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Politiszkos žinios.
-- o--  .

Revoliucija Maskolijoj.
Paskutiniai atsitikimai 

Maskolijoj nustūmė aut an
tro laipsnio karę su Japonija; 
tie atsitikimai be abejonės at
silieps ir ant karės rytuose. 
Randas negali ant syk vesti 
karę su Japonija ir su savo 
locnais žmonėms. Dar perei
tu subatos dieną visi tikėjosi, 
kad caras, turėdamas ant 
sprando karę su Japonija, 
nusilenks prieš savo žmonės, 
jeigu neišpildys jų visus rei
kalavimus, tai bent išklausys 
žmonių pasiskundimų. Iš
puolė vienog kitaip. Mat ką 
Dievas nori nubausti, tam 
protą atima.

Jau laike maskoliškų trijų 
karalių aišku buvo, kad Pe
terburge rengiasi kas carui 
nemalonaus atsitikti. Mat 
tą dieną popai laiko dievinai- 
dystas ant upių. Peterbur
ge ant Nevos upės buvo pa
rengta carui, jo ’ šeimynai, 
dipliomatams ir augiau
siems urėduihkams speciali- 
ška triobelė, Šventinant 
vandenį, paprastai šaudo iš 
kanuolių. Šaudė ir šįmet, 
tik mat viena kanuolė, vietoj 
tuščio šūvio, paleido kartačą 
ir tai tiesiog į pastatytą ant 
ledo triobelę, kur buvo caras 
su savo šeimyna. Jeigu kul
ka butų nuėjusį pusę pėdos 
žemiau. iš visos Romanovų 
giminės ne butų nieko likę.

Randas tvirtina, kad tas 
atsitiko per neprižiurėjimą. 
Tokių atsitikimų jau nepri- 
žiurėjimu aiškinti negalima, 
kartačiai vietoj tuščių patro
nų per neapsižiūrėjimą į ka- 
nuolės vamzdį patekti nega
lėjo. Ką rando tirinėtojai 
susekė, nežinia, kadangi ran
das to negarsina ir garsinti 
negal, negal juk caras prieš 
visą skietą girtiesi, kad teip 
silpnai sėdi ant sosto ir kad 
ant jo gyvasties tykoja ne
kenčianti jo locni pavaldi
niai, net kareiviai.

, Gerai dar kad tas atsitiko 
porą sanvaičių vėliau. Jei
gu butų atsitikęs tąsyk, kada 
Maskolija užrubežiuose jieš- 
kojo paskolos ant karės vedi
mo, neks pinigų nebūtų sko 
linęs ir dėl jų stokos caras 
nebūtų galėjęs tęsti ilgiau 
karę su Japonija.

Ant to nepasibaigė caro 
nelaimės, bet tas buvo tik 
pradžia. Paskui Peterburge 
ir jo aplinkinėse užgimė dar- 
bininkij štraikai ir išsiplati
no teip greitai, kad skaitlius 
štraikuojančių darbininkų 
pasiekė 200000, o prie darbi
ninkų, žinoma, prisidėjo 
daugelis inteligencijos, revo- 
liucijonieriai ir liberalai. 
Vadovu darbininkų pasirodė 
popas Gopon, kaipo išėmi
mas, kadangi visi veik popai 
yra priešininkais laisvės, jie 
yra šalininkais reakcijos ir 
pančių, kaip ir musų kuni
gai. Darbininkai per savo 
delegatus padavė vidaus mi- 
nisteriui Sviatopolk-Mirskiui 
reikalavimą, kad caras nedė
lioja taigi 22 d. sausio atkak
tų į Peterburgą, į žieminį ru 
mą fr išklausytų ant pliaciaus 
susirinkusių darbininkų pa
siskundimų ir reikalavimų, 
kadangi urėdninkai nenori 
darbininkų klausyti. Popas 
Gopon užtikrino net carą, 
kad jeigu išpildys minių rei- 
kalavimą, nė plaukas nuo 
galvos nenupuls; ant apgyni
mo caro ypatos siūlė net 
gvardiją iš 400 darbininkų. 
Darbininkų atsiliepime buvo 
išreikšti ne vien reikalavimai

kai štraikus pakėlė susižino
ję su inteligencija, su visais 
šalininkais liberališkų refor
mų. Užbaigoj darbininkų 
atsiliepimo buvo pridėta, kad 
tokiose sanlygose kaip iki 
šiol, biurokratų išnaudojami 
ir persekiojami žmonės ilgiau 
gyventi negali; jeigu caras 
neišklausys su užsitikėjimu 
prie jo besišaukiančių žmo
nių, tai geriau, kad visi žmo
nės ir pati Maskolija pražū
tų.

Pereitą nedėlią Peterburge 
laikraščiai neišėjo, kadangi 
štraikuojanti darbininkai iš 
spaustuvių išvaikė dirbančius 
darbininkus, neaplenkė nė 
rando spaustuvių; užrubežių, 
vienog, laikraščiai paduoda, 
buk Mirsky perdavė carui 
darbininkų reikalavimus, 

' bet caras, ar iš baimės, ar per 
kvailumą, atsisakė ant dar
bininkų pakvietimo keliauti 
į Peterburgą.

Įtekmingiausi Peterburgo 
laikraštininkai, raštininkai, 

j universiteto profesoriai, ma
tydami kas darosi, dar naktyj 
norėjo perkalbėti vidaus mi- 
nisterį saugotiesi kraujo pra
liejimo, bet tas atsisakė inte 
ligencijos deputaciją priimti. 
Ji nusidavė pas garsų Witte, 
melsdama pagelbėti. ■ Witte 
deputaciją priėmė, bet ataa- 

; kė, jog nieko negali padary
ti, kadangi neturi įtekmės 
ant valdžią turinčių. Mir- 
skio gi viskas buvo parengta 
ant kraujo praliejimo, karei
viai ir kanuolės buvo su
trauktos ant pliacių.

Dar subatoj revoliucijonie- 
' rių vadovai, matyt ant Į>adrą- 
sinimo minių, įkalbinėjo, buk 

i svarbiaušių gvardijos regi- 
: mentų: Izmailo ir Semionovo 
regimentų kareiviai atsisakė 
šaudyti į beginklių žmonių 
minias, bet paskui pasirodė, 
kad ypač užsitikėjimas ant tų 
regimentų kareivių buvo su 
visu be pamato.

Atėjo laukiama su nera
mumu visų Peterburgo gy
ventojų nedėlios diena. Dar
bininkų pulkai, kaip pirma 
apreiškė, trankė ant plia
ciaus prieš žieminį ciecoriaus 
rūmą; darbininkus, apsirė
dęs į arnotą, su kryžium ran
koj, vedė popas Gopon. Ant 
prisakymo kariumenės vado
vų issiskirstyti, darbininkai 
atsakė, jog atėjo krašto tė
vui pasiskųsti, išpasakoti sa
vo vargus, kokių ilgiau kęsti 
negali. Kariumenės vado
vai tuojaus liepė į minias 
šaudyti. Skerdynės begin 
kliu žmonių ant Peterburgo 
gatvių traukėsi per visą ne
dėlios dieną. Darbininkai, 
teip kaip darė jų sandrau
gai laike didėsės revoliucijos 
Prancūzijoj, ant gatvių ren
gė barikadas, lupdami akine 
nis, bet kad kokius nors gin
klus mažai kas turėjo, tai ba
rikadas apvaldė kareiviai.

Kaip sako, vien terp arti
lerijos kareivių yra prijau
čianti darbininkams, ant arti
lerijos caras neužsitiki, todėl 
prieš minias artilerijos ne- 
drysta vartoti, kad ji atvirai 
nestotų revoliucijonierių pu
sėj. Vien kareiviai Maskvos 
regimento atsisakė šaudyti į 
minias. Biauriausi pasirodė 
kareiviai minėtų gvardijos 
regimentų, ant kurių darbi
ninkai didžiausią turėjo užsi- 
tikėjimą ir žinomi visur iš sa
vo žiaurumo kazokai.

Kiek iš viso pereitą nedė 
lios dieną Peterburge žmonių 
pražuvo, nežinia, kadangi 
valdžios skaitlių savo žiauru
mo aukų slepia. Užrubežių

— 7000 žmonių. Skaitlius 
pražuvusių žmonių ne teip 
svarbus, kaip persitikrinimas, 
kad žmonės nuo caro nieko 
gero negali laukti; dabar ir 
spangiansi caro garbintojai 
pamatė, kad jis nesidrovi lie
ti kraują JieškanČių jpas Jį 

j teisybės su užsitikėjimu žino- 
Į nių. Gana, kad už žmonių 
: pinigus užlaikomi kareiviai, 
iš ginklų už žmonių pinigus 
pirktų,praliejo kraują Masko- 
lijos ukėsų ir tai ne kokių 
ten prispaustų lietuvių, len
kų, bet tikrų maskolių. 
Kraujas beginklių žmonių, 
vis tiek kiek jų pražuvo, ar 
šimtai, ar tūkstančiai, šaukia 
atmonijimo. Atmonijimas 
už biaurius darbus rando at
eis, nes turi ateiti, amžinai 
skriausti, pančioti, stumti į 
vargą milijonus ukėsų, kad 
iš to turėtų naudą 200000 
urėdninkų.nė joks randas ne 
gali. Ankščiau, ar vėliau 
ateina laikas, kada už piktus 

į darbus reikia atsakyti. Ca
ras Mikalojus turi atsakyti 
ne vien už savo darbus, bet 
ir už čielą eilę prieš jį buvu
sių carų.

Taigi nuo seniai laukiama 
Maskolijoj revoliucija užgi
mė, ir tie, kurie dar tikėjo, 

! kad žmonės nuo caro per 
maldavimus gali apturėti lai- 

|svę, tik per maldavimus gali 
i pas jį rasti teisybę, dabar |>a- 
matė, jog net tikri maskoliai 
tik per kraujo praliejimą nuo 
savo valdono gali ką pelnyti.

Ne be pamato popas Goj>on 
po Šūvių į beginkles minias 
ir garsus raštininkas Gorky, 
terp varguolių turintis tokią 
Jau įtekmę ką ir Tolstoj, at
virai pasakė, jog Maskolija 
neturį jau caro, terp Jo ir 
žmonių vis stovės kraujas, 
kuris stabdys užsitikėjimą ir 
susipratimą. Dabar Peter
burge carą žmogžudžiu ap
šaukė, o pirma jį tėvu vadi
no; jeigu kas blogo atsitiko, 
žmonės tikėjo, kad tas galėjo 
tik per tai atsitikti, kad ca 
ras nežino apie blogus dar
bus savo tarnų. Dabar žmo
nės pamatė, kad tas tėvas y- 
ra biauresniu už patėvį, jis 
žmogžudis, žudo locnns ūkė- 
sus jį peninčius.

Kaip gali pasibaigti užgi
musi revoliucija, sunku da
bar įspėti, nežinant kaip yra 
pasirengę revoliucijonieriai. 
Jeigu revoliucijonierių orga
nizatoriai suorganizavo gerai 
pajiegas, jeigu terp darbinin
kų Peterburgo, Maskvos, 
Varšavos, Tifliso, Rygos, 
Helsingforso, Kijevo ir tt., y- 
ra susipratimas, jeigu terp 
reikalaujančių laisvės masko
lių ir vadovų prispaustų tau
tų yra koks susipratimas, jei
gu visi veiks vienybėj, jeigu 
pasirūpino ginklus — revo- 
liucija netik gali, bet turi 
pasisekti. Jeigu gi revoliu
cija apsirubežius Peterburgu, 
jeigu ir čia pulkai darbinin
kų prieš kareivių šūvius tu
rės stoti su nuogoms ran
koms, caras revoliuciją su- 
valdys. Už pralietą kraują 
reiks tąsyk kaltinti ne vien 
carą, bet ir revoliucijos vado
vus, kad Jie nesurengė visko, 
kas tokiuose atsitikimuose 
neatbūtinai yra reikalingu. 
Organizatoriams reikia dau
giau negu drąsos — proto ir 
apsvarstymo, permatymo vi
sko.

Popas Gopon likosi ant 
Peterburgo gatvių pašautas, 
bet neapleido darbininkų. 
Jo pirma nieks nepažinojo, 
jis darbavosi tykiai, nešaukė, 
nerėkavo ir suorganizavo re-

didesnių algų, 8 vai. darbo laikraščiai teiposgi tikrų ži- 
dienos, bet ir konstitucijos, nių neturi: skaitlių užmuštų 

Taigi aišku, kad darbiniu- ir pašautų paduoda nuo 500

voliuciją Peterburge. Klau
symas tik, ar jis užmezgė 
ankštesnį ryšį ir su darbinin-

-------------- ' ■ * 

kais kitų miestų ir ar patu- 
pino ginklus?

Po baisių skerdynių Peter
burge nedėlioj, panedėlis par
ėjo gana ramiai. Mat ir 
žmogžudžiai po darbui turi 
ilsėtiesi. Dabar oficierus Pe
terburgo inteligencija kitaip 
nevadina kaip brolžudžiais. 
Gė<i i na juos, kad drąsą salo 
rodo ne karėj su japoniečiais, 
bet karėj su locnais broliais, 
namieje, kur pavojaus nėra.

Ką gi mes lietuviai privat
ine užgimus revoliucijai Ma 
skolijoj daryti, mislyti apie 
tai. tai pareiga lietuvių vado 
vų Lietuvoj. Ar jie padarė 
kokį sutarimą, ar parūpino 
ginklus, ar suorganizavo tė
vynės brolius, mes nežinome. 
Laikas, vienog, ir mums 
rengtiesi. Jeigu visoj Ma 
skolijoj užsidegs revoliucija, 
mes negalime sėdėti rankas 
sudėję ir laukti Įiaskui kitų 
malonės. Jeigu mes nieko 
neaukausime, jeigu nieko ne
darysime, tai nieks mums 
nieko neduos. Vietoj bėgti 
į užrubežius jauniems vy
rams, priderėtų rengtiesi, nes 
gal ateiti laikas stoti į karę 
už laisvę savo tėvynės. Lie
tuviams ir šiokius tokius gin
klus lengviau gauti iš užru
bežių negu Peterburgo dar
bininkams.

Peterburge užgeao visi ži
buriai. Policiniai vaikščioja 
po namus ir persergsti gy
ventojus. kad neitų iš namų. 
Gyventojai bijosi, kad darbi
ninkai neišnaikintų vandens 
traukimo dūdų ir paskui ne
padegtų miesto.

Darbininkai apvaldė ke
lias ginklų pardavinyčias ir 
l>aėmė visus, kokius tik rado, 
ginklus, kitas pardavinyčias 
uždarė policija ir ginklus per
nešė į policijos krautuves.

Darbininkų štraikai užgi
mė jau Maskvoj, Charkove ir 
kituose miestuose. Sebasto- 
polyj dega arsenalai. Ren
giasi ant syk sustraikuoti vi
si tarnaujanti ant geležinke
lių. Jeigu tas atsitiktų, ne
galima būt pergabenti karei
vių į Aziją ir randas turėtų 
taikytiesi su Japonija.

Urėdninkai pasakoja, buk 
caras rengiasi išleisti naują 
manifestą ant nuraminimo 
žmonių; nusprendė paskirti 
komisiją ištirimui darbinin
kų reikalavimų, darbininkai 
į tą komisiją savo delegatus 
galėtų išrinkti. Nusilenkia 
mat caras prieš darbininkus, 
bet daro tą per vėlai, susitai
kymą stabdys jau pralietas 
Peterburge žmonių kraujas. 
Kas svarbiausia: kariumenė 
ant Kaukazo ir finiški regi- 
mentai atsisakė klausyti caro 
oficierų.

Praplito Peterburge žinia, 
buk visų nekenčiamas caro 
dėdė, kunigaikštis Sergijus 
išdūmė jau į užrubežius, o 
garsus Pobiedonoscev sunkiai 
iš baimės apsirgo.

Kare Maskolijos su Japo
nija.

Karę rytuose uždengė da
bar visai užgimusi Peterbur
ge revoliucija. Ant karės 
lauko nieko svarbaus neatsi
tiko }>o užėmimui Port Ar- 
thuro. Maskoliška Baltiko 
laivyne vis dar laikosi aplin
kinėse Madagaskaro, nedry- 
sta plaukti toliau į rytus, ka
dangi mat ten plaukiant, ga
lima ištikro patikti jau ne 
angliškus žvejus, bet tikrus 
japoniečius, o tie, užpulti, 
nelaidžioja, teip kaip angli
ški žvejai, nevodingų rakietų, 
bet šaudo iš kanuolių ir pa
taiko.

Japoniški admirolai Togo 
ir Kamimura jau iškeliavo iš

Tokio ant laivų ir gal plauks 
j ieškoti maskolių ant Indiško 
oceano. Ant galo, užgimus 
revoliucijai Peterburge, gal, 
caras pašauks laivynę atgal, 
kad turėtų kur pasislėpti, jei
gu revoliucijonieriai paims 
viršų. Jie juk gal panorėti, 
pagal darbą, už kraują krau
ju užmokėti, o to caras ne
mėgsta.

Po Mugdenu maskoliai pa- 
tėmijo, kad Japoniškų kanuo
lių šūviai dabar siekia daug 
toliau, todėl Jie mena, kad su 
sunkiomis kanuolėmis nuo 
Port Arthuro atkako jenero- 
las Nogi.

Kuropatkin dabar turįs po 
Mugdenu 300000 • kareivių. 
Svarbiu yra, kaip ant stovin
čios prieš Japoniečius kariu- 
menės atsilieps žinia apie už
gimusią Maskolijoj revoliuci
ją. Gal kareiviai nepanorė
ti kariauti už reikalus tokio 
valdono, kuris šaudo į savo 
locnus u kęsus.

Ar šiaip, ar teip, Maskoli- 
jos caras negali ilgai dviejų 
karių vesti: su savo ukėt^ais 
ir su Japįonija, turi su vienu 
priešu taikytiesi. Be abejo
nės turės taikytiesi su Japo
nija, jeigu dasileido kraujo 
praliejimo savo locnų ukėsų. 
Tas neužilgio turės išeiti į 
aikštę. Besitraukiant revo
liucijai namieje, Maskolija 
negali daug kareivių siųsti į 
Aziją, o ten esančių ne|>akan- 
ka ant sumušimo japoniečių.

PmnriiMlja
Vieloj pasitraukusios, prie

šingos kunigams Combeso mi
nisterijos, susitvėrė nauja; 
sutvėrė ministeriją buvęs jau 
Prancūzijoj ministerių per- 
dėtiniu Rouvier. Iš senų 
ministerių naujoje pasilieka 
užrubežinių dalykų ministe- 
ris Delcasse. Žinoma, (tasili- 
kus užrubežinių dalykų mini- 
steriui, užrubežinė Prancūzi
jos politika su jiersimainy- 
mu ministerijos • nepersikeis; 
Įiersikeis tik viduriniai prie
tikiai; pasiliaus šiek tiek ko
va su kunigais, bet sykį išvy
ti iš Prancūzijos zokoninkai 
visgi negalės grįžti, kadangi 
tiesos juos išvejančios Įtaria- 
mento užtvirtintos.

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

20 mokintinių augštesnių 
kliasų Vilniaus chemiškai 
techniškos mokyklos, po va
dovyste chemijos mokinto
jo, atsilankė Rygoj, kur 
apžiurėjo speciališkas chemi
škas dirbtuves.

Vilniaus teatre kada neką- 
da duoda perstatymus moky
klų mokintiniams. Toks 
perstatymas buvo paskutinę 
dieną pereitų metų. Bilietus 
galima buvo pirkti už pusę 
prekės: apart to, teatro už- 
veizda išsiuntinėjo į miesto 
vidutines mokyklas visai dy
kai 120 bilietų mokintiniams.

Paskutinę dieną pereitų 
metų Vilniuje buvo dideli 
šalčiai: pagal Celciaus ter
mometrą buvo 20^ žemiau ze- 
ro. Nėris užšalo. Šalčiai 
metų pabaigoj buvo visoj 
Lietuvoj.

Vilniuje susitvėrė žemdir
bių užčėdijimo ir pensijų ka
sa. Įstatus kasos užtvirtino 
Jau žemdirbystės ministeris.

Pereitame „Lietuvos” nu- 
meryj buvo pagarsinta apie 
apvogimą didėsės kasos Pagi- 
rinių geležinkelių. Kasą ra
do įmestą į šulinį ant kiemo 
vienų namų ant Škaplierinės 
gatvės, bet kasa buvo tuščia.

Ant nupirkimo malkų ku- 
riuimui ant pliacių laike di

delių šalčių, kad darbininkai 
I ir vežėjai turėtų kur pasišil- 
jdyti, miestas ant šios žiemos 
! iš savo kasos paskyrė 300 ru- 
bliu.

Ant nupirkimo malkų ir 
dalinimo beturčių šeimy- 

, noms ant šių metų miestas iš 
; savo kasos paskyrė 700 ru
blių.

Kadangi į Vilniaus katali- 
i kišką dvasišką seminariją šį
met priėmė daugiau klierikų, 
tai padidino ir profesorių 
skaitlių. . Seminarija dabar 
stengiasi priimti kuo dau
giausiai baigusių visą gimna
zijų kursą; tokiems ant pa
baigimo mokslo seminarijoj 
užteks dviejų metų. Tokiu 
budu dvasiška valdžia mat 

| nori parūpinti Lietuvai dau
giau ąpšviestesnių kunigų. 
Kad tik jie butų ir gere
sniais.

Iš Lietuviško Minsko.
Paskutinę dieną Įtereitų 

metų (pagal Amerikoj varto
jamą kalendorių), Minsko ap
linkinėse siautė smarkios 
sniego darganos. Sniegas 
užnešė geležinkelius teip. kad 
trukiai į Minską atėjo daug 
vėliau negu priderėjo, tūli 
trukiai Įtasivėlino net ant 12 
vai. Ant stacijos Chorobi- 
čių susimušė du bėganti į 
priešingas puses trukiai ir a- 
budu iš dalies susidaužė.

Minske ant priemiesčio ra
do namieje užmuštus: 70 me
tų žydą siuvėją Sagalčiką ir 
jo pačią. Žmogžudžius suė
mė: jais pasirodė kaimyny- 
stoj gyvenanti krikščionys, o 
vienas iš jų buvo gana tur
tingu. Jie mat išgirdo, kad 
siuvėjas turi 20 rubl. namie
je ir dėl tų pinigų Įtapildė 
žmogžudystę. Žmogžudžius 
į namus naktyj įsileido Įtats 
siuvėjas, tikėdams, kad tur
tingas kaimynas turi kokį 
svarbų reikalą.

Iš Šiaulių, Kauno gub.
Netoli Šiaulių, kaime Pa- 

balynuose. locnuose namuo
se rado užmuštus: bajorą Jo
ną Jordaną ir jo pačią Uršu
lę. Kadangi namieje viskas 
buvo išvartyta ir pinigų ne 
buvo, tai mena, kad užmušy- 
stą papildė dėl pinigų. Iš 
tirinėjimų pasirodė, jog sū
nūs Jordano nuo jo pirmos 
pačios su; tėvais nesutiko ir 
gyveno skyrium; ant jo todėl 
meta nužiūrėjimą. Teipgi 
žmonės kalba, buk Pabalynų 
ūkininkas Venckunas pas sa- 
vę Įtaslėpe žmogžudžius. Yra 
tai vienog žmonių kalbos, ti
krų žmogžudžių dar iki šiol 
nepasisekė sugauti.

Ar tai butų teisybė?
Minsko gubernijos bajorų 

vadovai: kunigaikštis Druč
ky, Sokolinsky, Diubansky, 
Korsakov, Samansky, atsilie
pė į vidaus ministerį Sviato- 
polk-Mirskį su reikalavimu, 
kad visoj Lietuvoj butų suly
gintos tiesos visų tautysčių ir 
išpažintojų visokių tikėjimų. 
Mirsky ant to atsakė, jog tas 
bus padaryta. Taigi klausy- 
mas ar tiesos nemaskoliškų 
kalbų bus teipjau sulygintos? 
Nežinia dar, kiek teisybės yra 
tame laikraščių paleistame 
paskale.

Atsiliepimas lenkų i lie
tuvius dėl sugrąžinimo 

spaudos.
Matyt, sugrąžinimas lietu

viškos spaudos Lietuvoj len
kams nelabai patinka, ką ro
do ir laikraščiai, ištardami 
pasigailėjimą, kad turėdami 
8Į>audą, lietuviai, be lenkų tar- 
pininkystės, galės Savo laik
raščiuose garsinti apie savo 
ir savo tėvynės reikalus.

Dabar, dėl sugrąžinimo 
spaudos lietuviams, šaka 
,,Lenkiškos Tautiškos Lygos 
Lietuvoj” išleido į lietuvius 
sekantį atsišaukimą:

,,Broliai Lietuviai!
,,Neatbūtinas reikalas at

siremti prieš užrubežinius 
priešus pašaukė mus gyventi 
krūvoj. Penki šimtai metų 
tokio gyvenimo surišo mus į 
vieną viešpatystę, kuri įsten
gė mus apginti nuo svetimos 
mums rytų kultūros. Lai
kuose musų kankinimo, pra
dedant nuo išdraskymo re- 
publikos iki šiai dienai, gy
venome sutikime (nevisada. 
Rd.), kovojome ir kentėjome 
drauge, o jeigu paskutiniuo
se laikuose terp jus pasirodė 
šešėlis neužsitikėjimo len
kams, nedavėme nė jokios 
priežasties nė Jokiu nepri- 
lankiu jums darbu. Tas už
gimė tik dėl baimės, kad len
kiška kultūra neprarytų lie
tuviškos; prie tokio neužšiti- 
kėjimo kurstė jus veidmai
ninga politika maskoliško 
rando.

,,Šiądien, kada ženklai Į>a- 
budimo tautiškos dvasios lie
tuvių, iš pradžių sloginami 
sistemo maskoliškos politikos, 
kuriam pasirodė Įtavojingais, 
kada jūsų’ krutėjimas pa
sirodė nesulaikomu, priešin
ga mums visiems caro valdžia 
rado už reikalingą truputį pa- 
liuosuoti raiščius, stabdan
čiu^ ūsų tautišką gyvenimą ir 
daleidžia jau atvirai, bet po 
cenzūros ^kontrole, išreikšti 
jūsų mislis drukuotu žodžiu.

„Neįsigilinant į ilgesnį 
Įterkratinėjimą priežasčių 
privedusių prie t^pkio libera
liško žingsnio nėliberališką 
randą, priimame tą atsitiki
mą teip, kaip priimtume, jei
gu jis butų pritaikytas prie 
mus, lenkų: džiaugiamėsi iš- 
tikros širdies iš to, ką pritin
kančiu lietuviškai tautai pa
stovumu įštengėte iškovoti.

„Teip svarbioj jums va- 
landoj išreiškiame musų bro
liškus jausmus, linkėdami 
jums tolesnio vystymosi ir 
drutinimosi.

„Tegul broliška lenkiška 
ranka suspaus lietuvišką ir 
tegul terp abiejų tautų iš
nyksta neužsitikėjimas teip 
reikalingas abiejų tautų prie
šams!

„Gyvenkite visada, broliai 
lietuviai!

„Komitetas Tautiškos Ly
gos.”

Po caro valdžia kenčia sun
kų jungą šešios dešimtys, o 
su smulkioms daugiau, pa
vergtų tautų, kurios drauge 
tveria beveik didesnę pusę 
Maskolijos gyventojų. Jei
gu terp tų pa vergtų tautų 
butų susipratimas, jeigu jos 
kiekviename atsitikime rem
tų viena kitą, jeigu viena ki
tai padėtų, randas negalėtų 
jų spausti ir išnaudoti. Jei
gu gi šiądien visi nemaskoli- 
ški gaivalai Maskolijoj su
pančioti, jeigu jų tiesas siau
rina randas, tai todėl, kad 
terp pavergtų tautų nėra vie
nybės, kad jos terp savęs ė- 
dasi: lenkai nesutinka su lie
tuviais ir rusinais, armėnai 
su gruzinais, latviai ir estai 
su vokiečiais ir tt.

Žinoma, maskoliškas ran
das siundo ir stengiasi tuos 
nesutikimus didinti, kadangi, 
kaip patarlė sako: dviem be- 
atplaunant, trečias naudą 
traukia; bet kalbėkime atvi
rai: rando siundymai butų 
be pasekmių, jeigu besipiau- 
janti neturėtų priežasčių ne
sutikti.

Nekalbėsime apie nesutiki
mus kitų Maskolijos paverg
tų tautų, bet peržiūrėsime

vien nesutikimus lietuvių su 
lenkais. Jeigu kas nori ne
sutikimus ištikro prašalinti, 
turi pirma juos pažinti; ne
sutikimų juk nėra be prie
žasčių, priežastis prašalinus, 
išnyks nesutikimai. Noro ir 
žodžių čia neužtenka.

Neminėsime nesutikimų 
lietuvių su lenkais Amerikoj, 
kadangi čia prietikiai kitokį, 
čia ir terp pačių lenkų nėra 
sutikimo, čia lenkų partijos 
ėdasi terp savęs, viena par
tija stabdo darbus kitos,kiek 
tik turi pajiegų; tas pats yra 
čia lygiai terp lietuvių, kaip 
ir terp rusinu. Čia mes, ne
turėdami progos kovoti su 
musų tautos tikrais priešais, 
kovojame terp savęs. Mums 
mat rodosi, kad be kovos ne
galima apsieiti, mums rodosi, 
kad ta musų savitarpinė ko
va yra ženklu, kad dar mus 
neprarijo svetima vilnis, kad 
dar mes gyvi. Čia mes mėg
džiojame amerikonus, kurių 
politiškos partijos terp savęs 
ėdasi, bet mes musų mokin
tojus mėgdžiojame negerai.

Lenkiška Tautiška Lyga sa
ko, jog lenkai savo darbais 
neužsipelnė ant neužsitikėji
mo lietuvių, kadangi niekur 
lenkai lietuvių priešais nepaj 
sirodė. Apie tai galima 
daug kalbėti ir apie tai pa
kalbėsime, drauge vienog no
rėtume teiposgi išgirsti, kur 
ir kada lenkai pasirodė lietu
vių draugais, kur juos jų 
kovoj parėmė? Kovoj ui ' sa^1 
vo tautišk&f tiesas J‘- 
daugiau san jausmo rado pas 
gruzinus, rusinąs, net pas fi
nus, negu pas brolius lenkus, 
net terp tikrų maskolių lietu
viai rado daugiau Įtaramos 
negu pas lenkus; toliau, ne
sibijant apsirikimo, galime 
užtikrinti, kad lenkai lietu
vius ir lietuvių mierius pa
žįsta mažiau negu, paveik- 
slan, siekius japoniečių arba 
korejonų _ir nebandė arčiau 
tuos mierius lietuvių pažinti. 
Jeigu kartais lenkiškuose 
laikraščiuose atsirado koks 
straipsnelis apie lietuvius, tai 
tuojaus galima buvo patėmy- 
ti, kad rašantis nežino ką ra
šo; tokiuose raštuose netruko 
insinuacijų, apšmeižimų, iš. 
niekinimo lietuvių. Ir da
bar toki straipsniai pasitai
ko ypač klerikališkai-konser- 
vatyviškuose laikraščiuose. 
Lietuviai lenkiškai geriau su
pranta negu lenkai lietuviš
kai, tokius apšmeižiančius, 
kartais su visai juokingais 
apkaltinimais lietuvių raštus 
skaito, ir, žinoma, toki ra
štai nepadidina lietuvių mei
lės broliams lenkams.

Meilė meilę gimdo, už pa
ramą paremtas tuom pačiu 
užmoka. Kas kitam meilės 
nerodo, jos ir nuo kito reika
laut negali. Atšalimas ir ig
noravimas tokius jau jau
smus gimdo; tai paprastas, 
visiems žinomas dalykas.

Tautišką pabudimą lietu
vių ypač Lietuvoj gyvenanti 
lenkai patiko su didesniu ne- 
užsitikėjimu negu tas, kokį 
rodo lietuviai lenkams; buvo 
Čia atsitikimai, kad lenkai tie
siog skundė valdžioms lietu
viškus veikėjus. Vardas lit- 
vomano, kokiu apdovanojo 
lietuvius veikėjus, tai lenkų 
išrastas. To visko gal Len
kiška Lyga nežino, bet mes 
turime pakaktinai faktų ant 
parėmimo tvirtinimo.

Na, o ką sakyti apie bažny
tinius vaidus už kalbą gie
smių Lietuvoj? Argi mažai 
buvo atsitikimų, kur keli per
imti lenkiškos dvasios katali
kai, mokanti lenkiškai,reika
lavo, kad giesmės butų gie
damos tik lenkiškai, lietuvi-



Isz Amerikos.
Mirtinai paszove tęva.

Huntington, W. Va. 20 metų 
vaikinas, Edward West, kadangi 
tėvas darė jam išmetinėjimus, pa
griebi revolverį ir paleido į baran
tį jį tėvą trįs šuvius. Visi šūviai 
pataikė, tėvas likosi mirtinai su
žeistas.

SumiUKta valka Issiuete ant 
ulycaioM.

WlLLIAMSBURG, N. Y. Polici- 
stas ant gatvės,priešais 189 \Vythe 
avė.,rado sumuštų pusgyvį 3 mė
nesių vaiką. Pasirodė, kad vaiką, 
sumušę, išmetė laukan jo tėvai, 
gyvenanti pn. 78 N. 8 str. lenkai 
iš Poznaniaus, Tumowskiai. Jie 
likosi suareštuoti. Susirinkę žmo
nės norėjo niekšą tėvą ir motiną 
lynčuoti, bet policistams pasisekė 
apginti.

Nelaime kautynėse.
Decatur, III. Kastynėse De- 

catur Coal Co. užgimė gaisras. 
Užsidegusioj oloj nuo smalkių už
troško 5 darbininkai, bent tiek ne 
gyvų ištraukė iš olos, bet gal būt 
dar daugiau ne gyvų: iš viso trūk
sta 10 darbininkų.

Beprotes darbas.
Concord, N. H. Bepročių na

muose Barrington, beprotė Mig- 
nonette Scovey užmušė dvi kitas 
beprotes ir sunkiai sužeidė ligonių 
dabotoją ir vieną beprotį. Mat 
Scovey bandė iš bepročių namų 
pabėgti, bęt jai besirengiant, pa
budo kitos ligonės. Tas norinčią 
pabėgti teip įpykino, kad ji, pa
griebusi sunkų pagalį, pradėjo su 
juom mušti pabudusias ir miegan
čias lovoj sandrauges.

Kvaila neužkanta.
Wichita, Kas. Atkako čia pa

garsėjęs Amerikoj negrų vadovas, 
negras Booker I. Washington ir 
norėjo laikyti pranešimą, bet nie
kur ruimo gauti negalėjo. Tuom 
tarpu, kaip daugelis baltveidžių 
mena, o tame ir prezidentasRoose- 
velt, Booker I. VVasbington doriš
kai stovi daug augšČiau už daugelį 
jo dėl juodos parvos neukenčiančių 
baltveidžių.

Politikierių nesutikimai.
Wilson, Kas. čianykštis mies

to maršalas Tillman peršovė pačto 
viršininką Sam. Hutchinsoną, o 
paskui ir pats, bijodams pasekmių 
savo darbo, nusižudė. Hutchin- 
son VVilsone išleidinėjo laikraštį ir 
juom mat užgavo menkos vertės 
Tillmano garbę.

Reikalauja rykszcziu.
Boston, Mas. Čianykščiame 

senate likosi ant užtvirtinimo pa
duotas užmanymas plakti rykš
tėms, per nuogąją, vyriškius, kurie 
muša ar savo pačias, ar svetimas 
moteris. Tas gerai. Bet ką da
ryti su toms moterims, kurios vy
rus per antausius kartais apdau
žo?

Gyventojai llavai salų
Pagal paskutinį, neseniai atliktą 

gyventojų suskaitymą.ant prie Mc- 
Kinleyo Amerikos užimtų Havai 
salų, japoniečių yra 61111, čiabu
vių, nykstančių jau kanakų 54141, 
chiniečių 25767, baltveidžių gi tik 
12749, o tame skaitliuje daugiau
siai portugaliečių; skaitlius ameri
konų siekia vos 3000.

Geras sudžia.
Albany, N. Y. Sudžia augš- 

čiausio šteto sūdo, Warren B. 
Hooker likosi apskųstas už išnau
dojimą savo urėdo ant asabiškų 
reikalų ir apskundimai pasirodė 
teisingais. Paveikslan, sudžia įsta
tė ant tamystos ant pačto darbi
ninką Bali su alga $2532 todėl, 
kad darbininkas buvo sudžiai kal
tas $3085 ir sudžia kitaip savo pi
nigų atgauti negalėjo. Bali ėmė 
iš pačto algą, bet nieko ant pačto 
ne veikė. Toliau sudžia įstatė ant 
pačto 16metų Maurice Hooker ant 
4000 doi. algos. Šitas vaikas 
ėmė algą, bet nieko ne veikė. Iš
ėjo į aikštę ir daugiau panašių dar
bų pono sudžios. Na, o vienog 
Amerikos sudžių rankose yra di
desnė valdžia negu viso krašto 
prezidento.

Mokintiniai besimokinanti vo- 
kiszkai.

Ant viso Amerikos ploto, vo
kiškas bažnytines mokyklas lan
ko 315000 vaikų, privatiškas vo
kiškas mokyklas lanko 19870 vai
kų. Publiškose ir augštesnėse 
mokyklose, teiposgi universitetuo
se, vokiškai mokinasi 368000 vai
kų, taigi iš viso Amerikos moky
klose vokiškai mokinasi 703000 
vaikų. Na, o kiek čia vaikų mo
kyklose mokinasi lietuviškai ir 
kiek vaikų, baigusių lietuvišką 
mokyklą moka ne jau gerai, bet 
nors suprantamai lietuviškai ką 
nors parašyti? Tokiu, turbut, yra 
labai mažai. Daug daugiau mo
kančių lietuviškai rašyti išeina iš 
Europos mokyklų, kur, apart uni
versitetų, ištikro lietuviškos kal
bos mokyklose visai ne mokina. 
Taigi mat neužtenka turėti savo 
mokyklas, neužtenka su joms gir
dėsi, neužtenka jose neva mokyti 
lietuviškai, bet reikia mokyti ge

§kai giedoti stengėsi nedalei- 
sti. Tūlose vietose už gie
smių kalbų buvo net mušty
nės terp lenkų ir lietuvių. 
Užtai paskui lenkai krevezio- 
jo laikraščiuose.perstatydami 
lietuvius už nuožmius, o jei
gu lietuviai bandė atsiliepti, 
išrūdydami kaip iš tikro bu
vo, lenkiški laikraščiai papra
stai lietuvių pasiteisinimo 
niekada nepriėmė.

Pradėjus busti iš miego 
lietuviams, net Varšavos len
kai su pasityčiojimu juokėsi 
iš svajotojų, kurie numirusį 
stengiasi iš kapo prikelti. 
Pirmutiniai balsai apie atgi
jimų lietuvių galėjo atsirasti 
tik maskoliškuose laikraščiuo- 
sę, kadangi lenkiški nieko 
apie tokį atgijimų talpinti 
nenorėjo.

Argi reikia dar kalbėti a- 
pie mokyklas prieš 1867 m., 
kada jos buvo po lenkų už- 
veizda? Jose, už prakalbėji- 
mų lietuviškai, mokintinį 
klupdydavo ant žirnių. Tas 
nėra išmistu, tai tikra teisy- 

• be, yra dar gana gyvų, kurie 
tuos laimingus laikus atme
na: atmena tuos laikus ir ra
šantis šį straipsnį.

Nenorime daugiau kalbėti 
apie skriaudas, kokias nekar
tų atsiėjo lietuviams nukęsti 
nuo lenkų,.nerašome tų ant 
parugojimo, kadangi rugoji- 
mai naudos neatgabęs; mie- 
ris musų yra — parodyti vien 
priežastis, kurių dėl terp lie
tuvių užgimė neužsitikėjimas 
lenkams. Ar tos priežastys 
neišteisina to neužsitikėjimol

Mes laikome už naudingų, 
kad visi prispausti tautiški 
gaivalai kovoje su neteisin
gu randu susivienytų, kad 
viens kitų remtų, bet tas yra 
galimu vien tųsyk, jeigu tie 
prispaustiejie gaivalai 
ištikro rems viens kitų, jeigu 
saugosis skriausti kokiu nors 
budo viens kitų. Skriau
džiamam juk vis tiek, kas jį 
skriaudžia: lenkas, ar ma 
skolina nuo skriaudėjų jis 

__yjįšalįnsis, nė joki išreiški- 
žodžiuose netlžsi- 

tikėjimo neišnaikįs.
Lenkai turėjo gana progos 

paremti lietuvius jų kovoje 
su caro valdžia, bet to iki 
šiol nedarė. Kada*už plati
nimų uždraustų raštų, užru- 
bežiuoee išleistų, daugybė 
lietuvių sėdėjo kalėjimuose, 
daug jų išsiuntė ant vargo 
į tolimus Maskolijos kraštus, 
Lietuvoj, Amerikoj, Angli
joj, net Paryžiuj rinko aukas 
ant sušelpimo tų musų kan- 
kintinių; pinigus dėjo net 
žydai, bet aukų nuo lenkų ne 
buvo; lietuviai gi deda au
kas ir ant,, Lenkiško skarbo” 
ir ant kitokių lenkiškų reika
lų, o lenkai už tai tik žo
džiais ir priešingais lietu
vių reikalams darbais atlygi
na. Iš žodžių dar nieks nau
dos nesulaukė, jeigu jų ne
parėmė atsakanti darbai.

Lenkai mus kviečia į vieny
bę kovoje su musų priešais, 
bet norėtume žinoti, ant ko
kių išlygų. Musų svarbiausi 
mieriai yra: kad Lietuva bu
tų lietuviams, o ne kad ji bu
tų atiduota išnaudojimui at
ėjūnų. Tuom tarpu, rodosi 
pernai, tos pačios kviečian
čios mus į vienybę ^Lenki
škos Lygos” laikraštis „Przeg- 
lųd Wszehpolski”, perkrati- 
nėdams prietikius ateinančio
je neprigulmingoje Lenkijoj, 
stengėsi primesti lenkiškų 
kalbų Lietuvai kaipo oficiali- 
škų, taigi įvesti tokias jau 
sanlygas, kokios yra Prūsų 
Lietuvoj arba dabar Lietu
voj. Už tokių Lietuvų mums 
nėra reikalo kovoti; jeigu ko
voti, tai tik už tokių Lietuvų, 
kurioje lietuvis butų ponu 
savo tėvynėj, kurioje viešpa
tautų lietuvio prigimta kal
ba, o ne svetima, vis tiek ko
kia ji nebūtų. Kalbėdama 
vienog apie lenkus, tas pats 
laikraštis išsitarė, jog lenkai 
negali lošti rolę lietuvių bu
vusioj lenkų respublikoj. 
Argi įstabu, jeigu ir lietuviai 
toliau tokios rolės lošti neno
ri, nenori būt įnagiu atėjū
nų. Norime susitaikyti, tai 
atmeskime dvigubų mierų, at
meskime veidmainiavimus. 

rai; kitaip mokyklos naudos neat- 
gabęs, ant jų užlaikymo išleisti pi
nigai bus kaipi į balą įmesti. Da
bartinės musų neva lietuviškos 
mokyklos iš tikro mums didelės 
naudos neatgabena, jos neišmoki
na musų vaikų prigimtos kalbos.

Urednlkas ureulniuka norėjo 
papirkti.

Nkw York. Vienas iš miesto 
koronerių, Moses Jackson, likosi 
suareštuotas. Mat jis siūlė dis- 
trikto prokuratoriui Chadwickui 
200 dol., jeigu jis panaikįs provą 
vieno gydytojo, apskųsto už žmog
žudystę. Jackson ant kaucijos 
$250 likosi iš kalėjimo paleistas.

Suėmė 7 aukalbintnkua.
New York. . čia iš italijonų 

susitvėrė ypatiska organizacija, 
I kuri gazdimais stengėsi vilioti pi
nigus nuo turtingesnių italijonų, 
o neklausančius reikalavimo tie
siog nudurdavo. Policijai pasise- 

i kė sugauti 7 tos organizacijos są
narius.

Nauja* New Yorko ateiviu užteiz- 
doa poną*.

New York. Viršininkas ateivių 
užveizdos New Yorko porto, Wil- 

' liams, pasitraukia nuo vietos 10 d. 
{vasario. Jo vietoj likosi paskir- 
' tas Robert Matchorn, dabar tar
naujantis ateivių biure Montrea- 

> liuj. Matchorn, kol netapo poli- 
i tikieriu ir už nuopelnus laike rin
kimų negavo nuo republikonų urė
do, buvo kalnakasiu: jis buvo ka- 
sieriu kalnakasių organizacijos.

Ar nenuMltKMlo gyventi?
Knobel, Ark. Neseniai čia pa

simirė vyriškis Mager, išgyvenęs 
; ant svieto 125 metų, taigi jis atmi- 
; nė, kada Suvienytos Valstijos bu- 
vo dar europeiška kolionija. Ma
ger gimė 1780 metuose. Pati jo 
dar gyva, ji turi jau 105 metus.

Tęva* žmogžudys.
McPhkrson, Kans. Netoli nuo 

čia gyvenantis farmerys Charles 
Tuxhorn užmušė savo abudu šo
nu, vieną 8, kitą 10 metų. Pas
kui uždegė farmą ir ant galo pats 

I nusišovė.

Expil«>xijoA.
Bkdford, Ind. Važiuojant 6 

darbininkams Telephone Co. nuo 
darbo, ant vežimo expliodavo di
namitas. Expliozijos 2 darbinin
kai likosi užmušti, o 4 sunkiai ir 
pavojingai sužeisti.

Marineta, Oh. Ant tarmos Bo- 
chero, netoli Louisville, atsitiko 
garinio katilo expliozija, kurios 
pompų dirbėjas Hopkins ir farme- 
ris Bocher likosi ant vietos užmuš
ti.

Fkrrys.N.D. Siuvinyčių Rock- 
wellio kelnorėj expliodavo garinis 
katilas. Expliozijos visa trioba 
likosi sugriauta. Buvę kelnorėj 
du darbininkai tapo mirtinai sužei
sti.

Somerskt, Ky. Gaddbay lentų 
piovinyčiose expliodavo garinis 
katilas. Expliozijos dvi ypatos 
likosi užmuštos, o 8 sunkiai sužei
stos.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Charleston, W. Va. Netoli 

nuo čia, ant kelio užsisukimo, 
iššoko smarkiai įsibėgęs trū
kis, kurio ne galima buvo su
valdyti, iš rėlių ir nusirito nuo 20 
pėdų augšto pylimo. Prie to du 
geležinkelio tarnai likosi užmušti, 
o vienas mirtinai sužeistas.

Schaisue, Ten. Netoli nuo 
čia, ant Louisville & Nashville ge
ležinkelio susimušė du bėganti į 
priešingas puses trukiai. Prie to 
4 trūkio tarnai likosi užmušti, o 8 
sužeisti, terp tų 3 sužeisti mirti
nai.
* Mountain Lake Park, Md. Ne

toli nuo čia, ant Baltimore & Ohio 
geležinkelio iššoko iš rėlių trūkis. 
Prie to vagonų stabdėjas ir pečku- 
rys likosi užmušti, o trūkio vedė
jas mirtinai sužeistas.

Gaisrai.
Montreal, Canada. Sudegė 

čia Victoria ligonbutis. Ligonius 
vienog laimingai išvedė. Blėdį 
gaisro padarytą skaito ant $150000.

St. Cloud, Min. Sudegė čia 
didesnė dalis normališkos moky
klos. Blėdį padarytą skaito ant 
150000 dol. Prie gesinimo, nu
griuvusios sienos vienas ugnage- 
sys likosi mirtinai apkultas.

New York. Vienuose medi
niuose namuose sudegė trįs varg
šai italijonai.

Iron River, Wis. Išdegė ne
toli nue Čia esanti farma Jurgio 
Barnes, vieno iš turtingiausių Wis- 
consine. Ugnyje pražuvo Barneso 
pati, dvejatas jo vaikų ir vaikų 
mokintoja.

Isz darbo lauko.
5 Boston, Mas. Laikraščiai 

garsina, buk pasibaigė štraikas 
dirbtuvėse Fall River, kuriame 
dalyvavo 25000 darbininkų. Štrai
kas užgimė dėlto, kad dirbtuvių 
savininkai numažino darbininkų 
algas ant 12%. Dabar darbinin

kai sutiko grįžti prie darbo už nu
mažintas algas,kol neišsiaiskįs vis
kas,kaip reikia.

1 PhiCadelphia, Pa. Specia- 
liškas komitetas Brotherhood of 
Trainmen, paskirtas užbaigimui 
nesutikimų darbininkų su Pennsyl- 
vania geležinkelio kompanija, ap
reiškė, jog negalima susitaikyti. 
Reikia todėl laukti štraiko tarnau
jančių ant minėtos kompanijos ge
ležinkelių.

5 Boston, Mas. Gubernato
riaus biure atsibuvo tarybos terp 
štraikuojančių medvilnėj dirbtu
vių darbininkų organizacijos ir 
dirbtuvių savininkų. Gubernato
rius užmanė darbininkams
grįžti prie darbo, o išrišimą 
nesutikimų palikti komisijai iš a- 
biejų pusių sąnarių.

* Indianopoi.is, Ind. Kalnaka
sių kietų anglių organizacija ant 
konvencijos nutarė reika
lauti pripažinimo visose ka
stynėse unijos, kaip tai yra minkš
tų anglių kaŠtynėse. Jeigu kasty- 
nių savininkai ne sutiks, gali už
gimti vėl dideli kalnakasių štrai- 
kai. .

* Pittsburo, Pa. Dirbtuvėse 
Schoeswiller Steel &o. pakėlė 
ant 10% darbininkų algas. Tose 
dirbtuvėse dirba 500 darbininkų.

* Chicago, III. Unija spau
stuvių darbininkų surengė štraiką 
spaustuvėse Rund Mc Nelly Co. 
kadangi kompanija be priežasties 
prašalino nuo darbo 3 darbinin
kus.

* Washington, Pa. Washing- 
ton County Coal Co., Jefferson 
pav. pirko 300 akrų žemės su ang
lims ir parengs naujas kastynes.

* Panama. Kanalo darbinin
kai St. Christabele pakėlė štrai
ką. Jie atsisakė dirbti už 1)4 dol. 
ant dienos, reikalauja 2 dol.

5 Chicago, III. Tarnaujančių 
ant geležinkelių unija nutarė su
rengti abelną štraiką ant visųAme- 
rikos geležinkelių.

* So. Chicago, III. čianykš- 
čiose plieno dirbtuvėse atidarė po
rą departamentų ir priėmė vėl 600 
darbininkų.

5 Uniontow.n, Pa. Šitose ap
linkinėse taiso kokso pečius, todėl 
darbai pasiliovė, bet neužilgio vėl 
prasidės.

1 Connellsville, Pa. šitose 
aplinkinėse pereitą sanvaitę degė 
22711 kokso pečių, o 1728 pečiai 
stovėjo.

* Chicago, III- San anai vežė
jų unijos medžių krautuvėse nuta- 
tarė reikalauti didesnių algų.

5 Leedsdale, Pa. Darbai eina 
čia gerai, visose dirbtuvėse dirba 
pilną laiką. 

/ ISZ 
Lietuviszku dirvų.

Patėmijimai apie tulus 
iiiiinu reikalus

,,Vienybė Lietuvninkų” dabar 
pripildyta S. L. A. reikalais, t. y. 
ginčais apie provą su S. L. R. K. 
A.: kiekviena kuopa, net kiekvie
nas sąnarys sprendžia savaip, bet 
visi sutinka, kad S. L. A. negal 
būt pačių sąnarių nuskriaustu. 
Galiaus Centr. S. L. A. kom. pro
vą, ar „ugadas” nustūmė ant kito 
seimo.

Matyt vienok, kad tuose gičuose 
nėCentr. S. L. A.Kom., nė S. L. 
A. sanariai nesilaikė įstatų minė
tos organizacijos, nekalbant jau 
apie Paukštį, Pasecką, Valentina
vičių ir k. apkaltinamus už parsi
davimus kunigams, buk jie ant S. 
L. A. nenaudos norėjo pasigerint 
kunigams.

Įstatai S. L. A.,Skisrnis VI, § 3 
sako: ,,kiekvienas sąnaris arba 
urėdninkas, kuris jieškotų sau nau
dos, tokią kitiems suteiktų, arba 
skriaustų S. L. A. — toks bus 
Centr. Kom. persergėtų, suspen
duotu, arba ir išmestu iš S. L. A. 
per seimą, pagal kuopos nurody
mus.”

§ 4. sako: ,,Kiekvienas dasilei- 
dęs apgavystės,arba dalyvaudamas 
tokioje ant nenaudosS.L.A.,tampa 
suspenduotu iki seimui, ir pagal 
seimo nusprendimą išmestu iš S. 
L. A.”

Rodosi, šitų eilučių užtenka ant 
išrišimo feikalo, nėra reikalo ' ilgo
mis litanijomis užkimšti S. L. A. 
organą „Vienybę Lietuvninkų” ir 
kitus laikraščius.

Jeigu apkaltinami sanariai ištikro 
norėjo, per susibičiuliavimą su ku
nigais S. L. A. nuskriausti, tai be 
abejonės užsipelnė ant bausmės 
konstitucijoj pažymėtos. Centr. 
S. L. A. Kom. prigulėjo, viską 
ištyrus, padaryt provą kaip reika
lauja S. L. A. įstatai, nežiūrėt ant 
Valentinavičiaus, Mikolainio ar 
kun. Miluko; visuomeniškuose rei
kaluose visi lygus, kas jis nebūtų, 
jeigu kuom prieš visuomenę nusi
žengė, reikia bausti ar katro augš- 
tas, ar žemas „stonas.” Bet Cntr. 
S. L. A. Komitetas to nedarė, tik 
nutarė tą reikalą užbaigt ant kito 
seimo, nors ant praeito seimo bu
vo nutarta rupintiesi apie^atjieŠko- 
jimą S. L. A. turto.

Mat kiek mums rupi S. L. A.

konstitucija ir seimų nutarimai! 
Vieną dieną nutariame teip ir teip, 
o kitą darome visai priešingai ir 
visokiuose reikaluose pats laužo
me tą, ką vakar laikėme už gerą ir 
kam pritarėme.

Centr. S. L. A. Komitetas nu
stūmė reikalą ant kito seimo, ir 
uždraudė kuopoms protestuot, nės 
šiaip nebusę galo vaidų. Kuopos 
neklauso, — protestuoja ir tūli sa
nariai žiūrį į Centr. Kom. ir mano: 
argi nebūtų galima dabar viską 
užbaigti, nelaukiant reguliariŠko 
seimo?

Įstatai, Skirsnis III S 17 sako: 
„Jeigu atsirastų reikalas ypatingo 
[extra] seimo dėlei paklydimo 
Centr. Komiteto, kaip buvo pakly
dęs pirm 16 seimo, tada, reikalau
jant trims dalims S. L. A. sąnarių, 
tampa sušauktas ypatingas seimas, 
kurio pasiuntiniais gal bū
ti vien buvusio paskutinio seimo 
pasiuntiniai, žinanti visą reikalų 
stovį.” — Ar tas negalėtų būti re
ceptu ant užbaigimo pasidariusių 
vaidų? Šiaip kiek niekų laikraš
čiuose pritepliosime, iš kurių nėrą 
nė jokios naudos.

Pagal tikrą vyrišką protą: S. L. 
A. priguli charteris, pečėtis, vėlia
vą? [vis tiek, ar ji kunigų Šventin
ta ar ne]; teipgi visi S. L. A. do
kumentai, visi ant S. L. A. vardo 
išleisti raštai: „Lietuviai Ameri
koj”, „Chrestomatija”, „Petras 
Žemaitis”, „Gražina ', „Gudai ir 
Lietuviai”, ir pinigai pagal skait
lių persiskyrusių sąnarių.

S. L. A. nieks ne gali drausti 
savo turtą atjieŠkot, nės Susiv. L. 
R. K. A. su tautiškuoju S. L. A. 
tikros prietelystės, turbut, nieka
da nepadarys, ir todėl, kas iš tau
tiškojo S. L. A. sąnarių rūpintųsi 
kuniginiam Susiv. tautiškojo S. L. 
A. turtą atiduoti, yra nusikaltęs 
prieš S. L. A. ir turi būti baustu, 
kaip ta reikalauja įstatai.

Der pridėsiu vieną patėmijimą. 
Mes ne daug turime geresnių lie
tuviškų laikraščių, Amerikoje išei- 
na-apie 9 liet, laikraščiai, bet iŠ tų 
vos,rodosi,trįs tikrai rūpinasi apie 
lietuvių labą, kiti tarnauja lietu
vystės priešams, nors ne atvirai, 
bet visgi stabdo lietuvių pasikėli
mą. Geruosiuose laikraščiuose bū
va pakeliami svarbiausi užmany
mai; jeigu minėtų laikraščių nebū
tų, tai lietuvystės priešams, lenk- 
berniams ir maskolberniams ir ki
tokiems bernams butų tikras rojus 
terp lietuvių. Todėl kiekvieno ge
ro tautiečio pareiga ne vien pla
čiam skaityt, bet ir platint gerus 
laikraščius terp savo draugų, nes 
geri laikraščiai yra geriausiais lie
tuvių mokintojais.

Dabar mes lietuviškus laikraš
čius visokiais savo reikalais už
kemšame, o apie jų praplatinimą 
nesirūpiname. Kodėl ne darome 
teip aaip kunigai, kurie net bruk
te, su prievarta bruka savo laik
raščius. Neplatinkime laikraščių 
sėjančių asabiškus vaidus ir nesu
tikimus, kuriems tautiški reikalai 
yra tik dangčiu, po kuriuom jie 
veda asabiškus reikalus ir rokun- 
das, neplatinkime laikraščių ginan
čių musų tautos skriaudėjus.

Laumės Vaikas.

Iš Chicago, III.
Nedėlioj, 15 d. sausio, Šiaurinėj 

dalyj Chicagos susitvėrė kuopa T. 
M. Dr-tės. Pirmas susirinkimas 
atsibuvo su dekliamacijoms ir dai
noms.

1-mą susirinkimą atidarė Marė 
AukŠtakalniutė. Ii aiškina mie- 
rius Tėv. Myl. Dr-tės, ragino vi
sus lietuvius ir lietuvaites raŠytiesi 
prie jos, nes yra tautiška, teisin
giausia organizacija platinanti ap
švietimą terp musų brolių ir sese
rų.

Aldona Narmunčiutė dekliama- 
vo eiles „Aš lietuvio vaikas” ir 
dainavo dainą „Užaugau Lietu
voj.”,

Antigona AukŠtakalniutė de- 
kliamavo eiles „Kelk drauge sen- 
tauti” ir „Kol jaunas, miels broli, 
sėk pasėlio grudus” ir dainavo 
dainą „Sveiki broliai daininikai” 
ir „Meile Lietuvos.”

Liudyta Narmunčiutė dekliama- 
mavo „Lietuva ant visados” ir 
dainavo dainą „Lietuviai mes ėsa- 
me gimę.”

Marė Narmuntienė dekliamavo 
„Daina litvomano.”

Dekliamacijos ir dainos gerai 
pasisekė, ypač patiko dekliamaci
jos mažų mergaičių. Klausytojai 
delnų plojimu padėkavones siuntė 
dekliamatorėms ir dainorėms. 
Pasibaigus dekliamacijoms ir dai
noms, prisirašė 12 sąnarių,užsimo
kėdami po 60c. ir nutarė laikyti 
susirinkimus kiekvieną mėnesį su- 
prakalboms, dekliamacijoms ir 
dainoms. Kiekvienas lietuvys, ar 
lietuvaitė, ypač maži vaikai pri
klausanti prie musų kupos, turės 
progą išsilavinti, išmokti gražių 
lietuviškų dekliamacijų ir dainų. 
Meldžiame lietuvius ir lietuvaites 
prisirašyti prie musų kuopos T.M. 
Dr-tės.

Antras susirinkimas bus 29 d. 
sausio 1905 m., 2 vai. po pietų, sa
lėje pn. 265 North avė.

Marė AukŠtakalniutė.

Iš Herrin, III.
Pas musų tautietį J. Bendoraitį 

atsibuvo bertaininis susirinkimas

96 kuopos Sus. Liet. Am. Pabai
gus kuopos reikalus, pradėjome 
apsvarstinėti kitokius musų tautiš
kus reikalus.

Pripažinome už reikalingą remti 
L. D. Artojaus užmanymą pasirū
pinti,' kad blankose ateinančio, liau
dės suskaitymo Amerikoj lietu
viams butų atskira vieta. Apdir
bimui to reikalo skiriame: J. M. 
Damijonaitį, iš Chicago ir P. Mi- 
kolainį iŠ New Yorko.

Toliau Pr. Ambrozevičia užma
nė paaukaut, kiek išgalint, ant 
tautiŠKų reikalų. Susirinkę sume
tė 3 dol. Apart to: J. Bendorai- 
tis ir J. Raulinaitis užsimanė dar 
pereiti per lietuvių gyvenimus 
rinkdami aukas ir tas išdavė gerus 
vaisius. Rods tūlose grintelėsė 
rinkėjai rado kelis nesuprantan
čius reikalo aukų, kuriems rodėsi, 
kad visos aukos tai vien bedievių 
išmislas. Tiems vienog reikia at
leisti: jie nežino,ką daro. Išskiriant 
kelis neprijaučiančius tautiškiems 
reikalams, kiti davė auką. Rin
kėjai surinko $3.50. Ne didelė tai 
suma, bet ne reikią užmiršti, kad 
Herrine ne daug ' lietuvių gyvena. 
Drauge su kuopos paaukautais 3 
dol., pasidaro $6.50 (aukautojų 
vardai ir jų aukos pagarsintos ki
toj vietoj. Rk.)

Ypač šviežiai pribuvę, pamylėję 
„žvaigždžių” šviesą, noriai aukau
ja pinigus ant įtaisymo mėlynų 
sermėgų tvarkos dabotojams, Let 
tie nesivadina lietuviais ir apie lie
tuvius nieko žinoti nenori; nerei
kia vienog nustoti vilties: su laiku 
gal ir tie išsidirbti į gerus ir dorus 
lietuvius.

Tuos musų lietuvių sudėtus 
$6.50 sekančiai paskirstome: 4 dol. 
kankiniams, 2 dol.: moksląeiviams 
Aušros Dr-tės fondan ir 50c. Viš- 
taliui. Pinigus siunčiame į „Lietu
vos” redakciją.
Aukų rinkėjai: J. Bendoraitis, 

J. Raulinaitis.

Iš Chicago. III.
17 d. gruodžio pereitų metų 

(kodėl teip vėlai žinia priduota? 
Rd.) čianykštis „Lietuviškas Ne- 
prigulmingas Kliubas” laikė pus
metinį susirinkimą. Pabaigus 
Kliubo reikalus, p. F. Žemaitis 
užmanė susirinkusiems paaukauti, 
kiek galint, ant naudos vargą ken
čiančių musų kankintinių, išgaben
tų caro valdžių į tolimus Maskoli
jos kraštus ir ant musų besimoki
nančios jaunuomenės. Susirinkę 
sumetė $1.00, J.SedereviČia pridė
jo 50c. (pinigai tie pakvituoti pe
reitame „Lietuvos” numery). 
Rd.). Padaliname juos teip: $1.00 
kankintiniams, o 50c. ant naudos 
moksląeivių „Aušros” Dr-tės fon
dui.

Kliubas nutarė prie kiekvienos 
progos, ant kiekvieno svarbesnio 
susirinkimo dėti aukas ant tautiš
kų reikalų ir dalį pelno teipgi pa
ves ant tautiškų reikalų. Mitin
gus jis laiko salėj p. Ažuko kas 
antrą ir paskutinę subatą kiekvie
no mėnesio. Kliubas savo sąna
riams moka paŠelpą laike ligos, 
duoda posmertinę. Įstojimas da
bar kaštuoja dar tik $1.00.

Juozunas.

Iš Broekton, Mas.
Siunčiame $1.00, kurį skiriame 

fondan „Aušros” Dr. ant naudos 
moksląeivių. Prie Šio dalyko 
manę ir mano draugą pažadino 
apysaka, patilpusi „Lietuvoj” p. 
a. Onytė”. Turime didžiausius 
norus prisidėt nors po trupinėlį, 
prie atgaivinimo brangios musų 
tautos. Aukauja:

A. Baronas 50c.
M. Stapulionis 50c.

Viso labo $1.00.
M. Stapulionis.

Iš Lawrence, Mas.
Terp čianykščių lietuvių mažai 

yra skaitančių laikraščius ir kito
kius raštus.

Iš kitur pribuvusiam sunku čia 
gauti darbą, kadangi vietinių dar
bininkų yra pakaktinai.

Lietuviai čia turi savo bažnyčią, 
bet kunigo iki šiol neužlaiko.

V. P.

Iš E. St. Louls, III.
Neseniai einant darban, lietuvį 

F. Sabučių, pagavo lokomotyvą 
ir sutrupino koją,kurią paskui pn- 
siėjo nupiaut. Kiek tai musų bro
lių čia elgetomis tampa!

J. Pašalinis.

Jonukas.
Pasakojimas. Parašč T. Š.

Marė buvo su visu nuvargusi. 
Naktis jis praleido prie lovelės 
mažo Jonuko, rytmečiais buvo 
bandymai teatre, vakarais persta
tymai. Lošti teatre jai reikėjo 
beveik kas dieną. Net Šiądien, 
dienoje atminimų pasimirusių bus 
perstatymas. Duoda seną melo 
— dramą p. a. „Malūnininkas ir jo 
duktė.” Trečiame akte ant kapi
nių — procesija dvasių ir tas turi- 
duot gerą surinkimą dienoje, ku
rioje visi daro atminimus nuėjusių 
į geresnį svietą giminių ir draugų.

Marė lošia svarbiausią rolę. Ji 
turi lošti,ne paisant ant to, kad jos 

penkių merų Jonukas mėtosi dide
liame karštyj ir nieks, apart moti
nos negali jo nuraminti.

Daktaras ramina ir priduoda vil
čių. Jis sako, jog Jonukas serga 
tymais; liga vystosi normališkai. 
Aot šiądien dakt. pranašauja per
galėjimą ligos arba teip vadinamų 
krizisą ir Marė varo nuo savęs 
mislį, kad tasai pergalėjimas gali 
atgabenti galą vaikui. Ne, ne, jt 
gelbės, vaikas išliks, gyvęs.

Dabar Jonukas miega. Miega 
ramiai, ne klejoja, nesimėto love
lėj. Marė sėdo ant kėdės prie sū
naus lovelės ir užsimislijo. Laik
rodis ant miesto rotušės bokšto iš
mušė penkias. Už dviejų valan
dų ji turi eiti iš namų. Kamgi tas 
perstatymas teatre Šiądien? Šią
dien tokia šventė, diena atminimo 
numirusių. Jonukas pabudo.

— Mamyte, ar tu čia?
— čia, mano brangiausias — at

sakė Marė. — Miegok mieliau
sias ....

Vaikas greitai vėl užmigo.
» »•

Sunkus aktorių likimas! Tie 
nuolatiniai važinėjimai iš vienos 
vietos į kitą, tos intrigos, pavydė
jimai.... Bet tas viskas jos ne 
baugina. Jos širdyj dega Šventa 
meilė dailės. Dėl teatro ji metė 
viską, ėjo tarnauti jam su švie
siausioms viltims. O dabar? Ar 
apie tokį likimą ji svajojo?

* * «
Jos tėvai....
Matei rodosi, lyg iŠ tamsios ker

čios kambario, lyg iš miglos, kįlą 
kapinės jos gimtinio kaimo. Ant 
kiekvieno kapo dega liamputės. 
Tas liamputės kaimiečiai uždegė 
todėl, kad šiądien diena paminėji
mo pasimirusių.

Prie kapinių tvoros kapas jos 
motinos. Ant kapo ne matyt de
gančių liampų. Nėra rankos, ku
ri apie tai pasirūpintų.

— Mama, mano nelaiminga ma
ma! — suriko Marė.

Kapas sukrutėjo nuo to didelio 
skaudėjimo, koks išsiveržė iŠ šir
dies jaunos moteriškės. Ant jos 
karšto pašaukimo numirėlė pakilo 
iš kapo ir stojo prieš dukterį.

—■ Mano mamyte, aš visados at
menu šią dieną; mislįs apie tavę 
niekada neapleidžia manęs, • bet 
mano mažas Jonukas pavojingai 
'sergą i todėl aš negalėjau papuoš
ti tavo kapo. Atleiskie man!

—j. Dukrele mano — atsakė moti
na — kada gimdžiau tavę, aš sva
jojau, kad tavo gyvenimo kelias 
bus4Šklotas kvietkoms, kad skau
dėjimai ne grauž tavo Širdies. O 
.tu teip nelaiminga,teip viępa..... 
Argi reikėjo tau pačiai jieškoti ne
laimės, nelaiminga mano dukrele!

— Tai nieko manyte. Aš žinau, 
kad visame kalta. AŠ viską galiu 
nukęsti, kad tik sveikas butų ma
no mieliausias Jonukas! Tegul 
tik jis išgija.

— Tas Dievo rankose!
— Dievas turi ant manęs susi

mylėti, aš nepergyvensiu mirties 
Jonuko! Mamyte, pasakyk, argi 
prakeikimas tėvo turi išsipildyti?

Atsakymo nebuvo. Motinos Še
šėlis išnyko.

Tėvas....
Marei rodosi, kad kokia ten ne

žinoma pajiega pernešė ją ant kitų 
kapinių. Ten kapas tėvo.

Maje skubinasi prie kapo. Ji 
papuoš kapą kvietkoms, sušildys 
Įtampoms, — tegul tik tėvas už
miršta viską, tegul atleidžia, 
tegul nuiima nuos jos savo pra
keikimą. Ne dėl jos,bet dėl varg
šo sergančio vaiko.

Ar atleis?
Marė atsimena, kaip jis kentėjo, 

kada jijė pabėgo iš namų ir pasto
jo į teatrą. Senelis nesuprato 
dukters troškimų, siekių,' tarnavi
mo dailei.

Ji pabėgo iš namų. O paskui?
Kaip sapne perbėgo metai lai

mės su mylimn žmogumi. Užgi
mė ant svieto Jonukas. Bet ne 
ilgai traukėsi laimė. Tas, kuriam 
ji teip tikėjo, kurį laikė už žmo
gaus idealą, kuriam atidavė viską, 
prigavo ją, pametė su vaiku.

Žinia apie tai užmušė senelį tė
vą. Mirdamas, jis ją prakeikė.

— Tegul ji niekada nežinos, kas 
yra laimė!

Ir laimės nerado.
Marė bėga prie tėvo kapo.
Jis nesiduoda permaldauti, jis 

negirdi dukters meldimo atleisti 
jai, jis vis antrina baisius prakeiki
mo žodžius....

— Tėve, atleiskie man — mel
džia nelaiminga duktė. Aš labai 
prieš tavę nusikaltau, bet aŠ teip 
daug kentėjau. Nuimkie nuo ma
nęs savo prakeikimą! Dėl nieko 
nekalto vaiko atleiskie man!

Nepermaldaujamas tėvas.
— Argi jau nėra man atleidimo? 

— su išgąsčiu mislija Marė. Ne
laimingas vaikas!

. * *
— Mamyte, duok gert — silpnu 

balsu paprašė pabudęs Jonuks.
Marė pabudo iš svajonių ir puo

lė prie vaiko.
Tuojaus septinta, laikas į tea

trą.
Ji peržegnojo sergantį vaiką ir 

išėjo.

Dvylikta valanda naktyj, n* 
statymas pasibaigė. J» Rre,t“ 
persirėdo, norėdama pasiskubinti 
prie sergančio vaiko. Kokiu kan- 
kinimu buvo jai tas perstatymas. 
Trečiame akte ji beveik klejojo. 
Kada per sceną traukė procesija 
numirėlių dvasių, jai pasirodė, kad 
jų eilėse mato savo Jonuką.

Štai teatro karidoriuje išgijo 
keno ten greitus žingsnius ir tuo
jau į jos persirėdymo budelę įbėgo 
pabalusi, persigandusi tarnaitė.

— Brangi poni, vaikas labai blo
gas! — apsiliejo ašaroms.

— Dieve mano, Dieve mano 
suriko Marė ir leidosi namon. — 
Tai toki vaisiai tėvo prakeikimo!

Parbėgusi namon*, rado jau savo 
numylėtą Jonuką ne gyvą.

Oficialiska* pranešimflN.
Rezultatas rinkimu „Aušros” 

DR-TėS ClNTRALlŠKO KOMITETO.

Balsavimai ant viršininkų „Auš
ros” Dr-tės Centrališko Komiteto 
sekantiems Trejiems metams, taigi 
nuo sausio 1905 m. iki sausio 1908 
m. davė sekančius rezultatus:

Ant pirmsėdžio:
Dr. A. GraiČunas: N1 — 9, N2 

3 _N4 — 6; viso 18 balsų.
V. Jankauckas: N1— 4,N3 9;

viso 13.
P. Mikolainis: N1 — 2 N3 1; 

viso 3.
Ant kasieriaus:

Dr. J.Šliupas: N1 —9 N3 10; 
viso 19.

M. Laukienė: N1 — 7 N2 - 3 
N4 — 6; viso 16.

Susinešimų sekretorius:
Šernas: N1 — 16 N2 3 N3 

10 N4 — 6; viso 35.
Protokolų ir finansų sekr.:

A. Lalis; N3 — 10; viso 10. 
Finansų sekretorius: .

A. Lalis: N1 — 16 N2 — 3 N4
— 6; viso 25.

Protokolų sekr.:
K. Gugis: N1 —r 16 N2 —3 N4 

Į — 6; yiso 25’.
Knygininkas:

w M. Augštakalniutė: N1 —16 N2
— 3 N3 — 10 N4 — 6; viso 35.

Tokiu budu į CentraliŠką Komite-
> tą įeina:

Pimrsėdis — Dr. A. GraiČunas, 
; 3202 S. Halsted st., Chicago.

Kasierius— Dr. J. Šliupas, 328 
Federal st., Philadelphia, Pa.

Susin. sekr. — šernas, 5236 In
diana av„ Chicago.

Finansų sekr.: — A. Lalis, 96 
Canalport av., ChicaFn- , w

Protokolų sekr.: — K. Gugis,95 
Canalport av., Chicago.

Knygininkas — M. Augštakal
niutė, 646 N. Paulina st., Chica- 
f®.

„Lietuvos” redakcijos iš priva- 
tiŠkų šaltinių pasemtos ir N 3 to 
laikraščio pagarsintos žinios apie 
skaitlių balsų yra klaidingos: ten 
paduotas perdėtas skaitlius balsų 
nuo kuopos N1 (Chicago). 
Pirmsėdis kuopos-Nl J. Girijotas, 
Sekretorius „ „ D. Skrebis.

Paaiškinimas.
PraŠalinimui pavienių ypatų dar- 

mo, bereikalingo siuntinėjimo mu
sų raštų pakliuvusiems į japonų 
nelaisvę lietuviams pranešame, jog 
musų yra pasiųsti beveik visi Lie
tuvių Socijaldemokrafiį Partijos iš
leisti ir dar kitoki socijalistiški raš
tai: būtent šie:

. egz-
1. Jaunum. Susis, nutarimai....... 3
2. Spauda leista............................. 3
3. Jauniems kareiviams .. ............. 3
4. Vorai it musės......................... 3
5. Vardan Teisybės......................2
6. Kas yra, o kas bus....................2
7. Iš musų praeities..................... 2
8. Varžytinės............................... 2
9. Užmušimas caro...................... 1
10. Valdžios pilvas .... *.............2
11. Augis darbininkų judėjimo... 1
12. Darbinkų kalend. %.. t............ 2
13. Karalius ................................. 2
14. Kas iš ko gyvena.....................2
15. Paslėpęs vilko nasrus .......... 2
16. Spartakas.................................2
17. Kovoje už laisvę..................... 2
18. Prie žydų klausimo................2
19. Barb. B. N 3 [16]..................2

4 [12]..................2
5 [18]2
6 [19]..................2

20. Kas prieŠius............................. 1
21. Ar socijalistas gali būti katal.l
22. Pirmyn.....................................1
23. Programas ............................. 4
24. Kas nuveiks...................I.... 2
S5. Kas reikia iinoti.. r...............2
26. Darbo diena ........................... 2
27. Ašis., i.....................................2
28. Vienos revol........................... 2
29. Komunistų manif.....................2
30. Pirmos geg. balsai..................3
31. Ar dabar yra baudžiava.......... 2
32. Nauji metai.............................3
33. Seniems kanauninkams.......... 3

Pasiųsta Prane vyčiai į Matsu- 
jama.

Butų geistina, kad šitame daly
ke, kaip ir naujame kitame, butų 
tvarka, butų žinoma pakliuvusių 
skaitlius ir jų padėjimas. Butų 
reikalinga, kad dalykai Šelpimo 
butų atliekami nepavienių ypatų. 
Ir šiame būvyje pavienios ypatos 
siuntė, kas jau musų buvo pasių
sta.

Lizdeika.



Nematomi prieszai ir
draugai žmonių.

Pagal Bitnerį,
kių stambesnių kūnelių nesiduoda teip leng
vai patemyti, buvimų jų tankiausiai patrini- 
jame, kada jos, prieiveikusios, pradeda vary
ti «syo vodingų darbų, platindamos epidemi
jas, šimtus žmonių varo Į kapus; nelengva 
jas patęmyti dėl jų smulkumo. Bet jeigu 
turintį jų užinazgas orų perleisime per atsa
kantį inaitingų skystimų ir jeigu jame bak
terijos prisiveis, tai pamatysime, kad oras 
4>ripil<lj tas gyvų užmazgų bakterijų visokių 
veislių, berinkus ir užauginus tas užmaz- 
gas ant maitingos želatinos, galėsime pažinti 
bakterijų veisles ir suskaityti jas.

žvarbiausiu vienog yra surasti užmazgas 
ėsam ių ore bakterijų, kadangi mat persitikri- 
no,kad terp bakterijų yra teip vadinamos para
zitiškos, taigi besivystančios kūne žvėrių ir 
žmonių. Tūlos iš tų parazitiški} bakterijų 
rodosi ne tik nevodingos, bet net nau
dingos organizmui, kaip antai: mikrobai, ba- 
cilijįi ir spirochetai dantų skystimo. Tame 
skystime daktaras Loewenhuk rado pirmiau
siai bakterijas ir apie tų radinį apreiškė ant 
susirinkimo Londono karališkosios mokslo 
draugystės.

Daugelis vienog parazitiškų bakterijų 
gimdo visokias ligas, jos platina ir baisias 
epidemijas, marus naikinančius tūkstančius 
gyvasčių. Gimdančios ligas bakterijos nie
ko bendro neturi su bakterijoms puvimo ir 
fermentavimo; ant jų išsivystymo ir veisimo- 
si reikia daugiau šilumos ir jos geriausiai ir 
greičiausiai veisiasi prie temperatūros žmo
gaus kraujo, taigi prie 38^ pagal Celciaus 
termometrų; gal būt, kad jos išsiplatino ant 
svieto iš šiltų terp tropikų kraštų, teip kaip 
kenkianti antai bulvėms grybeliai išsiplatino | 
iš Amerikos. Jeigu kokiam gyvuliui įskie
pyti į kraujų paprastas puvimo bakterijas, 
tai jos, nors ir gimdo karščiavimų, bet nesi- 
veisia gyvulio kūne, kadangi sveikas kraujas 
mat ginasi nuo bakterijų ir jas išnaikina, už
muša. Pasimirus vienog gyvuliui ar žmo
gui npo epidemiškų ligų, taigi pagimdytų 
bakterijų, puvimo bakterijos greitai apvaldo 
kūnų, išstumia, išnaikina greitai ligų gim
dančias, kadangi mat atšalus kunui, sumažė
jus šilumai,tos bakterijos negali vystytiesi ir 
-gyventi, jos veisiasi, kaip jau paminėjome, 
tokioj šilumoj, tokioj temperatūroj, kokių 
turi gyvo žmogaus arba žvėries kraujas.

Ligas augmenų gimdo pelėsiniai grybe
liai, galinti veistiesi žemesnėj temperatūroj, 
ligas gi žmonių ir žvėrių gimdo bakterijos, 
ant išsivystymo reikalaujančios daug dau
giau šilumos; žmonių ligų bakterijos aug
menims nekenkia.

Bakterijos gimdančios baisias epidemi
jas: marų, cholerų, džiovų, šiltines ir kito
kias, traukia iš vieno miesto į kitų, iš vienos 
viešpatystės į kitų. Nors terp tokių ligų 
kaip: azijatiško maro, choleros, diphterito, 
pilvinės šiltinės, džiovos, raupų, užnuodini- 
mo kraujo prie sužeidimo ir gimdymo, tei- 
posgi gyvulių maro, kiaulių raudonligės, si- 
beriško maro, plauto yra daug skirtumo, bet 
uė viena iš tų ligų neužgema pati, visas 
jas gimdo bakterijos, kurių laike epidemijų 
siautimo nešiojasi daug ore. Yra ant svieto 
vietos, kurios yra kaipi šaltiniais tūlų epide
mijų, kur jos niekada nesiliauja ir iš tų vie
tų platinasi, pereina į kitus kraštus; užkre
čiamos medegos arba kotangijos, išeinan
čios iš kūno ligonių, gimdo ligų, užkrečia ja 
sveikus net tųsyk, jeigu į sveikų kūnų paten
ka jų mažai.

- Užsikrėtus žmogui, pereina kelios valan
dos, arba net kelios dienos, kol apsireiškia 
pirmutiniai ligos simptomai; tik perėjus ko
kiam laikui po užsikrėtimui, arba teip vadi
namai inkubacijai, apsireiškia tikra liga 
stabdymu normališko besidarbavimo visų or
ganų, pradedant nuo smegenų, baigiant pil
vu, ligonis jaučiasi kaipi apnuodintu,o pats, 
kvėpuodamas, prakaituodamas, viskuom, net 
per drabužius, platina nuodus; viskas, kas iš 
sergančio limpančioms ligoms išeina, yra 
nuodai. Yra daug tokių ligų, kurių užkre
čianti medega renkasi sutirštėjusiame pavi
dale šašuose, pūslėse; mažiausias lašelis jų 
pūlių, prisigriebęs į kraujų, užkrečia svei
kus, ligos dar neapvaldytus ir tie užsikrėtę, 
stojasi vėl nešiotojais ligos, jie vėl užkrečia 
liga kitus. Tokiu badu maskolių ir sugrįžu
sių iš kariumenės likosi į Lietuvų atgabenta 
piktligė (siphilis). Į Maskoliją jų atgabeno 
Napoleono kareiviai 1812 metuose, todėl 
žmonės ir praminė jų vardu francų. Lietu
voj ji buvo išnykusi, bet dabar maskoliai ir 
farnavę kariumenėj lietuviai jų čia vėl išpla
tino ir "visi pasistengimai gydytojų iki šiol 
neišduoda vaisių, biauri liga platinasi ypač 
parubežiuose nuo Prūsų vis labiau, čia jų 
ypač platina maskoliški rubežių serginti kar
eiviai.

Panašiai platinasi ir kitos limpančios li
gos, jos apvaldo vis daugiau ir daugiau žmo
nių, apima vis didesnius ir didesnius plotus, 
stojasi epidemiškoms. Iš pradžių jos plati
nasi palengviau, paskui vis smarkiau ir 
smarkiau ir ant galo, pasiekusios didžiausio 
smarkumo, vėl eina silpnyn, mažyn, skaitlius 

‘ naujų apsirgusių eina, mažyn ir mažyn; ant 
galo ji su visu išnyksta tuose kraštuose, kur 
smarkiai siautė per kelias sanvaites arba mė
nesius. Bet pasiliovusi vienoj vietoj, apsi
reiškia kitur, ji platinasi per savitarpinius 
žmonių susinešimus: žmonės epidemijos ap
valdytų kraštų atgabena ligų į kraštus, kur 
jos dar nebuvo. Todėl tai viešpatystes, ap
sireiškus pas kaimynų epidemijai, nenoriai į- 
leidžia per rubežių žmonės iš ligos apimto 
krašto, rengia kvarantėnas, kur žmonės iš li
gos apimto krašto turi išbūti tūlų laikų, rei
kalingų ant apsireiškimo ligos simptomų. 
Jeigu liga nepasirodo, tik tųsyk kiti kraštai 
atėjusiems iš epidemijos apvaldyto krašto 
žmonėms daleidžia toliau keliauti. Bet ir 
toks atsargumas nevisada geibi, kadangi li
gos sėklos gali platintiesi ir be prisidėjimo 
žmonių.

. X. Siberiškas galvijų maras.
Galvijų marų pažinojo jau senovės ry-

mionai, kadangi nuo jo išgaišo Alpų kalnuo
se didelės bandos avių ir raguotų galvijų, tik 
iš pradžių negalėjo suprasti, kas tų nelaimę 
atgabeno: aiškino tų dievo Apollono rūsty
be, kuris buk leidžia į gyvulius nemotomas 
jėtis ir jos naikina gyvulių bandas.

Bet jau gyvenęs prieš Christaus užgimi
mų raštininkas Marelis Terentiua Varron ma
nė, buk drėgnose klampynėse veisiasi nemato
mi liuosomis akimis gyvūnėliai, kurie per 
nasrus, burnų ir nosį prisigriebia į gyvulių ir 
žmonių vidurius ir gimdo sunkias ir pavo
jingas ligas.

Bet toks manymas, nors ir sutinka su 
šios dienos ištirimais, buvo tik apėjimu, ant 
parėmimo tokio spėjimo truko Rymo mok
slinčiams davadų ir jų surinkti negalėjo, ka
dangi Varrono laikuose ir apskritai senų ga-* 
dynių laikuose nepažinojo padidinančio sti
klo, todėl ir mokslinčiai galėjo ištirti vien tų, 
kų galėjo matyti liuosomis akimis.

Nors Loewenhuk surado lytaus lašelyj 
nematomus liuosomis akimis gyvus daigtus, 
bet daktarams nepasisekė ilgai surasti ligas 
gimdančius gyvus organizmėlius. 1840 m. 
vokiškas chirurgas Henle, tirinėdamas lim
pančias ligas, išreiškė nuomonę, kad tokias li
gas turi gimdyti nematomi liuosomis akimis 
organizmai, bet ir jam truko davadų ant pa 
rėmimo spėjimo. Tik vėliau, su pagerinto 
mikroskopo pagelba pasisekė kūnuose pasti
pusių gyvulių surasti gyvus organizmus ir 
tai pirmiausiai organizmus gimdančius sibe- 
riškų galvijų marų, kuris nemažai blėdies pa
daro gyvulių augintojams.

Bacilial siberiiko maro (Bacillua AnthraciaJ.
Kaip jie i įrodo per mikroskopą: 1) lazdute* pradeda lįsti; 
2) Išauga į pluoštą susipynusių siūlelių; 3) Ii kiekvieno 
siūlelio tveriasi sporai: 4) Siūleliai trūksta ir paliuoauoja 

sporas. Padidinti 700 kartų.
1855 metuose vokiški gydytojai, Pollen- 

der ir Branell, rado kraujuose gyvulių apsir
gusių aiberišku maru daugybę ypatiškų, pa
našių į lazdutes, matomų tik su pagelba 
mikroskopo kūnelių; 1863 metuose prancū
ziškas gamtamokslis Davin, eilėms atsakančių 
ezperiinentų (bandavonių) išaiškino, jog tos 
lazdutės yra tikrais nešiota jais gyvulių maro. 
Jos užpuola ant gyvulių visokių veislių, la
biausiai, vienog, ant mintančių žole ir užmu
ša gyvulį į porų dienų, kitus į porų valandų, 
arba net urnai, kaip perkūnas. Maras nai
kina čielas bandas teip tvartuose, kaip ir ant 
ganyklos, užmuša stirnas ir elnius giriose, 
suranda šiaurinius elnius net šiaurinės Ma 
skolijos klampynėse, kur vieš{>atauja dideli 
šalčiai; jis Įiavojingas ir žmonėms, kurie ga
li juom užsikrėsti nuo gyvulių; ypač tankiai 
Maukui i jo j juom užsikrečia darbininkai sku- 
rų išdirbinyčių, per dasilytėjimų skurų nuo 
maro pastipusių galvijų; kitur užsikrėtimai 
darbiuinkų nepasitaiko, kadangi valdžios ge
riau prižiūri, naikina pastipusį gyvulį drau
ge su kailiu. Laibutės, nekrutančios lazdu
tės, šiųdieu vadinamos baciliais siberiško ma
ro, veisiasi kraujuose gyvulių per dalinimą- 
si ir tai teip greitai, kad į porų valandų už
kemša visus plaukinius kūno indelius apsir- 
gusio gyvulio. Jeigu įskiepyti vienų laz 
dutę su užkrėsto gyvulio krauju sveikam 
gyvuliui, tai ir tas gaišta į 24 valan
das laiko; užtenka mažiausios dalelės tų 
nuodų, pasilikusios ant adatos galo, arba gy
lio musės pakilusios nuo kūno pastipusio nuo 
maro gyvulio ant užkrėtimo sveikų dar gy
vulių; aut užkrėtimo gyvulio užtenka musės 
įkandimo, žinoma, jeigu musė gėrė užnuo- 
dintų maru gyvulio kraujų. Užtenka vienog 
kad pastipusio nuo maro gyvulio kraujas 
pradėtų dalytiesi, gesti, dr įskiepytas maras 
Jau neprisiima, nuo paged u šio, besidalinau 
čio kraujo jau sveiko gyvulio maru užkrėsti 
negalima. Tas paeina nuo to, kad prie kiek
vieno puvimo, taigi ir prie gedimo, puvimo 
kraujo visokios bakterijos veisiasi teip grei
tai, kad tos naujos išnaikina ir bacillus gim
dančius marų. Teip jau įskiepijimas kraujo 
sergančių gyvulių negali užkrėsti liga kitų, 
jeigu maro bakterijos tapo iš kraujo atskir
tos per filtravimų, arba užmuštos kokiu nors 
kitokiu budu: tiktai kraujas turintis gyvas 
maro bakterijas gali būti platintoju maro, 
jeigu jame yra bakterijos užmuštos, negy
vos, jos negali jau liga užkrėsti sveikų, ne
gali maro platinti.

XI. yDiphteritas ir šiltinės.
Tik nuo 1869 m. daktarai pradėjo tiri- 

nėti priežastis gimdančias ligas, taigi bakte
rijas gimdančias visokias epidemijas ir persi
tikrino, jog ištikto daugumų visokių epide 
mijų gimdo bakterijos, taigi neužmatomi 
liuosomis akimris organiško paėjimo gyvi kū
neliai. Kas metų beveik daktarai suranda 
kokį naujų žmonijos priešų, užkrečiantį jų li
gomis, kentėjimais, o taukiai ir atgabenantį 
pirm laiko mirtį, dauginantį skaitlių kapų 
ant kapinių.

Terp limpančių ligų gana pavojingas 
yra diphteritas, nuo kurio ypač daug vaikų 
miršta. Diphterito nuodai platinasi gana 
smarkiai, užkrečia čielus apskričiu*, nuo vie
no pereina į kitų. Diphterito nuodai veisia
si gerklėj ir kvėpavimo organuose, kuriuos 
kartais teip pripildo, kad sergantis, negalė- 

(Toliaua bus.)

hz visur.
|| Maskolijoj sanlygos vystosi 

juo toliau, juo labiau ant rando 
nenaudos. Prie visų caro vargų 
ir rūpesčių, kurį gyventojai kalti
na už visus jo tarnų biaurius dar
bus, prisidėjo dar darbininkų Strei
kai; Štraikai platinasi vis labiau, 
apima vis daugiau dirbtuvių, 
štraikuojanti darbininkai reikalau
ja ne tik teisingesnio užmokesčio 
už savo darbą, bet teiposgi poly- 
liškos laisvės ir užbaigimo karės. 
8000 darbininkų įsiveržė Peterbur
ge į rando spaustuves ir išvaikė 
dirbančius darbininkus. Randas, 
kad oeerzinti darbininkų, uždarė 
savo'spaustuves. Ant štraikierių 
prisakymo uždaro vis daugiau pri- 
vatiškų dirbtuvių. Randas bijosi, 
kad štraikas ne išsiplatintų ant vi
sos Maskolijos, bijosi labiau dar
bininkų maištų negu japoniečių. 
Iš tikro, valdant Maskoliją urėd- 
ninkams, jie nustumi visą kraštą 
į tokias sanlygas, į tokį vargą, kad 
žmonis ilgiau ne gali kęsti jų ne- 
aprubežiuoto viešpatavimo. Dar
bininkai atsišauki prie caro su 
reikalavimu, kad juos gelbėtų, nes 
tose sanlygose kaip dabar, žmonis 
negali gyventi. Darbininkai rei
kalauja ne tik didesnių algų bet ir 
8 valandų darbo dienos; jie reika
lauja, kad caras iki nedėlios dienai 
ant jų prašymų duotų atsakymą. 
Darbininkų vadovas, popas Gopon 
rengia susirinkimus; nors tas Mas- 
kolijoj uždrausta, randas ne dry- 
sta minėto popo užkabinėti, ka
dangi jeigu jį suareštuotų, pasi
keltų visi Maskolijos darbininkai. 
Savo atsiliepime į carą darbinin
kai sako, jog tokiose sanly
gose kaip dabar, geriau kad 
darbininkai ir visa Maskolija pra
žūtų. Dabar vien Peterburge štrai- 
kuoja jau 100000 darbininkų.

II Vakarinėj Vokietijoj štraikuo- 
ja 200000 anglekasių; dirba tik 11 
kastynių su 5000 darbininkų. Ang
linės kompanijos, vietoj suštrai- 
kavusių darbininkų, stengiasi iš 
Austrijos, ypač iš Galicijos, šlė- 
zijos ir Čekijos, parsitraukti dar
bininkus, bet iki šiol rasti, kiek 
reikia,darbininkų nepasisekė. Kom-
panijos siūlo didesnes negu Au
strijoj algas ir kelionę geležinke
liais dykai. Dėl stokos anglių, 
atsėjo sumažinti darbą daugelyj 
dirbtuvių, ypač žymiai sutrumpino 
darbą medvilnės ir cemento dirb
tuvėse. į Rubro apskritį, kur yra 
daug dirbtuvių, atgabeno jau 175- 
000 tonų anglių iš Anglijos; Bre- 
mos ir Hamburgo garlaivių kom
panijos teiposgi gabena iš Angli
jos. Mano, kad dėl stokos anglių, 
100000 visokių dirbtuvių darbinin
kų į trumpą laiką atsiras be darbo.

H Maskvos laikraštis „Russkoje 
Slovo” rašo, jog neseniai į Irkuc* 
ką atgabeno tirinėtoją Ochocko 
apskričio, Siberijoj, Petropav
lovsko paviečio viršininkų Silnic* 
kį, Silnicky atkako į Kamčatką 
pagelbėti čiabuviams maskolių 
išnaudojamiems ir demoralizuoja
miems su degtine. Kova pasibai- 

tuo m, kad Sinicky-, ant prisa
kymo buvusio vidaus ministerio 
Plebwės,likosi išsiųstas į Jakucką. 
Silnickį, jo pačią ir pagelbininką, 
be jokio tirinėjimo, kaipo bepro
čius, atgabeno į Jakucką. Nuo 
gubernatoriaus Priamurinio kraš
to atėjo paskui telegramas su pri
sakymu ne leisti Silnickio į Peter
burgą, kadangi jis ten galėtų daug 
nemalonių žinių išplatinti. Teip 
mat caro gubernatoriai bijosi teisy
bės.

|| Iš Peterburgo rašo, jog 8000 
darbininkų Steglitzo medvilnės 
dirbtuvių pareikalavo 8 valandų 
darbo dienos; jeigu reikalavimas 
jų nebus išpildyta* jie pasirengę 
štraikuoti. Suštrailcavo 12000 dar
bininkų Putilovo ir prancūziškos 
kompanijos mašinų dirbtuvių, tei
posgi darbininkai naujų laivų var
stotų. Sutraukė kariumenę dabo
ti štraikų apimtas dirbtuves. Me
na, kad prie štraikų pristas 20000 
darbininkų Obuchovo plieno dirb
tuvių, o toliau gal prie štraikų pri
stos su viršum 100000 visokių dirb
tuvių darbininkų.

II Pereitą sanvaitę Londono 
laikraščiai paleida paskalą, buk 
ant Kaukazo, Maskolijoj, aplinki
nėse Šemacbos siautė smarkus že
mės drebėjimai, nuo kurių pražu
vo net keli šimtai žmonių. Mas
koliškas randas vienog garsina, 
kad žinia ta išmislyta, kad ant 
Kaukazo žemės drebėjimo dabar 
visai ne buvo. Šitame atsitikime 
maskoliško rando pagarsinimui ga
lima tikėti, kadangi žemės drebė
jimai neturi susirišimo su politika, 
todėl apie jį slėpti nėra reikalo.

|| Vokietijos randas, kuriam pri
guli geležinkeliai [randas juos dar 
prie Bismarkio išpirko nuo priva- 
tiškų kompanijų; Vokietijoj dabar 
nėra privatiŠkų geležinkelių: yra 
tik prigulinti randui ir provinci
joms], nusprendė, ant linijų nuo 
Berlyno į Hamburgą ir nuo Berly
no į Pottsdamą,trukių varymu pri
taikyti elektriką vietoj garo. Mat 
trukiai varomi elektrikos gali bėg

ti beveik dusyk greičiau už varo
mus garu.

II Pasibaigė dideli Štraikai kero- 
sino sėminyčiose Baku apskrityj, 
ant Kaukazo. Sutartis terp dar
bininkų ir sėminyČių savininkų li
kosi padaryta ant sekančių išlygų: 
nuo dabar paprasti darbininkai 
dirbs po 9 vai., o amatininkai 8 
vai. ant dienos. Darbdaviai turi 
duoti darbininkams: kurą,vandenį, 
žiburį ir kambarį. Darbininkai 
gaunanti mėnesines algas turi būt 
užmokėti už visą Štraiką, o gau
nanti algas kas sanvaitę už pusę to 
laiko.

Ii Mieste Tbeodozijoj, pietinėj 
Maskolijoj, laike peržiūrėjimo ka
riumenės, caro jenerolas Czetiro- 
kin, iŠsitfaukęs kardą, užpuolė ant 
susirinkusių žiūrėti vaikų ir pra
dėjo kapoti: 4 vaikus su visu su
kapojo, o 10 sunkiai sužeidė. 
Turbut vaikus palaikė už japonie- 
čius, kaip Roždestvensky angliš
kas žvėjų valtis palaikė už japo
nišką laivyną. Gal caro jenerolas 
buvo girtas ir nežinojo, ką daro?

II JaponieČiai rengiasi Port Ar- 
tburo uostą pylimais atskirti nuo 
jūrių ir iŠ jo išsemti vandenį. Tas 
rods kaštuos ne mažai pinigų, bet 
kad ant dugno guli daug maskoliš
kų kariškų laivų, kuriuos tokiu 
budu galima greičiausiai išgriebti 
ir sutaisyti, tai japoniečiai tiki, 
kad darbas apsimokės, kadangi 
išgriebti ir sutaisyti maskoliški lai
vai žymiai sudrutįs japonišką ka
rišką laivyną.

II Anglijoj maskoliškas randas 
pasamdė anglišką garlaivį ,,Pow- 
derbam" nugabenti anglis į Vla
divostoką. Atkakus garlaiviui 
į Chinų portą Wooning,” jurinin
kai atsisakė plaukti toliau, bijoda
mi japoniečių. Kitų jurininkų 
Cbinuose rasti • negalima, todėl 
,,Powderbam" su anglims turi 
laukti Chinų porte, o maskoliai 
ne gauna Anglijoj pirktų anglių.

II Ant karės lauko maskoliškoj 
kariumenėj užgimė tikėjimiški vai
dai terp tikrų maskolių. Mat ant 
karės lauko, terp kitko, aprūpini
mui sentikių maskolių atkako jų 
popai, bet juos išvijo caro obcia- 
liški popai. Tie cariniai veržiasi 
ir prie sentikių su savo ceremoni
joms, bet tie caro popų neprisilei
džia. To dar reikėjo ant parody
mo visos netvarkos caro viešpatys
tėj!

H Maskoliškas revoliucijonierius 
Neško stegėsi ties Brodais į Len
kiją iš Austrijos gabenti daug re- 
voliucijonieriškų raštų, bet masko
liškoms valdžioms apskundė koks 
ten kontrabandnešis. Ant einan
čio per rubežių NeŠkos užpuolė 
maskoliški sargai; jis vienog kelis 
peršovė ir laimingai sugrįžo atgal 
į Austrijos pusę.

U šiaurinėj Grekijoj ir Tessali- 
joj 20 d. sausio siautė smarkus že
mės drebėjimai. Laike tų žemės 
drebėjimų vienas didelis kaimas 
likosi su .visu išgriautas; pražuvo 
čia daug žmonių. Grekijoj, 
ypač aplinkinėse Spartos, dideli 
tvanai. Lytus dar nesiliauja, to
dėl reikia laukti dar didesnių tva- 
n4- ______________

U Netoli Schewen susidaužė fi- 
niškas garlaivys ,,Helsingtors.” 
Išsiųstas gelbėti žmonis garlaivys 
„Protector” užbėgo ant uolų ir 
paskendo. Prie to du žmonės 
„Helsingforso” prigėrė, prigėrė 
teipgi 3 jurininkai „Protectorio” 
ir vienas gelbėtojas atkakęs nuo 
kranto.

II Ant susirinkimo Vokietijos 
daktarų, atsibuvusio Berlyne, pa
garsėjęs sviete savo moksliškais 
ištirimais profesorius Muencheno 
universiteto Hahn, išreiškė nuo
monę, jog šį povasarį išsiplatįs 
cholera po visą Maskoliją iki Vo
kietijos rubežių.

|| Paryžiuj, kasant olas požemi
nio geležinkelio linijai, prikasė 
gerai ušsilaikusį skeletą prieštva
ninio sutvėrimo, mamuto. Kaip 
rodo skeletas, čia rastas mamutas 
skyrėsi nuo amerikoniškų: Paryži- 
nis užėmė tarpą terp nosaragių ir 
vėlesnių mamutų.

|| Mieste Lodz, Lenkijoj, 14 d. 
sausio pulkai darbininkų kėlė ne 
prilankias randui demonstracijas. 
Ant išvaikymo demonstrantų pa
šaukė kariumenę. Kareiviai tuo- 
jaus pradėjo šaudyti į pulkus be
ginklių darbininkų ir daug jų už
mušė, o dar daugiau pašovė.

|| Ant gabenančio iš New Yorko 
į Cette 1353 tonas kerosino garlai
vis „Marpesia” atsitiko expliozija, 
kurios laivas likosi išardytas. Ex- 
pliozijos 11 jurininkų likosi už
muštų, kitiems pasisekė prisigrieb
ti Bermuda salų.

|| Pereituose metuose į Argenti
ną atkako iš viso 130000 ateivių. 
Kiek tame skaitliuje buvo lietuvių, 
nežinia, daugiausiai atkako italijo- 

jnų.

II Šveicarijos randas įšsiuntinėjo
į visus civilizuotus žemės kraštus 
užprašymą atsiųsti delegatus ant 
konferencijos apie apsaugoji* 
mą darbininkų. Minėta konferen
cija prasidės 8 d, gegužio mieste 
Berne, Šveicarijoj.

H Varšuvos laikraštis „Kurjer 
Warszawski,” skaitlių neturinčių 
darbo darbininkų Lenkijoj paduo
da ant 800000. Tokius mat vai
sius išduoda caro rando pradėta be 
jokio reikalo karė!

II Vengrijoj atsibuvo rinkimai 
naujų .parlamento pasiuntinių. 
Rinkimai neapsiėjo be muštynių, 
kuriose 78 ypatos likosi užmuš
tos, o sužeistų skaitlių paduoda 
ant 77.

,,19 d. sausio,Mexike, netoli Ca- 
bachi, Yaųui indijonai užpuolė ant 
'važiuojančių per jų teritoriją ke
leivių ir užmušė 4 ukėsus Suvie
nytų Valstijų ir vieną meksikoną.

|| Tin jūrių siaurumoj japonie
čiai pagavo vokišką garlaivį, 
,,Bawtry,” kuris iš Kiaotschau ga
beno maisto produktus ir medegą 
laivų taisymui į Vladivostoką.

II Buvęs repuj>likosOranijos pre
zidentas Steijn sugrįžo iš Europos 
ir apsigyveno ant savo farmos, ku
rią Anglijos randas jam atidavė at
gal-

----- - j_________
|| Vengrijos sostapilėj, Peszte 

žandarai stengėsi išvaikyti libera- 
lų-susirinkimą,šaudydami į žmonių 
pulką, ir pašovė keturias y patas.

II Maskolijoj, ant Kaukazo, ap 
linkinėse Szemachos siautė smar
kus žemės drebėjimai, laike kurių 
pražuvo keli šimtai žmonių.

II Norvegijoj, aplinkinėse Naes- 
dal, nusiritusių nuo kalno uolų 
Šmotų 59 ypatos likosi užmuštos.

Nauji Rasztai
Vaina MoaKoHJo* au Japoni

ja. Paraaze KapmukaM. Tilže. 
11*04 m. Halei*ta Draugo orga- 
uizacĮjoa. 16 pusi.

Šitoje knygutėj aiškinamos prie
žastys, kurių- dėl pakilo karas; 
kaip jis maskoliams sekasi; mobili
zacija ir susipraskim, kur autorius 
aiškina musų pareigas, ką mes pri
valome daryti, kaip išnaudoti caro 
pradėtą karę ąnt musų tautos nau
dos. Nors knygutėj naujo nėra, 
daugiausiai yra atkartojami atsi
šaukimai tos pačios Draugo orga- 
nizacijoą išleisti, bet ji verta per
skaitymo, ypač Lietuvos žmonės 
privalo ją skaityti, joje ras geresnį 
išaiškinimą karės negu visuose 
perleStuoSe per maskolišką cenzū
rą raštuose.

Naujau vejas papūtė. 1 užleis ta 
Draugo organizacijos. M pusi.

Yra tai atsisaukimas Draugo or
ganizacijos, kuri daug jau panašių 
į svietą paleido. Tilpo jis 
Nr. 3 „Draugo”, o dabar skyrium 
išleistas. Aiškinami čia dabartiniai 
prietikiai Maskolijoj, skirtumas 
valdymo budo užmušto Plehwės, 
kuris kitokio budo valdymo kaip 
su kumsčia, sodydams pulkus ne 
kaltų žmonių į kalėjimus suprasti 
negalėjo ir Sviatopolk Mirskio, 
ant kurio ypač musų konservati- 
stai teip daug vilčių padėjo, kad 
net padėkavones jam siuntė. Iš 
tikro vienog mitriai Plehwes ir 
Mirskio yra tie pats, tik keliai, ku
riais eidami tikisi tuos galutinus 
mierius atsiekti,yra ne vienoki.Teip 
mes lietviai, kaip ir kitos Masko
lijos tautos, ir pats maskoliai ir 
nuo Mirskioi ne sulauks nieko ge
ro, randas ii gero noro nieko žmo
nėms ne duos, jegu duos kokius 
trupinius, tai tik žmonių priver-

dar pernai paties „K. Kas.” Ko-
miteto nurodytomsioms redakci
joms [„Darb. Balso”, „Varpo” ir 
„Ūkininko”, „Vienybės Lietuvi
ninkų” ir ,,Lietuvos”], kurios, 
pagarsinusios tas aukas savo or
ganuose, nusiųs jas ar „Amerikos 
Kankinių Komitetui” [Amerikos 
laikraščių redakcijos] ar „K.Kas.” 
Komiteto užsienio atstovui [Vak. 
Europos laikr. redakcijos]. Galų’ 
gale randu už naudingą teipgi pa
akinti, jog kankiniai, ar šeip ypa
tos, nežinančios, „Kank. Kasos” 
Komiteto, o patyrusios apie reika
laujančius paŠelpos kankinius, ga
li kreipties kankinių reikaluose su 
tam tikromis žiniomis ir nurody
mais į augŠčiaus minėtąsias redak
cijas [reikalaujantiemsiems paran- 
kiaus ir greičiaus butų atsišaukus į 
„Darb, Balso” ar „Varpo” ir 
„Ūkininko” redakcijas], kurios 
per užsienio atstovą galės pranešti 
gautąsias žinias „Kank. Kasos” 
Komitetui.

Gruodžio mėn. 1904 m.
„Kankinių Kasos” Komiteto už
sienio atstovas,

A. Vardas.

„Kankinių Kaso*” apy
skaita už pirmąjį pusmetį

(12. XII. oąr2. V. 04).
Įžengiamoji pasarga. „Kankinių 

Kasos” pinigai dalijasi į dvi dali: 
viena dalis yra „Kank. Kasos” 
Komiteto rankose; antroji gi guli 
rezerve ar konspiracijos reikalams 
pas tojo Komiteto užsienio atsto
vą.

I.
UŽSIENIO ATSTOVO*) APY

SKAITA.
ĮėMIMAI.

Atsiųsta is ,,Darbininkų
Balso” redakcijos...............r. 10.38

Iš Amerikos KankiniųKo-
miteto atsiųsta........................300.00

Įimta rubl. 310.38

IŠLEIDIMAI.

Nusiųsta, pildant „K.Ka
sos” Komiteto nusprendimą 
vienam kankiniui...................50.00

Nusiųsta „Kank. Kasos”
Komitetui............................... 250.00

Pačtas ir korespondencija ..3.20

Pra nešimas.
Kankinių reikaluose.

Susitvėrus agrnai „Kankinių 
Kasai” pąČiof Lietuvoj [apie tai 
buvo pagarąinta, neskaitant Ame
rikos laikraščių, teipgi „Darb.Bal- 
so.” N. 1 J. m., „Varpo” ir „Ūki
ninko” N 12 p. m.] ir susiorgani
zavus jos komitetui, visus tarpi- 
ninkystės reikalus tarp pastarojo 
ir „Amerikos Kankinių Komite
to,” o teip ir kitų „Kank. Kas.” 
Komiteto' užsienio reikalus buvo 
apsiėmusij iki laiko vesti vienkart 
abi „Vatpo” ir „Ūkininko” ir 
„Darb. Halso” redakciji. Toksai 
vienok aljiejų redakcijų, gyvenan
čių įvairiose vietose, varomas dar
bas buvo; dėlei grynai techniškų 
priežasčių, labai kėblus ir galų ga
le pasidairė visai negalimas. Pri
siėjo „Kąnk. Kas.” Komitetui pa
sirinkti visai atskirą savo užsienio 
atstoyą, kurs galėtų vesti „Kank. 
Kasos” ^Komiteto reikalus užsie
nyje ir tarpininkauti terp jo („K. 
K.* Korpiteto) ir „Amerikos Kan
kinių Komiteto.”

Tuo „Kankinių Kas.” Komiteto 
užsieniai atstovu teko likti man, 
žemiauS; pasirašusiamjam.

Pranęšdamas apie tai musų vi
suomenei,skaitau už reikalingą teip 
gi priminti, kad aukos kankiniams 

j galima liųsti po senovės visoms,

IŠ viso išleista rubl. 303.20

Iš viso įimta rubl. 310.38

Antramjam pusmečiui at
liko rubl. 7.18

II.
KOMITETO APYSKAITA.

ĮėMIMAS. 

E. A................................. rb. 6.00
A. A......................................... 10.00
N. K........................................... 5.00
X............................................... 10.50
Pinigai, likę nuo vieno 

spektakliaus................................ 5.21
M. R...................................  2.50
VarŠavietis................ -■............ 3.00
Iš Amerikos Kank. Komi

teto atsiųsta............................250.00
P. L. S. D............................30.00
Surinkta.............................. —1.38
IŠ Odesos.................................. 5.00
Nuo Spindulio.. 1.................. 12.00
Zanavyko draugystė............. 3.15
Agotos Kamp. auka............13.00
S.................................................2.00
M. D........................................ 14.05

Įimta rb. 372.79 
IŠLEIDIMAI.

Kankiniams: N 1 — 10r.; N 2 
— lOr. 50k. N 3 — 10r.; N 4 — 
15r.; N 5 — 3r. 20k.; N 6 — 7r.; 
N 7 — 10r.; N 8 — 5r.; N 9— 19r. 
70k.; N 10 — 6r.

IŠ viso išleista rb. 96.40 
Iš viso įimta rb. 372.79

Antramjam pusmečiui at
liko rb. 276.39

Prierašas. Apyskaita už pir
mąjį pusmetį, dėlei nepriklauso
mų priežasčių, labai susivėlino. 
Toliaus, iš viso ko galima tikėties, 
apyskaitos galės būti garsinamo? 
savo laiku.

Už „Kankinių Kasos” Komitetą 
jo užsienio atstovas,

A. Vardas.
•j Šit* pusmetį atstovo reikalus pildė 

„Varpo” ir „Ūkininko redakcija vien
kart fu.,.Darbininkų Balso” redakcija. 
Žr atstovo pranešimą.

Tautiečtal!
Visiems žinomas yra biaurus ca

ro valdžių pasielgimas su paverg
toms tautoms. Kaliniai, Sybe- 
rija, kartuvės — tai maskoliška 
civilizacija, su kokios pagelba caro 
pašlemėkai stengiasi ir mažiausią 
spindulį liuosybės užsloginri.

18 metų atgal Varšavos citade
lėj caras pastatė 4 kartuves ir ant 
jų pakorė kankintinius už laisvę: 
St. Kunickį. P. Bardosrskį, J. Os- 
sovskį ir T. Petrusinskį. Tie vy
rai yra tai pirmutiniai kankintiniai 
už darbininkų reikalus. Jų pasė
ta sėkla išduoda jau gerus vaisius. 
Caras bijosi susipratimo žmonių 
ypač dabar, kada narsus japonai 
laužo ragus priešui laisvės.

Ant pagarbinimo atminties tų 
kariautojų už laisvę,Draugystė St. 
Kunickio Z. S. P. rengia metines 
sukaktuves jų mirties.

Didelis apvaikščiojimas atsibus 
nedėlioj, 29 d. sausio Odd Fellows 
hotelyj ant Sarah st. Pittsburge.

Draogyscziū Reikalai
Balius italių*.

Cbicago, III. Drauzycte ssv. Frao- 
cziazksus Seraf. darė penkta metini ba
lių nedelioj, 29 d. sausio (Jan.) 1905 m. 
Freihsit Turner saloje 3417 8. Halsted 
st. Prasidės 5 vai. vakare. Inienga vy- 
raPsu moterį a 25c. Visus Liete v i us ir 
Lietuvaites kvieczia skaitlingai susirink
ti. kur bus svetingas priem.tnaa ir gera 
proga pasilinksminimai ir pasibovijimuL

Komitetas.
(27-IJ

B-tae Didelis Balius
Chieago. Sieeztas puikiu balius pa

rengtas Draugystes Jaunu Vaikina ne
delioj, 5 d. vasario 1905 m. Polankio sa
lėjo, 800 8. Ashland avė., terp 1? ir 18 
ui. Hale alaidaris 6 vai. vakare, muzike 
bus puiki, svecziai bus priimti kuopai- 
kiaušiai, todėl visi tautiecsiai ateikite 
kuoeicaitlingiauaiai ant saito didelio ir 
smagaus pasilinksminimo. »

Komitetas 
(3-H)

Teatras'ir Balius.
Chieago. Dr-te Dr. J. Basana vieni aus 

parengs antra d. dėl i teatra po vardu: 
Kova ui laisve, subatoj, 4 d. kovo. A. 
Schultzo saieje, 897 Noble sL Prasidės 
7 vai. vakare. Ti kietai po 25—35—50e. 
po teatrui bus balius; pelnai nuo teatro 
ir baliaus eis ant naudos ssv. Myko
lo A re h parapijos. Teatru ir balius bos 
puikus, mušike smagi, todėl neui m įren
kite vist kas gyvu ant saito pasilinksmi
nimo ateiti. A*hlando karai daveis iki 
Blackhawk, netoli sales

Komitetas.
(17—1, 17. 24—H)

5-tas istoriszluu Balius.
Brooklyn, N. Y. Lietuvos buzaiDr-te 

parengė S ta dideli, istorisska balių sa 
progresais Ra baloj. Ž8 d. uosio 19BS«- 
uleje pd nr. 93 Grend st., Brooklyoe. 
Pagal programa bus pirmiausiai priešai 
mas draugyacziu paskui Keistuczio mar- 
izaa Prasidės 7:30 vakare. Po m amui 
prasidės anokiai ir trauktis per visa nak
tį, k ar jauni vaikinai ir merginos sma
giai galės laika praleisti. Inženga drau
gystėms merginom* ir moterim* 15e.; 
visiems kitiems 25c. Bsirdingai kvieczia 
visus atsilankyti.

Komitetas.
Susirinkimas T. M.Dr-tm.

Chieago. Nedelioj 29 d. sausio 1905, 
1 ma valanda po pietų, vietine Tėvynės 
Mylėtoju Dr-tee 19 kuopa, turės uvo su
sirinkimą pn. 3301 A u bu r n av. kerte 33. 
ant kurio užkviecziami visi sanarei už
simokėti metine mokesti ir gausiu ka
lendorių 1905 m. Teipgi norinti prisi- 
rassyti, ssitdingai meldžiu atsilankyti ir 
prisiraszyti prie T. M. Dr-tes.

M. J Damijonaitis, kuopos rauk

Redakcijos atsakymai-
V. P. Rašant apie apsivogimą, 

reikia parašyti, ką pavogė. Po 
tokioms korespondencijoms, kur 
nėra viešų reikalų, bet vien žinia 
apie keno nors apsivogimą, reikia 
tikra pravarde pasirašyti. Už to
kias žinias redakcija ne gali imti 
atsakymo, turi už tai atsakyti pa
davęs žinią. Jeigu kas apsivogė, 
tai reikėjo duot žinią policijai, o 
gal būt vagilių pagavusi.

Maynordiečiui. Tai visai pri- 
vatiŠkas, menkas vietinis atsitiki
mas. Argi lietuvių gyvenime ne 
galima rasti nieko svarbesnio, kaip 
vien apie susipešimą Baltraus su 
Jonu ir jų susiprovojimą? Mums 
rodosi, kad turi būt ir svarbesni 
atsitikimai, o koresp. tankiausiai 
mums siunčia ne vertas minėjimo 
žinias apie privatiškus vaidus arba 
ištraukas iš kunigų pamokslų, lyg 
nieko svasbe«nio terp mus visai ne 
butų

Skaitykite, ką guodotinas kun. 
F. S. Walaszkewicz sako apie gy
duolę Kobolo Tonic:

The Kobolo .Tonic Medicine Co. 
Garbingi Ponai:

Laikau už didelę pareigą praneš
ti jums, jog jūsų puikioji gyduolė 
Kobalo Tonic išgydė mane nuo 
skilvio kataro visiškai. Priimkite 
nuo manęs širdingiausią padėką. 
Sirgau Šita liga, laikas nuo laiko, 
ilgai. Galiu «anžiniškai patarti 
gyduolę Kobolo Tonic nuo pami
nėtos ligos. Tegul tie, kurie ser
ga taja liga gelbstisi pas Kobolo 
Tonic Medicine Co.

Velydams viso labo, liekuosi, 
sn jMgRrL 

S.

Gyduole Kobolo yra 
^elbinga nuo ligų plaučių, kepe
nų, inkstų ir skilvio. Išgydo vi
suomet negromuliojimą, užkietėji
mą, katarą skilvio, neturėjimą val- 
gumo ir visokias ligas paeinančia* 
nuo užteršto kraujo. Ji yra teip 
gera moterims kaip ir vyrams. Ši
tą gyduolę siunčiame į visas dalis 
svieto. Bonka Kobolo prekiuoja 
1 dolerį. Laiškai reikia rašyti len
kiškai arba lietuviškai. Pinigai 
geriausiai siųsti per Money Order 
arba registrą votose gromatose. Su 
visokiais užklausimais rašydami 
adresuokite:
The Kobolo Tonic Medicine Co. 

826 Milvaukee av., Chieago, I1L



=- LIETUVA

Skaitytojams.
' Kurių laikas prenumeratos už 

laikraštį „Lietuvą” yra išsibaigęs, 
malonėkite jį urnai atnaujinti, užsi
mokėdami už einantį metą. Kurie 
iki 1 d. vasario (February) Šių me
tą neužsimokės, tiems busime pri
versti siuntinėjimą sulaikyti.

„LlKTUVOS” IŠEKISTUVė.

žmonės sukilo 
kareiviai artni-

Revoliucija Rosi joj.
Rosijoje didesniuose miestuose 

kilo revoliucija, 
prieš valdžią, o
jos skerdžia juos. Ta revoliucija 
iš miestų pereis ir į kaimus. Dau
gybė žmonių taps išpiauta. Todėl 
kas mistiną savo draugus parkvie
st! Amerikon, tegul pasiskubina, 
tegul tuojaus siunčia jiems šifkor- 
tes pakol dar jie nepateko į maiš
to eiles. i

Šifkortės vra geriausiai pirkti 
„Lietuvos” redakcijoje, kuri turi 
visų kompanijų linijas.' Rašykite, 
o gausite šifkorčių prekes. Adre
suokite:

A. OLŠEVSKIS, 
924 33rd Street, Chicago, Iii.

Už kriaučių aukščiau.
Prezidentui Andriui Jacksonuį, 

žmogui nepaprastai drūto pobū
džio, savo grąžioj kalboj laikyto] 
Washingtone, apsakant būdą pa
siekimo politikoje kameroje vie
tos aldermąpe^kasžin kas iš būrio 
klausančią sušoko: ,,Už kriaučių 
augščiau^—Gėdytis nematau rei
kalo dėlw^kad buvau kriaučiumi, 
nes vysuomet gėrėjausi rekliama 
gero kriaučiaus, kuris mokėjo ne 
tik pasiūti, bet ir pritaikyti drabu
žį. Visuomet buvau teisingu sa
vo atėmėjams. Teisingumas vaiz
boje yra trykštuvu pasisekimo;’ tą 
parodo spartus ir vieavalinis augis 
psadožės Trinerio Amerikoniškojo 
Eliksyro Karčiojo Vyno. Yra tai 
teisinga prietaisa, kuri visuose at
sitikimuose nesmagumo skilvio 
prašalina, -suteikia palengvinimą 
ir gydo. Nedaro ji jokių stebuklų, 
bet duoda pagelbą ten, kur pagel- 
ba yra galima: visokiuose nesvei- 
kiuose paeinančiuose nuo nevalu
mo ir netikusio kraujo, nuo ner
viškumo, kataro skilvio ir vidurių, 
stokos valgumo, pakirėjimo, išpū
timo, negromuliojimo, užkietėjimo 
ir žudymo pajiegų. Yra tai ge
riausia gyduolė išvalymui ir atnau
jinimui kraujo. Ant pardavimo 
randasi visose aptiekose. Juozapas 
Tai—***; 799 S. Ashland av. Chi
cago, III.

PajieszkoHmai.
Pajieszkau apsivedimui irzmintingo* 

doros merginos. Turiu savo gražius na
mus, gražius baldus vertas 8200 ir gera 
darba. Norimi ėmiaus dasižinoti ma
lones atsiszaukli adresu:

Leon Pililis,
630 W. 2nd st., LeadviUe, Col.

• ‘ (27-1).

Pajieszkau savo pusbrolio Antano 
Andriulio,Bliuszkiu kaimo ir vala.,Nau- 
mieeczio pa v., Suvalkų gub.; pusantrų 
metu gyveno Wilkee Barej. Pa. Taipgi 
pajieeikau kunigo Mateuszo Plauszinio. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
am adreso.

Matilda Racziunas,
113 Metropolitan avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo szvogerio Petro 
Liutkaus, Kauno gub., Raseinių pav , 
Viduklės parap., turiu dėl jo *vsrbi*.ži- 
nia. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

Wm. Stanevicze, 
2923 Msrvine avė., Scranton. Pa.

Pajieszkau Andriaus ir Jurgio Krung- 
tovieziu, abudu daugiau kaip po 10 me 
tu yra Amerikoje, pirmiau* gyveno She- 
nandoah, o paskui įsivažiavo in Ch'ca- 
go, paeina isz kaimo Mikalajavo, Gude
liu gm , Marijampolės pav.. Snvalku g. 
Jie patys ar kas kitas teiksi* duoti žine 
ant adreso:

Antanas Ivaszauskas,
35 Essex st., Athol, Mass.

Pajieszkaa Antano Mikalauckch nese 
ui ai atvažiavusio isz Lietuvos; turiu prie 
jo labai svarbu reikalą. Jis pato ar kas 
kitas teiksis duoti žine am adreso:

Petras Mikalauckas, 
C*rrolltown, Pa.

Pajieszkau savo brolio Petro Lopu
ko, Kauno gub„ Panevėžio pav., Pusza- 
lotu parap., Miegoneliu sod., turiu prie 
jo svarbu reiksią. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso;

Juozapas Miseviczius, 
Box 389, Weitville, 111

Pajieszkau Jono Mazio Jankevicziaus, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Pumpenu 
v oi., Irgianu kaimo; turiu prie jo svarbu 
reikale. Ji* pato ar kaa kitas teiksi* 
duoti žine am adreso:

P. Baronas,
34| N. Second st., Kansan* City, Kaus.

Pajieszkau vaikino lietuvio, katras 
moka grajiti ant korneto ir turi norą pri
gulėti prie orkestras. Norintis malones 
atoiszaukti adresu:

A. Kangiser.
141 E. Main st., Amsterdam, N. Y.

Pajieezkau Juozo Savukaiczio, Suval
kų gub., Vaitkabaliu gm., Krasaucku 
kaimo. Jis pato ar kas kita* teiksi*duo
ti žine am adreso:

Pijus Peczenkis,
Boz 537, Spring Valley, III.

Pajieezkau Juozo -Stankevycziaus, 
pirmiau* gyvenusio 12 Brido st., Pitts- 
burg’e. Pa, Tunu prie jo labai svarbu 
reikale. Jis pats ar kas kitas teiksi* 
duoti žine ant adreso:

M Paczesas,
131 North 4th st., Brooklyn. N. Y.

Pajieezkau savo brolio Kazimiero Dir- 
aoe, Kauno gub., Vilkmerge* 
dokliu pkrap. Miszkiniu 
Jis pat* ar kaa kitas teiksis 
ant adreso:

Amoo Dina, 
MM Howard st., StouzCity, Ia.

pa v., Ma 
sodžiau*, 

duoti žine

NESIUSK PINIGU!
■■■■■UKIHBMMMhk pagaminti motu tavom* ir kitalioguriA

duotune lukatančiut dolknu verte*

B* adreta Ir artiautla t z prato nacija, nte* tau 
C liūtim* Į kora pieta tekančiu tavurui J 6oxta- 

puttta eigar*: i Ht. MOttata arba
eerUta laUtrotnli. tuiaru rtrjMt (paminėk ku- 

rodoad Mp. kaip tto.M 
rrriti laūrr.dtlii ir gv*raocl> ant k m^tu kad 
mea, trl tugM. Mtalir.lm* ni dyka, art* ap- ■en «* i * ate a 4 vvum attl tai —   a . —

OMofo «ėijtooį t Kario, Amata o t pilka; i 
atiaĮkalnUrako ir ręnžoHu guatžu,- i pora

Nei $1 Nereikia Moteli iki'lszgydymui.

Didelis darbas — kibkim visi!
Tegul bus pagarbinti tie musu broliai lietuviai, kuri* nusprsnd* tokia gora- 

rakejyzt* dėl musu visu lietuvninku Suvienytos* Valstijose Amerikos įmaišyti 
Hoespitole arba Ligonbuti, po vardu ..Susirisaimas Lietuvninku visos Amerikos 
ir kartu priglaudimas siratu.” Tegul bus pagarbinta visa Lietuva Suv. Valsti
jose su visai* jos sauariaia. kurie de* apieras ant i n taisymo tu namu.

Broliai, pakelkit akis augsztyn ir prisiveitekil am tu namu su 3 kryžiais, ir 
supraskite, juog ežia atrasite sveikata priepuolyj ligos ir prieglauda surasite. 
Prašiom broliu* atminti, juog nei koki darba negalima atlikti be įnagiu. įnagis 
visiems broliams yra žinomas, t. y. centai, dolerel, salintai, tukstancztoi Ir lt. 
Musu Lietuva yra pripažinta tzventa, o aanarlai smarkus vyrai. Visada esantia 
ant varto*, padaryti gera netik dėl savęs, bet ir dėl kito. Kiekvienas pamatis 
szventus kryžius isidrukavotus ant popieros ir pasistengs anuos ingyti ant mur* 
volu namu lietuvisakoe iigonbute* ir prieglaudos namu. Dekim, broliai, po 1c., 

'padarisime dolerius, szimlus ir tukstanezius, ir turėsime zavo locnszti ant amžių 
neiustanti ir visad* sava. Del iszbudavojimo Iigonbute* susirisso tavorcsysl* po 
vardu Susirissimo Lietuviu visos Amerikos ir tur ant to Charteri, daleldanti 
daryti mitingu* po visu* miestus Suv. Vai. Amerikos ir rinkli apieras ant pami
nėto darbo su žine centraliszko komiteto. Mitingai atoibuna kožda nedeldieni 
apie 7 adyaa vakare, kokioj norim Halėj, po nusprendimui centr. komitetą

Prie tavorsiczysiee priguli kiekvienas lietuvis ir kur jis negyventu su vienu 
doleriu inžangoa in tavorszczyste ir 25c. padotku kožna menesi, Iss kuriu aptu
rės pagelba pripolke li^oe ir posmertine pagal nusprendimą konstitucijos. No
rintis prigulėti prie tavorszczystes ir siusti kokias apieras, ar turėdami kokius už
klausimus, visada prašiom ato iššaukti in cemralisika komitetą po sziai* ant ra
stais:

Prezidentas tavorszczystes F. Golubickia, 3305 Auburn av , Chicsgn, III. 
““ Sekretorius D. Giacaaa, 4556 S. Ash'and av., Chicago, III.

Atsiszaukdami paminėkit kokiame laikraazlyj apie ta skaitėt. Me* In t* 
pati laikraskli duosime atsakyme ir paminėsime kiek kas atsiuntė apieru, arba 
ko kito ir teip toliau* KOMITETAS.

perllnrek vtoka Ir jalcn tau tte daiktai tinka, *Anx>li< k ei prašai *:i.»7 Ir atvesimo kaltu* ir 
paailmk tavorr*. jei netinka nemokėk na vieno «antp Vilka* ko m-a norima, kad reko
menduotu nu-l mu* tavo draugams 8* >« daile tat tu moter'iku laikrodėliu ir Otnoilu lirų k-troluia- 
ilu kaituo> I17U. Me* galime juo* prialoetl tau tr p-*čtu, >igu eu uSacagy** nrutual vien* 

pinigu* ir BSc, ant p~zu> kaitų.
T-*- A.. MOLLAND 4c Co., lAri XVaahinjrton Ht , CThlcmao, III.

M A K* J A D()W1ATT

Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. I8th Street.
Nuo Stos iki 10to* ryto, 
ano T-to* Iki • vai. vakar*.

Nedaliom, tiktai nuo k-to* iki 10-lal ryto.

TeleiutiMt Morgan 13N2. 
Telefonoot galima i** kiekvieno* 

aptiekė*.

Ant 17 Akmens
Ullrodillt

Hateatuoiaa reenlta. 
toriu, suauki* užtuko* 
■a* ir u uttaiomat, vj - 
rišiku ar moterittkaa. 
I8K tukt uotai, dvigubi 
“Hunto** MdmE 
krsiial iaakvteikuotaa. 
(Tikrai gerai laika rodo

^<Xft^JvL ijfjf) «ulut>nhulio t trnu, 
T£G ■’MMyr kaipo geriausiai laika 

t uotas ant 25 motu. 
Uty laikrodėly pasius* 

•ta* O. O. D. ant kiekvieno adreso, su pavaly j> 
toaegaaaiiBeoU Jsigs bu* toks kaip rsaao 

asa, ateltnckek tiprotui S3 7S Ir atrasim* 
kaistas Ir patnmk laikrodėly, >l ne, nemokėk 
•a vieno cento. Ataiink. kad nt toki pat laikro
dėly kitur mokėsi •3S0C. Prie is krodebo dat 
pridedama U«C auksinu labai (ratu leaoiunlf 
•u kumpus dykai.

Pajieszkau Antano Koveckio; du me
lai atgal jis gyveno Chicago. Ji* pats ar 
kaa kitas teiksis duoti žine ant adreso. 

Peter Balcevyczia,
Boz 710, Spnng Valley, III.

Pajieszkau apeivedimui merginos nuo 
20 iki 30 metu amžiaua kuri galėtu maž 
daug susiszneketi angliszkai. Estu tik
ras lietuvis iss Suvaiko gub., kaimo Pa- 
bakupiu, 34 metu senumo. Norinti ar- 
czisu dasižinoti teiksis atsiszaukli ant 
adreso:

Wm. Kudzma
Burke, Idaho.

Pajieszkau zavo vyro Ignoto
Kauuo gub„ Sziauliu pav., Pavandenio 
parap, keturi metai kaip Amerikoje; 
pirmiau* gyvenoChicagoje,paskui We*t- 
viltoje, III. Jis pato ar kaa kitas teiksi* 
duoti žinia adresu:

Veronika Pacziene,
448 Keat st., Brooklyn. N. Y.

Poeto,

Žiūrėkite!
Padarome naujausio* ir gražiausio* 

madų* peliukus, baltom* kaip perlu 
kriaunimis, geriausio plieno geležiam*— Į 
gali barsda skusti, su tavo vardu, pra
varde ir pilnu adresu indelu tss vieno* ' 
puse* kriaunų, isa kitos puses su pa
veikslu tavo paties ar tavo draugo ar ;

siu presidsnto Roosevelto ar szv. Tėvo, 
j kas ka norės, ta indesime in kriauni*. 
, Preke nuo 60c. iki 75c. ir 81.00 ir nuo 
181.10 iki 82.50. Savo darba gvarantuo- 
Jam*. Norinti indeli savo paveiksią tu
ri Ii prisiųsti mums drauge su užstelia 
vimu ir pinigais; ant bar g o niekam ne ; 
darome. Pinigu* galima siusti per Mo- 
ney Orderi ar registmotoee gromatoee : 
saitu adresu;

Kizell and York*.
Eagle, W. Va

Aukos Tautl.Hzkiėms Reikalams.
Aukos Visstaliui Įsi Tborp, Wi*., per 

Fr. Mikolainl: P. Giatcsas 25c., Kas. 
Lionas 30c.

Aukos Auszrai iss Brockton, Mas*. A. 
Baronas ir M. Supulionis po 50c.

A ūko* iss Herrin, Iii. J. Rsulinaiti* 
50c. F. Ambrssevicsia, J- Benėorsitis, 
A. Bendoraitiene, J. Peciiukaiti*. J.Bul- 
trussaitis, J. Anselis, A. Jurkeviesis, 
J. Peciiukaiti*, J. Peciiukaiti*, J. Ka
uke vyci’a, V. Zorckis, O. Ambraiėvi- 
ciiut*, T. Kaapercku, V. Silikaa, A. 
Rutkauckaa, F. Martinkeviciia. J. Bit- 
kauckM, K. Bilkauckiene, J. Puilauc- 
kaa po 25c. R. Pecziukaitiene, M .Roci- 
kus, U. Jurkeviciiene, J. Sedereviczi*. 
F. Lukosieviciia, J. Sunitas, J. 7x>rc- 
kia, J. Benaitis, M. Benaitiane, J. Burb- 
lia, R. Jankauckas po 10c. J. Grickia 
15c. Viso 86 50.

Kankintimams 84 00.
Mokslaeviam* 82 00.
Visztaliui 50c.

Pirma* LietuviMzkaa Sali uitas.

Bell* Phone -X E’ Phoae 1033-A

Geriausias alus. Puikiausi Havanos ei 
garai, Importuoti Vynai ir kiloki gėri
mai. Savininkas geras lietuvis, apeipa- 
iinee su visokiais bizniais; reikalaujan
tiems rodą* duoda dykai. Apsilanky
dami czi* lietuviai ras sau užgadedini
ša a. (Al-K)

JULIUS GALM1NA.
400 Mechanio st., Camden, N. J

„Darbininku' Viltis“,
SmagtaiiMla* 

LietuvtMKka.* Lalknuatli*.
Nesilaiko Jokiu partija — dėlto jo ži

nios t* ibi ogiausio*. Iszeina kas subat* 
Ir kaaztuoja tik 8150 už visus metu*. 
,,VILTIS uvo skaitytojams duoda di
deles dovanu: laikrodžius, laikrodėlius, 
auksinius žiedus ir lt Kaip rauti įsa 
dovanas, pasiszkinta „VILTIJE." Pa
taisyk Postai Card'* stumdamas uvo 
adresa. o rausi už dyka pora numirtu 
„VILTIES” su paaiszkinimai*.

Adresas: [27—1]

„Darbininku Viltis,”
SHENANDGAH. PA

raaarga serga n t lema vyram*.
Visi SMadteaiolai garsingi gydymai per gro

Eicelslor Yatcb Co„
tMM> Central liauk Bldg,Cbica<<h.

Naujas Iszradimas.
Musu naujai iirasta^ ir patvirtinta* 

geriausių daktarų vynas, vadinamas:

sis* už visuskitu* iki šiol buvusiu* kar
ėtus ir kitokius vynus. ToguTonic pra
šalina visokia* ligas, kaip lai: Ikumt- 
tixm|. neuralg.a. skaudėjimą vidurių, 
sunkumu ant krutinės, taipgi taiso a- 
petitę; žodžiu sakant yra reikalinga* 
kiekvienam žmogui Mes tarnaudami 
savo guodotiniem* tautiečiam* vely- 
jame dM persitikrinimo paklausti sa
vo artimiausio saliuniniko apie tą mu
sų naujai iiraatą vyną Togo Tome. 
Prek* už butelį 81 00 ui tusios 17.50 
Reikale prašom atsmaukti ant adreso:

TOGO WINE CO.
517 Mihsaukee Ase.. CHICAGO. ILL

Šils $30 Aatsinls lalirodells

Mdvdami siuntimo kaklus.

kinio, jog atlyginsi be užvilkimo IlknslM M pa

kosėto, tat rrvnai* tai nm. 
pastatam! laikrod*Uakn

M RCOH a Oe.Wheleualeru, Oeot *1 Chicago

Dominika* Josiedaa. kuri* buvo sužei
sta* 10 d. sausio, 16 d. pasimirė ir likosi 
palaidotas ant szv. Kazimiero kapu 19 
diena szio menesio. Jisai paėjo isz Kau
no gub., Sziaultu pa v., Užvincsio pa ra p., 
Gndeliszkiu palivarko, antri metai Ame
rikoje. Kas norės apie ji daaižineti ar
ėsi aus tegul auisiaukia adresu:

46 Canalport av., Chicago.

Pigiai ant pardavimo grocerne Lenkų ir 
Lietuviu apgyventoje vietoje, pigi ran
da; galima du bizniu laikyti; sziaurinej 
dalyj miesto.

405 Eiston avė.

Pigiai ant pardavimo geru lotu ant 
Hermitage avė. arti 46 to* ui. arti lietu- 
▼iazko* bažnyczioa. Ataisuukite 
,,Lietuvos’’ redakcija.

in

Kas Prisiims
Už 5c. marke (štampą'* gaus 

sienini Kalendorių. Adresuokite:
A. OLŠEVSKI, 

924 33rd Street, 
Chicago, III.

Kur gali gauti „Lietuvą.” 
„Lietuvos" redakcija turi savo agentus 
Brnoklyne, Philadelphijoj, Baltlmoreje, 

Betai agentu adresai. 
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Orand *t.
Jo*. Stunskis, 227 Berry st. 

Philadelphia, Pa.
J. Guda vieše, 3104 Richmond, St.
Jo*. M. Bmoleoski, 783 So. 2-nd St., 

Baltlmore, Md.
Wm. J. Morron,

d. E. Cor. Sharp &, Camden st* 
Pas szituos agentus gausite „Lietuva 

už 5c. kas subat

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

vert* 25c. gausi dykai. Jei užsirašy
si laikrasztT,,Lietuva" ir užmokėsi 82.00 
už viso meto prenumerata isz virszau*. 
,,Lietuva" yra didžiausias ir geriausia* 
laikruzti* visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk 82.00 su savo aiszkiu adresu 
o gausi , Lietuva" kas subata per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvo*" 
Iszleistojo, adresuodama* teip:

A. OL8ZEWSKIS.
924 33rd St. Stttion 60. Chicago, II

gu Ūkite ia teisybė ir reikalaujate pagalbos nuo 
užaikroeitamn lytisska bei nervissks ir kitokia 
ligų (isagydome nuo girtybes — neginant galima 
induotl gydnolesl sa masu Naujausio Methnda, 
nuo kurios tukstaneaiai pusirslbelo Kas nori 
rodos, teprtstunesla u* 10c. stempu. o gaus visa

KoeniffMberg Rperialints, 
Box 108, No. South Eigbt Street, W llllnmsbnrg. 

Brooklya. X. Y.

Auksuotas Laikrodėlis

Ip/unkdto auknni iaikrodėM. 
(medi ton likai, lūkėtais, koteliu

duriu C.O.D. ir etpraoo Kaitau 
apmokėtai* už A.'l t»M f tiikriitimat *a » ate- 
tu, retežėli* Ir kabuti* tu kožnu laikrodėlio. Šil
tas laikrodėli* nepajuoa. kaip kad pleituotatlt. lai
ko taika kuogeriautlai ir yra vartojama* geležin
kelio tarnu. JU Dr«io kaip už 
laikrodėli... ir kiti valtbtai prato už 
pri.iun.l tu pareikalavimu *3 98. tai 
pulku žiedą ar peili dykai Ir patlMima laikrodėli 
ąptaugota pačta. uMMydaml tau tiuntimo kaltu*. 
Dyksi jRnat laikrodžiu jei pirkti ar parduoal 
vJ*ft*>*eli«. Paminėk kokį, vyrilkų ar moteriškų.

D«Pi 107, Chicago. Iii

110.00. Jei 
■s duosime

JONAS 8ZOLI8,
Pirko narna už 86000 00 pn. 4rt<>8 S*

Latiln st. Chicago, 111. ir atidarė ja 
me

Grosorne ir Buczerne.
Užlaiko uviežia ir gera tavora ir visk* 

parduoda pigiau negu kiti.
(2—25—06)

Sallunas
JUOZAPO PAPIEVIO.

471 So. Canal St., CHICAGO.
Pilnas geru gervmu. puiki vieta užeji- 

mui, biliardas pasibovyjimui ir saliunin- 
kas gers* žmogus, jei neturi draugo ji* 
pade* tau gerti. (11A~08)

Ar Susiszlapini Lovoj? 
Sutltzlapinimat lovoje t’miefrant D labai tanku* 

•zlapmimat yra putlet Ilga, o ne paproty* arta pa
sileidimai kaip tmonet mielina. Be padribo* ta 
liga nuolatal eina blogyn Ir ant galo ateina tekt 
laikai, kad tzlapuma* be peratojlmo varva. To
kio žmogau* niekt nenori laikyti ir ji* daug ne- 
prilmnumu nukenczla. Mutu "UROKURA" gy- | 
duole už »J.00 lizgydyt ta geda daranciia llgalr 
padaryt tave .velku, linkimu ir laimingu, be atal- 
traukimo nuo darbo ir jokiu neparankumu. Ne-I 
lauk bet tuojau* pritiuik mum *8.00. o met itt- 
tiutlme ta gyduole tu pilnu pamokinimu kaip ja 
vartoti ir kaip užallaikvtl kad greieziau pagytum.

JONN’S SUPPLY HOUSE CHICAGO, *iix I

Dykai! Dykai!

L—VA, F. 0. Bei 268. 
VADISON 8Q. N. Y.

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS.

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

Gyvenimu viriui Aptiokos.

CHICAGO, ILL.

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

Nerviszki Vyrai.
Vyram* ralkalaujantiam* pagalbos prlsiunnlu

ta. f*4a patarga
ATSAKU! Al.

8ri patars* yra vyrami tarrtaulM narvltt- 
ko* tlttemo*. kari* per tavo jauaytte* klaida* ta 
papilde. Klaotyklte mano patarimo. Sustokite 
oaada pateotuotat apvavmsut vtlttut. rleklritt- 
kut dlrioi. "tpeclallttut" Ir kitu* netikutlu* be 
verte* gydymui. Nao diržu uepagytlte, o n uola 
tai vartadami vaittut tunalkytite pilvo Slehctio- 
ji m t. uSnuodlttlte vlta tlttema ir padarytu* 
tavo ilga nelttgydoma

Daug meta at* keateiaa tavo jaanytta* klai
dai, Bervltzkama. naktiniu* tekėjimu*, tkoka 
vyritzkumo. tllpna atminty, ttoka ambicijai, 
neramumą, gedi ogu ma. strėnų tkaudejlma. vIm- 
tlny naailptma Ir tt. kaip paikara* pirkau ir var
tojau viaoktat patentuotai gyduole* Ir vltka ka 
tik IttgirdM. Ant galo buvau prlvtrttat valiuo
ti In Eropa pagelbo* jiatzkoti pat gariu daktare.

bovo uSratiytl. a*z IrAabar turiu pa* >ave. Kaip 
tai tanko yra pagyti nuo to Ilgo att Stna* ut 
patyrimo, todėl mi norlo ir kito* pagelle-tl Ka* 
man aprattyt tavo liga, att iam patlu*io utp4- 
otetvtame laitske to recepto kopija tu patari
mai* dykai. At* jao gavau ttlmtot laitzku it* 
vilu tilo* t ta Hat krantu nuo vyru, kori* ranto 
kad Imdami valttua pagal tiy receptą vltitskai 
pagijo, teip kaip tr atz.

Recepte uSraeeytl ttipru* bet nevodlngi mi
ltai ir receptai teip paraityta* kad vaittut gali
ma gaoti kiekvienoje gerojo aptlekoje u* malu* 
ninigaa. Gavę receptą, jot nenoretlt* patyt eiti 
io aptleka utetelluoti valdui, tai paratztkll* 
man, o att jumt joo* otla Chicagoje padruni n 
t|alr prlduntlu Alt netunetiu C O. D. kad 
ittviįloti nuo jut pinigu*, arba parduoti jumt* 
vaidu*, kuriu jut nenorite. Jeigu patemytfte 
mane kame nori neteltlngu. galite tai paganyti 

tzltame puoliame lalkratttyje.
Stl paaarga gal nebūt daugiau seninama, 

taigi raitykite man ttlandtan, o gaualte to re
cepto koplia Ir reikallngui patarimu* dyka! 
taojau*. Sty patlulitlma att galiu atlikti be jo
kiu jum* katztu. Adretuokite:

C. B*nt**n, R. M. 5*x 655, CNcag*, IH.

Kaulai kur tu 
bejei? Nugi pae 
Petrą Beleki ne* 
labai o
P** J1 galima aui- 
vedytl, nes Jis turi 
puiku Ir sssUa ba- 
varska alų, gardžia 
ruska oczisiciena 
arielka, cigarus net 

is* Havanos, o issaigerus gauni žmogus 
puiku užksndi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamlsta kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veeeliu ir milingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už tlumoesiu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pa* ma
ne, o ass Jum patarnnuaiu už dyka v įšo
ki uote reikaluose ir pruvoce. Atvažiavę 
Įsi kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakls,
88R1 Auburn av., C h i rago, 111.

(Tartie 33-ioe ui. ir 33-io PI.) , 
Telephonas Yard* 6013.

•E 5 =
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Naujausiai Isirastos

Pro t. J. M. Brundza
N** York ABrooklyn, U 8. A.

Dykai aukainia I-aikroatrita

Ukuilukut

t peatiyutu 
Alely gy 

yra apra>tv 
ja iaaaigydytL

TEISINGIAUSIA FIRMA 
LaikreMllų. lenciugeliu. žiedų, špilkų, 
skripkų. klemetų, fleitų, keacertiakų, 
armonikų. Ir tt
Kada tik reikalausi iJ viriminėtų 

daiktų, tai kreipkis pa* M. J. D*mi- 
jonath į Chicsoo, o čia gauti ge
riausių gatunkų tavorus už mažes
niu preke negu pas svetimUutį.

J*igu dar neturi mano sstauooo. 
tai rąžyk iendien prisiuadams už Jo 
markę dėl pačto kaitų, o Aažakogę 
gausi dykai. Adresas:

M. J. Damijonaitis
3108 S*. Halsted 81., CHICAGO, ILL.

Asi etų teniautla* apecljalltti* Chicago) nuola- 
tintan* gydyme vyriuku Ir uitenrgitlu Ilgu.
Asz iszgydau nuodugniai kraujo už

nuodysima, reumatizmą, užaenejusias 
paslaptingas ligas ir ligas paeinanezias 
nuo žagitno save ir tazdykumo; gelvma 
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvos, 
skaudejima po krutinę, sąnariu, nugara 
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta jvlakimi 
azirdies, užyma aus v te ir galvoje, dre 
bejima kraujo, pameiinavusius paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple- 
nias ar runas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, indu busiąs akis, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo, negalejima miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skuroe, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
□uolatai nuvargęs ir greitai paiistantis, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkoe aa 
lys yra nusilpneje jog negali atsakaneze 
atlikti vyro pnderyseziu ir neturi vai 
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, ta. 
ateik ar raazyk pas mane o asz auoeiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiazlapinimas lovoje bemiegant yrs 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne- 
jieszko pa geibo* tikėdami jog negalima 
iszsigvdv ti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtilcrinu iazgydyma trumpam laike.

KIYU VISOKIU UiU DYKU.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviazka knyga apraszanczia vi
sas vyriszkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo ju apsisaugoti ir uzsigydytL
ha, D M Dncc I7S S. Clark SLkerte 
Ui* D. 171. KUud Monroe. Chicago, III.

Ofitat atidarytat katdlen nuo9 Iki 4. Panedclto. 
Berado*. PetnyozkM ir Bubate* vakarai* nuo 6:3C 
iki 8. Nedaliom nuo 10 iki L

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
GanHiH nietii^kan užžiurStojaB, užbaigęs vokiškus ir amerikoniukus Universite- 

tuą, su daug metų patyrimų yra autorium, išrodinėtoj u m ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir už^isenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustojimas gyvybės, lenkimasis draugijos,^sunykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam lai{>snyje bet atmiuk kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk fa IA y va i begėdystei ar pasididžiavimui suturėti sa
vą nuo sugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau 
yra per vėlu.

Limpančios ligos, kaipo kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varpos ra vėl io, uždegi
mas pūslės, sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme gydymą virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai patirsi greitą paleng
vinimą, bet visišką išgydymą.

Atmink—Mes duodame užtikrinimą išgydymo kiekvienos ligos paimtos ant 
gydymo. Jeigu tu negyveni Chicagoj, tai rašyk prašydamas klausymų lakšto. Tu 
gali būt išgydytas namie, jeigu suteiksi mums gerą aprašymą savo ligos. Gyduo
les sukrauname in mažas, be jokių parašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų 
atydos kas jose yra.

Gyduoles Dykai iki IszgyjimMi.
!

State IMedical Dispensary,
Pietvakarinis kampas State ir Van Buren gatvių.

Inejimos per 66 Van Buren gatve, mimas 6, Chicago, III.
■ •* uipcUjmt vtun ksnėishiiu * nuo uz*i**««iusių Hfę. iw« kurią negalėjo ižsigrMi. atsmaukti j Musą gyžynyėią ir psmė- 

______ Į frii muvj NAUJA BUDA, kuri* yra laikomas už neklai<lir.gą.

Ofisb vųlsndos: nuo 10 ryto iki 4 po pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedėliota* ir iventadieniai* nuo 10 tik iki 12.
RODĄ DYKAI!

Guodounomg tautiszkoms ir baž- 
u-tincmt "prakgystems iardirba 1̂ 
Katunare, Amerikonlnzkan 
Melioną*, Bzst 
tuo, Knka-an-

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve
Guodoliniems Kunigam* iszdir" 

Arnoto*.. 1 laimuti- 
itų Albus. Malas ir trisat tai-

paredua. i! _ i arba guodotini Kunigai, kad Jutu
darba* butu priderančiai atlikta* ir tuom suszelpti tauro tautetę, paveskite ji tikrai 

r

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. DItI»I»o St, Chicago, IH-

F.PBradchulis 
Attornej and Conoselor it Liv. 
Chamber of Commercč Bi<U Room 709 
S. E. Corour LaSalle & VVashinguin sis. 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3643.

Riunintuiis lietu trys advokatus, bairęo 
mokslą lurisprudeucilosozion Amerikoj 
Weda proiras kaip ciariliszkaa eeip ir 
kriminaliszka* wi*uoee suduoto.
Beu. 3112 8. HAlsted arti 31 nio*. 

Tel.Yarda 6046

Iszmegink Viską ir Palaikyk Geriausia.
Ir vėl naujas metas pasekmingo gydymo ligonių pasibaigė Dro E. C. Collins’o Vai- 

stininkystos Institute.
Daugelis sirgusių /vairiausiomis ligomis tapo išgydyta ir dabar džiaugiasi 

vėl iš savo pilnos sveikatos ir laimės. Skaitlius ligoniu gydytų bėgyje pereito 
meto Profesoriaus E. C. Collins'o, yra toli didesnis daugeliu tūkstančių, negu 
bėgyje kurio nors iš pirmesniųjų metų.

Tokiu budu trusas šito garsaus Specialisto išgelbėjo Žmonijai labiau ne
gu kuomet nors pirmiau. Pereitame mete tūkstančiai gydinių rašė Drui E. C. Collins'- 
ui, velydami jam laimingų Naujų Metų ir pasisekimo kitiems metams.

Kožnas sergantis vyras, moteris ar vaikas pirma nusidavimo pas kokį ki
tų daktarą, turėtų kreiptis prie uždėtojo Šito garsaus Instituto. Šitokiu budu 
kiekvienas ligonis, ar jis gyvena New Yorke, ar už šimtų mylių nuo New Yorko. 
gali pasiklausti rodos pas pirmos kliasos specialistą per laišką ir gauti nuo jo pil
ną nurodymą apie savo ligą bei vaistus išgydymui ligos, kuriuos jis apturės, 
nereikalaudamas net išeiti iš savo namų.

Iš daugelio padėkavonių, gaunamų kasdien, męs pagarsiname tik kelias 
dėlei stokos vietos, bet šimtai kitų gali būti pasiųsta bile kam, kuris sirgdamas jų pa* 
reikalautų.

Šitie žmonės, sirgę sunkiomis ligomis daugeli metų, buvo išgydyti šiame 
Institute. Tu gali teip pat išsigydyti, kaip ir jie. Perskaityk jų padėkavones.

Ilgydytas nuo komorotoiį Ir ligos pūsles

Ikgydyta nuo ursisenėjusios skilvio ligos ir
Ar galima reikalauti daugiau ir geresniu • Skausmų inkstuose.

Garbingiausias Profesoriau: .
Turiu Viltį. jo< KUiaiotinM Proiescriau 

malonės! perskaityti kelis indžiu* dėkinirumo-. 
Sirgau syfllln suriri per penkis metus. Ėjau 
įuss visokius vietiniui ir aplinkinius dakta-

tyfllit kat tyki* giliau leido lakui* mano or- 
pnnuman ir teip lėtiplėtojo. kad netarėJau M.

įro~-~ gyvastį. Vierias ii mano draugų parūdijo man 
< paraityti pas Tamlitų >*rot., kurkiau nenoriu 

paklausiau. Ataakyman gavau vaistusjiuo ku* 
nų pasijaučiau geriau, taigi paraitau antra 

\ ' kartu. Nuo tų paskutinių kasdien jaučiausi 
‘ sveikesniu ir iiųd.ien. galiu drąsiai pasakyti, 

jogesiu pilnai sveikas. Vitai meldžiu priimti 
nuo manps Sodžių* tikrodėkingumo ir ai ru- 
pinsiuosi nurodyti ant Tamistosisavo bendra- 
broliams kaipo ant geriausio daktaro.

Su jausmu dėkingumo pasilieku ant visados 
Ksan-ery Zaryba,

Mana Belinb, 
R. F. D. N. 3, 
Clarkson, Neb.

priaiuntrl man gyduoles, kuriomis pradėjau gydyti, Ir pati nu: 
bėjau, kaip ui poro* sanvaičftį pasijaučiau pilnai sveika.

Uitai tegul Tomistų Prof. Dievai uilaiko saro globoj ui ai 
bima manus nuo neiėvengiamos mirties.

Šito velija deganti dėkingumu gydinė, 
Klementy na Navreocka, 

Draloge, Ko.

Paul Wasilewski,
Box 116,

i i Grampian, Pa.
G«odotina» Tamlsta Profesoriau:

Suvirtum 13 metų kentėjau nervilkus galvos skaudėjimus, turė
jau baltasiaa antdrapanes. nupuolimų gumbo, gėlimų vidurių tratai- 
nų nusilpnėjimų. Jidkojau pagalbos pas yvairius daktarus ir spe
cialistus tfjsykį net pasidaviau operacijai vienoje U klinikų ir 
nieks man netik nedavė palengvinimo, bet prieiingai. liga mano kas 
sykis labiau plėtojosi ir jau maniau, kad reikės skirtis su lluo svietu. 
Ant laimės atėjo man mitli* pavalyti pas Tamlstų Prof. ir Tamlsta

jei sergate kokia žemiau paminėta liga, tai nelaukite, bet drąsiai ir atvirai kreipkitėsi į Dro 
E. C. Collins’o Vaistininkystos Institutą, kuriam nėra tos ligos, kurios jo patyrimas ir vaistai ne
pergalėtų. ....Jis išgydo pasekmingai visokias ligas: Chroniškas ir užsisenėjusias ligas — plaučių, kruti
nės, skilvio, žarnų, inkstų, kepenų, pūslės, kaipo ir visokias ligas papilvinės plėvės, skaudėjimą 
gerklės, nosies, galvos, nerviškumą, drebėjimą ir skaudėjimą širdies, katarą, užsišaldymą, dusulį, 
kasulį, plaučių ir bronchijinį kosulį, spiovimą krauju, šaltį ir karštį, trumpą kvapą, nevirinimą, 
neuralgiją, reumatizmą, gėlimą kaulų, deginimą ir skaudėjimą strėnose ir nugaroje, auksagyslę, 
hemoroidas, trydą, užterštą kraują, tynimą kojų ir kūno, vandeninę, geltligę, nuomirulį, lytišką 
nejiegą, arba blogas pasekmes savižagystos, silpnumą sėmens, užimą ir tekėjimą ausų, slinkimą 
plaukų, pučkus, niežus, dedervines ir žaizdas. Visokias moterų ligas vidurines ir viršutines ir 
skaudėjimą galvos. Nereguliariškumą antdrapanių, baltąsias, nupuolimą gumbo ir tt. Dro Col
lins’o V. Inst. yra vienintėliu speciališkumu trumpu laiku išgydyti DŽIOVĄ.

Dr. E. C. Collins M. I.
140 West 34tH Street, INew York, IN. Y.

Of f 1,0 valandot: nuo 10 ryto Iki 5 vakaro. U tarai akai, ir Pėtnyčlorni, iki 8 vakare, o Nedėliotai, nuo 10 ryto Iki > vai. po pietų.
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