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Karė Maskolijon su Ja
ponija.

Ant karės lauko nieko 
svarbesnio neatsitiko; nors 
maži susirėmimai dar atsitin
ka. bet didelių mūšių nebu
vo, o gal būt, kad be jų apsi
eis, gal niekam naudos neat- 
gabenauti karė pasibaigs.

Amerikos prezidentas, be 
abejonės pirma susitaręs su 
didesnėms Europos viešpaty
stėms, ir gal nuo jų dažino- 
jęs, kad nė Japonija, nė Ma
skolija neatmes užmanymo, 
kas butų pažeminimu tarpi
ninko, ant galo išdrįso ofici- 
jališkai, vardan žmonijos ir 
civilizacijos labo,, užklausti 
Maskolijos ir Japonijos, ar 
jos nesutiktų pradėti tarybas 
užbaigimui karės, bet drauge 
pridūrė, kad savo užmanymu 
jis nemislija kištiesi kokiu- 
-nors budu į tarybas vedan
čių karę viešpatysčių, be jo
kio įsikišimo pašalinių, per 
tam tikslui išsiųstus delega
tus, galės tarties kariaujančios 
viešpatystės. Ant preziden
to užmanymo lygiai Maskoli
ja. kaip ir Japonija sutiko ir 
išreiškė padėkayouę Roose- 
veltui, nors jo užmanyme, iš 
tikro, didelių nuopelnų nėra: 
jis vien palengvino Maskoli
jai užmezgimą tarybų, kuriai, 
kaų»o galingai, gėda buvo 
kreiptiesi prie pergalėjusios 
ją mažos Japonijos.

Maskoliški raudo laikra
ščiai dar ir dabar puikavoja- 
si ir užtikrina, buk maskoli
škas randas nori vien išgirsti, 
ko Japonija reikalauja. Jei 
gu reikalavimai bus dideli, 
ji galinti toliau karę vesti; 
gazdina net Japoniją, kad 
jeigu pareika lautij
daug, tąsyk randas atsi
šauks prie tautos ir jau ne su 
randu, bet su tauta reiks ve-

• sti karę. Bet ar tauta iš ti
kro teip greitai stos rando 
pusėj, galima abejoti; gal 
žmonės ir stotų rando pusėj, 
bet tik tąsyk, jeign.caras vi
duriniame surėdyme duotų 
žmonėms tiek laisvės, kiek jie 
reikalauja, be to, nors Japo
nija statytų ir sunkiausius 
reikalavimus, žmonės su noru 
nestos caro pusėj,
bijosi savo tarnų, kurie gali 
carą pasmaugti, kaip jau pa
darė ne su vienu caru, todėl 
nedrįsta aprubežiuoti tarnų 
sauvalių, o be to negali pri
pažinti laisvę žmonėms, ka
dangi svarbiausias žmonių

• reikalavimas ir yra — kad 
butų panaikinta urėdninkų 
sauvalia, kad žmonės galėtų 
prižiūrėti urėdninkų darbus, 
juos kontroliuoti. Žmonių 
norus su norais urėdninkų 
jokiu budu negalima sutaiky
ti, to neįstengs padaryti ir 
menko proto caras. Be rei
kalo todėl rando laikraščiai 
gazdina Japoniją pajiegoms 
visų Maskolijos tautų: tau
tos tos, tokiose kaip dabar 
sanlygc^e, nestos caro ir pa
sileidusių jo tarnų pusėj. Jei
gu Japonijos reikalavimai bu
tu dideli, tai ir už tai žmo
nės juk turės tiesą kaltinti 
vien randą, kuris, be žmonių 
žinios ir pritarimo tol erzino
si su Japonija, kol neužgimė 
karė, į kurią randas ne buvo 
parengęs reikalingiausių 
daiktų, bet siuntė kareivius 
tiesiog aut pražūties. Net 
garsi Roždestvenskio laivyne, 
kaip dabar jos oficierai gar
sina, eidama į mūšį, turėjo 
ant kanuolės vos po kelia ar 
daugiausiai po kelioliką šū
vių. Jeigu tie visi apkalti
nimai kariumenės ir laivyne*, 
užveizdos yra teisingi, tai v,isi 
užveizėtojai tikrai užsipelno,
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Caras gi

kad Juos tauta pakartų drau
ge su garsiu Aleksiejevu, ku
ris savo menku protu Masko- 
liją visai nepasirengusią, į- 
traukė į karę su teip galingu 
ir narsiu priešu kaip Japoni
ja. Tie gi visi yra caro tar
nai,; o už tarnus juk visur 
atsako ponas.

Koki, vienog, yra Japoni
jos reikalavimai! Atvirai Ja 
ponijos randas jų nepastatė,, 
be abejonės, jų nė Roosevel- 
tui nepasakė, bet laikraščiai 
pagarsino ir tą padarė, tur
būt, su žinia ir pritarimu Ja
ponijos raudo, kuris nori iš
girsti, kaip tokius reikalavi
mus priims Maskolija, ką iš 
savo pusės atsakys. Pagal 
laikraščių garsinamas žinias, 
Japonija nuo Maskolijos pa
reikalaus: visiško pasitrauki
mo maskolių iš Mandžurijos; 
perdavimo Japonijai sutari
mo padaryto Maskolijos su 
Chinais, kuriuom Maskolijai 
likosi pavesti portai: Port 
Arthur ir Dainy; prųuūini- 
mo Japonijai visos Korėjos 
be jokių aprubežiavimų ir i>a- 
sargų; atidavimo Japonijai 
Sachalino; nukasimo visų 
tvirtynių aplink Vladivosto
ką: atsisakymo nuo geležin
kelio per Mandžuriją; atida 
vimo Japonijai visų kariškų 
laivų esančių kur nors Azijos 
pertuose; atsisakymy nuo 
rengimo kada nors sudrutin- 
to kariško porto ant Didžio
jo oceano; užmokėjimo 650- 
000 000 doliarių karės kaštų. 
Išlygos tai gana sunkios, bet, 
be abejonės, jos yra didžiau
sioms, kokias Japonija pasta
tys; besitariant, jeigu matys 
reikalingu, ne viename gal 
duosis maskoliams nuderėti.

Maskoliški gi laikraščiai, 
žinoma, teipgi su raudo žinia, 
garsina, jog Maskolija sutiks 
išsižadėti Mandžurijos, Port 
Arthuro; sutiks da gi ati
duoti ir Sachaliną, bet nesu
tiks aut reikalavimo, kad Ma
skolija ant Didžiojo oceauo 
neturėtų kariškų portų ir 
tvirtynių. Nenori mokėti nė 
karės kaštų, bet reikalauja, 
kad į kaštus Japonija paskai
tytų vertę Mandžurijos gele
žinkelio ir įtaisymus Port Ar- 
thuVe ir Dainy. Bet jeigu 
Japonija užėmė maskoliškus 
portus ir geležinkelį, tai ji, 
kaip visi pergalėtojai karės 
laike daro, konfiskavo ir vi
sus neprivatiškus, bet perga
lėto krašto raudo parengtus 
įtaisymus, tas viskas jau ne 
maskoliams priguli, bet j>er- 
galėtojams, maskoliai sveti
mos savasties negali jau už 
karės kaštus kam-nors siųly- 
ti. Maskoliškų gi laivų Azi
jos pertuose: Vladivostoke, 
Chinų ir prancūziškų valdy
bų pertuose, Manillėj ir San 
Krancisco yra keliolikas, bet 
tam skaitliujetik Vladivosto
ke yra du dideli, kiti visi 
mažiukai.

Ant kokių išlygų galuti
nai Japonija sutiks paliauti 
karę, nežinia, bet visgi dabar 
jau galima sakyti, kad net 
senų Maskolijai prioulinčių 
valdybų Japonijai pateks sa
la Sachalinas, nors jos japo- 
niečiai dar neužėmė. Atsi
eis, be abejonės, užmokėti 
jeigu jau ir ne milijardus, 
tai visgi šimtus milijonų ru
blių karės kaštų. Visa gi 
karė Maskolijai kaštavo dau
giau negu milijardą, netoli 
dviejų milijardi} rublių. 
Skolos užrubežiuoše užtrauk
tos žymiai pasididino; nuo 
jų į svetimus kraštus reiks 
mokėti didelius palukus, at
sieis krauti ant žmonių spran
do vis didesnius mokesčius, 
ant kokių nors produktyvi- 
škų užvedimų pačioj Masko-

lijoj liks mažai pinigų. Tas 
turės gimdyti neužganėdini
mą žmonių ir už visas nelai
mes jie galės kaltinti vien ca 
rą ir jo tarnus, o tas. jeigu ir 
dar ne dabar, tai tolesnėj (at
eityj atgabęs svarbius vaisius, 
suteiks Maskolijos žmonėms 
laisvę ir konstitucijonališką 
surėdymą, iš kokio naudojasi 
visos tautos vakarinėj Euro-' 
po j ir Amerikoj.*

Ištikrb, ką 'tik Maskolijos 
žmonės nuo savo rando gero 
sulaukė, už tai jie privalo 
būti dėkingais ne savo valdo
nams, bet svetimiems, valdo
nus tik nelaimės privertė 
žmonėms gerą daryti. Šve
dai atidarė truputį Maskoli- 
jos rubežius Europos mok
slams, prancūzai 1855 m., su
mušę maskolius ant Krimo, 
prisidėjo labiausiai prie pa- 
liuosavimo ūkininkų nuo 
baudžiavos ir nuo vergavimo 
ponams; jaj>oniečiai gali duo
ti Maskolijai konstitucijoua- 
lišką rėdą, žinoma, jeigu Ma- 
skolijos žmonės panorės ir 
mokės iš jų pagelboe naudo
ti esi. Rods tai gali ir bran
giai kaštuoti, bet visgi ka
štuos mažiau negu sauvalia 
valdžios, kuri moka vien nai
kinti ir griauti, spausti ir 
pančioti žmonis, bet nemoka 
nieko gero jiems išdaryti, 
pagerinti žmonių būvį; carui 
rupi vien gerovė jo tarnų, bet 
ne mokančių mokesčius u kę
sų.

Kur bus vedamos tarybos 
užbaigimui karės, dar neži
nia. Maskoliai išreiškė, jog 
jiems geriausiai butų, jeign 
tarybos butų vedamos Pary
žiuj, bet, rodosi, kad jos grei
čiausiai bus vedamos ten. kur 
vedama yra karė, taigi Man- 
džurijoj. Kas tas tarybas 
ves. dar teipgi nežinia, ka
dangi nė vienas kraštas dar 
tam tikslui žmonių neišrin
ko. ,

Kaip paduoda paskutiniai 
telegramai, pradėti tarybas 
Maskolija iš savo p usės pa
skyrė garsų Witte, vieną 
iš išmingesnių caro tar. 
nų, Japonija gi tarybas pave
dė maršalui Ito. Žinoma, 
prasidėjus taryboms, atsieis 
apstabdyti karę Mandžurijoj, 
bet kaip užtikrina iš Peter
burgo, tas nesitrauks ilgai, 
daugiausiai 3—8 dienas. 
Mat Japonija, ypač jos laik
raščiai, išreiškė neužsitikėji- 
mą Maskolijai, kuri ne kartą, 
laimėjimui laiko, pradėjo ta
rybas, bet aĮisistojimą karės 
sunaudojo sudrutinimui sa
vo pajiegu, o paskui tarybas 
pertraukė. Japonijos laik
raščiai persergsti ir dabar 
gyventojus, kalbina ne dėti 
I>er daug didelių vilčių ant 
tarybų, bet būti pasirengu
siems vesti toliau karę, ka
dangi tarybos gali iširti, y- 
pač jeigu kas nors bandytų 
Japonijai stabdyti rinkimą 
vaisių iš pergalėjimo.

Revoliucija Maskolijoj.
Apie revoliucijos bėgį Ma

skolijoj mažai ateina žinių, 
matyt garsus Trepov nelei
džia telegramų su jam nepa
tinkančioms žinioms, bet ai
šku, kad revoliucija neina 
mažyn, priešingai, po išnaiki
nimui Rož^estvenskio laivy- 
nės revoliucijonieriai labiau 
subruzdo. Buvo vėl minių 
susirėmimai su kariumene 
Peterburge, Maskvoj, o di
džiausi, rodosi, buvo Lietu
viškame Minske, kur, kaip 
pagarsino Londono laikraš
čiai, net su viršum šimtas y- 
patų likosi užmuštų. Ran
das to užslėpti negalėjo, bet 
pasistengė atsitikimą suma
žinti, perstatyti už menką,

skaitlių užmuštų padavė — 
du žydu. Bet kad rando ži
nios pasirodė iki šiol mela
gingoms, jis, kad nenupuldy- 
ti savo kredito užrubežiuose, 
vis mažina užmuštų skaitlių, 
tai dabar jau maskoliško 
raudo žinioms nieks netiki.

Aišku, vienog, kad revo
liucija neina mažyn. Tąlprigulmingą kraštą, bet neži- 
rodo geriausiai atliktas Ma- uia visgi, ar jis su ginklu ją 
skvoj žemiečių susirinkimas norės prigulrnyBtej palaiky- 
priešais Trepovo norus ir už- ti; Norvegija užtikrina, jog 
girti ant to susirinkimo rei- ir karės nesibijo. Vienas ne- 
kalavimai, kokius priima vis Į pripažinimas nedaug sveria, 
daugiau Maskolijos miestų, |tautos ir be pripažinimo kitų 
priėmė jau tuos reikalavimus Į gana ilgai gali apsieiti. An- 
ir Peterburgo miesto rodą, glija be pripažinimo kitų vie- 
nors jame sėdi garsus Tre
pov. Caras turės duoti žmo
nėms atsakymą ant jų paduo
tų reikalavimų, kadangi nė 
joks valdonas negali priešių- 
tiesi žmonių norams.

Kad revoliucija neina ma lir būti laisva, 
žyn, tą rodo ir pritarimas ca
ro rando Roosevelto užmany- Vokietija,
m ui pradėti tarybas užbaigi- \ okietijos randas 
m ui karės; jeigu <>e revoliu- niojimui Prancūzijos mierių 
cija namieje, caras nebūtų Morokko viešpatystėj, jšsiun- 
jsutikęs dar taikytiesi, ypač | tinejo į kitus kraštus uži»ra 
kad besitaikydamas, Jis pri- *ymą atsiųsti delegatusap- 
atpažįsta jau visam svietui, ^varstymui klausymo ateities 
jog Jį sumušė maža, Jo pa n ie- M oro k ko. \ ienog ant to 
kinta Japonija, nė pusės tiek užprašymo dar nė vienaaki 
kareivių neturinti, kiek jų j tas kraštas nedavė atsakymo; 
turi caras, o žemės plotai Jos j užkvietiiuo visai nepri- 
nedidesni už Lietuvos plotus, imti.

Jeigu caras sutinka užiiaig- 
ti karę su Japonija, prisipa
žįsta, jog likosi sumuštu, tai 
aišku, kad bijosi pasikėlimo 
žmonių pačioj Maskolijoj. 
Jeigu ne ta baimė revoliuci
jos, dar jis butų tęsęs karę 
toliau. Jam rodosi, kad e- 
santi Mandžurijoj kariumenė 
bus reikalinga apgynimui so- 
sosto, kuris griūti pradeda. 
Bet ar ta nuvargusi, daug ma
čiusi ir supratusi kariumenė 
stos apgynime sosto, negali
ma pirm laiko žinoti. Ir ant 
savo kareivių caras gali teip 
apsirikti, kaip apsiriko ant 
japoniečių, kuriuos laikė už 
bailius ir silpnus. Rods jau
ni, Maskolijoj esanti, mažai 
dar išmananti, ką tik į kariu- 
menę paimti kareiviai gali 
spaugai ginti carą, šaudyti, 
lieti kraują savo brolių, bet 
kareiviai esanti Mandžurijoj 
daugiau datyrė, daugiau ma
tė, o patekę į Japoniją, ten 
ir daugiau išmokti galėjo. 
Tie gals stoti ne apgynime 
netikusio caro ir jo žmonių 
krauju ir prakaitu nupenėtų 
urėdninkų, bet gali stoti ka
riaujančių už laisvę ir laimę 
visos Maskolijos žjnonių pu
sėj. Žinoma, pirm laiko sun
ku įspėti, ką veiks nuvargę, 
apsilpę, sugrįžę iš Mandžuri- 
jos kareiviai; tą pamatysime, 1 
kada jie, Įtasibaigus karei, 
sugrįž namon.

Užrubežiniai ir maskoliški 
laikraščiai vėl rašo, buk ca
ras galutinai sutinka duoti 
Maskolijai konstituciją, o tu- ■ 
Ii laikraščiai apskaito net, 
kiek atstovų galės ateinan- ' 
čiame parlamente turėti ne
inąs kol i škos tautos: lietu
viams pripažįsta 6, latviams 1 
7. Nepriverstas, vienog, ca
ras ne-tik nemaskoliškoms 
tautoms, bet ir maskoliams 
nieko neduos, išpildys vien 
tą-syk žmonių reikalavimus, 
kada kitokio išėjimo nebos. 
Laisvė žmonių Maskolijoj, 1 
geresnė Jų ateitis todėl guli 
ne caro ir jo sudemoralizuotų 
urėdninkų rankose, bet 
koše Maskolijos žmonių.

kunigaikštis Valdemar ir ne
nori sosto priimti. Tuom 
tarpu kraštą valdo Norvegi
jos jarlaiuentas, bet vėliau 
Norvegija, negaudama kara
liaus, turės apsigarsinti res
publika.

Švedijos randas iki šiol ne
pripažino Norvegijos už ne

šĮtatyBČių ramiai valdo Egip
tą, Maskolija be priĮ>ažinimo 
gana ilgai valdė Mandžuriją, 
tik per karę ją japoniečiai 
išvijo. Norvegija todėl gali 
apaieiti be pripažinimo kitų

i

ran-

Norvegija.
Prietikiai terp pasigarsinu

sios visai neprigulminga Nor
vegijos ir Švedijos dar galu
tinai neišsiaiškino. Švedijos 
karalius atsisakė duoti Nor
vegijai savo sūnų už karalių,

Iš Vilniaus.
Rinkimai miesto rodos 

' narių atsibuvo 4 d. birželio 
ir traukėsi iki 13 dienai.

Vilniaus lenkai ir lietuviai 
katalikai, kadangi miesto Ii- 
gonbučiuoee. išėmus žydiško
jo, gydosi daugiausiai katali
kų, reikalauja parengimo pri
žiūrėjimui (ligonių minyškų 
Šv. Povilo klioėtoriaus. kaip 
tai yra, antai, Varšavoj, kur 
vienog, ligonbučių daktarai 
skundžiasi, kad minyškoms 
trūksta atsakančio išsilavini
mo, kaslink išlavinimo — ka
talikiškosios minyškos stovi 
žemiau už maskoliškas elzbie- 
tines c*eseris. Minyškas Var- 
šavos ligonbučiuose laiko tik 
todėl, kad jos pigiau kaštuo
ja, už tas algas, kokias mi
nyškoms moka, geriau išla 
vintų gauti negalima: papra 
sta minyška Varšavos ligon- 
butyj, apart valgio ir gyve- 
nimo, gauna mažiau už pa
prastas ligonių tarnaites, nes 
tik |>o 2 rubl. 50 kap. ant 
mėnesio, vyresnėj! gi 5 rubl.. 
Už tokias algas tikrai išla
vintų gauti negalima.

20 d. gegužio Vilniuje at
sibuvo specijališka arklių pa
roda. Ant parodos atgabe
no 64 arklius. Dova’ -'s li
kosi pripažintos 35 ark., ms; 
ūkininkų arkliams pripažin
tos dovanos 9; dovanoms 
jiems išdalino 200 rubl.. 
Auksinį medalį gavo kumelė 
dvarponio Mozaraki, o sida
brinį Fedorovičo.

Tūlose Vilniaus mokyklo
se, kaip garsina laikraščiai, 
tikėjimo katalikiški kunigai 
pradėjo katalikų vaikus mo
kyti lenkiškoj kalboj. Lie
tuvių vaikus reiktų mokyti 
lietuviškai, bet ar daro tą 
Vilniaus katalikiški tikėjimo 
mokytojai, laikraščiai nieko 
nesako. Matyt lietuviškai 
Vilniaus kunigai mokyti ne
nori.

Vilniatis kariškas sūdąs 
nusprendė išsiųsti į Si be
riją, už platinimą socijalisti- 
škų prokliamacijų: Perkopą- 
Stanchepą, Ravičą, Reikertą 
ir Čarkiną. Paduotą augėle
sniam sudui apeliaciją atme
tė.

Vilniaus sveikatos užveizda

atspaudino pamokinimus,, 
kaip apsisaugoti nuo chole
ros: lenkiškoj, lietuviškoj ir 
žydiškoj kalbose ir tuos pa
mokinimus išsiuntinėjo ku
nigams, su prašymu pamo
kinti žmonis, kaip saugotis 
nuo epidemijos. Dar metai 
atgal to ne butų buvę gali
ma daryti dėl kvailumo val
džių. Jeigu ne valdininkų 
kvailumas, Lietuvoj žmonės 
nestovėtų teip žemai, l^aip 
stovi dabar ir ekonomiškai 
jie stovėtų geriau. Kvailas 
randas draudė mokinti žmo
nis ko nors naudingo.

28 d. gegužio Vilniuje at
sibuvo bicyklistų lenktynės, 
kuriose, apart vietinių bicyk- 
lietų, dalyvavo ir keli tyčia 
atkakę maskoliai.

Lenkijoj mokyklų mokinti
niai štraikuoja iškovojimui 
mokslo prigimtoj mokintinių 
kalboj, Lietuvoj tokios kovos 
nėra. Vilniaus vidutinėse 
mokyklose egzaminai pasibai
gė 18 d. birželio. Norin
tiems gi į II Vilniaus vyrišką 
gimnaziją pastoti egzaminai 
prasidėjo nuo 4 d. berželio.

Darbininkai Vilniaus ko- 
pertų dirbtuvių, kuriose dir
ba 180 darbininkų, pareika 
lavo sutrumpinimo darbo lai
ko iki 11 vai. ant dienos, pa
skaičius prie to 2 vai. ant 
pietų ir pusryčiu; padidini
mo algų ir užmokesnio už ti
krą darbo vertę, taigi nuo at
likto darbo. Darbdaviai, 
vienog, iki šiol atsakymo ne
davė, stengiasi mat išnaudoti 
darbininkus, kol tik tas bus 
galimu.

30 d. balandžio. Vilniaus 
kariškas sūdąs perkratinėjo 
bylą kareivio Regenbogeno, 
kuris buvo apskustas už pla
tinimą terp savo draugų, ki
tų kareivių, socijalistiškų at
sišaukimų.

Iš Vileikon, Vilniaus pav..
Miestelyj Nauja Vileika 

yra visai Lietuvai neseniai 
parengti bepročių namai, 
kuriuose, vienog, matyt, 
tvarkos nėra, kaip ir kitose 
viešos naudos įtaisoae rėdo
mose maskoliškų urėdnin- 
kų. Gana ilgai trukėsi vai
dai terp vyriausiojo daktaro 
ir kitų daktarų; vyriausiasis 
mat užsimanė kitus daktarus 
valdyti kaip savo tarnus. 
Vaidai tie pasibaigė tuom. 
kad vyriausiasis daktaras, 
Krainslęy, priverstas tapo at
sisakyti nuo vietos, jiasi- 
traukti iš ligonbučio.

17 d. gegužio’čia buvo dar 
negražesnis atsitikimas, ro
dantis visą netvarką Lietuvos 
bepročių namuose. Kelno- 
rėj laikymui anglių rado be
protį, popą Lebedovą iš Gar
dino, su suskaldyta su kirviu 
galva. Rado jį dar gyvą ir 
jis, papasakojęs, kad jį su
kapojo du, koki jam ne^iažį- 
stami vyriškiai, kurie jį nu
vilko į kelnorę, pasimirė. 
Miestelio policijos viršinin
kas užtikrina, jog bepročiai 
tankiai su tarnais per naktis 
girtuokliauja miestelio kar- 
čiamose, o tarnaitės su be
pročiais paleistuviauja. Ti
krai, mat, maskoliška tvarka 
viešpatauja tuose , bepročių 
namuose.

iš Lietuviško Minsko.
Minske štraikai darbinin

kų apėmė ne vien geležinke
lių varstotus, bet teipgi ge
ležies liejynes ir mašinų 
dirbtuves. Štraikuojanti 
darbininkai atėjo prie elek
triškos stacijos ir vandens 
traukimo įtaisų ir norėjo ir 
čia dirbančius darbininkus 
pritraukti prie štraiko, bet į 
tas įtaisas negalėjo prisigrieb-

Safivaltltils Lalkrattito

Išeina kas Pėtnyčią, Chicago, B
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924 33-rd Strwt, Statioc 60,

ti, kadangi elektrišką staciją kliamacijų; Š. ZelČniakov — 
ir vandens traukimo įtaisas už nepaklausymą policijos; 
saugojo kariumenė, su prie
varta vertė darbininkus dirb
ti. Suštraikavo tarnaujanti 
biuruose assekuracijos drau
gysčių, teipgi darbininkai 
Janiševskio mašinų dirbtuvių 
ir Gleisero dirbtuvių.

Minske, tarnaujanti tran
sportinėse ir asekuracijos 
draugysčių kontorose, parei
kalavo 8 vai. darbo dienos ir 
geresnio už darbą užmoke
snio; teipgi, kad darbdaviai 
negalėtų prašalinti be prie
žasties darbininko, ar galima 
prašalinti nuo darbo, apie 
tai turėtų spręsti specijališka 
tarnaujančių išrinkta komisi
ja; jie teipgi pareikalavo už- 
mokesnio už visą štraiko lai
ką. Štraikuoja čia darbinin
kai knygų apdirbinių ,,8o- 
kol”,' išvažiotojai alaus, me
chaniškų dirbtuvių darbinin
kai, šepečių dirbėjai. Dar
bininkai reikalauja 8, dau
giausiai 9 vai. darbo dienos, 
didesnių algų ir kad darbda
viai ne koliotų darbininkų. 
Šiaučių štraikas pasibaigė: 
j>er štraikus jie iškovojo 9 va
landų darbo dieną.

Perdėtinis Liepojaus Rom- 
nų geležinkelio linijos ap
reiškė žemesniems tarnams, 
jog gali pakelti algas: šluo- 
stytojų vagonų iki 15 rubl., 
pusei šėnių nustatytojų iki 
18 rubl.. Darbininkus var 
stotų sušaukė ant atsiėmimo 
algų. Atėjus darbininkams, 
stovėjo jau su ginklais, dvi 
eili kareivių, kazokų ir dra
gūnų. Didesnė dalis darbi
ninkų atsisakė priimti siūlo
mą užmokesnį. Apart užpel
nytų algų, darbininkai rei
kalauja: sugrąžinimo visų nu
trauktų nuo algų bausmių ir 
tikietų nuvažiuoti su šeimy
noms ant darbo kitur.

Vidaus ministeris daieido 
sutverti Minske specijališką 
mokslišką draugystę tirinėji- 
mui Baltgudijos; draugystė 
galės darbuotiesi gubernijo
se: Vilniau^, Gardino, Mogi- 
levo, Vitebsko ir Minsko. 
Panaši draugystė butų reika
linga ir tiriuėjimui Lietuvos. 
Gaila, kad lietuviai duodasi 
visiems savę pralenkti. Mums 
rodosi, kad lietuvių išėjusių 
augėlesnius mokslus yra dau
giau negu baltgudžių, tik 
mat baldgudžiai gyvena ant 
vietos, jiems labiau rupi Jų 
tėvynė, o mūsiškiai apėvie- 
stunai išbėgiojo į visus kra
štus pyragų j ieškoti ir ten 
dingo, apie tėvynę ir jos var
gus ir reikalus užmiršo. Mu
sų inteligencija dumia į ry
tus, jai nepakanka to, ką tė
vynė duoda, užtai į Lietuvą 
traukia svetima inteligencija: 
lenkai, žydai, vokiečiai, net 
maskoliai daktarai ir kitoki 
ir tiems pakanka to, ką Lie
tuva gali duoti, o mūsiškiams 
nepakanka. Matyt, kitų 
tautų inteligencija mažiau 
reikalauja.

Maskoliški laikraščiai pra
neša, buk ūkininkai kaimo 
Dobrun, Borisovo paviečio, 
Minsko gub., užėmė dvaro 
laukus, užarė dirvas, užsėjo 
savo grūdais ir laiko tuos 
plotus už savo savastį; girias 
gi dvarų ir rando išdegino. 
Maištai kaimiečių išsiplatino 
jau ant kelių valsčių Boriso
vo paviečio.

Vilniaus'' sūdo butas per
kratinėjo Minske penkias 
provas; apskusti buvo už 
priešingą randui propagan
dą: SmuilajLifschuetz ir Nie
ką Dikorkin, Nicolai už 
priešingas randui prakalbas 
ir įžeidimą caro; Aleksan
dras VolodkoviČ — už plati
nimą revoliucijonierių pro-

Iš Latvijos-
Rygoj, ant Duntenhofo 

gatvės likosi peršautas poli 
cistas ir atbėgęs jam pagel- 
bon namų sargas. 21 d. ge
gužio prasidėjo čia darbai vi
sose dirbtuvėse ir štraikai, 
bent šiuom kartu, pasibaigė.

Ūkininkai kelių valsčių 
Dorpato paviečio nusiuntė į 
ministerių rodą Peterburge 
nurodymus apie svarbiausius 
jų reikalus ir, žinoma, tikė
josi, kad ministeriai nors iš 
dalies ūkininkų prašymą iš
pildys. Prašymą tą, vienog, 
ministeriai, ne skaitę, sugrą
žino, su pasarga, kad ūkinin
kai neturi tiesos prašyti ko- 
-nors ministerių. Matyt, mi
nisteriai visai nenori pažinti 
žmonių reikalus, o pats apie 
juos žino ne geriau, negu 
kiaulė apie pipirų skanumą.

Iš DI na burgu. Vitebsko g.
Vilniaus mokslinio apskri

čio viršininkas atsiuntė į vi
sas čianykščias mokyklas 
prisakymą gerai daboti, kad 
nieks negalėtų tefp mokinti
nių platinti priešingų randui 
prokliamacijų ir kitokių ati
darančių žmonėms akis raštų, 
ypač gi ginti mokintinius 
nuo socijalistiškų raštų. Vil
niaus viršininko prisakymas 
kvailas, bet či-iriykščiai mo
kyklų užveizėtojai dar kvai
liau tą prisakymą suprato: 
jie uždraudė skaįtyti mokin
tiniams visus . liberališkus 
Maskolijoj daleistus masko
liškus laikraščius.

Iš Vitebsko.
Atsibuvo Čia žemdirbių su

sivažiavimas. ant kurio buvo 
kalbėta, ko reikalauti nuo 
valdžių ant pa kėlimo žemai 
stovinčios žemdirbystės visoj 
veik gubernijoj. Susirinkę 
nutarė reikalauti: įvedimo 
gubernijoj žemiškų instituci
jų, paremtų ant liuesų rinki
mų; įvedimo priverstino lan
kymo mokyklų ir mokslo 
prigimtoj vaikų kalboj bent 
pradinėse mokyklose, teipgi 
mokinimo žemdirbystės pa
matų liaudės mokyklose, pa
naikinimo visų padavadijimų 
siaurinančių tiesas nemasko- 
liškų tautiškų gaivalų; pa
naikinimo policijos globos, 
sunkiai spaudžiančios visus 
gyventojus.

Iš Baltstogės, Gardino gb..
Suštraikavo čia siuvėjos ir 

sukirpėjos moteriškų drabu
žių siuvyklų ir perdavė darb
daviams savo reikalavimus. 
19 d. gegužio išmokėjo algas 
800 darbininkų Gasbacho 
dirbtuvių ir dirbtuves su-vi- 
su uždarė; jų savininkai ne
sutiko išpildyti darbininkų 
reikalavimus.
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Iš Katino.
23 d. gegužio iš Kauno ka

lėjimo pabėgo penki valdžių 
pasodyti jame kaliniai. Jie 
pasikasė po kalėjimo pama
tais ir laimingai ištruko nuo 
dabotojų. Kas svarbiausia, 
kad kalėjimo viršininkas ga
vo žinią, jog kaliniai rengiasi 
pabėgti. Jis paskutinę die
ną prieš pabėgimą ištyrė visą 
kalėjimą, bet nieko nužvelg- 
tino nepatėmijo; o vienog 
reikėjo iškasti po žemo olą 
šešių Sieksnių ilgą. Visi ka
liniai kalėjime persirėdė. 
Vieną iš jų, kokį ten Voice- 
chauską, sugavo. Jis buvo 
pasirėdęs į moteriškus drabu
žius.

■ ■*



Iš Prūsų Lietuvos.

namų dirbo 
mūrininkų iš 
pusės. Tie 
darbininkai

Prūsų lietuviai, ant vestu
vių Prūsų sosto įpėdiniui iš
siuntė nuo savtįs pasveikini
mu, kuris kaštavo 700 Mrk., 
o padirbdinti davė ne Lietu
voj, bet vokiečiams Berline. 
Ištikto už ką Prūsų lietuviai 
sveikina sosto įpėdinį? Ką 
jis gero lietuviams padarė? 
Juk Prūsų lietuviai kaiserio 
valdžių ne mažiau skriaudžia
mi kaip maskoliškiejie caro. 
Argi už skriaudas pridera 
dar rodyti dėkingumą ir dar 
prašyti, kad valdžios naujas 
skriaudas išmislinėtų.

Tilžėj, kaip paduoda „Nau
ja Lietuviška Ceitunga’1, prie 
statymo viešų 
tūlas skaitlius 
maskoliškosios 
maskoliškiejie
nuo policijos gavo paliepimą 
mesti darbą ir tuoj aus išsineš
dinti iš Prūsų. Teip mat 
Prūsų valdžios atsimoka Prū
sų lietuviams už nusiųstą so
sto įpėdiniui pasve.kiuimą. 
Juk tie išvytiejie darbininkai 
tai broliai Prūsų lietuvių, tai 
lietuviai gyvenantiejie 
skoliškoj pusėj!

J Tilžės amatų paroda, 
kurios su tokiu triukšmu, 
sigyrimui lietuvių naikin
tojų, likosi parengtas lietu
viškas namas, likosi atidary
ta 3 d. berželio.

Dėl kares Maskolijos su 
Japonija, iš maskoliškosios 
pusės bėga per rubežių dau
gybė jaunų vyrų; beveik kas 
dieną per Eitkūnus keliauja 
į Ameriką po 100 ir daugiau 
jaunų vyrų; tas pats yra ir 
kitose perėjimo į Prusus vie
tose. Žinoma, terp keliau
jančių per Eitkūnus daugiau
siai yra lietuvių ir žydų iš 
Lietuvos.

Ma-
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Iš Glasgow, Škotijoj.
Glazgove neseniai buvo 

smarkios muštynės katalikų 
(ar lietuvių? Rd.) su prote- 
stonais. Protestonai mūšį 
laimėjo, jie sumušė katali- 
kūs. ’ Ir paskui katalikams 
nesisekė: 10 jų paėmė į kalė
jimu. protestonns gi išteisi
no.

Pirm^ gegužio nedėldieni 
atsilankė čia kunigas Čuber- 
kis ir apreiškė, jog išvažiuo
ja į Lietuvą. Mat jam čia 
nepatinka, kad žmonės jį ne
garbina 
kad yra 
darbus 
rodosi,
nors kunigėlis ir išvažiuos į 
Lietuvą, kur tikisi „raškaž- 
niai” gyventi.

Lėtas.

kaip Diev$, ypač, 
žmonės drįstanti jo 

kritikuoti. Mums 
nepražus lietuviai,

Isz Amerikos
Debesų praplyszinias.

Fond du Lac, Wis. Tūluose 
kraštuose Wisconsino, teipgi Mi- 
chigano, buvę debesų praplyšimai 
labai daug blėdies padirbo. Upės 
ir upeliai išsiliejo per krantus ir 
užliejo didelius laukų plotus. 
Mieste Fond du Lac užtvinę van
dens užliejo 19 gatvių. Vien ši
tam mieste tvanų padarytą blėdį 
skaito ant 150000 dol. Aplinkinė
se Newton prigėrė daugybė nami
nių gyvulių. Aplinkinėse Tusco- 
La prigėrė 3 ypatos.

Nori vesti prezidento dukterį.
Bloomington, III. Paslaptį 

policistai suareštavo čia Johną 
Johnsoną už rašinėjimą meilės gro- 
matų prezidento Roosevelto vy
riausiajai dukterei, kuriai laiškuo
se išreiškė, jog nori imti ją už mo
terį. Įsinžilėjęs į prezidento duk
terį yra švedas, iki šiol tarnavo 
vienoje grocerijoj, dabar nabagą 
nugabeno į Jacksonvillės bepročių 
namus. .

Vėtros
Binghamton, N. Y. Šitose ap

linkinėse siautė baisios vėtros, ku
rios labai daug blėdies pridirbo. 
Mieste Binghamton 4 namai likosi 
su visu sugriauti, o 100 namų ne 
visai sugriautų.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Los Angelos, Cal. Netoli nuo 

čia susimušė du geležinkelio tru
kiai. Prie to 2 ypatos likosi ant 
vietos užmuštos, o tūlas skaitlius 
žmonių tapo sužeistų.

ExpHozljO8.
Clęveland, Oh. Dirbtuvėse 

American Steel & Wire Co. ex- 
pliodavo garinis katilas. Išlakš- 
čiusių jo Šukių 3 darbininkai likosi 
užmušti, o 2 sunkiai sužeisti.

Isz darbo lauko. paliekant R. Kat. carterio ir pečė 
ties.

darbo nėra. Tas yra neteisybė. 
Ar J. B. ne mato, ar gal ne nori 
matyti, kiek žmonių čia vaikščioja

— Motina Dievo, melskis už 
mus, dabar ir valandoj mirtiesl 
Išklausyk, susimilk ant jos!

T Springfikld, III. Specijališ- 
ka komisija tirinėjusi priežastis 
expliozijos, buvusios Zieglero ka
stynėse, kurios suviršum 50 darbi
ninkų likosi užmuštų, susekė, jog 
tas atsitiko per kastynių savininkų 
kaltę. Bet ar kaltiejie bus nu
bausti, apie tai reikia abejoti. Ne
laimė dėl ne išpildymo pareigų juk 
tai yra paprasta žmogžudystė.

1 Chicago, III. Sutaikyti ko
kiu nors budu štraikuojančius ve
žėjus su jų darbdaviais nepasise
kė, štraikai traukiasi toliau, o tas 
atsiliepia skaudžiai ant visos pre
kystes ne vien Cbicagoj, bet ir ki
tuose Amerikos kraštuose.

• Syracusi, N. Y. Suštraika- 
vo Čianykščiose siuvinyčiose 
merginų siuvėjų.
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ISZ
Lietuviszku dirva

Susiv. Liet. Am XX sei
mas-

New Britain, Conn.
23, 24, 25 ir 26 d. gegužio atsi

buvo S. L. A. XX seimas. Pa
siuntinių nuo yvairių lietuviškų 
draugysčių ir kuopų, prigulinčių 
prie Susivienyjimo, pribuvo 79. 
Seimą atidarė S. L. A. prezidentas 

į J. Tareila, trumpai paaiškindams 
apie S. L. A. bėgį ir mienus. To- 

' liau tapo išrinkti vedimui seimo 
viršininkai: Pirmsėdžiu — A. Ta- 
baras iš Shenandoah, Pa., jo pa- 
gelbininku — 1. Simanavičia iš 
Plymouth, Pa., raštininkais — M. 
Paltanavičia iš Boston, Mas., P. 
Mikolainis iš Brooklyn, N. Y., 
maršalka — P. Neimanas iš New 
Britain, Con.;. presos komitetas: 
Dr. J. Želvienė iš Plymouth, P. 
Birštonas iš Shenandoah, L Skri
tulskas iŠ New Britai*).

Atidarius seimą, vietinė S. L.A. 
kuopa padovanojo Susiv. siutą 
kvietkų vainiką; S. L. Laisvama
nių kuopa padovanojo seimui gy
vų rožių kvietką. Išrinkus seimo 
viršininkus, ir peršaukus kuopų 
pasiuntinių vardas, buvo skaityti 
kuopų įnešimai. Tuom pasibaigė 
23 d. darbas. Vakare atsibuvo 
paroda. Su muzika maršavo mie
sto gatvėmis vietinės šešios lietu
viškos draugystės:- S. L. A. kuo
pa, Ukėsų Neprigulmingas Kliu- 
bas, Dr-tė Šv. Juozapo, Dr-tė Ap- 
švietos, Dr-tė Šv. Andriejaus ir 
Dr-tė Žirgvaikio.

Parodoje dalyvavo suvažiavę 
seimo delegatai, teipgi miesto ma
joras ir vietinė policija.

Labiausiai parodą puošė maži 
čia gimę lictuvukai,' ir aprėdytos 
baltuose drabužiuose lietuvaitės, 
pirm kurių važiavo jauna mergina, 
aprėdyta amerikoniškoms vėlia
voms, reiškianti liuosybę! Pasi
baigus parodai, svečiai ir visos 
draugystės susirinko į svetainę, 
kur buvo koncertas, prakalbos ir 
dekliamacijos. Dainavo lietuvai
čių choras iš Waterbury, Con. 
dainas: „Liūdnai Nemunas ban
guoja”, „Užtraukim broliai naują 
giesmę” ir tt. Žiuponaitė Avie- 
čiutė grajijo ant smuiko su prita
rimu pijano. Publikai labiausiai 
patiko „Nemuno vilnys” (Kudir
kos). Žiuponaitė Stočkiutė dai
navo solo: „Ak mylimiausia mano 
Lietuva”. Jaunos iš VVaterbury 
mergaitės: M. Bendoraičiutė, M. 
Kriščiuniutė, P. Overgaičiutė de- 
kliamavo eiles: „Paliovė griaut ir 
baubt kanuolėsą” „Dirbk ir mels
kis,” „Ten kur anglių kalnai sty
ro” ir tt. Tarpe dainų ir deklia- 
macijų buvo prakalbos, kalbėjo: 
J. Tareila, P. Paseckas, P. Miko
lainis ir kun. J. Žebris. Aukų 
tautiškiems reikalams 23 d. gegu
žio tapo surinkta $10,40, 24 d. ge
gužio vakare tapo atloštas. 
„Mindaugis Lietuvos karalius;” 
Lošiančioms ypatoms, rodosi, vis
ko po truputį stokavo. Scena 
perstatymui veikalo buvo maža ir 
neatsakanti. Mindaugiui, Lietu
vos karaliui,stokavo drąsos ir ener
gijos. Mindaugis, turėdamas apie 
keturias dešimtis metų, rodosi, ne 
galėjo turėti dvidešimties metų 
motiną! — Ragnytė bent ant tiek 
metų išžiūrėjo. Nepaisant ant 
silpnų aktorių pusių, reikia pripa
žinti drąsą, kad pasistengė persta
tyti istorišką Lietuvos veikalą. 
Gerai atliko savo rolę — Heiden- 
rich; kaipo tikras ir ištikimas po
piežiaus pasiuntinys, mokėjo gud
riai, švelniais žodžiais apsukti Lie
tuvos valdono galvą.

25 d. gegužio atsibuvo balius, 
ant kurio svečiai ir vietiniai lietu
viai linksminosi iki vėlybai nak
čiai. Tiek apie iškilmes.

Kas link seimo, tai šįmet jis 
skyrėsi nuo pereitų trijų seimų.

seimas iš dalies buvo
triukšmingas; ypatingai triukšmin
gai atsibuvo trečia ir ketvirta se
sija, ant kurios buvo svarstoma 
apie provą su S. R. K. Didumu 
balsų nutarta likosi taikintis, ne-

sekanti: 1) Paaukauti iš tautiškų 
centų $500 sočiai demokratų par
tijai Lietuvoje, pasiunčiant per 
,,Darbininkų Balso” redakciją ant 
platinimo terp lietuvių apšvietimo 
ir revoliucijos, 2)-paaukauti $500 
moksląeiviams „Aušros” draugy- 
tei, 8) A.Vištaliui mokėti po $5.00 
ant mėnesio, ir tokiu budu pa
lengvinti jo vargingą gyvenimą. 
Aukų nuo pavienių S. L. A. są
narių tautiškiems reikalams sudė
ta $44.11.

Susivienyjimas L. A. turi ižde 
grynų pinigų $16.471.06. Akty- 
viškų sąnarių 5096.

Ant bėgančių metų tapo išrinkti 
sekanti viršininkai: J. Tareila — 
prezidentu, iš New Haven, Con.; 
V.Lukoševičia — vice prezidentu, 
iŠ Shenandoah, Pa.; J.Žemantauc- 
kas — sekretorium, iš \Vaterbury, 
Con.; J. Skritulskas— kasieriu, iš 
New Britain, Con.; V. Ambraze* 
vičia.iš Newark, N. J. ir V. Sirna- 
navičia iš Brooklyn, N. Y. — iždo 
prižiūrėtojai. Ateinantis S. L. A. 
seimas atsibus Chicago, III.

J. Sv .. .s.

be darbo, kiek jų stovi prie vartų 
kiekvienos dirbtuvės, ar kitokios 
darbo vietos ir labai nori gauti 
darbą, nes ne vienas ne turi ne ant 
maisto? Yra čia ir tokių, kurie 
jau vaikščioja nuo dviejų sanvai- 
čių ir darbo ne gauna. Kiti norė
jo eiti prie darbo ant farmų, bet ir 
ten žmonių pilna, visiems darbo 
nėra.

Kiti toj korespondencijoj paduo
ti dalykai yra teisingi.

Bedarbis.

Senelis kaleno dar pasilikusiais 
žanduose dantimis ir čiupinėjo jos

Sukeikusi, ji pagriebė akmenį ir 
su juom metė tamsoj.

Viršutinėj kaimo dalyj, naujuose 
baltuose namuose, kurie teip žy-

protopliasmos celę,nuo kurios mes 
visi paeiname ir nudažykim ją teip 
kad galėtame tėmyti jos sudėji-

XX S. L. A.

lš WorceNter, M jin.
30 gegužio 2 lietuviai išplaukė 

ant ežero pasivažinėti, bet kad 
abudu buvo gersi užsidulinę, tai 
nusiyrę ant ežero, apvertė valtį ir 
supuolė į vandenį; vieną iš jų dar 
pusgyvį ištraukė, kitas gi prigėrė 
(kaip jo pravardė? Rd.).

Ant tos nelaimės ne pasibaigė. 
Neseniai nno trečių lubų per lan
gą išstūmė kitą lietuvį, kuris teip 
sunkiai apsikulė.kad nuo to pasimi
rė. Išstūmę jį pabėgo, bet mątyt 
jie turėjo būt girti, arba ne pilno 
proto žmonės.

80 d. gegužio atsibuvo čia balius 
parengtas šv'. Kazimiero Dr-tės; 
susirinkę ant baliaus susistumdė ir 
jau rengėsi bataliją pakelti, bet įsi
kišo poliemonai ir šiaip teip nar
sius karžygius suvaldė.

M. Senkus.

Iš Donom, Pa.
Darbai eina čia gerai, visos dirb

tuvės dirba.
Apie kokius nors prakilnesnius

Iš Turners Falls, Mas.
Skaitlius lietuvių Šitame mieste- 

į lyj nuolatai didinasi, musų tautie- 
l čiai iš kitur renkasi čia, (ieškoda
mi darbo, o čia greičiau jį galima 
gauti negu kur kitur; ypač vasaros 
laike čia lengvai galima gauti dar
bą. Vasaros laike čia tas tik ne dirba, 
kas dirbti ne nori, arba kas jeib 
darbo dirbti ne nor.bet mėgsta pa
sirinkti sau darbą; Tokiems kar
tais gali Čia pritrukti darbo; tas darbus čianykŠčių lietuvių nėra ką 
pats vienog yra visur. Galima nė kalbėti, toki darbai jiems ne ru- 
čia gauti darbą: popieros, medvil- pi, jiems rupi vien degtinė. Laik- 
nės ir peilių dirbtuvėse; teipgi raščių ne skaito nė vyrai, o jau 
plytnyčiose ir ant farmų. Papra- apie moteris ir merginas nėra ką 
stas mokestis yra — $1.50 už 10 n$ kalbėti, 
darbo valandų.

Čianykščiai lietuviai pradeda su
prast vertę tautiškų organizacijų, ’ 
pradeda rašytiesi prie Susivienyji- ! 
mo ir prie vietinės pagelbinės šv. 
Petro draugystės: į paskutinę 
draugystę ant kiekvieno susirinki-: 
mo prisirašo po porą naujų sąna
rių.

Ant šv. Petro Dr-tės susirinki
mo, atsibuvusio 5 d. berželio, pa
aiškinus Šimkoniui, likosi nutarta 
paremti Artojaus užmanymą 
pasirūpini, kad Suvienytų Valsti
jų liaudės surašuose butų atskira 
rubrika lietuviams. Draugystė 
nuo savęs, rupintiesi apie tai drau
ge su kitais,išrinko K. P. Šimkonį. | 
(Box 671, Turners Falls.Mas.).

Š.

Mare.

S. K.

PARAŠė Klara Fibig.
Kasdieną, lygiai dvyliktą valan

dą jot leidosi nuo kalno. Jų buvo 
apie astuonios merginos. Pirmiau
siai visada ėjo Marė Brandt. Jos 
mėlyni, pigio audimo drabužiai 
putėsi nuo vėjo, susivėlę plaukai 
draikėsi ant nugaros,
raudonavę blakstienai merkėsi nuo 
saulės.

Aštrus tabako kvapas ėjo 
jų, jis ėjo nuo jų plaukų ir drabu
žių. Visos turėjo raudonas, susi- 

1 raukšlėjusias rankas, balsas jų 
skambėjo aštriai — jos darbininkės 

’ tabako dirbtuvių.
Nuo septintos valandos ryto iki 

pietų, o nuo pietų iki vėlybam va-

P*-

nuo

— Teip tai gerai, Magdė, teip, 
teip!
Su nekantrybe nustūmė nuo savęs ji 
jo ranką, paniekos nusišypsojimas 
iškreipdavo jos lupos — Šoktil Ji 
neis šokti, ji ne panaši į jos moti
ną Magdę. Kuom pasibaigė jos 
dienos? Jos numylėtinis pametė 
ją su vaiku. Tėvas mušė, o žmo
nės juokėsi, — sunku patikėti, kad 
teip žiaurus ir neteisingi butų žmo
nės! Ne ilgai su savo gėda gyve
no Magdė, ji jau nuo seniai guli 
ant kapinių; jos vaikas, Marė, už
augo pas dieduką....

— Mare, kur tavo tėvas?
Marė dažinojo apie visą tą isto

riją, turėdama vos dešimtį metų. 
Aplink jos vaikiškas lupas pirm 
laiko atsirado raukšlė, lupų kam
pai nudribo.

— Ne šokti, ne žiūrėti ant jau
nų vaikinų tai geriaušiai.

Kojos paspyrimu Marė atidarė 
duris, kurios, girgždėdamos, pa
čios užsidarė, los pakaustyti vi
nims Čeverykai barškėjo, susi- 
duodami į akmenis. Jai ne toli, 
užpakalinė namelių siena remiasi 
prie stačiai kįlanČio senų griuvėsių 
bokšto. štai ji jau terp griuvė
sių.

Pustamsa viešpatavo jau terp 
senų sienų. Išgazdinti paukščiai, 
kėlėsi ir lėkė boŠto link, visuose 
kampuse girdėt buvo balsai. Kas 
ten tykiai prislinko prie jos ir pri
siglaudė prie kojų. Juokdamasi, 
pasilenkė ji ir paėmė ant rankų 
dar visai jauną, vos suaugusią ka
tę. IŠ džiaugsmo veidas paraudo
navo.

— Kačiukė, kačiukėI
Katė puravo, glamonėjosi ir pri

glaudė galvą prie mergaitės kruti
nės.

— O tu! — Marė priglaudė ka
tę prie krutinės ir įš džiaugsmo 
teip sukando dantis, kad jie net 
sugriežė.

— Kur tu buvai teip ilgai? Oi 
tu kačiuke!

Katė atsakė puravimu; savo pal
šoms, primerktoms akimis pažiurė
jo į savo glamonėtoją. Ant syk 
pakilo ir vienu Šuoliu nušoko nuo 
glamonėjančių rankų. Su augštyn 
pakelta uodega, nuolatai 
dama, kad matyti, ar kas 
pasiskubino į savo tamsų 
Ką ji ten turėjo?

Marė su žingeidumu 
Katė miauktelėjo, plonas
Įėjimas, kaipi pelės balsas, atsakė 
jai — ji nušoko į Šalį: septyni ma
žiukai, dar spangi kačiukai gulėjo 
susirietę ant sausų lapų ir šaku
čių, kaipi lizde. Katė stovėjo prie kampuota sąnariuose, laiba ir kaip 
jų su ištiestoms kojoms ir puravo ji minkšta. Ar jis turi merginą, 
kaip balandėlė, kraipydama Šian ir kuri jam davė tą žiedą. Kaip iš
tesi beginklius gyvulėlius, laižė ir rodo ta, kuri jam patinka?

atsigrįž- 
nežiūri, 
kampą.

artinosi.
Švilpte-

*) Kokios užduotos presos komiteto? 
Rodosi Jų pareiga turėtų būti suteikti 
laikraščiams, teip sakant, oflcijališkas 
žinias apie seimę; tuom tarpu lietuviški 
laikraščiai tokių žinių beturi.

Red.

Iš KaviNA* City, Kas.
Lietuvių yra čia diktas būrelis: 

nuo seniai gyvenančių yra čia apie į"ru>’josTudėjo \patiniuo« kam- 
20 apsivedusių porų, o paviemų banuose tabako djrbtuvių Ober- 
bus apie 50; tikrą skaitlių sunku mandersteine. Susikūprinusios,jos 
sužinoti, kadangi jie išsiskirtą po sudėjo pne 1Mtiuvusių tabako la? 
visą miestą.

Iki šiol ant tautiškos dirvos jie A|tros kvapas pripildė i
nieko gero ne nuveikė; dabar vie- akis aUrom9. kosu|ys erxioo ger. 
nog jau, ir čia lietuviai pradeda klę i^ogų stUdai uždengė tiršta! 
krutėti. Neseniai sutvėrė rods tik Į 
pašelpinę Šv. Kazimiero Dr-tę, 
į kurią priguli jau 28 sanariai, bet 
iš palengvo sąnarių skaitlius didi
nasi. Draugystės komitetas susi
deda iš sekančių ypatų: preziden
tu yra išrinktas Vincas Žemaitis; 
prorokolų raštininku — Kazimie
ras Miklaševičia; kasieriu -*► An
drius Valatka: fiinansų sekretorių 
— Kazimieras Verpetinskis; vice 
prezidentu — Pijušas Samuolis.

Skaitančių laikraščius yra čia 
mažai. Daugumas lietuvių dirba 
gyvulių piovinyčiose. Mokantis 
darbą, uždirbą 3/4 dol., o papra
stas darbininkas $1.75. Tūlas 
skaitlius dirba ant geležinkelio; 
čia uždirba po $1.50—1.80 ant die
nos.

ten visai nepanašus į kitus kaimo 
gyventojus. Tai buvo miesto gy
ventojas, atvažiavęs čia iš toli. 
Žmonės, tikrai sakant, nežinojo, 
kas jis yra. Jis vaikščiojo po gi
rias ir medžiojo, arba sėdėjo ir 
piešė; tvįrtynės griuvėsiuose jis 
praleisdfvo pusę dienos, net senas 
diedukas stodavo terpduryj ir žiū
rėdavo į tą nežinomą svečią.

Marė teipgi pažino svetimąjį, jo 
veidas buvo toks kaip Švento Jur
gio, užmušus>o smaką, akys jo 
pervėrė žmogų perdėm: ji turėjo 
nuleisti savo raudonus blakstienus, 
su juom susitikusi. Buvo tai koks 
užkerėjimas. Visada po praskam- 
binimui ant pietų, kada jos, dir
bančios tabato dirbtuvėse mergi
nos, o tame ir Marė, leidosi nuo 
kalno, jis lipo teipgi žemyn. 
linkėjo joms geros dienos, o jos 
gėdingai linkėjo jam to paties; sto
ra Ona, juokdamasi, kavojo savo 
vaikišką,išpustą veidą už nugaros 
savo sandraugės, bet ji-vėl norėjo 
pakelti galvą. Ant Marės jis žiu
rėjo ypač, ji tą jautA. Lyg plaka
ma su kančiumi, bėgo ji pirmiau
siai teip, kad akmens lakstė iš po 
jos kojų. Kalno apačioj * turėjo 
sustoti kvapą atgauti. Baimingai 
jį atsigręždavo— jis gi vis dar sto
vėjo ant vietos.

Štai vieną kartą jis atėjo į dirb
tuvę; jo augŠta figūra vos pereiti 
galėjo per žemas dureles. Jis ap
žiurėjo viską, dirbtuvių užveizėto- 
jas vedė jį per visus kambarius.

— Labai gražu, tikrai labai gra
žu — pasakė jis jam. Jis priėjo 
prie kiekvieno stalo, * ėmė padirb
tus cigarus, su atida apžiurėjo ir 
paskui, juokdamasi, vėl dėjo atgal. 
Reikia jus pargirti, kad tokiame 
apleistame kampe įrengėtė dirbtu
vę, kuri duoda uždarbį visiems 
tiems žmonėms. Kiek jie gauna 
už šimtą?

Jis stovėjo labai arti Marės ir 
apžvalginėjo ją nuo viršaus iki 
apačios. Jos pirštai sudrebėjo, 
viršutinis lapas plyšo ir vidurys 
išsipūtė — cigaras buvo pagady- 
tas. Su piktumu metė ji jį storą
ją! Onai; ta nudžiugusi, išpūtė 
akis — Marei niekada nieko pana
šaus ne atsitikdavo.

—- Nepasisekė?
Nepažįstamasis pasakė tą ne ant 

išjuokimo, bet visgi kraujas išsi
mušė į veidą. Kas jam galvoj? 
Nežiūrėdama, ji paėmė kitą lapą. 
Ji lyK P*1 miglą matė,, kaip ranka 
nepažįstamojo pono, su žibančiais 
nagais ir skaisčiu žiedu pažarstė 
tabako lapus ir perleido juos per 
pirštus. Kokia graži ran|^. Ne

Po stipriausiu mikroskopu mes

fesoriui Wartburgui pasisekė 
sverti plėvę neužmatomų vandens 
garų, kurie buvo susirinkę ant sau
so stiklo, kuris tyčia buvo padė
tas kambaryj, kuriame oraa tropu-

DU

Deltuva.

Iš Fannington, III.
Čianykščiose Maplewood Coal 

Co. kastynėse, oloj Nr. 2, 20 d. 
gegužio • likosi užmuštas luozas 
Dinievič (turbut Dinevičia). Vie
nas užmušto draugas, lenkas, pa
sakoja, buk Dinievičiaus brolis 
laiko karčiamą Mt. Carmelyj, Pa. 
Kiek galima buvo ištirti, velionis 
paėjo iš Punsko parapijos, Suval
kų gqb. Mena, kad jis į Illinojų 
neseniai atkako iš Pennsylvanijos; 
buvo teipgi Indijonų Teritorijoj; į 
Farmington atkako iš Troy, IIL

> Rodosi,kad velionis neprisipaži
no, jog yra lietuviu, bet garsinos! 
kokiu ten austrijoku. Man nusi
davus ištirti, jo draugai nė pravar
dės nežinojo, vadino jį Bučniku, 
matyt buvo pravardę perkeitęs, 
slėpė savo tautišką kilmę, nežinia 
kodėl.

Jeigu kas iš giminių, ar draugų 
jo norėtų ką daugiau dažinoti, tesi
kreipia prie vietinės kalnakasių u- 
nijos sekretoriaus, ant antrašo: J. 
W. Reynoldkrį R. R. No. 1, Far
mington, III.

J. R.

Iš VVorcester, Mas.
2 d. berželio ,,Lietuvoj” patilpo 

korespondencija J. B., kurioje pa
sakyta, buk musų mieste darbai 
eina teip gerai, kad kiekvienas, net 
iš kitur pribuvęs, greitai gali čia 
gaut darbą, kad čia žmonių be

glamonėjo jdos. Cypdami, glau-
**/,<*'’ jpirat“s,ai dėsi kačiukai prie motinos kūno.

— Tai! — Marė susiraukė ir 
nuspiovė. — Tai, biaurus gyvulys! 

I— Nuo jos veido dingo džiaugs- 
| mas. Pikta, su primerktoms aki
mis žiurėjo ji ant jaunos kačių šei
mynos. Kada katė pakėlė uodegą 
ir pradėjo trinties! prie jos drabu
žių, Marė pakėlė koją, norėdama 
paspirti: — Nedrysk! ne noriu! — 
Suspaustas kvėpavimas kilnojo 
krutinę; primerkusi akis, ji nusi
kreipė.

Akmens barškėjo po kojoms,ant 
gervuogių krūmo liko šmotelis jos 
mėlynų drabužių, krūmo Šakutės 
mušė ją per veidą. Ji užlipo ant 
palangės bokšto ir be mislies žiu
rėjo aplinkui.

Namai apatinėj kaimo dalyj jau 
seniai paskendo tamsoj; kalno šo
nai aptemo, žalumas pajuodavo, 
tik viršutinė dalis su aštriu bažny
čios bokštu maudėsi spinduliuose 
besileidžiančios saulės. Išten gir
dėt dainos, balsai leidžiasi žemyn 
ir atsimuša tamsiose terpkalnėse. 
Tai jauni vaikinai ir merginos! 
Nedėlioms jie vaikščioja terpkal- 
nėms, Šūkauja, mėto akmenis į 
terpkalnę į putojantį upelį. Da
bar dainuoja jie meilės dainą, bal
sai atsimuša į uolas,ne nyksta, bet 
nuolatai nykstančius užŠtoja nauji.

Vaikščiojanti viena Marė krūp
telėjo, suspaudė rankomis ausis. 
Ilgai sėdėjo ji pasišiaušusi pavo
jingoj vietoj, nuleidusi kojas, nuo
latai mušdama kurkas į samanoms 
apžėlusią sieną. Po kojų buvo 
stati terpkalnė.

Kada ji atitraukė rankas nuo 
ausų, dainos nutilo: * tik upelis 
čiurŠkėjo ir šiksnotsparniai lakstė 
aplinkui. Užstojo naktis, 
nesibijojo, teip praleisdavo ji ne
dėlios dienas visada. Palengva 
žengė ji pas savo dieduką, 
klupdama dabar ant akmenų. Ji 
užrietė galvą ir išsiskėtusioms 
šnervėms traukė drėgną nakties 
orą.

— Tegul jie sau dainuoja — 
murmėjo ji nuolatai, — tegul juosi 
15 kapeikų už šimtą, 15 kapeikų... 
aš uždirbu pinigus.... aš niekam 
ne pavydžiu.... man nereikia nu
mylėtinio.. .. aš ne mano motina 
Magdė.

Ji nusijuokė, griuvėsiuose jos 
juoką atkartojo atbalsys. Šalia 
jos kas ten praslinko, — tai katė.

eile tabako dulkių.
Marė Brandt buvo geriausia, ga

biausia darbininkė. Ji nepakėlė' 
akių nno darbo, jos išbalęs veidas 
niekada ne raudonavo, ji tylėjo. 
Jos galvoj buvo viena mislis: 15 
kapeikų už šimtą, 15 kapeikų už 
šimtą.” Ji raukė lupas, kada ki
tos juokėsi, O ji buvo jauna. 
Jos rankos sanariai buvo pilni givy- 
bės, kraujas tankiai užkaito, širdis 
plakė pageidimais; Jiudnose nak
tyse ji neramiai vartėsi ant savo 
šieno prikimšto maišo ir jeigu kada 
iŠ krūmų prie jos prisigriebė bal
sai įsimylėjusių porų, ją apimdavo 
tai šaltis, tai karštis. Bet ji ne
žiūrėjo ant jaunų vaikinų. Nė ant 
vieno jomarko ji ne daleido pado
vanoti sau nė štuškelės, nė saldu
myno; ji niekada ne šoko su jau
nais vaikinais.

Ji gyveno pas savo dieduką kal
no apačioj, tamsiame butelyj, pri
lipusiame lig kregždės lizdas prie 
griuvėsių senos tvirtynės. Visą 
nedėlios dieną ji lopė ir siuvo: 
vaikščioti apdriskusi ji ne no
rėjo, šiokioms 
rėjo dirbtuvėj, 
šešėliai leidosi 
ji trynė savo
skaudančias nuo kartaus 
kvapo akis, žiovavo ir ištiesė ap
degusias rankas ant galvos.
.— Kur tu eini? — klausdavo se

nis diedukas.
Jis vasada buvo neužsitikintis, 

niekam, niekada ne tikėjo, jis men
kai matė, sunkiai girdėjo ir gyve
no praėjusiais laikais. Žiemą ir 
vasarą sėdėjo prie ugnavietės. 
Balta kaip sniegas barzda apsiautė 
išblyškusias lupas, vaikiškas žiū
rėjimas buvo jo palšai mėlynų 
akių. Išeiti į šviesą jis nenorėjo, 
jam buvo gerai tik suspaustame 
kambario ore; jis su piktumu mur
mėjo, jeigu siaučiantis saulės spin
dulys per plyšį prisigriebė į kam
barį ir uždėjo auksinį dryžį ant jo 
suskretusių rankų.

— Kur tu eini? — klausė jo be
dančiai nasrai, kada mergaitė ne
dėlios dieną kėlėsi nuo savo vie
tos. Neikie šokti, Dieve gelbėk!

Ir jis kišo savo rankas į susivė
lusius plaukus ir lingavo su gal- 
vo.

Ji krūptelėjo.
— Na, kiek jus gaunate už Šim

tą? Kiek tu gauni už Šimtą, vai
keli- ■

Tą klausymą jis uždavė Onai, 
bet ta nežinojo ką atsakyti, juk ji 
teip kvaila! Nuo gėdos Marė pa
raudonavo: ką jis pamislys apie 
jas visas? Karšto kraujo vilnis 
užliejo jos veidą iki geltonų plau
kų. Ji sukosėjo, tabako dulkės 
kuteno gerklę, bet ji garsiai atsa
kė:

(Pabaiga bus).
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tai yra atomas

Marė

ko Nusitvert hm svietas?
Kiek prūsų Lietuvoj maldinin

kų, tiek buvo senovės Graikijoj* 
filosofų, kurie apie visokius 
dalykus protavo, jie savo smege
nis džiovino, norėdami ištirti, iš 
ko svietas sutvertas.

Tūli jų protavimai 
mes dabar suprantame, 
kingi. Aristotelės, 
Aleksandro Didžiojo,
už išmintingiausią grekonį, moki
no, kad viskas susideda iš Šilumos 
ir Šalčio, sausumo ir drėgnumo. 
Šiluma ir sausuma tveria, ugnį, ši
luma ir drėgnumas — orą, Šaltis ir 
sausuma — žemę,šaltis su drėgnu
mu — vandenį, taigi keturis ele
mentus.

Nedaug buvo senovėj’ mislinčių 
kaip Demokritus ir Lucretius, ku- 
riedu protavo, kad 
iž kuo mažiausių 
mų.

Klausymas, kas
— dalis medegos teip maža, kurios 
jau negalima padalinti į dar ma
žesnes — užima visus mokslinčius. 
Kiek tokių atomų yra viename la
se vandens? Gal milijonų bilijo
nai? čia aš pasistengsiu — ant 
kiek suprantu — paaiškinti, kas 
tai yra atomas, iš ko visa medega 
susideda.

Tūlas kantrus mokslinčius yra 
jau seniai išrokavęs, kad vieną un
ciją (16ta dalis svaro) voratinklių 
galima į teip T>loną vielą ištęsti, 
kad su ja butų galima sujungti A- 
meriką su Europa. Visi žmonės 
stebėjosi iš; tampumo medegos, 
apsvarstydami Šitą genijališką iš- 
rokavimą.

Dabar mes pažįstame medegas, 
kurios siūleliai yra 1000 syk plo
nesni už vortinklinę giją. Paim
kim lašelį kiaušinio baltymio arba

užtėmysim celėj vos užmatomus 
siūlelius. Mokslinčiai išrokavo, 
kad po stipriausių mikroskopu 
galima matyti daigtus, nedidesnius 
kaip vienos dušimttukstantdslies 
vieno colio. IŠ to išpuola, kad 
protoplasmos siūleliai malesni De
gu šimtątukstantdales colio. Bet 
toks išaiškinimas yra neparankus, 
ir mokslinčiai buvo priversti savo 
tirinėjimams panaudoti kitonišką 
mierą. Jie priėmė savo mokšliš- 
kiems iŠtirinėjimams kaipo mierą 
ilgumą Šviesos vilnies, kuri sveria 
6(A)00-tinę dalį vieno colio. Ki
tais žodžiais sakant, į vieną colį 
sutelpa 60000 Šviesos vilnių. Pro- 
toplasmiški siūleliai todėl bus pu
sė šviesos vilnies.

Moksliškuose ^išmieravimuose 
vartojamas metrišlms mierų siste
mas. Milijoninė dalis vieno me- 
terio likosi priimta kaipo miera 
moksliškiems tirinėjimams ir tapo 
praminta mikronu, kas graikiškoj* 
kalboj ženklina mažas. Mikronus 
padalina į 1000 mažesnių dalelių, 
kurias vadina mikro-mikronais. 
Trumpiausios šviesos vilnys turi 
400 mikro-mikronų ilgumo. Pro- 
.toplasmoj* esanti siūleliai turi apie 
250 mikro-mikronų storio.

100 metų atgal fizikas Wolle- 
ston, po ilgų bandymų, ištęsė 
vielą iš platinos,kuri turėjo nedau
giau kaip 750 mikro-mikronų sto
rio. Plonesnę vielą ikiŠiol dar 
niekam nepasisekė padirbti, bet 
yra metalai, kuriuos, per plakimą, 
galima į teip plonus lakštelius iš
plakti, kad jie turės vos 66 mikro- 
mikronų storumo.
jas turėtų šiokį tokį supratimą 
apie storumą arba plonumą tokių 
lakštelių, priduriu, kad reikia 1000 
tokių lakštelių ant viens kito su
dėti, kad jie butų tokio storumo 
kaip paprasta rašoma popiera. 
Vienam angliškam mokslinčiui pa
sisekė išplakti auksą į tokius plo
nus lakštelius, kad jie, mažumą 
pašildyti, nužudė savo geltoną 
spalvą ir buvo permatomi kaip 
stiklas. Jie neturėjo daugiau kaip 
4—8 mikro-mikronų storumo. Ro
dosi, jau negalima plonesnius auk
so arba ir kitų metalų lakštelius 
padirbti. Bet Šitas mokslinčius 
ėjo dar toliau. Jis pavertė kelėtą 
tų aukso lakštelių chemišku budu 
į skystimą, o su tuom skystimu 
jam pasisekė aptepti stiklą, kurio 
paviršius buvo dešimtį syk dides
nis negu tie aukso lakšteliai, su 
kurių skystimu jis tą stiklą aptepė. 
Tokiu budu ta plėvė,su kuria buvo 
stiklas apdengtas, gal neturėjo nė 
1 mikro-mikrono storumo. Gal 
būt, kad tos plėvės molekulai jau 
nesijungė vienas su kitu; bet kaip 
tas mokslinčius — Faraday jo var
das — tvirtino, tai ji neperleido 
šviesos spindulių.

Jei galime tikėti, tai jis butų at
siekęs paskutinį laipsnį, beje at
skyręs molekulus vieną nuo kito ir 
iŠdėstinėjęs vieną prie kito ant 
stiklo. Skaitytojai gal atsime
na, kaip jie savo kūdikystėj lai- 
džiojo iŠ Šeivos ar Šiaudo muilinius 
burbulus; jie gal atmena, kaip bur
bulai savo dažą mainė ir kad pasi
rodžius juodiems taškams, burbu
las netrukus plyŠdavo. Gal 
niekam neateina į galvą mislis, 
kad tie burbulai, kurie kūdikiš
kus jausmus užganėdindavo, uži
ma protą ir išmintingiausių žmo
nių. Kada muilinis burbulas pra
deda juoduoji, jis ne būva stores
niu kaip 12—14 mikro—mikronų. 
Reikėtų 10000 tokių plėvių sudėti 
viena ant ant kitos, kad iš jų pa
daryti plėvę storumo popieros.

Jeigu mokslinčiai galėjo tokias 
plonas plėves ir lakštus padaryti, 
tai ne vienam pasirodys, kad plo
nesnės plėvutės negalima padary
ti. Bet, gal girdėjote, jei skaitote 
moksliškas knygas ir stengiatės 
susipažinti su gamtos įstatymais, 
kad žmogaus protui nėra rubežių. 
Teip yra ir Šitame ė dalyke. Ang
liškas mokslinčius Raleigh padarė 
sekanti išbandymą. Jis paėmė 
Šmotelį kamparo ir sugrudęs jį į 
smulkias dulkes, įbėrė jį į indą su 
čystu vandeniu. Paskui paėmė 
su tam tikru įrankiu lašą alyvos, 
kurio didumą pirma rūpestingai iš- 
mieravo ir įleido jį į vandenį. Tas 
lašelis alyvos aptraukė visą van
dens paviršių tame inde plona 
plėve. Reikia pridurti, kad kam
paro dulkės,įpiltos į čystą vande
nį, jame pradeda krutėti, o ant 
vandens užpylus alyvos, jos nu
stoja krutėję. Raleigh, žinoda
mas kokio didumo buvo lašas aly
vos ir paviršius vandens, lengvai 
galėjo išrokuoti, kokio storumo ta 
alyvos plėvė ant vandens buvo. 
Pasirodė, kad ji tik truputį buvo 
storesnė už viena mikro-mikroną. 
Reikėtų daugiau negu 100000 to
kių plėvių ant viena kitos su
dėti ant apturėjimo plėves tokio 
storio kaip laikraščio popiera.

Profesoriui Roentgenui, išradė
jui jo vardo spindulių, pasisekė 
padirbti alyvos plėvę, kuri turėjo 
pusę mikro-mikrono storio.' Rei
kėtų gal pusės milijono tokių plė
vių viena ant kitos sudėti ant ap
turėjimo plėves to storio kaip ra
šomos popieros lapas. Berlino pro-

Kad skaityto'

buvo pade- 
oras trupu- 

b _______ ____ __ plėvė turėjo
vos 5tą dalį mikro-mikrono. Ar 
molekulos tos vandeninės plėvės 
jungėsi viena su kita, negalima 
žinoti, kadangi su stipriausiais mi- 
kioskopais mes galime tokius daik
tus matyti, kurie 500 syk storesnį 
už tokią vandens plėvę. Raleigh 
vienog galėjo darodyti, kad mole- 
kulai jo alyvinės plėvės jungėsi 
viena su kita, nes jeigu jos nebūtų 
viena su kita susijungusios, alyva 
nebūtų sustabdžiusi judėjimą kam
paro dalelių.

Iki šiol mes kalbėjome apie me
degas, kurių pavirŠio molekulos 
jungiasi viena su kita iki, kaip 
mums rodosi, galutinų savo rybų, 
bet mes dar nežinome į kokias ga
lutines smulkumo daleles medega 
gali būt išdėstyta, išdalinta. Plyš
tantis muilinis burbulas dingsta 
ore, kuriame yra smulkiausios van
dens dalelės, ant kurių sunkumo 
spėka neturi nė jokios įtekmės.

Padalinimą medegos į jos ma
žiausias daleles galime mes vien 
tokiu budu išaiškinti. Paimkime 
šmotelį cukraus ir įdėję jį į vande
nį, tenai sutirpinę, išskirstome jo 
daleles po visą vandenį, vanduo 
stojasi saldus, o tai todėl, kad tarp 
vandens dalelių yra dalelės cu
kraus. Bet tai tik prastas, nieko 
neženkl>nantis paveikslas. Paim
kime viena graną (dvaras turi 5760 
granų) indigo ir atskiedę jį su 
sierine rūgščia, įpilki m jį į kubilą, 
kuriame bus 2000 svarų vandens, 
ir pamatysime, kaip vanduo žy
miai nusidažo. Am teip žymaus 
nudažymo vandens, dalelės indigo 
turėjo išsidalinti, kožnam laše van
dens turėjo būti gana žymus 
jų skaitlius. Tąs granas indigo tu
rėjo pasidalinti į milijonų milijo
nus dalelių, kurios susimaišė su 
vandeniu ir jį nudažė.

Paimkime vieną gramą (500 gra
mų vienas svaras) Iluorescino ir 
įmeskim jį į kubilą, kuriame yra 
200000 svarų vandens, ir vanduo 
pradės balzgana šviesa žibėti. Da
lelės tos medegos po visą vandenį 
lygiai išsidalina; jų turi būt bilijo
nų bilijonai.

Įsidėstymą medegų į jų smul
kiausias daleles matome mes kas
dieną: garavimas vandens, sudegi
mas malkos, kerosibo ir tt. yra 
paprasti, visų matomi atsitikimai. 
Gal kas pamislyti, kad sudegimas 
medegos, arba išgaravimas van
dens išdėsto atsakančias substan
cijos daleles į dar smulkesnes, ne
gu tie privesti atitikimai, bet ne 
teip yra.

Vanduo pavidalu garo užima vie
tą 700 syk didesnę už tą, kuria jis 
užima paprastame skystimo pavi
dale.Tas pats yra su paverstu į sky 
stirną oru, kuris, pavirtęs į garą 
užima 800 syk didesnį ruimą, negu 
buvo skystimo pavidale.

< Pabaiga bus).

Del

5.25

6.43

reni i mo revoliucijos 
Lietuvoje.

Įėję yra:
15.V.05, Juozas Šeštokas, 

Midvale, Pa.. .1.........
17. V.05, per J. S. Pruselai-

tį, Waterbury, Con.........$55.47
18. V.05, per M. Padolskį

nuo \Vilkesbariėčii|........
19. V*.05,per Juoząlanuševy.

čių aukos Gedimino drau 
gystės sąnarių.................

21.V.O5, Newarko,N.J.,'su'
surinkime... L................... 6.38

21.V.05, per J. Naujoką iš 
Brooklyno aukų.........

24.V.05, J. I. Razokas, Col 
linsvitle, UI.’.j........... 2.50

26.V.05, per Simą Vencių
„L. M. Dr-tė^” kuopos
Baltimorėje .. J................  16.67

31.V.05, per M. Valiukonį 
aukos surinktos per 20-tą 
seimą S. L. A., New Bri
tain, Con .... 4.........

3.VI.05, per M. Urboną au
kų iš Yonkers, N. Y... .

62.26

. 10.71

20.14

Visu labu atėjo aukų $186.31 
J. Šliupas,iždininkas. 

Philadelphia, Pa., 
328 Federal st., 

3.VI.05.
Paduodu atskaitą ^Auš

ros.”
Už kovo mėn. buvo įėję... $528.5*'
10. IV.05, Kazys Kraučiunas ’ 

Ketehikan, Alaska.......
14.IV.05, J.Trijonis, S.Chi

cago, IU....J...............
6.V.05, per Juozą Bruževy- 

čių, Chicago, III...........
27. V.05, per vestuves Aldo

nos Šliupų su V.Jankaus
ku.,...........L..............

2.75

6.57

16.06

Visu labu įėjo $554.66
Išleista kovo mėn.........  $40.35

24.V.05, Pasiųsta A. Janu
laičiui į Bern’ą......

KraŠos lėšų iki tam laik
10.00 
. 18

Visu labu išėjo $50.53
Todėl ižde ,.Aušros” lieka $504.18

J.Šliupas, išdininkas.
Berželio 3 d. 1905 m.

Philadelphia, 
328 Federal
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1 VII
Žydiškai-fenikiškas raštas.

Išradimas alfabeto žmonijos istorijoj 
šia dar svarbesnę rolę negu išradimas spau
dos, kadangi be alfabeto ir druko negalėtu
me turėti. Kada tas teip svarbus išradimas 
likosi padarytas, dar tikrai nežinia: gana, 
kad Maižio raštai rašyti jau alfabetiniu ra
štu ir garbė išradimo alfabetinio rašto prigu
li žydams ar fenikams.

Manoma, jog alfabetinis raštas likosi iš
rastas XV šimtmety j, tai gi ant 1500 metų 
prieš Christaus užgimimą, jeigu nedaugiau. 
Kada žydai pradėjo vartoti tikrą alfabetinį 
raštą, Egipte vartojami buvo skambėjimų 
hieroglifai, o assiro-babilioniečrai vartojo si- 
liabinį kylinį raštą. Peržiūrint seną egipti- 
šką ir babilionišką raštą, aišku, jog lygiai 
egiptijonai, kaip ir assiro-babilioniečiai jau 
labai arti priėjo prie išradimo alfabetinio 
rašto ir be abejonės ne vienas sumanesnis 
egiptijonas jau tąsyk dasiprotėjo, jog tikras 
alfabetinis raštas yra kur-kas praktiškesniu 
Už senąjį, bet jie neįstengė savo kalbai pri
taikyti pagerintą rašymo būdą, kadangi tas 
buvo net pavojingu tuose laikuose. Svar-, 
biausi stabdymai įvedimo pagerinto rašymo 
budo buvo: paprotys žmonių, gana plati li
teratūra, o labiausiai tikėjimas, kuriam 
ypač tarnavo tų laikų raštas. Tikėjimas vi
sur ir visada buvo konservątyvišku. visjir jis 
gynė senovę, kiekvieną pasistengimą įvesti 
ką naujo tikėjimo užveizėtojai persekiojo se
novėj, kaip daro ir dabar. Tikėjimo užvei
zėtojai laikė raštą už savo savastį, už švente- 
tiuybę, už dalį paties tikėjimo, kurio užga- 
vimas kokiu nors bodu turi būt persekioja
mas. Tas ir sulaikė augščiau kultūriškai i 
stu»Įsčias tautas, kaip egiptijonns ir babi- 
lioniečius, nuo įvedimo pagerinto alfabetinio! 
rašymo budo. Todėl tai, ant kitų gerai išar-Į 
tos dirvos, paskutinį žingsnį pirmyn galėjo 
padaryti jaunesnė, ne teip augštai kultūri
škai stovėjusi, tauta, kurios nevaržė nė pa
pročiai. nė civilizacija, nė tikėjimas, darant 
rašto pagerinimus, neturėjusi nė literatūros, 
nė istorijos, kurios tikėjimas nebuvo surištas 
su kokia nors rašto sistema; taigi pagerinimą! 
galėjo padaryti tauta nevartojusi pirma nė 
jokio rašto. Tauta tokia buvo semitai.

Dabar dar nežinia, kaip išrodė tas pir
mutinis semitiškų tautų išrastas alfabetinis; 
raštas, kadangi iki šiol surasti vien vėlesni j 
užrašai, parašyti alfabetiniu raštu, kuris, be 
abejones, panašus yra į tą pirmutinį. Į ry
tus nuo Mirties jūrių, kur labai senuose lai
kuose gyveno moabitėnai, viena iš mažesnių 
ir kultūriškai žemiau stovėjusių žydų gimi
nė, 1869 m. rado didelį akmenį su iškaltu 
užrašu moabitų karaliaus Meši, ant kurio 
aprašyti karžygiai minėto karaliaus. Užra
šas tas išrašytas raštu, kokį vartojo žydai 900 
metų prieš Christaus užgimimą.

1880 m. Jeruzolimoj surado kitą senovi
šką. žydišką užrašą, su aprašymu nukasimo 
Siloam kanalo. Raštas tas buvo vartojamas 
žydų 800 metų prieš Christaus užgimimą. Iš 
savo išveizdžio jis mažai panėši į dabar žydų 
vartojamą raštą.

Tūli tirinėtojai mano, kad išradėjais al
fabetinio rašto buvo ne žydai, bet jiems gi
miningi, semitiškos kilmės fenikijonai, nuo 
kurių, buk, alfabetinį raštą perėmė žydai. 
Netoli griuvėsių senovės fenikijonų uždėto 
gardo Sidono rado antkapinį akmenį kara
liaus Ešmunazaro su senais fenikijonų ra
štais, 1876 m., ant salos Cipro rado šukes 
bronzinio indelio su užrašu senovišku feniki
jonų- raštu. Raštą tą tūli tirinėtojai, 
laiko už seniausią, parašytą alfabetiniu ra
štu, bet kiti ant to indo padėtą užrašą laiko 
už ne senesnį kaip 700 metų prieš Christaus 
užgimimą.

Žydiškai-fenikiškas raštas, nuo jo išradi
mo, per kelis šimtmečius pasiliko be jokių 
pagerinimų. Žydiškas ir fen i kiška/* alfabe
tai susidėjo iš 22 raidžių, beveik tų pačių fe- 
nikiškame ir žydiškame alfabete, visas skir
tumas buvo tame, kad tulos raidės vėlesnia
me fenikijonų alfabete davėsi lengviau nu
piešti negu žydiškame, bet aišku, kad žydi
škas ir fenikiškas raštas išsivystė iš vieno ir 
to paties.

araraėjiško, vadinamą assirišku, arba kva
dratiniu, kokį vartoja ir dabar, lik pasku
tiniame amžyj prieš Christaus užgimimą se
ną raštą vėl vartojo parašams ant pinigų as
meniškos dinastijos. Mat tokiais užrašais 
ant pinigų jų išleidėjai, karaliai asmeniškos 
dinastijos, stengėsi palaikyti terp žydų atmi
nimą apie jų neprigulmystę ir todėl tai Ma- 
chabėjai ant pinigų dėjo parašus senu žydi- 
šku alfabetu, o ne nauju kvadratiniu, kokį 
tuose laikuose vartojo žydai, nors jis buvo Į 
svetimu, aramėjišku ir priminė žydams apie 
nupuolimą jų tautiškos vienpatystės, išgrio : 
vimą jų svarbiausios žiuyčios ir babilionišką 
nelaisvę.

Senas žydiškas raštas užsiliko pas nieki -1 
namus tikrų žydų samaritonus; samaritoni-1 
škas raštas užsiliko iki šiol mieste Nabuluze, 
(senovėj Siche), kur yra ne didelė samarito-Į 
nų draugija serginti senovės žydiškus papro
čius. kalbą, raštą ir tikėjimą, iškreiptus pas 
tikrus šios dienos žydus.

Mat pasimirus karaliui Solomonui (980; 
metų prieš Christaus užgimimą) žydų viešį>a-i 
tystė pasidalino į dvi neprigulmingi viena 
nuo kitos: šiaurinę, arba izraelišką, su sostą-. 
pilė Samarija ir pietinę, su sostapile Jeruzo- 
lima. Paskui, kada izraeliška tauta susidu- J 
re su stabmeldiškais kaimynais, kaip antai. į 
assirijonais, užkariavus ‘kraštą Assirijoe ka
raliui Salmanasarui, išnyko visai ryšis terp 
abiejų vienos tautos vaikų, užgimė net nesi - J 
kentimas ir tas traukėsi iki visiškam nupuo-. 
limui žydų viešpatystės. Gyvendami per 
amžių eiles atskirai, be artesnio ryšio, nesi-! 
kęsdami terp savęs, judėjai ir samaritonai 
priėmė atskirus papročius, cfpo babilioniškai 
nelaisvei judėjai vartojo jau net atskirą kai 
bą ir atskirą raštą. Samaritonai užlaikė se
ną Maižio vartotą raštą, tą' patį raštą, ku- 
riuom buvo surašyti prisakymai. Judėjai į 
gi, būdami babilioniečių nelaisvėj, užmiršo 
senąjį raštą, priėmė aramėjišką, kurį, sugrįžę

Vaniai

lltery

£ s s

2

Isz visur.

alef

beth-.

gimei

dalelb
be

vav

zain
chetb
teth 
jod 

kaf

lamed

*<

A 
7

A 
X

a
G

/
C

n k

Al 
XI

a

L

mem 

nūn 

samech 

aia

phe 

tsade

qof

resch 
schin

thav

1

I 
o

A 
v

7 
r 
? 
A

x

A 
X 
n 
n* 
o 
2 

7

X

r 
e

iš nelaisvės atgabe 
no į savo tėvynę. 
Kad samaritonai už
laikė senų j į žydiškų j 
raštų, tą pat virtiną 
net juos niekinantis 
žydų mėtas Talnind, Į 
kuriame pasakyta:; 
„Maiiia davė žydams 
prisakymus, surašy
tus šventoje kalboje 
tikru žydišku raštu, 
bet kada kunigas 
Ezra gavo nuo per
sų karaliaus prisa
kymą grįžti su bu
vusiais nelaisvėj ju
dėjais į Palestiną ir 
ten mokyti juos die
viškų tiesų, tai jis 
turėjo prisakymus 
surašyti aramėjišku 
raštu, kadangi į>asi- 
rodė, jog paleisti iš 
nelaisvės judėjai už
miršo ne-tlk Maižio 
prisakymus, bet ir 
tą raštą, kokiu tie 
prisakymai buvo pa
rašyti. Judėjai pri
ėmė aramėjišką ra
štą, o netikėliai (Ka
ma r i tona i) palaikė 
seną žydišką raštą.”

Prisiži u rėj u s, 
vienog. geriau šalę 
senam žydiškam ir

II Norvegija atsiskyrė nuo Šve
dijos, numetė nuo sosto karalių, 
bet paprašė, kad jis ant Norvegi- 
jos sosto paskirtų savo sūnų. 
Norvegai, buvę svetimuose kraš
tuose Švedijos ir Norvegijos am
basadoriais ir konsuliais atsisakė 
nuo vietų. Jeigu Švedijos kara
lius ne paskirs savo sunaus už 
Norvegijos karalių, tai norvegai 
rengiasi išrinkti sau Danijos kuni
gaikštį Valdemarą; jeigu gi ir tas 
Norvegijos sosto priimti ne norės, 
tai Norvegija pasigarsįs už repu- 
bliką. Švedijos karalius rods pa
kėlė protestą prieš numetimą jo 
nuo sostoNorvegijos.bet rodosi,kad 
dėl atsiskyrimo Norvegijos karės 
ne bus, yrač kad Švedai su prievar
ta ne nori versti Norvegijos pasi
likti ryšyje. Tokiu budu mat 
Europoj, be kraujo praliejimo, at
sirado nauja neprigulminga vieš
patystė. Tuom tarpu naminius ir 
užrubežinius reikalus savistovės 
viešpatystės veda jos parlamen
tas. Jeigu ne styas karaliaus, 
norvegai už presidentą nori išsi
rinkti garsų šiaurinių kraštų tirinė- 
toją Nanseną; tąsyk Norvegija bus 
repuklika. Valdonai, ar jie vadi
nasi karaliais, ar ciecoriais.ar kito- 
tokiais, dabar gali matyti, kad ne
galima tautos su prievarta valdyti, 
su prievarta po jų valdžia lanko
mos tautos, ankščiau ar vėliau pa- 
siliuosuoja nuo globos nekenčia
mų valdonų, tik vienos tą padaro 
per kraujo praliejimus, išmintin
gesnės gi apsieina ir be to. Ro
dosi, kad neužilgiu Europoj ir 
Vengrija atsiskirs nuo Austrijos ir 
susitvers čia kita neprigulminga 
viešpatystė.

no pats randas, nuo maro pasimi
rė 1807707 ypatos. Į bertainį me
tų tai pasibaisėtinas skaitlius.

H Plymouto porte paskendo ang
liškos kariškos laivynės povande
ninis laivas „A. 8.” Ant minėto 
laivelio buvo 18 žmonių. Išgel
bėjo iš jų vien 4, kiti visi prigė
rė.

II Pietinėj Amerikoj, repulikoj 
Venezuelėj atsibuvo prezidento 
rinkimai. Išrinko tą patį, pagar
sėjusį Castro. Kaip sako, balsuo
tojai buvo verčiami balsuoti už 
Castro.

II Šiaurinėj Afrikoj, Morokko 
viešpatystėj, mieste Mazagan, 6 d. 
berželio maurai įsiveržė į Austrijos 
konsuliatą ir užmušė vice konsulių 
Maddeną.

II Amerikonų užimtuose Pana
mos kanalo plotuose apsireiškė 
baisi liga — geltonasis drugys.

Nauji Rasztai
—

Mindaugi*. Poema. I*ara*ze 
Krtv.-Krivaitis. Atapaimta Ka
taliku Mpaiidua lietidrijoa^ 8he- 
nandoah, ^|*a

Tendencija eilių patriotiška, gai
la tik, kad forma eilių negeriausia. 
Gal dėlto Spaudos Bendrija ne pa
ėmė išleidimo savo kaštais; knygu
tė išleista autoriaus kaštais.

Seniausi alfabetai.
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alfabetas, 
pridėtam paveikslėliui, 
samaritoniškam alfabetui, matyt, kad pama
tinis išveizdis literų abiejuose alfabetuose 
yra su-visu vienoks; truputį skiriasi vien li
teros alef, zain, kaf, samecb ir tsade.

Nereikia, vienog, užmiršti, kad ant pa
veikslėlio įtarodytos samaritoniško alfabeto 
literos yra tokiomis, kokias savo raštuose už
silikę likučiai tos žydiškos giminės dabar 
vartoja: dabartinis alfabetas turi daug viso
kių išraitymų, pagrąžinimų, koki iš tikro ne
pagrąžina rašto, bet daro jį neaiškiu. Seno 
rašto literos, buvo daug aiškesnės, panašu
mas rašto į seną žydišką Maižio vartotą raštą 
buvo daug didesnis. Ant nelaimės, iki šiol 
nesurasta liekanų seniausio samaritoniško 
rašto. Seniausia liekana to rašto yra — iš
kaltas ant akmens sutrumpintas Maižio pri
sakymas, bet, kaip žinovai mano, užrašas tas 
padarytas laikuose Justinijano, taigi apie 
529 m. po Christaus Užgimimo.

Kas link iš vieno šaltinio kįlančio feni- 
kiško rašto, tai jo pirmutinė, taigi seniausio
ji forma be didelių permainų užsiliko iki iš- 
griovimo Karthaginos, taigi iki 146 m. prieš 
Christaus užgimimą. No to laiko fenikiškas 
raštas pradėjo keistiesi ir tai teip greitai ir 
žymiai, kad perkeistą net vadino jau kitokiu 
vardu: naują fenikišką raštą vadino numidi- 
*ku arba nauju punišku. Perkeitimai, vie
nog, tie nieko bendro neturėjo su pagerini
mu paties rašto, priešingai, daugumas per
keitimų padarė raštą neaiškiu, vienas literas 
nuo kitų naujame rašte sunku buvo atskirti, 
teip jos buvo panašios viena į kitą. Teip, 
paveikslan, literos b, d, r turėjo beveik tą 
patį išveizdį, teipgi literos a ir m buvo visai 
panašios viena į kitą teip, kad reikėjo gerai 
priprasti, kad vieną nuo kitos atskirti.

a) Klausymas paėjimo alfabeto.
Daugumas tirinėtojų alfabetinio

Liekanas vėlesniojo žydiškai-fenikiško 
alfabeto ir rašto galima matyti ant senų pi
nigų asmeniškos karalių dinastijos, teipgi 
ant saraaritoniškų parašų. Mat sugrįžę iš Ba- 
bilionijos nelaisvės, žydai užmetė savo senąjį 
tautišką raštą ir priėmė raštą išsidirbusį iš

Daugumas tiri neto jų alfabetinio rašto 
sistemo neabejoja, kad išradėjas alfabeto li
terų ženklus perėmė iš egiptiškų hieroglifų. 
Prancūziškas tirinėtojas Lenormant mano, 
jog pirmutinis alfabetas, taigi literų ženklai 
turėjo daiktų pavidalą ir kiekvienas alfabe
to ženklas reiškė pirmutinę literą vardo daik
to, žinoma, kalboj alfabeto išradėjo. Pa
veikslai), liter a (alef — bulius) buvo pana 
ši į bulių; b (beth — namai) buvo panaši į 
namus ir t. t. Taigi, pagal nuomonę Le- 
normanto, išradėjas alfabeto perėmė nuo 
egiptijonų tik pamatus, principus fonetiško 
rašto.^perėmė iš egiptiškų hieroglifų reika
lingą skaitlių rašto figūrų, bet joms suteikė 
visai kitokį reiškimą. Kaslink gi vardų li
terų, tai vardai buvo tie pats, į kokius pana
šus buvo literų ženklai, kokių daiktų vardai

(Toliaua bus.)

II Maskoliškas randas buvo da- 
leidęs, ant pasirodavimo, suva
žiuoti j Maskvą žemiškų įtaisų ir l 
miestų atstovams. Kada čia šuva- ! 
žiavo 2*0 išrinktų žmonių atstovų, ■ 
ant syk caro į diktatorius pakeltas 
Trepov uždraudė jiems laikyti 
susirinkimą. Jie pirmiausiai ren
gėsi reikalauti pabaigimo karės. 
Kadangi atlikti atviro susirinkimo i 
negalėjo, tai atlaikė privatiškuose 
namuose, bet ir Čia pradėjo polici
ja gaudyti susivažiavusius žmonių Į 
atstovus. Maskvos jeneral-gaber- 
natoriuš pasitraukė nuo urėdo. 
Daugely] miestų tikrosios Masko- 
lijos buvo smarkios demonstraci
jos prieš carą ir jo į diktatorius 
pakeltą Tropovą. Matyt kils vi- ' 
soj Maskolijoj žmonės prieš savo 
netikusį valdoną.

!l Susirinkę Maskvoj žemiškų 
įtaisų ir miestų reprezentantai nu
sprendė reikalauti konstitucijos ir 
su tais reikalavimais nusiuntė spe- 
cijaliŠkai išrinktą deputaciją į Car- 
skoje Selo, pas carą. Rašte, kurį 
deputacija turi paduoti carui, yra 
pridėta, kad jeigu caras ne duos 
žmonėms laisvės, jeigu nesumažįs 
sauvalios policijos, visoj Maskoli* 
joj užgims revoliucija. Rašte ta
me apleisti visi caro titulai, vadi
namas jis tiesiog, kaip kiekvienas 
žmogus, ponu. Nežinia, ar Tre
pov prileis deputaciją su tokiu raš
tu prie caro.

U Daugiausiai persiskiriančių po
rų išpuola Suvienytose Valstijose 
Šiaurinės Amerikos, nes kas metą, 
ant 10000 apsivedimų, čia išpuo
lė po 612 persiskyrimų, Šveicari
joj 432, Rumunijoj 204, Prancūzi
joj 180, Vokietijoj 165, Holandi- 
joj 103, pietinėj Afrikoj 98, Švedi
joj 87, Belgijoj 81, Grekijoj 50, 
Norvegijoj 16, Anglijoj 11, Kana
doj gi tik 4 persiskyrimai ant 10000 
apsivedimų.

|| Salonikų apskrityj, Turkijoj, 
gana tankiai atsitinka kruvini mū
šiai terp bulgarų ir grekonlų. 2 d. 
berželio, aplinkinėse Pantokaten 
buvo gana smarkus mušis, kuria
me 8 grekonys likosi užmušti, bul
garai gi nužudė 28 užmuštų ir 17 
pateko į nelaisvę. 3 d. berželio 
buvo vėl mušis po .Libadi, kuria
me 16 bulgarų likosi užmuštų.

II Maskolijoj vėl išėjo į aikštę 
prigavystės viršininkų Raudonojo 
Kryžiaus Dr-tės. Maskolijos žmo
nės išsiuntė ant išdalinimo esan
tiems ant karės lauko kareiviams 
5000 svarų tabako. Tuom tarpu 
tas kareiviams žmonių dovanotas 
tabakas likosi parduotas, o gauti 
pinigai paskendo kišeniuj viršinin
kų Raudonoje Kryžiaus Dr-tės.

II Ant Kaukazo, Erivaniaus gu
bernijoj, likosi pagarsintos karės 
laiko tiesos. 5 d. berželio mieste 
Erivaniuj pulkas mahometonų pra
dėjo šaudyti į susirinkusius ant 
rinkos armeniečius. 20 armenie- 
čių likosi užmuštų. 6 ir 7 dieną 
ant miesto gatvių traukėsi dar ko
va terp armeniečių ir mahometo
nų.

II 9 d. berželio Maskvoj buvo 
smarkus 2000 darbininkų susirėmi
mas su policija. Policijantai šau
dė į pulkus darbininkų.

II Nu® 19 d. gruodžio pereitų 
metų iki 16 d. balandžio šių metų, 
angliškose Indijose, kaip pagarsi

Redakcijos ataakymai.
S. Kalvaičiui. Tas pats straips

nelis jau pirma patilpo „Spindu
ly!", talpinti dar kartą kitame laik
raštyj ne paranku. Priežodis sa
ko: jog ir kunigas du kartu ne kal
ba dviejose bažnyčiose to paties 
pamokslo. Tą galima daryti vien 
tąsyk, jeigu raštas apima labai 
svarbius visuomeniškus kiaušy* 
mus, bet ne paprastus atsitikimus.

Naujas lietuvi* daktaras, i 
šįmet pabaigė daktarystos moks

lą Chicagoj jaunas lietuvis, Joku-1 
bas Kulis. Gyvena jis pn. 3238 
S. Halsled st.

Kun krantinio prova už 
bubankrulijiiną dar nepa

baigta.
Pėtnyčioj, 9 d. Šio mėnesio U.S. Į 

District sūdąs toliau tyrinėjo kun. j 
Kraučuno nusibankrutijimą. Vėl 
pasirodė naujos korporacijos, ku
riose kun. Kraučnnas turėjo akci
jų prisipirkęs, bet teisinosi, kad 
jas visas padovanojo savo giminai- < 
Čiui L. Radžiukynui. Tolesnį ty-; 
rinėjimą sūdąs atidėjo ant seredos 
21 d. šio mėnesio, 10 vai. ryto ir 
ant tos dienos sūdąs paliepė kun. 
Kraučunui pristatyti knygas paro
dančias piniginę transakciją, teip
gi knygas parodančias krikštus, 
šliubus ir pagrabus. Šiądien kun. j 
Kraučunui pastatė už vertėją lietu
vį, Joną Bagdžiuną, kurio kun. la
bai bijojosi, ir teisinosi prieš sūdą, 
kad jis menkai lietuviškai šnekėti, 
mokąs tik lenkiškai ir todėl neno
rįs lietuviško vertėjo. Bet sūdąs 
kunigui netikėjo ir už vertėją pa
ėmė Bagdžiuna, lietuvį.

Chroniškas kataras.
Labai daugelyje atsitikimų chro

niškas kataras skilvio yra nepa
prastai nuopertas ir nesiduoda jo
kiam gydymui; su pasiganėdinimu 
per tai paduodame čion laišką 
žmogaus, kuris ilgai sirgo Šita li
ga. „Noriu čion pranešti,jog Tris 
nerio Amerikoniškasis Eliksyras 
Karčiojo Vyno išgydė visiškai 
chronišką katarą skilvio, kuris ma
ne vargino jau nuo labai seniai. 
Buvau globoje visokių daktarų ir 
vartojau labai daug visokeriopų 
vaistų, bet veltui. Neišgydė ma
nęs. Ant galo pamėginau Trine- 
rio Amerikonišką Eliksyrą Karčio
jo Vyno ir sulyginamai trumpu 
laiku atgavau savo sveikatą. Esiu 
šiądien stiprus, galiu valgyti gar
džiai ir sugrumulioti trikartinį val
gį kasdien ir jaučiuosi, kad mano 
pareiga yra patarti šitą vaistą vi
siems sergantiems skilviu, Jos. 
Laboi, La Grange, Tex." — Kož- 
nas skilvinis kataras ir daug kitų 
ligų turi savo pradžią nuo nužudy
mo valgumo, o Trinerio Ameriko
niškasis Eliksyras Karčiojo Vyno 
yra vienintėliu nesuvyliančiu vai
stu, kuris išgydo kožnu kortu ir 
apsaugoja nuo tos ligos, jei 
jį vartosi. Gaunamas visose 
aptiekose arba pas patį pabrikantą 
Juozapą Trinerį, 799 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

Kolioniališka Apdraudimo 
Kompanija.

Seka pieną priimtą per kitas 
tvirtas finansines įstaigas miesto ir 
užima tinkamą namą savo biu
rams.

Dvylikos aukštų biurinis namas 
ant Septintos ir Olive gatvės St. 
Louis'e, lygšiol žinomas kaipo 
Holandiškas namas tampa didvie- 
čiu kompanijos ir vadinsis „Colo- 
□ial Security Building."

Naujas davadai tvirtumo neju
dinamų turtų turgaus ir noras gu
drių pirkėjų įgyti geriausią centra- 
liŠką vietą vir^uftniestyj, pasirodė 
vakar, kada visa nuosavybė Wall 
Realty Kompanijos, savininkų 
Holland namo, St. Louis’e tapo 
nupirktas už 1275000, kad pareng
ti jame biurus Koloniališkai Ap« 
draudos Kompanijai.

Namas yra 12 aukštu, plieninio 
subudavojimo, jjhlnai nedegąs ir 
vienas iš svarbiausių ir geriausių 
namų St. Louise, • Jo- priešakį s iš 
vakarų pusės į Septintą gatvę, 84 
pėdos į pietus nįo Olive gat. ir 
todėl yra visiškai kampu Sep
tintos ir Olive gai., laikomu už ge- 
riausį kampą mieste.

Pasiturėjimas Šalies abelnai ir 
Sc. Louis'o ypatingai pasirodo iš 
Šito pirkinio, kaip matoma iš pasi
didinusios apyvartos KolonialiŠkos 
Apdraudos Kompanijos; kaip greit 
bus galima įrengimą biurų pada
ryti, kompanija kraustysis iš Com- 
mercial namo į tavo locną, kur 
biurai užimanti j visą aukštą 24 
ruimų bus tinkamai pritaisyti su- 
tikmiai su vienval augančiais rei
kalais ir reikalavimais jų abligi- 
nės įnašos ir tauplnimo apyvartos, 
kuris išdidėjo į tokį apėmį per pra
ėjusius 6 mėnesius, kad dabar 
kompanija, kuri yra viena iŠ di
džiausių įnašos kompanijų Suvie
nyt. Valstijose, tari viso depozitų 
pas iždininką Missouri Valstijos 
suvirš 1400000, apart depozitų ki
tose valstijose, kur yra vedama 
apyvarta; jų visas, turtas dabar iš
neša >950000.

Koloniališka Apdraudos Kompa
nija yra viena iŠ seniausių ir prie- 
laakiausiai žinomų įnašinių abligų 
ir sutaupinimo depozitų kompani-. 
jų šalies, būdama uždėta 12 metų 
atgal, per kurį laiką jie išmokėjo 
įnašininkams ir turi naudai dabar
tinių abhguočių arti >2000000, o 
reikalavimas išmokestinių abligų 
vienval auga, kuomet abelnos 
versmės tolydžio didėjo nuo >311-; 
000 sausio 1,1903 iki >950000 da-1 
bar, kas yra ženklu gero vedimo 
reikalų per direktorius ir viršinin
kus kompanijos.

Kuomet depozitas pirmos eiLos 
morgečių, abligų ir priimtų ap- 
draudinių per Iždininką Missouri 
Valstijos daugiau negu padengia 
visas skolas savp abligininkams, 
bet valdžia turėdama rūpestį apie 
absoliutišką čielybę liekančių tur
tų kompanijos, ' išmintingai nu
sprendė sekti paprotį kitų didelių 
finansiškų įstaigų ir įgija sau loc- i 
_ną namą, iš kurio bus vedama apy
varta su šakomis 26 didžiuose mie- ’ 
stuose Šalies.

Koloniališka Apdraudos Kompa
nija nuo seniai yra laikoma už vie
ną iŠ „tėvų" įnašos ir Depozitų 
Kompanijų ir vedėja daugelyje 
naujų ir sustiprinančių užmačių 
apyvartos ir pirkimas pagerins jos 
padėjimą bankinėse srityse kaip ir 
akyse įnešančios visumenės.

Viršininkai kompanijos,- vedu- 
siejie derybas dėlei nupirkimo na
mo ir maloniai sveikinami vakar 
savo draugų ir lenktininkų yra: 
Prezid. Gen.-John A. Kress, senas 
brigados generolas, kuris per dvi
dešimts metų buvo gerai žinomas 
iš geros pusės perdėm per visas 
pietvakarines ir vakarines Šalis, 
kaipo ir srityse valdžios; Vice-pre- 
zidentas Daktaras W. J. Kress; 
Iždininkas J. H.' Pamplin ir Raš
tininkas Victor Diesing.

Šitie gerai žinomi viršininkai pa
daro iŠpildančią komisiją Tarybos 
Direktorių, kurie turi globą ant 
kompanijos reikalų.

Noru naujų savininkų yra iškel
ti namą iki 16 aukštų, kas padi
dins įeigą nuo >12000 iki >15000 
kas metas. . Į • ,

St. Louis Post Dispatch, 
Gegužio. 7. 1905.

Kompanija yra labai prielankiai 
žinoma šitame mieste, kur ji veikė 
per praėjusius penkerius metus su 
didžiausiu užgaėėdinimu savo įne- 
Šėjų, kurių abligams išėjo rakas.

Du pamatiniai kontraktai yra iš
duoti. >100 abligas savaitiniam 
25 centų mokesčiui per 855 savaites 
jei kompanija ne iškeičia anksČiaus, 
užtikrina 4% palukio nuo premijų 
už vidutinišką laiką ir suėjus rakui 
dalinasi pelnais kompanijos.

>500 abligas turi premijos mo- 
mamas laiką deŠimtes metų su pa
lukių mokamu kas pusmetis po 
4% uz metus. Suėjus rakui abli
gas dalyvauja pelnuose kompani
jos.

Kontraktai yra grynai paremti 
ant sutaupinimo ir įmokesties ma
žų sumų. Tu nereikalauji mirti, 
kad laimėti, jokio daktariško pa- 
liudyjimo nereikia ir įnešėjas ne
reikalauja mokėti kaštų padidintų 
premijų ar kitaip, o vienok jis da
lyvauja pilnoj nepaprastoj uždar
bio pajiegoj įgytoj per pasididini- 
mą jo pinigų per skaičių metų nuo 
iŠžadų, nuOskaitų, pavestų asigna- 
cijų, perviršinio palukio ir kitų įė
jimų bei pelnų 'nuo kompanijos 
įdėtos mantos. įnešimas 25 cen
tų kas savaite daleidžia naudotis 
tuo patim pragumu, ką ir įneši
mas didelių sumų kitonišku bu
du. .

Kompanija turi dabar Šešis biu
rus Chicagoje ir apielinkėje, ku
rių apyvarta kak sykis auga, kaip 
va:

814 Milwaukee Avė. Louis D. 
Los, Supt.

1264 Milvvaukee Avė. Frank 
Shaw, Supt.

578 W. Madison st. Harry Boy- 
les, Supt.

501-5 Unity Bldg. O.B. Sander, 
Supt.
. 645 W. 68-rd st. W.R. Padfield, 
Supt.

Waukegan, III. L. C. Kraft, 
Supt.

Geistini ištikimi, teisingi veikė
jai.

Pajieukau aavo pusbrolio Jono Ged
vilo, Kauno gu b., Rimiuiu pa v.. Vidu
klės parap., Bllnitrubisiklu kaimo, gir
dėjau kad Jie v ra užmautas. Kas apie 
ji tino meldžiu praneszti man. už ka bu
siu Jabai dėkingas

Frank Gedvilas.
2820 Frank avė., 8c ranto n. Pa.

Pajtesakau savo draugo Felikso Ge
nio, Kauno gub., Telssiu pav., Varnių 
vol., Gaulenu eod., keturi maut Ameri
koje, turiu prie jo svarbu reiksią. Jis 
pėta ar kas kitas teiksis duoti žine ad
resu:

Pov. Vaitkus.
15 Highlsnd avė., Ntvton L'pper Faile, 

Mass

Draagyscziu Reikalai
Susivažiavimas lietuviu 

Amerikos prekeju (busi* 
nieriu)

Lletuvtszkoa kompanijos „Žvalgė 
de“ (The Btar

Ąlaibus 18 berželio [June] ežiu 1003 
m. saleje Juozapo Kuszleikoa, 4538 80. 
Paulina st., kampas 48 st., Chicagoje — 
dalijo Towo of I^ake.

Prasidės 4 vai. po pietų.
Bus prakalkos. Kalbės per laikus 

garsingi ne tik tarp lietuviu, bet ir terp 
amerikoniszku prekeju iszkalbingi lietu 
visi, prekejai. Bus kalbama apie tai: 
kokia viela užima prekyste ir pramonyo- 
»te gyvenime abelnai visos žmonijos ir 
ant kiek mums lietuviams reikia at
kreipti ant to atida ir prisidėti, nes pa
gal skaitliu dalyvaujaneziu prekyboje 
musu tautos žmonių yra sprendžiama 
apie gyvybe ir gabuma visos tautos.

Szaukianti esita susirinkimą hetuvisz- 
ka korporacija „Žvaigžde" (The Slar] 
su kapitolu 850000 turi savo didžiausia 
krautuve visokiu tavoru Chicagoje 
Town of Lako dalyje. 1005—4807 South 
Ashland avė.

Apart prakalbu ant ežio susirinkimo 
bus perstatytas sąnariams a be Ina* stovis 
krautuves korporacijos ir jos turto, apie 
ka eananams sziuomi praneštame, nes 
atskiri užkvietimai ne bus siuntinėjami.

Užkviecziame visus tautieczius atsi
lankyti ant szio susirinkimo, norintiejie 
pnsirassyti prie korporacijos „Žvaigž
de" (The Slar], galės gauti ežia szeras 
(akeijas).

Vardan korporacijos valdybos sek re 
torius.

f. Varkala.
Isztraukos m konstitucijos korporaci

jos „Žvaigžde’' (The Star].
Akcijonieriais szioo korporacijos galit 

būti vien tik lietuviai kalbanti lietuvisz- ; 
kai ir paeinanti isz tėvu lietuviu. Visi 
savitar|>ikiai reikalai ir susirinkimai turi 
bot: vedarfHrlietuvikzkoje kalboje
Preke-Visos arba ak c: jo* J 810. Kiek

vienas samvys gali pirkti szeru ne dan
ginu kaip už 85000.

Korporacija užtikrina nuo 5% iki 25$ * 
pelno ir daugiau.

Susineszimams adresas krautuves
Pirma* Didelis Lietuvinzkaa ir 

lustviHzkaM Pikniiik&M.
Chicago Lietuviu ir Latviu Dr-te ; 

ture* savo pirma pikninka nedelioj. 0 d. ; 
hepoa. PJO5 m. Schultso darže ties 
ui. ant Desplains River. Prasidės 10 
vsl. ryto, inženga 23c. y pa tai. Muzikėj 
bus kogerieusin ir kas ko norės galės 
gaut. Reikia imti W. 12th st. karus iki , 
Desplains avė. Medingai kvieczia visus t 
lietuvius bei latviu*

Komitetas.
(7-VIIJ

SuMirinkituaM
Chicago. 17 d. szio menesio ssleje 

Juozapo Kovarskio, 1103 Oakley avė. i 
7 30 vakare parengtas didelis susirinki-

UžmuHze bumai.
Herrin, III. 31 d. gegužio vėlai isz na

ilono ėjo namon Kaz. Tamosziunaa kuri 
bomai-pastejs užmušė ir nuarnesze pini
gus, laikrodėli ir žinda; kadangi ant laik
rodėlio buvo jo vardas, tai piktadojus 
suseke ir dabar eina prova. Velionis ta
po palaidotas su miniomis ir muzike, 
kunoe jis buvo sąnariu: paliko jis pini
gu bankoje 8350, paėjo isz Suvalkų gub., 
Strapolee jmv., Pagirmuono gm. ir eod.; 
paliko Lietuvoje sena tęva ir broli Juo
zą.

mu mieriui uždėjimo naujos d ra ūgy s-1 
tu. K uoskaitl i ogiausiai kvieczia susi- j 
rinkti.

Komitetu.
Pikninka* Grornatneaziu.

Chicago. Sąnariai Gromatnesziu Su- 
sivienyjlmo parengė didedeli pikninka 
nedelioj, 18 d. birželio Eilioti© darže. 
Traukiniai iszeis nuo Randolph gatves 
stoties lilinoia Centr. geležinkelio ku 
puse adynos pradėjo* nuo 0 vai. ryto iki 
2 vai. po pietų. Darže bus {išrengto* 
y vairi suuos žaismes ir pasilinksminimai 
kokiu dar lygsziol nebuvo.

Komitetu.

Aukoa reikalams revoliuctjinio 
judėjimo Maskolijoj.

Vardai bei pravardes aukavusiu ant 
revoliucijoe reikalu BalUmorej, Md.,nuo 
puses kovo iki 1 gegužio 1005 m.

A. laukaitis, J. Staigia, V. N i am u ra. 
B. Maczya, J. Knsacziunaa. M. Poszka, 
A. Matusevyczia A. Venckaitia, F. Da- 
mukaitia, P Keidoesius. K. Mikolaitis 
po 81.00.

V. Stankevyczius, T. Marcinkfevicsiua,
J. Kaluszka, M. Naujalis, J. Alkevy- 
cziua, F. Anulis, J.IBradnnas, K. Pily- 
pauukaa. A. Žiurauckta, M Varvuolia, 
M. Melinauekaa, K. Keidoaziua, K. Ku
tuliu F. Melinauclcaa. T. Vauztara, J. 
Kaupas. J. Dura, V. Litvailis/J. Litvai- 
lia, J. Juszkevycziu*. M Motiejunaa, K. 
Kurlendskas, V. fezalgauckas. F. Joku- 
baitiene, J. Griniuviene. V. Lapinskas,
K. Abromavyezius, D. Bali ubas, V. 
A Klimas, J. Kvedare M Karalius, K 
Dauksza. J. AaztasMuckas, V. Siauru
tei tiapo 50c.

J. Kulikauckas 40e.
A. Pilypauckaa ■'*)«.
J. Gurklys, F. Družels, J. Vilozinskaa,

J. Kailiu*. A. Szlekys, J Vėlybi*, J. Mi- 
oeika. A. Kazdalevyczius. L.Žilinskaa,F. 
Pilypaitia, P. Liutvjnaa, J. Ilgūnas, V. 
Piedinakaa, L Karalius, S. Piszczika*. 
V. Tamaszauckas, A. Bernotas, F. Dud- 
kevyczius, P. Bei tai u a, J. Sekevycziua, 
M. Kilikevyczius, J. Marcinkevycsiua. 
P. Laakauckaa, N. Alkevycziute, A. Ka
ralius, K. Ratkevycziua. A. Siderevy- 
cziua, K Pužaicziute, J Kolyta, S. Obe- 
raitia 8. Peravycziu*. B. Bartninkaa, F. 
Styga, J. Karnevycziue, O. Girbetai- 
cziute, A Bucziute, J. Norkevycziua, A 
Kukliuriua, K. Razgaius, J.Geiežele, K. 
Akelaitis. O. Žalegiria, J. Bmdokas, J 
Brazaiti*, V. ?Szvirckaa, R Žiginskiene,
K. Kihnakaa! A. Urbonu. J. Melinaus- 
ku, M Mehnauckiute, P. Lazauckaa, 
R. Maldutiene. J. Stepanauckiene, L. 
Levanavyczius, P. Pieczaltis, J. Vaičiū
nas, A. Žvingila, V. Dudonis. J. Garbus, 
K. Balt mažai tie. K Skinkis. J. Urbeta,
J. Czeana, K. Brazaitis, 8. Benesziunu. 
F. Bubnys, M. Arminiene, M. Urmonas. 
P. Visztardu. P. Juodria, F Stankevy- 
czius, A. Jauiszkevyczius. F. Dura, F. 
Gabrielaitia. J. Jurkszas, O. Vilczinskie- 
ne, A. Plediene. P Laukautis. J. Daily- 
donis, V. Milieuckas. J. Luzkevycziua.
K. Matulaitis. F.-Dailydonia, A. Fabijo- 
nsitis, G. Strangia J. Sabokaitis. V. Ki
likevyczius. T. ‘ Margerevycziua. P. Bie- 
lya, A. Mažeika, P. Valliekunu. A. Vai
tiekūnu. 8. Petruszkevycziuk, J. Czes-
nu, A. Liogys. P. Grimua,G. Ulevyczie- 
ne. J. Ulevycsiua, M. Kairy*. J. Butke- 
vycsius. F. Bridicku. 8 Marcinkevy- 
cziua, P. Stankūnu. K Abromaitis, P. 
Žalnieraitia. M Grąjauckiene. J. Žigu. 
J. Radauckia. J. Zlnkevyczius. J. Gur- 
klya, A. Ambrsziejua. A.Siaurusaitiene. 
T. Bilą, P. Bilą. M Daugvyla, J. Rabs- 
szauckaa. M. Kilikevyczius, A. Dailido- 
nis, J. Remeikia, G. Remeika. A. Mila- 
azevycziua. M. Budrys, J Dirvonskia, P. 
Monkevycziua, K. Kacsiuliene. J. X ar- 
ntalis po 25c.

S. Stepanavyczi u, P. Remeikis po 28c 
K. Vaitukaitia, U. Urbanavycziene. V.

PflHeszlioiiniai.
| jPajieszkau Povilo Žigio. Benedikto 
Vaicziulio irantano Balcziuno, visi Kau
no gub , 8ziauliu pav., Szeduvoe parap., 
Paipiu eod. Jie patys ar ku kitu teik
sis duoti žine adresu:

Bened liaugsza. 
2450 Kensington avė., Chicago, UI.

Pajieszkau vietos tinkamos atidary
mui Miliūno; kas prirodįs gera vieta, 
gaus už pataruvim* 825 00. Atsiszauk- 
tl reikia su tuo reikalu in redakcija 
„Lietuvos". (23—VI)

Pajieszkau uvo brolio Mykolo Krung- 
leviciiau, 6 metai kaip įsivažiavo isz 
Anglijo* in VVaterbury, Conn. Ameriko
je; jis paeina isz Suvalkų gub.. Mari
jampolės pav., Gudeliu gm., Pinczklu 
kaimo. Jis pat* ar ku kitu teiksis 
duoti žine adresu:

Juozapu Krungleviczia,
8 Knoll st., Pilling st., Rochdale, 

Manchester, Eugland.
Pajieszkau savo jjaczios Rožes, po le

vais Jurkoniutea, su kuria apsivedžiau 
22 d. gegužio, o 26 d. to paties menesio 
ji nuo manės pabėgo; ant geležinkelio 
stacijos klausiant j>ardaveju tikintu sa
ke, jog ji iazvažiavo in Chicago. Ji yra 
yra žema 4| pėdu aukssesio, rauplėta, 
balto veido, smarki, žiuri in kožna žmo
gų didėlėmis akimis. Kas duos man apie 
ja žinia gaus 85.00 dovanu.

Jonu Eranta, 
426 E. Frtterate et., Youngstown, Ohio.

Pajieazkau uvo pusbroliu Juozapo 
Stanislovo ir Justino Daržininku, Kauno
gub., Panevėžio pav., Smilgių vol., Ri- 
misskiu sod. Jie patys ar ku kitu 
teiksis duoti žine adresu:

Bronislovu Narakas,
Box 42, Coal Gate, Ind. Ter.

Pajieszkau Juozapo Daugino, Kauno 
gub., Telssiu pav., Traikinu sod., jis bu
vo baigės Liepojuje gimnazija, apie 0 
metai Amerikoje. Jis pats ar ku kitu 
teiksis duoti žine adresu:

' Jurgis Dauginu,
3132 Richmond st., Philadelphia, Pa.

Pajieaskau Jono Dagiliaua, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Biržių vol., kaimo 
Paberžiu, gyveno Kewanee, III. Jis pa»s 
ar ku kitu teiksis duoti man žine adre
su:

Wm Heiker, 
1479 W. Harrison st., Chicago, 111.

Rumascsikis po 20e
Isz viso .................................. 860.82

Smulkesniu suku............................  7.80
Puidaro iu visoj......................... 68.62
Iszskirus rinkėjo Uzkuztus............ 3.15

Liekui........ 865 47

Re i kalinu** lietuviazkas vyra®.
Mes reikalaujame agentu visur parda- 

yineti musu Auksinius, Sidabrinių! ir 
Nikelinius Elgin it Waltham laikrodė
lius ant lengvu issmokescsiu (mėnesinis 
pienu}.

Mes pasiusime tau nilia patiuriniu, 
laikyk juos uvo namuose, parodyk juos 
savo draugams ir bendradarbiams ir par
davinėk juos mums.

Mes duosime tau rabate, ar 88 savaiti
nes algos, jei dirbsi mums vakarais atli
kęs savo dirba; arba mes duosime 820 
ant uvaites ir keliones leszas. jei dirbsi 
mums pilna laika, nuo 0 vai. ryto iki 5 
vai. vakare.

Tiktai teisingi ir blaivi vyrai tekrei
piu! prie mu*. Raszyk uvo varde ir 
adrese sinkiai. Adresuok visus lata
kus.

North American WstchCo., 
Dept. 6, Box 1553, New York City.

Reikalauja geru pianu dirbėju pirki
mui locnai namu auganesiame mieste 
2000 gyventoju. Pianu dirbtuves suvar
toja 600 darbininku, dirba ku dien be 
apsistojimo ant vienos dirbamos dienos 
per U metu. Artesnėms žinioms reikia 
kreiptis prie

Wm. Balsiuos,
Box 228, Bteger, III.

[7—VII]
Reikalauju dviąju moterų prie skirs

tymo skuduru. Isztisas darbu ir gera 
užmokestis. Aui*zaukite pa* 

Bamorovrich Bros.
563 So. Canal st:, Chicago, Dl.

Reikalauja 1000 darbininku in Csli- 
fornia, Wuhington, •Colorado ir kitus 
vakarinius Stenu* dirbti ant geležinke
liu, giriose, tartokuoee ir fsbrikaoee. 
Teipgi reikalauja vyru ir moterų vedu
siu ir nevedusiu in visokiu tarnystu 
mieste ir kaimuose. Pigu* tfkietai isz 
Chicago* darban važiuoti. Asz teipgi 
kolektuojir algų Ir duodu rodu visokio
se provose.

J. Luku, lietuviuku agentas.
167 E. IVuhington st. Ruimas 18. 

Chicago, III.
(7- VII)
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LletuviszkAM Dienini* Lalkraiu- 
ti*.

Kad Amerikoje ne tik didesnes tautos 
leidžia dieniniu* lai kranelius, bet ir ma
žiau skaitlingo*, k. v.: Czekai, Kroatai, 
Slovakai, o Lenkai net kelis lygiai 1**- 
leidiia, tad kodai me* Lietuviai negalė
tume i*zle(*ti bent viena?

Taigi asz su dviem draugai* apsvarstė 
dalyk* pasidrąsinome issleisti Lietu- 
viszka Dienini Laikraszti, ne tai vien, 
kad spareziaus atgaivinti musu tauty- . 
be, bet ir kad pasidalinti visomis dieni; 
uis Amerikos ir užsieniu žiniomis.

Ka* linki tad matyti szita laikraszti 
Insikunijusiu ir nori ji apturėti,tegul pri- 
•iunezia savo adresu pas

J. Naujokas and Co.,
Madison Sq. Sta. 157.

New York. N. Y.
P—VII]

PiMarga sergantiem* vyrams.
Visi šiandieniniai garsingi gydjrmal per gro 

matas yra Uk viliojimu pinigą nao ligoniu. Jei
gu tikite in teisybe ir reikalaujate paselbos nuo 
uiatkrecslamu lytlsska bei aervisska ir kitokiu 
ilgu (iasgydome nuo girtybes — nežinant galima 
indeoti gyduole*) su musu Naujausia Metboda, 
šuo kartos tukstanosial pa»i«elbeio. Kas nori 
rodos, teprisionosla ui lOo. štampo, o gaus viaa

KoenigHberg Speciali*!*, 
Bos KM, No. South^Eigbt Btrset, Wllliamsberg, 

Brooklyn, N. Y.

Broliai Lietuviai žinokite,
Kad ui užlaikau visokias knygas, 

Szkaplisnus. Raiancsius, A brolelius. 
Altorėlius, 40 gatunku popieru gruma 
toms su gražiom* kvietkoms, pavincr* 
vooem* ir dainelėms, tusi na* 25c; lietu 
viszka trajanka 25c.; agentai ant popie
ru gauna gera rabala; raižydami la.sska 
indekite už 2c. stempa.

J. Ignotus. (7—7) 
13 Diamond *quare, 8.8. PitUburg, Pa.

Mokytas iss Lietuvos ir esion Ameri
koje barkiperis pajieszko vietos lietu- 
viszkame ar lenkiszkame salime. Pra,- 
szau atsiszaukti adresu.

Antoni Minei ko.
3312 Pisk st., Chicago, III.

(23—VI)

Pigiai ant pardavimo lietuviszkas kar- 
petu fabrikas, su arkliu, vežimu ir viso
mis prietaisomi*. Szis fabrikas nesza ge
resni pelną negu galiūnas. Savininkas 
iszvaiiueja in kraju, todėl parduoda pi
giai. Dasižinokite po no. 1071 W. MadiJ 
son st.. Chicago, III.

[ai—vii]

Ant pardavimo pigiai plytinis namas 
ant dvieju familiju lietuviu apgyventoje 
vietoje arti lietuviszkos bažnyczios. No
rinti ingyti ta narna tesikreipia adresu: 

Francitzka Win*el,
3339 Fiak st., Chicage, IH.

Ant pardavimo groeerne pilnai aprū
pinta valgomais, kolonialiszkais ir kito 
kiais daiktais: geros i n taiso*. Pigiai 
perkant tuojau*; gera vieta lietuviui ar 
lenkui. Atoiszaukti 3358 8. Hahted at.

Pigiai ant pardavimo lotai ant Morgan 
•t. arti dvieju bažnycziu. Teipgi geras 
namas prie pat lietuviszkos bažnyczioe 
Pasižinokite ..Lietuvos” redakcijoje.

Niekam nevalia skaityt!
Duodu visiems žinot, kad -asz užlaikau 

pigiausia krautuve visokiu knygų, abra
kėliu, puikiausiu popieru gromatoms 
lietuviszkai ir lenkiszkai, su puikesnėms 
kvietkoms negu Amerikoje buvo kada 
iszeje. parduodame 12 už 25c.. arba 5 
tuzinus už 51.00, o tūkstanti už 55.50; 
teipgi mes audžiame puikius krajavus 
Bzkaplieriu*. parduodame 12 už 60c. su 
saitehais, ssilkiniu 12 už 80c.; užlaikome 
geriausia trajanka isz visos Amerikos, 
nes mes partraukiame isz seno krajaus; 
didelis baksas tik 30c. su prisiuntimu; 
kam jums pirkti kokias netikusias žoles, 
jei galite gauti tikrai lietuviszkos tra- 
jankos. Reikalaujame agentu pardavi
nėjimui musu ta voro; pigiau nekur ne
gausu kaip pas mus. Atsakymui indekite 
marke ui 2c.; adresuokite.

Matbews Zukaitis,
227 E. Matosi., New Britai n. Conn

Dr.O.G.Heine
DEINTISTAS

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

Gyvenimas viriui Aptiekęs.
I CHICAGO, ILL.

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

Geriausia užeiga pa*

SAM JOCĮ,
nsvilla av*., E. SL Loais, .u.

Lietavliska* sali asas, nakvynes, ir ruimai 
pavieniam*. Taipgi liantima* pinigu in visas 
dalis svlalo. Prekes pigiaoslos, priėmimas ra 
riaUiM. 14—8]

Geriaasta sekcija vidurinėj NesrYorko v*l- 
»Ujoj. SOakru ui **». 79 akrai ui SISOO. 
133 akrai ui UMN. Geros triobos, ferma

mmokesesin. Jaa keli lletuvlaiki fermeriai 
gyvena oaios Rasiam oems žinioms

OHO. KLKKk, I’oolvill*. N Y.

Lietuviai pa* Lietuvi.
-r Jei gyvenate San F rt n Cisco, ar tektų 

atsilankyti ez onat isz kitur* tai pas ma- ! 
ne gausite teisinga rodą ir nakvyne pi
giau kaip pu kitus nepažinomu* jums 
svetimtauczius. Ateikite po nr. 1454 
5-tos ui., o gausite ant raudos gražius 
ruimus pu

J. W. Prolenko, San Francisco, Cal.

Didėti* Paveiksią*.
Žingeidus, pilnu laisvos mialies ir sa- 

tyriszkumo: — Pobiedonoscevo misijos 
ir caro kaili dirijanti Japonai; su pri- 
siuntimu 10c. stempomts. Ruzykite 
adresu:

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

(30—VI)

Lietuviszkas Saliunas.
Geriausia užeiga Lietuviams atsilan

kantiems in Grant Works pirkimui trio- 
bu ar suradimui darbo pu vientauti 

A. Sabalauska
1404 52nd st., kerte 79th st., Chigaco.

Temykt«!
Nauja aptieka atsidarė su visokiai* 

vaistais, szaknimis, trajanka ir dakta- 
riszka rodą dykai terp 10 ir 12 vai. isz 
vyto.

L. W. GOODMAN, 
Lietuviszkai Lenkiszka Aptieka. 
567 S. Halsted st., kerte 14tos, Chicago.

Lietuviu Laikrasztis
Užeina kas unvaite Peterburge su 

iliustrac Jomis didelio knygos formato, 
16 puslapiu,puzvestu literatūrai, moks
lui ir politikai. Prenumerata ant metu 
kautuoja Amerikoje 6 rub. Pirmes
ni uosius numerius galima gauti nuo pra
džios.

Redakcijos adresu;
Peterburg, Ekaterininskij kan. No. 10

NEKLAUSK KODĖL 
tai juokiuosi ir etų HnkttsM o ta susiraukia* 
ir sergantis, nes visi tino kad John't EltUr 
maui Uagyde kury eta pirkau paa John't 
Kupply Houte didžiausio) gyduolių krautuvėj 
viaoj Amerikoj kuri sutelkia žmonėm geriau
sius vaistus u* neisspasakytal lema preke, 
nuo Jbc iki 81.00. Del kokoną ligos yra vienas 
atskyrus vaistas. Sergu neitu* padaro »ve įkala 
o tilpnut tvirtais, Kuinam nustenėsią dldely 
gyduolių katalloga dykai, kuriame yra apra
usyta tu virta SO ilgu ir kaip nuo ju instrj-dy- 
tl Kuinas smogus gali būt pati tavo daktaru 
turėdama! tilta katalloga Turima tukstaa- 
estus paliudijimu nuo Amoniu kurie itaslgy- 
de tu mulu gyduolėm ir nekaistavo daugiau 
kaip 81.00 Bastyk šiandien prūnydamas 
kataUogo. Gana būt susiraukusio, gana vai
tot. gana kentėt tkauimui ar kokiui nepriim 
dubus kūno gana būt nubalusiu, silpnu ir 
turėt spuogsis nuversta veMa. Vartok musu 
vaistus o liksi sveika

JOHN’S SUPKI MOUSE CM Ii 100, ILl J

JEIGU SLENKA
PLAUKAI

. tai nelauk kol jie visit ik ai 
L nuslinks. Dailus, tankus 
t. ir Ilgi plaukai paitebiua 
K žniogu ir vra didžiausiu 
Ek. grožybes turtu John s 
“* Hair Inilgorator su- 
v laiko slinkimą plauku, 

sutvirtina asaknis. tu-
—įgis spartu augime 
Strvi.'tou isspuolusiu at-
■  nauju, srvt'lntua, 
n us ir ilgus plaukus. 
Klssnalklna pleiskanas ir 
ft visokius n-fiystunius 
į galio}.-. gilus plaukus

aug.ua

■ sugražina In naturaltss-
■ ka parva. TuksUncilal 
* žmonių a p, išaugo), i nuo 
JA praplik Inu.; v a r t o<! ant i 
Vi John't llalr Invtgorator. 
rg Kam vaikssesiot su ne- 
įlK dailiais, retais, nutriu- 
■■ sausiai, plaukais sr |>ru-

phku.la g«l. s k.ul gali- 
ft ma užsiauginu dailius 
TX ir Ilgus plaukus.
\ Preke (1.00 už bu- 

. *? lėly, e buteliai už
gSM^*b ■■ Dkielia g\du» 

— - . liu katellogas dykai.
John s Supply House, 21 Sta. K, Chiotfo.

« S
£ 4

Ii** Plaukui tikrai atau*laa, auasima. p 
kanas, papuorkus Ir daasel kitu li*u tu na 
tl* bu d u Radlkal gydymas, paraasykitn pa*

Prož. J. M. Brundsa
Ne* York ABrooklyn, U. 8. A.

=.0
Naujausiai lurssto* Medicinos:

Nerviszki Vyrai
>ot prlslunalu 
Na 0 .0 D.

Ant 17 Akmenų
"•l'rondUllrodeliS

Patentuotas regu Ita
lo r t u*. nutukta užsuka
mas ir a ut ta lomai, vy 
rišikai ar tuou-riiikaa, 
t8K auksuotas, dvigubi 
"Huatlng" iu kištai, 
igraiiai Isskvlaik uotas. 
[Tikrai gerai laika rodo 
Yra visur vartojamas 
eelekinkelto tarnu,

Eicelslor Yitcb Co..
9OO Central Bank Bidg, Chicago.

Dykai mikniui* LalkrtMleli*.
jauskis mados Amerikoniu
kais •įdūriau Laikrodsli.

tiksllakas matu bižalvrijo* i 
po |*o. keža*. Lakotai jo ‘ 
(išrodo kaip laikrodžio įtva

pkrdsvlBvjiBo. 
parduosi pn» 

iri lalkrodsli su

Dep b SS. 183 Randotph •*..

PREKYSTE: Auksinių Ir Sidabrinių ta varų, 
. --------------------- --------------------- visokių muzikališkų instruaiantų,
gromatoms drukuojatnų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Kožnam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu 
Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yraŠitn- 

4ai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
iŠ kurio matysi jog mano tavorai pirmos 
kliasos, o prekės prieinamiausios.
Apste/ia; imus atlieku greitai, ir išsiun- 

Čiu į visus Amerikos miestus. AJresas:
M. J. DAMIJONAITIS,

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

PIRKITE UKES LIETUVIŠKOJ KOLIONIJOJ

‘ ‘ VALYNIUS“ ffi~.r-.l-.'.;:
Nedekite savo sunkiai uždirbtu gruziu in bankas, kurios bankrutija, arba 

besaniiniszki banku virszininkai prapuldo jusu užezedijimus.
Žeme yra geriausia bauka padėjimui jusu pinigu, kurios vagis neisz- 

plesz, ugnis nesudegina vanduo nenupiaus, o kuri su laiko atneu jums tzitūle
riopa pelną.

Panorėkite iszven<ti atraiku ir bedarbe*, kurie szi meta vis inima 
didesni apemi. apsigyvenkite ant žemes, kuri visuomet jus issmaltya, duodama 
užtikrinimą ateitej.

Turime tukstanezius akru zeros ir derlingos žemes geriems ir darbsz- 
tiems lietuviszkiem* žemdarbiams, darbininkam* ir amatninkams, norintiems 
užvesti ūke: kur klimatas yra sveikas ir priima**: kur žiema trumpa ir lengva, o 
vasara ilga ir vidutiniszka: kur ant tamsiai pilkos szlynines dirvos, apstingo* van
deniais, sirpsta visokį javai ir žoles; kur vaisiai ir daržoves greitai pnspeja ir at- 
nesza dideles kaina* [prekes], kur vanduo tyras, sveikas ir pilnybėje: kur me
džiai statymui ir kurui pigus ir dideliame daugyje; kur geležinkeliai perkerta lau
kus, o siuntimas bei turgviete tinkama ir ežia jau: kur ūkininkas isz priežasties 
lengvos žiemos apskritus metus gali dirbti ant lauko.

Aptdgyvenkite lietuvi*zkoje kolionijoje “Valyniu*“, 
kadangi nėra aplinkinė* sziaurėje ar rytuose, kuri galėtu duoti ūkininkui tiek ge
ru ir pelningu iszlygu, kaip musiszkė. Meskite pavojingus pabrikus ir pnga- 
vingas kastynes. o užsidėkite sau ir saviszkiams locna pastoge ir ukininkybe.

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

Parduodame parinktina žeme nuo 88 iki *12 už akeri, ant labai tinkamu isz
lygu. Pilnus rasztus žemem* kožnam perkaneziam padarome dykai, teipgi graži
name geležinkelio kasztus pirkusiems nuo musu žeme.

Ekskursijas in žemes darome kas pirma* ir treczias utarninkru menesio; ge
ležinkelio tikietas pigus in te ir atgal. Persitikrinkite patys savo akimis, teip ly
giai kaip ir tie, kurie jau te yra pirkę ir džiaugiasi isz to rekomenduodami kitiem*.

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

Litbuanian Colonization Co.
217-220 ManhattanBldg., 315 Dearhorn st., Chicago.

Vaičaitis lituviškaststo vas.

Lietuviu darbininku laikra*zti*

„Kova“
Talpina pilnas ir teisingu žinia* apie 

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

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

Preke: ant metu 62.00; ant puses metu 
31.00.

Raszydarni adresuokite sziaip:
„KOVA,“

412 Siegel str., Philadelphia, Pa.

Kaulai kur tu 
begi? Nugi pa* 
Petrą Szleki nes 

isztroszkes, o 
pas ji galima atsi- 
vedyti, nes jis turi 
puiku ir szalta ba- 
varska alų, gardžia 
rus k a ocziszczena 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, lai jau 
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Pne to jis turi 
puikia sale dėl vesęjiu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz Jum patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis, |
3321 Aaburn av., Chicago, 111* |

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

DR. B. M. ROSS
Daneezu visiem kad szioee die
nose asz perkėliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE ST. 
ROOM 500. STO FLORO

CHICAGO, ILL.
Csionai su dadejimu yvairiu elektro- 
gvdancziu tnaszinu ir instrumentu, 
etilui pasirengęs priimti ligonius ir 
isztirti ju liga* su dideliu pasiseki
mu. Per su virs* za metu asz savo 
praktika paszvencziau vien ant gy
dymo uisieenejuaiu lųęu ir pertai 
szendien esu pasekmin^iausias spe- 
cijahstas visoj Chicagot. Mano gv- 
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj, 
ne* jo* yra mano išrasto* ir man 
vienam tik žinomo*. Per laiszka 
arba asabiazkai duodu rodą dykai.

Joba i Blood Rcstody 
i»*-iystyla srauja. bu 
varo ui»iilku*lu* nuo-

M Kb W ' 1 ‘" B} 0b V
3f rijo* Ir uSkreeitamu U- W-. J 

|Ato-.W n. Nngydo įpuolus, IBM £ 
inkštirus. silakus. pte- f 
man. Sutelkia gyvybe

ir siiluma ataialiulom ir nutirpuakim daliai. 
Sutinu Ina tarauja. Preke tu priiluatUna 81 JU 
jmts amt seru. k T. su.. csKuį*. ill.

ta /‘trttaitukUt uia putarga 
i a TaAnaiAi.

Bil patarta yra vyrams sugriautos aervlsa- 
ko« slalemos, kurt* per saro jauayste* klaidas ja 
papilde Klausykite mano patarimo. SustoklU 
bandė patentuotus npsavtngu* vaistus, elektrus- 
kus diržus, "speolallata*" ir kitus netikusius be 
vertas gydymus. N no diržu Bepagysiu, o a uolė
tai varudatnl vaistus sulaikysite pilvo žlebento- 
)ima. užnuodysite viaa sistema ir padarysite 
savo liga neissgjrdoma

M Ii

To daktaro no.|

tai sunku yra pašyti nao tu lt<u aaa tinau iaa 
patyrimo, todėl aat noriu tr kita* pajrelbetl. K*t

p*fi)o. telp kaip ir aaa.
Recepte uSraatytl supras bet aevodlnfi vai-

vattiut. kartu jut nenorit*.

b patys eiu 
paratseklle

tūlame putlume lalkratnyj.
' 811 paaarya gal nebus daugiau garsinama.

C. Baatson, P. H. b*z 655, Chicago. III.

KOZMINSKI & YONDORF
73 Dearborn St.

MM LOANS ESTATE 
rtkolin* pinigu* ant lengvų iilygų namų : 

į statymui. Agentai už atvestu* kosiu- Į 
t nerius bu* ku<'gražiausiai traktuojami. Į

MARIA DOWIATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub. Bzauliu pa w lėto.

723 W. 18tb Street
Nuo Hi-jg iki lOtoe ryto, 
ano T-los Iki • vai. vakaru.

Nedailusis tiktai »W Hm ik t IO-iai ryto

Teieionaa: Canal 7082.
Tuiefoaoot galima iaa kiek wienoe 

aptiekoa

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose V'aisti* 

jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasišvenčiau gydymui vyriškų ligų specialiŠkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei 

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

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

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

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

KAME TAVO AMBICIJA?
Be abejonės, prie savo kasdieninio darbo — jei turi liuesas valandas [įamislyti apie save — 

sprendi apie savo ateig$. Jei esi jaunas, kur gyvenimas tik pradeda rodyti kelitį svietiškų gėry
bių, tu jautiesi, kad tau priklauso gera jų dalis. Jei esi gyvenimo subrendyje, tai yra viduram
žyje, tai tu tikrai sumoniauji sutverti kuogeriausią ateigą. Tu žinai gana gerai, kad turtu nesukrau
si ir gyvenimo lengvesnio nepadarysi per darbą. Tas yra atsiekiamas tik vienu keliu, o tuo yra

Uždėjus Sau Pirklybę.
las yra lengva, jei tu žinai kaip. Tau turi pasisekti. Jei tu dirbi, tai tu nusidirbsi ir nusi

galuosi ant daugelio metų,kuriuos tu galėtum džiaugtis gyvenimo, liuonu ir laipsniškai praturtėtum, 
uždėjęs krautuvę ir uždėjęs ją priderančiai. Męs esame vedėjais naujiems pradininkams prie tikro pasi
sekimo. Kaip ne maži tavo pinigai rodytųsi tau šitam tikslui, pasiklausk mus žodžiu ar per laišku, 
o męs suteiksime tau visas būtinas apskaita? ir visokias praktiškas žinias, kurios pakėlė tūkstan
čius žmonių, dirbusių dien$ į diena ir padavėjuos pasekmingais pirkliais su puikiomis krautuvė
mis, gražiais sandėliais ir turinčiais geriausią vaisbąapygardės. Męs pasirengę ir žinome kaip pra
dėti tau pirklybą su geru pamatu, teip lygiai kaip męs esame padarę keliems tūkstančiams kitų 
kas metas. Męs esame didžiausiais aprupintojais retailinių krautuvių abelnais tavorais ir turime 
vardą esančių Tikru Namu geriausių tavorų, geriausio apsiėjimo, spartumo ir žemų kainų Ameriko
je. - Jei tu nori sutverti ateigą sau ir savo artymiemsiemrf, nelauk bet pa*irodavok šiądien SU.

Lyon Brothers,
Geriausiais Wholesale Pardavėjais Visokiu Abelnu Tavoru Amerikoje.

Madison, Market ir Monroe ui.
occeocococoooocooa^  ̂ IN STEIGTA 1872

MES PARDUODAME PIRKINIUS VIEN TIK PIRKLIAMS.
Visokį tavorai reikalingi ant 4 dienos Liepos (Fourth of July), jau yra gaunami pas mus.

HTL* ■ Uitieji I I

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru
* į! .........pas

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

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

silankyti pa* mys pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą, kuris pasu ik s 
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.

Ar tu eai nerviškas ir nusiminęs, nusilpnšjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta 
ukvatos, grcįitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą- 
stantis, nespakainas ir užerzinantis?

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

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

Reiszyk klausymo lakszto Ir gausi rodą.
OMsas atMaryte* kainą dimą n*« W ryt* iki 4 M pi«*ą Ir Hi 
nuo 6 Iki 7 vakar*. N*dalio«i Ir šventadlonom nuo 10 iki 12.

Cliicago IVIedical Clinic,
344 S. State Street, • arti Harrison ui., CHICAGO, ILL
Lietuvvišzka Aparatu Dirbtuwe.
Guodotinoma tautiškoms ir bai-i 

b'O neina ^rnngvilrsis istdirbc-1 
ktiuurt, Araerfkoaiezks* 
toclia***, bzarpan, Jno»- 
ta*. k u kardai*, Ženkleliu*,1
Kep*re* ir dcl M*r»z*lku

' Guodottniems Kunigams iudir* 
4m: K>p**, ArnctSK. Ilsi mat i- 

Alna*. Stula* ir wisu» baž- 
tnytiniu* parėdus Vtsuki darba al- 
1 lieka artistiszkai i* laiką.
[ Norėdami* guodotino* Dr te*, 
arba gnodotim Knntgat, kad Jutu

darbas butu prideranetiai atlikta* ir tuota sukreipti *awo tautetj, paveskite ji tikrai 
lšac**sMaL

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
116 W. Divfeion 8U, Chicago, Iii.

F.PBradchulis 
Attornej and Connselor at Lai. 
Ckuiber of Commwce Bid£. Bronį 709 
8. E. Uorner LaSal te A Wa*hington st*. 

CHICAGO, ILL. 
Tetepbone Main 3643

Wienlnulta lietu wys advokatas, baigęs 
mokslą |uns; rudenėlio*esion Amerikoj 
Weda provra* kaip eiviliszkas teip ir 
kriminaliszka* a ituose guduose.
Be*. 3112 8. Hatoted arti 31 nu*.

Tel.Tards 6046

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

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

atsiszaukit, pas-Specialistus, žinomo visiems Didžiausio Instituto.'
Daugybes žmonių serga, nutrotija vilti iazgydimo, vien per ne tikra gydimą, kad ir patis žinodami, 

jog sveikata yrai neapiprekiuotas turtas, kuri komas žmogus gali apturet, tik atsiszaukite ant vardo:
Dr. E. <J. ’VToHieal IiiHtitute apraszant liga, o jis

duos jums rodą ir tikra kelia apturėjimo sveikatos.
Kaingi vargintis ligomis, jog gali būti iszgyditas, su mažais kasytais apturint 

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

Specialistas, taigi pasekmingi, jog visada atsiekia pilnai mierius iszgydime, vartojant 
pamokinimus. Tukstanczei žmonių yra iszgyditi per Specialistus, apdovanotu 
tais, ir nėra ligos, kurios je negalietu iszgydit.

Isz padekavoniu, kurios szimtais ateina kozna diena-perskaityk nors keletą:
Iszgitas nuo

duriu ligos, 
puejimo ir

gera

tam tikras 
užraszyma ir 

su talen-

Iszgydita gumbo liga, Brangus Profesoriau :—
i Per 3 metus vargino mane nerviszku- 
I mas — ir abelnas nusilpnėjimas, vydu- 

riu gielimas, gumbo liga ir baltos ant dra- 
panea Jokios naudos neatnesze jeszkant pa
gelbės pas daktarus ir vienam Klinike net 
Aparacija padare, bet mano padėjimas vis 
darėsi suukesnis ir kaip su viena koją gra
bą stovėjau jaunystėje. Vienok ant rodos . 
savo drauges parasziau laiszka pas jumis, ir 
kaip at siuntėt vaistus, kuriuos vartojau per 
dvi nedelias, pasilikau sveika ir laiminiga, 
uz tai tegul Augszcziauses jumis laimina sa- 
vo nepabaigtoms loskoms, asz esu jums la- 
bai dėkinga per amzi uz įszgydina, ir tegul 

yĮ 'isvietas jumis garbina kaip ir asz visada 
Mare Kajeriene, 

j >4 3 Sweet Avė., Buffalo, N. Y.
n || Milimas Profesoriau:—

Tukstantinias padekovanes aiuneziu 
. P ’. jums, uz iszgydima mane nuo litiszku ligų,

Braxil, la. nuo macziausi jog gyvas būdams,
esu numerėlis; vietynei daktarai tik mano pinigais davanai naudojosi, o asz 
bet kaip puoliausi prie jus, tai tabar esu sveikas ne tik litiszkai, bet prapuolė visi 
kankinantis kosulis in-gitas per netikra gydimą, mano Chroniszkos ligos. Sakau 
kingas, jog asz dar galiesiu ant pasaulės save skaityt už laiminga, tik per jus Augi 
dima. Su guodone Jos. Blazukas,

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

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

Jei nesupranti symptomus ligos, kurie Jumis vargina, atsiusk keletą štampu, o bus pri
siųsta lietutyszkoje kalbeje knyga, paraszyta per Profesorių Dr. E. C. COLLINS 128 
puslapiu didume „VADOVAS 
aiszkei. , i

Ta knyga labai naudinga ne tik ser- 
gatiems, bet jir sveikiems, kurie jau 
tukstanezius žmonių iszgelbeje ir laba' 
žingeidi kaip .vyrams taip moteriems 
seniems ir jauniems, joję yra dideli

diegliu apturėtus po 
gimdlniul ir baltosios 

tekėjimo.

IN SVEIKATA“

Frau k 
Box 16,

nervisxkunio,i 
, abelnosnusil 
r numatismo.

Malnarikas, 
Ferry, So. Dac.

ir nuliudymu 
krutinėję ir 

esu de- 
ir iszgy-

neapsakomai esi 
uszta Mokslą ir i; 
Bridgeport, Ceun

ir joję Tisas szakas ligos atrasite

RCIKALAUK IR SKAITYK TA 
KNYGA.

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

DR. E. C. COLLINS
MEDICAL INSTITUTE,

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

aug.ua
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