirmutinis 
paduoda padavimą apie Kadmą ir klausyme 
paėjimo rašto Grekijoj ant jo nurodo, bet 
Kadmą ir fenikiškus ateivius ir Herodotas 
perstoto vien kaipo grekonių mokintojus, 
bet ne ui išradėjus rašto. „Fenikijonai, at- 
ėję su Kadmn į Grekiją”, sako Herodotas, 
„drauge su kitokiais daiktais, atgabeno1 ir 
raštą, kuris, kaip man rodosi, pirma greko- 
nėms nebuvo pažįstamas”. Taigi pirmiausiai 
fenikijouams atgabenimą į Grekiją alfabeti
nio rašto primetė Herodotas, o paskui ant 
Herodoto nuomonės rėmėsi ir kili raštinin
kai, žinią apie pradžią rašto Grekijoj sėmė iš 
Herodoto raštų, o* tūli iš tų vėlesniųjų rašti
ninkų fenikijonams primetė išradimą alfebe- 
tinio rašto, darydami vien pasargą, jog žinią 
tą semia iš žmonių padavimų, už kurių tai- 
siugumą neima ant savęs atsakymo.

Daugelis, vienog, senovės raštininkų, 
tiesiog, neužsitiki žmonių padavimui apie 
pradžią rašto Grekijoj, yra ir toki, kurie 
drąsiai atima fenikijonams garbę alfabetinio 
rašto išradimo. Tacitas savo „Metraščiuose” 
sako: ,;Eina paskalas, buk Kadmas, atplau
kęs su Fenikijos laivyne prie Grekijos kran
tų, neapšviestiems grekonėms suteikė raštą. 
Tuom tarpu, išradėjais to rašto yra egiptijo
nai; nuo paskutinių jį perėmė Fenikijos ju
rininkai ir išplatino jį Grekijoj; fenikijo
nams pripažinto garbė išradimo rašto, o 
tuom tarpu jie yra tik perėmėjais. ” Tokios 
jau nuomonės apie atsiradimą alfabetinio ra
što prisilaikė ir raštininkas Helius. Plinius, 
kaip jau paminėjome, manė, jog alfabetinis 
raštas išsidirbo iš kylinio assiriško; Dįodoras 
gi tvirtino, jog alfabetinis raštas atsirado 
Sirijoj ir t. t..

Tokiu budu, kaip matome, nėra tikrų 
davadų išteisinančių spėjimą, buk alfabetini 
raštą išrado fenikijonai.

Kaslink gi surastų liekanų alfabetinio 
rašto, tai, kaip jau sykį paminėjome, seniau
si užrašai tuom raštu surašti iki šiol, yra žy
diški. ^Neminėsime čia pirmutinių Maižio 
prisakymų ir jo Peuktknygio, kurių origina
lai prapuolė, bet kalbėsime vien apie rašto 
liekanas surastas kur nors, kokias dabar ga 
Įima matyti. Seniausiu iš tokių užrašų yra 
užrašas ant paminklo Mesi, surastas Dibone; 
antras — yra aprašymas nukasimo Siloam 
kanalo, surastos Jeruzolimoj. Liekanoms gi 
fenikiško rašto — seniausias yra užrašas ant 
šukės metalinės vazos, surastas ant salos Ci- 
pro. Bet raštas tas ne sehesnis kaip 600— 
700 metų prieš Cbristaus užgimimą: kiti visi 
surasti užrašai feuikišku raštu, parašyti dar 
vėliau* iki šiol dar niekur nesurado feniki
ško rašto, kuris butų senesniu už surastus 
užrašus žydiškus.

Taigi visos iki šiol surastos liekanos se
niausio alfabetinio rašto neparemia nuomo
nės fenikijonų naudai.

Ir pats rašto išveizdis neparemia nuomo
nės naudai fenikijonų. Pavidalas fenikiškų 
literų atsako žydiškoms. Ant seniausių, iki 
šiol surastų žydiško rašto užrašų, literos teip 
gražios, aiškios, apvalios užrietimuose, kad 
išsidirbimui tokių reikėjo šimtmečių; tuom 
tarpu daug vėlesniuose fenikiškuose užrašuo
se raštas negražus, kampuotos, literoms trūk
sta apvalumo, nėra užsisukimų apačioj, tai
gi išrodo raštu jaunu, neišdirbtu, mažai var
tojamu, praeitis kurio ne ilga.

Čia reikia dar pridurti, kad seniausiame 
žydiškame rašte, atskyrimui vieno žodžio nuo 
kito, palengvinimui skaitymo, vartojami jau 
buvo ypatiški ženklai, taškeliai, punktai, ko 
daug vėlesniame fenikijonų rašte nėra. Žen
klai tie, taigi punktai lengvinanti skaitymą 
rašto, jį sutvarkinanti, neatsirado iš syk, bet 
išsidirbo vėliau, ilgesniam rašto vartojime 
pasirodė reikalas tokių ženklų. Taigi aišku, 
kad su viršum 1000 metų prieš Cbristaus gi
mimą žydiškas raštas buvo jau gerai išsidir
bęs, stovėjo gana augštam laipsni j, ko apie 
fenikišką net daug vėlesnių laikų negalima 
pasakyti.

Eilės literų, kaip jos eina viena po ki
tai, yra, rodosi, vienokios pas žydus ir feni- 
kijonus. . Vienog, iš tikro mes nežinome, 
kaip ėjo literos viena po kitai fenikijonų al
fabete, nuomonę tą remiame vien ant greki- 
ško alfabetu perimto nuo fenikijonų; greki- 
škame alfabete literos eina viena po kitai 
teip, kaip pas žydus. Bet ar grekiškame al
fabete literos teip ėjo iš pradžių, ar paskui 
likosi pritaikytos prie žydiško alfabeto, mes 
nežinome, kadangi, pagal padavimą, feniki- 
j< ai atgabeno į Grekiją tik 16 literų, o gre- 
k lys turėjo jų 22. Kaslink gi literų eilių 
ž .iškame alfabete, tai [«» žydus dabartinis 
j paeiliurnas atsirado labai seniai. Rodo 
tą toki seni žydiški raštai kaip: ,.Raudos Je- 
remijaus”, „Psalmės Dovido”, „Salomono 
pasakos”, kurių eilės sudėtos pagal alfabeto 
literas. ^akia dar pridurti, kad alfabeto 
literos, teip kaip jos ėjo viena po kitai, apart 
skambėjimo, pas žydus turėjo dar ir skaitlių 
reiškimą, ką rodo parašai ant senų žydiškų pi
nigų, vertė kurių paženklinta buvo literoms; 
senuose žydiškuose raštuose paženklinti lite
roms metai ir kitoki skaitliai;- literas vietoj 
skaitlių vartojo ir tautos perėmusios semiti
šką alfabetą, kaip grekonys ir rymionai.

Seni literų vardai pas žydus užsiliko iki 
šiai dienai: vardai tie, vienog, teip gerai ga
li būt paimti iš žydiškos, kaip ir iš fenikijo
nų kalbos, kadangi kalbos šitų tautų mažai 
skyrėsi viena nuo kitos. Kadangi grekonių 
literų vardai yra semitiški, grekiškoj kalboj 
nieko nereiškianti, tai nėra abejonės, kad jie 
drauge su literoms perėmė ir jų vardus, taigi 
kad literų vardai atsirado labai seniai. Li
terų vardai iš dalies mums rodo ir užsiėmimą 
tautos išradusios literas; daugelis vardų ro
do, kad alfabetą išradusi tauta užsiėmė žem
dirbyste ir žvejone; tą rodo vardai: alef— 
jautis, gimei — jungas, cheth — gardas, lam-

y
ed — ragotinė, mem — vanduo, ntm — žuvis; 
kad tauta to gyveno jau pastoviuose namuo
se, ką rudo literų vardai: beth — namai, dal- 
eth — durys, he — langas, samech — stul
pas. Kad ji mėgo kares, turėjo ginklus, ką 
rodo literos: zain, kad tos tautos tėvi
škėj netruko žalčių, ką rodo vardas literos 
teth — žaltys.

Taigi semitiško alfabeto, kuris pamatu 
priimtas visų Europos tautų raštuose, literų 
vardai neatsako fenikijonų užsiėmimams, ku
rie buvo jurininkais ir prekėjais, o tuom tar
pu literų varduose nėra nieko, kas primintų 
jūrininkystę arba prekystą. Literų vardai 
atsako visai žydams, sugrįžusiems iš Egipto 
į Chanaan, kada jie iš piemenų persikeitė į 
kariautojus, iš nomadų į apsigyvenusius pa
stoviuose namuose žemdirbius. Taigi literų 
vardai išmislyti žydų, o ne fenikijonų. Ne 
reikia dar užmiršti, kad žydai per 200 metų 
išbuvo Egipto nelaisvėj, taigi jie turėjo pro
gą susipažinti su egiptiškais raštais, kurie 
priimti, kaip jau paminėjome, pamatu alfa
beto, o fenikijonai, laikuose išradimo alfabe
to buvo po įtekme assirijonų, vartojusių ne
tikusią kylinio rašto sistemą.

Pasiremiant ant visų augščiau paminėtų 
motyvų, padavimas apie fenikijoną Kadmą 
kaipo išradėją alfabetinio rašto neišrodo tei
singu. Nereikia dar užmiršti, kad fenikijo
nai buvo vien prekėjais, truko jiems savisto- 
vystės, nieko originališko nesutvėrė nė ant 
tikėjimiškos, nė ant moksliškos dirvos, nė 
dailėj. Fenikijonai visą savo civilizaciją 
jierėmė nuo kaimyniškų tautų ir tas, ką jie 
nuo kitų perėmS, ne tik pas juos nekįlo, ne- 
sigerino, bet gedo. Iš kaimyniškų tautų ant 
fenikijonų didžiausią Įtekmę turėjo egiptijo- 
nai, assirijonai, babilioniečiai ir senovės žy
dai, kurie augščiau kultūriškai pasikėlė, o 
kas svarbiausia, pasirodė daug savistove
sniais ir gabesniais moksluose už fenikijo- 
nus. Visų grekiškų padavimų ir palakų 
apie fenikijonus negalima už teisybę laikyti, 
kadangi grekonys mėgo fenikijonams prikar- 
stinėti visokius išradimus ir proto darbus, 
nors iš tikro tie senų laikų prekėjai teip di
delių nuoĮ>elnų neturi. Iš tikro, iš to nėra 
ką labai stebėtiesi, kadangi fenikijonai, per
ėmę tulus civilizacijos vaisius nuo kitų tautų, 
jais apdovanojo žemai tą syk dar stovėjusius 
grekonis; grekonys iš tikro nė nežinojo tikro 
šaltinio atgabentos civilizacijos, bet viską, 
ką atgabeno fenikijonai, palaikė už jų išra
dimą ir, tokiu budu, be tikrų nuopelnų, per 
daug pakėlė garbę tų, kurie buvo vien tarpi
ninkais. Tokiu budu, be tikro pamato, fe
nikijonams likosi primesta garbė išradimo 
skaitlinių, svarstyklių, liejimo pinigų, dir
bimo stiklo, išdeginimo fajanso ir daugelio 
kitokių svarbių išradimų, o tuom tarpu, liko
si ištirto, kad skaitlines fenikijonai perėmė 
nuo indų, svarstykles — nuo assirijonų, dir
bimą pinigų — nuo lydiečių, stiklo ir fajan
so dirbimą— nuo egiptijonų ir t. t... Tas 
pats galėjo būti ir su prirašomu jiems išradi
mu alfabeto. Ne be pamato todėl senovės 
istorikai: Tacitas. Helius, Flinius, Diodoras 
ir kiti — netiki grekonių padavimams, j>er 
daug pakeliantiems garbę fenikijonų. Gal 
būt todėl, kad nuomonė, buk, fenikijonai iš
rado alfabetinį raštą, (tremta ant grekoni- 
škų padavimų, neturi pamato. Gal būt, kad 
grekonys palaikė fenikijonus išradėjais alfa
betinio rašto vien todėl, kad nuo jų jie pir
miausiai dažinojo apie buvimą alfabeto ir 
nuo fenikijonų išmoko išreikšti savo mislis 
su literų pagelba. Fenikijonai, kaipo pre
kėjai, važinėjanti po visus žinomus tuose lai
kuose žemės kraštus, iš tikro galėjo atgaben
ti į Europą semitišką alfabetą, bet visgi jie 
greičiau gali būti pavadinti platintojais al
fabeto, o ne jo išradėjais; alfabetą ji*e galėjo 
perimti nuo senovės žydų. Apie fenikijo
nus, kai jo išradėjus alfabeto, paminėto vien 
grekonių padavime apie Kadmą. kuris, buk, 
išrado literas, pritaikė jas išreiškimui mislių, 
taigi prie rašto ir jo išmokino neturėjusius 
dar nė jokio raštogrekonis. Apart to, kaip 
parode surastos Tel-al-Amarne plytelės, sura
šytos kyliniu raštu, žydai, gyvenę Egipte 100 
metų prieš jų išėjimą iš Egipto, taipgi gy
ventojai Sirijos, Palestinos, taigi ir fenikijo
nai, terptoutiškuose susinėsimuose vartojo 
assirišką kylinį raštą, painiausią iš iki šiol ži
nomų, nieko bendro neturintį su alfabeti
niu. Jeigu Chanaano tautos tuose laikuose 
butų turėjusios alfabetinį raštą, pritaikytą 
jų kalbai, tai susinėsimuose su eglptijonais, 
ik) kurių valdžia tą-syk buvo žydai, butų var
tojusios savo geresnį raštą ir kalbą vieton 
svetimo, assiriško, ypač, kad egiptijonai tu
rėjo tankesnius susinešimus su žydais, todėl 
ir žyoų kalbą, be abejonės, pažinojo teip jau 
gerai, jeigu ne geriau, kaip ir assirišką. Rei
kia, todėl, manyti, kad Chanaano tautos, bū
vant Egipte žydams, neturėjo dar savotiško 
rašto, bet susi nešimuose vartojo assirišką ky
linį, kuris buvo išsiplatinęs Azijoj ant dide
lių jos plotų.

Kaslink gi žydų, tai, rodosi, kad jie var
tojo jau alfabetinį raštą būdami dar Egipte, 
kadangi kitaip jie, būdami ten ilgas metų ei
les, butų, be abejonės, priėmę hieroglifinį ra
štą. . Sunku daleisti, kad žydai, gyvendami 
tarp augštai kultūriškai stovėjusių egiptijo- 
nų, turėjusių savo raštą, per šimtmečius bu
tų gynęsi nuo kokio nors rašto. Žydai nesi
bijojo rašto, bet jau Egipte būdami, turėjo 
savotišką, geresnį, alfabetinį raštą. Tūli se
novės raštų tirinėtojai, kaip antai — Ewald, 
ir kiti, mano, kad tūlos dalys šventraščio pa
rašytos dar prieš Maižio užgimimą, o žydų 
Šventraštis visas rašytos žydišku alfabetiniu 
raštu; taigi išpuola, kad jie, dar būdami 
Egipte, turėjo jau savo alfabetinį raštą. 
Taigi nuomonė, buk Maižys išrado alfabetą 
ir buk jo prisakymai yra pirmutiniu al
fabetiniu raštu parašytas užrašas, yra klaidi. 
Juk rašyti prisakymai tik tą-syk galėjo turė
ti savo vertę, jeigu žydai pirm išdavimo jų 
pažinojo raštą, kokiu tie prisakymai buvo 
parašyti. Kitaip Maižys savo žmonis pirma 
butų turėjęs išmokyti rašto, kokiu prisaky
mai buvo parašyti, be to žmonės jų ne butų 
galėję suprasti, išmokyti gi visą tautą rašto 
— darbas ne lengvas, tam reikia ilgo laiko, 
čielų metų eilių: antai, lietuviai nuo seniai 
turi savo raštą, o vienog ir dabar didesnė jų

(Toliaus bus.)

Isz visur.
II Maskoliškas randas, rodosi, 

priėmė Amerikos prezidento tarpi- 
ninkyUę prie užbaigimo karės tik 
ant laimėjimo laiko, kadangi ren
giasi vėl mobilizuoti kariumenę. 
Maskvos gubernatorius pagarsino 
mobilizaciją kariumenės Maskvos 
gubernijoj, taigi rengia pajiegas 
tolesniam karės vedimui. Žino
ma, ant karės reikia pinigų, o Mas- 
kolija jų neturi; jeigu negaus pas
kolos svetur, negalės karės vesti 
toliau. Prancūzija jau atsisakė 
skolinti pinigus Maskolijai, kadan
gi ji dabar jau skolinga Prancūzi
jai 9 milijardus frankų. Laikraš
tis „Maskovskija Vedomosti" ro- 
dija randui priverstinai atimti nuo 
Maskolijos žmonių pinigus ir ka
rų vesti toliau, ne paisant ant žmo
nių besipriešinimo; ant jų numal
šinimo rodyja pagarsinti kareiviš
ką diktatūrą, uždrausti žmonėms 
kalbėti ką nors prieš tolesnį karės 
vedimą. Randas ne drysta daryti 
tą, ką „Maskovskija Viedomosti" 
rodija, kadangi išpildymas tos ro
dos gali sukelti visus Maskolijos 
žmonis prieš randą. Matyt vie
nog iš visko, kad Šalininkai toles
nio karės vedimo ne nori pasiduo 
ti. Jeigu jie paims vėl viršų, 
ne galės būt nė kalbos apie kokius 
nors paliuosavimus žmonėms. Bet 
besistengiant ant ilgiau palaikyti 
netinkantį 20 amžyj despotizmą 
Europoj, gali užgimti Maskolijoj 
dar didesni kraujo praliejimai, ne
gu buvo pabaigoj 18 amžiaus1 
Prancūzijoj ir carą ir jo visą gimi
nų gali pasiekti toks jam likimas 
kaip Liudviką XVI Prancūzijoj, 
kuriam pats žmonės nukirto galvą, 
o po draug ir jo pačiai.

II Angliški laikraščiai praneša, 
buk Libano kalnuose, Azijatiškoj 
Turkijoj, pasikėlė mahometoniški 
kalnų gyventojai druzai, apsigin
klavo ir dideliu pulku traukia ant 
teipgi tuose kalnuose gyvenančių 
krikščionių maronitų. Laukia Čia 
vėl krikščionių skerdynių. Tur
kijos randas siunčia į maištų ap
imtus kraštus daugiau kareivių, 
bet Turkijoj tankiai atsitinka, kad 
kareiviai, išsiųsti apgynimui krikš
čionių, jungiasi su maištininkais 
ir su jais drauge skerdžia krikščio
nis, degina ir piešia jų apgyven
tus kaimus. Turkiški kareiviai 
mat mėgsta daryti tą patį, ką caro 
kazokai, kurie išsiųsti daboti tvar- ■ 
ką, tankiausiai pats kelia maištus, I 
dalyvauja plėšimuose ramiai gy
venančių žmonių turtų, kaip! 
tai pasirodė tūluose miestuo-' 
se Lenkijoj ir Lietuviškame Bra- 
ste. Kur nėra tvarkos, ten ir ka- 
riumenė neprisideda prie jos užlai
kymo.

II Rodosi, kad caras dabar sten
giasi užsigint’ to, ką jis pasakė že
miečių deputacijai. Dabar vidaus 
ministerija garsina, bet laikraščiai ' 
klaidžiai perstatė caro kalbą. Buk 
caras ne mislija atsisakyti nuo ko
kių nors savo tiesų ir privilegijų ir 
sušaukti parlamentą europeiŠkoj 
to žodžio prasmėj. )eigu teip, tai 
su kokiais mieriais jis pažadėjo 
sušaukti žmonių atstovų susirinki
mą? Ar kad tie atstovai turėtų 
progą susipažinti ir pavalgyti pie
tus Peterburgo valginyČiose, at-
lankyti tearus? Mat ką caras 
žmonėms pažada, tą užgina jo mi- 
nisteriai. Už kritikavimą ir pei
kimą biurokratijos ir jos darbų, 
plikis Trepov su visu uždraudė 
išleidinėti liberališkos pakraipos 
Peterburgo laikraštį „Rus."

II Boycotavimas amerikoniškų 
tavorų Cbinuose, už tiesas prieš 
chiniečius išduotas, atgebeno jau 
vaisius Amerikos prekystoj: vienų 
medvilninių tavorų pirma Ameri
ka siųsdavo kas metą į Chinus už 
$21000000, pernai gi išsiuntė tik 
už $3000000, o dabar dar mažiau; 
apskritai, gabenimas amerikoniškų 
tavorų gali su visu apsistoti. Rods 
ir dabar tavorus į Cbinus gabena 
tik amerikoniški prekėjai, bet jie 
turės savo pardavinyčias uždaryti, 
jeigu cbiniečiai nepirks nuo jų ta
vorų.

II Ant Aglijos protesto, kad mas
koliški kariški kreiseriai „Rion" ir 
„Dnepr" paskandino anglišką ta- 
vorinį laivą ir stabdo neutrališkų 
kraštų prekystą chiniškuose van
denyse, caro randas prašė angliš
kojo,kad jis surastų ant jūrių mas
koliškus laivus ir jiems perduotų 
caro prisakymą neužkabinėti neu
trališkų laivų, bet tuojaus grįžtų 
namon. Netekusi kariškų laivų, 
Maskolija ne gali mat nė išliku- 
siems, esantiems ant jūrių prisaky
mų persiųsti.

II Chiniški prekėjai ne tik Chi- 
nuose, bet ir angliškose, holandiŠ- 
koše ir prancūziškose valdybose 
boycotuoja Amerikos tavorus, tai
gi su visu atsisako imti kokius 
nors tavorus paeinančius iš Ame
rikos. Toks yra atlyginimas už 
tiesas uždraudžiančias atkakti į

II Peterburge žmonės tiki, kad 
atsisakyti nuo viršininkystės mas
koliškos kariškos laivynės caro de
du, kunigaikštį Aleksiejų, privertė 
revoliucionieriai. Jie pranešė 
jam, kad jeigu į 24 vai. nepasi
trauks nuo urėdo, ant kurio būda
mas, teip daug blogo pridirbo, bus 
užmuštas. Aleksiejus to pagazdi- 
nimo pabūgo ir ištikro pasitraukė 
nuo vietos.

II Panamos kanalo apskrityj vis 
ziančia geltonasis drugys. Terp 
dirbančių ten darbininkų yra ir 
keli šimtai lenkiškų darbininkų, 
gal terp lenkų yra ir lietuviai.

II Hamburgo garlaivių kompa
nija parengia garlaivių liniją terp 
Hamburgo ir Abisinijos, rytynėj 
Afrikoj.

H Maskvoj sudegė 8 didelės 
krautuvės su valgio produktais ka- 
riumenei. Apart krautuvių, su
degė daug aplinkinių triobų. 
Ugnyje pražuvo ir daug žmonių. 
Blėdį gaisro padarytą skaito mili
jonais rublių. Gaisras,kaip rodosi, 
užgimė nuo padegimo. Kas pade
gė, nežinia, gal pačių krautuvių 
užveizėtojai, kad paslėpti savo šel- 
mystas.

II IŠpanijos pakrantėse susimušė 
Bremos garlaivių kompanijos pa- 
sažierinis laivas „Coblenz" su 
anglišku karišku laivu „Corna- 
ran.” „Coblenz" drūčiai likosi 
pagadytas; jį reikėjo traukti į Fer- 
rol. Pasažierrus jo paėmė „Cor- 
naron," kuris tik ne znaimiai tapo 
pagadytas.

t Vokiškas gydytojas Dr. Scbae- 
fer, rando išsiųstas į Mandžuriją, 
dabar pagarsino savo raportą, iš 
kurio matyt, kad mūšiuose masko
liai nužudė 30—75% savo karei
vių. Dangiausiai užmuštų buvo 
nuo kanuolių šūvių. Ant vieno 
užmušto išpuola 4—6 pašautų.

II 23 d. berželio mieste Lodz, 
Lenkijoj, darbininkai ant gatvių, 
kaip darė savo laike Prancūzijos 
revoliucijonieriai, parengė barika
das, bet jas per šturmą paėmė ka
reiviai. Prie to 50 žmonių likosi 
užmuštų, o apie 200 tapo sužei
stų.

II Mieste Neusalz, Prūsuose, 
našlė iš bado ką ten kaimynui pa
vogė. Bijodama, kad už tai ne 
pasodytų ją į kalėjimą, jį papiovė 
dvejatą savo mažų vaikų, o pati 
atsigulė priešais atbėgantį trūkį, 
kuris ją ir sumalė.

Ii Steponas Okreja, kuris 26 d. 
kovo metė bombą į policijos dalį 
ant Varšavos priemiesčio Pragos, 
likosi ant nužudymo nuspręstą?. 
Dėl to nusprendimo darbininkai 
žada abelną štraiką pakelti tik ne
žinia, ar VarŠavoj, ar visoj Masko
lijoj.

Ii Austrijos parlamente, pasiun
tinys Sboenerer padavė įnešimą, 
kad Austrija susivienytų su Vokie
tija į vieną viešpatystę, o Vengri
ja galėtų nuo Austrijos atsiskirti. 
Nerado vienog jis savo užmany
mui pakaktinai paremėjų.

|| Prefektas apskričio prie Vezu- 
viaus vulkano (Italijoj) prisakė 
pakalnėj gyvenantiems žmonėms 
apleisti savo namus, kadangi mat 
laukia išsiliejimo degančios tavos iš 
vulkano kratero, kuri gali namus 
užlieti.

U Mieste Lodz, Lenkijoj, 50000 
darbininkų parengė ant gatvių de
monstracijas. Einant ramiai dar
bininkams, kazckai ir dragūnai
pradėjo šaudyti į pulkus žmonių. 
Prie to 18 ypatų likosi užmuštų, o 
apie 100 tapo sužeistų.

|| Revoliucijonierius Malti Rei- 
necke,kuris 20 d. kovo sunkiai pa
šovė Viborgo gubernatorių Miaso- 
jedovą, likosi Helsingforso apskri
čio sūdo nuspręstas ant 26 mėne
sių sunkių darbų Siberijos kasty- 
nėse.

II Varšavoj, žydiškoj miesto da- 
lyj, netoli policijos cirkulo ant Na- 
lewki gatvės policija suareštavo 
vieną vyriškį, pas kurį kišeniuj ra
do dinamitinę bombą. Suareštuo
tasis atsisakė pasakyti savo pra
vardę. 

—
,|| Port Arthuro uostoj japonie- 

čiaj išgriebė vėl vieną paskandytą 
maskolišką karišką laivą „Bajah" 
ir nusiuntė jį į Japoniją ant patai
symo, iš viso iki šiol japoniečiai iš
griebė jau 8 didelius laivus.

II Garsi Port Arthuro vice kara
liaus kenceliariia, kurios urėdnin- 
kai iki šiol ėmė dideles algai, ant 
galo likosi panaikiata, o vice kara
lių Aleksiejevą paskyrė į sąnarius 
viešpatystės rodos.

II į Galiciją iš maskoliškosios 
pusės perjojo 160 maskoliškų ula- 
nų ir ginklus ir arklius perdavė 
Austrijos valdžioms. Jie sako, 
kad ant pražūties ne nori eiti į 
Mandžuriją.

|| Gyvenanti Canadoj cbiniečiai 
teipgi prisideda prie boycotavimo 
Amerikos tavorų; jie deda pinigus 
darbininkams, kad tie nepriimtų 
nė jokių darbų pas amerikonus. f

|| Atmonydami už paskutines 
skerdynes darbininkų* Lodziuje, 

atmoka mat skaudžiausiai Ameri- darbininkai užmušė vieną kazoką 
kos politikieriams. ir v>eną policistą.

Ameriką chiniečiams. Tas ištikro 
yra įžeidimu chiniečių ir užtai jie

Vietines Žinios.
— Seniai,turbut, ne buvo tokio 

oro šokinėjimo kaip šįmet Cbica- 
goj. Nesibijant apsirikimo, gali
ma tvirtinti, jog po karštai dienai, 
ypač jeigu užeina lytus, ateis šal
tis. Pereitą nedėlios dieną buvo 
100 karščio, užtai panedėlio die
ną termgmetras rodė tik 47D, taigi 
buvo tikras rudens šahis.

— Kadangi Chicagos ulyčiaių 
karų kompanijos yra nenuolankios, 
nepasiduoda teisingiems reikala
vimams,tai dabartinis miesto majo
ras užmanė miesto kaštais pareng
ti neprigulmingas nuo kompani
jų karų linijas. Tąsyk kompanijos 
kitaip kalbėtų ir pigiai parduotų 
savo linijas miestui; dabar su joms 
negalima susikalbėti.

— Pereitos į nedėlios dieną, 
Evanstone iššoko iš rėlių pilnas 
žmonių elektriškas karas ir vie
nas vagonas, pasiliuosavęs nuo 
kitų, užbėgo ant stovinčio ant gat
vės vidurio* stulpo. Prie to apie 
30 ypatų,daugiausiai moterų ir vai
kų,likosi sužeistų.

— Ant priemiesčio Evenston su
areštavo pereitą nedėlios dieną 8 
automobilistus už per greitą važi
nėjimą ant gatvių. Laimė kunigo 
Saurusaičio, kad ne Evanstone gy
vena; ten ir ant atbulos apikaklės 
ne paiso bedieviai policistai, bet 
ir kunigus vėda pas vengrą. Visi 
suareštuoti turėjo užmokėti po 10 
dol. bausmės.

— Suareštavo detektyvai gyve
nantį pn. 620 W. 12 st. duonkepį 
Petrą Millerį už prigaudinėjimą. 
Jis mat nuo kelių miltų prekėjų 
ant kredito ėmė miltus ir tuojaus 
už pusę vertės pardavė kitiems, 
kad tik pinigus įgyti.

— Pereitos nedėlios dieną atsi
buvo pašventinimas pamatų len
kiškos Šv. Traicės bažnyčios. Iš
kilmėse dalyvavo ir popiežiaus į 
Ameriką atsiųstas, lietuviškos kil
mės bet jau sulenkėjęs, vyskupas 
Simon. 1

— Chicagc. pasimirė pagarsėjęs 
lenkas politikierius Petras Kiolba- 
sa nuo užnuodinimo kraujo. Jis 
buvo miesto urėdninku, bet rengė
si jį nuo urėdo prašalinti.

h/h^ulienps prekės kįla Chi- 
cagoj. PiovihyČių savininkai juo
kiasi sau į kumščią iš visų prezi
dento Roosevelto gazdinimų, ka
dangi mano, jog milijonierių ant 
Amerikos sosto pastatytas Roose- 
velt nedrys jų bausti. Turbut ne 
apsiriks?

— Mitingas „Aušros" draugy
stės atsibus ateinančią nedėlios 
dieną, 2 d.liepos, 4 vai. po pietų, 
pas p. Girijotą, po No. 95 Canal- 
port avė. ,

Atsi liepi man Halthnorės 
Sitai vieny juslų Dr., Cent

ral no (?) komiteto.
Musų mieste yra teatrališka drs. 

incorporuota pagal (?) varda: 
„Lithuanian Dramatic Associa- 
tion", kuri tapo suorganizuota per 
Kazimiera Baltrušaiti, jau keletą 
metu tam atgalios, tai yra 190Q m. 
Draugyste yra atlošus keletą geru 
loŠiu, kaipo tai Mindaugis, Keistu
tis tt.; o paskiausei Živiale. Pas
kutinis veikalas parašytas per V. 
Nagurinoski^; visi lošei bei trage
dijos lošikam vis tolyn sekasi ge
ryn atloŠt o ypatingai paskutinis 
veikalas; ba kad pati ypata trage
dijos gana suriktuota atsakancei, o 
vieta lošimui buvo teipgi atsakanti 
tai yra Teatras, kur buvo atsakan
čios scenos ir tt. Tokiu budu pra
dėjo atsirast priešu ir pradeda pur
vais apdrapstyt nekurtuos drau
gus, pačia drs., o ypatingai tuos, 
kuriems tas viskas sekasi geriau- 
sei ir abelnai vadovus. Tas vis
kas eina matyt aiškei iš pavydo. 
Pavyduolei bei priešai pasėmė sau 
už inrankį Spinduly ir rašo visaip, 
kas tik jiems ant seiles užeina. 
Po paskutinio lošimo Mindaugio 
labjausei turėjo nukęst K. B.; da
bar po atlošimo Živiales neit 2-se 
Numeriuose Spindulio, N. 21 ir 23 
vėla išpaškudina K. Baltrušaiti ir 
V. Nagurinoski; o paskutinį išva
dina neit iš—ma (išgama). Tokiu 
budu Baltimoriečei, matydami to- 
kes korespondencijas pasibritkina 
ir vardan Centralno Komiteto Su- 
sivienyjušiu drs., užprotestuoja, 
kad neteisei nupiešia aukščiau mi
nėtam ypatoms šlovia ir ištaria pa
peikimą Spindulio koresponden
tams, kurie rašė ape dramatiška 
drs., visai melagingai.

Baltimoriečei senei pažysta V. 
Nagurinoski, kuris tankei dalyvau
ja [*akalbose ir tt. ir negirdėt, kad 
kada butu lietuviška kalba panie
kinės, bei mėginės yvest ant drs. 
kalbėt angliškai ir geriau pasirodo

lietuvystes darbuose negu ten 
koks Spindulio korespondentas 
kaipo tai T. S., Lietuvaite, bei 
Lietuvos Sūnūs, Tas viskas, ka 
rašo Spin. ape Baltimores drama
tiška drs; yra melas; mes neprive- 
sim žodis in žodį dėl užėmino vie
tos, tik tiek išreiškiam, kad teisin
gos kosespondencijos teko matyt 
N. 21 Lietuvos, N. 16 Keleivio 
ir N. 22 Vilties.

BaltimorieČiai yra dėkingi dra
matiškai drs. už gaivinima lietu
viškos dramos, o ypatingai K. Bal
trušaičiui ir V. Nagurinoskiui, ku
rie ta drs. atgaivino vėla; ka jiems 
atsitraukus buvo vėla apmirus ir 
kada per laiškus oficijališkai buvo 
pakviesti .aukščiau minėti draugai, 
vėla draugyste pradėjo bujot ir 
Šendien jau gali bile kur pasirodyt 
su bile grajum.

Jonas Chesna Prezidentas 
Vincas Raiša Sekretorius.

Šitą raštelį talpiname teip, kaip 
jis parašytas, nors parašytas ne ge
rai, kadangi rašanti reikalauja pa
talpinimo žodis į žodį, mes, ži
noma, velytume, kad mums nors 
negerą kalbą daleista būt patai
syti. Velytume ginčus vesti už vie
šus,o ne už asabiškus reikalus.

Red.

Jau susitvėrus Centrališkam Re-1 
voliucijos Šelpimo Komitetui A- 
merijoj, kuris ves reikalus su tam 
tikru Komitetu Europoj, nebėra 
reikalo kreipties aukautojams prie 
musų nurodytojo atstovo Ilgaudo, 
nes jo adresas nurodytas buvo lig i 
laikui, kol nebuvo susitvėrusio ■ 
komiteto Amerikoje.

„Darbininkų Balso" Redakcija. 
9.VI.5.

Draugyscziu Reikalai
Ketvirtas Metinis Pikninkas.

Chieago. Dr-te D L. K Zigmanto, 
osdstoj, 2 diena liepos [July], 1905 m., 
P. Paul'* sode, 123 ui., kerte Union, W. 
Pullman, III. Prasidės 0 vai. ryto. In- Į 
ėjimo tikietas 25c. porai. Šiitas piknin- 
kas yra parengtas dėl pasilinksminimo 
lieluviszkos jaunuomenes. Paul's sodas 
yra'antra tiek padidintas ir elektriką ap- 
ssvietas. Prie tam yra užkviesta puiki I 
muzika, kari susirinkusius atsakancziai 
palinksmins. Apart geros mutikoe it 
puikios vietos, yra dar visokio skyriaus 
sabovu, prie kuriu besibovydami užmir-1 
srite ir naminius vargus. Todėl seni ir 
jauni, dideli ir maži pribukite visi be 
skirtumo, o minėtam sode atsikvėpsite 
kvepenesm lapuotu medžiu oru, nuo ko 
busite daug sveikeani.

* Komitetas.

Pirmas Lietuviuką* ir
l^stviazkas Pikninkas.

. Chicago Lietuviu ir Latviu Dt-te 
turas savo pirma pikninka nedalioj, 0 d. 
liepos. 1005 m. Bchultso darže ties 12ia 
ui. ant Dosplains River. Prasidės 10 
vai. ryto, inženga 25c. y pa tai. Muzika 
bus kogeriausia ir kas ko noras galės 
gaut. Reikia imti W. 12th st. karus iki 
Desplains avė. Meilingai kvioezia visus 
lietuvius bei latvius.

Komitetas.
(7-VIIJ

Didelis PikuinkM.
Chicago. Dr-te TeisybeeMyletoju pa

rengs pikninka, nedalioj, 2 diena liepos 
[July], 1006 m., Bergman u darže, Ri- 
verside. III. Pikninkas prasidės 0 vai. 
ryto. Tikietas vyrui su motere 25c. 
Bziuomi užprassome visus lietuviu* ir 
lietuvaites neužmirasti atsilankyti ant 
musu szio pikninko, kur galėsite sma
giai pas ibio k U prie puikios muzikos ir 
pakvėpuoti tyru oru. Teipgi bus viso
kiu žaismių. Užpraszo visus skaitlingai 
susirinkti. *

> Dr-te Teeybes Mylėtoju.

AsztantaN Didelis Ptkniuk&s.
Philadelphijos TrysLiatuviszkos drau

gystes; Szv. Antano, 8zv. Juozapo ir Ka
reiviu Olgerdo panedelyj ir utarninke 
3 ir 4 d. liepos m. [July], 1005 m., pa
rengė dideli pikninka Pine Growe, Glos- 
ter, N. J.; prasidės 10 vai. panedelio ry
to ir trauksis iki vėlos utarninko nak
ties Broliai lietuviai seni, jauni, dideli 
ir maži praszom visus nepamirszti atsi
lankyti ir drauge pasilinksminti su mu
mis. Fera imkite South ui. Tikietas 
25c. y pa tai. Užpraszo susirinkti.

Komitetas.

Chicago. Dr-te Apszvietimo Broliu 
turės savo 5ta balių nedelioj, 15 spaliu, 
1005. .Pulaskio saleje, 800 S. Ashland av. 
Todėl meldžia kitu draugyscziu nedary
ti tojo dienoje balių ne teatru, idant vie
ni kitiems nekenktumėme.

Komitetas.

Susirinkimą*
Brooklyno L. L. Susivienyjimo kuopa 

atlaikys savo mėnesini susirinkimą 1 d. 
liepos (July) 7 vai. vakare. Draugelio sa
loje, 73 Grsnd at., ant kurio yra užkvie- 
cziami visi sanariai kuopoe dėl labai 
svarbaus reikalo pribūti.

t Sek r. D. Maskeviczius.

Dideli* Metluia Pikninkas
Chicago. Dr-te 8. Daukanto parengė 

dideli pikninka, nedelioj 0 d. liepos (Ju
ly) 1905 m. Schuths’ Park, Riverside.IU. 
Pikninkas prasidės 0 vai. isz ryto. In- 
žengs vyrui su motere 25c.

Važiuodami ant pikninko imkite 22 ui. 
karus, arba Metropolitan eleveiteri ir 
važiuokite iki 48th avė., o paskui La 
Grange karais pakol užsisuka po kairei, 
ten išstipkite ir eikit 3 blokus, ton rasite 
musu pikninka.

Del vogi uikviecziame visus tautieczius 
ir tautietes, vaikinus ir merginas atva
žiuoti ant musu pikninko ir linksmai 
pasibevyti.' Daržas yra labai gražus, 
apaugės žaliais medžiais, lietuviszka 
mušike bus, leiĮigi turėsimo visokiu ss- 
bovu dėl jaunuomenes.

Komitetas.
(7-VII)

Ek*kurxija.
Isz Scranton, Pa. in Carbondale, Pa. 

parengta Szv. Stanislovo Draugystes 1 
d. liepos, 1005 m. Pirmas traukinis isz- 
eis nuo Del. geležinkelio stoties Berauto- 
ne 7:45, Greenridge 7:48, Providance 
7:50 ryto ir apsistos ant visu stoeziu iki

■...... - t •
Carbondale; antras traukinis iszeis 11 
vai. ryto. Tikietas suaugusiems i* ten 
ir atgal 75c., vaikams 50a. Nuvaievaa 
ant vietos bus gražus paaillnkaminiasaa, 
pulki muzika, visokie užkandžiu ir ge 
rymu bei žaismių. Bzirdingai kviecaia 
prisidėti prie ezitoe ekskemijoo vistas lie
tuvius ir liotuvsitao vietiniu* ir eplinld- 
nios. I

'• Komitetą*.

FajieHzkolfmai.
Rei kaišu jo partnerio, turi uosio 0600, 

turi mokėti raszyii ir skaityti lietuvtao- 
kal ir Busiszoeketi anghszkai, biznis oėe* 
J. Lucas, 107 Waahington st., Ruom 18, 
Chicago.

(H—VII) '

Pajleszkau savo vyro Simano Petrauo- 
ko. pamėlusio mane 4 žanrai les atgal. 
Paeina jis isz Vilniaus gub.. Traku pa v., 
A ta vos vol., Žvirgždinu kaimo. Busiu 
labai dėkinga, kas man npie ji duos ži
nia, bu guodone,

Viktorija Petrauskiene, 
201 John st., , Barrison, N. J.

Pajieszkau Antano Zuikio, Ūsu kaimo 
Luksziu parap., Suvalkų gub., pirmian 
gyveno, Chicagoje. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia adresu:

Jurgis Jurkszaltis, 
Box 52, Naugatuck, Coan.

Pajieszkau savo sz vogė n o Juozo Mz 
tiiczto, Suvalkų gub., Dobrovoles gm., 
I^ekecziu kaimo, ’’anemt: f-a parap., an- 
t i merai Amerikoje, gyveno Brpoklyn* 
■u J uozu Guoga. Jis pau ar ka* kitas 
teiksis duoti man žine adresą:

Ant Jucaitia, 
Box 168, Lincoln, Me.

Pajieszkau savo sūnaus Adomo Psn- 
laucko, Kauno gub.,Sziauliu pav., Triša
kiu miestelio, gyveno metuB Philadel-8 
phijoj, turiu prie jo svarbu reiksią. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu:

Kaz. Psulauckaa.
Boz 135, Poęuonock. Conn.

Pajieezko Valerijono R? n d ko, sakėsi 
atvsžiaves isz Kensingtoo, Iii , pabūva 
pas fermeri pusantro menesio ir prisivi
liojęs jo dukteri pabėgo su ja, iszsiuesz- 
dami 8700.00; jis yra jaunas 10 metu, 
geltonais plaukais, žydrioms akimis, bal
tai raudono veido, vidujinio ūgio. Raiba 
liėloviszkai ir angliszkai. 7 metai kaip 
Amerikoje, mergina vieno didumo su 
juo, 17 metu, kalba tik angliukai, rudu 
plauku, žydriu akiu, balto veido. Kas 
apie juodu kur patemyfu, malones duoti 
žinia adresu:

Braun Roberte, 
Boz 234, St. Ctoix County, Wta.

Jieukantis a įsa k anc žios luptos saliu- 
nui ar sztorui teiksis mane matyti kas 
petnyczia ir su bals nue 9 vai. ryto iki 3 
vai. po pietų Depenpoio vieszbutyj ant 
Coursl et New Haven, Conn Chas Gilk

Pajieszkau savo brolio, Izidoriaus Sa
dausko, apie 8 metai Amerikoje, paeina 
iu Kauno gub., Raseipiu pav , Girkal
nio parap., Auszgirio kaimo Kas duos 
apie ji žinia gau 05.00 dovanu.

Viktoras Badauckas. 
110 Piccadele st., Wsukegan, ip.

Pajieszkau savo pusbrolio J uozapeSta- 
ligoa, Kauno gub., Sziguliu pav . isz dva
ro Naisiu, gyveno Chicagoje. J iv pūva ar
kas kitas teiksis duota žine adresu:

Justinu Staliga.
33 R u bis st., Chicago, III.

Pajieukau savo drauro Kazimiero Ku
ro, Kauno gub. Raseinių pav., Rietavo 
parap., sodos Žadvainiu. Jis pate ar 
kas kitas teiksis duo4> žine adresu:

Ant. Antaėavicze, 
453 8. Jefferson st,, Chicago, Ilk

Pajieszkau savo brolienes Pranciszkoa 
Molienės, po tėvais B u rusai te, Kauno 
gub., Sziauliu pav., Akmenės parap., 
Bkretiszko sod., 5 pėdu aukszta. szviu- 
siai geltoni plaukai, szneka žodžius krai
pydama, baltai raudono veido, biszki 
szlakuota, 12 d. szio men. iszvažiavo ji 
in Pullmana, Ilk pu Petrą Tamoeziuna. 
Ji pati ar kas kitu teiksis duoti žine 
adresu:

Jos. Molis, 
1513 S. Pufleld str., . Springėeld, Ilk

Pajieukau uvo pažystamo Jono Jan 
kauskio, Kauno gąb., Raseinių (>av., 
K ved anų parap., Juaaicziu kaimo, turiu 
prie jo labu svarbu reiksią. J is pate ar 
ku kitu teiksis duoti žine adresu:

Mim Ona Miller, 
1011 Cam avė., St. Louia Mo.

Iiszkilniinga* Didelis Atidoryma*
Ksrczismos pu Juozapa Baroviczia, 

716 8. Canal st. subatoj ir nedelioj, 1 ir 
2 d. liepos men., ant kurto pribuvu
siems svecziams bus dykai geriausi 
gėrimai—arielka, alus cigarai ir pui
kiausiu priemimsa. ule szokimui ir 
puiki muzike. Visus lietuvius ir Lietu
vaites szirdingai ksieczia kuoskaitlin- 
giaus'.ai atsilankyti.

Savininkas.

Prieš patentuotus vaistus.
„Colliers Weekly” paduoda pasi 

biaurėtiną paveikslėlį, kiaušą, iš 
kurio po viena puse išteka srovė 
□uodų, po kita nečystas alkoholis 
į bonką patentuoto vaisto, sklei
džiantis myrį terp vargingesnių 
luomų. Tankiai kreipėme atidą 
musų skaitytoju ant to,' jog nė 
nuodai, nė alkoholis neprivalo 
niekuomet rastis vaistuose, skiria
muose vartojimui šeimynai. Ka
da tik rasis reikalas pergalėjimui 
lengvo apnegąlėjimo, nužudymo 
valgumo ir kūniško nusilpimo, rei
kia visuomet irpti Trinerio Ameri
koniškąjį Eliksyrą Karčiojo Vyno. 
Yra tai tikras naminis vaistas, pa
darytas iš grvno vyno ir karčių žo
lių, kurios suteikia nesuvyliamą 
įtekmę ant visų skilvio ligų, suiri
mo nervų ir silpnai gaivinamą ir 
stiprinamą kraują. Vaistas tas po 
nuosekliam ir sanžiniškam išban- 
dymui, yra siūlomas pirmaeilių . 
gydytojų, siūlomas tūkstančių šei
mynų, kurios po įtekme šito Šird- 
vaisČio likosi išgydytos. Neturi 
jis savyje nuoilų, kame užsikrina- 
me, nė jokių kitų vaistų, t 
apart žolių, ir neturi teipgi 
nė alkoholio. Gaunamas visose į 
aptiekose arba pas patį pabrikantą w 
Juozapą Trinerį, 799 So. Ashland 1 
avė., Chicago, IU.



LIETUVA

v Broliai Lietuviai!
Turėdami kiek kapitoto, važiuokite 

ant farmu, kur nereiks jums bijotis ne 
visokiu kietasprandžiu, ne prastu laiku, 
ne nužudymo uždarbiu; czion kur aszgy 
▼enu, viduryj Wisconsino valstijos, arti 
didelio miesto 8 te reni Point yra parda
vimui iszdirbte* farmo* su trioboms, gy
vuliais ir visokiais padarais pigiai ant 
lengvu iszmokeucziu, dera viskas gerai. 
Panorėjusieji* czion pirkti ukes lai atai- 
ssaukia pas mane dėl platesniu žinių, 
indedami ui 2c. krano* ženkleli atsaky
mui. v

Petor Valėsi ulai lis,
Casimir Portage Oo., Wis.

“Lietuvos” Agentai
NKW YORK. N. Y. 

A. Lesnievrakia, 144 E.Houston St.

So. BOSTON, M A SS.
Nikod. Gandrelis. 194 Athena Street

NEWARK, N. J.
V. Ambraseviosia. 178 Ferry at.
A Sūnelis, 34 Weat St.

BROOKLYN, N. Y.
S ton. Rinkevrlcsius, 73Gnnd at.

8HENANDOAH. PA-
Andrius Miežis. 1SS S. Msin st.

JOHN’S GONOKURA 
yra gyduole kuri nuossaknlai lugydo TBIM8Y 
arba N.UTHY laike 10 dienu |N-r«ite)imai ir 
deginimas laike •įlapinlmo ir bėgimas putlu 
apsistoja. Ligonis gauna palengvinimą nuo 
■kasos dienos. įsivaro nuodus Įsa kraujo ir 
Ilga niekad nesugryita. Galima vaitot nie
kam nežinant. Pleke su prlsluntlmn paeitu 
81.00 už skrynele. Musu gyduolių katalloge 
šilu liga yra labai placslai apraišyta kury 
ant prasiymo nusiusime dykai.

JOHN'S SUPPLY HOUSE chicago] iii

JEIGU SLENKA 7 s

PLAUKAI

Lietuvi*xka* Agentą*.
Reikalauja 1000 darbininku vedusiu ir 

pavieniu ant geležinkeliu, algos nuo 82 
iki 82.25. 1000 darbininku in Michiga- 
no ir Wisoonaino pabrikus ir girias, pa
prasta mokestis 826—30.00 ant menesio 
koinoje ašakoje, teipgi darbas mieste 82 
per d tepa.

J. Lucas, 
Room 18, 167 Washington su, Chicago.

(14-VII)

Reikalauja geru pianu dirbėju pirki
mui locnai namu auganeziame mieste 
8000 gyventoju. Pianu dirbtuves suvar
toja 600 darbininku, dirba kas dieo be 
apsistojimo ant vienos dirbamo* dieno* 
per 11 metu. Artesnėms žinioms reikia 
kreiptis prie

Wm. Balsiuos,
Steger, III.

WATERBURY, OONN.
Vincas Žubriokas
Jonas Žemantauckss, 39 W. Porte? St.

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Cheponis, 72 Jubilee StM

BALTIMORE. M D.
L. Gswlis, 3018 N. Wsshington st

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

SCRANTON PA. 
Joseph Petrikis, 1514 Rosa Avė.

PITTSBURG. PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond 8quare 8 S.

MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banis,

ELIZABETH. N. J.
Dom. Bocskus, 218 First st.

Boz 92S.
. [7-VII]

Reikalauja 1000 darbininku in Cali- 
fornia, Washington, Colorado ir kitus 
vakarinius Slėnus dirbti ant geležinke
liu. giriose, tartokuose ir fabrik<toee. 
Teipgi reikalauja vyru ir moterų vedu
siu ir nevedusiu in visokias tarnystes 
mieste ir kaimuose. Pigus tikietai isz 
Chicago* darban važiuoki. Asz. teipgi 
Riektuoju algas ir duodu rodąs visokio
se provose.

J Lukas, lietuviszkas agentas. 
167 E. Washington st. Ruimas 18. 

Chieago. III.
(7-Yn-)

Reikalingas lietuviszkas vyras.
Mes reikalaujame agentu visur parda

vinėti musu Auksinius. Sidabrinius ir 
Nikelinius Elgin ir Waltham laikrodė
lius ant lengvu iszmokescziu [mėnesinis 
pienas].

Mes psaiusime tau eilia pažiūrint u, 
laikyk juos savo namuose, parodyk juos 
savo draugams ir bendradarbiams ir par
davinėk juos mums.

Mes duosime tau rabate, ar *8 savaiti
nes algos, jei dirbsi mums vakarais atii 
kės savo dirba; arba mes duosime 820 
ant savaites ir keliones leszas, jei dirbsi 
mums pilna laika, nuo 9 vai. ryto iki 5 
vai. vakare.

Tiktai teisingi ir blaivi vyrai tekrei
piąs! prie mus Raszyk savo varde ir 
adresa aisikiai. Adresuok visus laisz-

WESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas.

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

M1NERSVILLE,
Juozas Ramanauskas,

PA.

Keliaujauti Agentai.
Stasiai Valiackaa.
Jur. Kazskeviczil
K. Rutkua,
K. P.'Ssimkonia.
Felik. J..Galminia

North American Wa te h Co , 
Dept. 6, Box 1553, New York City.

Reikalingos 3 lietuvaites už pardavė 
jas sztore. Darbas ant visados ir gera 
mokestis.

Klein Bros.
Halsted ir 20th ui., Chicago, III.

(30—VI)

Reikia izesziu merginu skirstymui vi
sokiai sklypu, didelėj aplaminss sankro
vos vietoj, vienval darbas ir gera mokė-

kur gali gauti ,,Lietuvą" 
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus 
Brooklyne, Philadelphijoj, Baltimoreje, 

r~ Sztai agentu adresai.
e-" Brooklyn. N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st.

Philadelphia. Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd S4., 

Baltimore, Md.
Wm. J. Morran,

8. E. Cor. Sharp A Camden str.

KE5VANEE. ILL.
A. TVezdžiunas, 530 N. Burr St 

Pas saituos agentus gausite „Lietuva” 
už 5c. kas subata.

n R. Loewenthal and Co., 
kerte 20 ir Bangamon stra, Chicago, III.

Reikalaujame gero koetumieriszko 
kriajeztaus, kuris yra pilnai iszsilavioes 
szitoj izalyj prie gero darbe; atsiszauki- 
te ypatitzkai ar per laiszkus.

Mikuszauckaa,
855 W. 33rd st, Chicago, III.

Turtenybe ant pardavimo.
Keturiu kambariu plytinis namelis ant 

W. 23to* gat. arti S. Leavitt gal 81600.
Septvntu kambariu namelis ir medine 

kute ant W. 24tos PI. arti Oakley avė. 
81900.

Sesziu kambariu namelis ant Leavitt 
gat arti W. 23 gal. 82000.

Trim i aukzztais plytinis namas ant W. 
Sėto* gat. arti S. Western avė. 85300.

C. G. Wallin,
Vietinis ofisas 996 W. 22nd it., Chicago.

' Pigiai ant pardavimo S familiju ne
inąs su lotu, atneszantis randoe 834 kas 
mene*it, arti lietuviszkos bažnyczios.

Fr. Marczvnskl,
283 Wabanna ave„ Chicago, 111.

(7—VII}

Pigiai ant pardavimo lietuviszkas ker
pėtu fabrikas, su arkliu, vežimu ir viso
mis prietaisomis. Bzis fabrikas nreza ge
resni peina negu saliunas. Savininkas 
teįvairuoja in kraju, todėl parduoda pi
giai. Dasižtnokite po no. 1071 W. Madi 
eun et., Chicago. Iii.

Hi-vn]
Pigiai ant pardavimo gerai saliunas 

lietuviu apgyventoje vietoje, biznis nuo 
seniai iszdirbtas. Savininkai iszvažiuo-
ja isz miesto. Auiizaukite pas,

P. ir,M. Pociai,
3401 Auburn av., Chicago, III.

(30—VI)

Pigiai ant pardavimo lotai ant Morgan 
st. arti dvieju bsžnycziu. Teipgi geras 
narnas prie pat lietuviszkos bažnyczios. 
Daaižinokite „Lietuvos” redakcijoje.

Pigiai ant pardavimo gera buezerne tu 
namu, tvartu, lotu ir visomis prietaiso- 
aaia, ant geros ulyczios, arti lietuviszkos 
bažnyczios. Dasižinokite , „Lietuvos” 
redakcijoje.

Ant pardavimo pigiai ūke 70 skėriu 
žemes; 30 skėriu dirbamos žemes, likusi 
giria ir ganykla, geros triobos, viena my
lia nuo geležinkelio stoties. vidui lietu
viszkos spygirdos. Kaina 8875.00, jei 
persiduos pirma 1 d. rugsėjo. Raszyki
te pas Al vii Schuppler, Rhinelander,

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik rastai laiszką' į “Lietu 

vos” redakciją, visada paraižyk ant 
laiazko savo vardair adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir sena]i savo adrese. 
Jeigu pata.gerai raityti nemoki, tai a- 
dreea duok kitam, geriau mokinėliam, 
paraižyti.

3) . Jeigu iuperki "Money Orderi”, 
tai nelaikykie jį pa tave, bet prisiuik 
redakcijai, nes be “Orderio” redskcija 
negali pinigu isz paeito gauti. Paailai- 
kik sau tik mažaia baltoj koreziukia, o 
didesneja, mėlyna prisiuik redakcijai. 
“Money Orderį” siusk i e prastoje groms 
toje, registruoti jo ne reikia. •

4) . Sumas nesiektanezias vieno dolle- 
rio, gali prisiųsti pacztinem te markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi”. Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti į laiszka liuosae. sausas, nesullpin- 
tas ir ne lipinti ant Išieško. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raszeju temyli ant-virsi 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyms 
gausite. “Lietuvos” įsileistų ve.

Prekes apgarsinimą.
1 oolis d ruko, ui 1 syki............ ....SOe.
Paprasti pajieszkojimai ar draugya- 

cziu mitingai ar balių apgarsinimai po 
50e. už kožna syki.

(7-VII)

Ant pardavimo arkliai po* raitu ir in 
-vežimą parodoms, apvaikszcziojimams, 
pasivažinėjimams po daržus ir kitur. 
Važinėjimui gražios briczkoe (boges), jo
jimui arkliai gražiai balnoti ir apipuosz- 
M. Prekes pigesnes kaip kitur.

Oskar Kulikowski,
4137- 29 Emerald av., Chicago, III.

Ant pardavimo pigiai buezerne ir gro- 
eerne ant gero trakto szale dypo lietuviu 
ir lenku apgyventoje vietoje; sztoras 
puikai int^isytas su elektriszka szviesa 
ir telefonu, biznis eina puikiai; priežas
tis pardavimo iszvažiayimas in sena kra
ju. Alsiszaukti reikia adresu;

Motiejus Kare,
Box 737, Seymour, Conn.

Pinigų Prekė.
Iki 500 rubliu, rublis po.......... .
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52ic 
Vinz 1000 rubliu, rublis po................52|c

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

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
euvaikszcziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per „Lietuvos” redakcija, adresuo
dami: A. OlszevMkf,
924 33rd 8L. Obicago, Iii.

52J

Lietuvi^zkiejie Europos 
laikraszcziai.

Varpa* politikos, literatūros ir moks 
lo mėnesinis laikraštis. Metu pre
ke................................................... $1.23

Ūkininką* tautiszkai politisskas mė
nesinis žmonių lalkraaztis. Melu pre
ke.. ................  73 centai

Abu laikraazoztu iszeina Tilžeie (Pru ! 
su Lietuvoje) kas menuo viena karta.

Kiekvienas lietuvis, noris politisskai 
apsiszviesii ir yeriaus suprasti Lietuvoj 
reikalus Ir savo pareigas, noris sekti Lie
tuvos visumenes gyvenimą, savo broliu 
darbus Lietuvoj iriu kovas su caro val
džia bei jos bendrais už savo tiesas, už 
geresne savo ateiti, — kiekvienas pami
nėtuose lai k raaicziuoee atras daug nau
dingu žinių ir pamoklmu.

Kas norėtu parsisiųsdinti viena ar ant
ra laikraszli, arba ir abudu kartu, te pa
deda raszydamas ir siusdamas pinigus 
toki adrese:

M. Šaunu* Fabrikstr. 37 Tilsit,Ostpr.
Germany] 

arba ir katra nors isz žemiau paduot u te
M. J. Damijonai t i* 3108 8. Halsted

Chicago, 111.
N. 'Gendroliu* 116 Bowen Si.

< 8o. Boston, Misi.

DR. B. M. ROSS
Daneasu visiem kad artose die
nose a&r perkėliau savo'ofisa ant

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

CHICAGO, ILL.
Czionai su dadejimu vvairin elektro- 
gydancziu maaztnu ir instrumentu, 
reniu paairenges [priimti ligonius ir 
isztirti ju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su vinu za metu asz savo 
praktika paazveneziau vien aut gy
dymo užsisenejusiu ligų ir pertai 
szendien esu pasekmingiausias spe
cialu tas visoj Chicagot. Mano gy- 
gyduoles nesiranda jokioj ajHiekoj, 
nes jos yra mano terastos ir man 
vienam tik žinomos. Per laiszka 
arba asabiazkai duodu rodą dykai.

Kaulai kur tu 
beiti? N uiti pan 
Petrą Salėki naa

pas ji galima atai- 
vedyti, ne* jia turi 
puiku ir izalla ba- 
va rak a alų, gardžia 
rusus oczisaciena 
arielka, cigarui net 

isz Havanos, o iszaigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, lai jau 
ilgiau su tomistą kalbeli negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir milingu ir pa
klauso kiekvieno, o y pači ui llumooziu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras SzInkis,
3321 Auburn av., Cbicago, 111.

(Tarpe 33-1 o* ui. ir 33-lo PI.) 
Telephonas Yards 6012.

M'AKIS
f-rsl. SSfsTi

skaityti prie liai 
bėga asaarna, gra 

paraudouav to. sptrasikanoje. jeigu aky 
vargsta skaitant ir apkaliu > tai atsius 
O mes nustosim musu gydant AKURA 

' trumpam laike.
kuri

josvs semt sotsf. n m. k ciKtoo. n.i

Broliai Lietuviai žinokite.
Kad asz užlaikau visokias knygas. 

Szkaplierius. Ražanczius, A brolelius. 
Altorėlius. 40 gatunku popieru groma 
tomisu gražioms kvietkoms, paviner- 
vonems ir dainelėms, tuzinas 25c ; lietu 
viszka trajanka 25c.; agentai ant popie 
ru gauna gera rabate; rauydami la.azka 
indekite už 2c. ate m pa.

J. Ignotus, *(7—7) 
13 Diamond tquare, 8.8. Pittaburg, Pa

PIRKITE UKES LIETUVIŠKOJ KOLIONIJOJ

VALYNIUS“
Nedekite savo sunkiai uždirbtu grasziu in bankas, kurios bankrutija, arba 

besanžiniszki banku vinzininkai prapuldo jusu užezedijimus.
Žeme yra geriauNia Lanka padėjimui jusu pinigu, kurios vagis nein- 

plesz, ugnis nesudegins, vanduo nenuplaus, o kuri su laiku alnesz jums szimte- 
riopa pelną.

Panorėkite iazvengti atraiku ir bedarbes, kurie szi meta vis inima 
didesni apeini, apsigyvenkite ant žemes, kuri visuomet jus iszmaitys, duodama 
užtikrinimą ateitej.

Turime tukstanezina akru geros ir derlingo* žemes geriems ir darbez- 
tiemslietuviszkiems žemdarbiams, darbininkams ir smstninkams, norintiems 
užvesti ūke; kur klimatas yra sveikas ir priimnss: kur žiema trumpa ir lengva, o 
vasara ilga ir vidutiniszka; kur ant tamsiai pilko* szlyninesdirvos, apstingo* van
deniais, sirpsta visokį javai ir žoles; kur vaisiai ir daržoves greitai priape]a ir at- 
nesza dideles kainas [prekes], kur vanduo tyras, sveikas ir pilnybėje; kur me
džiai statymui ir kurui pigus ir dideliame daugyje; kur geležinkeliai perkerta lau
kus, o siuntimas bei turgviete linksma ir ežia jau; kur ūkininkas isz priežasties 
lengvos žiemos apskritus metus gali dirbti ant lauko.

Apsigyvenkite lietuviszkoje kolonijoje “Valyniua“, 
kadangi nCra aplinkinės sziaurėjear rytuose, kuri galėtu duoti ūkininkui tiek ge
ru ir pelningu iszlygu, kaip musiszkė. Meskite pavojingus pabrikus ir pnga- 
vingas kastynes, o užsidėkite sau ir saviszkiams Iccna pastoge ir ukininkybe.

Nelaukite ilgai, bet pirkite dabar, kol žeme pigi ir galima iszsirinkti ge
riausius plotus. Musu žeme tik 6 vai. važiavimo atstu nuo didelio miesto 8t. Lou- 
iso, 4 myliose nuo miestelio Doniphan ir 8 myliose nuo Poplar Bluff.

Parduodame parinktina žeme nuo 88 iki 812 už akeri, aut labai tinkamu isz
lygu. Pilnus rasztus žemems kožnam perkaneziam padarome dykai, teipgi graži
name geležinkelio kasztus pirkusiems nuo musu žeme.

Ekskursijas in žemes darome kas pirmas Ir treezias utarninkr.s menesio; ge
ležinkelio tikietai pigus in te ir atgal. Persitikrinkite patys savo akimis, teip ly
giai kaip Ir tie, kurie jau teyra pirkę ir džiaugiasi isz to rekomenduodami kitiems.

Del visokių artesnių žinių,žemlapiu ir iliustruoto apraszymo raszykite adresu:

Litbuanian Colonization Co.
217-220 Manhattan Bldg., 315 Dearborn st., Chicago.

Vaičaitis lituvi^kaststovss.

PREKYSTE! Auksinių ir Sidsbrinlą tsvorą, 
------ ---------------------------------- --------- :— visokią muzikaližką instrumentą, 
gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Koznam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu 
Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra Šim- 

tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
iš kurio matvsi ;og mano tavorai pirmos 
kliasos, o prekės prieinamiausios.
.-l atli» ku trr- itai, išsiun-

čiu į visus Amerikos miestus. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS,

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

John’s

t*1 nr'»uk kol Jis vl>ltxk»l 
SCmyRL nuslinks. IHllui. tankui 

lUr lr PUuk*l padabina
‘“f*u >r yra ilintlsuslu 

Y-u. r',1>b*'»‘urtu J»fcn . K7.

PUL W1A w -utvlrtina iiaknli. |u. 
"telkia spartu aiikinia 

1 f vieton inpuoluiiu at- 
9T< W7^B“.uF.1u* naujus, ssrelnlus, AT t ■ L, ■]dailius Ir ilgus plaukui. 
R>t ■ ■' Issnalkllia pleiskanai Ir
Iii T1 V W/Visokiu! n e.. I y 1 t u m u 1 
į Ir 14|sk/ «*,vo>‘ ^llu* plaukus 

sugražins. m natūraliu.
JrJ.-.' ka Iena. Tukstoncilai
f 1® . ,.K r Jj|| žmonių apsisaugojo nuo 
PSJB-TmL Aii praplikimo vartodami 
•r'r r John’i llair Invigorator.
,’I H f. Hfl Kam valksscslot su na- 
įLA,// ■■^dailiais, retais, nuirtu*
Lk'tį. \h| Mu*lal* plaukais ar pra-
C rv V^BpIlkuila ralva kad gali-

f r. ? Auto ulsUuglntl dailius
t V\ «Hlr» Plaukus,
h "X ,’T*k'' »!■•« U* •><*•
fe W taly. « buteliai ui

. • *-‘> ®k Illdt-lli gyduo-
w». llu kataliogai dykai.
Supply tlouse, 21 Sta. K, Chkifo.

Naulautlai l»irsito» Nsdiclnas:
sausu vaisto! yra pasukailarlausl. šydo dauryto 
Ilsu Plaukui tikrai a įaugi aa, shakltna, pleis
kanas, papuorkus Ir daasa! kita Ilgu aaujau 
siu būda Kadlkal lydymas, paraaiyklto pas

ProL J. M. Brandas
Near York ABrooklyn, U. 8. A.

nutriu.

Dr.O.C.Heine
DEINTISTAS

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. Hilsted sljczli

Gyveaimas viriui ApUekM.

CHICAGO, ILL.

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

Geriausia uieifta pas
SAM JOCĮ,

I«-»1

U.

Jobe** Biood le wedy 
in. ii.liia kraupi, m

y • >'■ varo uiiilikuslui nuo- |f W 
Ek Cb W ' St 0b WBĮ-.tT-T rijus ir uikrecsiassu ik f J 9
tA9>*9 Ku- N“gydo spuogui. į

Inksurus, nieku*, pto- r
mas. Sutelkia gyvybe -a.

ir •šiluma Btasalusiom ir nutirpusio™ dattm. 
Sutirastina krauju. Preke su prisiūk t imu tl*l

Žiūrėk — Tiktai Ant 80 Dienu.

Pirmsa pasiūlys — nortncaiam turėti 
pradini vadovėli and laikos kalbės, 
pardavinėjama ui SOe., dabar tik 35e. 
2-ras Medikoliogija arba rydymas viso
kiu varfinanesiu imonre ligų, tolp labai 
reikalinga tureli kiekvienai asai minai ir 
kotnaifypatol; au ja uiesedysi didelius 
kasama ir turėsi visuomet tinkame pa- 
<*lba. Paraasyu yra lietuviszksi, ang 
lisskal ir lotynisiksi, preke tos knygos 
•!.«, dabar tik tLOO.

V. J. Pelkon,
303 N Msin st., Broeklon, Maas

Panarna sergantiems vyrams.
Visi •assdicBlsml orsiafi gydymai pat *ro 

mala, yra Uk illiojiau platyn aao tlfoalu. Jai-

•Salkroeiistai IjrtUaka bal aarvisika Ir kitokia 
Ilga (toicyėoaM aso (inybas — aatlasat ralla* 
InSeoli S yė u o tos) la ■■•« Kaajausta Mvlhoda, 
aao kartos lakstaaoalai pasiesi belo. Kai nori

Koeni<Mbent Specialistą,

Brooklyn, K. Y. ’

Kozniinski i Yondorf 
73 Dearborn St. 

TURTENYBE IR PASKOLOS, 
itkolina pinigus ant lengvų iUygą namą 
kist.v mui. Agentai ui atvestu! košt u- 
meriui bus kuograiiauaiai traktuojami.

MAKJA DOWIATT

Teleiun**: ('anai 7082.
Taiefonnoc galima iss kiekvienos 

ap tiekos.

723 W. ISth Street 
Nuo 8i-js iki lotos ryto. 
■M T-tos iki • vai vakare.

VaSsltosas ūktai aao B-toa 1*1 ie-UI ryta.

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

jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasiSvenčiau gydymui vyriškų ligų speciahškai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir iŠgydau. Jei 

pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypat'&kai ar per laišką.

Ligas pūslės ir inkstų, kraujo .r išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per savLaTybą, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi.ieka be skausmų.

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

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

Lietuviazkas -Dieninis, lutlkraaz- 
tia.

Kad Amerikojejne tik didesnes tautos 
leidžia dieninius laikraszczius, bet ir ma
žiau skaitlingos, k. v.: Csekai, Kroatai. 
Slovakai, o Lenkai net kelis lygiai isz- 
leidiia, tad kodėl mes Lietuviai negalė
tume issle'siijbent vienai

Taigi asz su(dviem draugais apsvarstė 
dalyke, pasidrssinome issleisti Lietu- 
vissks Dienini? Laikraasti, ne tai vien, 

■kad spereziaus atgaivinti musu tauty
be, bet ir kad pasidalinti visomis dieni
nis Amerikos Ir užsieniu žiniomis.

Kas linki tad matyti salta laikrašti! 
insikunijuslu ir nori ji apturėti,tegul pri* 
siunezia savo adresą pas

J. Naujokas aod»Co.,

Dykai auksinis i^sikrostells.

llksliakas naša blSaimh'* 
po 10r. kokos. Laksttal )o 
iltrodo kaip laikrodžio

psrdivinrjltno Ksds ii, 
parduosi prisiuik mams 

8U.-SO ir rausi ssl laikrodall su laoclurvlia 
dykai Crown .Tevreiry Co , 
Dep'b BS. in Randolph st., Chicago. III.

New ’York, N. Y.
.[7-VII]

—--——i
Fermos ant pardsvlma

Geriausia "sekcija vidurinėj NewYorko val
stijoj. M) akru v i SIMO. 78 akrai ui (1800. 
188 akrai ui f2t 00. Geros trioboe, geriau
sias vanduo, su s pasens girios, ant lengvu 
isimokeacsiu. Jau keli lletuvisski fermeriai 
gyvena calon. Raaaant narna ii n loma 
Inde* uito, stempa.
OHO. KLEKIt, T’oolville.N.Y,

Lietuviu Lalkraaztis
Iszeina kas aanvaite Peterburge su 

iliustracijomis didelio knygos formsto, 
16 puslapiu,psszvestas literatūrai, moks 
lui ir politikai. Prenumerata ant o\etu 
kasztuoja Amerikoje 6 rub. Pirmes- 
niuosius numerius galima gauti nuo pra
džios.

Redakcijos adresas;
Peterburg, Ekalerininskij kan. No. 10

Ant 17 Akmena
Laikrodėlis

a y JHą Patentuotos regulto-
torius, susukis užsuka- 
mes Ir nustatomas, vy ■ 
r’Rrkss »r moUrisrkas, 

•šFlžTii < ta«. drl,-ut>l
LUK' HuntlOk-’- lukutol, 
įr»/..si i.zkvl- ku. -.»■ 

VIk ra r<-rnl laika rodo 
v r a viur vartojamai 
geieimkelio tirnu, 
kaipo S»r,*“» '•'•aka 
laikantis; gvaran. 
luotas ant 25 metu. 
Ssy laikrodėly pasiun- 

slme C. O. D. ant Mskvleno adreso, su pavelyp- 
ma Issetrzaminuoti. Jeiru bus toks kaip rasto 
nse, uisinaokek ezpresul 35 75 ir atsekimo 
kultai ir pasiimk laikrodėly, >1 ne, nemokėk 
ne vienooento. Atmink, kad ut toki pat )alkro» 
dely kitur mokėsi S% 00. Prie laikrodėlio dn? 
pridedame UK auksinto labai rraiu lenoiugely 
su kompasu dykai.

Eicelsior Yitch Co..
900 Central Bank Bldg, Cbicago,

Lietuviu darbininku iHtkraszti*

„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 82.00; ant puses metu 
81 00.

Raszydami adresuokite sziaip:
„KOVA,“

412 Siegel str., Philadelphia, Pa.

Didelis Paveikslas.
Žingeidus, pilnis litavo* m laitas ir sa- 

tyriazkumo: — Pobladonoscavo mtaijoa 
ir caro kaili dirijinti Japonai; au pri- 
aiuntlmu 10c. šiam ponu a. Raižykite 
adresu;

J. Naujokas, 
Madiaon Sq. Sta. 157, New York.

(30—VI)

Pasirodavyk su. Lietu visiku Daktaru
« ..........pas ......

Chicago Metai Clinic
344 So. State St., Chicago, III.

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, nusilpnčjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta 
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą- 
stantis, nespakainas ir užerzinantis?

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

Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs 
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna 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.
*

Ofllsat atidaryta* kainą dieną nue 10 ryte Ibi 4 |M Rietą ir vėl
■m 6 iki 7 vakare. Nedehom ir Šventadienom nuo 10 iki 12.

CHicago Medical dinic, .
344 S. State Street, arti Harrison uL, CHICAGO, ILL

LietuwiszkaAparatu Dirbtuwe. | F.PBradchulis
Weliawa»,

Gaodoaaosns tauti&ikoau ir baž- 
u-»inems 'draugystėms lar dirba

Keperee ir dėl Marazalku

' GuodoCimems Kunigams iszdir* 
b*;- Kanas, Arnoto- llalmati- 
kaių Alkas, Stalas irw>susb*i- 
.nytinioa parėdus Visokį darbą at- 
1 lieka artininkai in laiką.
Į Norėdamos guodotmoa Dr tęs, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu

darbas butu prideraneriai atliktas ir tuom susielpė sawo tautet j, paveskite ji tikrai 
lieto w airiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Dirision 8L, Chicago, III.

Attornej and Ceunselor at Lav. 
Chu&ber of Commerce Bldį. Room 709 
S. E. Corner LtSalle & IVaAhinfrton-iU.

CHICAGO, ILL.
Telephone M am 3643.

W lėni n tol ta lietuvrjra *dwok*t**, baurea 
; mokslą junsprudenciloaczion Amerikoj 
: Weda provaa kaip cieriliazku tol p ir 
kriminsliBzkM wi«i>o*e suduota.

! Ree. 3112 arti 31 m<w».
Tel.Ysrds S046

COLLINS MEDICAL INSTITUTE
Seniausias, su geriausiu pasisekimu gydime, riedi- 

kaliszkas Institutas Amrikoje
Jei žinai savo liga ir nusibodo mėtyt dykai piningus daktaramas, kurie Jumis ne iszgyde, tad tuojaus 

atsisaaukit, pas Specialistus, žinomo visiems Didžiausio Instituto.
Daugybes žmonių serga, nutrotija vilti imgydimn, vien per ne tikra gydimą, kad ir natis žinodami, 

jog sveikata yra neapiprekiuotas turtas, kari koznas žmogus gali apturet, tikataisząukite ant vardo:
Dr. E. <2J. Coli iii?-* 3Te<lioiil Institute apraszant liga, o jis 

duos jums rodą ir tikra kelia apturėjimo sveikatos. _
Karu gi vargintis ligomis, jog gali būti iszgyditas, su mažais kasztais apturint pirmutinia gera 

sveikata ir būt laimingu.
Vaistai sutaisyti per Dr. E. C. Collins Med. Inst., kureme yra ant kožnos ligos tara tikras 

Specialistas, taip pasekmingi, jog visada atsiekia pilnai miežius iszgydime, vartojant pagal užraszyma ir 
pamokinimus. Tukstanczei žmonių yra iszgyditi per Specialistus, apdovanotu gamtos su talen
tais, ir nėra ligos, kurios je negailėtu iszgydit.

* Isz padekavoniu, kurios szimtais ateina kozna diena-perskaityk nors keletą:-
Iszgydita gumbo liga, 
diegliu apturėtus po 
gimdimui ir baltosios

Iszgitas nuo 
dariu ligos, 

paėjimo ir

Brangus Profesonau
Per 3 metus vargino mane nerviszku- 

mas — ir abelnas nusilpnėjimas, vydu- 
riu gielimas, gumbo liga ir baltos ant dra
panos. Jokios naudos neatne^e ieszkant pa
gelbės pas daktarus ir vienam Klinike net 
Aparacija padare, bet mano padėjimas ris 
darėsi suukesnis ir kaip su vfena koją gra
bą stovėjau jaunystėje. Vienok ant rodos 
savo drauges parasziau laiszka pas jumis, ir 
kaip at siuntėt vaistus, kuriuos vartojau per 
dvi nedelias, pasilikau sveika ir laimi nigs, 
uz tai tegul Augszcziauses jumis laimina sa
vo nepabaigtoms loskoms, asz esu jums la
bai dėkinga per amzi uz iszgydina, ir tegul 

jumis garbina kaip ir asz visada
Mare Hajerlene, 

S4Z Sweet Avė., Buffalo, N. Y.
Milimas Profesoriau:—

Jobsns Perielene, , Tūkstantini.. p.dekovanM itanetiu 
. p i T jums, us iszgydima mane nuo litiszku ligų,
150X13, Brazil, la. nuo maczjausi jog gyvas būdams,
esu numerėlis; vietynei daktarai tik mano pinigais davanai naudojosi, o asz ligą ir nuliudymu 
bet kaip puoliausi priėjus, tai tabar esu sveikas ne tik litiszkai, bet prapuolė visi diejgiiei krutinėję ir 
kankinantis kosulis in-gitas per netikra gydimą, mano Chroniszkos ligos. Sakau neapsakomai esu dė
kingas, jog asz dar galiesiu ant pasaulės save skaityt už laiminga, tik per jus Auguszta Mokslą ir iszgy- 
dima. . Su guodone Jos. BlazukaS, Bridgeport,Ceun.

Skaitytojau! Ir galite būt iszgyditas, kaip ir je, jeigo Jumis vargina žemiaus paminėtus ligos: per 
Didžiausio Medikaliszko Instituto Profesorių nuo Ligų: plaucziu, kosulio, viduriu ligas, k penu ir inkstu, 
kraujo ligas, Reumatismo, galvos skaudėjimo. Skuros (uodos) niežejimo, litiszkas silpnybes ir slaptas 
vyru fr moterų ligas. SavŽagystes su baisioms pasekmėms, nervu ligas, miegustuflna, diegliu ligas, 
abelno nusilpnėjimo. Kataro (slogos) pūsles, sekios nubegimo, galvos spiegimus, geltligę, kaip virszu- 
tynes taip vidurines ligas, kurios ant organismo atsiranda ir. t t

Jei toli gyveni nuo New Yorko, lietuvyszkai apraszyk savo silpnybes kiek gali aiszkei ir po isztyri- 
mui ju per Profesorių ir Specialistą, bus pritaikiti ir sutaisyti vaistai, nuo kuriu tikrai busi iszgy
ditas. Vaistus iszsiuncziam ne tik Visur Suvienytose Valstijose Amerikos, bet in Mexlca ir Canada.

Jei nesupranti symptomns ligos, kurie Jumis vargina, atsiusk keletą štampu, o bus pri
siųsta lletuvyszkoje kalbeje knyga, paraszyta per Profesorių Dr. E. C. COLLINS 128 
puslapiu didume „VADOVAS IN SVEIKATA“ ir joję visas ssakas ligos atrasite

tekėjimo.

puslapiu didume „VADOVAS 
atakei.

Ta knyga labai naudinga ne tik ser- 
gatierus, bet ir sveikiems, kurie jau 
tukstanezius žmonių iszgelbeje ir laba' 
žingeidi kaip vyrams taip moteriems 
seniems ir jauniems, joję yra dideli R Kl KALA U K IR SKAITYK TA 

KNYGA.

Frank Malnarikas, 
Boz 16, Fetry, So. Dac.

koleravoti paveikslai, atidengia daug 
paslaptybių žmogaus kūno žubudavoji 
mo taipat paslaptys litiszko ir laimin
go gyvenimo, koŽnam reikalaujan- 
ežiam, je bus prisiųsta; atsiszaukiant 
ant vardo

DR. E. C. COLLINS
MEDICL4JL. I1XSTITTTTE,

140 W. 34th Str., New York, N, V.
Valandos Inet“uto, kozna diena nuo to iki 5 vai po piet Nedelioms nuo 10 iki 1 vai po piet
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