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Metas XIII

Politiszkos žinios.
Karė Maskolijos su Ja

ponija.
Klausymas užbaigimo jau 

antri metai besitraukiančios 
Azijoj karės terp Maskolijos 
ir Japonijos dar neišsiaiški
no. Sumuštas japoniečių ca
ras sukasi kaip musė, įpuolu
si į vandenį, kad tik viešai 
nereiktų prisipažinti, kad jo 
armiją sumušė japoniečiai. 
Ant pirmutinio Amerikos 
prezidento atsiliepimo su, pa
siūlymu tarpininkystės prie 
užmezgimo tarybų, caras at
sakė, jog sutinka paskirti iš 
savo pusės komisiją išklausy
mui Japonijos geismų, taigi 
mat visą dalyką baudė teip 
iškreipti, kaip daro ir tūli 
musų korespondentai apra
šanti kokius atsitikimus mu
sų gyvenime. * Caras mat 
stengėsi visą dalyką teip per
statyti. kaipi kad Jaiouija 
butų sumušta ir prašytų už
baigimo karės. Japonija, 
vienog, per prezidento Roose- 
velto tarpininkystę gavusi to
kį Maskolijos atsakymą, atsi
sakė paskirti savo tarybų ko- 
misoriusr bet pareikalavo, 
kad caras skirtų ne tik iš
klausyti, ko japoniečiai no
ri, kadangi tą caras gerai ži
no, bet kad komisoriams da
leista butų vesti tarybas, de
rėtieji, arba priimti Japoni
jos reikalavimus. Taigi mat 
carui nepasisekė perstatyti 
Japoniją už pergalėtą kra.-tą.

neužilgio. Oyaraos kariu- 
menė pradėjo žengti Jau pry- 
šakin, dideliam mušiui iš jo 
pusės viskas prirengta.

apstota ir 
traukdami 
vis labiau

žinia apie

U Ii put c(dlCv«g alaAzveg)

bet turėjo pats prisipažinti I”1* 
pergalėtu.

Iš tikro, rodosi, kad caras, 
pradėdamas tarybas, norėjo 
vien laiką laimėti, gal kad 
galėtų ant karės lauko atga
benti daugiau kareivių, arba 
gal kari atitolinti laiką su
grįžimo pergalėtos, pažemin- 
toe savo armijos iš Ylandžuri- 
jos, kuri, vieton ginti caro 
sostą, gali kreiptiesi prieš ca
rą, kadangi daugumas vargo 
ir nelaimių, kokios ją pasie
kė Mandžurijoj, paeina vien 
iš nedorumo paties caro ir jo 
tarnų. Baisi nelaimė laukia 
carą ir visą jo veislę, kada 
kareiviai tą supras.

Kadangi pasirodė, jog ne
siduoda užbaigti karės nepri- 
sipažinus, kad Maskolija li
kosi sumušta, tai caras pra
dėjimą tarybų vėlino,kai p ga
lėdamas. Pirmiausiai derė
josi, kad Paryžiuj butų ve
damos tarybos, kur atvažiavi
mui japoniečiams reikia po
ros mėnesių laiko. Žinoma, 
caras geidė, kad kol nepasi
baigs tos tarybos, Mandžuri
joj apsistotų mūšiai, kad 
bent per tuos kelis mėnesius 
Oyama nemuštų maskolių. 
Žinoma, tokį reikalavimą ja
poniečiai atmetė. O tuos ke
lis mėnesius apsistojimo ka
rės, matyt, caro ministeriai 
norėjo sunaudoti privežimui 
naujų kareivių. Carui tar
naujanti laikraščiai jau pra
dėjo j ieškoti pamatų per
traukimui pradėtų tarybų. 
Jie pirmiausiai pagarsino, 
buk Linevič pranešė, jog nė 
jis, nė kiti jenerolai nesutin
ka ant užbaigimo karės; karei
viai net žada maištus pakelti, 
jeigu jiems butų atimta pro
ga sumušti japuniečius; da
bar, buk, Linevič, Kuropat- 
kin, Kaulbars ir kiti caro je- 
nerolai užtikrina. Jog sumuš 
japonieČius. Bet tokius už
tikrinimus caro jenerolai gar
sino ir tą syk, kada juos kiek
viename susirėmime mušė ja
poniečiai, todėl ne labai jau 
kas net pačioj Maskolijoj ti
ki tokiems užtikrinimams, 
bet mano, kad jie iš tikro ne 
jenerolų nuo karės lauko at
siųsti, bet padirbti Peterbur-

ge caro dėdžių, kurie bijosi 
pasekmių pabaigimo karės ir 
sugrįžimo kariumenės; ant 
telegramų pravardės Line vi. 
čo, Kuropatkino ir kitų, ca
ro dėdžių padirbti. Gal to
kiame spėjime ir yra daug 
teisybės, kadangi apie norą 
vesti karę toliau pačių kar
eivių svetimų laikraščių ko
respondentai visai ką kitą ra
šo: korespondentai rašo, kad 
atsitinka Mandžurijoj pasi
priešinimai čielų regimentų, 
nenorinčių eiti mušiu.

Išderėti maskoliams ap- 
stabdymą karės Mandžurijoj 
iki šiol nepasisekė. Mūšiai 
ten po senovei atsitinka. 
Londono laikraščiai pagarsi
no telegramą, atėjusį iš Man- 
džurijos, buk visa armija je- 
nerolo Linevičo iš visų pusių 
likosi japoniečių 
buk japoniečiai, 
artyn, spaudžia 
maskolius.

Jeigu, vienog.
apstojimą Linevičo armijos 
butų neteisinga, tai vis gi ki
ti apsireiškimai rodo, kad 
Oyamos viskas jau prirengta 
dideliam mušiui ir jeigu ma
skoliams nepasiseks išmelsti 
apstabdymo karės, vėl reikia 
laukti didelio mūšio, kuris 
jau gal ir prasidėjo. 16 d. 
berželio maskoliški raiteliai 
bandė užpulti ant japoniečių 
stovyklų po Kujusha, bet jų 
užpuolimą lengvai numušė; 
tą pačią dieną vidurys japo
niškos armijos išvijo masko-

T Liojangvapajingo, 
kur buvo 5000 maskoliškų 
raitelių ir 20 kanuolių. Ma
skoliai paliko čia 80 užmu
štų, o pašautas paėmė, kurių 
turėjo būt kelis kartus dau
giau. Taigi, matyt, čia bu
vo jau gana diktas mušis, ne 
užilgio reikia laukti susirėmi 
mo visų kariaujančių pusių 
pajiegų, japoniečiai nori 
pirm pradėjimo tarybų išvy
ti maskolius suvisu iš Man- 
džurijos ir nustumti nuo 
Vladivostoko,apvaldyti Cbar- 
biną.

Londono laikraščiai garsi
na, buk dabar Oyama turi 
ant 100000 kareivių daugiau 
negu Linevič, o kaip iki šiol, 
net prie lygių pajiegų perga 
lė vis buvo vi?ada japoniečių 
pusėj, tai dabar, turint japo- 
niečiams ant 100000 kareivių 
daugiau, niekas neabejoja, 
kad Oyama sumuš caro jene- 
rolus, nepaisant aut visų jų 
pasigyrimų.

Į Yinkau atėjo žinia, buk 
terp maskoliškų kareivių 
Charbine apsireiškė cholera, 
nuo kurios kas dieną miršta 
po 100 žmonių, žinoma, ma
skoliškų 
chiniečių 
teliko.

Pereitą
pas prezidentą Rooseveltą at
silankė pasiuntiniai abiejų 
karę vedančių tautų. Japo
nija per savo pasiuntinį ap
reiškė, jog jos atstovai gali 
atkakti AVashingtonan ant 
tarybų pradžioj rugpiučio. 
Apsistojimo karės Japonija 
nereikalauja, tas paeis nuo 
Maskolijos. Šalininkai ka
rės Maskolijoj dabar stengia
si žmonėms įkalbėti, jog Li
nevič sumuš Japonijos armi
ją ir per tai Japonija turės 
geresnes statyti išlygas. Oya
ma, vienog, užstriki ant savo 
kareivių, kaip užsitikėjo To
go savo laivynei. Maskoliai 
gali gi teip ant Linevičo ap
sirikti, kaip apsiriko ant 
Roždestvenskio ir Nebogato- 
vo. Tą neužilgio pamatysi
me, kadangi, jeigu nė viena 
pusė nereikalaus apstabdymo 
muštų, didelis mušis aplinki
nėse Kirino ir Charbino bus

kareivių, kadangi 
mieste jau mažai

panedėlio dieną

Revoliucija Maskolijoj. i
Garsi žemiečių deputacija 1 

atkako Peterburgan su užgy- i 
rimu ant susirinkimo Mas- i 
kvoj, nors tą susirinkimą bu
vo uždraudęs laikyti garsus 
Trepov. Deputaciją tą caras 
priėmė Peterhofe; tai gi mat 
jis apleido jau Carskoje Šė
lo. Prie žemiečių atstovų 
prisidėjo dar Peterburgo mie
sto atstovai. Vadovu depu
tacijos buvo kunigaikštis 
Trubeckoi; jis laikė kalbą ca
rui, kalbą laikė teipgi Peter
burgo atstovas Federov. A- 
budu kalbėtojai perstatė ca
rui dabartinį Maskolijos pa
dėjimą. Caras padėkavojo 
delegatams už Jų besistengi- 
mus įstumti vėl Maskoliją į 
tikras vėžes. Labai gai
lestavo, kad karė Azijoj teip 
daug nelaimių atgabeno, y- 
pač gi gailestavo, kad apart 
karės, užgimė dar maištai 
Maskolijos viduriuose, kas 
turi ne mažą įtekmę vedime 
karės. Caras pasakė, apart 
to, kad jis atsakančiame lai
ke nori sušaukti žmonių at
stovų susirinkimą ir prašė 
deputacijos apie tai pranešti, 
pagarsinti teip miestuose, 
kaip ir kaimuose. Klausy
mas tik, kada caras laikys 
reikalingu sušaukti rodon 
žmonių atstovus? Tas gal 
būt dabar, arba už kelių de
šimčių metų. Kaip dabar 
pasirodo, caras nepriverstas, 
žmonėms nieko gero neduoda, 
o dar gi priverstas, jeigu ką 
duoda, tai tą išreiškia teip 
neaiškiai, kad iš tikro ma
tyt* jog Jis nieko žmonėms 
duoti nenori. Garsi jo žmo
nėms pripažinta tikėjimo lai
svė iš tikro nėra tai laisvė, 
paliuosavo tik jis tikėjimi- 
škas ceremonijas nuo polici
jos globos, daleido stačiati
kiams, priskirtiems su prie
varta prie stačiatikystės, iš
pažinti seną tikėjimą, bet ti- 
kėjimišką propagandą, pri
kalbėjimą pripažino tik ,sta 
čiatikiškam tikėjimui. Ūkė- 
aiškų tiesų katalikams teipgi 
nepripažino tokių, kokias tu
ri stačiatikiai. Daleido Lie
tuvoj, Baltrusijoj ir Mažru- 
sijoj katalikams pirkti žemę, 
bet tik nuo katalikų ne nuo 
maskolių. Apie daleidimą 
katalikams* užimti urėdus 
Lietuvoj, caro manifeste nė 
nepaminėta. Tai gi iš tikro 
teip rando garbinami paliuo- 
savimai, caro manifeste su
teikti uemaskoliams, yra teip 
menki, teip mažus vertės, kad 
jeigu tas butų kur kitur, 
apie tokius paliuosavimus 
nieks nė nekalbėtų.* Už tuos 
menkus paliuosavimus caras 
ant garbinimo visai neužsipel
no. Paliuosavimai tie ne duoti 
žmonėms iš gero noro, bet iš
kovoti žmonių sunkia ir besi 
traukiančia per metų eiles 
kova.

Beje, rando laikraščiai gar
sino, buk Lietuvoj caras da- 
leidžia pradinėse nlokyklose 
mokinti vaikus prigimtoj 
vaikų kalboj. Dabar gi, pa
sirodžius pilnam caro mani
festui, ir tas pasirodo netei
sybė: caras vien katalikiško 
tikėjimo dalridžia mokinti 
prigimtoj vaikų kalboj, teip
gi pradiniuose skyriuose, jei
gu ką tik atėjęs į mokyklą 
vaikas nesupranta visai ma
skoliškai, tolus žMlžius dalei- 
džia paaiškinti ir lietuviškai 
arba lenkiškai. Daleidžia 
mokinti lietuviškos kalbos 

> tose mokyklose, kur didesnė 
pusė mokintinių bus lietu- 

i viai.

Taigi mat caras duoda 
žmonėms ne tą, ko jie reika
lauja, bet trupinius, kokiais 
tūlam laike tikisi nors dalį 
mažai suprantančių ir mažai 
reikalaujančių nuraminti ir 
tą dar gi išreiškia teip neai
škiai, kad vietiniai admini
stratoriai visada gali niekau 
paversti caro manifeste iš
reikštus paliuosavimus nema- 
skoliams. Už menkus Į>a- 
liuosavimus lietuviškai kai
liai Lietuvos mokyklose mes 
ne carui privalome dėkavoti, 
bet Lenkijos mokyklų vai
kams, kurie, štraikuodami, 
privertė carą berti niekam 
netikusius trupinius ir lietu
viams. Lietuviai mokinti
niai iš tikru nė neprisidėjo 
prie štraiko lenkų mokinti
nių^

Maskolijoj dar vis štrai- 
kuoja studentai ir profeso
riai augėlesnių mokyklų. 
Profesoriai nesutinka pradėti 
lekcijų, kol nebus duota lai
svė Maskolijos žmonėms. 
Randas, matyt, nesirengia tą 
profesorių reikalavimą išpil 
dyti, o kad savu pusėn pa
traukti profesorius teipgi ne
sitiki, tai atsišaukė į Vokieti
jos universitetų docentus, 
kviesdamas juos nuo rudens 
skaityti lekcijas Maskolijos 
universitetuose ir apecijali-i 
škuose institutuose, bet voki-1 
ški docentai atmetė maskoli
ško rando Į>akvietimą.

Pereitą sanvaitę tul’iose 
Maskolijos kraštuose buvo 
teipgi kruvini susirėmimai 
laįsvės draugų su kariumene. 
Ant Kaukazo buvo vėl arme- 
n iečių skerdynės, ant kurių 
rando agentai užsiundė ma
hometonus. Braste gi kar
eiviai mušė žydus. Smarkus 
maištai buvo Lenkijos mieste 
Lcdz, kur gana daug yra vo
kiečių darbininkų, Čia ke
lios ypatos likosi nušautos, o 
daug likosi sužeistų.

tą-syk, jeigu dalyvaus Pran
cūzija.

Dabar, rods, nesutikimai 
terp Vokietijos ir Prancūzi
jos neišdilo, bet tik truputį 
sumažėjo; gal dar jie vėl pa 
sididinti. Anglijoj mano, 
buk Vokietija nori priversti 
Prancūziją pradėti karę, kol 
Maskolija užimta Azijoj, ar
ba priversti ją su visu išsiža
dėti savo siekių šiaurinėj Af
rikoj.

neiš- 
atsi- 
Šve-

Skandinavija
Dar iki šiol galutinai 

siaiškino, kas užgims iš 
skyrimo Norvegijos nuo
dijos. Jeigu Švedija norėjo 
|>er karę Norvegiją palaikyti 
ryšije, tai tą norą išnaikino 
visi organizuoti Švedijos dar
bininkai, kurie priešinasi ka
rei, o darbininkų organizaci
jų pajiegos ir įtekmė Švedi
joj labai didelės. Prieš dar
bininkų norus randas nedry- 
►ta nieko da ryti.

Dabar laikraščiai praneša, 
Jog Švedija sutinka už kara
lių Norvegijai duoti trečiąjį 
sūnų Švedijos karaliaus. 
Norvegai užtikrina, kad jų 
atsiskyrimas buvo reikalin
gas sudrutiirimui Skandina
vijos, kadangi tik esant lai
svai Norvegijai galima hus 
iš visų trijų Skandinavijos 
viešpatysčių: Švedijos, Nor. 
vegijos ir Danijos sutverti 
ryšį atsigynimui nuo svetimų 
priešų, ko prie nesutikimų 
Švedijos su Norvegija 

tverti nebuvo galima.

Isz Lietuvos.

su-

ne iš

Prancūzija.
Pereitą sanvaitę nesutiki

mai terp Prancūzijos ir Vo
kietijos teip buvo pakilę už 
Morokko ir kitus dalykus, 
kad be mažo neužgimė vėl 
baisi karė terp Prancūzijos ir 
Vokietijos. Prancūziškos 
kariumenės oficierai, paleisti 
ant tūlo laiko, gavo prisaky
mą gryžti tuojaus į savo re- 
gimentiis. Geležinkeliai gavo 
prisakymą parengti vagonus 
pergabenimui kariumenės į 
rytus. Pamatęs besirengimą 
prancūzų karėti, Vokietijos 
randas nusilenkė ir paliovė 
statęs begėdiškus, įžeidžian
čius prancūzus reikalavimus. 
f Svarbiausi nesutikimai bu
vo ne už Morokko, bet už pa- 
slaptą sutarimą terp Anglijos 
ir Prancūzijos. Vokietijos 
randas reikalavo, kad Pran
cūzija neaijungtų nė jokian 
ryšin, koka galėtų kreiptieai 
prieš Vokietiją. Ant to ga- 
va atsakymą, kad Prancūzija, 
kaii>o neprigulmingaa kra
štas. turi tiesą daryti su ki
tais kraštais sutarimus su vi
sokiais mieriais. Davusi to
kį atsakymą kaimynui, Pran
cūzija buvo pasirengusi mo
bilizuoti kariumenę. Po tam 
tik Vokietija atsisakė nuo 
reikalavimo aprubežiuojančio 
laisvę Prancūzijos kaipo ne- 
prigulmingos viešpatystės ir 
dar gi pažadėjo Prancūzijai 
nekenkti prie išrišimo Morok
ko klausymo, jeigu ji sutiks 
dalyvauti terptautiškoj kon
ferencijoj Vokietijos užma
nytoj. Be pritarimo Prancū
zijos tokia konferencija ne
galėjo atsibūti, kadangi An
glija, Maskolija, Amerika, 
Išpanija, Italija ir Austrija 
pažadėjo joje dalyvauti vien

Iš Vilniaus.
31 d. gegužio, ruimuose 

Vilniaus piešimo mokyklos 
likosi parengta paroda abroz- 
dų ir piešinių mokintinių mi
nėtos mokyklos. Terp esan
čių Įiarodoj abrozdų geriausi 
yra piešiniai Mijekovekio, 
Gothelfo, Meškučių ir Gruen- 
blatto.

Vilniaus gubernijos bajo
rai išreiškė carui padėkavo- 
nę už suteiktas lenkams neva 
malones. Na, tie, matyt, 
nežino ką daro.

Laike priverstino pardavi
mo už skolas esančių Lietu
voj dvarų, šįmet aukcionuo
se dalyvaus ir lenkai.

Apšvietimo ministeris pri
sakė Vilniaus mokslinio ap
skričio viršininkui, kad tikė
jimo mokslo ekzaminai lietu 
vių butų laikyti lietuviškoj 
kalboj, jeigu mokintiniai lie
tuviai to reikalaus.

Musų kunigai garsina, buk 
caras pripažino laisvę tikėji
mo. Išgrauž! Jis to nepri
pažino; priešingai, atsiliep
damas į Lenkijos jeneral-gu- 
bernatorių, jis smarkiai bara 
per daug vilčių dėjusius aut 
jo manifesto. Savo atsilie
pime į Varšavos jeneral-gu- 
bernatorių, caras paaiškina, 
jog Maskolijoj, taigi teippat 
Lietuvoj, kaip ir Lenkijoj, 
vien stačiatikiškas tikėjimas, 
kaip ir pirma, turi laisvę be- 
aiplatinimo, kitiems uždrau
sta prikalbinėti kitaip tikin
čius priimti nestačiau kišką 
tikėjimą; stačiatikiškiems gi 
popams viskas daleista, net 
ir prievarta. Taigi už tą ma
nifestą garbinti carą nėra ką. 
Pajudino kalnus, o pagimdė 
mažą pelaitę.

Vilniaus fotografai padavė 
darbdaviams sekančius rei
kalavimus: darbo: vasaros 
laike nuo 9 vai. iki 6 vai., 
žiemą gi nuo 9 iki sutemai ir 
po valandą laiko ant pusry
čių ir pietų; atsilsio suba
toms arba nedėlioms; kas me
tą paliuosavimo nuo darbo

po dvi sanvaitl sp alga; jia- 
kėlimo algų aut 30-40%; 
dvigubų algų knt didelių 
švenčių; apsirgti, algas kad 
gautų per mėnesį laiko; ge 
resnio pasielgimo! darbdavių 
su darbininkais;! kad darb
davys be priežasties negalėtų 
prašalinti nuo darbo darbi
ninko; kad užgimusius nesu
tikimus pavestų tam tikslui 
sutvertam santalkos sudui. 
Daugumas fotografų tuos 
reikalavimus priėmė ir štrai 
kavę fotografai sugryžo prie 
darbo.

Gyvenanti Vilniaus guber
nijoj žydai, priėihę stačiatiki- 
šką tikėjimą, pulkais atsišau
kia į gubernatorių su reika
lavimu, kad Jiems, pasire
miant ant caro manifesto, 
butų daleista sugryžti į žydi
šką tikėjimą. Matyt
gero noro jie perėja į stačia- 
tikišką tikėjimą.

Gegužės 18 d. prisiekusiam 
advokatui Jonui Vileišiui, lei
sta Vilniuje,su cenzūros leidi
mu, išleidinėti lietuvišką laik
raštį. „Lietuvos Ūkininkas”, 
kurio bus toks programas:

1) Valdžios paliesimai ir 
{^liepimai.

2) Įvairus straipsniai apie 
ūkio reikalus. į

3) Apie pienininkavimą. 
gyvulių veisimą, daržoves ir 
apie kitas ūkio šakas.

4) Ūkiškos draugijos, sin
dikatai, prekių kainos ir vi 
sukios pramonės ir prekybės 
žinios.

5) Visokį. pasiteiravimai 
apie ūkio dalykus.

6) Paveikslai.1
7) Apgarsinimai.
Laikraštis išeis kas sa n vai

te ir Vilniuje bė pristatymo į 
namus kaina 2 i. 50 k., o su 
pristatymu Vilniuje ir kitose 
valstybės vietose — 3 rubl.

(,,Viln. Žiu.”).

Iš Vilniaus gubernijos.
Javai laukuose Vilniaus 

gubernijoj veik visur išrodo 
užganėdina učiai. Tik tūluose 
valsčiuose Dianos, Šventėnų, 
Ašmenų. Vileikos, Trakų ir 
Vilniaus paviečių žieminiams 
Javams užkenkė šalčiai, yjiač 
žemumose daugelyj vietų ru
giai iššalo. Rugiai prasčiau
siai išrodo-Ašmenų ir Trakų 
paviečiuoae.

Gubernijos kaštais Vilniaus 
gubernijoj bi|s padirbtos 
trumpos pliantų alkūnės: 
nuo Vilniaus Jį Meišogalą; 
nuo Birštonu iki prienemu- 
ninio plianto.nųo Danilovičių 
iki stacijos Voropajevo. Pa
dirbimas tų pliantų kaštuos 
apie 250000 rubl..

Iš Žaslių, Vilniaus gub..
4 d. gegužio Žasliuose 

siautė baisus gaisras, kuris 
išnaikino didesnę pusę mieste
lio namų. Tūkstantis žmo
nių neteko pastogės ir turtų. 
Sudegė daugybė namų ir ne
gyvenamų triobų. Blėdį 
gaisro padarytą skaito šim
tais tūkstančių rublių.

Miestelyj ir jo aplinkinėse 
smarkiai siaučia šiltinės, 
ant vietos nėra daktaro.

o

Iš Minsko.
Darbininkai Maskvos-Bra- 

sto geležinkelio varstotų atsi
šaukė į geležinkelio užveizdą 
išreiškdami, jog nori užbaig
ti štraiką ir grįžti prie darbo. 
Dalį štraikuojančių darbi
ninkų, matyt, sumanesnius, 
be jų noro, paėmė į Barano
vičių geležinkelių batalijoną, 
taigi į kariumenę. Mažiau 
išmananti nusigando ir da
bar nori štraiką užbaigti. 29 
d. gegužio varstotuose prasi
dėjo darbai, darbininkai dir
ba ant senų išlygų.

Borisovo pardavyklų pa- 
gelbininkai perdavė darbda
viams savo reikalavimus: 
kad vasaros laike dirbtų 12 
vai., o žiemą 11 vai. ir pakė
limo algų; , prašalinti nuo 
darbo pagelbininką darbda
vys kad galėtų tik pritarus 
specijališkai komisijai; mo
kėti algą ir laike ligos; pra 
salinti nuo darbo darbdavys 
gali tik apreiškęs dviem sau- 
vaitėm pirma; nevartoti pa 
gelbininko už tarną, siuntinė
ti su siuntiniais; dvigubų al
gų šventėse; geresnio apsiėji
mo su tarnaujančiais.

Minske suštraikavo: kur
piai, pančekadirbės, ir darbi
ninkai ; medaus leidyklų 
,,Trepel”; štraikai staliorių 
pasibaigė.

Minsko stalioriai krikščio
nys pareikalavo 9 vai. darbo 
dienos ir geresnių algų. To
kius jau reikalavimus darb
daviams padarė teipgi kal
viai ir darbininkai dirbanti 
popierosų dirbtuvėse.

Iš Slucko, Minsko gub..
Pardavyklų pagelbininkai, 

žinoma, beveik visi žydai, 
atsišaukė prie darbdavių rei
kalaudami pagerinimo būvio. 
Jie reikalauja: ’2 vai. darbo 
dienos, didesnių algų ir kad 
jų darbdaviai neverstų dirbti 
to, kas prie jų pareigų nepri
guli.

25 d. gegužio suštraikavo 
siuvėjai; daugumas kitokių 
darbininkų sugryžo prie dar
bo.

Iš Lietuviško Branto.
Pereitą sanvaitę Lietuvi

škame Braste buvo smarkus 
minių susirėmimas su polici
ja ir kariumene. Susirėmi
me daug žmonių likosi užmu
štų ir sužeistų, terp užmuštų, 
kaip valdžia garsina, yra vien 
žydai. Valdžios agentai pa
skui stengėsi minias užsiun
dyti ant žydų ir tas joms iš 
dalies pasisekė, tik jie ne 
krikščioniškas minias užsinn; 
dė ant žydų, bet kareivius. 
Kada kareiviai pradėjo dau
žyti ir plėšti žydų kromus ir 
namus, gana ilgą laiką val
džios nesikišo. Brastas, vie- 
nog, yra tvirtynė, čia yra ke
lios dešimtys tūkstančių kar 
eivių. Su toms pajiegoms, 
jeigu valdininkai butų norė
ję, butų plėšimo galėję neda- 
leisti; bet jie ilgai visai į žy
dų mušimą nesikišo.

Iš Dinaburgo, Vitebsko g.
Po širaikų čianykščiose 

dirbtuvėse, didesnė dalis dar
bininkų sugryžo prie darbo. 
Darbdaviai truputį pakėlė 
darbininkų algas ir sutrum 
pino darbo laiką. Odų išdir
by klose ir briežiiikų dirbtu
vėse pakėlė darbininkų algas 
ant 25% ir sutrumpino dar
bo laiką ant trijų vai.

Orlovo-Rygos geležinkelio 
varstotai likosi uždaryti, nuo 
darbo paleido 400 darbiniu 
kų.

IŠ Liepoj aus.
Laike dievmaldystos vieno

je čianykštėj liuterioniškoj 
bažnyčioj, atėjo 10 ginkluotų 
vyrų ir pradėjo šaudyti iš re 
volverių į sakantį pamokslą 
pastorių ir gana sunkiai jį 
pašovė. Pastorius mat savo 
pamoksluose taukiai keikė 
ir niekino besipriešinančius 
carui revoliucijonierius.

Iš Kauno.
3 d. berželio Kauno gimna

zijoj pasibaigė egzaminai; ka
talikai egzaminus tikėjimo 
mokslo laikė jau šįmet: len
kai — lenkiškoj kalboj, lie
tuviai — lietuviškoj.

y
Iš Šiaulių, Kauno gub..
Šiaulių gyventojai atsišau

kė į pačto užveizdą su melda- 
vimu įtaisyti garde telefonus; 
iš syk atsišaukė 40 ypatų,no
rinčių savo namuose turėti 
telefonus. Kituose kraštuo
se ne tik tokiuos^ miestuose 
kaip Šiauliai, bet net po kai
mus yra telefonai, Valdžios 
visur stengiasi palengvinti 
žmonių susinešimus, Maskoli- 
joj daro atbulai.

Iš Prūsų Lietuvos.
5 d. berželio garsų lietuvių 

pasveikinimą privedančiam 
Vokietijos sosto įpėdiniui pa
davė žinomi lietuviški išga
mos: Tilžės gimnazijos mo
kintojas Kuršatis ir pasto
rius Gaigalatis. Jie gal už 
tai gaus paaugštinimus ir or
derius, bet ką gaus lietuviai, 
už kurių pinigus pasveikini
mas likosi parengtas? Žino
ma, už tai nuo valdžių su
lauks naujų prispaudimų.

27 d. gegužio Įsrr Eitkūnus 
į Prusus iš Maskolijos atkako 
29 japonai. Juos mat ma
skoliškas kariškas laivas bu
vo pagavęs netoli salos Jeso. 
Bet kad jie buto ne karei
viai (terp jų buvo ir keturios 
moterys) tai net teip mažai 
Įtaisantis ant terptautiškų tie
sų maskoliškas randas turėjo 
paleisti, bet visgi jie išbuvo 
Maskolijoj 8 mėnesius.

Iš Londono.
Subatoje, 27 d. gegužio,
... ,... , * • a«.-e*10Ee-atsibuvo Silvertowne

kimas lietuviškosios Londono 
parapijos, ant kurio pribuvo 
visas parapijos komitetas, 
kn. Talmontas ir nemažai 
teip-sau žmoni ų-para pi jonų. 
Kaip visur ir visada, teip ir 
čia, pirmą vietą užėmė kuni
gas; pasinaudodamas iš su
teikiamų jam privilegijų, 
kaipo autoritetas, daugiau
sia, žinoma, ir kalbėjo.

Štai ką užmanė kunigas:
1) Kad Silvertowniečiai 

atidarytų kokį nors kliubą 
— su gėrymais, arba ir be 
gėrymų, bent tik butų vieta 
susirinkimams.

2) Parengti naudai para
pijos balių.

3) Nueiti keturiems vy
rams airių bažnyčion ir pa
prašyti vietinio klebono da- 
leidimo sakyti subatoms lie
tuviškai pamokslus.

4) Pareikalauti nuo buvu
sio kolektoriaus, L Šečkaus, 
surinkti nuo Sįlvertowno lie
tuvių pinigų, kurių jis para
pijos kason neįmokėjo.

Ant galo kn. Talmontas 
papasakojo apie caro malo
nes: „Maskoliška valdžia su
teikusi Lietuvai daugybę 
mylistų: panaikinusi pašpor- 
tus, „davusi” spaudą, sutei
kusi pilną laisvę tikėjimo da
lykuose, kad net maskoliai 
(pravoslavai -4 tėmyk!) ga
lį priimti katalikystę be jo
kių kliūčių, daleidusi vartoti 
lietuvišką kalbą visose moky
klose ir tt..”

Laukėme, ar kartais kuni
gėlis, apskelbęs viršminėtas 
mylistas, neužgiedos ,,Bože 
caria chrani”, bet veltui: teip 
kunigėlio jausmai sujudo, 
kad net nebegalėjo ištarti 
daugiaus nė žodžio.

Spangutis.

Tautiečiai ir tautietes!
(AUi&Mtikima*.)

Lietuva vargsta ir stena 
po Maskolijos jungu jau 110 
metų. Lietuva kantriai ken
tėjo skriaudas, daromas jai 
Katarinos II, Povilo I, Alek
sandro I, Mikalojaus I ir vė
lesnių Maskolijos pusiau pa
trakusių carų, o tuomi la-

akMg



LIETUVA

biatiH eubarbarėjuaioe biuro
kratijos.

Amerikoje ir Europoje ver
giamos tautos veržėsi į laisvę, 
ir galiaus pasiekė savo mie 

_ r(. Pietinės Amerikos vie
špatystės: Miksika, Chili, 
Brazilija ir daugelis kitų į- 
steigė respublikas; Europoje: 
graikai, belgai, serbai, bul
garai ir t. t., įgijo savistovu
mą. Vieninteliai Maskolijos 
meškino letena netapo sutru
pinta bėgije devyniolikto 
šimtmečio ir terp kitų pa
vergtų tautų, męs, lietuviai, 
tebenešame svetimą, barbari
šką jungą.

Atėjo ant galo valanda pa- 
gabi išsiliuoaavimui. Kilo 
maskoliškai-japoniška karė. 
Maskolių kariumenė, kurioje 
po prievarta daugelis musų 
brolių tarnauja ir gyvastį de
da už nusususį carizmą, ne
atstovi gabaus, teip vadina
mų, Azijos barbarų: laivynės 
skęsta mariose, armijos, kaip 
rudenyj medžių lapai, krinta 
ant žemės. Žmonės, ypač 
darbininkų luomą, ilgai mie
goję. prabudo, pasidairė ir 
po visus plotus imperijos pra- j 

. deda reikalauti sau tiesų.
Atsigarsi aidas liuosybės 
teipgi tarpe pavergtų tautų: 
finų, lenkų, latvių, mažrusių, j 
net totorių bei kirgyzų.

Męs gi lietuviai, kurių net 
vardą carai Maskoiijos už
draudė vartoti oficijališkai, 
teippat neatsiliekame nuo ki
tų tautų užpakalije. Ir kaip 
galėtų būti kitaip? Ar ne 
musų kalba tapo išguita iš 
mokyklų žemesnių ir viduti
nių! Ar ne musų universite
tas Vilniuje tapo uždarytas, 
knygynas ir lietuvių metrika 
pavogta Maskolijoe valdžių ir 
išgabenta į Peterburgą ir 
Maskvą? Ar ne lietuviams, 
po lenkiška priedanga, tapo 
uždrausta žemė pirkinėti, u- 
rėdai užimti? Ar ne musų 
religiškos nuomonės buvo 
mindžiojamos po kojų? Ar 

kaipo lietu- 
galėjome kur surasti tei

sybę? Valdžia sakosi — mu
sų žmones nuo baudžiavų at- 
liuosavusi___  Bet kas mo-

‘ kėjo dideles sumas išpirkti- 
nes iki šiam laikui 
m.? Prieg tam 
suojant neva nuo 
1864 ir 1865 m. 
musų žodį spausdintą, kas 
uždraudė steigti draugystes, 
daryti susirinkimus, net na
mie tykiai mokintiesi? Kas 
tūkstančių tūkstančius musų 
ramiųjžmonių po kaimus ir 
miestus kratė, jeigu ne Ma- 
s^olijos carų valdžia!

Liepos mėn. 1903 m. S. L. 
L. išsiuntinėjo atsišaukimus 
ministerijoms visų civilizuotų 
šalių, kad ilgiaus nebegalima 
kęsti teip šuniškai barbari
škos priespaudos. Žinoma, 
„civilizuotos” ministerijos ne
siteikė atsakyti, nes mat ei vi- 
ližuotiems parupo Chinija, 
Morokko, Filipinai ir kitos 
aukos, neįstengiančios atsi
laikyti prieš „civilizacijos” 
ginklus: bibliją, degtinę, ka- 
nuoles!

Taigi šiądien viena iš „bar
bariškų", kaip, teip vadina- 
nami, „civilizuotiejie” malo
nėja vadinti, tautų, Japoni
ja, atėjo prispaustiemeiems 
pagelbon. Jų ginklai pasi
rodė geresniais už šventas 
ikonas ir už ginklus „civili
zuotos” Maskoiijos. Nors ir 
nenorėtų, Japonija sėja sėklą 

‘ naują — valnybę, bent terp 
nuskliaustų Maskoiijos tau
tų. Subruzdo darbininkai, 
subruzdo tautos, 
kraujas namie, 
kraujas įgaivino 
prispaustųjų viltis pasigelbė- 
jimo, išsiliuosavimo iš žaban
gų-

Taigi ir męs, lietuviai, ku
rių burnos dar nėra užsčiaup- 
tos retežiais, kurie svetur ap
sigyvenę, įgiję bent žmogiške
snę stovynę, prišaukiame 
broliams ir seserims tėvynė
je: kilkite, stokite petys pe
tin, visi, kurie mylite laisvę! 
Kovokime už laisvą, liaudinę

nuo 1866 
paliuosuo- 
ponų, kas 
nuslopino

pasipylė 
Bet tas 

krūtinėse

Tokioj valandoj musų rei
kalavimai turi būti aiškus.

Taigi reikalaujame: 1) idant 
dvarai, pa grobti nuo musų 
tautos bėgyje XIX aini., au- 
gryžtų aavastin musų tautos 
žmonių, ypač neturčių; ką 
maskolių valdžia pavogė ir 
dovanojo savo numylėti
niams, tegul šiądien vargdie
niai gauna! 2) laisvė religi
jos turi būti pilninga visiems 
gyventojams; tegul kas tiki, 
arba netiki, tai ne valdžios 
dalykas! 3) lietuvių tautos 

• rybose tegul visi gyventojai 
esti lygus; neturi būti ponų, 
nė. tituluotų ypatų; Šalin 
grafai ir kunigaikščiai! ša
lin kunigai ir vyskupai! Te
gyvuoja tik žmonės! 4) lietu
vių kalba teklėsti urėduose 
ir teismuose, teskamba ji 
pradedamose mokyklose ir 
gimnazijose, teatgija lietuvi
škas universitetas Vilniuje;
5) tegyvuoja Lietuvos rūbe- 
žiuose laisvė spaudos, susi 
rinkimų, draugysčių ir šu
tvių! Šalin visokį pančiai 
cenzūros ir administracijos!
6) teįvyksta lietuvių atstovų 
seimas Vilniuje, ir tegul jie 
sprendžia apie likimą lietu
vių tautos; 7) tesusivienija 
Lietuva su Latvija, kaip bro-

! lis su broliu ir tegul įtekmės 
! juos skiriančios nuo tiek 
šimtmečių prasmenga! ir 8) 
tegul liaudinė lietuviška re
spublika įsiviešpatauja, ne- 
priklausminga nuo maskolių, 
lenkų ir vokiečių!

Tai yra musų idealas.... 
Sakysite — nepasiektinas? 
Bet kas galėjo tikėtiesi, kad 
Kubos sala, per tiek šimtme
čių engiama išpanų. galėtų 
atgyti ir bujoti! Tačiaus vos 
3 metai sukako nuo užgimi
mo tos respublikos, ten įvyko 
romą terp gyventojų ir šalies 
ekonomiškas pasikėlimas pa- 
žymus: bovelnos pramonė pa
kilo, prekyba vaisiais į sveti
mas šalis atneša daugelį mili
jonu; amerikonams atsitrau
kiant, likę buvo ižde vos 400- 
000 dol., o po trijų metų lai
svės skaitoma yra i 30 milijo
nų doliarių! Geležinkelių li
nijos tapo įvestos, geltonasis 
drugys panaikintas. Šalis 
ėmė žydėti. Gyventojų akys 
nušvito!

Taigi nušvis ir musų akys, 
kada Lietuva atsikratys nuo 
siurbėlių. Gana maskoliai 
ir kiti prisisiurbė musų krau
jo. Atėjo valanda, kada 
męs ištarti galime: Lietu
va lietuviams! Lie
tuva tur būti laisva, liaudi
nė! Penėjome tranus iki 
šiamlaik, bet dabar tik bi
tėms, beje, Lietuvos darbi
ninkams, tegul esti pelnas, 
laimė, laisvė ir gerovė ant 
lietuviškos žemės! Šalin ti- 
rionys, lepra-nneg belaisvė!

TEGYVUOJA NEPRI- 
KLAUTMINGA, LIAUDĮ- 

NE LIETUVA!
S. L. L. Komitetas, Phila- 

delphia, Pa., 8 d. berž., 1905 
m.
J. Naujokas, prezident.

Madison Sq. 8ta. 157, 
New York, N. Y.

A. Stanelis, vice-prezidentas, 
24 West str., Newark, 
N. J.

Kun. VI. Dembskis, sekreto
rius, 328 Federal str., 
Philadelphia, Pa.

Dr. J. Šliupas, iždininkas, 
328 Federal str., Philad
elphia, Pa.

J. O. Sirvydas, knygius,
412 Siegel str., Philad., 
Pa.

tarnauja japoniečiams; su laiku 
supras, jog negerą sėja sėklą ir 
Amerikos politikieriai. Vaisių ne* 
užkantos vienog urnai negalima 
prašalinti, o jie daro didelę blėdį 
ypač neužkantą sėjantiems.

Tris kartus galima pasigerti.
Nzw Yosk. Aldermonas Jonės, 

ant miesto rodos susirinkimo pa
davė užmanymą išduoti padavadi- 
jimą, kad sūdąs neturėtų tiesos 
bausti tokių girtuoklių, kurie per 
metus pasigėrė tik trįs kartus. To
ki gali būt vien ant išsipagiriojimo 
nuvesti ant polijos stacijos, bet ne 
gali būt audžiu baudžiami už pasi
gėrimą.

Nelaimes aut geležinkeliu.
Alsiom, III. Netoli Golden 

Gate, III., iššoko iš rėlių pasažie- 
rinis Southern geležinkelio trūkis. 
Prie to 3 y pa tos likosi 
užmuštos, o 30 tapo 
lengviau sužeistų.

Midlbton, N. Y.
čia, važiuojant automobiliu Ry- 
chardui Savyer, įo pačiai ir dviem 
sunum per Erie geležinkelio rė- 
les,atbėgo trūkis, automobilių su
daužė ir visas keturias jame buvu
sias ypatas užmušė.

ant vietos 
sunkiau ar

Netoli nuo

ISZ
Lietu viszku dirvų.
Iš Montreal, Canada.

Pašelpinė. draugystė Lietuvių 
Montrealej, uždėta 1 d. lapkričio 
1904 m. po vardu Susivienyjirao 
Canados Lietuvių, 11 d. berželio 
užbaigė savo gyvenimą. Sąnarių 
turėjo 34. Draugystė suiro dėl 
pasirodžiusio kasoj nepritekliaus 
£36.27. Iš to kįlo vaidai. Nuo 
užsidėjimo draugystės, jos prezi
dentu buvo Degutavičia. Jis nesi
rūpino apie įvedimą kokios nors 
tvarkos draugystėj (apie tvarką 
privalo rupintiesi visi sąnariai. 
Jeigu prezidentas ne pildo savo 
pareigų, juk sanariai visada gali jį 
numesti ir išsirinkti kitą. Rd.). 
Sanariai ne kartą ant susirinkimų 
reikalavo įstatų, cbarteržo ir tt., 
bet Degutavič>~ įkalbinėjo, kad 
ant cbar*"-r.u reikia >200, o nėra 
i? aur gauti tokią pinigų sumą. Jis 
įkalbinėjo, kad tik keliant balius, 
galima reikalingus pinigus surinkti.

>17 likcsių iširusios draugystės 
pinigų, knygas, pečetį nutarta pa
dėti pas A. Zigmontą, pinigas iš
mokėti atsišaukiantiems buvu
siems sąnariams. Jeigu kas į pu
sę metu pinigų ne atsiimtų, ap
versti juos ant reikalų apšvietimo.

Viršininkai draugystės, per ku
rių kaltę ji iširo (matyt, kad kalti 
ir sanariai. Rd.), ištariame nupei- 
kimą.

Sąnarys.

Iš Morgan, Pa.
Darbai eina, bet uždarbiai maži, 

kadangi darbininkų privažiavo 
daugiau, negu reikia. Pittsburg 
Coal Co. uždarė kastynes ir neži
nia, kada jas vėl atidarys; dirba 
dabar tik trejos kastynės didesnė* 
ir vienos mažos.

Apsivedusiųlietuvių čia yra apie 
80 porų,o pavienių bus dusyk tiek. 
Su prakilnesniais darbais jie nepa
sirodo, nė tautiški, nė darbinin
kiški reikalai jiems nerupi. Skai
tančių laikraščius teipgi ne daug 
yra: skaito daugiausiai „Saulę” ir, 
žinoma, persiima jos tankiai per- 
sikeičiančiais nurodymais, nuomo
nių ne gali išsidirbti. Apie skai
tymą pamokinančių knygučių nė
ra ką nė kalbėti, kadangi prie to 
ir „Saule” žmonių neragina, bet 
nuo to grasina.

Neseniai čtanykščiai lietuviai 
sutvėrė pašelpinę Šv. Antano 
Dr-tę, bet iki šiol apie kokius nors Į 
svarbesnius tos draugystės darbus I 
nieko negirdėt. į ją priima ir ang-; 
lijonus ir lenkus, slovakus, rodosi 
ir italijonus. Ant tokio lietuvių 
skaitliaus, kiek jų čia yra, rodosi, 
galima užlaikyt tvirtai vieną gry
nai lietuvišką draugystę, arba pri- 
gulėt prie Carnegie, kadangi nuo 
čia netoli.

Dzūkas.

[sz Amerikos
Vaisiai neužkantos.

Cbiniečiai, už tiesas išduotas 
Amerikoj prieš cbiniečius, ištikro 
pradėjo boycotuoti Amerikos ta- 
vorus; chiniški prekėjai terp savęs 
sutarė ir neima nė jokių ameriko
niškų tavorų. Juo labiau Ameri
kos politikieriai rems tiesas ant 
neužkantos neamerikonų, juo dau 
giau atsiras kraštų, kurie panorės 
eiti chiniškų prekėjų keliais, o tą
syk išgiriama Amerikos gerovė, 
išdirbystė ir prekysta skaudžiai tą 
pajus. Nekentimas ir myniojimas 
žmoniškų tiesų niekada ir niekur 
gerų vaisių neišdavė, negali gerų 
vaisių atgabenti ir Amerikoj. Vai
sius skriaudimo cbiniečių renka 
šioje karėj maskoliai, bet masko
liai jau susiprato ir bent žino, ko
dėl cbiniečiai nekenčia maskolių ir i

riau butų nors dalį tų pinigų ap
versti ant ko naudingesnio?

Katalikas.

Iš Balti morta, M d.
11 d. berželio katalikiškoj lietu

vių bažnyčioj, ant Pace ir Sarato- 
ga st., atsibuvo iškilmingas pa
šventinimas vėlavos Šv. Kazimie
ro Dr-tės. Iškilmėj dalyvavo lie
tuviškos bažnytinės ir svietiško
sios draugystės, teipgi vokiška 
draugystė. Vėlavą krikštyjo kaip 
mažą vaiką, buvo net kūmai. Po 
pašventinimui buvo puota dalyva
vusiems iškilmėse. Alaus ir ciga
rų buvo gana.

Gerai, jeigu lietuviai riŠasi į 
draugystes, organizuojasi, kadangi 
tik susiorganizavę, įgausim reika
lingas dvasiškas ir materijališkas 
spėkas. Liaukimės todėl miego
ję, kibkine prie darbo, dirbkime 
ne ant saliunininką naudos, bet 
ant naudos musų tautos! Kas 
stabdo musų darbą, tą raukime, 
išmeskime iš musų dirvos. Mes
kime nesutikimus ypač asabiŠkus, 
dirbkime, kiek tik pajiegos dalei- 
džia, ant musų tautos labo, ant la
bo visą musų broliui

K. Mikolaitis.

Kare rytuose tikroj švle-

Kad nupiešti 
tikrą stovi 
biuro krariįųą^jį 
pasinaudojami

Kad jui aiškų ir
;o*ios
pose, 
triko-

tęs, skirti valdžią nuo žmonių, kad pakalyj nebuvo pavojuje, paskui 
amerikiečiai, jei jie kelia toastą už traukėsi. Linevič savo pašnėknj 
Ameriką, tai jie supranta ir vai-1 labai nupeikė Kuropatkiną už įo 
Užjjir žmonės. Ant to ji* man 
atinė liūdnai, kad Maskolijoje 
tenp žmonių ir valdžios yra dideli* 
skirtumas.

— Paveizdan, — jis tęsė toliau,
—- svietas šneka apie išlaimėjimą 
Maskoiijos Šitoje karėje. Bet iš- laimė buvo, kad jie niekuomet ae 
laimėjimas Maskoiijos ar butų galėjo užkirsti maskoliams kebo 
Maskoiijos išlaimėjimu? Tai bu- pabėgimo ir priversti juos pasi- 
tų išlaimėjimu didkunigaikščių ir duoti. ,
biurokratu, bet sukrušančiu, nu
slopinančiu sumušimu Maskoiijos 
žmonių. Sumušimas Maskoiijos 
butų sumušimu didkunigaikščių ir 
bitsrokratijo*, bet dideliu išlaimėji- giau, nepi reikia. Tas {urėtų ro
mu žmonėm*. |ei japonai išvys dyti, kad mes persiimame reika- 
mu* iŠ Mandžiurijos, tai akys tam- lais, tik gaila, kad musų kritikai 
šių žmonių atsidarys. Revoliucija ne kritikuoja, bet savo kritikoms 
gali užkilti, arba gali būti išvengta pataiko teip kaip spangas su pirš- 
tik nusileidimais, kurie patys savy- tu į dangų, kvarksi ir kvarksi jie 
je butų revoliucija, sulyginus su teip, kaip pavasario laike varlės 
dabartiniu surėdymu. prūduose ir grabėse. Nekalbėsi-

JeiMaskolija laimės, tai didkuni- me jau apie asabiškus šmeižimus 
gaikšČiai laimės. Jie padidįs rūbe- (ant nelaimės pas mus tikro* lai
žius Maskoiijos, priskirdami plo- tikos nėra, ją užstoja jeigu ne ' 
tus Mandžiurijos prie savo valsty- Šmeižimai, tai koliojimai. Rd.), 
bės. Atlyginimo pinigai bus gro- bet paminėsime vien svarbesnės 
biu ant išdalinimo, atsidarys dau- veislės kritikus, kurie patį reikalą 
giau* vietų ant išdalinfmo jų šąli- menkai supranta, bet kraipydami 
ninkama, o įtekmė ir garbė, įgyta I saviškai, išverčia išvirkščiai visokį 
kariumenės, suvaržys žmoųes pan- darbą ir jiems rodosi, kad tuom . 
čiais ant kasžin kiek dešimtmečių ■ atlieka kritiko darbą. Dieve ap- 
ilgiaus. Kad Maskolija, tikroji saugok mus nuo nesuprantančių 
Maskolija, šitoje karėje laimėtų, kritikų, 
tai ji turi pralošti. Per pralošimą 
ji išeis pergalėtoja.

Senis apsistojo, ir aš pamačiau 
ašaras, riedančias jam per skruo
stus. Po valandos jis pradėjo.

— Tai yra tragėdija — dėvėti 
savo šalies uniformą, kovoti su 
jos priešais ir dvasioje geisti, kad j peikia.
ji praloštų. Al kovosiu už savo I Dar nebuvo pagjsrsmtas L.L.S. 
šalį tol, kel gyvastis bus mano ku- ' protokolas, o jau Sociįalisto rai
ne. Aš darysiu, ką tik galėsiu, > kas rugoįo, buk laisvamaniai ne- 
kad nuvaryti japonus atgal. Aš remia socijalizmo*), buk priimsę 
esu maskolius ir kareivis caro — į savo Susi vieny j i tpą teip demo- 
lai Dievas sergsti jo žingsnius. Bet. kratus, kaip ir republikonus, ne-

Kirino ir prie puikaus stratėgiško 
darbo, jis lengvai gali būti ,,nuvi
liotas" j Cbarbiną.

Aš girdėjau pats maskoliškus 
vadovus garsinant šitas ,.vilioji
mo” atskaitas savo kareiviams. 
Iš pirmo jie tikėjo, bet net kvaili 
maskoliški kareiviai gabaus pradė
jo patirti prigavystę, kuri buvo 
daroma. Šitas patyrimas padarys 
kliūtį ateisiančiam moliui.

Toksai nuoseklus melavimas iš 
pusės oficierų nebuvo laikomas už 
ką nors blogo. Pagal nuomonę 
didkunigaikščių ir biurokratijos, 
liaudis neprivalo žinoti teisybės. 
Teisybė liaudžiai yra tas, ką jų 
valdonai paskaito už pritinkantį 
jiems suteikti. Aš užprotestavau 
kartą geros Širdies maskoliškam 
generolui, tik ką pasakiusiam sa
vo žmonėms, jog ii Dievo malo
nės ir sumanybės caro bei didku
nigaikščių priešas yra nuviliotas 
gilumon Mandžiurijos ir neužilgo 
bus sunaikinta*.

— Juk tamista melavai savo 
žmonėms — tariau jam.

Jis ^žiurėjo keistai su kūdi
kišku nekaltumu ir tarė:

— Žinoma, aš jiems melavau. 
Jie neturi tiesos žinoti teisybę. 
Teisybė yra mums,ne liaudei.

Meluoti maskoliškiems karei
viam* yra lengva, kadangi jie yra 
be apšvietimo ir kvaili. Vargiai 
4 nuošimtis maskoliškų kareivių 
gali skaityti ar rašyti, o prietaringi 
iki aukščiausiam laipsniui. Dau
geli* jų tikėjo, kad japonai yra su 
ragais ir uodegomis pusiau žvėry* 
ir kad tikri krikščiony* turi juos 
naikinti kaip žalčius. Šituos žmo
nės lengva yra apgaudinėti, bet ka
rė yra didėlė apšvietėja.

Maskoliški kareiviai dasižinojo 
daugiau su metais datyrimų Man- 
džiurijoje, negu jie butų dasižino- 
ję per penkiasdešipti* metų ant 
savo skurdžių ūkių tėvynėje. Ke
lionė, pasišnekėjimas su kitais ka-

pasitraukimą nuo Mugdeno ir ilii- 
tarė, kad ateisiančiame mušyj ar
mija daugiau* nesitrauks, bet n#u- 
iis iki paskatino*. Vienog jei jis 
tą padarytų, tai japonams to tik 
ir reiktų; lygšiol jų didžiausia ae- 
s * - t * 1 * •» • a

niško reporterio rHchard Henry 
Littie,patilpusių du nrastyj „Daily 
New*”,Chicago,III. 12 d. berželio, 
kuris, besitrindamas tarpe masko
liškos armijos, turėjo gerą progą 
prisistebėti jos pajiegoms, padėji
mui ir dvasiai. Savo patėmijimą 
ji* rašo liteip:

„Rodosi negalimu suprasti Ame
rikos žmonėms tikrą padėjimą 
maskoliškų kareivių bei jurininkų. 
Per paskutinį didįjį mūšį ant van
dens ir pirma gavimo tikrų žinių 
iš Tokyo, daugelis laikraščių šitos 
Šalies pagarsino atskaitas, buk 
Baltijinė laivyni sunaikino japo
niškąją. Galimybės tame tiek te
galėjo būti, kaip ir kad sakytum, 
jog visų upių vanduo su viena 
nakčia išdžiuvo. Maskoliai nuo 
pat pradžios niekuomet nuturėjo 
progos laimėti, ar tai ant žemės at 
ant vandens. Bet didkunigaikl- 
čiai ir maskoliškiejie šalininkai ka
rės, per savo atkaklumą, kvailu
mą ir baimę nužudymo kiek savo 
galybės, privertė tautą kariauti, 
nors tas vistiek reiškė, ką išskirti 
dešimtis tūkstančių nesumaningų 

Iš karto i kaimiečių, kurie išpildo eiles mas-

Mieriai draugystės: tuomlaikinis I ka<j didkunigaikščiai dabar pasiil- 
lietuvaičių susirišimas į vieną ry- į sandaros, bet jie neišmano, ko- 
Šį. Kiekviena sanarė, prigulinti • kia prie jos prieiti. 
prie draugystės, įmoka ant rnėne- j- ’............................................
šio dešimtį centų. IŠ surinktų mė- mokinama, kad valdžū 
□esinių mokesčių sanarė* parengia [)įevo įr 
susirinkimus, pasilinksminimus, yra neperKai,ma. jei dabar, tie 
vasaros laike ekskursijas ir tt. mokytojai prisipažintų per- 
Kaip matoma iš visko, tai lietuvai-1 gaiėtais, tai įtikėjimas žmonių į 
Čių draugystė neturi mierių n* carą Rnutų. Jie mano, kad galų 
tautiškų, nė progresyviskų, žadi- Į uak jiems p^i^ks vi.ką nuversti 
nančių sanares prie apšvietimo ir ant virliniokų. palikus dangų ne
laisvės. Na, o jai užsimezgus, at- ittdioni Didkunigaikščiai neiš- 
sitiko daug triukšmo. Mat truk-; drįsta prisipažinti žmonėms, jog 
dytojams kylančio žmonių susipra- jie vedė juot į patrakusią karę ir 
timo, nors ir ant pažiūros menkas j įknaikino suvirš 100000 gyvasčių ir 
susirišimas,įvaro daug baimės. Į milijonus rublių.

Musų klebonas turėjo medegos Maskolijoįe.kaip ir Chinuose, ar 
pamokslams per tris nedėldienius. . kitoj kokioj šalyj, kur žmonės 

' valdomi su baime ir prietarais, rei
kalinga valdžiai saugotis nuo nu- 
raudonavimo. Jei žmonės žinotų, 
jog jų valdžia nėra ginamas dan
gau* ir vedamas Dievo dalykas, 
kuriuo ji *avę pasistato, tai jie ga
lėtų prieš ją sukilti. Šita tai prie
žastis, kurios dėl Maskolijai teip 
sunku paliauti karę. Didkum- 
gaikščiai dabar ne tiek bijo japo
nų, kiek savo žmonių. Tikėdami 
surasti kokią nors išeigą, jie laikė
si karės, nors gerai galėjo žinoti, 
kad bus sumušti. Jie tikėjosi,kad 
tik vis rasis kas nors, kas juos nuo 
šitos karės ir raudonavimo paliuo
suo*. Jie tikėjosi, kad įsimaišys 
Anglija ar Prancūzija, ar kas ne
būk, kad tik jie galėtų sustabdyti 
kovą ir užlaikyti savo senu* santi
ktus su žmonėmis. Jie valiojo 
apveikti minias viename ar kitame 
mieste, leisti kazokams mindžioti 
studentus Peterburge ar Varšavo- 
įe, kareiviams durklais badyti dar
bininkus, išdrįsusius protestuoti 
prieš baisias išlygas jų gyvenimo, 
aiba pasiųsti pavienias ypatas į 
Sachaliną. Bet jei visi žmonės 
atidarytų savo akis, tąsyk jie žu-

Su šituo tai jie dabar kovoja. 
Japonai tai tik menkniekis.

Bet atsidarymas akių jau yra pra
sidėjęs armijoje ir šitas padarys 
baisų smūgį, jei dar naujas mušis 
Mandžiurijoje įvyks. Kuomet 
vieni korpusai kovos tiek, kiek pa
valai, nerangus, neišlavinti, tam
sus kareiviai pajiegs, kitos divizi
jos ir korpusai armijos gali trenkti 
savo ginklus į žemę ir atsisakyti 
muštis visai, arba atkreipti savo 
ginklus į savo pačių armiją, vietoj 
ką juos taikyti į japonus.

šito budo apsireiškimai masko
liškoj armijoj pradėjo reikštis nuo 
Liaojango mūšio, ar pirmiaus. 
Daugumas kareivijos buvo teip 
nuosekliai aklinami oficierų ir val
džios, kad kareiviai lygšiol tetikė
jo, jog negalimas daiktas Šventai 
Maskolijai būti sumušta. Ameri
kiečiai išsitardavo apie pastebėti
ną dvasią maskoliškos kariumė- 
nės, kuri galėjo nukęsti sumušimą 
po sumušimui ir vis nesitraukti iŠ 
mūšio. Daug entuziastiškų žo
džių gyriaus buvo paleista „kariu- 
menei, kuri nežino, kada yra su
mušta.” Taigi maskoliška kariu- 
menė yra teip tirštai prisigėrus ne- 
tinybės ir teip aklinama melais sa
vo oficierų, kad ji ištikro nežino, 
kada ji buvo sumušta.

Po Tatčekiao, po Liaojangu žo
džiu, po kožnam didesniam sumu
šimui ir traukimuisi armijos — 
kareiviams buvo pasakyta, jog jie 
traukiasi sutikmėj, „su padarytais 
iŠ anksto sumanymais, idant įvi
lioti japonus toli gilumon Man
džiurijos, kur jie galėtų būti išnai
kinti.” Maskoliams neišpasaky
tai sekėsi „vilioti” japonus nuo 
Jalu iki Haičeng ir Anging. Pas
kui per jų nuostabų strategiškumą 
ir dangišką pagelbą, maskoliams 
pasisekė „nuvilioti” japonus iki 
Liaojango. Ties Liaojangu ap- 
veizda ir narsumas kareivių padė
jo sugabumui generolų „vilioti” 
japonus iki Mukdenui. Priešas 
tapo „nuviliotas" iki Gonir šalino

Iš PittNton, Pa.
Musų mieste susitvėrė lietuvai' 

Čių draugystė ,,Žiedas 
prisirašė per trisdešimtis sąnarių. I koliftkoa armijos. Nėra abejonės,

21 d. gegužio minėta draugystė 
turėjo pirmą išvažiavimą ant 
,,Sybles G rovė." Tai buvo pra
džia visų piktybių. Tūlos mergi
nos, bažnytinės giedorkos, tapo iš
šauktos bažnyčioj vielai, apskelb
to* niekšėm* ir tt. Ir kunigėlį, 
vietoje perprašyti, jos atsi*akė 
giedoti, pertai klebonas dar labiau 
įtūžo. Sulaukus antro nedėldie- 
nio, 28 gegužio, atkartojo vien pic? 
mus išsitarimu*; o jau 4 ber
želio surėžė visiems iŠ eilės, kal
tiems ir nekaltiems. Primindams 
apie „nukritusius žiedus”, papasa
kojo apie juokingą atsitikimą, kur 
susirinkusios mergino* iš Scran- 
ton, Pa., spardė buk vyrų kupu
res. Išbarė motinas, kurios lei
džia savo dukteris ant karčiami- 
nių susirinkimų, balių, ir užbaigė 
pamokslą išniekindamas Simano 
Daukanto draugystę, persergėda
mas lietuvius, kad prie jo* nepri-

blėdį. Ant šių visų kun. S. pasar
gų galima būt atsakyti: peikti ir 
niekinti blogai darančias yra pa- 
«eiga kiekvieoo doro žmogaus, bet 
apšaukti viešai viena ar antrą 
niekšu, nematant jo tikro prasi
kaltimo, nepersitikrinus, — yra tai 
darbas ištikro velniškas,nepaisant, 
nors tai darytų atėjęs iš dangau* 
aniuolas. Jei Scrantono parapijo- 
nė* negražiai pasielgė, tai savo 
blogu pasielgimu negali pažeminti 
lietuvaičių Pittstono. Jas turi 
mokinti doros mokintojas ant vie
tos. Kalbėti į žmogų per kelioli- 
ką mylių yra tai vien aušinimas 
burnos. Tiesa, kun. S. priminė ir 
apie Pitstono merginas, lankančias 

i karčiamine* gužynes,bet to* gužy
nės traukėsi metai nuo metų, ir 
argi kun. S. tik Šiądien jas butų 
pamatęs? Ant galo kokį susiriši
mą turi karčiamiuės gužynės ir 
spardymai aukštyn kepurių su mie- 
riais S.Daukanto draugystės? Pats 
kunigas S. žino, kad S. Daukanto 
draugystės mieriai yra vien pašel- 
pa ligoje ir laidojimas mirusių. 
Šiuos darbus visas svietas pripažį
sta už dorus. Argi musų doros mo
kintojas negali atskirti dorą nuo 
nedoro darbo. Kas link išnieki
nimo lietuvaičių draugystės, kun. 
S. teipgi tą padarė iš pikto noro, 
nematydams sau ypatiškos naudos.

Iš Cambridge, Mass.
Lietuvių yra čia ne mažas būre

lis, tik gaila, kad jie nepasigarsina 
su gražiais darbais, bet tankiau1 
svetimtaučiai mato peštynes terp D -v- , • •". . . Reikia pasakyti trumpai ir aiškiai:vaikų vienos tėvynės, o paskpi su
sipešusių provas. Tokiu budu 
peštukai užtraukia panieką ant 
lietuvių ir dargi sunkiai uždirbti 
pinigai patenka svetimtaučiams 
sudzioms ir advokatams. Iš to !

i nė pats besitąsanti po sudus, | 
nė musų tauta ne turi jokios nau-1 
dos.

Pereitos nedėlios dieną čia tūli; 
lietuviai, betraukdami baltakę, ka- 100. 
da nuo jos aptemo protas, pradėjo 
m” šį ir mušėši leip narsiai, kaip

kun. S. klausinėjo apie draugystės 
mierius, o merginos užmiršo pa
prašyti kunigėlį už iždininką arba 
bent už dvasišką cenzorių, ir už 
tai pelė pagimdė kalną.

Gi... .ts.

Iš St. Louls, Mo.
Lietuvių yra čia apie 20 apsive

dusių porų, o pavienių bus apie

Darbai eina čia ne geriausiai ir 
ne blogiausiai; kas nori dirbt, dar- 

...... ................. » bą randa. Gaila, kad musų bro-maskohai Mandžunjoj; j muštynes liaį čja dar vis mieRa ir nesi/upioa 
įsimaišė ir moterys. Kilo riksmas, ' apie tautiškus reikalus. Skaitan- 
ąnt kurio subėgo visi aplinkiniai čių kokius nors raštus teipgi čia 
gyventojai. Protingesniems vie- ; mažai, apač merginos ne mėgsta 
nog pasiseki besimalančius nu- ’ ir Per ‘‘į

. kimo savę pastato, kaip tai vie-
malšinti. Bet ant rytojaus narsus atsjtjko> kurios ne norėjo
kareiviai kreipėsi prie sudžios, kad nieks vesti, nors pirma gana ji pui- 
juos sutaikytų. Dėdės kaltininką kavojosi. Bet tai privatiški reika- 
surado dirbtuvėj ir suareštavo. kokiais nėra ką laikraštį už-
Abidvi pusės sude turėjo gerai pa* 
krapštyti kiŠeniuose. Argi nege*

imti.
Veselninkas.

Pas
Kritikui.

mus kritikų atsirado dau-

Maskolijos liaudis vienval buvo 
i, kad valdžia paema nuo 
kad šventoji Maskolija

,,Lietuvos Nr. 32, koksai Soci
įalisto vaikas, pasišaipęs iš Rymio* 
nų Susivienyįimo, pakėlė savo, 
turbut nepraustą kumščią ant Lie- 
tuvių Laisvamaniu; kritikas pats 
nusikalė medegą kaip žmogus sta
bą iš medžio, jį garbina, o kitus

. . . . i - ; --------------------------------o—/---------------»--------------- ----------- ..

reiviais ii tolimų kr>itų valstybė*,, ai meldžiuosi, kad mus sumuštų. ‘ primsę tik tikinčių į religijas, 
matymas Chinijos, ;prisižiūrijimas Ir teipgi nuolatos meldžiu, idant Laisvamaniai, gindi, elgiasi teip 
japoniikiems belaisviams suteiki mirtis, kareiviška mirtis manę ve i- kaip Colorados kazokai; kritika c 
jiems nauja* idėja*. Proga pasi- j kiai pasiektų. Nes juk aš turiu ! tiki, buk jie šįmet paskutinį seimą 
šnekėti laisvai vien> su kitu didės- vesti žmonis ant išmušimo, žiuri- atlaikė Newarke.
Dtuose būriuose be baimės užpuo- ti kaip jie miršta ir negalėti jų gai- Laisvamanių seimo protokolas 
limo policijos padąri juos išmin- ■ litis, kurie visgi miršta už savo Ša-1 patilpo Nr. 23 „Lietuvos,” todėl 
tingesniais. Pajartįmas, kad Šven- Iį, tik ne teip kaip kiti. Juo dau- i apie jį nėra ką kalbėti; sulyginus 
toji Maskolija ga’i būti sumušta ir giau musų kareivių išmirs, juo protokolą su iimętinijimais Soci- 
jos vaikai nuvaryti atgal tų, ku- greičiau šitas nelemtas darbas pa-' jaiisto vaiko, kiekvienas pamatys 

i- jo melagystę ir iŠkraipimus; suly
ginę vieną su kitu, skaitytojas ga
lis matyti, kad Sociįalisto vaikas 
nėra socijalistu (bet jis už tokį ga
vę laiko ir už tokį kiti jį pripažį
sta. Rd.) ir nežino, kas bnvo jo 

Pasi- j tėvu.
Ar Sus. L. L. laikys kitą seimą, 

‘ tas nuo sąnarių paeis; nors kuni-

riuo* jie laikė už lUrbarus ir neri- sibaigs, juo baisesnė bus sanskai- 
kėtius, sužadino juos. Jie prade- ta, kada tie, kurie juos įvedė į ši- 
da mislyti, o pradėjus jiems misly? {tuos dalykus,taps pasaukti prie at- 
ti, valdžiai gresia pavojus. sakymo.

Aš Šnekėjau apįe dalykus, ku- Nuoamžinos neteisybės, užkrau
ti* jau yra atsitikę^ parodymai to, to* ant Maskoiijos žmonių, gali 
kad ateinanti nusidavimai meta ta- būti nuplautos tik krauju. F 
vo Šešėlį pirm save*. Šventimas turi būti padarytas. Ge-

Ties Liaojangu i— ir čion tai da- Į riau yra. jei kraujas, kuris turi bu-  __—„v.
lis istorijos nebuvusi dar pagarsiu- ■ ti Išlietas, bus kareivių, tolymoj ' gai nuo seniai stengėsi jį pašarvo-
ta, — 5-tas armijas korpusas, ži- Mandžiurijoj, negu kad jis butų Į ti, bet kaip iki Šiai, jis auga ir pats
nomas terp angliškai kalbančių liejamas moterų ir vaikų Maskoli- kunigai, Europos laikraŠčidose
oficierią išjuokime kaipo „Vei-' joje. Žudymas ir žaidimas Man- skundžiasi, kad 400 laisvamanių 
kiantis 5-tasis,” atsisakė visiškai džiurijoje įvykdins permainas, ku- konktroliuoja Amerikos lietuviškus 
eiti į mūšį. Daugelis kareivių me- > nos kitaip gatėtų būti įvykdintos ■ laikraščius. Spėjimas todėl Soci- 
tė savo šaudyklei, kiti stačiai atsi- tik žudymu, žeidimu, naikinimu jaiisto vaiko, buk laisvamaniai at- 
sėdo ir atsisakė judintis toliau. ' ir deginimu Maskolijoje. Vienog liko paskutinį seimą,yra tuščia sva- 
II pirmo bnvo prisakyta užtraukti man yra sunku vesti savo karei-! jonė.
kelias baterijas it iššaudyti maišti- į vius ir atiduoti juos kaipo auką. Į Kokius lietuvius priima Laisv. 
ninkns, bet komanduojantis pa- Todėl aš meldžhiosi, idant manę Sus. tas pernai likosi nutarta.

myris veikiai sutiktų. AŠ aukau- Nors sektantai negali būt Laisvų
jų pats savę. Aš trokštu būti vie-; maniais, bet jeigu keli laisvama- 
nu iš tų, kurių myris reiškia su niai gali sukelti- čielas parapijas 
mušimą autokratijos, o galutiną ' prieš kunigus, tai nors Susivieny- 
pergalę liaudei. jime ir butų keli Sektantai, dar di-

Šitoji dvasia maskoliškoj armi- j delio pavojaus nebus. Nors lais- 
joj nesulaikomai plečiasi nuo mu- j TBmaniai ir tik prieš religijas ko- 
šio ai s? Mukdeną. Dabar paakli- voja, tai tas oeatgrasy* žmonių 
dus žinioms apie išnaikinimą Bal- nuo prisirašymo prie jų Sus., juo 
tiko laivynės, Šita dvasia terp ka- i aštriaus kovos, juo Susivieayjimas 
reivių įgavo trigubą pajiegą. Net greičiau savo mitrius atsieks; ko- 
tie, kurie kovoja dėl tikrų patrio- j va yra ne tik dvasiška, bet ir ma- 
tiškų motyvų, nenorės būti ilgiau terijališka, dadangi, kol žmonija 
vartojami už cielius. Daugelis yra dvasiškoj nelaisvėj, pasilieka 
oficierų, kurių niekuomet negali- jr materijaiiškoj verguvėje Todėl, 
ma buvo nukaitinti už palinkimą draugai, kovokime drauge prieš 
reformų pusėn, išpažįšta, jog karė I dvigalvį saubųną, platinkime Susi- 
pasirodė, kad maskoliška armija Į vienyjimą L. L. Am. ‘ 
be viltiškai yra pergalėta, ir kad j j. Naujokas — prez. S. L. L. 
tolesnis vedimas karės butų tyči- --------- n
niu žudymu kareivių.

šitie žmonės visuomet naudoja- ' Hien P“ mu’ T™’ 
■i ii kiekvienos ptogos, kad illikti .*"'?■ P'""*®'

simislijo, kad maištas yra perdaug 
didelis, idant jį tokiu budu nuram
dyti. Jei tai butų buvusi viena ro
ta, ar net pulkas sukilęs, tai butų 
gal bandę juos iššaudyti, bet iš
šaudyti visą korpusą pasirodė per 
daug. O jei dar maištuoliai butų 
bandę gintis, tai butų reikėję di
delės dalies kariumenės jų apmal
šinimui, ant ga|o ir tie patys mal
šintojai galėjo sanjausti maštuo- 
liams ir atsisakyti nuo šito ske rdi-

Todėl 5tajį korpusą nustu- 
: -vcn ir Švelniai su 

i vėl nesuštrai-

mo. 
mė tik atgal 
juo elgėsi, Sda. 
kuotų.

Tie* Sandepu, kur maskolių tie
susis sparnas po Grippenbergu 
teip baisiai tapo sumuštas, pabai
goje sausio mėnesio, 8tas masko
liškas korpusas, gavęs prisakymą 
pereiti atvirą lygumą, šluojamą ja
poniškų kulkų ir šrapnelių, susto
jo ir atsisakė eiti. Kada prisaky
mas tapo paantrintas, tąsyk, kaip 
maskoliški oficibrai man pasakojo, 
vienas kapitonas ir vienas prastas 
kareivi* išėjo pirmyn. Aštuntas 
korpusas tapo ątstatytas rezervon, 
kuomet narsus pirmas sibypškas 
korpusas, po vadovyste jenerolo 
Stakelbergo,kuone viens, be jokios 
pagelbos, uzpuplė ir sutirpo nuo mas nepalieka ženklų ir tokiu bu- 
baisių Šūvių iš citadelės Sandepu.

Daugelis oficierų armijos yra so- 
cijalistais, arba su gerai iŠsivysČiu- atliko savo dalį iki to laipsnio, kur 
siomis nihilistiškomis pažvalgo- pastojo tiesum žudymu be 
mis. Visi oficierai armijos Mas- jekio iŠsiteisinimo už josios tęsi 
kolijoje, nužiūrėti už progresyviš- mą. • »
kas pažvalgas,greitai tapo nubug- 
dyti į Mandžiuriją. Tokiu budu maištas maskoliškoje kariumenėj 
skaitlius oficietjų armijos, žiūrinčių ties Liaojangu ir Mugdenu, jei Ku
be nuopeikos ant maišto kareivių, ropatkin į laiką nebūtų pasitrau-

nuo pryšakio. Cbarbinas visuomet |

k) Čia negalim* remt'Mi vien ant to

idea«. Antai Vokietijoj, kur aooija)irtai 
■Atidirbo aiškesniu* progrsmut, jie iię-

pripildytas Rūkstančiais oficierų,iš- dieo neina iš vieniu progre*i»taia. Tas 
gavusių Ilginius atliuosavimus ir į pats r*l būt ir pat mu», Socijalizma* ir 
pasidavusius į ligcnbuČius, nors , l<‘«va«aovb* ne reiJkia »ę patį, mišriai
pilnai ėsanČių sveikais. Po kiek
vienam mušiui atsirasdavo būriai 
oficierų, apturėjusių buk kontūzi
ją nuo smarkumo pralekiančios 
arti jų- bombos. Toksai sužeidi-

du lengva jiems sakytis.
Šitie vyrai visai nebailiai. Jie tik

Gal būt, kad butų ištikęs didelis

soc'jilistų ir laisvamanių ne tie pats. 
Ir Vokietijoj pirma jie ėjo iš vien, dabar 
gi pastojo prieiimnkaia

Red

Mutilated

yra pastebėtinąi didelis. Daugelis 
šitų vyrų yra-atviresni, negu a- 
belnai galima tikėtis.

Pirmutiniu mano patėmijimu ši
tos pakraipos *eip daugelio oficie
rų buvo laikej pietų^ tuojaus po 
mano pribuviniui į maskoliškas ei
les. Toastas |>uvo pakeltas ir iš
gertas už Arheriką; aš neapsi- 
leisdamas, pakėliau toastą už Mas- 
koliją. Po pietų oficieras, kuris 
buvo pulkauninku, tarė man:

— Aš nesupratau jūsų toasto. 
Ar tamista, minėdamas Maskoliją, 
supratai didkupigaikščios ir biuro
kratiją, ar Maskoiijos žmonės?

AŠ jam atsakiau, kad aš nepra-

kęs, pradėjus’ kareiviams prote* 
stuoti prieš varymą jų į ugnį, kaip 
galvijų į skerdyklą. 1

Konkursas parašymui ant
rosios dalie* „Skaitymų 

knygeles.”
30 dieną gegužės mėą. mes, 

Lawrenc*o lietuĮviai, turėjome pa
silinksminimą, ant kurio pribuvo 
su prakalba kuo. J. Žilinskas, pa
aiškindamas apie nusidavimus pa
skutinių metų Maskolijoj. Aiški
no teipgi apie reik-Ją apšvietimo 
Lietuvoj. Po prakalbai padarėme 
rinkliavą ir sumėtėme 51 doliarį. 
Beto, pirmiaus jau lietuviškiems| AdlįJ ULlVj pil llildUo JdU ULlUVIoftlt 11»b

• • •_ 2 . Kuropatkin, reikalams turėjome surinkę kiek
matytį niekad neturėjo užsitikėji- Padedame prie 51

J * 1 rln . 49 dn lanns ir nadarnm,dol. 49 doliarius ir padarome 100 
dol.

Tuos pinigus nutarėme paskirt, r 
ir šiuomi paskiriame konkursui,

mo nė ant savo kareivių, nė ant 
oficierų ir kiekviename muŠyj jis 
visuomet laukė ne pergalės, tik „ H<Bawilloure B.wufcui>ui,
psychologiškos valandos, kada jo kad parašyti adtrają dalį „Skaity- . 
kareiviai pradės trauktis. Linevi^ mų knygelės,’ kuri tiktų vaiku- 
yra kitoniškas. Jis muštųsi, 
bent bandytų muštis iki galui. Jei ‘bVnamie^e* 
jam tokia proga atsitiktų,tai armija 
tikrai yra žftvus.
tiek buvo išmintingu, turėdamas metodą. Pinigai sumoj 100 dol. 
tokią armiją ir tokį priešą kaip ja- (200 Rb.) yra sudėti pas kun. J. 
ponai, kad ji* mušėsi tol, kol sun- Žilinską, 461 4th st. Boston, Mas. 
kiosios kanuolės ir traukiniai už-, Lawrenc'o Lietuviai.

llJk£ AUTI V&1KU*

ar 1 čiams, besimokinantiems antrame 
. . skyriuje pradinėse mokyklose, ar-

Raakvedčlis privalo būti para- 
Kuropatkin ant Sytas pagal naujausią mokinimo 

'metodą. Pinigai sumoj 100 dol.
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ĮKASTO ISTORIJA
w Pagal A. B. RchniUcr’L

prasidėjo nuo tos literos, koki^ turėjo reik
ėti. Nuomonė tokia, vienog, yra tik spėji
mu, ant parėmimo to apėjimo trūksta reika 
lingu, uttenkandių faktų.

Paėjimas alfabeto, pagal de Rouge.

Kitas prancuii^kas tirinėtojas, Emanuel 
de Konge, savo išvedimuose remiasi ant tvir
tesnių moksliškų pamatų, todėl jo nuomonės 
prisilaiko daugumas mokslinčių. Pagal 
nuomonę de Rouge’o: už pamatą alfebetinio 
rašto ženklų likosi paimti ne hieroglifinio 
rašto ženklai, bet jų kureivinio pavidalo, 
arba, teip vadinamo, hieratiško rašto žen
klai. Darbas išradėjo tikro alfabeto nebuvo 
teip sunkus, kadangi pačiame hieratiška- 
me rašte buvo jau, teip sakant, ir tikri alfa-

• betiniai ženklai reiškianti literas. Drauge 
su idiosrrafiškais, taigi reiškiančiais Čielas mi
sija, daiktus, drauge su siliabų ženklais, hie- 
ratiškarai rašte buvo jau viela eilė ženklų 
reiškiančių literas tikroj to žpdžio prasmėj ir 
tokuį ženklų buvo tiek, kad aut kiekvieno 
žmogaus kalbos skambėjimo buvo ne vienas,

• bet po kelis ženklus. Taigi išradėjui alfa
beto reikėjo vien išmesti iš hieratiško ra
što visus ženklus neturinčius alfabetinės 
prasmės, o iš likusių literinių ženklų išmesti 
nereikalingus. Tokiu bud u, pagal nuomonę 
de Rouge’o, iš tikro išradėjas alfabeto nieko 
neišrado, suvedė tik į tvarką egiptijouų hie- 
ratišką raštą, ir čielai iš jo perėmė ir lite
rų ženklus, net su tuom pačiu reiškimu, ko
kius tie ženklai turėjo Egipto hieratiška- 
me rašte. Ant parėmimo savo nuomonės, de 
Rouge iš hieratiško rašto surinko visus tuos 
ženklus, koki buvo pirmutiniame semitų al
fabete. Bet jis surinkimui reikalingų žen
klų paėmė egiptišką raštą, koks buvo 
Paryžiaus knygyne, senesnių raštų dar ne
buvo, rado juos tik vėliau. Literos sene
sniuose raštuose išrodo kitaip ir terp jų ir

, semitiško alfabeto jau nėra teip didelio 
panašumo. Vėliaus pasirodė, jog juo sene
snis hieratiškas raštas, juo jame ženklai ma
žiau panėši į pirmutines literas semitiško al
fabeto, o tuom tarpu turėtų būt atbulai: 
jno raštas senesnis, juo ženklai hieratiško ir 
pirmutinio alfabetinio rašto turėtų būt iš
našesni. Ženklai seno fenikiško alfabetinio 
rašto teip kampuoti, kad jie greičiau pana
šos į linijinį, seniausią, kylin|. negu į hie- 
ratišką senovės Egipto rastą. Todėl tai tūli 
vokiški mokslinčiai nesutinka su nuomone 
prancūzo de Rouge, bet mano, kad pirmu
tinis alfabetinis raštas, greičiausiai, išsidir
bo iš kylinio-hiliabinio chaldėjiško rašto; to
kios nuomonės prisilaiko Deecke, Hommel ir 
kiti vokiški rašto tirinėtojai. Tokios jau 
nuomonės prisilaikė ir gyvenęs Line amžyj 
musų metskaičio garsus rymionis mokslin
čius Plinius, kuris manė, jog alfabetinis ra
štas išsidirbo iš assiriško rašto, o asiriškasis 
buvo kyliniu. Tokią nuomonę iš dalies [>a- 
rėmė paskutiniuose laikuose surastos Egipte 
rašto liekanos. 1887 m. Egipte, vietoj Tel- 
El-Amarna rado daugybę molinių plytelių, 
išrašinėtų kyliniu raštu; plytelės tos yra tai 
laiškai Palestinos kunigaikščių pas Egipto 

''faraonus, ypač gi p>as Amenotisą IHir jo į- 
pėdinį Ameuofisą IV. Raštai tie surašyti 
apie 100 metų prieš išėjimą žydų iš Egipto, 
taigi laikuose, kokiuose, kaip mena, likosi 
išrastas alfabetinis raštas; bet Palestinos ku
nigaikščių laiškai rodo, jog tuose laikuose 
semitiškos tautos, o tame ir fenikijonai, terp- 
tautiškuose susinešim u ose vartojo, kylinį 
raštą teip, dabar visos civili
zuotos tautos terptaiTtį.škuose susinėsimuose 
vartoja, antai, prancūzišką kalbą. Ant to 
tai "ir remiasi šalininkai nuomonės, buk al
fabetinis raštas paeina nuo kylinio, kuiį, 
buk, gerindami, į alfabetinį pavertė feuiki- 
jonai. Gal būt vėl, kad fenikijonams be 
pamato primesta garbė išradimo alfabetinio 
rašto. Iš tikro, sunku net daleisti, kad to
kia paini rašto sistema, kaip assiriškas kyli- 
nis raštas, galėtų būt perkeista į alfabetinę 
ir tai be jokio prirengimo, be jokių sistema- 
tiškų jo pagerinimų. Nuo siliabinio rašto, 
kokiu buvo assiriškas kyliais, iki alfabeti
niu! kelias dar ilgas. Ant galo, reikia dar 
pridurti, kad alfabetinis semitiškų tautų ra
štas skiriasi dar ir eilių bėgimu: eilės kyli
nio rašto bėga nuo kairės dešinės link pusės, 
semitiškame alfabetiniame rašte jos eina at
bulai, taigi nuo dešinės kairės link pusės; 
teip eilias rašo ir dabar semitiškos tautos, 
kaip antai: žydai ir arabai. Nors tūli rašto 
tirinėtojai ir mano, kad alfabetinis raštas iš- 
sidirbo iš kylinio assiriško, bet parėmimui 
tos nuomonės trūksta jiems pertikrinančių 
darodymų. Šalininkai paėjimo alfabetinio 
rašto nuo egiptiško rašto paremia savo nuo
monę kur-kas svarbesniais motyvais. Kad 
alfabetinis raštas išsidirbo iš egiptiško rašto, 
šiądien jau nedaug yra tai nuomonei prie
šingų, bet kaip, kokiu budu, iš egiptiško ra
što išsidirbo alfabetinis — tą išaiškinti ne
lengva, nelengva darodyti, kokiu budu egip- 
tiškas raštas išsidirbo į alfabetinį, klausymas 
tas dar iki šiol neišaiškintas galutinai, tam 
neužtenka nė motyvų Lenormanto, ne de 
Rouge’o. Neseniai prancūziškas moksliu 
čius Halevy bandė, išrišimui to klausymo, 
pastatyti naujus, kitokius negu fiastatė Le- 
normant arba de Rouge motyvus. Halevy 
mano, kad alfabetas išsidirbo iš egiptiško ra
što, iš kurio likosi paimta tik 12 ženklų, 
kaslink gi kitų, arba sudėtinių skambėjimų,

*

(tai tie likosi išdirbti iš tų pačių nuo egipti- 
f jonų perimtų 13 rašto ženklų. Paveikslan, 
kietoji cheth išsidirbo1 iš minkštosios he — 
pridedant iš kitos pusės vertikališką brūk
šnelį. Tą imtį galima jratėmyti ir ant kitų 
semitiško alfabeto literų. Paveikslan, kieto
ji twde ištddirbo iš minkštosios z&n tokiu jau 
bodu. Toliau, litera «»/(«) išsidirbo iš ain\ 
teth — iš susijungimo tkav, ir ain; kaf 
iš susijungimo dviejų gimei ir t. t..

Pakalbėsime dabar apie vardus literų. 
Jeigu daleisti, kaip dabar mano daugumas, 
kad alfabetinis raštas išsidirbo iš egiptiško 
hieratiško, tai gema klausymas, kaip išai
škinti kartais visai priešingus literų vardus 
ir tą, ką ženklai tie reiškia egiptiškame hie- 
ratiškame rašte. Paveikslan, alfabetiniame 
semitų rašte litera alef (a) reiškia bulių, 
tuom tarpai egiptiškuose hieroglifuose, nuo 
kurių, kaip žinome, paeina hieratiškas ra
štas, ženklas tas reiškia erelį; beth semitiškoj 
kalboj reiškia namus, o pavidalas tos literos 
perimtas nuo hieratiško ženklo gerute. Iš
aiškinimui to, mokslinčiai mano, kad vardai 
literų išmislyti vėliau, kad besimokinanti ra
što geriau literas galėtų palaikyti, iš pra
džių literos neturėjo vardų, bet reiškė vien 
skambėjimus, kaip jos skaitosi parašytuose 
iodtinoee. Geresniam palaikymui atmintyj 
literų vardų ir jų skambėjimų, pirmutinio 
alfabeto literų ženklai panašus buvo tiems 
daiktams, nuo kokių prasideda žodis atsa-j 
kantis skambėjimui. Paveiksiant alef (a)’ 
reiškia bulių ir ženklas tas panašus buliaus 
galvai; daleth (d) —durys, panašus šėtros 
durims; vav—vinis, jmnašus viniai; cheth 
— gardas, panašus gardui; telk — žaltys — 
susirietusiam žalčiui; lametl— ragotinė — 
ragotinei; nitm — vanduo — vandens vil
nims; satnech — stulpas — stulpui; ain — 
akis — akiai; teade — vilyčia — vilyčiai su 
kilpa; ųof — mazgas — mazgui; reech, — 
galva — galvai ant pečių; wki n — dantys — 
dantų eilei; tkav — kryžius — kryžiui.

Tokio budo, geresniam palaikymui lite
rų mokinamų atmintyj. be aiškaus suprati
mo, kaip ir senovėj alfabeto platintojai tą pa
tį darė, prisilaiko kartais ir musų literų mo 
kintojai, kurie taiko literų vardus prie vai
kams žihomų daiktų. Pasitaikė man kartą 
būti viename kaime, kur vaikščiojantis elgė 
ta mokino, žinoma, slapta, vaikus literų. 
Mokintojas teip vaikams aiškino literų var
dus: rezginių lankas — tai d; stuli*as — tai 
t; kiaušinis — tai o ir t. t.; kiekvienai lite
rai stengėsi surasti atsakantį daiktą, nors 
daiktai tie ir nieko bendro neturėjo su skam
bėjimais tų literų, kokias turėjo reikšti.

Taigi, kaip dabar mano mokslinčiai, var
dai literų neatsirado drauge su atsiradimu 
alfabeto, bet vardus reiškiančius daiktus 
joms suteikė vėliau, palengvinimui palaiky
mo atmintyj literų reiškimo; iš pradžių lite
rų vardai reiškė vien skambėjimus. Kaip 
ten, vienog. ne-bntų, vardai literų turėjo at 
sirasti labai seniai. Nereikia užmiršti, kad 
tuos pačius semitiškus literų vardus, tik, ži
noma, perkeistus, pagadytus vartojo ir gre- 
konys, nors jų kalboj vardai tie neturėjo to 
kio reiškimo kaip pas žydus, grekonių semi 
tiški literų vardai buvo tuščiais skambėjimais 
be jokio reiškinio; reikia todėl manyti, kad 
alfabeto literos turėjo jau savo semitiškus 
vardus dar prieš Kadiną, kuris, pagal pada
vimą, suteikė grekonėrns alfabetinio rašto si
stemą.

Kas gi išrado alfabetinio rašto sistemą, 
teip svarbią lošiančią rolę žmonijos ir apskri
tai civilizacijos istorijoj! Aut to dar iki šiol 
neturime užganėdinančio atsakymo, klausy
mas tas dar vis neišrištas galutinai. Iš to, 
kiek iki šiol išrišimui to klausymo surinkta 
medegoe ir ištirta, alfabetinis raštas pirmiau
siai atsirado pas Chanaano tautiškas gimi
nes. terp kurių svarbiausią rolę lošė žydai ir 
fenikijonai. Bet, katrai iš tų tautų priguli 
garbė išradimo alfaoetinio rašto, klausymas 
tas iki šiol dar neišrištas, nors manoma, kad 
ta garbė priguli fenikijonams, kadangi jie 
pirmiau, už žydus pasikėlė aut ang- 
štesnio civilizacijos virbalo; ant to, vienog. 
ir remiasi visas spėjimas, kad fenikijonai 
yra išradėjais alfabetinio rašto. Pažiūrėsi
me, ant kiek toks spėjimas paremtas ant tl 
krų, neužginamų faktų.

Pagal grekišką padavimą, Fenikijos ka
ralius Agenoras išsiuntė Rtvo sūnūs į Euro- 
pą jieškoti dievo Zeuso paveržtą dukterį. 
Vienas iš tų Agenoro sūnų, Kadmas, su sa
vo žmonėms, prisigriebė į Beotiją, kur, sutik- 
mėj su rodą Delfų orakulo, pastatė tvirtynę 
Kadraeją, prie kurios, netrukus, susitvėrė 
miestas Thebai. Pastojęs karaliumi naujai 
uždėto miesto, Kadmas pradėjo mokyti gy
ventojus visokių mokslų, o terp tų ir rašto; 
žmonės, su pagelba 16 Kadmo išrastų literų, 
arba rašto ženklų.galėjo išreikšti savo mislis. 
Teip skamba padavimas.

Iš to padavimo matyt, kad pirmiausiai į 
Grekiją atkako fenikijonai, o vėliau jau pa
sirodė kultūriška įtekmė atėjūnų ant vieti
nių gyventojų; svarbiausi gi nuopelnai atė
jūnų buvo — kad jie terp grekonių platino 
semitišką alfabetinį, geriausią raštą.

Bet ant vieno padavimo, užsilikusio 
vien žmonių lupose, neužrašyto, nepastojusio 
istorišku dokumentu, negalima remtiesi prie 
išrišimo teip svarbaus klausymo kaip tas, 
kam priguli garbė išradimo alfabetinio ra
što, ypač, kad patsai padavimas paeina nuo 
grekonių, kurie galėjo nė nežinoti apie tikrą 
paėjimą kadmėjinių literų; ant galo tūli 
mokslinčiai padavimą apie Kadmą laiko klai
dingu, paremtu aut išmisto. Garsus tirinė- 
tojas senovės grekiškos literatūros F. A. 
Wolf, pasiremdamas ant faktų, užtikrina, 
jog grekonys laikuose Kadmo, taigi prieš 
trojėuišką karę, neturėjo ir negalėjo turėti 
nė jokio rašto, kadangi kitaip garsus greki- 
škas poetas Homeras butų savo poemas sura
šęs, o ue palikęs jas vien žmonių lupose; 
tuom tarpu Homeras gyveno po Kadmui ir 
po trojėniškai karei.

Pažiūrėkime, ką apie paėjimą alfabeti
nio rašto rašo senovės raštininkai.

(Toliau® bus.)

Isz visur.
II Savo laike Londono laikraš

čiai pagarsino, buk Japonijos ran
das sugrąžino atgal atsiųstus iŠ 
Šveicarijos maskoliams Belais
viams revoliucijonieriŠkus raitus. 
Dabar gi laikraštis „Moskovskija 
Vedomosti” garsina laišką angį i jo
no,gyvenančio Japonijoj, kuria už
tikrina, kad žinia ta neteisinga: 
Japonijos randas ne tik išdalino 
nelaisviams visus atsiųstus raštus, 
bet dar išrašė revoliucijonieriškus 
maskoliškus raštus išleidžiamus 
Londone. Ir gerai padarė.

II Pietinėj Maskolijoj, anglių ka- 
stynftse Ivan atsitiko baisi expiio- 
zija, kurios 500 darbininkų likosi 
užmuštą.

II Kaip garsina maskoliškas ran
das, kviečiai Lenkijoj, Lietuvoj ir 
Latvijoj geri, rugiai išrodo pusėti
nai, bet gubernijose prie Volgos 
teip rugiai, kaip ir kviečiai prasti; 
čia laukiamas badas, kadangi su
rinkimų neužteks ant gyventojų 
reikalų.

II 12 d. berželio,ties Turkijos so- 
stapile, Konstantinopoliu, siautė 
baisi vėtra, kuri labai daug blėdits 
pridirbo. Vėtra sugriovė namus 
jenerolo Vassif Pašos. Po namų 
griuvėsiais pražuvo jenerolas ir vi
sa jo šeimyna.

II Kaip praneša iš Chinų, chi- 
niečiai boycotuoja ištikro Ameri
kos tavorus, o Pekine ant prekėjų 
gabenančių amerikoniškus tavo
rus uždėjo nužudymo bausmę. 
Chinų portuose atkankanti ameri
konai turi mokėti po 5 dol. pagal
vių.

|[ Maskolijoj, urėdninkai viešpa
tystės kontrolės, ant pasilaižymo 
carui, buvo sutarę iš algų savo pa
skirti atsakantį nuošimtį ant »u- 
drutinimo kariškos laivynės. Po 
išnaikinimui Roždestvenskio lai- 
vynės visi urėdninkai atsisakė ant 
toliau ką nors aukauti.

II Vokietijoj, aplinkinėse Triero, 
Zeltingen ir Berncastel siautė aud
ros su debesų praplyšimais, nuo ko 
užgimę tvanai išnaikino visas šitų 
aplinkinių vynyčms.

K Vindobonoj pasimirė didžtur
tis bankienus, žydas Nathani.-l 
Rotschild. Neseniai pasimirė Pa
ryžiuj kitas tos giminės bankienus, 
Alphoose Rotschild.

H Priėmėmoj Grekijo* parlamen
to A t Benuose likosi nudurtas 
Grekijoa mioisterių peedėtinis De- 
lyannis. Žmogžudys, koksai Ghe- 
rakaris, likosi suareštuotas.

II Ant angliško kariško laivo 
Tetuan poete, šiaurinėj Afrikoj, 
expliodavo granatas. Espliozijos 
18 jurininkų likosi sunkiai sužei
stų.

H Dancige, Prusnose, atsibuvo 
geografų kongresas, ant kurio su
važiavo daug geografų teipgi iš 
Amerikos, Maskolijos ir Prancūzi
jos.

|| Vindobonoj pasimirė kuni
gaikštis Juozas-Kari-Ludvig. Jis 
pažinojo gerai čigonų kalbą ir pa
rašė tos kalbos gramatiką.

|| Berlyne ir miestuose prie Rei
no suštraikavo mūrininkai. Štrai- 
kuose dalyvauja 30000 mūrinin
kų- ___________

II 14 d. berželio Prūsuose, pro
vincijoj Šlezijoj, pusėtinai pasai

to- ___________

|| Mieste Tūloj, Maskolijoj, ap
sireiškė jau cholera.

Nauji Rasztai
Henry k 8lenkewlca. Q'io Va

di*. Nerono laiku apysaka To
ma* antra*. Shenandoab, Pa. 
lOOrt m. 225 pusi.

Yra tai antras tomas garsios 
lenkiškoj kalboj parašytos apysa- 
koš. Lietuviškas vertimas ne blo
gas; apie gi vertę pačios apysakos 
nėra ką daug kalbėti: ji versta veik 
į visas civilizuotų tautų kalbas,kas 
geriausiai rodo jos vėrtę.

Lietuviai, neap*ilei*kini! At*i- 
Hzaukiuia* Lietuviu demokratu 
partijo*. Per*paudinta i»z „Ūki
ninko“. Tilže. IVOrt m. Irt pus
lapiu.

Aiškininamos čia skriaudos pa
vergtų Maskolijos tautų, o tame ir 
lietuvių. Rašėjas kalbina lietu
vius reikalauti jiems prigulinčių 
tiesų, kurias ir aiškina. Raštelis 
tas pirma tilpo „Ūkininke.”

Valdžiai spauda leidus. Per- 
spauzdfnta isz „Ūkininko“. Tilže. 
1900 in. 1O pu*l.

Aiškinamas čia padėjimas lietu
viškos spaudos Maskolijoj, išlei
džiamos po rando cenzūra ir ap
skritai užduotė spaudos. Spau
dos suvaržytos cenzorių ne gali 
pakakti lietuviams, kadangi Mas
kolijoj ne galima liuosai perkrati
nėti višų lietuvių reikalų. Rašte
lis tas pirma spžuzdinosi „Ūkinin
ke.”

Hzventojo caro valdžia, Jo* orga- 
niM<*iją .tr tieaoa. Perspausdinta 
būt „Ūkininko“ Tilže. ItMlrt ru. 
Irt pu*L

Čia aiškinamas Maskolijos surė
dymas ir pasekmės tokio jos surė
dymo. Knygutė ta verta perskai
tymo. Raštelis tas pirma spauz- 
dinosi ,,Ūkininke”, dabar skyrium 
atmuštas.

Apie vidutine* mokykla*. Per
spausdinta bv „Varpo.*. Tilže 
HMlrt m. Irt pusi. >

Aiškinamas čia susirinkimas len
kų ant apsvarstymo mokyklų rei
kalų. Prie lenkų reikalavimų pri
taikytas lietuvių reikalavimas.Kny
gutė verta perskaitymo.

. Iss bttorŲo* Lenku sukilimu. 
Perspausdinta Įsa „Varpo“. Til
že. lt»OA m. Irt pusi.

Aiškinami čia lenkų sukilimai
nuo išnykimo neprigulmingos Len
kijos ir vaisiai tų sukilimų. Raš
telis tas pirma spauzdinosi „Var
pe”; jie vertas perskaitymo.

Iš ko Nutverta* Nvletas?
(Pabaiga).

Bet orą ir vandenį galima į dar 
daug mažesnes daleles padalinti. 
Su oro pumpa galima iš tyčia pa
dirbtos bonkos traukti orą ant tiek 
kad jame liekavos milijonine buvu
sio pirma oro dalis, o bonka dar 
vis bus pilna oro, beje oras kaip 
visi žinome, kad oras turi ypatybę 
skėstiesi į visas šalis. Kas galima pa 
daryti su oru, tas galima ir su ki
toniškoms substancijoms. Paim
kime stiklą sklidinai pripiltą čystu 
vandeniu, ir iŠ palengvo, po vieną 
grudelį.įpilkim į jį paprastos drus
kos. Pamatysime, nors gerą šmo
tą druskos į stiklą įpylėm, vanduo 
nebėga per viršų. Kaip tai gali 
būti? Druskos molekulai, nors 
mes .jų negalim matyti nė su ge
riausiais mikrosko(>ais, yra daug 
mažesni už vandens molekulus, ir 
jie yra jų tarpuose. Idant ta ge
riau suprasti, paimkim bačkelę ir 
pridėkim ją pilną obuolių; paėmę 
riešutų, bandykim juos terp obuo
lių sudėti, papurtykim bačką, rie
šutai leisis žemyn ir mes jų galim 
dar daugiau į obuolių tarpu* įdė
ti. Pripildę bačką su riešutais ir 
obuoliais, galim dar rugių arba 
garstyčių grudų į ją priberti. Jie 
ras vietą terp obuolių ir nežūtų, o 
obuoliai vis pasiliks savo vietoj. 
Teip yra ir su vandens ir druskos 
molekulais. Žinome, kad chemiš
kai išvalytas vanduo ne perleidžia 
elektrikos srovę, bet jei paimsim 
vieną gramą druskos ir įdėsime jį 
į kubilą, kuriame yra 150 tonų 
vandens (vienas tonas turi 2000 
svarų) ir elektriška srovė per van- 
denf lengvai pereis. Nors ištikro 
mes nežinom, kas yra elektriką, 
tai spėjame, kad ji yra tekėjimas, 
nešamas vieno atomo ir suteikia
mas kitam. Šitame atsitikime 
galim protauti, kad vienintelis 
gramas druskos yra lygiai po visą 
vandenį išsidalinęs.

Bet dar geresnius paveikslus mes 
turime. Paimkim vieną graną 
muskuso ir mes ,į per kelis metus, 
ruime laikydami, galėsim užuosti. 
Uoditno teorija mokina, kad mes 
užuodžiame vien tik tada, jei da
lelės tos substancijos, kurios kva
pą mes atjaučiam, užgauna musų 
uodimo nervus. Tokiu budu sitas 
vienintelis granas turėjo išleisti 
per visą laiką bilijonų bilijonus da
lelių po visą ruimą, ir rodosi, jis 
nė truputį nenustoja savo sunku 
mo. Amerikoj’ gyvenanti lietu 
visu be abejonės matė tūlą gyvūną 
skunksu vadinamą, kuris pasinar- 
dina ant šimto žingsnių visą orą. 
Nuo jo kūno todėl turi pasiliuo- 
suoti be paliovos daleles pripildan 
čios orą ir daro nesmagų įspūdį 
ant musų uodimo nervų.

Senovės grekų mokslinčiai, o 
gal būt ir mokslinčiai pirm dešim
čių tūkstančių metų išnykusių ir 
užmirštų civilizacijos gadynių sten
gėsi suprasti, ar išdalinimas mede- 
gos į smulkiausias daleles turi ru- 
bežių.. Kad rubežių turi išdalini
mas medegos turėti, galime iš vie
nos pusės suprasti, bet kokia yra 
mažiausia dalelė: ar apskrita, pail
ga, kampuota ir tt. mes nežinom.

Senovės grekai savo manymuo
se mėgo spėti, — jų spėjimą mes 
galime iliuzija pavadinti, bet jie 
neturėjo įnagių, iš kurių butų galė
ję pasinaudoti. lei jų spėjimai 
pasirodė paskutiniuose laikuose 
teisingi,tai tas dar nerodo jų didelę 
išmintį, bet vien prastumą gamtos 
surėdymo. Jeigu mes neturėtume 
atsakančių instrumentų sverti ir 
teip teisingai matuoti, mes apie 
gamtos surėdymą tiek nežinotu
me.

Vienu žodžiu, svietas yra sudė
tas iš kuosmulkiausių dalelių — 
atomu, kurių atsakantis skaitlius 
tveria molekulas, o tų didumą 
mokslinčiai visokeriopu budu sten
gėsi išmatuoti. v

Rodosi Faraday, su savo aukso 
lakstėliais ir profesorius Roentgen 
su alyvos plėvėmis, *usekė didumą 
molekulų,suseke medegą, iš kurios 
svietas padarytas.

Visokeropi iškamantinėjimai at
vedė mokslinčius prie to persitikri
nimo, kad molekulos negali būt 
didesnės kaip kalėtą mikro-mikro- 
nų, o nemažesnės kaip dvidešimti-

nė arba trisdeŠimtinė dalis vieno 
j mikro-mikronp. Lordas Kelvin 
spėja, kad didumas vienos mole
kules yra nuo vienos dešimtdalies 
iki vieno čielo tnikro-mikrono. 
Jeigu profesoriaus Roentgen'o aly
vinės plėvės molekules jungėsi 
viena su kita, kaip jis tvirtina, tai 
jos buvo apie pusė tnikro-mikrono 
didumo.

Skaitytojas gal netikės, kad 
mokslinčiai Salėtų teip teisingai , 
tokius mažnsožius išmatuoti, bet 
tas yra tiesa; aprašyti y vairius 
budus, mokslinčių vartojamus, 
ant atsiekimo tų mierų, užimtų 
per daug Įnik®. Priminsiu vien, 
kad Lordas Kėlvin savo raštuose 
priminė keturis budus (metodas), 
kurioms galima išrokuoti didumą 
molekulų. Šviesos vilnys gali 
būti teisingai išmatuojamos, o
mes žinome, kad šviesa, pereida
ma per stiklą, nusikreipia į šalį. 
Ant to apsireiškimo pasiremdamas, 
tūlas mokslinčius stengėsi išro- 
kuoti, kaip "didelės gali būti stiklo 
molekulos, kurios gali nukreipti į 
šalį sviesos viįnis.

Jeigu paimame šmotelį cinko ir 
vario ir sudedame juodu į krūvą, 
mes pagaminami elektriką, kurios 
daugumą galima išmatuoti; net 
karštį, kurį įdektrika pagamina 
sudėjimu tųdviejų šmotelių, pasi
sekė susekti. Lordas Kelvin su
sekė būdą, kuriuom buvo galima 
išmatuoti tolumą vienos molekulos 
nuo kitos.

Visi gal p^tėmijo, kad galima 
pripilti pilną vandens stiklą net 
per kraštą. Paimkim dūdelę la
itai mažo diametro ir įkiškim ją į 
vandenį, o pamatysime, kad van
duo pakįla du<įoj ant kelių colių į 
viršų, rodosi sunkumo spėka ant 
jo neturį jokios įtekmės. Kas pri
verčia kilti vandenį? Atsakymas: 
kapilariška spėka. Apart tos dar 
yra spėka, kurną vadiname pavir
šiaus tampumu, kuri priverčia

degas.į lašus formuoti*.
Paimkime iškimštą dūdelę smir

dančio gazo ji kamštį ištraukus, 
praeis žymus laikas, kol tas gazas 
savo smarve i prismardįs visą 
ruimą. Galinta tokiu budu susek
ti greitumą, su kokiu platinasi ga
zo daleles į vija* šalis.

Teip mes galėtume dar toliau ei
ti, bet nenorei lami perdaug laiko 
užimti, pasai ysim, kad išmatavi
mas molekulų! turi tvirtus pama
tus. Paimkime kokį nors daiktą: 
bonką, knygą, peilį ir tt. ir iŠdėsti- 
n ėdami į daleles, suseksime, kad 
yra sudėtas 'iŠ smulkių dalelių, 
kurių keli Širrįtai milijonų tilptų į 
vieną colį; jos nedidesnės kaip 
vienos dešimtinės dalies iki vieno 
čielo mikro-rpikrono. Stipriausi 
musų padidinanti stiklai parodo 
mums mikrobus, kurie nėra ma
žesni užl50 mįkro-mikronų. J a u, ro
dosi, negalima stipresnius mikros
kopus padirbti. Jeigu mums pa
sisektų matyti molekulas jų padė
jime, tai apart mikroskopų, reikė
tų mums kitokios Šviesos, arba tu
rėtume surasti kitoniškus optiškus 
budus, apie kokius mes dadar nuo
vokos neturim, jeigu sykį žmogaus 
protas išrastų prietaisas, su kurių 
pagelba mes galėtume matyti mo- 
lekulariŠką svietą, tai matytume, 
kaip su Šūvio greitumu sukinėjasi 
apie savę oro- daleles, lašas van
dens primintų mums bičių avilį, 
kurio molekulos, prilygstančios bi- 
tims, laksto šen ir ten su didžiau
siu greitumu/ Šmotelis deimanto 
iŠrodytų mums lyg krūva bilijardi- 
nių kulkų viepia su 'kita nesujung-

ir smarkiai bėsisukinėjančios.
Turbut molekulos sukinėjasi ir 

apie savo ašis kaip ir žemė ir kiti 
dangiški svietai. Jeigu jos išduo
da šilumą ir Šviesą, tai turime ma
nyti, kad molekulos turi judėti 
kaipi guminė bolė, kuri suspausta, 
vėl atsileidži^. Jeigu įdedame su
spaustą . bolę į vandenį ir ją palei
džiame, ji padaro vandenyje vilni. 
Šviesa tai eterio vilnys, kurios at
simuša į musų akį iki 750 milijonų 
sykių per sekundą. Molekulos 
turi teipgi sdsispausti *ir atsileisti 
su tokiu pat greitumu. Rods ste
bėtis reikia, |<ad tokios mažos mo
lekulos, ne didesnės kaip O, 2 
mikro-mikrono, gali sukelti tokias 
dideles vilnis. Mažiausios Šviesos 
vilnys ne didesnės kaip 400 mikro- 
mikronų, o ilgiausios 800 mikro- 
mikronų. 'Jį diametras yra kokia 
4000 syk didesnis už diametrą mo
lekulų. j

Apart to, kiekviena molekula 
yra magneti ir elektrizuota^ vie

nos stipriau, tkitos silpniau. Gal
būt molekulę magnetizmas ir elek
triką yra tas,Įką moksle vadina che
miška afinicila.

Jeigu sudėjimo, pavidalo ir che
miškų ypatybių molekulų mes ne
pažįstame, (ai visgi žinome, kad 

j jos yra pilnos spėkų. Daleiskime, 
kad visatos spėkos sustojo arba, 
geriau sakant, neturi ant tam tik
ros molekulop jokios įtekmės. Jei
gu tą molek^ paleisti, teip sakant, 
ant valios,sukeltų ji sumišimą visa- 

l toj, iškreiptų planetas ir saules iš 
vėžių, atskiriu šmotus nuo dangiš
kų kūnų ir tt.

Dabar daf kelis žodžius apie 
eterį — med^ą.kuri žmogišku jau
smu ne jaučiama, bet kurio buvi
mas darodytąs praktiškais apsireiŠ-

kimais. Bevielinis telegrafas yra 
paremtas ant eterio vilnių, paga
mintų elektriška* kibirkšties ant 
išsiuntimo stacijos ir sugrieb
tas ant priėmimo stacijos.

Eteris yra labiausiai praskiesta 
medega, kokią iki Šiol pažįstame; 
kaip oras pereina per mažiausią 
(Ryšelį, teip eteras persigauna per 
molekulų tarpus net kiečiausio' 
plieno. Dar nieks neišrado mede
gos, iš kurios butų galima padirbti 
vamzdį, arba indą, į kurį butų ga
lima surinkti kiek eterio ir jo ypa
tybes tirinėti. leigu tas sykį pa
siseks, tai galėsim tikėtiesi susekti 
pradinę medegą — beje medėgą 
pamatinę, iš kurios visata suside
da.

Iš Snyderio, vertė Sar.

Draugyscziu Reikalai
Ketvirta* Metini* Bikninka*.

Chlcago. Dr-te D L. K Zigmanto, 
□•datoj, 2 diena li*po* [July], 1905 m., 
P. Paul's soda, 123 ai., karte Union, W. 
Puilmao, III. Prasidės 9 va), ryto. In- 
•jimo tikietas 25c. porai. Saitas piknin- 
kas yra parengtas dėl pasilinksminimo 
lietuviszkos jaunuomenes Paul's sodas 
yra antra tiek padidintas ir elektriką ap- 
•svietas. Prie tam yra užkviesta puiki 
munka, kuri susirinkusius atsakančiai 
palinksmins. Apart geros mušiko* ir 
puikios vietos, yra dar visokio skyriaus 
žabo v u, prie kuriu besibovydami užmir- 
srite ir naminius vargus. Todėl seni ir 
jauni, dideli ir maži pribukite visi be 
skirtumo, o minėtam sode atsikvėpsite 
kvėpė n c si u lapuotu medžiu oru, nuo ko 
busite daug sveikesni.

Komitetas.
Pirmas Dideli* Lletuviazka* Ir 

LatviMzka* Pikuiuka*.
Chicago. Lietuviu ir Latviu !>r-te 

turės savo pirma pikninka nedalioj, 9 d. 
liepos. 1905 m. bchultzo darže ties 12ta 
ui. ant Itosplains Rlver. Prasidės 10 
vai. ryto, inženga 25c. y pa ta i Musika 
bus kogeriausia ir kas ko norės galės 
gaut. Keikia imti W. 12lh st. karus iki 
Desplains avė. Meilingai kvieczia visus 
lietuvius bei latvius.

Komitetas.
|7—VII]

Dideli* Pikninka*.
Cbioago !>r-te TeisybesMyletoju pa

rengs pikninka, nedalioj. 2 diena liepos 
[JulyJ. 1905 m , Bergman o darže, Ri- 
verside. Iii. Pikninkas prasidės 9 vai. 
ryto. Tik tetas vyrui su motere 25c 
rtaiuomi utprassome visus lietuvius ir 
lietuvaites neutmirsati atsilankyti ant 
musu ssio pikninko, kur galėsite sma 
gini pasiszokli prie puikios muzikos ir 
psdcvepuoti tyru oru. Teipgi bus viso
kiu žaismių. Už prasto visus skaitlingai 
susirinkti.

Dr-te T esybes Mylėtoja.
A*ztunta* Dideli* Pikuinkaa.
Philadelphijos TrysLietuviszkos drau

gystes Szv. Antano. Szv. Juozapo ir Ka
reiviu Olgerdo panedelyj ir utarninke 
3 ir 4 d. liepos m. 'fjuly], 1905 m , pa 
renge dideli pikninka Pine Grovre, Glos- 
ter, N. J.; prasidės 10 vai. panedelio ry 
to ir trauksis iki vėlos u tam i n ko nak
ties Broliai lietuviai seni, jauni, dideli 
ir maži prastom visus nepamirssti atsi
lankyti ir drauge pasilinksminti su mu 
mis. Forą imkite South ui. Tikietas 
25c. y pa ta i. Uipraszo susirinkti.

Komitetas.
Dideli* Paailinkaniinima*.

Passaic, N. J. Urte eav. Jurgio pa- 
ieoge trecsia metini lietuvio pikninka, 
subptoj 1 d. liepos, vasarinėje saleje ant 
H2 President st.. kerte Dayton av. Pra
sidės 2 vai po pietų ir trauksis iki 1 vai 
nakties. Inženga 25c. Musika k nepui
kiausia isz Karaliaucsiaus. Nuocsirdžiai 
uipraszo skaitlingai susirinkti visus iie 
tuvius ir lietuvaites, vietinius ir isz ap
linkos

Komitetas.
Sun! rinkimą*

Springfleld, 111 Lietuvos Sunu Dr- 
ie turee susirinkimą 25 d. szio menesio, 
saleje Paddy Williamo ant 6 gatv., 2 vai. 
po pietų. Uipraszome kiekviena aui 
lankyti ir prisirassyti. nes szrtas yra pas 
kutinis menesis pigaus instojimo; kam 
mums prigeleti in svetimtaueziu drau
gyste*. kada mes galime prigulėti savo 
tautai ir tuomi pakelti musu varda; szir 
dingai kviecsia lautieczius susirinkti.

Komitetas.
Pirma* Pikninka*.

W. Pullmaniecsiu Jaunu Vaikinu Ne- 
prigulmiogo Kliubo atsibus nedelioj 25 
d. berželio Paul darže ant 123 ui. W 
Pullmane. musik* bu* puiki italijonisz- 
ka. parkviest* isz Italijos net isz pat Ry
mo ir visiems bus gera proga gražiai ir 
smagiai pasilinksminti. Kvieczia koo- 
skaiilingiausiai visus susirinkti.

Komitetas.

PHįieNZkoiimai.
Pajieszkau vietos tinkamos atidary

mui saliuno; kas prirodis gera vieta, 
gaus už patartavima Ž25 00. Ataiszauk 
ti reikia su tuo reikalu in redakcija 
• Lietuvos”. (23—VI)

Pajieszkau savo szvogeno Aleksandro 
Petruszkevicziaus ir Juozo Andžiulai- 
czio isz kaimo Mitrauozizno*, Rtudenio 
gmino, Kalvarijos pav., Suvaiko gub., 
gyveno Scranlone. Pa. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu:

< Antanas Karpaviczius,
924 33rd st., Chicsgo, III.

Pajieszkau savo pažystamo Juozapo 
Ramoncziaus, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Klovainių parap., Jukiszkiu sod., 
du metai kaip Amerikoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu:

Antanas Latonas,
Box 477, Coal Gate, Ind. Ter.

Pajieszkau Jurgio Kazlaucko.Suvalkų 
gub., Marijampolės pav., Balbierisskio 
gm.. Sairpstisskiu kaimo, 5 pėdu auksz 
tas. biski rauplėtas, ant kaktos randas, 
plati lupa, ūsai maži kartais skutami, 
iszvažiavo ji* su nuskustai*, plaukai gel
toni, iszvažiavo 12 d. sno men. Kas 
duos man apie ji žinia gaus tlU.OO dova
nu.

Jonas Daugirda.
1113 Blair av., Scranton, Pa.

Pajieszkau jauno vaikino lietuvio, mo- 
kanezio gerai lietuvisska ir lenkisska 
kalbas teip kalbiszkai kaip ir rasztiszkai; 
at-iszaukti reikia per laiszka tokiu ad 
nesu:

Henry f. Scbnitser,
141 W*shington, st., New York, N. Y.

Pajieszkau savo broliu Lmož* Antano, 
Motiejaus, Juozo Ir sesers Umulns. Vi* 
si paeina isa sod. Ketenu, parap Skaud
vilės, Raseinių pav., Kauno gub. Ji* 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine ad- 
re*u:

Jok i mos Latoža, 
1436 Wentworth s*v., Chicago Highu.LU.

Pajiesskau savo szvogerto Kazimiero 
Dvylsicžio, Bu valku gubi, Marijampole* 
parap , pirmiau gyveno Tarpacsia kai
me, o prieš* iszvažiavima In Amerika 
Klevines kaime. Jis pato ar kas kitas 
teiksis duoti žine adresu:

Kazimieras Merkevicztus,
610 N. Walnut st., Kevanee, III.

Pajieszkau savo pusbrolio Petro Kun
ti ros, Vijniaus gub., Traku pav., Vareeos 
vals.,Mergažerio kaimo, gyveno Shenan- 
doah, Pa., ir Karajiaus Nadzeikos ir Jo
no Gaidžio, Marcinkonių miestelio. Jie 
palys ar kas kitas teiksis duoti žine ad
resu:

M. P. Ifiszkinis, 
775 Montello su,, Brockton, Maes.

Pajieezkau Liudviko ir Antano Pieta 
Kauno gub., Vilkaserges pav., Traszku- 
□u vol., Pasziliu sod. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu:

Domininkas Šamas, 
Boz 83, Barnstable, Mas*.

Jteazkanti* atsakanezios vietos šaita
nui ar sztOrui teiksi* mane matyti kas 
petnyozia ir substa nuo 9 vai. ryto iki 3 
vai. po pietų Ižepenporto viessbutyj ant 
Oourt si. New Haven, Conn. Chas Gili.

Iteikalauja Hetuviazku detektyvu 
po du in kožna važ*t(ja.

Lietuviai nuo 20 iki 40 metu senumo, 
mokanti kiek angUszkos kalbos gali va
karais isz prisiuncziamu lekcijų savo 
namuose mokintis, o po keliu menesiu 
gali atrasti sau lengva užsiėmimą. At- 
siszauke isz visur tokiu adresu:

W. B. WUtburn Sup’t, 
Ixx:k Box 668, Chicago, Iii.

Reikalauja jjartneno. turinezio 6600. 
turi mokėti raszytl ir skaityti lietuvtoz- 
kai ir susiszneketi angtisskai, biznis ofise 
J. Lenas, 167 Washington st., Ruom 18, 
Chicago.

(14— VII)
Lietu vi*zka* Ageutsu.

Reikalauja 1000 darbininku vedusia ir 
pavieniu ant geležinkeliu, algos nuo 82 
iki 82 25. 1000 darbininku in Micbiga- 
no ir Wisconsino rpabnkus ir girias, pa
prasta mokestis 820 30 00 ant menesio 
kožnoje szakoje, teipgi darbas mieste 82 
per diena.

J. Lueas,
Room 18, 167 Washington st , Chicago.

• (14-VII)
Reikalauja geru pianu dirbėju pirki

mui locnai namu auganeziame mieste 
2000 gyventoju. Pianu dirbtuves suvar
toja 600 darbininku, dirba kas dien be 
apsistojimo ant vieno* dirbamos dienos 
per 11 metu. Artesnėm* žinioms reikia 
kreiptis prie

Wm Balsi ucz, 
Boz 228, Steger, 111.

[7-VII]
Reikalauja 1000 darbininku i* Cali- 

fornia, Washington, Colorado ir kitus 
vakarinius Btei U dirbti am geležinke
liu. giriose, urtokuoee ir fabrdnvage 
Teipg< reikalauja vyru ir moterų vedu-' 
siu ir nevedusiu in visokias tarnystes 
mieste ir kaimuos*- Pigus tikietai tu 
Chicago* darban važiuoti. Asz teipgi 
kolektuoju algų ir duodu rodąs visokio
se provose.

J. Lukas, lietuviuku agentas, 
167 E. VVashington st. Ruimas 18 

Chicago. Iii.
(7—VII)

Bei kalingas lietuviazka* vyra*.
Mes reikalaujame arentu visur parda

vinėti musu Auksiniu* Sidabrinius ir 
Nikelinius Elgin ir Waltham laikrodė
lius ant lengvu iszmokescziu [mėnesinis 
pienu].

Mes pasius i trr tau eilia pažiūrint a, 
laikyk juos savo tarnuose, parodyk juos 
savo draugams ir bendradarb ims ir par
davinėk juos mums.

Mes duosime tau rabate, ar 88 savaiti
ne* algos, jei dirbsi mums vakarais atli 
kės savo darbe; arba mes duo-ime 820 
aut uvaites ir keliones leazu. jei dirbsi 
mum* pilna laiięių^uo 9 vai. ryto iki 5 
vai. vakare.

Tiktai teisingi ir blaivi vyrai tekrei
piu! prie m u* Rauyk savo varde ir 
adrese atszkiai. Adresuok visus laiu- 
kus.

North American WatchCo, 
Depe. 6, Boz 1553, New York City.

Reikalingos 3 lietuvaites už pardavė 
jaasztore. Darbu ant visados ir gera 
mokestis. »

Klein Bros,
Halsted ir 20th u|., Chicago, Hl.

(30—VI)

Sziuomi pranešiu maloningai visuo
menei. kad 21 d. uio men. nuo manės 
rabego mano pati in Pullmana. III pu 
Petrą Tamosziuna; ji yra 5 pėdu auksz- 
esio, uviesiai geltonu plauku, baltai rau
dono veido, biski sziakuota, szneka žo
džius vartydama; uz jos nereikalaaja. 
tik praneštu kitiems, kad ji ne mergina.

Julijonu Molis,
1813 8. Pufleld st., Springfield. 111.

Kiek gerti?
Gydytojai visokių ir kuone visų 

Šalių, tankiai stengėsi nuspręsti, 
kokią dalį alkoholio viena ypata 
gali vartoti per dieną be kenkian
čios įtekmės ant josios stovio svei
katos. Kuone visi, jie atėjo prie 
nuomonės, kad maža dalis visiš
kai gryno vyno, ne tik ką gali bū
ti daleistina, bet naudinga ir pri
sakoma. Naujagadyninė vaisti- 
ninkybė, vietoje sudarymų turin
čių alkoholį vartoja vaistus suda
rytus su vynu. Nuo sergančio 
skilvio vienas yra tik vaistas — 
Trinerio Amerikoniškasis Eliksy
ras Karčiojo Vyno, padarytas iš 
seno, gryno vynvuogių skysčiaus 
ir kartžolių, ideališkas vaistininkų 
vaistas, kuris gali būtie vartojamas 
visos šeimynos. Niekuomet neuž
kenks net silpniausiems viduriams 
o suteiks naują pajiegą visam gro- 
muliojimo organizmui, o tasai or
ganizmas daro pamatą sveikatos. 
Po vartojimui jo skilvys galės pri
imti ir suvirinti visokį maistą bile 
kokiame daugyje. Kraujas liekasi 
visiškai išvalytas ir gausus, išžiūra 
veido skaisti,, o sveikata pilnai su
grąžinta palieka. Gaunamas visose 
aptiekose arba pas patį pabrikantą 
Juozapą Trinarį, 799 So. Ashland 
avė., Chicago, III.



LIETUVA

Philipson,
Halsted ir 12tavl.

Didysis Atidarymas!
Paoedelyj. Ž6 d. berželio, 8 vai. ryto 

mes atidarysime Didžiausia Krautuve 
Vakarinėje dalyj ir viena isz Didžiausiu 
Čhicagoje.

Saitas Didysis atidarymas bus pradžia 
dideliu isapardavimu įsitikimu tavoru 
už labai žemas prekes, kurios nustebins 
krautuves Chlcagos.

Kontroliuodami didelius* laidynus ta
voru per musu aplamiui, Kratinio užsi
sakymo ir du didžiausiu vakaru dalies 
relaitinius sstorus; pirkdami ir parduo
dami visus savo tavoru* už grynus pini
gus, mes pereisime pigume visus ir ant 
visko.

Britą didele krautuve, užimanti apy- 
minga vieta 118125 ketvirtainiu pėdu, 
su kožnu daiktu užganedinancsiu pirkė
jus. su geriausiais lietuvisskais pardavė
jais ir pardavėjomis ir su žemiausiomis 
prekėmis isz visu pajiegu stengsis ingyti 
ir palaikyti jusu prilankuma. Atminki- 
u — Halsted ir 12ta u).. Didysis sztoras 
vakarinėje dalyj. Dastatymas dykai in 
bile kuria dali miesto per unijinius ve- 
žimininkus.

Jos,

Yakavio. 8. Ya-

Aukos reikalams revolluc«jinio 
judėjimo Maskolijoj.

Įsa New Havenn, Conn. Mokėjusiu 
sąnariu vardai:

8. Cvirka *1.50.
kavice, J. Muraszka po *1.00. K. Czepa- 
vicze 75c. K. Karpavicze 61c. R. Dau- 
jotaa, P. Szulinskas, J. Vokietaitis, J. 
Vsrbyla, S. Adasiunas, J Conka. O. Ye- 
sinskiene, A. Greivis, A. Ellis. J. Tarei- j
lapo50c. M. Rimavicaiute, P. Petrai
tis, J. Džekas, M. Segevicsiute, Ona Ka- 
ralaitiene. M Paulauskiute, A. Paliuke- 
viczius. M. Csernauskas. M Tareila po 
25c. T. Krusi kas, Ch. Korlowski po 10c. 
Viso labo 213.31. Pinigai prisiųsti Dr. 
Ssliupui.

Jonaa Taraila.

. Lietuviszkas Dieninis Laikrasz- 
tis.

Pasarga sergantiems vyram*.
Vlat •saadlealnial caraiugi gydymai per gro 

matai yra Uk viliojimu praisu nuo ligoniu Jei
gu tikite la teisybe ir reikalaujate pa geibo* nuo 
uSslkreoilamu lytlssku bei nervlaaku Ir kiekiu 
ilgu tlasgydome nuo girtybes — nešinant gulima 
Induoki gyduoles) tu mutu Naujausia Methoda, 
nuo kurios tukstanoslai paslgelbelo. Kas no£ 
rodos, teprlsiunosla u* lOo. štampu, o gaui”vi*a 
tinta kaip ir ka daryk _____

Koenigsberg Specialists,___
Box lOSf No. South Kight Street, WUliamaburg", 

Brooklyn, N. Y.

Broliai Lietuviai žinokite,
Kad ass užlaikau visokias knygas. 

Sskaplierius, Ražancsius, A brolelius. 
Altorėlius, 40 gatunku popieru gruma 
toms su gražioms kvietkoms, pavincr* 
vonems ir dainelėms, tui'nas 25c; lietu 
visxka trajanka 25c.; agentai ant popie 
ru gauna gera rabata; rassydami la.siks 
išdekite už 2c. stempa.

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

Dr.O.C.Heine

NEKLAUSK KODĖL 
**■ juokiuosi ir mu linksma* o tu susiraukia* 
ir M>rg»ntl*. ne* vi»l Šiuo kad John’* F.Uilr 
mane Užgydo kury *** pirkau pa* John'* 
Supply Housa dldZlautloj gyduolių krautuvėj 
viso) Amerikoj kurt sutelki* žmonėm gerUu- 
slus raistu* ui neisipasakytal ien>* preke, 
nuo *6c iki U 00, Del kuino* ligos yra viena* 
atskyrus vaistas. Serga nesiūs padaro sveikai* 
o silpnus tvirtais. Kuinam nusluuczia dldely 
gyduolių kala Uoga dykai, kuria meyra tprv 
iiyta su virs* 50 figų Ir kaip nuo ju laMicydjr- 
tl Kuinas Žmogus g*>‘ būt savo daktaru 
turėdama* šilta katalloga. Turima tukstan- 
calus palludyjimu nuo Žmonių kuru Uulgy- 
de su musu gyduolėm Ir nekas staro daugiau 
kaip 11.l» Kassyk saendieu nraaiydama* 
katallogo. Gaua būt susiraukusiu, gana vai
to*, gana kentėt skausmus ar kokius neprtlm 
numus kūno, gana būt nubalusiu, silpnu ir 
turėt spuogui* nuversta veidą. Vartok musu 
vsistus o liksi sveiku.
JOHN-S sumv HOUSE

JEIGU SLENKA 

PLAUKAI 
tai nelauk kol ji* vlsiszkai 

nuslinks. Dailus, tanku* 
Ir ilgi plauksi padabina 
žmogų Ir yra didžiausiu 

grožybes turtu. John * 
Hair Invlgoražor *u- 

įlaiko slinkimą plauku, 
'sutvirtina ssaknls. lu
ste igla spartu augini* 

ir vieton isspuolusiu ai- 
.augina naujus, stvelnlus, 
ĮdaUtus ir ilgus tilsukus. 
' issualklua pleiskanas Ir 
/ visokiu* n ec 1 y a t u m u t 

galvoje. Žilus plauku* 
sugražina in naturalisa- 
ka parva. Tukstancslal 
žmonių apsisaugojo nuo 
praplikimo vartodami 
John'* Hair Invigorator. 
Kmiu valksscslot su ne- 

.dailiais, retais, nutriu- 
I siustai* plaukai* ar pra
plikusi* galva kad gsll- 
—t užsiauginti dailiu* 

ir ilgus plaukus. 
Preke >1.00 už bu
tely. S buteliai už 
S6.is>. Didelis gyduo- 

_ itu kataliogas dykai, 
John’s Supply House, 21 Sta. K, Chiujo.

Naujausiai luraito* Medicinos: N .uja. s- 
■ asu vantai yra pasekmlaglausi. gydo d*u*ybe 
ilgu . Plauku* tikrai »t»ugln». «li*kim*. plels- 
(*nas, papuorku* Ir daugel kitu Ilgu su naujau 
siu bud u Radlkal gydymas, paraitykite pas

Prot. J. M. BruudaM
Ns«v York ABrooklyn, U. 8. A.

Nerviszki Vyrai.

DENTISTAS

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

Gyvenimas viriui Aptiekos.

CHICAGO, ILL.

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

Kad Amerikoje ne tik didesnes tauto* O— avn.. 
leidžia dienifiius laikraszczius, bet ir ma
žiau *kaiilingos, k. v.: Czekai, Krosui, 
Slovakai, o Lenkai net kelis lygiai isz- 
leidik. tad kodėl mes Lietuviai negalė
tume isz>'SU bent viena?

Taigi asz su dviem draugais apsvarstė 
dalyk*, pasidrąsinome iszleisti Lietu- : 
viszka Dienini Laikraszn. ne ui vien, 
kad spareziaus atgaivinti musu Uuty- } 
be, bet ir kad pasidalinti visomis dieni
nis Amerikos ir užsieniu žiniomis.

Kas linki tad matyti sziu laikraszti 
insikunijusiu ir nori ji aptureti.tegul pri- 
siuoczia savo adresu pas ,

4. Naujokas aud Co.,
Madison Sq. Sta. 157.

Geriausia užeiga pas
SAM JOCĮ,

K Si. Loui*, 11

pavieniam*. Taipgi aiuntlrnaa pinigu in viaaa 
dalia avinio. Preke* pigiausiu*. priėmimą* gu-

: riausia*. ' [4—S]

[7-VII]

~ Jžokyus isz Lietuvos ir czion Ameri
koje barki peris pajieszko vietos lietu- 
viszkame ar lenkiszkame salune. Pra 
szau aSsisžaukti adresu.

Jlntoni Mineiko.
3312 Fisk *te, Chicago, 111.

(23—Vi)

Pigiai am pardavimo lietuviukas kar- 
petu fabrikas, su arkliu, vežimu ir viao-

resni pelną negu saliuos*. Savininkas 
iszvažiuoja in k raju, todėl parduoda pi
giai. Dasižinokite po no. 1071 W. Midi* 
son st., Chicago, III.

‘ [31—VII]

Pigiai ant pardavimo geras saliunas 
lietuviu apgyventoje vietoje, biznis nuo 
temai iszdirbtas. Savininkai iszvažiuo
ja isz miesto. Atsiszabkite pas,

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

(30—<VI)
Pigiai ant pardavimo lotai ant Morgan 

st. arti dvieju bsžnycziu. Teipgi geras 
namas prie pat Uetuvtszkos bažnyczios. 
Dasižinokite,,Lietuvos” redakcijoje.

Didelis Paveikslas.
Žingeidus, pilnas laisvos mislies ir sa- 

tyrisakumo: — Pobiedonosoevo misijos 
ir caro kaili dirijanti Japonai; su pri- 
siuntimu 10c. stempomts. Raižykite 
adresu: J

J. Naujokas, 
Madison 8q. Sta. 157, New York.

(30—VI)

Temykte!
Nauja aptiek* atsidarė su visokiais 

vaistais, szaknimis, trajanka ir dakta 
riszka rpda dykai te r p 10 ir 12 vai. isz 
ryto.

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

Lietuviu Laikrasztis
Iszeina kas sanvaite Peterburge su

Iliustracijom ii didelio knygos formato, 
16 puslapiu,paszvestas literatūrai, moks
lui ir politikai. Prenumerata ant metu 
kasztuoja Amerikoje 6 rub. Pirmes- 
niuosius numerius galima gauti nuo pra
džios.

* Redakcijos adresas;
Peterburg, Ekaterininskij kan. No. 10

Lietuviu darbininku laikraNztts

„Kova“
Talpina pilnas ir teisingas žinias 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 22.00; ant puses metu 
21 00.

Raszydami adresuokite sziaip:
„KOVA,“

412 Hiegel str., Philadelphia, Pa.

Kaulai kur tu 
begi? Nugi pae 
Petrą Szlel^l nes 
labai isztroszkes, o 
pas ji galima atsi- 
vedyti, nes jis turi 
puiku ir szalta ba- 
varska alų, gardžia 
ruska ocziszczena 
arielka, cigarus net

isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamiita kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 

puikia sale dėl veseliu 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,
8321 Auburn av., Chicago, III.

(Tarpe 33-ios ui. ir 33-to PI.) 
Telephonas Y arda 6012.

Ant 17 Akmena
s*i!~£Laiirodells
toriu*, susuki* u tauka
ms* Ir sudaloma*, vy 
rinka* ar mou>rl»»kš», 
18K auksuota*, dvigubi 
-HunUng" lu k tatai, 
graliai laskvieikuola*. 
Tikrai garai laika rodo

laikantis: gvaran-
tuotas ant 95 matu 
Siy laikrodėly pasius- 

•ims C. O. D. aat klekviauo adresu, su pavelyjz- 
mu iazegzamineoU. Jeigu bos toks taip rasto- 
me, uSsimokek *zpresui $5 7 B ir stvviimo 
kasztus ir pasiimk lalkrodsly. jei ne, nemokėk 
no vieno cento. Atmink, kad u t toki pat laikro
dėly kitur mokėsi *36 UO. Prie laikrodėlio du? 
pridedame IZK sukliūta IsbM gražu lenoiugely 
*u kompasu dykai.

Eicelslor Yatcb Co..
fMM> Central Bank Bldg, Chica<o.

Dykai auksinis Laikrodėlis.

, I’ooleille. N v.

leimokeecaiu. Jau keli lieluvuiki fermeriai 
gyvena cilon. Rasaant nema Slalomą

Geriausia sekei)* vidurinėj NenvYorko vai- 
atijoj, 50 akru ui AMO. 79 akrai ui I13Ū0. 
133 akrai ut SSvaJO Gero* triobo*. geriau

pardariaejlBo. Kad* it* 
parduosi pnalusk man* 

■4 laikrodėli su leaeiugellu 
I .Jewrlry Co , 
p h at.. Chicago. Ui.

tikuliuku* n»«« bitute 
po ta- kuiną. Lukui 
[atrodo kaip laikrodžio

DR. B. M. ROSS
Daneszu visiem kad szioae die
nose asz perkėliau savo ofisą aut

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

CHICAGO. ILL.
Czionai su dadejimu yvairiu elektra- 

- gydaueziu niausiu u ir instrumentu, 
esmu pasirenge* priimti ligoniu* ir 
isz t irti ju ligas bu dideliu pasiseki
mu. Per su virs* 22 metu asz savo 
]»raktika |»a*rvenc.ziau vien aut gy
dymo uzsiseuejusiu hgu ir pertai 
szendien esu pasekmiugiausia* *|>e- 
cijalistaa viso) Chicagoi. Mauo gy- 
gvduole* nesiranda jokioj a(»tiekoj, 
urs jos yra mano išrastos ir man 
vienam tik žinomos. Per laiszka 
arba asabisskai duodu ruda dy kai.

Joba't Blood Re nedy

..... ....-’JL-l. ■ . 1......................... i--------------------------------------------- —, -■

Pasirodavyk su*Lietuviszku Daktaru
j ..........pas............Chicago Metai Clinic

344 So. State St., Chicago, III.
Vyram* reikalaujantiems pagelbėt prisiimsiu 

kopija garsaus recepto dykai N* 0 .0 O.
ne apgavmgu* vaistu*, tiktai recep

te. /'srsžaUvžtlv f nu /jauarįa
Z ATSAH01A1.

S>1 pasarga yra vyrams sugriauto* uervlta- 
koe stolomos. keri* per savo jausytu* klaidas ja 
C pildė. Klausykite maao patarimo. Sustokite 

adė samtaotiMapgavingus vaistus, elektri**- 
i kus dirbės, "specialistus" ir kitus netikusius b* 

verta* gydymus. N no diržu nepagysiu, o n eolą- 
Itai vsrtadaml vaistus su a alk y si te pilvo žl* be šio

ji ma. ažnuodlatile visa sistema ir padarysiu 
gavo liga nalssgydoma.

. Daug melu as* keaujaa tavo jaaaysU* klai
das. aervitakam*, naktiniai ukejlmu*. skoka 
vyrisskumo. silpna atminty, stok* ambloita*, 
neramumą, godinguos*, sirenų skaude)!*:*, visa- 

i tiny nusilpimą ir tt. kaip palktsa* pirkau it var
tojau visokias pauataota* gyduole* Ir vi*ka ha 
tik issgtrdo*. Ant galo buvau priversta* važiuo
ti In Kropą pagalbos JUszsoti pa* garsu dakura, 
kars mane ir lasgyde. r

To dakuro receptą, pagal kurt a*a vaitui 
buvo užtaisyti, as* Ir dabar turtu pa* tave. Kaip 
tai tuaku yra pagyti neo ta Ilgu ass tinas 1*1 
patyrimo, lodei ass noriu ir kitu* pagelbsti. Kas 
man apraišys tavo Ilga, aa* tam pasiusiu užpe- 
aastvume lalstke to recepto kopija su patari
mais dykai. Ass jau gavau sslmtus iaisiku is* 
visu aslos .salias krasstu ano vyru, kurie raeso 
kad imdami vaiste* pagal ssy rnoepu vlaisskai 
pagijo, teip kaip ir ass.

Recepte uSrassyti stipru* bet uevodlagi vai
stai ir receptą* taip parassyUs kad vaistus gali
ma gauti kiekvienoje geroje aptuko)* už mažus 
Kaires Gavę receptą, jei nenorėsiu patys eiti 

aptiek* uSntellaoti valMus UI peršaukite 
man, o ass jums Juo* ezU Chkoaguj* paeitu pi n 
•fuir prlsiuneiu. Ass nes*sėslu C O. D. kad 
įsivilioti nuo ju* pinigu*, arba parduoti junti* 
vaistu*, kanu ja* neaurlla. Jeigu ualemytli* 
mane kame nor* neteisingu, galiu Ui paganyti 

•šitam* paesiams ialkraeztyje
8*1 pasarga gal nebe* daugiau garsinama, 

taigi matykite man etUadiea, o gausiu to te
na p to kopi)* ir reikalingus paurltnua dykai 
taojaua Bsy pasiulitima aa* galiu atlikti be jo
kia jums katilu. Adresuokite:

C. Mmi, p. H. bnz 655. Cbicagc, III.

Kuziiiinski \ Yondorf 
73 Dearborn St. 

TURTENYBE IR PASKOLOS.
Skolins pinigu* ant lengvų išlygų namų 
statymui. Agentai už atvestus kuštu- 
menus bu* kuogražiausiai traktuojami.

r / j 
f- inkštiru*, si .n > Me J

uutirputiotn daliui. 
• •

Z V. M*.. CIKSM. n.

arba at- 
pasiliks

trūksta 
nusigą-

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

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

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, 
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, 
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 Varpos?

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

Raszyk klausymo lokszto ir gausi rodą*
Offius stidsrytsz k«žnf disaą nu* 10 ryt* iki ♦ p* pi*ti| ir -
nu* 6 iki 7 vakar*. N*d*iiom ir ŠvMtadi*noai nu* 10 iki 12. .

CpTiicago Medical Clitiic, ■
344 S. Štate Street, arti Harrison ui., CHICAGO, ILLLIETUVIU DAKTARAS ’PREKYSTE: Auksinių Ir Sidabrinių taverų, 

_________________________ visokių muzikaliikų instrumentų, 
gromatoms drukuojamą mašinėlių, ir kitokių tavorų.

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

tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
iš kurio matysi įo< mano tavorai pirmos 
kliasos, o prekės prieinamiausios.
A f steliavimus atlieku greitai, ir išsiun* 

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

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

Kauno gub. Ssauliu pa svieto

723 W. ISth StreeL 
biuo Stos iki lOtoa ryto, 
ano T-toa Iki * vai. vakar*.

Nedalioms Ūkui aao S-los 1*1 10-Ui ryto

Teini 'tutsi Cstiinl 7ONM.
Tsiefonuot galima Isz klūk vieno* 

aplinkos Lietuwiszka Aparatu Dirbtume

PIRKITE UKES LIETUVIŠKOJ KOLIONIJOJ

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

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

plesz, ugnis nesudegtos, vanduo nenuplaus, o kuri su laiku atnesz jums szimte- 
riopa pelną.

Panorėkite iszvengti st vaiku Ir bedarbe*, kurie szi meta vis inima 
didesni apemi, apsigyvenkite ant žemes, kuri visuomet jus iszmaitys, duodama 
užtikrinimą ateive j.

Turime tukstauczius akru geros ir derlingos žemes geriem* ir darbss- 
tiems lietuv szkiems žemdarbiams. darbininkams ir amatninkams, norintiems 
užvesti ūke; kur klimatas yra sveikas ir priimnas: kur žiema trumpa ir lengva, o 
vasara ilga ir viduliniszka kur ant tamsiai pilkos szlynines dirvos, apstingo* van
deniais, sirpsta visokį javai ir žoles; kur vaisiai ir daržoves greitai prispeja ir at
nešam 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.

Apsigyvenkite lietuvlszkoje kolionijoje “Valynius“, 
kadangi nėra aplinkinės sziaurėjear rytuose, kurt galėtu duoti ūkininkui tiek go
ru ir pelningu iszlygu, kaip musiszkė. Meskite pavojingus pabrtku* 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
riausiu* plotu*. Musu žeme tik 6 vai. važiavimo atstu nuo didelio miesto 8t. Lou- 
iso, 4 myliose nuo miestelio Doniphan ir 8 myliose nuo Poplar Rluff.

Parduodame parinktina žeme nuo 28 ibi *12 už akeri, ant labai tinkamu isz
lygu. Pilnus rasztus žemems kožnam perkancziam padarome dykai, teipgi graži
name geležinkelio kasztus pirkusiems nuo musu žeme.

Ekskursijas in žemes darome ks* pirma* ir treczias utarninkr.s menesio; ge
leži i kelio tikieta* pigus in te ir atgal. Persitikrinkite patys savo akimis, teip ly
giai kaip ir tie, kurie jau teyra pirkę irdžiaugiasi isz to rekomenduodami kitiem*.

Del visokią artesnių žiniu.žemlapiu ir iliustruoto apraszymo raszykite adresu:

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

Vaičaitis lituvi-kast>tovas.

Skaitykite ka §ako Dr. L. Landės!!!
Aš toriu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti

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

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

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

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

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

KAME TAVO AMBICIJA?
Be abejonės, prie savo kasdieninio darbo — jei turi linosas valandas Įiamislyti apie save — 

sprendi apie savo ateigą. Jei esi jaunas, kur gyvenimas tik pradeda rodyti kelię svietiškų gery
bių, tu jautiesi, kad tau priklauso gera jų dalis. Jei esi gyvenimo subrendyje, tai yra viduram
žyje, tai tu tikrai sumonianji sutverti kuogeriausių ateigę. Tu žinai gana gerai, kad turtų nesukrau- 
si ir gyvenimo lengvesnio nepadarysi per darbą. Tas yra atsiekiamas tik vienu keliu, o tuo yra

Uždėjus Sau Pirklybą.
Tas 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 tauSitam tikslui, pasiklausk mus žodžiu ar per lai&kų, 
o męs suteiksime tau visas būtinas apskaitas ir visokias praktiškas žinias, kurios pakėlė tūkstan
čius žmonių dirbusių dien$ į diena ir padarė juos pasekmingais pirkliais su puikiomis krautuvė
mis, gražiais sandėliais ir turinčiais geriausių vaisbųapygardės. Męs pasirengę ir žinome kaip pra
dėti tau pirklybų su geru pamatu, teip lygiai kaip męs esame padarę keliems tūkstančiams kitų 
kas metas. Męs esame didžiausiais aprūpintojais retailinių krautuvių abelnais tavorais ir turime 
vardų esančių Tikru Namu geriausių tavorų, geriausio apsiėjimo, spartumo ir žemų kainų Ameriko
je. Jei tu nori sutverti aleigų sau ir savo ai tymiemsiems, nelauk bet pa.sirodavok šiądien SU.

Lyon Brothers,
Geriausiais Wholesale Pardavėjais Visokiu Abelnu Tavoru Amerikoje.

Madison, Market ir Monroe ui.
OOOOQCOCQCCOCOGGwQOOOCOm*^«^- INSTEICTA 1872

MES PARDUODAME PIRKINIUS VIEN TIK PIRKLIAMS.

Visokį tavorai reikalingi ant 4 dienos Liepos (Fourth of July), jau yra gaunami pas mus.

IBWfTiWi4*W

Kepurėti ir dėl Marnzalku

Guodotiniem* Kunigam* Hzdir* 
Arnotą*. Dalnati- 
Stulae irwi«u»b*ž-

guodotino* Dr trs, 
arba guodoum Kunigai, kad Jusu 

darbu* butu prideraacziai atlikta* ir tuom suareipd asvo tautetj, paveskite ji tikrai 
UctUWAAU&U i

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Divirion St, Chieago, III.

F.PBradchulis
Utoroey acd Coonselor at Ltv. 
Ciumber oLComnierce B1<U- Room 709 
S. E. Corner L*s*n^ A Washin<u>n sta. 

CHICAGO, ILL. 
Telophune Main 3643.

Vieaintelis lietuwyt advokatas, baire* 
■nokalf lurtaprudenfijosczion Amerikoj 
SVeda provas kaap ciwiliazkas teip u 
krfminailazkaa wnuou*> suduos*.
Km. 3112 S.HtUrte<l arti 31 moe.

Tel.Yards 6046

COILINS MEDICAL INSTITUTE
Seniausias, su geriausiu pasisekimu gydime, Dedi- 

kaliszkas Institutas Amrikoje
Jei fina! savo liga ir nusibodo mėtyt dykai piningus daktaramas, kurie Jumis ne iszgyd*, tad taojaus 

atsiszaukit, pa* Specialistus, žinomo visiems Didžiausio Instituto.
Daugybes ižmoniu serga, nutrotija vilti iazgydimo, vien per ne tikra gydimą, kad ir pati* žinodami, 

jog sveikata yri neapiprekiuotas tunas, kuri kuznas žmogus gali apturet, tikatsiszaukita ant vardo:
Dr. JE. C. ColliniM Nredionl Institute apraszant liga, • jk 

duos jums rodą ir tikra kelia apturėjimo sveikatos.
Kunigi vargintis ligomis, jog gali būti iszgyditas, au mažais kasztais apturint pirmatinia gera 

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

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

Isz pa dek a vonių, kurios szimtais ateina kozna diena-perskaityk nors keletą:
Iszgydita guinbo liga, Brangus Profesoriau :— Iszgitas nuo nervistkumo, vy«
diegliu apturėtus po 
gimdimui ir baltosios

tekėjimo.

Isz gi tas nuo nerviszknmo,vy«
Per 3 metus vargino mane nerviszku- dur^ ]jpos> abelnosnusil- 

ma, _ ir .belo.. nuBilpncjimK, vydu- jr n.u„latigm0.
nu gielimas, gumbo liga ir baltos ant dra- r •* 
paneš. Jokios naudos neatnesze jeszkant pa
gelbės pas daktarus ir vienam Klinike net 
Aparacija padare, bet mano padėjimas vis 
darėsi suukesnis ir kaip su viena koję gra
bą stovėjau jaunystėje. Vienok ant rodos 
savo drauges parasziau laiszka pas jumis, ir 
kaip at siuntėt vaistus, kuriuos vartojau per 
dvi nekėlias, pasilikau sveika ir lainrniga, 
uz tai tegul Augszcziauses jumis laimina sa
vo nepabaigtoms loskoms, asz esu jums la
bai dėkinga per amzi uz iszgydina, ir tegul 
svietas jumis garbina kaip ir asz visada 

Mare Hajeriene, 
’ 242 Sweet Avė., Buifalo, N. Y.
Milimas Profesoriau:—

Tukstantinias padekovanes siuneziu 
į _ jums, uz iszgydima mane nuo litiszku ligų,

Brazu, la. nuo macziausi jog gyvas būdams,
Johana Petkiene

Boz 13, 
esu numerėlis; vietynei daktarai tik mano pinigais davanai naudojosi, o asz ligę ir nuliudymu 
bet kaip puoliausi prie jus, tai tabar esu sveikas ne tik litiszkai, bet prapuolė visi diegi.<1 krutinėję 1: 
kankinantis kosulis in-gitas per netikra gydimą, mano Chroniszkos ligos. Sakau neapsakomai esu dė
kingas, jog asz dar gailesiu ant pasaulės save skaityt už laiminga, tik per jus Auguszta Mokslą ir iszgy
dima. Su guodone Jos. BlazukaS, Bridgeport,Ceun.

Skaitytojau! Ir galite būt iszgyditas, kaip ir je, jeigo Jumis vargina žemiąus paminėtus ligos: per 
Didžiausio Metiikaliszko Instituto Profesorių nuo Ligų: plaucziu, kosulio, viduriu ligas, kpenu ir inkstu, 
kraujo ligas, keumatismo, galvos skaudėjimo. Skuros (uodos) niežejimo, litiszkas silpnybes ir slaptas 
vyru ir moterų ligas. Savžagystes bu baisioms pasekmėms, nervu ligas, miegustumn, diegliu ligas, 
abelno nusilpijejimo. Kataro (slogos) pūsles, sekios nubegimo, galvos spiegimus, geltligę, kaip virszu- 
tynes taip vidurines ligas, kurios ant organismo atsiranda ir. t t

Jei toli gyveni nuo New Yorko. lietuvyszkai apraszyk savo silpnybes kiek gali aiszkei ir po isztyri- 
mui ju per Profesorių ir Specialistą, bus pritaikiti ir sutaisyti vaistai, nuo kuriu tikrai busi iszgy
ditas. Vaistu^ iszsiuncziam 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 lietuvpszkoje kalbeje knyga, paraszyta per Profesorių Dr. E. C. COLLINS I 
puslapiu didume „VADOVAS 4 m A “ -1-- —»-- ”------
aiszkei.

Ta knyga labai naudinga ne tik ser
gėtiems, bet ir sveikiems, kurie jau 
tukstanezius žmonių iszgelbeje ir laba' 
žingeidi kaip vyrama taip moteriems 
seniems ir jauniems, joję yra dideli R«ikalauk i^skait*k ta anTvardo ’

DR. E. C. COLLINS

Frau k M alininkas, 
Box j 6, Ferry, So. Dac.

,128
IN SVEIKATA“ ir joję visas sz&kas ligos atrasite

koleravoti paveikslai, atideng a dauj< 
paslaptybių žmogaus kūno suLjdavoji 
mo taipat paslaptys litiszko ir laimin
go gyvenimo, kožnam reikalaujan- 
ežiam, je bus prisiųsta; atsiszaukiant

1

MEDICAL INSTITUTE,
140 W. 34th Str., New York, N. Y.

Valandoj Ine“futo, kozna diena nuo 10 iki 5 vai po piet Nedelioms nuo 10 iki t vai po piet 
—| ■ - 1 u*- —* —. ........... . I
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