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Politiszkos žinios. noe, privertimui caro paliuo- 
suoti nuo nužudymo bausmės 
jurininkus Kronstadto porto 
ir panaikinti apgulimo tiesas 
Lenkijoj nepasisekė. Jeigu 
ištikro straikai iširo, tai dar* 
bininkai per straikų iškovo
jo vien panaikinimų nu
sprendimo ant sušaudymo 
150 jurininkų; iš nuspręstų, 
vienok, 6 jurininkus sušau
dė. Rods, darbininkai, gryž- 
dami į darbų, apreiškė, Jog 
dirbs tik 8 vai., bet užtikri
nimo darbdavių, kad jie ant 
to sutinka, neturi. Taigi, 
jeigu atėję į užrubežius tele
gramai skelbia teisingas ži
nias, tai reiktų manyti, kad 
paskutinis straikas darbinin
kams nepasisekė. Kiaušy- 
mas tik, ar tie telegramai Iš
tikro teisingas paduoda ži
nias. Melagingų telegramų 
iš Maskolijos ir pirma netru
ko, gana tankiai, matyt pate 
randas siuntinėjo užrubezių 
laikraščiams žinias apie nu
siraminimus net tąsyk, kada 
riaušės buvo smarkiausios.

Tas pats gal but ir dabar. 
Riaušes randas, jeigu tik but 
galima, stengtųsi suvisu nuo 
užrubežių f paslėpsi, kadangi 
dėl jų maskoliško rando pro
centinės popieros su viena 
diena žudo daug savo vertės. 
Dėl riaušių ant tokių vien 
popierų Maskolija nužudė 
jau ne vienų dešimtį milijo
nų rublių. Bet ir prie ge
riausių norų randas negali 
visko paslėpti, žinios apie 
nemalonius caro randui ats 
tikimus prisigriebia į užru- 
bežius. Tiek iš tų žinių ga
lima supaisyti, kad riaušės, 
jeigu pasiliauja vienoje vie
toj, apsireiškia kitur, jeigu 
ten pasiliauja, maištai kyla 
kitur; ir teip eina jau nuo 
seniai.

Pereitą sanvaitę neprilan- 
kias carui demonstracijas 
žmonės kėlė ir Rygoj; susirė
mime minių su kazokais buvo 
užmušti ir sužeisti. Čia 

i stengtasi užmušti guberna 
j torių, bet paleisti šūviai ne
pataikė.

Jau pereitame „Lietuvos” 
j numeryj paminėjome, jog 
[Lenkija, o tame ir lietuvių 
apgyventa Suvalkų guberni
ja, tapo pastatyta po apguli- 

j mo laiko tiesoms. Išsiųsta į 
i Peterburgą lenkų deputacija 
(reikalavo nuo Wittės Lenki 
jos autonomijos, įvedimo len
kiškos kalbos į mokyklas ir 
urėdus, bet Witte lenkų rei-

! kalavimą atmetė.
Parėmimui to reikalavimo 

| Maskolijoj ir Lenkijoj buvo 
užgimę streikai, bet kaip 

j praneša paskutiniai telegra-, 
| mai, streikai iširo pirmiausiai 
! Maskolijoj o paskui apsirei- 
jškė nesutikimai ir terp Len
kijos darbininkų; pirmiau- 
j šiai streiką sulaužė Lenkijos 
geležinkelių darbininkai ir 

i tarnai, o per tai nesiseka 
i priversti randą panaikinti 
• karės laiko tiesas.
j Atkakusiejie į Peterburgą 
[lenkų delegatai, 24 ypatos 
išrinktos iš visų Lenkijos 

i partijų, išėmus socijalistų, 
| nieko nepelnę pas Wittę, 
Į laikraščiuose pagarsino atsi
šaukimą į maskolius, kuria 
me išreiškia lenkų siekius ir 
reikalavimus. Reikalavimai 

j tie yra: pripažinimas Lenki- 
I jai autonomijos, kad lenki- 
1 ška kalba butų viešpataujan- 
I ti mokyklose ir suduose, kad 
i sudų ir administracijos urėd- 
jnįnkaibutų lenkai. Lenki
ški delegatai skundžiasi, kad 
iš užgimusių Lenkijoj riaušių 
caro randas pasinaudojo ir 

’ lyg to tik laukdamas, pastatė 
visą Lenkiją po karės laiko 

i tiesoms. Stengiasi masko-

bet 
kur

Si-

Revoliucija Maskolijoj.
Riaušės, maištai, kraujo 

praliejimai nesiliauja Masko- 
lijoj. Už žydų skerdynes 
visuose kraštuose žmonės 
rengia susirinkimus, ant ku
rių išreiškia paniekų carui ir 
jo tarnams už skerdynes ne
kaltų žmonių. Panašius pro
testus žmonės kelia ir Masko
lijoj. vien Amerikoj lenkiški 
klerikalai kaltę meta ant žy
dų, išteisina randų parengusį 
•skerdynes, bet tų caro netei
sybių užtarėjų ir Amerikoj 
nedaug: čia su viena sanvai? 
te ant sušelpimo nukentėju
sių Maskolijoj žydų sudėjo 
200000 dol., aukas renka ir 
toliau ne vien Amerikoj, 
visuose svieto kraštuose, 
tik gyvena žydai.

Riaušės persikėlė jau į 
beriju ir ten kelia jas prieš 
randų caro apginėjai karei
viai. Net stovinti Mandžu- 
rijoj maskoliški kareiviai pa
kėlė maištus, su kareiviais 
ėjo išvien ir jų oficierai. Su
valdymui susibuntavojusių 
'regimentų reikėjo kelių kor
pusų. Mūšyje su pasikėlė- 
liais keli šimtai kareivių li
kosi užmuštų. Ant prisaky
mo jenerolo Linevičo, vyriau
siojo maskoliškos armijos va^ 
dovo, sušaudė net 42 oficie- 
rus ir kelis šimtus kareivių.

Japonijos porte Nagasaki, 
pergabenti ant transportinių 
laivų „ Vladimir” ir „Voro- 
uež” maskoliški nelaisviai 
kareiviai susibuntavojo. O- 
ficierai neįstengė pasikėlusių 
suvaldyti, turėjo kreiptiesi į 
japoniškas valdžias, melsda
mi pageltos. Pagelton ja
poniečiai atsiuntė torpėdi- 
nius laivelius, kurie apstojo 
maskoliškų laivų su susibun- 
tavojusiais kareiviais. Bun- 
tų pagimdė negeras, pagedęs 
valgis. Mat būdami nelai
svėj Japonijoj, kareiviai pri
prato prie geresnio ir svei- 
kesnio valgio, tai padaryto iš 
sugedusių produktų, kokiu 
maitina namieje caras savo 
sosto apginėjus, jie valgyti 
nenorėjo, reikalavo žmoniško 
valgio. Ant ; laivo „Voro
nežu kur susibuntavojo kar
eiviai. buvo ir garsus admiro
las Roždestvensky. Turbut 
jau i ištikro Maskolijos armi
joj blogai, jeigu kareiviai 
buntus kelia prieš teip aug- 
štas ypatas. gaunančias po 
150000 rubl. ant metų ąlgos, 
kaip admirolas Roždestven
sky.

Japoniški laikraščiai gavo 
telegramos nuo gyvenančių 
Vladivostoke apie buvusias 
tame mieste riaušes, laike ku
rių beveik pusė miesto likosi 
išdeginta. Su viršum 600 
kareivių likosi užmuštų. 
Maištininkai apvaldė kalėji
mų ir iš jo paleido ten suso- 
dytus nelaisvius. Laike tų 
riaušių prapuolė jenerolas 
Kappek, su kuriuom nežinia, 
kas atsitiko. Nuostolius lai-' 

’ke tų riaušių mieste padary
tus skaito ant $25000000.

Pasikėlimo kaukaziečių pa
būgo caro randas. Jo vieti
ninkas ant Kaukazo pažadė
jo išpildyti žmonių reikalavi
mus Gruzijoj, prašalinti apgu
limo tiesas, pažadėjo tam kra^ 
štui duoti autonomijų. Vien 
armėnams ir totoriams nieko 
neduoda, kadangi šitos tau
tos dar piaujasi terp savęs, o 
nesutinkančių terp savęs mat 
caro valdžios nesibijo ir to
kiems nieko neduoda.

Laikraščiai garsina pasku
tinius gautus iš Maskolijos 
telegramos, iš kurių galima 
manyti, kad pradėti straikai 
iškovojimui 8 vai. darbo die- 

» 

liams įkalbėti, buk Lenkija 
nori atsiskirti nuo Maskoli*- 
Jos, o tas yra neteisybė: Len
kija reikalauja vien autono
mijos, apie atsiskyrimų ne- 
mislyja.

Bet nors randas pastatė 
Lenkijų po karės laiko tie
soms, nors Varšavos jeneral- 
gubernatorius elgiasi pana
šiai kaip Lietuvos Jeneral- 
gubernatorius Muravjev Ko
rikas 1863 m. riaušės nesi
liauja ir, matyt, laukia atvi
ro pasikėlimo visos Lenkijos. 
Svetimi konsuliai Varšavoj 
pareikalavo nuo jeneral-gu- 
bernatoriaus kari u menės sar
gybos apgynimui svetimų pa
valdinių ir svetimų konsu- 
liatų.

Katalikiškoj Švento Kry
žiaus bažnyčioj Lodziuje, įsi
veržusi į bažnyčių kariumenė, 
suareštavo 200 žmonių, susi
rinkusių ant dievmaldystos, 
kadangi jie ten giedojo pa- 
trijotiškas lenkiškas giesmes. 
Vedant suareštuotus, ant Šv. 
Mikalojaus gatvės susirinkę 
žmonės koliojo kareivius. 
Oficierai, be jokio persergė
jimo, prisakė šaudyti. • Kar
eivių šūvių 3 y pa tos likosi 
užmuštos, o 4 sunkiai pašau
tos.

Gyvenanti Peterburge ame
rikonai nuo savo .rando pa
reikalavo atsiuntimo kariško 
laivo jų apgynimui, bet tas 
butų pažeminimu Maskoli jos, 
butų ženklu, kad kiti kra
štai laiko caro viešpatystę už 
panašių {‘Turkiją, kur apsi- 
reiškus riaušėms, kitos vie- j Norvegijos randas oficija-
špatystės skubinasi siųsti ka
riukus laivus ginti savo ūkė- 
sus. Roosevelto randas, 
vienok, nedrysta, gal bijosi, 
žeminti Maskoiijų, todėl jie- 
ško visokių priekabių, kurių 
dėl galima but apsieiti be ka
riško laivo. '

Dabar Amerikos atstovas 
Peterburge pranešė į Waeh- 
ingtonų, buk straikai ir riau
šės pasiliovė Peterburge, čia 
nusiramino, todėl nereikia 
kariško laivo. Portai Kron- 
stadto ir Peterburgo užšalo, 
todėl kariškas laivas negali 
atplaukti. Kas žiemų, vie
nok, Kronstadto ir Peterbur
go portai užšaldavo, bet lai
vų bėgiojimas nesiliaudavo, 
kadangi ledus išlaužydavo 
specijališki ledų laužytojai; 
be y abejonės, susinešimai 
Peterburgo su jūrėms nebus 
uždaryti ir dabar ir Ameri
kos kariškas laivas, jeigu tik 
ištikro norės, gali atplaukti 
ginti amerikonus caro sostą- 
pilė j. j-

Kadangi buvę Japonijoj 
nelaisvėj maskoliški karei
viai, gabenant juos į Vladi
vostoku. ant maskoliškų lai
vų kelia buntus, tas masko
liškas randas paprašė Japo 
nijos, kad ji savo kariškais 
laivais pergabentų nelaisvins 
į Vladivostoku, bet Japonija 
atsisakė išpildyti maskoliško 
raudo prašymų. Kol masko
liški laivai su nelaisviais sto
vi Japonijos portuose ir aut 
jų iškyla riaušės, japoniečiai 
jų suvaldymui siunčia savo 
policistus, bet jeigu tas atsi
tinka ant jūrių, jau maskoli
škiems admirolams ir jene- 
rolams neduoda pagelbos.

Nors svetimų kraštų amba
sadoriai siunčia raminančias 
žinias apie prietikius Masko- 
lijoj, bet privatiškos žinios 
nesutinka su žinioms amba
sadorių, o kaip iki šiol pasi
rodė, privatiškosios stovi ar
čiau teisybės; ypač ameriko
niškam ambasadoriui ir kon- 
Buliams, paprastai, nemokan
tiems kitokios apart angli
škos kalbos, tankiai atsieina 
apsirikti.

inteligentų 
tokioms ne- 
neilgai sek- 
nuo rando

Iš privatiškų žinių matyt, 
kad maištai ir riaušės Masko
lijoj nesiliauja. Pažystanti 
prietikius Maskolijoj užtikri
na, jog raudas ant trečios 
kari u menės dalies negali už- 
sitlkėti; atsitikus gerai pro
gai, kareiviai gali pereiti Į 
žmonių putę. Kariškų- laivų 
jurinkai aut Juodųjų jūrių 
užsilaiko neramiai ir valdžios 
bijosi pasikėlimo visų juri
ninkų.

Raudo šalininkai pereitų 
sanvaitų Besarabijoj vėl pa
rengė žydų ir 
skerdynes, bet ir 
doroms štukoms 
sis žmonių atidų
nedorybių nukreipti.

Vokietijos kaiseris stengėsi 
lištraukti Maskoiijų prie sa
vus, o per jų ir Prancuzijų ir 
iš tų viešpatysčių sutverti ry
šį prieš Auglijų ir Japonijų, 
bet tas nepasisekė, kadaugi 
Maskolija, gavusi į kailį nuo 
Japonijos, bijosi įsipainioti į 
naujų karų. Ir Prancūzija 
atsisakė rištieei su Vokietija, 
o be Prancūzijos, Maskolija 
karėj su Anglija nedaug ga
lėt ų dabar pagel bėti. Vokie
tija turėjo išsižadėti savo 
mierių, Maskolija, vietoj riš
tieji su Vokietija prieš An
gliju. su ja susitaikė tuom 
tarpu, kiek tas buvo reikalin
gu Azijoj, o kituose kraštuo
se Maskolija neturi su An
glija svarbesnių nesutikimų.

Norvegija.

liškai atsišaukė į Danijos ka
ralių su prašymu, duoti Nor
vegijai kunigaikštį Karolių 
už karalių ir tas jtasiulė ku
nigaikščiui naujos karalystės 
sostų, kurį jis ir priėmė. Ži
noma, tas viskas jau pirma 
buvo nutarta, dabar tik for
ma atlikta. Laikraščiuose 
Danijos karalius pagarsiuo, 
jog kunigaikštis Karolius 
Norvegijos sostų priėmė. 
Viešpataus jis Norvegijoj po 
vardu Hakono VII.

Kunigaikštis Karolius ue- 
pirmutinis Danijos karaliaus 
giminaitis gauna svetimų so
stų: 1863 m. tokiu jau budu, 
su tokioms jau ceremonijoms 
likosi išrinktas Danijos ku
nigaikštis Jurgis išsiliuoeavu- 
sios iš po Turkijos jungo 
Grekijoe karaliumi.

Laikraščiai išreiškia viltis, 
kad pastojus savistovia Nor
vegijai, išnyks visi nesutiki
mai terp skandinaviškų vie- 
špatysčių: Norvegijos, Švedi
jos ir Danijos ir jos, apgyni
mui savo neprigulmystės nuo 
galingesnių priešų, sutvers 
vienų ryšį, o tąsyk ir kaimy
nai nedrys ant jų užpulti.

Anglija.
Anglijoj, ypač Londone, 

užstojo l>edarbė. Londone 
yra apie 200000 darbininkų 
neturinčių darbo. Darbi
ninkų deputacija kreipėsi 
prie ministerių perdėtinio 
reikalaudama pageltos, bet 
tas, vietoj gelbėti, parūdijo 
neturintiems darbo darbinin
kams kreipties? prie labda
ringų institucijų. Tas atsa
kymas, suprantama, darbi
ninkų negalėjo užganėdinti. 
Dabar visuose dideliuose 
Anglijos miestuose, nes vi
sur yra daugybė neturinčių 
darbo darbininkų, laiko Jie 
susirinkimus, ant kurių laiko 
kalbas peikiančias randų. 
Jeigu randas nesirupis apie 
pagerinimų darbininkų bū
vio, Anglijoj gali užgimti to
kios Jau riaušės, kokios nuo 
seniai traukiasi Maskolijoj.

Isz Lietuvos.

netrukus keliaus į

su paskyrimu jo 
Peterburgan.

H Vilniaus.
24 d. sĮialių Vilniuje buvo 

kunigų taryba dėlei neseniai 
leistojo laikraščio „Žiburio” 
ir dėlei Vilniaus vyskupystės 
reikalų. Buvo ketinę susi
rinkti 50 kunigų, bet susi
rinko tiktai 18. Terp kitų 
nebuvo kunigų: -Burboa, Ra 
cevyčiaus, Ambraziejam, Žvi- 
lauakio. Bet terp susirinku
siųjų buvo kun. pralotas 
Hanusevyčlua, kuria iki šio- 
liai buvo lietuviams nepri- 
lankus.

Pirmininkavo kun. Kukta. 
„Žiburį” nutarė leisti Vil
niuje bendrais pinigais susi
dėję dalimis pajais ir į redak
torius pakviesti kun. prof. 
Dambrauskų o Jei tas nesu
tiks, tai kun. Tumų. Prie 
rwįakcijos nutarė svietiškų 
ypatų neprileisti. Nutarė 
nusiųsti delegacijų iš trijų 
kunigų Kaunan susitarti su 
Kauno kunigais. Apie Sei
nų vyskupystės kunigus vi
sai nebuvo nė užsiminta.

Kaip žinome, Vilniaus vy
skupas J. M. baronas von der 
Ropp
Rymų. Ta kelionė yra susi- 
mezgusi 
metropolitu
Taigi susirinkime buvo pada
rytas nutarimas prašyti 
kad nuvykęs Ryman, teiktųsi 
išaiškinti Šventamjam so
stui, kad Vilniuje tegali būti 
vyskupu tik lietuvis.

Tas susirinkimas buvo pa
darytas su žinia.

24 d. šimulių m. pametė 
darbų Pagirio geležinkelių 
valdyba. Iš valdybos rūmo 
visi austraikavusiejie išsi
skirstė ramiai. Ant ryto
jaus, Pagirio geležinkelių 
valdybos rūme buvo susirin
kimas pagiriečių ir kaikurių 
atstovų nuo geležinkelio 
Siedl.-Bologoje, kurio valdy
ba irgi Įiametė darbų.

Sustraikavus Pagirio 'gele
žinkelių valdybai ir visai li
nijai, 25 d. spalio, veikė dar 
malkų geležinkelio tarnau
jančiųjų sandėliai. Visuoti
nas susirinkimas Pagirio ge
ležinkelio valdybos rūme, 
spalių 25 d., nutarė, kad pa
mestų darbų ir sandėliai.

Susirinkimas įvirtai pasi
ryžo reikalauti paleisti • su
imtuosius. Susirinkimo, 25 
d., visuotinas išveizdis’ nors 
ir gyvas ir energiškas, bet 
drauge buvo ramus ir rimtas.

Vilniun kasmėnesį atgabe
na geležinkeliais arti 1000 
pūdų mėsos. Dabar, sustrei
kavus geležinkelio tarnau
jantiems, mieste mėsa pa
brango.

[U „Viln.’žn."].

Kaip garsina patsai ran
das, 29 d. spalių, Vilniuje 
ant gatvių buv.o susirėmimai 
miniu su kariumene. Susi
rėmime pirmų dienų užmušė 
ir pašovė 15 ypatų; sužeistas 
į galvų gubernatorius Pahlen, 
policijos dalies viršininkas 
Kuznecov ir 2 kareiviai. 
Laike demonstracijų 2 d. 
lapkričio .užmušė ir pašovė 30 
ypatų. Straikai apėmė visas 
dirbtuves. , Elektriški , žibu
riai ant gatvių užgt^o. Laik
raščiai neišeina. 

Iš Minsko.
24 d. sĮialių sustreikavo vi

sų vietinių spaustuvių dar
bininkai, - pritardami Ma
skvos spaustuvių darbinin
kams. „V. 2.”

Minske, laike parengtų dėl 
išplatinimo politiškų tiesų 
demonstracijų, kvaili caro 
oficierai liepė šaudyti į žmo
nių minias. Čia užmušė su

viršum 100 žmonių, o kelia 
šimtus sužeidė. Miestas nu
siuntė skundų ant kariame- 
nės Wittei, bet, turbnt, 
žvėrių oficierų nebaus.

tas

Iš Kauno.
Kaune žmonės kėlė nepri- 

lankias randui demonstraci
ja net vaikai dainavo revo- 
liucijonieriškas dainas. Ko
ma juose žmonės išgriovė ma
skoliškų mokyklų ir išvaikė 
besimokinančius vaikus.

Šiauliuose, gimnazijos už- 
veizda išvijo 400 mokintinių, 
o kad neišvytų likosi mažai, 
tai reikėjo vyriškųjų ir mote
riškųjų gimnazijas suvisu už
daryti.

Iš Tauragės.
Tauragėj, Kauno gub., Ra

seinių }>av., pašaukus atsar
ginius kariumenėn, liko 
vargšės-moters, kitos su 4—5 
vaikų,, be duonos kąsnio. 
Nuėjo . apie 30 moterų į 
Tauragės valsčių prašyti su
eigos duonos. Sueiga atsa
kė, kad jos gali rinkti po 
valsčių, ^eip — rinkti, el
getauti, vaikus,turbut,į krep
šius sukimšti ir nešiotis. 
Vargas, vargas! Verkti rei
kia skaitant tų moterų lai
škus vyrams rašomus....

U. Banevičius.
(U „Vln. Žn.”U

Iš Latvijos.
Darbininkai Liepojaus 

d re to dirbtuvių įrengė savo 
midų, lasai sūdąs, už Gun
dymų ant žydų, ant sušaudy
mo nusprendė vienų dirbtu
vių urėdninką ir tuojaus nu
sprendimų išpildė.

Viduryje miesto, ties ka- 
zarmėmis, užmušė ant vietos 
Rygos Orio kelio kasteriu 
(artelščiką) ir atėmė 26 tūk
stančius rubl. Prie užmušto
jo dar rado 10.572 rublių. 
Piktadariai pabėgo. Vežėjų ir 
jo arklį sužeidė.

Rygoj, ant Maskvos prie
miesčio nedora policija pa
rengė žydų mušimų. Žydai, 
pamatę pulkų krikščionių, ti
kėdami, kad jie nori skersti 
žydus, pradėjo šaudyti. At
bėgę kazokai šaudė lygiai į 
krikščionis ir į žydus ir kelio- 
iikų ypatų užmušė ir sužeidė.

23 d. spalių minia išlaužė 
tris monopolius; viename už
mušė perdavėjų.

Iš B&ltstogds, Gardino gb.
Fabrikų darbininkų tarpe 

kursto pakelti visuotinų strei
kų politiškam tikslui. Fa
brikantai dagi kalba, kad 
jau jie neišvengsiu visuotino 
streiko.

Ką yra atlikusi buvusioji 
„Draugo” organizacija.
Daug buvo rašyta Ameri

kos laikraščiuose, ypatingai 
,, Vienybėje Lietuvninkų” 
apie „Draugo” organizacijų 
ir apie manę patį, bet iki šiol 
aš teip buvau užverstas dar
bais, kad visai negalėjau at
siliept ant tų straipsnių; už 
daug svarbesnį daiktų laikiau 
tokiam svarbiam laike Lietu
voj dirbti, o ne ginčytis su 
Amerikos rašytojais. Dabar, 
susiliejus Lietuvių Socijal- 
Demokratų-Darbininkų Par
tijai (buvusiaijai „Draugo” 
organizacijai) su Lietuvos 8o- 
cijal demokratų Partija, da 
mažiau yra pas manę noro 
perkratinėti visus tuos straip
snius — geriau tegul viskas 
tas istorijai lieka; pagaliaus, 
aš ir negaliu to perkratinėti, 
kadangi abiejų partijų Cen- 
tro-Komitetu taikindamas 
nutarė tuojaus galutinai už
baigti tuos nesusipratimus. 
Štai kaip skamba tas susirin
kimo punktas: ,, Abiejų pū

»ių įgaliotieji^, perkratę bu
vusius terp minėtųjų organi- 
recijų (L. 8. D. P. ir buvu
sios „Draugo” organizacijos) 
nesusipratimus ir pasiaiški
nę, nutarė, nežiūrint į kaip- 
kuriuos, abiejų pusių 
padarytuosius, paklydimus, 
galimu ir būtinai reikalingo 
daiktu buvusios terp abiejų 
partijų nesusipratimus tuo
jau ir galutinai užbaigti.”

Aš Čia, su nieku nesiginčy
damas ir ant nieko neužpul- 
dinėdamas, tik vienų daiktų 
tenorėčiau pažymėti — tai 
kų atliko per tų striukų savo 
gyvenimo laikų „Draugo” or
ganizacija. Argi ištikrųjų ji 
visai nieko nėra atlikusi, ar 
visa jos organizacija — ui 
vienas aš, V. Kapsukas? No
rėčiau dabar pažymėti Ui ir 
palikti visų šitų dalykų isto
rijai apspręsti.

„Draugo” osganizacija ne
išgyveno pilnai nė vienų me- 

Itų, bet negaliu pasakyti, kad 
ji butų nepalikusi lietuvių- 
darbininkų judėjime savo 
pėdsako. Iš jos darbų pir
miausia meUsi mums į akį 
jos raštai. Per tų trumpų 
laikų Ūpo išleista:

6 spausdinti atsi
šaukimai: 1) Susipra- 
skim! (4000 egz.), 2) Nora 
dabar susipraskit! (5000), 3) 
Švęskime darbininkų šventę, 
pirmųjų gegužės! (5000), 4) 
Dvaro ir sodžiaus darbinin
kai ir darbininkės! (15000),
5) Apie žydų mušimų (5000) 
ir 6) Pirmiejie dvaro ir so
džiaus darbininkų straikai 
(10000).

14 hektografuotų 
atsišaukimų: 1) Vy
rai! 2) Vyrai, renkimės į ko
vų! 3) Mobilizacija (visi šitie 
trys išleisti dėl mobilizacijos); 
Mintaujos moksleivių kuopa 
prie lietuvių socijaldemokra- 
tų organizacijos „Draugas*’ 
išleido 4 atsišaukimus ma
skolių kalboj, pašvęstus mok- 
sląeiviams: 4) Draugai! 5) 
Ar musų gimnazija mokykla?
6) Visiems MinUujos mokslą- 
eiviams. 7) Dėl pirmosios 
gegužės šventės — paskutiniu 
du išleisU kartu su mokslų- 
eivių kuopa prie MinUujos 
Latvių Socijaldemokratų 
Darbininkų Partijos Komite
to; MinUujos kuopa Lietu
vių Socijaldemokratų Darbi
ninkų Partijos išleido kartu 
su Mintaujos Komitetu Lat
vių Socijaldemokratų Darbi
ninkų Partijos 3 atsišauki
mus lietuvių ir latvių kalbo
je: 8) Darbininkams ir dar
bininkėms Kremerio fabri
ko (šaukiama prie streiko). 
9) Darbininkai ir darbinin
kės Kremerio fabriko! (jau 
prasidėjus streikui), 10) Dar
bininkams ant upės, rustus 
varinėjantiems; Joniškio kuo- 
l>a Lietuvių Socijaldemokra
tų Darbininkų Partijos išlei
do 3 atsišaukimus: 11) Ko 
reikalauja Komaro dvarų 
darbininkai, 12) Pirmuti
niams dvaro darbininkų 
streikams pasibaigus, 13) 
Dėlei Joniškio* skerdynės; 
Paprūsės Liet. Socijaldemo
kratų, Darb. Partijos kuopa 
išleido vienų atsifaukimų 
maskolių kaltoje kareiviams 

Knygelės tapo 3 iš
leistos: 1) „Vaina” Maskoli- 
jos su Japonija (3000), 2) 
Broliai Darbininkai ir Dar
bininkės! (5000), 3) Šalin 
caro valdžia! (5000); 3 at
spausdintos iš lak- 
r a š č i ų: 1) Naujas vėjas 
papūtė (1000), 2) Pirmiejie 
revoliucijos žingsniai(lOOO) ir 
3) Kas mums reikia dąbar 
daryti (3000).

Laikraščių išleista:

2 numeriu „Draugo” ir vie
nas „Darbininko”; be to da 
vienas numeris hektografuo
to laikraštėlio „Kova”.

Sulyginę šituos išleidimus 
su balsiečių išleidimais, ži
noma, pamatysime, kad ten 
daug daugiau išleista, bet 
reikia atsiminti, kiek jau me
tų Jie gyvuoja, o kiek gyva
vome męs. Pažiūrėkim, ką 
išleido balsiečiai pirmutiniais 
savo gyvenimo metais (1901); 
norint musų partijai tuomet 
jau ėjo nebepirmi ir nebean- 
tri metai, vienok draugiečių 
dabar daug daugiau išleista, 
negu jų tuomet.

Bet, rasi, šitie draugiečių 
išleidimai, kaip tai kartais 
pas mus atsitinka, visiškai 
nepasiekė Lietuvos, rasi, kur 
pamesti, visai supuvo? To 
anaiptol negalima pasakyt. 
Kas gerai pažįsta literatūros 
gabenimų Lietuvoje, tas tik
rai pripažįs, kad kas, kas, o 
a-tų gabenimas buvo pas 

draugiečius gerai įtaisytas, ir 
ačiū tam, nevienoj vietoj męs 
įgijome prielankumų sau. Iš 
populiariškujų knygelių jau 
beveik visos išplatintos ir, 
reikia pridurti, beveik nė 
viena iš Jų nepakliuvo į caro 
valdžios tarnų nagus. Tapo 
teippat paleista po kelias ir 
keliolikų dešimčių balsiečių 
knygelių; buvo leidžiamos ir 
socijalistiškos demokratų 
knygelės, kaip autai: „Ar 
dabar yra baudžiava?” 
.,Krumplių Jonas,” „Trunipe- 
Didžiosios Prancūzų Revoliu
cijos istorija; gana daug 
teippat tapo pergabenta ir 
išplatinta įvairių maskolių ir 
lenkų socijalistų raštų.

Ilgainiui prasidėjo darbas 
ir plačiose miniose. Iš pra
džių jis buvo varomas atsi
šaukimais ir knygelėms, o 
paskui stačiai prasidėjo ėji
mas pas darbininkus ir strei
kų darymas. Pirmutiniai di
deli organizuoti dvaro darbi
ninkų straikai — tai buvo 
Joniškio, Gruzdžių, Pašviti
nio ir Joniškėlio apielinkėse 
(Šiaulių ir Panevėžio pavie
tuose). Straikai čionai buvo 
59 dvaruose; kaip-kuriuose 
iš jų tęsėsi straikas net visų 
nedėlią, bet vis-tik darbinin
kai, socijaldemokratų veda
mi, laimėjo. Straikai kuo- 
puikiausia buvo vedami: nė 
mažiausio daikto nieks nepa
vogė, nė plėšė, nė degino, nė 
vieno streikininko dargi ne
buvo matyt girto! Nežiurti 
į tai, ponams į pagelbą dau
gelyje vietų atbėgo policija 
su dragūnais, bet ir to nenu
sigando streikininkai, ir vi
sur ant savo pastatė: tik ke
liuose dvaruose jie .telaimėjo 
teip apie 15—20 rubl., didžiu
moje gi, viekų į pinigus ap
vertus, išneša jų laimėjimas 
80—50 rubl. Savo keliu vi
sur per šituos streikus kuo- 
plačiausia buvo kritikuojama 
caro valdžia ir aiškinama, ko
kia mums reikalinga valdžia, 
tapo išdalinta daugybė drau
giečių atsišaukimų ir knyge
lių, su kiekvienu dvaru tapo 
užmegsti didesni ar mažesni 
ryšiai. Ir visas šitas darbas, 
kuris tęsėsi apie porų mėne
sių, vienų tiktai draugiečių 
buvo varomas! (Skaityk 
apie tai „Darbininko” Nr2—
4).  Balsiečiai tevarė strei
kus Šiaulių ir Baisogaloj ap
linkinėse.

Draugiečiai pradėjo varyti 
rimtesnį darbų ir terp so
džiaus darbininku. Kaipo 
to darbo vaisių, galiu nuro
dyti trijų Paprūsės sodžių 
streikų — Slibinų, Lauckai- 
<nio ir Suklelių (Suvalkų g., 
Vilkaviškio pav., Virbalio 
valsčiuj). Ne pro šalį bus
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paminėjus ir didelius so
džiaus darbininkų susirinki
mus Lauksodžio apielinkėje 
(Kauno gul|., Panevėžio pav., 
Žeimio valsčiuj), kur tūli 

, draugiečiai kalbas kalbėjo.
Apskritai imant, reikia pa

sakyt, kad draugiečiai pir
mutiniai atkreipė didesnę a- 
tidę ant dvaro ir sodžiaus 
darbininkų, kurių pas mus 
daugiausia yra, ir pirmuti
niai, pramynė tenai takus.

to, Mintaujos kuopa 
stropiai prisidėjo prie Kra- 
rneįTio darbininkų streiko, 
knfis tęsėsi bent kelis mėne
sius; darbininkų ten buvo 
netoli 400, ‘ terp jų apie 150 
lietuvių. Kaip jau augėčiau 
yra minėta, dėl to streiko ji 
bent du atsišaukimu yra iš
leidusi kartu su Mintaujos 
latvių-socijaldemokretų * ko
mitetu; streikininkus teippat 
ir pinigais Šelpė.

Demonstracijų, 
draugiečių įtaisytų, suskaito
me bent šeėias: 16 liepos bu
vo įtaisyta demonstracija vie
nam iš minėtųjų Paprūsės so
džių — Lauckaimyj. Darbi
ninkai ir darbininkės ėjo ke
liu, dainuodami revoliucijos 
dainas ir nešdami iškėlę vė
liavų su tokiu parašu: „Šalin 
caro valdžia! Tegyvuoja Lie
tuvių Socijaldemokratų Dar
bininkų Partija!” Antra di
delė demonstracija — tai bu
vo 30 liepos Joniėkyj. Ten 
iš nežinių užpuolė ant de
monstrantų raiti* dragūnai ir 
ėmė žmones mušti; neturėda- 
mi_kę bedaryti, žmonės grie
bėsi už akmenų ir du kartu 
atmušė tuos žvėris. Tuomet 
jie pradėjo šaudyt. Dau
giausia akmenų gavo nuo 
šventoriaus, užtai ir ėmė sau- 

yt į tų pusę. Žmonės subė- 
į bažnyčių, bet ir čia rado 

tų budelių kulkos: tuoj 
yėios grindys nekaltu 

žmonių krauju apsipylė — 3 
žmonės (2 vyru ir viena mo
teriškė) neužilgio numirė, 
daugybė sužeistų; iš dragūnų 
teippat 5 tapo sunkiau sužei
sti,vienas iš jų numirė; oficie 
ras ir gavo plytgaliu į snukį.
3) Laidojant nelaimingas au
kas, vėl buvo demonstracija.
4) Ketvirta demonstracija 
buvo įtaisyta 25 d. liepos. Ža
garės kuopos (Šiaulių pav#) 
kartu su susipratusiais la
tviais ir žydais-darbininkais.
5) Penkta mažiukė demon
stracija buvo įtaisyta pirmų
jų gegužės Steigvilių sodžiuj 
(Panevėžio pav., Žeimio val
sčiuj). Be to da, pasibaigus 
Pašvitinio apielinkėje strei
kui, vienas draugietia 0) 
27 (14) rugpiučio viešai kal
bėjo Pašvitinyj į išėjusius iš 
bažnyčios žmonės, dalino at
sišaukimus ir knygeles, ai
škino, kokiu budu gali dar
bininkai pagerinti savo pa
dėjimų, ir užbaigė kalbų, 
šaukdamas: „šalin ponų ir 
caro valdžia! Tegyvuoją 
žmonių valdžia! Tegyvuoja 
socijalizmas!” Šiauliuos, iš- 
liuosuojant 12 biržęlio are
štuotų darbininkų iš kalėji
mo, teippat nemažai prisidė
jo ir draugiečiai (skaityk 
„Darbininko” Nrl 
puslapį).

Kaip galima iš 
spręsti, draugiečių 
sparčiai augo, ir štai per pir- 
mųjį musų suvažiavimų, ku
ris nuo rudenio tapo atliktas, 
jau buvo tokios kuopos, pri
sidėjusios prie Lietuvių Soci
jaldemokratų 
Partijos (buvusiosios ,,Drau
go” organizacijos) — (Liet. 
Soc. demokr. Darb. Par. nu
tarimai bus apgarsinti „Dar. 
Balso” Nrll). 1—2) Mintau
jos mokslųeivių ir darbinin
kų kuopa, 3) Žagarės kuopa, 
4) Joniškio kuopa, 5) Lauk- 
sodiečių kuopa, 6) Pumpėnų 
kuopa (Panevėžio pav.), 7) 
Paprūsės kuopa ir 8 „Drau
go” organizacijos kuopa. La
biausiai traukė darbininkus 
prie draugiečių — tai tas, 
kad męs kuodidžiausių atidų 
ant jų buvome atkreipę ir 

‘įvirtai sujungėme politiškų 
kovų su ekonomiškąją; be to, 
kaip jau augščiau yra saky
ta ir tai da daug prisidėjo? 
kad pas mus buvo gerai įtai
sytas raštų gabenimas.

tų faktų 
spėkos

IWWĮIŲW ’rr***** ».«' ;■'» '‘HWT J'.1 ■! JĮ '■.Įįdl PįįĮi^w^iĮrlWi?j.>jjĮiii^w

Tai toki svarbesniejie bu
vusios „Draugo” organizaci
jos darbai. Manau, kad ji, 
tokia jauna būdama ir tiek 
daug kliūčių savo kelyje su
tikdama, labai daug atliko, 
ir tikiuosi, kad dabar, susi
jungus su balsiečiais į vienų 
organizacijų, da daugiau bus 
galima atlikti. O tas darbas 
dabar teip reikalingas!

V. Kapsukas.

Susijungimo sanlygos L. 
8. D D. P. su L- 8- D. P.

1) Centrąliškas komitetas 
Lietuvos Socijaldemokratų 
Partijos (L. S. D. P.) iŠ vie
nos pusės ir Centrališkas Ko
mitetas Lietuvių Soeijalde- 
mokratų Darbininkų Parti
jos (L. S. D. D. P. — buvu
sios „Draugo” organizacijos) 
iš antros, apsvarstę partijų 
programus, taktikos ir orga
nizacijos pamatus ir neradę 
juose tokių punktų, dėl ku
rių negalima butų susidėti, 
nutarė susivienyti ir toliau 
išvieno varyt darbų terp Lie
tuvos proletarijato vardu: 
Lietuvos Socijaldemokratų 
partija.

2) Kad ir buvo iš abiejų 
pusių per suvažiavimus ap
svarstytas partijos vardo 
klausimas, tačiaus Centrali- 
šku Komitetu nutarė iš nau
jo statyti jį artimiausiame 
partijos suvažiavime.

3) Lietuvos politikos ir į- 
vairių Lietuvos tautų organi
zavimas principų klausimų 
teippat nutarta išnaujo j>er- 
kratyti artimiausiame parti
jos susivažiavime.

4) Apie partijos organus 
nuspręsta: 1) laikraštį „Dar
bininkų Balsų” skaityti nuo 
Nrll partijos centrališku or
ganu, 2) laikraštį „Darbinin
kų” nuo Nr2 agitacijos orga
nu ir 3) įkurti naujų neperi- 
jodinį teorijos organų vardu 
„Socijaldemokratas.” Lenkų 
gi kalboje einančiu organu: 
„ Echo žycia robotniezego” ir 
„Robotnik Wilenski” palikti 
kaip buvo.

5) Partijos raštams nutar
ta kuogreičiausia įvykinti ko
lektyviškų redakcijos vedimų 
(iš kelių žmonių).

6) Abiejų partijų turtai 
susilieja.

7) Busimasis partijos ęusi 
važiavimas susideda: 1) iš at
stovų partijos esamųjų įstai
gų, 2) iš redakcijos atstovo 
ir ‘ 3) Centrališko Komiteto 
atstovų.

8) Abiejų pusių įgaliotie- 
jie, perkratę buvusius terp 
minėtųjų organizacijų (L. S. 
D. P. ir buvusios „Draugo” 
organizacijos) nesusi pratimus 
ir nesutikimus ir pasiaiškinę, 
nutarė, nežiūrint į kaipku- 
riuos abiejų pusių padary
tuosius paklydimus, galimu 
ir būtinai reikalingu daiktu 
buvusfus tarpe abiejų partijų 
nesusipratimus tuojaus ir ga
lutinai užbaigti.

9) Abudu Centrališki Ko
mitetai padaro vienų bendrų 
partijos centrų.

Iš Prūsų Lietuvos.
Prūsų Lietuva iki šiol bu

vo padalyta į dvi ^uberniji; 
Karaliaučiaus ir Gumbines; 
dabar ją padalino į tris: Ka
raliaučiaus, Gumbines ir 
Allensteino. Prie Karaliau
čiaus priguli pavietai: Kara
liaučiaus, Braunsbergo, Eg- 
lavos, Fiechhauseno, Girda
vos, Heiligenbeilio (Švento 
Kirvelio), Heilsbergo, Prūsų 
Holando, Labgavos, Klaipė
dos, Morungų, Rastenburgo 
ir Vėla vos; prie Gumbinės: 
Gumbinės, Ysmčio, Tilžės, 
Šilokarčiamos, Pakalnės, Pil
kalnio, Ragainės, Stalupienų, 
Geldapės, Darkiemiu, An- 
gerburgo ir Olecko; prie 
Allensteino: Allensteino, Jo- 
hannisburgo, Lecų, Lykio, 
Neidenburgio, Ortelsburgio, 
Osterodės, Roceselio ir Seken- 
burgio.

Prūsų Lietuva džiaugiasi 
iš Amerikos sulaukusi mili- 
jonierio lietuvio Genio iš Ku
nigėlių, kuris, dar sykį su- 
gryžęs, žada savo gimtiniam 
kaimui dovanoti pusę milijo
no. Gaila, kad Amerikoj 
nieks milijonieriaus Genio

nepažysta, ypač tokio, kurį 
savo kelionėse prezidentas 
Rooeevelt tyčia atlankinčtų. 

* Šviežiose MarSse, prie Pi- 
lavos, dvi valtys paskendo. 
Prie Kalthofo paskendo val
tis Šylkio. Pats Šylkis, jo 
pati ir 4 vaikai prigčrč.

Maskoliški rubežiaus sar
gai, netoli Virbaliaus sugris-’ 
be 7 skrynias su revoliucijo- 
nieriškais raštais, gabenamais 
į Maskoliją iš užrubežių ir 17 
revolverių.

Tilžčj pasimirė vienas iš 
buvusių lietuviškų veikėjų, 
Kristupe Voska, išgyvenęs 44 
metus. Jis, drauge su Jan
kum, spaudi no tūlę laiką, 
Ragainėj, ,,Varpą” ir ,,Ūki
ninką”. Paskutiniuose lai
kuose apie jo darbus ant lie
tuviškos dirvos nebuvo nieko 
girdėt.

Karaliaučiuj, ant švediško 
laivo „Otelia”, užtroško nuo 
smalkių trys jurininkai.

Isz Amerikos
Suvienytu Valstijų pinigai.

Suvienytose Valstijose pinigų 
yra iš viso >2653131573. Taigi 
ant kiekvieno gyventojo, skaitant 
ir vaikus, išpuola po >31,69; 1900 
metuose ant gyventojo išpuolė tik 
>27,82. Ant gyventojo dau
giausiai pinigų išpuola Prancūzi
joj- j /

Žydu aukoti.
Visuose Amerikos kraštuose žy

dai parengė susirinkimus, ant ku
rių rinko aukas sušelpimui Masko
lijos žydų, nukentėjusių laike pas
kutinių skerdynių. Su viena die
na surinko 200000 dol., bet tikisi 
surinkti iki milijono. Mes gi per 
teip ilgą laiką nesurinkome ant re
voliucijos nė 2000 dol., bet už tai 
pakėlėme daugiau negu žydai pro
testų ir ginčų, kam skirti aukas 
revoliucijai sudėtas ir kas tą revo
liuciją kelia.

Valka kare.
Springfield, III. Terp negrų 

mokintinių Palmero mokyklos ir 
mokintinių katalikiškos St. Mary 
parapijinės užgimė kruvinas mu
šis. Abidvi vaikų kanumenės tu
rėjo revolverius ir karabinus ir iš
takių ginklų naudojosi. Policijai 
su dideliu vargu pasisekė besimu' 
Šančius vaikus išskirstyti. Mušis 
užgimė netoli Palmero mokyklos, 
todėl galima manyti, kad katalikiš
kos mokyklos vaikai 
likais.

l>uvo užpuo-

Ne moka uždarbio
St. Lovis, Mo. 

daktarai padarė surašą ypatų, ku
rios už gydymą ne moka dakta
rams atlyginimo. Surašė 
15000 tokių ypatų.

. j

Eipllotljo#.
Moumtovn, ^?a. Taylor anglių 

kastynėse, netoli Searight, atsitiko 
dujų expliozija, kurios vienas dar
bininkas, Singers, likosi mirtinai 
sužeistas, nugabentas į ligonbutį, 
ten pasimirė; apart šito, septyni 
darbininkai likosi sunkiai, nors ne 
mirtinai expliozijos sužeisti, r

Lancaster, Pa. Netoli Safe 
Harbor,geležinkelio oloj explioda- 
vo netikėtai dinamito patronas. 
Expliozijos 3 darbininkai likosi 
užmušti, o 2 sunkiai sužeisti.

Monongahela City, Pa. Braz- 
nel kastynėse atsitiko baisi dujų 
expliozija, kurios 7 darbininkai li
kosi užmušti, o 3 sunkiai sužei
sti.

Peoria, III. Kuckeye parako 
dirbtuvėse, 16 d. lapkričio, buvo 
baisi expliozija, kurios du darbi
ninkai likosi ant vietos užmušti, o 
daug tapo sužeistų.

Mariom, N. C. Išlėkė į padan- 
danges čianykščios parako krau
tuvės. Expliozijos 15 ypatų liko
si užmuštų.

daktaram*.
Čianykščiai

yra net

(iaiMrai.
HunTiNGTON, W. Va. Beveik 

suvisu išdegė miestelis Burk, tu
rintis 2000 gyventojų. Sudegė su 
viršum 100 namų.

Columbus, Ga. Medvilnės krau
tuvėse užgimė čia gaisras, kuris 
išnaikino su viršum 4000 balių 
medvilnės. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 200000 dol.

Naw York. Italijonų apgyven
tuose namuose pn. 221 E. 73 st. 
užgimė gaisras. Ugnyje pražuvo 
5 ypatos.

Rockvford, Cal. ČianykŠčiose 
cukraus dirbtuvėse siautė gaisras, 
kuris pridirbo nuostolių ant 500- 
000 dol.; sudėgė, terp kitko ir 10 
milijonų svarų cukraus.

Connbllsvillk, Pa. Sudegė 
čia Overholto distillerija ir krau
tuvės. Ugnis išnaikino 810000 ga
lionų degtinės. Nuostolį gaisro 
padarytą skaito ant 4 milijonų do- 
liarių.

isz darbo lanka
5 Nuo 1 d. spalių pereitų metų 

iki tokiam jau laikui šių metų, A- 
merikoj buvo 1157 štraikai,kuriuo
se dalyvavo 115378 darbininkai, 
iš to skaitliaus 63350 darbininkų 
Šį ta iškovojo, o 52028 pralošė 
štraikus. Per štraikus tie darbi
ninkai nustojo >2515291.

1 Philadelphia, Pa. 500 mer
ginų darbininkių Tutelmano marš
kinių dirbtuvių pakėlė štraiką to
dėl, kad iš dirbtuvių prašalino 300 
dirbančių vyrų.

• 1 Harrisburg, Pa. Šitose ap
linkinėse trūksta išlavintų amati
ninkų, ypač trokšta čia mūrininkų 
ir jie čia gautų tuojaus darbą.

5 Darbininkai minkštų anglių 
kastynių nutarė nuo ateinančio 
sausio pareikalauti ant 21% dides
nių algų.

1 Chicago, III. 10 dirbtuvių 
suštraikavo stiklo darb:ninkai; 
Štraikuoja iš viso 700 darbinin
kų. Tie reikalauja pakėlimo algų 
ant 25%

1 VVillsville, Oh. < čianykš- 
čiose geležies dirbtuvėse darbai 
eina gerai.

1 Cudahy, Wis. Darbai eina 
gerai, ir iš kitur pribuvę darbi
ninkai gagėtų gaut darbą.

1 WheEling, W. Va. Dirbtu
vėse Wheeling Steel Co. Ben- 
woode, prasidėjo darbai ir pudlerių 
dalyj.

5 Pvzsto, Cal. ČianykŠčiose 
geležies dirbtuvėse darbai eina ge
rai. w

* Andirson, M d. Darbai eina 
čia gerai, tik blėtos dirbtuvės sto-

Iš VVilmerding, Pa.
Lietuvių yra čia pusėtinas bare

lis. Visi dirba ir uždirba pusėti
nai. Uždirba po 11.50, 2.00, 4.00 
iki >4.50 ant dienos, šviežiai pri
buvusiam darbą sunku gauti. Ma
šinistai galėtų greit gauti darbą, 
tik tokių terp lietuvių, turbut, ne 
daug yra.

Yra jau nuo kelių metų čia lie
tuviška Dr-tė Lietuvos Sūnų ir 
draugystė ta laikosi gerai, bet šį
met kasoj pinigai nepasididino, 
kadangi keli sanariai sirgo, buvo 
todėl didelės'išlaidos. 5 d. spalių 
ant draugystės susirinkimo p. Ker
šis užmanė paaukaut iŠ kasos kiek 
galint, revoliucijai Lietuvoj (o ar 
sanariai paaukavo? Koresponden
cijoj jau to nėra; matyt korespon
dentas ne pabaigęs,išsiuntė. Rd.).

Korespondencijoj patilpusioj Nr. 
45 klaidingai patalpinta „IŠ Wii- 
minkton," vietoj Wilmerding. 
Aukų teipgi pagarsinta >6.55, o 
turi būti 6.80. Praleistas aukau
tojas LevanaviČia, kuris aukavo 
25c.

Prūselis.

Prova terp Susivlenyjhnų 
pasibaigė.

Kaip pagarsino „Viltis", susiva- 
žiavę Wilkes Barte j, Pa. sanariai 
abiejų Susivienyjimų provos komi
tetų galutinai susitaikė ant sekan
čių išlygų: kaštus užmoka pusiau; 
Katalikiškasis Susiv. moka 300 
dol. pinigais TautiŠkamjam, duoda 
trečią dalį savo knygų, o gauna 
nuo Tautiškojo pusę gramatikų. 
Rymionys išsidirba naują Čarterį ir 
pečėtį, atiduoda tautiečiams vėla
vę ir pasižada ant toliau vieni lė
tiems ne kenkti. ė

Isz visur.
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Lietu viszku dirvų
Iš Waterbury, (on.

Skaitant laikraščiuose žinias apu 
skerdynės žmonių Maskolijoj, net 
šiurpuliai apima žmogų. Tas ne
kaltas žmonių kraujas, caro tarnų 
ant jo prisakymo pralietas, Šaukia 
atmonijimol

Čianykštė Lietuvos Sūnų Dr-tė, 
matydami kaip revoliucijos bangos 
apima Maskoliją ir musų tėvynę 
Lietuvą, kur laisvės draugai kovo
ja prieš despotišką caro valdžią, 
ant laikyto 13 d. lapkričio mėne
sio susirinkimo, paskyrė 28 dol. 
revoliucijai. Auką tą nusiuntėme 
„Kovos" redakcijai ir paskiriame 
L. S. D. partijai. Rods kaip nuo 
draugystės, tai ne didžiausia auka, 
bet ačiui ir užtai, sanariai draugy
stės pasirodė tikrais tėvynės vai-

lietuvių bu« 
ant tautos ir

kurio buvo bu viršum 10000 tar
naujančių, nutarė grįžti prie dar
bo. Matyt vienok, kad tarnau
jantį nusprendimą padarė, nesuai- 
žinoję bu Maskolijos darbininkais 
ir revoliucijonieriais, kurie, parė
mimui lenkų, apšaukė štraikus vi
soj Maskolijoj.

II Peterbuge, apart rando laik
raščio ,,PravitelstvennoWestniko" 
vėl apsistojo išeidinėjimas laikraš
čių. Kaip paduoda „Darbitfinkų 
Laikraštis", Peterburge kareiviai 
ir jurininkai atlaikė teipgi susirin
kimą ir nutarė pritarti štraikuojan- 
tiems darbininkams. Kareiviai at
sisakė užimti vietas suštraiktfvusių 
tarnų Maskvos ir Peterburgo ge
ležinkelio.

II Gyvenanti amerikonai ant pri
gulinčios Kubai salos Isle of Pines 
išvaikė vietinius urėdninkus ir pa
garsino salą už Suvienytų Valstijų 
teritoriją. Kad mat amerikonai 
svetimuose kraštuose ne moka be 
intrigų apsieiti, kur tik gali, visur 
stengiasi maištus sukelti.

II Gubernatoriai Ekaterinoslavo 
ir Revelio pateko po sudu už tai: 
pirmutinis- kad prašalino iš miesto 
kariumenę; antrasis — kad, pasi
remdamas ant caro manifesto, pa
leido 'iŠ kalėjimo politiškuosius 
prasižengėlius, nelaukė daleidimo 
augštesnių valdžių.

II Kaimiečių maištai Maskolijoj 
platinasi vis labiau, jie išsiplatino 
jau ir ant Černigovo gubernijos. 
Kaip garsina laikraščiai, kaimie
čiai neturi pliano ir sumanių vado 
vų, jie kovoja pats terp savęs, kai
mai užpuola ant kaimų ir plėšia 
žmonių turtus.

II Transvaaliuj, pietinėj Afrikoj, 
įgriuvo ola aukso kastynėse One 
Fontin. Prie to 68 kalnakasiai 
likosi užmušti: 67 juodveidžiai ir 
vienas baltveidis.

II Lenkijos jeneral-gubernatorius 
jau naudojasi iš Wittes duotos 
jam diktatoriškos valdžios. Var- 
šavoj suareštavo daug laikraštinin
kų.

II Norvegijoj atsibuvo karaliaus 
rinkimai. Už Danijos kunigaikštį 
Karolių paduota 257710 balsų, 68- 
852 balsavo * už respublikonišką 
Norvegijos surėdymą#

II Prancūzijos pakrantėse, priešais 
Belle Isle, paskendo angliškas gar
laivy* „Bavaria". Laivo kapito
nas ir 14 jurininkų prapuolė.

II Ant rąndo prisakymo, visi 
gaunanti nuo rando pašelpą Var
šuvos teatrai ant neaprubežiuoto 
laiko likosi uždaryti.

II Prancūzijoj suštraikavo portų 
ir arsenalų darbininkai. Štraikai 
apėmė portus Lorient, Ror.befort 
ir Brest.

II Mieste Krivorog, Ekaterinos- 
laviaus gubernijoj, buvo riaušės, 
laike kurių su viršum 100 žmonių 
likosi užmuštų.

Ii Norvegijos parlamentas užgy- 
rė jau algą naujai išrinktam kara
liui: alga jo užgirta 200000 dol. ant 
metų.

H Lenkiški atstovai, atkakę į 
Peterburgą, užtikrina, kad 
VarŠavos kalėjimuose sėdi 
lenkų.

vien
7000

negalima nieko 
tėvynei padaryt, 
tų dirbančių pas

Nors čia yra diktas 
relis, bet dirbančių 
tėvynės labo yra mažai; darbai tie 
slenka labai pamaži. Rods čia 
ne trūksta tokių,-kurie pašnekose, 
žodžiuose pasirodo karštais tau
tiečiais, mylinčiais tėvynę, bet kas 
iš to, kad jų darbų ne matyt, su 
vienais žodžiais 
gero tai mylimai 
reikia darbų, o 
mus teip mažai.

Nors pas mus teip mažai yra 
dirbančių, bet ne trūksta stabdan
čių darbą ir visokius geros užma
nymus; vieni tą daro nesuprasda
mi, kitų jau toks būdas viską ar
dyti, kas ne jų užmanyta. Ypač 
musų tautiečiai Šaltai žiuri ant re
voliucijos. Juk kovojanti už Lie
tuvos laisvę, kovoja už visų lietu
vių labą, o tame ir už musų labą. 
Jeigu jau kitaip revoliucijai 
padėti negalima, padėkime nors 
su pinigais. Juk kiekvienam butų 
maloniau tėvynėj gyventi, kad tik- 
ji sykį butų laisva, ne vienas ten 
grįžtų pas gentis ir brolius. Ap
mąstykime tik viską gerai, o gal 
musų širdyse atsiras kibirkštėlė 
tėvynės meilės; gal apmisliję, ne 
drys sakyti, kaip dabar daro: tegul 
jie sau ten kaujasi, o mums kas 
galvoj. Ir labai turėtų būt galvoj, 
kadangi ten kovoja už musų visų 
labą. Stebėtina, kad ypač musų 
prūseliai teip garbina savo bjau
riausią skriaudėją, Aleksandrą III, 
kurio paveiksią brangiuose rėmuo
se laiko pakabinę savo stubosel

Draugas.

Iš Nashmi, N. H.
Keli metai atgal ir pas mus bu

vo geriau, kol pas mus buvo An
tanas Ramanauckas ir mes kaip 
kada atsiminėm apie tautiškus rei
kalus ir mums neva rūpėjo labas 
musų tėvynės. Dabar kaipi visai 
nebūtų čia lietuvių. Rods yra žmo
nės su lietuviškoms pravardėms 
ir lietuviškai kalbanti,- bet tame tai 
ir visas jų lietuviškumas, darbų jų 
ant labo lietuvystės visai ne matyt. 
Gėda mums teip tūnot rankas su
dėję irTaiką ir pinigus mėtyti kar- 
čiamose, lyg kad ne butų nieko 
svarbesnio, luk dabar Lietuvoj 
iškilo revoliuciją. Ten žmonės 
lieja kraują už laistę musų tėvy
nės. Prisidėkime ir mes prie tos 
kovos, kadangi Lietuva visų lietu
vių tėvynė. Jeigu kitaip prisidėti 
negalime, prisidėkime nors su pi
nigais, aukaudami kiek kas gali 
sustiprinimui revoliucijonierių.

Dzukutis.

Ii šiuose metuose ant viso že
mės paviršiaus padirbo 21130 
bylom, geležinkelių. Dabar ant 
viso žemės paviršiaus geležinke
lių yra 859355 kyl., daugiausiai 
Amerikoj, nes 432618 kyl., Euro
poj jų yra 800429 kyl., bet Euro
pa yra mažesnė net už plotus Su
vienytų Valst. šiaur. Amerikos; 
Azijoj geležinkelių yra 74586 kyl. 
Australijoj 26723 kyl., Afrikoj 
25039. Iš atskirų viešpatysčių, 
daugiausiai geležinkelių turi Su
vienytos Valstijos, nes 334634 
kyl., Vokietija#54426 kyl., Masko
lija 53258 kyl. Prancūzija 45226 
kyl., Britiškos Indijos 43372 kyl., 
Austrija 38818 kyl., Britanija 36- 
148 kyl. Ant savo ploto, dau
giausiai geležinkelių turi Belgija; 
Vokietijoj, Prancūzijoj ir Angli
joj 1U yra teipgi daugiau negu 
Amerikoj. Visi tie esanti ant že
mės geležinkeliai kaštavo 171500- 
000000. Padirbimas kylometro 
geležinkelio brangiausiai kaštuoja 
Europoj, nes 292938 Mrk., kadan
gi juos čia turi dirbdinti tvirčiau 
ir geriau negtl kitose žemės daly
se; kyliometras geležinkelio kito
se svieto dalyse kaštavo vidutiniš
kai 148206 Mk. Europos geležin
keliai verti 88010000000 Mk., kito
se gi svieto dalyse 83390000000 
Mk. ...

Ii Gurja, ant Kaukazo, pareika
lavo nuo caro tokios jau savisto- 
vystės, kokią jis davė Finlandijai 
ir kokios reikalauja Lenkija. Tų 
paveikslą, be abejonės, seks ir ki
tos pavergtos Maskolijos tautos. 
Apie reikalavimus panašius lietu
vių nieko iki šiol negirdėt, (eigų 
Lietuvoj vadovai teip ne- 
sutaikus kaip Amerikoj, tai, tur
but, nebus nė kam reikalauti Lie
tuvos autonomijos. Terp savęs 
besiedanČių caro tarnėi neklausys, 
nors ir kas pareikalautų. Caras 
nusilenkia vien prieš tuos, kurie 
parėmimui savo reikalavimų turi 
ir atsakančias pajiegas. Musų gi 
pajiegos, dėl partijų vadovų nesu
tikimų, išblaškytos, neįstengia 
veikti krūvoj, kadangi jiems labiau 
rupi partijos negu tautos reikalai 
ir labas.

II Amerikoniškiems milijonie
riams, važinėjantiems su automo
biliais, Prancūzijoj nesiseka. Ne
seniai artimą giminaiti Vanderbil- 
to Paryžiaus sūdąs nusprendė ant 
3 mėnesių kalėjimo ir užmokėjimo 
atlyginimo už pervažiavimą vai
ko. Dabar vėl vežeją jenerolo 
Portero, buvusio Amerikos amba
sadoriaus Prancūzijoj, nusprendė 
ant mėnesio kalėjimo, 500 frankų 
bausmės ir 150000 frankų atlygi
nimo pervažiuotam darbininkui; 
paskutinę sumą turi užmokėti je- 
nerolas Porter.

II Kariškas sūdąs nusprendė ant 
sušaudymo 151 jurininką už pakė
limą maišto Kronstadte. Bet net 
admirolas Bkilev pripažino juri
ninkų skundus teisingais. Tai už 
ką juos teip skaudžiai baudžia? 
čia kaltesni tie, kurie skriaudė ju
rininkus ir privertė juos maištas 
kelti, kadangi nieks jų skundų ne 
klausė. Tuom tarpu caro sūdąs 
nekaultus jurininkus baudžia, o jų 
skriaudėjus be bausmės palieka.

II Lenkijoj tarnaujanti ant gele
žinkelių buvo pakėlę štraiką, bet 
ant gvnerališko susirinkimo, ant

II Kaukazo kalnuose traukiasi ko
va armeniečių su totoriais. Ar- 
meniečiai apvaldė du totorių kai
mu ir išskerdė daug žmonių, pa
gautiems nukapojo rankas, ausis 
ir nosis. ArmenieČiai išdegino 
255 namus ir nusiginė visus toto
rių galvijus.

H Laikraščiai garsina, buk dides
nė dalis rando ir caro dvarų 
ir girių bus atiduota žmonėms. 
Visi tie caro ir kunigaikščių 
dvarai ir girios išneša beveik tokį 
plotą, kaip trečdaly* Europinės 
Maskolijos. *

II Vokietijos randas pagarsino, 
jog pakilus Lenkijai prieš masko
lišką randą, Vokietija netik iŠ į pa
sikėlimą, kol lenkai Prosuose ra
miai užsilaikys, Vokietija nesiprie- 
Šys, jeigu Maskolija suteiks Len
kijai autonomiją.

U Penzos gubernijoj koksai kai
mietis pasigarsino caru ir prie jo 
pristojo jau 50000 pasekėjų. Ca
rui reiks gal kovoti ne vien su in
teligentais ir darbininkais, bet ir 
su kaimiečiais, kurių vis daugiau 
pristoja prie naujo caro.

II Prūsuose, šlezijos kastynių 
darbininkai reikalauja, apart dides
nių algų, doleidimo, apart vokiš
kos, teipgi lenkiškos kalbos admi- 
nistratijoj. Mat Šlezijos kastynėse 
didesnė dalis darbininkų yra len-

|| Vokiškuose laikraščiuose liko
si pakeltas užmanymas, kad pa
traukti Prancūziją prie Vokietijos, 
sugražinti jai atimtas 1871 m. pro
vincijas Alzatija ir Lotaringiją už 
prigulinti Prancūzijai Afrikoj Da- 
homeyų.

|| Varšuvoj suareštavo grafą Tiš
kevičių, reduktoriųLibickį ir fabri
kantą Jaotzeną. Jeneral-guberna- 
torius uždraudė išleidinėti lenkiš
ką laikraštį „Goniec" ir maskoliš
ką „Zapadnyj Golos”.

II Maištai išsiplatino jau ir ant 
Siberijos. Riaušės, plėšimai, nai
kinimai namų, deginimai buvo jau 
Vladivostoke, chiniškoji miesto 
dalis su visu išgriauta. Panašios 
riaušes buvo ir Jeniseiske.

II Amerikos laikraščių paleistas 
paskalas, buk caras dalį rando že
mių ir girių dovanoja žmonėms, 
pasirodėj neteisingu: caras vien 
numažino nuomas pars&mdytų 
žmonėms žemių plotų.

II Ant Kaukazo, Erivaniaus gu
bernijoj, atmonydami už skerdy
nes, 7000 ginkluotų armeniečių 
užpuolė ant totorių apgyvento 
kaimo Gors ir užmušė 400 totorių. 
Kaimą ir visus krutančius žmonių 
turtus išdegino.

II Londono laikraštis „Stan
dard" gavo žinią, buk Vokietija 
išsižada savo valdybos Kiaots- 
chau, Chinuose ir nuo Naujų metų 
sugrąžina ją Chinams. Pabūgo 
mat Japonijos.

II Prancūzijos pakrantėse, netoli 
St. MalO, paskendo angliškos gar- 
laivys „Hilda". Mena, kad pra
žuvo su viršum 100 žmonių.

II Caras su savo šeimyma, 15 d. 
lapkričio, persikėlė iš Peterhofo į 
Carskoje Selo.

Sudegė teipgi 89 ypatos, o daug 
tapo sunkiai sužeistų.

H Maskolijoj,už paskutines riau
šes, prašalino nuo vietų 24 guber
natorius.

|. Saratavo guburnijoj, Maskoli
joj, užgimė kaimiečių maištai.

Atsišaukimas Į Amerikos 
lietuvius.

Mieli Vientaučiai! — Nevienas 
iš jūsų girdėjo, kaip Rosijos žmo
nės kovoja už įgijimą politiškos ir 
ekonomiškos liuosybės. Kaip dar
bininkai visų po caro tautų vieni
jasi po revoliucijiniu vėlukų ir bai
gia griauti neapkenčiamą tyraniją. 
Girdėjot teipgi, kaip carizmo au
tokratija dar vis mėgina revoliuci- 
jinį judėjimą žmonių paskandyti 
kraujuos: tūkstančius iššaudo, už
plaka kazokai kančiukais, sutrate- 
na arkliais, sukapoja kardais. Bet 
juo smarkiau carizmo siaubūnas 
rija liaudę, juo dvasia laisvės dau
giau žmonijos apglėbia. Caras ir 
jo valdžia mato, jog ikšiol buvu
siai tvarkai ateina absoliutiškas 
bankrotas. Viešpatavimas teroro 
ir pražangų smenga gilyn. Togi- 
dėl štai ko dar tveriasi. Ėmė or
ganizuoti, iŠ tamsiausių valkatų ir 
žulikų, gaujas, manijakų, ir už
siundė tasias plėšikų bordas ant 
ramių gyventojų, ant žydų, inteli
gencijos. Nusamdė paskiaus tu
zinus pikčiausių ir niekingiausių 
liežuvninkų-plėtkininkų, kurie pla
tina tarp tamsių žmonių tokius pas 
kalus: girdi, socijalistąi, revoliuci- 
jonieriai įr studentai uždarę carą 
mūruose, o patįs dabar robavoję 
ir žudą žmonės; caras uždarytas, 
nebeturįs valios, nebgalįs žmonių 
apginti. Plėtkininkrų sako: eikim, 
piaukim socijalistus, žudykim 
anarkistus, revoliucijonierius ir 
studentus. Ir tamsi mynia eina ir 
piauja. Sako: žydai nori musų 
krikščionišką carą-batiuŠką užmu
šti ir uždėti prezidentą nekrikštą 
žydą, o visus stačiatikius paversti 
į žydus. Muškim, sako, žydus, — 
ir fanatiška mynia eina ir muša. 
Vienoj Odesoj išmušė iki 15000. 
KiŠeneve iki 1C00. Rostove, Ni- 
kolajevske, net Minske. Mogile- 
ve, Berezįnoj nesuskaitomai — sa
ko, kad ir Vilniuje — musų sosta- 
pilėj — antisemitiška epidemija 
valdžios esanti platinama ir jau 
esą keletas desėtku žydų nunovy
ta. Tamsus žmonės, vietoj 'sude
ginti visą lizdą karūnuotos šeimy
nos galvažudžių, degina tokius pat 
žmones. Vietoj atkeršyti valdžiai 
už šimtus metų gertą žmonių krau
ją, dar sunkia vampyrui kraują pa
tįs iš savo brolių. Tūkstančius 
vyrų, moterių ir kūdikių išskerdė, 
išgriovė tuksiančius namų, išdegi
no žydų kolionijas — Štai ką pada
rė biurokratiškos valdžios agen
tai, pasiųsti tiesiog iš Peterburgo, 
keravijami biurokratijos ir teip va
dinamų „liojalistų" ir popų, kurių 
interesai, žinoma, ankštai rišasi 
su interesais dabartinės vp džios. 
— Prasidėjo tikra revoliucija. Mi
lijonai Rosijos proletarijato laiks 
nuo laiko guldys savo galvas už 
iškovojimą laisvės. Bet Rosijos 
proletarijatas iškovos laisvę ne 
tiktai sau. ’ Saldžius tos kovos 
vaisius ragaus netoli šimto visokių 
tautų, dabar sujungtų po despo
tiškos tiranijos jutfgu. Atgausime 
ir mės lietuviai, laisvą neprigul- 
mingą Lietuvą. Sutaisysime savo

stiprius nervus ir 
gryną ir apstin- 
ir gerą sveikatą, 

visose aptiekose arba

m ąsos 
ne už 
Revo-

demokratišką respubliką, »u pre
zidentu ir seimu Vilniuje. Pas
kiaus palengva išplėtosime ir val
džią kooperatyvišką, valdžią lais
vės, lygybės ir brolybės, valdžią 
žmonių.

Taigi gana dabar lošti žodžiais 
ir frazomis. Nelaikąs simpatijų 
ant popieros. Laikas didžiausio 
ištempimo energijos ir darbo. Lai
kas paremti revoliuciją aktyviškai. 
Nelaikąs siundyti kitus ant revo
liucijos, bet tapti patiems revoliu
cijonieriais. Čia revoliucija ne sa- 
lionė, kur ponai kaujasi už muži
kus, kunigaikščiai už provincijas, 
karaliai už sostus ir karūnas, čia 
revoliucija kilo iš pažemių, iš klo
do žmonių vargdienių# iš 
proletarijato. Revoliucija 
valdžią, bet prieš valdžią,
liucija už duoną, už laisvę, už nu- 
trenkimą nuo žmonijos retėžių. 
Revoliucija politiškai-ekonomiška. 
Mes esam irgi proletarijais: netu
rim karūnų, sostų, provincijų, iž
dų, dvarų, nė sklypelio žemės, — 
nieko apart kepurės ant gąlvos, 
skurdo, ir vargo. Reikalaujam ir 
mes lygybės.

Remkim revoliucijinio proletari
jato darbus. Dėkim aukas, siųs
kim kovotojams simpatijas ir se
nai tvarkai panieką. Dirbkim, 
Šaukim; eikim patįs ir kitus ves- 
kim.

Matėt laikraščiuose, kad Ameri
kos lietuvių revoliucijinis komi
tetas pakriko. ’ Rinkime naują. 
Tokį, kurs žiurėjų tiktai į revoliu
ciją, o ne į savo garbę. Revoliu
cija gal trauksis keletą ir keliolikę 
metų. Revoliucijos nevisada greit 
įvyksta. Dar ji daug ištraukia iš 
žmonijos aukų, kol esti išperkama 
liuosybė. Tą parodo istorija. Ko
mitetas revoliucijinis būtinai yra 
reikalingas, ir tokio reikia komi- 
teteto, kurs žiūrėtų į musų brolius . 
Vargdienius, kaipo brolius. Api
prekiautų brangumą jų išliejamo 
kraujo. Dirbtų solidariškai su 
revolmcijinėmis socijalistų parti
jomis Maskolijoje, o Lietuvoj su 
revoliucijne partija Lietuvos So
cijaldemokratų.

Visi, kurių Širdise dega meilė 
prie laisvės ir prijaučia Lietuvos 
vargdieniams, tegul iki 25 gruo
džio pasistengia priduoti į redak
cijas „Kovos", „Vienybės” var
dus ypatų, kurios geidžia įdėti re- 
voliucijinin komitetan. Per Ka
lėdas, bus padarytas tam tikras 
susivažiavimas,suskaityti balsai ir 
pagarsintas laikraščiuose visuome
nes išrinktasis komitetas.

Tuomtarpu, vientaučiai, revo—I— 
liucijai aukas siųskit į redakcijas, 
kurios priims, ar siųskit tiesiai, at
stovui L. S. D. P. ant šio adreso: 
J. Lizdeika, 28 Gray st., Silver- 
town, Londcn E. England. Pa
kvituota bus „D. B.” arba „Ko
voje”. , (

Proletarijai viso svieto, vienyki- , 
tės! Jus nieke neturite pralošt, ■ 
tik pančius! — Teguk tas būna mu
sų siekiniu ir vadovu. 
Šalin caro ir kapitalistų valdžia! 
Tegyvuoja revoliucijai 
Teįvyksta meilė, lygybė ir broly- 
'* stė!
Teįvyksta laisvė ir nepriklausomy

bė Lietuvos!
Teįvyksta joje socijalizmas!

Lietuvių Socij. Part. Amerikoje.ė

Japoniečiai Suvienytose 
Valstijose.

Valstybė Japonijos išsiuntė į 
Suvienytas Valstijas keletą žinynų 
ištiriami budo sudarymo mėsos 
ČianykVėse mėsiuyčiose su mieriu 
pripratinti Japonijos žmones prie 
valgymo ir mėsos, vietoje tik ry
žių, kurie padaro kuone vienintėlį 
maistą Japonijos žmonėms. Pas 
mus dėrosi tiesiog priešingai. Mų- 
sų žtponės vartoja perdaug mėsos, 
daugiau negu kunui yra skirta, 
negu jam reikia ar jis reikalauja. 
Tas'esti priežasčia negromulioji- 
mo, kraujo ligų, nerviškumo .ir 
ankstyvo sunykimo pajiegų. Tei
sybė yra, jog-turime Trinerio Ame
rikoniškąjį Eliksirą Karčiojo Vy
no, kuris veikiai pagelbsti ir išgy
do visus tuos nesveikius, vienok 
reikia patėmyti dėl labo mųsų 
bendrabūviu, jog tgeriau yra val
gyti mažiau mėsos,ypatingai tiems 
kurie nedirba fiziškai arbi ant at
viro lauko. Trinerio Amerikoniš
kasis Eliksyras Karčiojo Vyno su
žadina ir sustiprina skilvį pildy
mui jo darbo. Jis duoda gerą 
valgumą, sveiką miegą, gerą gro- 
muliojimą, 
raumenis, 
gą kraują 
Gaunamas
pas patį pabrikantą Juozapą Tri- 
nerį, 799 So. Ashland avė., Chica- 
go, III.

Szifkortess 
vos“ Redakcijoj. Czia yra agen
tūros vtnu Kompanijų ir laivu* 
isz važi u- ti galima gauti beveik 
kožnadle. a. Mes turime airiu 
kurie perpiaukia mares bu die
noms. RaAzyklte ir gausite szif- 
koresiu prekes.

Siuskite pinigus per „Lietuvos41 
Redakcija, o greicziaudal daeis.

A. OL8ZEWSKIS,
924 33rd St., Chicago, Ui.
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Reiškia: Nieko negalinti ir tyli buvo 
žmogaus mislis, kol ji nesirėmė ant lazdučių; 
o dabar, išpiaustyta saka perneša žmonijos 
išmintį j»er gelmes amžių.

— GALAS. .—
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ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.
lįagal Schmel’į.

Žmogus ir žvėrys priguli prie to paties sky
riaus. teip žmogus, kaip ir žvėrys yra gyvi 
sutvėrimai, todėl visame jų sudėjime yra di
delis panašumas, ypač gi terp žmogaus ir 
augštesnio skyriaus nugarkaulinių žvėrių.
• ‘ Visi gyvi •eutvėrimai dalinasi į du sky
rių: nugarkaulinių ir bekaulinių sutvėrimų.

SKYRIUS I.
NUG ARK AULINI Al SUTVĖRIMAI

Prie to skyriaus priguli gyvūnai turinti 
kaulinį arba kreinziinį skeletu: daugumas jų 
turi keturias kojas, retai dvi, arba visai be 
kojų.

Prie šito skyriaus priguli kelios žvėrių 
kliasos, į kliasas priguli kelios dalys, į dalis 
— giminės. į gimines — veislės, o tos jau 
dalinasi į atmainas arba gatunkus. .Ant 
augščiausio- gyvūnų virbalo stovi žindanti 
žvėrys.

KLIASA I.
ŽINDANTI ŽVĖRYS.

Prie tos kliasos priguli niigarkauliniai 
šiltakraujai, daugume— plaukais apžėlę žvė 
rys; kvėpuoja jie plaučiais, gimdo gyvus 
vaikus ir žindo juos pięnu.

DALIS I.
Beždžiones.

Beždžionių pryŠakinės kūno užbaigos 
yra rankos, o paskutinės — griebiančios ko
jos; sudėjimas abiejų vienoks, panašios jos 
į rankas, todėl beždžiones vadina keturran
kiais žvėrims.

Orang-utang. Turi apie 4^ pėdos (1,4 
metro) augščio. Žodis orang-utang paimtas 
iš malajiškos kalbos, reiškia: ,,girinis žmo
gus.” Vardas tas rodo, kad šitos beždžionės 
gyvena giriose ir visu savo išveizdžiu pana
šios į žmogų. Tėvyskė orang utango yra — 
girios salos Bornflb ir Sumatros, pietinėj Azi
joj. Ten jis gyvena viršūnėse tankių, ne
pereinamų girių. Visas jo kimo sudėjimas 
pritaikytas gyvenimui aut medžių. Kūnas 
apžėlęs ilgais plaukais. Veidas su plačiais, 
tvirtais žandais ir ausys panašios į žmogaus; 
Kaklas ir delnai rankų ir kojų pliki, uždeng
ti nuoga, mels vai-j uodą oda.

Šeimyna orang-utango.

— raukos, panašios į žmogaus rankas. Iš
skyrus nykštį, kiti keturi pirštai ilgi, ilge- 
snt negu žmogaus. Todėl šitos beždžionės 
su ranka gali apkabinti storas medžių šakas.

Kojos orang-utangų taipgi pritaikytos 
laipiojimui po medžius: jos panašios į ran
kas, su ilgais kojų pirštais, teip kaip su ran
koms, žvėris apkabina medžių šakas; prie 
tokio apkabinėjimo šakų ir medžių kamienų 
pritaikyti ir raukų delnai ir koj\| padai.*

Kojos orang-utangų trumpos, bet rankos 
labai ilgos. Todėl žvėris su rankoms pasie
kia gana toli. Tas jmlengviua laipiojimę 
po medžius, šokinėjimu nuo vienus viršūnės 
ant kitos, arba skynimu maistui vaisių.

Didesnės dalies žindančių žvėrių, turinčių 
ilgas kojas ir kaklas ilgas, orang-utangai, 
teip kaip ir žmogus, turi kaklę trumpę, ka
dangi ilgas jam nereikalingas: jis maistu nė
ra uja žandais nuo žemės, kaip tai daro ar
kliai a^bą jaučiai, bet teip kaip žmogus, ne
ša jį raukoma į nasrus.

Ant žemės orang-utang nusileidžia retai, 
gyvena, galima sakyti, medžių viršūnėse, 
kur randa pakaktinai visokių vaisių, kuriais 
minta, atsigėrimui vandenį randa lapų ir 
medžių lomose.. Nusileidęs ant žemės, jis 
atairauda svetimose sau sanlygose, prie ko
kių jo kūnas nepritaikytas; todėl ant žemės 
jis eina sunkiai, nerangiai, palengva teip, 
kad nesunku jį pavyti. Teisybė, orang-u
tang gali stovėti ant savo netinkančių vaikš
čiojimui silpnų kojų, bet kad kojos jo pri
taikytos vien laipiojimui ir šokinėjimui me
džių viršūnėse, tai vaikščioja sunkiai. Jis 
negali tvirtai atsistoti, kadangi kojos jo su
dėtos teip kaip rankos, padai neprigula ge
rai prie žemės.

Maistas orang-utango yra tai jauni la
pai, ūgiai medžių ir višoki vaisiai. Nelai
svėj, jis, teip kaip ir žmogus, minta tokiu 
jau maistu kaip ir žmogus, kadangi jo dan
tys beveik toki jau kaip ir žmogaus ir dantų 
skaitlius toks jau. Tiktai iltiniai dantys 
orang utango panėši į didelius peilius, kaip 
pas draskančius žvėris, o kiti didesni už 
žmogaus dantis. Žandai orang-utango tvir
ti, atsikišę. Jie yra tai svarbiausias atsigy
nimo ginklas. Priešų orang utangai turi 
nedaug. Tiktai krokodiliai ir dideli žalčiai 
boa užpuola ant jų. Balsę turi stiprų, ku- 
riuom gazdina draskančius girių žvėris. Pa 
jiegę balso didina esantis aut gerklės didelis 
krepšiukas, kuris, rėkiant, prisipildo oru 
ir tokiu budu pastoja rezonansu, drutinan- 
čiu įtaisę. Ant žmonių orang u ta n g užpuo
la tik sužeistas, arba jų užpultas, taigi vien 
ginasi, kadangi žmogus yra didžiausiu visų 
žvėrių priešu.

Orang-utango pataitė per metus gimdo 
tik vienę vaikę. Ji augina ir prižiūri savo 
vaikę kaip geriausia motina, gina jį nuo 
priešų nesigailėdama savo gyvasties. Ly
giai myli savo vaikus ir kitos beždžionės.

Gorille ir šimpans panašus į orang-u- 
tangę. Abidvi šitos beždžionės gyvena gi
riose vakarinės Afrikos. Simpana mažesnis 
už žmogų, gorillė gi didesnė ir daug drūte
snė; ji užpuola ir ant žmogaus.

Pavianai gyvena ant žemės uoluotose ir 
kalnuotose vietose. Turi jie drūtas if,trum
pas kojas ir rankas, kas palengvina bėgioji- 
mę po kietus akmenis ir uolas.

Mandriliai turi geltonus plaukus Į>asma- 
krėj, mėlynę veidę, raudonę nosį. Gy
vena jie vakarinėj Afrikoj, ypač Gvineos 
pakrantėse.

Mago arba turkiška beždžionė gyvena 
šiaurinėj Afrikoj ir pietinėj Išpanijoj, ypač 
aplinkinėse Gibraltaro. Yra tai vieuaitinė 
beždžionė gyvenanti Europoj.

Staugimai gyvena giriose šiltų kraštų 
pietinės Amerikos. Jie turi ilgę uodegę, to
kio ilgio kaip visas kūnas, su uodega jie 
griebiasi ir kabinasi už medžių šakų ir pasi
kabinę, gali išbūti gana ilgę laikę; uodega 
jiems yra kaipi j>enkta ranka. Staugimais 
juos vadina todėl, kad rytmečiais ir vaka
rais susirenka Jie dideliais pulkais ir atlieka 
savo baisius koncertus, nuo kurių reikia au
sis užsiėmus bėgti.

DALIS II.
Draskanti žvėrys.

Draskanti žvėrys minta mėsa, drasko 
kitus žvėris, turi tvirtus iltinius ir aštrius 
šakninius dantis. Užbaigų arba kojų turi 
keturias su penkiais pirštais, užbaigtais aš
triais nagais, kurie palengvina draskyti pa
gaulę aukę.

Rev. Šelp. Komiteto rei
kaluose. >

Aukavusi pinigus suielpitnpą re
voliucijoj Lietuvoj Amerikos vi
suomenė rinko komitetą padaiini- 
tnui aukų ir tas komitetas tik prieš 
visuomenę už savo darbus atsako ir 
tik aukavusi visuomenė gali jį pra
šalinti ,,Kova" pagarsino, buk Dr. 
šliupas kasierius ir Dr. Bacevi- 
Čia, presitentaa, pasitraukė ik 
komiteto. Kaip gi tai gal bot? 
„Kova" juk ne turi tiesos nė pas- 
kirintti, nė atstatinėti nuo vietos 
visuomenės išrinktų komitetų są
narių,o į visuomenę nėDr. Šliupas, 
nė Dr. Bacevičia nesikreipė su rei
kalavimu paliuosavimo. Mes iš
rinkome komitetą, tai mes netu
rime nė pamato kelti tų visų pro
testų, kurių tiek patilpo, erzinimui 
aukautojų, musų laikraščiuose. 
Taigi mes protestavome ir prote- 

■ stu^jame dar i^tjs prieš savę. 
Mes Širvidui ne davėme tiesos nė 
rinkti, nė atstatinėti mus reprezen
tuojančio komiteto sąnarius. Tai
gi išpultų, kad visi tie šukąvimai 
apie iširimą revoliucijos šelpimo 
komiteto yra tušti, be vertės. Kol 
komitetas ne atsilieps į visuomenę 
su reikalavimu paliuosavimo, jis 
pasilieka. Meskime sykį tuščius 
vaidus ir geriau griebkimėsi darbo, 
dabar nėra laiko vaidams, dabar 
liejasi kraujas musų brolių tėvy
nėj, iškovojimui jai laisvės, reikia 
pajiegų visos tautos, kadangi vie
na partija per silpna,kad galėtų ką 
svarbaus nuveikti.

Jeigu dėl užsispyrimo socijali- 
stų dabar musų tėvynė negalėtų 

1 nė jokio pageriino .lietuvių būvio 
i iškovoti, juk visuomenė tąsyk kai
tąs užsispyrėlius,atmetusius pagel- 

! bą kitų partijų, tąsyk ir jų įtekmė, 
vietoj kilti, nupuls. Jie dabar 
sako,kad revoliucija gali trauktiesi 
ir dešimtis metų, kol Lietuva su
lauks geresnio būvio. Gerai, bet 

• žmonės reikalauja geresnio būvio 
ir rytojuj: jeigu rytoj žmonės lais
viau gyvęs Lietuvoj, įgaus dau
giau tiesų, tai ir atsiekimas galuti
no mierio, pne kokio žengia soci- 

; jalistai, bus palengvintas. Tuom 
tarpu jie apie tuos artesnius 

l laikus dabar nesirūpina, bet dar 
I niekina tuos, kurie apie tai dabar 
’ bando rupintiesi. Tegul to neuž- 
j miršta nenuolaidus musų veikė
jai.

J. Butkus.

Guodotini Huiiarial Lietu v. 
Laisr. Sun!v.

šiuomi pranešu, kad dėl tūlų 
priežasčių, atsisakau nuo preziden
tystės virš paminėtos organizaci
jos, ant kurio urėdo buvau išrink
tas, seimo, Šiuose metuose New- 
arke, N. J. Priežasčių atsisaky
mo viešai negarsinu.
J Dėkavojų jums už pasitikėnmą, 

suteikiant prezidentystę garbios, 
progresyviškos organizacijos, ku
ri, be ypatiško pelno, pagal išgalę, 
varo savo darbą pirmin.

Nuo šiandien ptezidento vietą 
užima Vice-Prezidentas, kuris li
kosi išrinktas to paties-seimo, A. 
Stanelis, Newarke, N. J. Apie 
tai sekretoriui, ponui Dembs- 
kiui, teip ir naujam prezidentui, 
per laiškus pranešiau.

Viso labo linkėdams,
Ex-prezidentas Jonas Naujokas. 

Box 157, Madison Sq., New York. 
11.13.05.

Draugysczin Reikalai
Ketvirtas Ilietelis Teatras ir 

Balius.
Chicago Draugyste Saldžiausios Ssir- 

diea V lesa pa lies Jėzaus parengs dideli 
teatra po vardu: ,, Paku tavo j a nezi u Die
vas Neapleidžia", Nedėlioja 36 d. lap- 
knesio (November) 1905 m . Freiheit 
Turner salėj. 3417 8. Halsted st., tarp 34 
ir 35 ui. Sale bua atidaryta 5 pal. po 
pietų. Teatras prasidės 7 vai. vakare. 
Po teatrui bus didelis balius. Isžanga 
25c ir 35c. ypatai. Sala perstatymas

Plaukai rausvai rudi, taigi parva pana
ši į parvę medžių žievės, kas palengvina pa
sislėpimu nuo priešų akių. Tas ypač svar
biu yra silpniems, beginkliams orang-utan- 
gų vaikams.

Tėvyškėj orangutangų būva smarkus 
lytus. Žvėris laikosi stačias, teip kaip žmo
gus, todėl lytus puola vien ant galvos, pe
čių, nugaą^s ir raukų. Todėl tos kūno da
lys apžėlusios ypač ilgais plaukais.

- Orang-utang lengvai karstosi ir bėgioja 
po medžių viršūnes. Pirmutinės užbaigos

L KAČIŲ GIMINE.
Naminė katė yra tai vienas iš gabiausių 

medžiojančių žvėrių. Naktimis ji medžioja, 
gaudo peles ir žiurkes. Prisižiūrėjus katei 
laike medžionės, nesunku patėmyti, kad vi
sas jos kūno sudėjimas, visa organizacija 
kuo geriausiai pritaikyti prie medžiojimo, 
gaudymo mažesnių žvėrių.

Tykiai, ramiai, rodosi apie niekę nesirū
pindama, guli ant pečiaus katė. Urnai pasi
kelia, tykiai eina į kampę, į palovę ir po va
landėlės išsineša jau pagautę pelaitę.Į Katė 
turi labai jauslų girdėjimę. Tę rodo ir jos 
krutančios ausys.

Akis katė turi dideles, mato gerai. 
Šviesoj akys susisiaurina, bet tarfisoj išsiske
čia, kad patektų daugiau šviesos; juo tam
siau, juo mažiau šviesos patenka į akį; kad 
gale. 4 matyti, katė turi ję išskėsti labiau.

Visiškoj tamsoj, naktyj, arba vietose 
kur visai šviesos nėra, katė pasinaudoja iš 
labai jauslaus dasilytėjimo. Ypač labai jau
slus kačių dasilytėjimas ant viršatinės lu
pos, prie šaknų ilgų ūsų. * ,

Patėmijusi j>elę, katė prisiartina teip ty
kiai, kad auka to negali išgirsti. Mat po 
pirštais ant katės kojų yra minkštos padu- 
škaites apžėlusios trumpais plaukais, kurios 
naikina žingsnių balsę. Todėl tai katė gali 
prisiartinti prie savo aukos nepatėihyta.

Prisiartinusi prie savo aukos, katė pri
gula, paskui ūmai pašoka ir pagriebia nieko 
pikto nejaučiantį mažę žvėrelį ar paukštį. 
Prie to kojos urnai išsitiesia ir meta visę 
kunę pryšakin.(Toliau» bus.)

Inienga 25c Visus lietuvius ir lietuves 
sai ra Ingai kvieczia atai lankyti ant uito 
baliaus ir smagiai laika praleiatl.

Komitetas.

BeliuM
New B r kai n, Coon. Draugyste Žirg- 

velkio parengs dideli balių subatoje, t d. 
gruodžio Turner salsje Arah M. Balius 
prasidės 7 vai. vakare ir trauksis Iki 12 
vai. naktlM. Inženga vyrams 25c., aso 
tertms ir merginoms dykai. Visus lie
tuvius Ir lietuvaites vietinius ir aptinki 
nius ezirdlngai kvioesia atsilankyti.

Komitetas.

Didelis Balius.
Bridgeporl, Conn. Draugyste D. L. 

K. Vytauto parengs puiku balių, 39 d. 
■lapkriezio, 1905, ssleje Germanis 1379 
Main st. Balius prasidės M va), vakare 
Ir trauksis iki rytui. Inejimas vyrams 
25c., moterims ir merginoms dykai. Mu
zika bus puiki, žais kuoemagiausiuz szo 
kius ir susirinkusiems sveesiams links
ma bus praleisti laika belaukiant pa- 
dekavonee dienos. Visi lietuviai ir 
lietu vaitas vietiniai ir les aplinkiniu 
mieteliu aalrdiogai kviecziaml atsilan
kyti. !

Komitetas j

NeMzkim pagelba Tėvynei.
Juo veiklaus sulaužysime žabangus ca

rizmo. juo greieziaua invikz gerove žmo
nių, juo greieziaua užtakos žvaigžde lai
sves ir greiesisus galėsim mes grįžti Lie
tuvon po savo j>aaioge.

Musu pareiga neesti jioĮa Jftgolba.
Tam tikslui, nedėlioja. ^Fd lapkri

ezio, 4 vai. vakaro atsibus visuomooiss- 
ksi-lieiuviszkas susirinkimas suorgani
zavimui Centralinio Komitetą Bzelpimni 
Revoliucijos Lietuvoje, saloje M. Rus 
gio, 4554 4ėtb st., kerte 4ėlh si. 
ir Marsttield avė. ant Tovn of Lake.

Kalbėtojais bus gabiausi įsa vietiniu, 
turės kalba kankfnlinis. nesenai i* tiru- 
kės tas 8 i be rijos retežiu. Dekliamavoe 
eiles „laisve" senei pragarsėjusi A. Ka- 
basai nsk Jute.

Lietuvi Ir lietuvaite, kas lik myli le- 
vyneir kam lik rupi joa gerove, mel
džiam apsilankyti.

Vardan orgsmucljos
J Markais.

yra verst** lai angliuko* kalbos ir pir
mu tykiu bus d o olas lietuvinkoj klibo
je. Bus tai žingeidus perstatymas, nau 
ja Ir užimanti regykla. Szirdlngai už 
prairome- visus lietuvius ir lietuvaites, 
senus ir jaunus atsilankyti ant mus Te
atro ir Baliaus, nes bus labai puiki mu
zika, prie kurios galėsit linksmai pui- 
szokti Ir ramiai vakare praleisti.

Komitetą* 
(34—XI)

Balina!
Chicago Dr-te szv. Fnujcziszkau* 

Seraf. parengė savo 5-ta metini bailu 35 
diena lapkriezio; 1905, Subatoa vakare 
salėj e National, 585 Centre avė. ir I8tos 
ui. Balius prasidės 5 valanda vakare 
Jaunikaioziai, merginos Ir visi kiti yra 
užkvlecziami ant to puikaus pasilinks- 
mluimo.

Komitetas.

Kepurini* Balius.
Chicago. Dr-te Szv. Mikolo Ark. tu

rės savo 2-ra kepurini balių nedalioj, 20 
d. lapkriezio, (priesz pat adventus) Al
ias salėja, 32—34 Emtna st. pris Nobla 
Ir Mliwaukee ava. Prasidės 2 vai. po 
pistu. Inisnga vyrui su moteris 25c. 
Visus lietuvius ir lietuvaites kvieczia 
kuoskaitllngiausiai susirinkti, nes tai 
szis yra paskutinis balius priesz adven
tus. Tedai pasinaudokite Įsa geros pro-

Dr-te Szv. Mikolo Ark. 
(11-34)

Vienuoliktas Balius ’
E Izabeth, N. J. Dr-te Szv. Jurgio pa

rengė savo vienuoliku balių seredoj 29 
lapkriezio 1905 m. Orand Army salėja 
126 E. Jertey st. Prasidės 6 vai. vakare 
ir trauksis per visa nakti: muzikantai 

I bus parinkti n lai Ir žais smagius ssokiua.

Pafiegzkolimal.
Pajieszkau Viktoro Vitkaravieaioe ir 

Franctisskaus Sseruto, Kauno g u b., Luo
kės parėpi jot gyvena rodos aplinkinėje 
Chicagoe Jie petys ar kas kitas teiksis 
duoti žino adresu:

Jonas Viktaraviesis,
2214 Tusti n st., Pittaburg, Pa

(2i-XI)

Pajieeskau savo vyro J uoto Karpavi- 
csiaus. 5 metai atgal įsivažiavusio isz 
Lietuvos in Anglija. Jie paeina lai 
Liodvinano paeod . Kalvarijos pav , Su
valkų gub Jis pato ar kas kitas teik
sis duoti žinia adresu:

Fran. Karpa vieziens.
94 Waahington Plaee. Peisai c, N. J. 

il-XH)

Pa Besakau Povilo Sviraaauako, Kauno 
gub., Panevėžio pev„ kaimo DeikUnkiu, 
gyveno Mabaooy City, Pa. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žino adresu

Bernada Aedruleviuezia,
395 8. Johnson et., Chleago, Iii.

Pajieszkau Jono Keturakio, tavo pate 
vio Kauno gub., Sziauliu pav , Žagarės 
para p., septinti metai kaip Amerikoje, 
pirmaus gyveno Bostone. Mase 
Jis pato ar kas kitas teiksis duoti žtne 
adresu: ,

Juose* Keturakis.
3347 8. Morgan et, Chicago, 111.

(»-X!l)

Pajieeskau saro pusbrolio Dominiko 
Kutmlnskio. Kauno gub, Raseinių pa
vieto. Rauktų kaimo, gyveno pirmiau* 
Chicago j e, peakui issvažiavo in Lietuva,' 
o dabar rodosi yra Eliaabeth, N- J. 
Jis pau ar kas kitas teiksis duoti žine 
adresu

Ign KuvntDSŽLis, 
>410 Kensington ava., Kenaington, 111

Pajieeskau Juozo i^apetkaucko. Kal
viu kaimo, Jurbarko tol., 4 metai atgal 
gyveno Chicagoje ir Junzo Greiesio iai 
Kulvtu, 2 metai Amerikoje. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žine ad
resu:

Jonas Macai ui is, 
100 W. 14th Plaee, Chicago, UI.

Pajieszkau Aleksandro Radvilo, pir
miau gyveno Chicagoje. Jis pats ar 
kas kita* teiksis duoti žinia adresu: 

Fr. Kazimieraitis.
49 Hudeun avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo sesers Stasės Rlmki- 
kea,dsssimto mslu kaip įsivažiavusi in 
Amerika; esi atvažiavęs in Amerika no- 
reesiau su ja susieiti. Ji pati ar kas ki
tas teiksis duoti man žine adresu: 

Antanas Toliszts,
501 Oollinsville avė., E. 8l. Ix>uia, III.

Pajieszkau savo brolio Jono Martin- 
kaituko, sseszi metai kaip Amerikoje, 
isz Kauno gub. ir pav.'t Raudonu gm., 
Kanuku kaimo Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine adresu:

j Marijona Martinkaieziuks, 
785 Bank et., VVaterbury, Conn.

Pajieszkau savo brolio Juozapo Gri
ciaus, Kauno gub., Talaiti, pav., Alsė
džių vol., Skerstu sod., 6 metai kaip A- 
merikoje, vidutinio augumo, apvalios 
burnos, pirmiau jis buvo VVeslvIllej pus
antrų metu. Jis pau ar kas kitas teik
sis duoti žinia adresu.

Vinbentas Gricius,
Bos 529, Macedon, N. Y.

Pa j įsukau savo paeitos Elzbietos Vai 
c ai u Isv i c ilso e*, pamėlusios mane 9 d. 
rugpioczlo ir iazejualoe su Jonu Valiūnu, 
angliukai pasiraazancslu John Whalen 
Ji yra auknta, tamsiu plauku, raudona, 
o jis Jau nejaunu, suvirsi 40 metu 
amžiaus, su perkirstu vienu veidu. Kna 
Juos kur patam i* meldžiu duoti man ži 
nia adresu; .

William VVaicbiulIs, 
Bos 17, Ladd, III

(•—XII)

Redakclloft atsakymai
Protistu rašzjams. Negalėjo

me sutalpinti visų protestų ir 
straipsnių apie dalinimą aukų re
voliucijos. Gal sekančiame nume
ry) bus daugiau vietos.

Paskotinlai Baliai.
W. Pulmsn, 111. Praneštu v i tiems pa

žystamiems ir draursms, Jog parengiau Į 
du paskutinius priesz sdventus baliui, I 
nedeliose 19 ir 26 Ispkriozio Ir kvieeziu 
visus uvo pažystamu, draugus ir kitus 
taullegzius skailingai atsilankyti. 8u 
guodope

P. Karecku, 
123 Street, W. Pullman, III.

(2<—XI)

Paeiliuksminiino Balius.
Bubate> ir nedalioj, 25 ir 26 uio me-1 

uaio, dsurau pasilinksminimo bailu, 
kuris tai bus paskutinis priesz adventus. 
Grajys gera muzika, bus daug evscziu, ' 
kur visi galės gerai pasilinksminti. To-Į 
dėl visus aplinkinius ir pažystamus kvis- { 
calu atsilankyti ir paailinksmiali prieš* 
adventus.

Jos Kovarskia, 
1191 8. Oakley avė , Chicago, Iii.

Jei nori uždėti saliuos,tai kreipkis prie 
lleiuviszko agento 8. J. Rokoszo Peler 
Hand Bresrery Co. 37—59 Sheffleld avė., 
arti Nori h avė. terp 9 ir 10 vai. ryto; 
gauti ten via n>ds kas prie atidarymo ' 
ta) 1 u no reikaiV'ga. j

(B—XII)
Ar nori uždėti nauja saHunaf—Kreip- Į 

kis prie 8 J. Rokoezo, hetuvissko agen- ■ 
to Peler Hand Brewery Co., 87—59 8hef- j 
tleld ąve., arti North avė., terp 9 ir 10 
vai. ryto, o ten vieką dasižitraei, kas yra 
reikalinga prie uždėjimo saliutu.

(XII—8)

Tuzinas porieru dykai.
Iki Kalodu mes paskiriame 12 gražiu 

popieru visai dykai tiems, kurie nuo 
mus pirks gražu auksuota altorėli su 
žvakutėms ir visokiai* paveikslais, tin
kama nusiusti Lietuvon priesz Kalėdas 
savo giminėms kaipo ženklą linkėjimo 
ir atminties. Szitie puikus altorėliai 
parsiduoda po 30c., bet mes duodame 
dar pneg tam savo kottumeriams 12 po
pieru dovanu; imant popieraa vienas su 
pavinezlavooema, 12 už 25c. Taipgi 
mes pargabenome isi Palangos lietuvisz- 
kos kvepįanczice Trajankoe, bakselis 
po 50c . bet iki kalenu mes parduosime 
tik po 30z Užlaikome mes taipgi dide
le krautuve knygų ir pardavinėjame pi
giai, pirklininkams duodame gera pelną, 
reikalaujantiems peši u neziame kata! to
ga dykai, priaiuntusiems4c. persiuntimo 
kastiems; atsakymui reikia indeli už 2c. 
marke.

M ZUKAIT18, 
221 E. Main st., Ne* Britain, Conn.

Mok) kl* Anglinzka, Vokisaka ir 
LietuviMka. ,

IHbar lekcijos itteina du sykiu kas 
aavaile nuo80d. rugsėjo iki-30 birželio) 
1906 m knygos formate 12x32 coliu dy
džio. Vienoje dalyje lekcijų laipinamoj 
naujienas in angliuku laikrancaiu In-1 
verstas in lietuviaaks Ir vokiszka kalba, Į 
lengvesni*m kupratimui tngliszkos kai- 
boa; Antrojo dalyje lekcijų talpiname j 
apraskymus iss geografijos su daugeliui 
pavelkalu.parodancziu viso svieto tomis- j 
plas; trecziojo dalyje lekcija Laipiname \ 
yvairias apysakas ir ketvirtoje angiiszka, i 
vokisaka ir lietavtnkagramsfkas.su in j 
atozkinimai* kaip žodi tani ir kokioj < 
kalboj vartoti; pritiunczlame lašėjusias i 
lekcija* ir sioneziause toliaus iki 30 bir- j 
želio. užaimėknjusiem* 82 00 kada kny- j 
ga bsiigais spaudytia. duosime viena dy-. 
kai. Adresas toks.

J. J. RICKVICZ.
32 Grand st Brooklyn N. Y. ,

? (IS—XII)

Žiūrėk kM ežia!
Ugi grasiausios ir pigiausios popieros ' 

ranymui gromatu su puikioms daine- ! 
lems ir apskaitymais vaikinams in mer- 
ginsę levams, giminėms ir tt. Dar i 
lokiu gražiu pvjpreru nebuvo iygsziol. , 
kočios yra pas mus. Tuzinas 25c.', arba i 
5 tuzinai už 81 00 Taipgi parduodame i 
knygM. abrozdelius ir visohi** pnvioeze • 
vones. Reikalaujame ageniu. kuriems i 
duodame gera pelną Prtsiusk savo ad- i 
reta, o gausi musu katalioga:

F J. RUDGALVIU.
Box |27, Port Wa*hington. Wia.

Ant pardavimo Drapanų SztoraM.
Parduodu pigiai nvo drapanų utora 

vieninteli liehiviszka utora uitame dik- 
lai lietuviu apgyventame mieste. Asz 
estu lenku ir noriu užsiimti kitokiais rei
kalais. Raižykite uitokiu adresu:

Peler Fiedorczyk.
491 Ižam si., New Britai n, Conn

(XU-l)

Reikalingas blaivus lietuvis duonke
pis, gerai mokantis savo amais; mokė 
stis gera ir darbas ant ilgo; atsmaukti 
reikia adresu:

M. Algminaa
753 119thst., Pullman, III.

Dr.O.C. Reine
DENTISTAS.

OFFISAS:
Kerte 31 -mos ir So. Hilsted ulycdL 

Gyvsnimat viriui Aptiekei.

CHICAGO, ILL.

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

Pajieszkau savo brolio Tadeuszo Bi
tino, Kauno gub., Psneveiio pav., Lin- 
kavos parep., Bioziunu sodos; turiu ptie 
Jo labai svarbu reiksią. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu:

Ign. Bitinis,
834 E. Pralįst., - Bsltlmore, Md. 

(8—XII)

Pajieeskau savo vyro Juozo Danuszo, 
Kauno gub., bziauliu pav., Viekszniu 
parap., 3 metai atgal pamėlusio mane su 
maža mergaite; dabar mane prispaudė 
liga ir Jei Jis ueaulszauks ant szito pa- 
jleszkojimo, tai asz busiu priversta ati
duoti ja in siratu name.' Jis paU ar kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu:

Elzbieta Danuaziene,
47 Washington st., Cambridge. Mass.

Gramatika
ANGLISZKOS KALBOS 

su mtarimu kiekvieno žodžio lietuviu
kai j— sekaneziai: snow (*oo), sniegas, 
knoW (no), žinoti, leaf (lyf). lapu Ir tt. 
Kn|ga apdaryta, 174 puslapiai, su pri
siimti m u $l.Sčl. Pinigus yra geriausiai 
peisiutti per ..Postai Monsy Ordsr" ant 
niq adreso

P. Mikolainis,
Bot 15, Btatžon D., New York. 
—i-----------------------------------------------------
Brukuojamos MnazinoN Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Dru- 

kudjama Masti na.
Maerinn Odeli Typewrlter No. 4, 

kurios ikniolsi preke buvo 810.00, dabar 
ja galite pirkti už............................ $41.05.

Mat mes nupirkome uita masinu 
1000 in vienos subsnkrutyiusios firmos 
pigiai, todėl galime ir parduoti jas pi 
giaį. Maszinos yra naujutėlės, tik ks. 
isž fabriko paimtos.

Ras reikalaujate geros drukuojatęes 
m aiži no*, tai pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip szi 1000 inparduosime. tai jau 
kitu taip pigiai negausite.

Ritas reiks pirkti in fabriko, kur Jos 
kagztuoja po 810.00. Taigi pirkite da
bar pakol pigios yra

Gausite jas po 86.95 pas:
A. OLSZEVSKI,

24 33rd St. Pirmas namas nuo Ssv. 
Jurgio bažnyczioe.

Lietuviu Lalkrasztis
Esieina kas sanvaite Peterburge su 

iliustracijomis didelio knygos formato, 
16 puslapiu,pasivestas- literatūrai, moks
lui ir politikai. Prenumerata ant metu 
kainuoja Amerikoje 6 rub. (Pirmes
ni uosius numerius galima gauti nuo pra
džios.

Redakcijos adresas: 
Pelerburg, EkaterininskiJ kan. No. 10

Pajieszkau savo vyro, aaz su sūnumi 
pribuvau in Bostoną iss Lietuvos ir do- 
recziau su Juo susieiti; pirmiau Jis buvo 
Chicagoje, 2394 115th st. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinia adresu;

Liudvika Neimauskiene, 
cfo 8. Narbut.

82 Washburn avė., 8o. Boston, Mas*.
(XII—1)

Kozminski & Yondorf 
73 Dearborn St. 

THRTENYBE IR PASKOLOS.
Skolina pinigus ant lengvų iilygų namų 
stątypauL Agentai už atvestus koštu- 
msritu bus kuogražiausiai traktuojami.

KleateJimM Graat Work'uaM.
Nepraleisk azitoe progos.

* Laikas ingyti namui yra dabar, pirma 
kol kainos pakils.

Namai ir piečiai arti naujo dirbtuvių 
VVeetern Electric Co ir prieinanti pri 
National Maileable Co.

Maža 1 n mok ėstis. Ii kusi e Jie mokėti kas 
meaesis.

2 sukatu dviem szeimynoms namas, 
akmeniniu pamatu; Georgijoe pu*ximl 
inmunu perdem; maudyne; kartzta ir 
szaltaa vanduo, pilsčius 25x125. Rau
dos 8384 per motus.........................82700.00

4 kambariais šluba, plyti sis pama
la..................................................... 81500.00

6 kambariais stabe akmeninis pama
tą ................................................. 82800 00

Piečiai 8400 00 825 00; grynais, 85.00 
ku menests.
-Visi pagerinimai viduj ir apmokau 

vieku — sruutekiai, vanduo, guzu ir 
makademlzootoe gatves. Puikios vie
tos. Buliau reikalingumu valgomu ir 
mutiniu daikto sankrovos, aptiekot, 
meainyczioa, keptuves, isaliuno ir aog- 
liakiemio.

Šiltu psdalis yts Urp 12to» gal., lėtos 
gaL. 48tos avė ir 52 avė.

Knott, ChandlerJA Co.,
110 Dearborn st.

Ofisu vakarinėje dalyj 12ta gal. ir 
48ta avė. Atdaru nedaliomis.

James E. Hildreth, Agentas.

Nauja Lietuvisz k a Aptieka
V Atsidaro ant

Ižaiste<1 uiyczios prienzai 33 ui. 
Arti Szv. Jurgio Bažnyczioe.

j Aptieks pripildyta daugybe yvairias- 
' siu gyduolių Amerikoniszku ir Europiu- 
1 ku, o prekes pigesnes kaip kitur. Už- 
■ kvieczia visu lietuviu reikaiaujanezius 
! kokiu nors gyduolių kreiptis in nauja 
Į aptieka, o gausite viską koogeriamai.
Virstu! aptiekotgy vena lietuviuku dak
taro*. kurio pareiba galite visada gauti, 
arba galite puzaūkti per telefoną kito 

! koki norite daktaro.
v D. Gisezaa, Aptiekoriu*.

Prekes apgarsinimu.
1 colis d ruko, už 1 syki................... .50c.
Papruti pajieszkojima; ar draugys- 

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

Ctiieagoo dl- 
<13 iauaias ant 
pigumo sztoraa.

Mes perkame 
nuo iszdirbeju 
ir parduodame 
už apiaminee 
prekes.

Szitos puikios dovanos bus duodamos dykai per 
musu padekavones iszpardovjma su Žiponais. Vi- 
lagais ir Siutais. * *

Su koznu pirkiniu nuo 88.48 auksztin pora žomeziniu pimtiaaieziu arba 
geru vilkinis akelis.

Su kožnu-pirkiniu nuo 85.98 iki 87 98 apimtinai, pusaziikis satyrams apa
tinis sijonu ar pora žomeziniu piratiniu.

Su kožnu pirkiniu nuo 82.90 iki 85 48 3 merginėto* skepecziukec ar Gloria 
skėtis. < ■ -

• Padekavones Iszpardavimas Žiponu.

Dovana

$15.98

Puikus Žiponas, kaip ant paveikslėlio parodyta, 
Empire mados, sutneitu pryszakis ir užpakalia, 
gražiu vytiniu maiszimu ir puikiu angliuku ker- 
sey, atvereziamas kalnietiua, apibaigiu aksomu 
ir saujuoslemis, pamutzta geriausiu latynu, ver
ta 822.50. Padekavones 
Iiz perdavimo 
preke ......s.......................

Moteriszki Ir mergiszki madiniai Žipo
nai, kaip ant paveikslo, su pusiau pritai
kytais pecziait, dirbti iss puikios kersey 
mėlyni, juodi, futor ir pilki, padaryti 
be kalnieriu, apvAžioti aksomu ir api- 
baigti gražia pynele, vertes dušimta doi. 
Padek* ve nu Iszpar- 4** /v 
davimo Qw
P^ke...........................

Madinis žieminis žiponu, kaip parodyta ant 
paveikslėlio, juodu ir nauju varvu puikiu ang
liuku kereey, vėliausiu liuosu dirbimu, gerai pa- 
musztu iki juosmeniui, utracbaniszkss užrailo- 
jam*s kalnierius ir rankoveliai, gražus uniuri- 
niai suvisai mai tos paezios varsna paprasto 815 00 
rusais. Padekavones /X
iszpardavimo W U U K
Preke........................................ipVavO

J i
Padekavones Jszpardavimas Vy

ru ir Vaiku Drabužiu.
Vėliausios mados skrybėlės dykai su kožnu 

siutu ar plostczium nuo 89.00 auguty n.
Vyriszki puikus maitzyli ploszcziai — kirpti 

pilno 50 coliu ilgio, juosiamas užpakalis, geru 
apdabinimu. labai madinis, 
vertos 910.00, *zitame " VĮą fkl I 

>iak pardavime............................... ęD

įVydsiki gražus juodi keroey ploucziai — pa
dubti su uždarytais krūviais, venecljini* Berne 
nini* pamusiimu, rankomis 
kimsztos perpetes, verte 215 00
Uk...................................................<PVB f V

Vyriszku gražus tikrai vilnoni* Vicunuploszcztus —pilnu 50 ir 52 coliu 
ilgis, venecijiuis liemeninis pamuszimas. rankomis d M
stziuletos siūles ir rankomis dirbti perdem, 825.00 verte, | Q

Vaikinu Ozford pilki ploszcziai — pilnu ilgis 50 coliu,J O 
geru apdabinimas ir padarymas, verti 27.50,

Vyriszki puikus worsted tikrai vilnoniai cheviotiniai siutai — visokį dy
džiai, su venecijiniais ir sekiniais liemeniniaia pamušalais, pard .1 tejami

$9.50 iki $18.00
Pataisymai atliekami Žiponu ir Drabužiu Skyriuose iszla- 

vintu kriaueziu dykai.
Ponu Fel. Radivillu abelnu lietuviukas pardavėju »r daugybe kitu 

lietuviszku pardavėju vyru ir moterų visuomet patarnaus jums ežia.

Padekavones dienoj atdara Iki 6 vai. vakare. 
Nedeliomis atdara iki pietų.

lietavtnkagramsfkas.su


1

Reikalingos 3 partaiejos.

KALAKUTAS

DYKAI

t"

r

DEGTINE
Pirkte aeriaunta Tai yra pl<iau*ia.

Mes parduodame for 
niezius ant lengvu 

iszmokescziu.

Lietuviški pardavėjai:
Ad. Szilingis.
Jon. Bajorinas ir 

keletas kitu jums 
noringai patarnaus.

f Halsted, 2Oth čc Canalport Avė.
Pradėjus nu* iio* dienos lik ųadėkavonė* dieeo* vakarai (Tkanksęlviaf day) ketverųe, mes duosim* su kiekvienu pirkiniu nuo $10 
doi. auKitin musu vyritką drabužių skyriuje DYKAI dideij riebų kalakutų, žąsį, skrybėlų, parasonų. basų cigarą arba bonka geriau- 
gios raginės Grukenbeimer scioiko*. Taipgi prie pirkim* metodiką gatavą drabužių, duosim* dykai ramuto** pirttine*. Ulklnj 
parasonaarba skepečiuke*. Musą didžiausias riekiu* naujausios mados drabužiai ir mažos prekė* tikrai jus nžganėdins.

Vyriszki Siutai ir Ploszcziai
po $7.50|

Jie yra kirpti iš gerų madinių ge
lumbių ir yra su pamušalais, apdabinti 
ir padirbti teip, kad tinka dėvėti keliems 
sezonams. Jie teip išrodo, kaip kitų dra
bužininkų pardavinėjami po $12 drabu
žiai, per šitą išpardavimą $7.50

nimas £5 ant 
ar pto&iaus.

Moteriaaki Žiponai, to
ki kaip ant paveikslėlio 
labai gero U k ra i vilnonio 
keraey, stomuo ir ranko
ve* pamuma salynu, 
juodo*, mėlyno* ir kaator 
■palvu, verti 120. tik

$16.00
Mergaiciiu žiponai, la

bui gero vilnonio si beline 
apdabimi pyn*!e,apibai
gto* siūle*, dydžiai' 4 iki 
14 metu, apalvo* mėlyna 
ir žalia, 44 00 verte*, po

$1.98
Vilaginiai Šalikai.
Vilaginiai *salikai. la

bui puikus klausiniai šaš
likai,kutuotai* pažemiais 

tamsiu ir ssvieaiuspal- .
vu satynioes a paeitos. .
verto* *8, speeialisska S
pardavimo preke tik

$5.00 ,

pirkliBtoktoM.
•ikveto-

•Įsa tvino oeo U 00 susiuvi Nuovlia etiliakyau La vakarM neo Ch lango, 
ar la ryte* eeo Nev Yorke, *sei reikalaujam* 10 auoeslmtl p*4«a*imai kM* 
to. Mite kerte beak m Entebalse peiltriao. )*< mae ateakaatl jr kad mes pada
rom* vtaka. n BeuseMM. Bh*M panini per piaigial pryieka ar apdraaato- 
rne teteik* MOBBSuI FORST LrKOMF.,kkfcTE ANTROS ir SMlTHFlBLD 
GATVES. P1TTSMURGE. PA.

Pantslaeėyk asaaa pnvaUsakaji protu leraesa. Kabe* ii* mase prakiš: 
8 meta sea* Rartae ar Korale* Degti**.;;.............. I1J* aSgaltoe*.

15
Terbely ir Slivevtt* J ■*•
Kunelte.lG*r“*taloLM*’** Sbeny Vyaal

MOKKJ8 FORST & CO.,
Cor. Second A ve. & Smithfleld 8t., Pižtabur*, Pa.

aagaetya

MARJA DOWIATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub. Bsauliu pavieto.

723 W. I8th Street.
Anl keliu sanvaiosiu lai valiuoju ant 
▼akaelju ir in ortse ateilanko tik fpa 
nsdeliais ir ketvertais nuo 8 iki 11 ryt

TeletutuM: Ganai 7088.
Taiefonuot galina Im kiek vienos 

aptiek oe.

Ernst Tosetti Bravoro Alus

Pasirodavyk su. Lietu visiku Daktaru

Chicago Medical Clinic
344 So. State St,. Chicago, Iii.

Vilagiai&i tiaJikai— 
pilno dvigubo ilgio 
vilagiiuai kiasainlai 
ualikai, 5 didelema 
v uodegoms paprast* 
•15 rusata, m ui u tpe- 
oialiuk* prake lik 

$10.00.

Yra reriauaiM ir aveiktauBiu alus įtarti vImIbuu žkomom. Mali Tome 
8*ta*r, Tos Exportaa. Bavarian ir Bobamian paniduoda ki*kvl*naB« 
Baliuoe but«lluoe*. Bacikonla turima tokio pat ratuako alų, dalto aoradanl 
užaideti nauja aaliana, arba turvdami prasta alų ir aoradaai permainyti aat 
ffero, kuria vjatoma tiktu verti, kreipkite*! in varytu*®* oflu • valanda ryto, o 
aaa patarnauti u aavo tanUecsiana kucceriauaiai Ir parupinaiu vtaka, kaa tik 
reikallafa. !•« kilu mieetu tau t teeitai kreipkite*! per telefoną arba raaitu, o 
aai daalatyaiu alau* kiek tik reike*. arba pat* nuvykaiu apžiūrėti ka* tuo** 
dalykuoee yra reikalinf*.

8u **irdin<*i* velijimai* ***o tnuUecsiam*,
Liet u v isi kaa Agentas, Joeeph J. Krasowaki.

Ernst Tosetti Brewing Co.
40-th and Butler Stn, (’HICAGO, ILL.

Tel. Yarda 656.
Gynėsimo adreama: 3148 80. Auburm Avenue, Cbica*o, 111

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

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

Ąr tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta 
ukvatbs, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą 
stantis, nespakainas ir užerzinantis? >

Ąr atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plemus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora- 
tiškusi sapnus, nubegimus sekios, patrotytą vyriškumą, .lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles ligą, Puletekj, Pąsidiuinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos?

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

1 Rnszyk klausymo lakszto ir gausi rodą*

Vyriszki Puikus 
Siutai ir Ploszcziai 

po $10.
Šitos rųšiee yra šimtai 

drabužių naujų madų. 
Kiekvienas drabužis yra 
užtikrinamo gerumo, į<i- 
darymo ir pritaikymo; 
jie pilnai yra užtikrina
mi iš kožnos pusSs, visi 
populiariškų parvų ir 
kirpimų, kirpti 44 iki 52 
colių ilgio; tikras užčėdi- 

‘“"■“"$10.00
Vyriszki puikiausi siutai ir 

! ploszcziai po $15.
PĮoėčiai yra lygus aukšto darbo ste- 

liuotiema kriaučiškiems drabužiams ir 
dirbti iš naujausių šito sezono importuo- 
.tų audimų, visokių ilgių, daugybė pasi
rinkimui madų. Siutai dirbti su liuosai 
pritaikytais pečiais, padirbti su atsidėji- 
my/iš gryniausių vilnonių gelumbių, dy
džiai tinkanti kožnam vyg 
rui, $22 ir $25 vertes po ąplOaUU 

Drabužių skyrius atdaras kas nedėlia 
iki pietų.

Kiekvienas drabužis turi tikti kaip rei< 
kia pirma negu jis apleidžia mųsų Morą.

. Geriausias Storas Žiponų Chicagoje. .

Motor ink i Žiponal, 
labui puikios grynai 
vilnone* keraey, ap- 
acaiai apdabmti Juo
stelėms o kiti *u nau
jai* pusiau pritaikin
tai* pernai*, pamosi 
ti autynu. *15. tik

$9.98
Motertazko* skrybė

lė* po *3 48, labui fra- 
iio* ranku darbo m 
uilkinio aksomo, viso
kiu purvu, verto* po 
M.OOtik po

$3.48

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

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

Heilą vi

Stet>«4klinKa Naujiena!
Patys žaidžianti Saveutuju

pasakytai grabas, Beturintte

SZEIMYNA arUatiMkal padirbto Iv greito! 
meilavote.

Ant 17 Akmens 
£s±2sžLiiirodehs
■u ir neatstosią*, s y 
risucsi ar mnu-riiTkas, 
UK auksuotas, dvigubi 
-Henting** lu kutai, 

tarškiai ieskvtetkeotas. 
Jnkrai gersi laika rodo
fe ez nkei'o tarnu, 
Ka po geriausiai laika 
taikantis; gvaran-

Sxy laikrodėly p»-i .n 
kiM C. O. D. aot kiekvieno adreso, ao aavelyji- 
Bl tosrgzamiuuoti Je . □ bu« toks kaip rasto- I 
m®. eSeimck* expmai $S 78 Ir atvesimo 
Rautui ir paiUmk teikroSeĮj. jai ne. Bemokėk 1 
Be vieno oento. Atmink, kad ui. toki pat laikro
dėly kitur mokėsi *36.00. Prie laikrodėlio du 
prw-d»tūel4K auksinta labai Mtakcc.iie.y 
Ba kompasu dykai.

Roelslor Iitch Co.. *Itlch Co.. 8 
Central Bank Bldį. Chlca<n.

Kaulai kur tu 
begi? Nuyl pa* 
Petrą Szlekl nes 
-labai isztroszk**, o 
pa* Ji galima at*i- 
vedytl, ne* jis turi 
puiku ir szslto ba- 
varska siu, gardžia 
rask* ocziszczena 

----------------- — arielka, cigaras net 
taz Havanos, o iszsigeru* gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
Ilgiau su tomistą kalbėti negailu. Lik 
veika* turiu skubinti*. Prie to ji* turi 
Eiki* sale dėl veseliu ir mitingu ir pa- 

tuso kiekvieno, o ypacz až tlumooziu 
Susikalbėti anrliszkai. Ateikitepaa ma
ne, o asz Jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
taz kitu mieetu galite gauti pa* mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
8321 Auburnjav., Chicago, 111.

(Tarpe 83-io* ui. ir 33-io Pi.) 
Telephona* Yard* 6012.

Lietuviu darbininku laikrasztis

Talpina pi:aa» ir teisingas žinias apie 
judėjimą darbininku pasaulyje ir ošia 
Amerikoje. Straipsniai, apysakos, eile* 
ir kiti visi tilpę reszteiiai yra kiekviena 
atimanti ir pamokinanti.

Platinki te, draugai „ Ko va”, vieninte
li laikrassti, kurs gina žmonių darbi nin
ku reikalus.

Preke: ant metu 12.00; ant puses metu 
•100. ■ i
! Raižydami adresuokite taialp:

| „KOVA,“
’ <12 Biegel *tr., , Philadelphfa, Pa.

VIDURYJ YRA UŽSLĖPTA AUTO- 
M AT ĮSEK A PRIKTAI8A, KURI UŽSUK
TA ŽAIDŽIA 8ZVE.NTASOIKSME3.QBA- 

. ŽŪM. BALSINGU IB MALONUM BAL
SU.

Be to inx<lirbanae dar:
SALDŽIAUSIA SZ1BD1S JĖZAUS, N ĮKALTAS PRASIDĖJIMAS MARIJOS. MOTI

NA DISVO SOPULINGA. KABAUENE DANGAUS SU KŪDIKIU. PALAIMINTA MA- 
RIJ<*MKRGE SU KŪDIKIO. SZV. JUOZAPAS IR SEV. ANTANAS.

Kadangi dirbame tuo. pav-ikalna pa t y a, tol galia* perdaviau juo* labai pigiai
Kaina tiktai 83.00. Verte daugiau kaip 818.00.

Pavelkalae toto nanczlam* la vlaaa Kalia Aaarikea ir taip apipakaodama, tog Uan-
ardmu:

MU8ICAL SUKINĘ FACTORY, 
816 N. Hamliu Avė., C'bicago, Illinois.

£LY* Aplinksmink Savo Namus,
m*t gatava. Jokio bmAiIo mailkte amlkia. kūdiki* nll 
bateli. Kodnai pirkikai Itebisi ir diiaugiatl. nr» ją teu-

r įtarti girdoj imami. Atmoka sa
|/®tf V». k,u,» .u vu-na Kakhia .likdama muiAi 

.» Į. k.. . .dn..u. .r -• u.-
a

Z’U/.JI d,. ..i...
Į J ■ "p apdare. >u munka. Rrikalau)ant. tnu,ik»li*ka»kr.n.l-
Rn A V f- Q f Y* yra neariama apturėjo* SS.OO. Ltekfny. užmokama ip-4 l»\l\LO nUMt ** • turėjus per Ei preso kompanijų. Agtnlai daro piaign.

Prieiunelc 8c. stempsi dėl tasitalioso.

STANDARD MFG. CO. 76 PARK PLACE, P. 0. BOX 1179, N. Y. DEP. 5.

0 kas ežia?
Ugi popiero* rasiymui gromstu, pui

kios su gražiomis kvietkomis, su viso- 
kiši* daili*!* poveikslsto ir gražiais pe- 
sveikinimsis, tinkamai* kožname atsiti
kimo ir laike, parsiduoda visai pigiai, 
ne* tik po 25c. ui 12 popieru su konver
tais, pri* kuriu pridedu dar dovanu nau
jausia kabala su iszreiszkimu kasyra, 
vertes 15e. Nenorincsiam kabalo pride
du puikia pavinezevone ant paveikslo 
altorėlio, arba ka kita ui 15c. Už $1.00 
0 lusinsi. Reikalaujame agentu ir duo
dame gera uždarbi. Adresas.

C. G. Agent,
8ta W. Box 14, - Brooklyn, N- Y.

l‘a.<arga sergantiems vyrams.
Vili inndl.nl n lai ganingl gydymai per gro- 

matai yra Uk *11 lojimo pinigo nno ligonio. Jel- 
go tikite in teliybe Ir reikalaujate pagelboe noo 
oielkreealnma lytlnko bei nerriizku Ir kitokia 
lig" (tesgydome ano girtybei — neginant galima 
iadooti gyduolei) tu moto Naujautia Methoda, 
noo kanto tukitaocalai paiigelbelo Km nori 
rodoi. tepriiloncsla ui lOc/itempu, o gaut vila

Koenigsberg Speciallsts, 
Box 108, No. ėoath Eight Street, Wtlllamibart 

Broeklyn, N. Y.

Tiktai 10 centu.
Nauja* vadovėlis anglisskos kalbos, 

verto* 50c. gaunsmss tik už lOc.,pri*iun- 
esiant gromstoje sidabrini deszimtuka 
tnvynioto popieron ir 2 markes po Žc.

W. J. PETKGN,
303 N. Main si., Brockton, Mass.

(84—XI) .

JOHN'S ELIXIR 
Užgydo visas skilvio ligas, negromaliavlma. 
negalęjimg valgyti, skaudėjimu krutinės duo- 
binkejė Ir stonuose, atsirūgima vėjo ir negar- 
dilu skystimu, gurgima ir Užpūtima viduriu, 
ėdimą remoi, jautime lyg guzą arba kamuoly 
gerklėje Ir negalejima jo nuryti, suspaudimą 
szirdles. gumba, vėmimą rvtmetyj ir atsikosė
jimą tlnztuskrepilu. kartais labai pa juodavo- 
siu. pclkartejima burnos, diegly, greita pailsi
ma arba trumpa kvapu, skausmu viduriuose, 
tryda, apelvelusy, isiakylusy ir skaudama lie
tuvy, bėgimą kraujo Įsa dantų smegenų, silp
numu viso kūno Ir plauciiu, szirdles plakimu, 
negalejima miegoti, sunkuma galvoje ir kojo
se, snauduly, o ypatingai po pietų, pabalime 
ar pegeltonavima veido, svaigimu ir skaude- 
jima galvos Ir dang kitokiu nesveikumu, pa- 
elnanczlu nuo nesveiko skilvio. Jeigu turi nors 
viena lis vintui paminėtu kenkiu. Ui tuojau* 
orderiuok John’s Eliilr geria ūse gyduole nuo 
skilvio Ilgu. Gkunatn sn virsi joo midekavoniu 
ant nedėlios. Preke 81.00 ui butely,« buteliai 
ui »6.00. Viduriai turi isaslliuosuotl magiau
siai syky ant dienos ir jeigu to nepadaro. UI 
Jte T*“ ne*n>‘kl: , Kattdok J*te*s Lhrer Pilis. 
□ uoviuuria užkietėjimo. Ūkui JSc ui skry
nele. Inde k pinigus In gromata ir adresuok 

JOHH'S tUPPtr HOUSE <i&£V.

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Al turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytojo V aisti - 

jose ir Kanadoje.
Per 20 metų ai pasiŠvcnčian gydymui vyriškų ligų specialitkai.
Al gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei 

pasakysiu, kad J ūsų liga yra ilgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite j mane ypat Jcai ar per laišką.

Ligas pūslės ir inkstų, kraujo -r išbėrimo ligas, blogą atmint], 
pražudytą vyrišką pajiegą per savLa~ybą, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi ieka be skausmų.

* Al tūkstančius išgydau vienais metais.
Al darau Įimtus operacijų kas mėnesis.
Ai galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilan* 
Atsiminkite reikale atsišaukti ar ralyti pas (kyti.
Dr. L Landės, 140 East 22nd St, New York City. ?

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplaikysite Dr. Landės naują knygą 
turinčią 82 puslapiu ir 24 abrosus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

PREKYSTEI ^ ir ‘"n
gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Kozaam kuris Btsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu 
Naują lietuvišką Katalk<ą dykai. Kuriame yra širt- 

tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
kurio matysi jog mano tavorai pirmo* 

kliasos, o prekės pricinamiausios.
SgjSjKSs Aptteliavititus atlieku greitai, ir išsian- 

čiu į visus Amerikos miestus. Adrtiati
M. J. DAMIJONAITIS,

3x08 So. HALSTED ST., CHICAGO. ILL.

NUO SKILVIO.
NUO PLAUCZIU. 

NUO KEPENŲ.
DR« JEAN SIRROM,

Del daugelio pagydymų tavo trimis vaistais, yra dabar taakei vadinimas
SZEIMYNISZKU DAKTARU.

Gali už&djrtl pinigus, kuriuo* iteokėtumet daktarai, iimėgindatnsA 
jojo vaialus; o jei sykį Juo* pamėginsi, pamylėsi juo* už jų Kerę, kurį jie 
tau padaris. Jie yra pripažinti Ir vartojami daktarų lifonbuciuoee perdėm 
po vim svietą

PK JEAB •IRS010 SKILVIO ITIPmUTOJAS yra tikras Ir neapsirik Ūmu 
vaistas nuo Dyspepsiios uuOĮimo. UhliisMesIs Žyvatavime, Svsigulie,
Gaivetksadžie. Abelno Nesilptas ir visų Sugedimų Skilvi*, kįlanČių nuo nere- 
guliariiko ir beeaikinio valgymo.

PR. JEAN SIRROM’O PLAUČIU STIPRINTOMS yra pilnai užtikrinama* iž- 
gydymui Silpnu plaučiu Sritines Bronchito ’ Onovoii, ar bile kokios Plaučių Il
ges. Yra tai tikras vaistas nuo Kosėti*. Peršalime ir lt., Ir tt.

DR. JEAN SIRROM’O KEPENŲ STIPRINTOJAS galutinai iUrydl* arčiatmius 
kėlusio Užkietėjime Vidurių, Vangių *r Nsveikiančių Kapenų, Vsja- 
ir tt. Jis ižgydis visu* nereguliari&kumu*. paeinančius 

.*•-
Prekė kožnam SI.00 už bonką, arba ieAioa bonkoa už S5.00. Gali užsisa

kyti po 2 bonki kožno, ar kaip tau patinka, padarymui čeAių bonkų. kurios 
tau atsieis tik S5.00 už kelis* bonkas. Siunčiasi kotnu adresu apteiktus 
Erpreso ar pačto* piniginį prysaką. Dabok ant ženklo, užspausto ant kamš
čio. Be Jo nėra tikras. •

MORRIS FORST and CO., PITTSBŪRG, PA.
Pardavėjai snt Suvienytą Valstiją ir Kanados.

RteilikiBUsJ 
viną, Drugj. G 
nuo Heveiko*

NESIUSK PINIGUMHMHi?
M86i|MiEKte£38MHMII^ta jdent regentutt minu tovoro* ir kstoilocu tesdooeliH tnk- 

lolirrln »<Tt„ preientui tnuiu Icoetumen> 
slnnik niurni pilna Mm adma Ir artlaueta espreio ita- 

olja. o mei tau prteianitme t kmnpteta lekanriu tavo- 
ru: 1 boztteta eeiHe Cigaru: 114 A" autaiMa arba 
nOfliei vyruką LaUtrodtli. atdaru viriam (pa- 

I minėk kuri nori) girai laika radaati tri^. kaip 
tM.oo vrrtfy laikrtHiilU Ir gvarnnclja ant S metu

Aptato, įJOaHoi

/psrto, 4 Bariai Diimantaii ir i gmtraltiaU * liksi tai 
/busintMu^ta viena plluėln. (tiku iiklota skrynute. Kada 

' atvei, pertiurėk vtaka Ir jeigu tau tie delktai tinka, utmo- 
kek esteriui 43 07 ir atVeitmo kaitai ir paifhnk lavonu. 

n*a n*mok<k ne vieno cento, viskas ko mes norime, kad rvkomvndnolumvl muilavo 
m*. Šile daiktai in moterilku laikrodėliu it-48ooiin Ilgio lenclugvllu kaUtuoja *4.74. Mei 
jum prialunstl tau ir paėtu. jeigu uėpraeymu prlsiunii visus pinigu* ir 3Sc ant padto

L. A. MOLLAND A CO. 155 Washfaffton SU CHICAGO, ILL.

iravlz,. Ilalmati- 
Stalas ir visas baž-

iarb* guod.>uni Knntgat, kad Ju»u 
Ipti savo tBBtctę, paveskite ji tikrai

parėdus.
darbas bute priderancziai atliktas

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
116 W. Dl vlslon 8t, Ckieago, III.

F.PBradchulis 
Attomej ud Cooiiselor it Ui. 
Ckaaber o! Commerce BM<. Boob T0I 
S. E. Cornar LaSalle & W**blngtoa M*. 

CHJCAOO, ILU 
TelBpbooe Mala M42. 

WteniBt*ii8 lietavys advokatas, baigM 
mokalą jnrtaprodeoeijo*ežio* AraBrikoj 
W®da protraa kaip civiliBzkaa taip ir

Be*. 8112 8. Halsted arti 81 n*e*.
Tel Yardt «0M

Kožt-ia Tauta turi Didvyrius.
Lietuviai didžiuojasi savo didvyrius, Didžiais Lietuvos Kunigaikščiais: Gedeminu, Keistučiu 

bei Vitautu, kurie Lietuvos neprietelius visada su geriause pasekme.pergalėjo. Prancūzija garbin
ga su ^iapoleonu Bonapartu,kuris ne tik tautos priešus pergalėjo, bet visai pasaulei atidarė vartus į 
laisvę.' Kitos tautos ir turi savo didvyrius.

Tarp daktarų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius su geriause pasekme perga
li, tai yra ligas visokio skyriaus/tuopi Vokietija džiaugiasi su Pruf. Dr. Koch. Berlyne; Anstrija DržL»- 
renti; Amerika New Yorke sn Dr. E. C. Collins M. L sn kurinotn joks kits daktaras ne institutas negali susily- 
gint, pergales* ir visokių ligą išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba nekurj laiką pa- 
gvdę pripažino už neišgydomas ligas, tai Dr. E. C. Collins M. L so geriause pasekme tas ligas pergalėjo, 
o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos išgydydams nuo: plaučių ligos, kosulio, kepenų,inkstų, 
vidurį^ ligos, kraujo nečystumo, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo; skaros (odos) ligas ir nie
žėjimą, lytiškas silpnybes, slaptas ligas vyrų ir moterų, sekios n u beg imą, savžagyftę su jos visais 
apsireiškimo vaisais, nervų ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro (slogos), pūslės, galvoj spiegimą, 
miegusįtumą, geltliges, skausmingas moterų mėnesines ir baltaises antdrapanes, užsikrečiamas piktas 
ligas, kaip ir kitas kurios ant nelaimės žmonių ir kankinimo atsiranda, į urną laiką išgydo pamatiškai 
ir išgydyta liga ne at
< Dr. E. C. Colliu lastitntas yra dįcfžiausias ir seniausias Amerikoje, apart paties profe

soriaus, tam tikri Daktarai Specialistai ant visokių ligų reikalaujančiam sveikatos, visi iš vien ištiria 
ligą, irikaip pripažįsta už išgydomą, tai speciališkai dėl kažno ligonio, sutaiso vaistus su kuriais tu
ri būt ^gydytas. Vietoje vargintis savę ligoms, ir mėtyt pinigus daktarams kurie neišgydo, arba ku
rie serga o dar nepradėjo gydytis, tai be trotyjimo laiko rašyk stačiai pas visiems žinomą geriausia 
Dr. E. v- Collins M. L o jus sveikata į trumpą laiką bus sugrąžinta ir liksi sveikas per tam tikrai pritai
kytus iaistus

Jejgu sergi ir nustojai viltį išgijimo, tai Šiądien rašyk ant žemiaus padėto adreso, o busi dėkin
gas, neis niekad nebuvo atsitikimo, kad reikalaujantis sveikatos, dėl jo, su sutaisytais vaistais, varto
jant ir (priimant pamokinimus ne butų buvęs išgydytas.

IŠ daugybės padėkavonių, Čionai s keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
(torbiBfi Dr.OoUtB* lauitoto SpaetalUtol 

ŠiauBBi •• diditouiiu diiaaema praarta 
judi, bad jau e.u pilnu irrlkai Itfvdyiai

pMigadininif buvau gavu>: nu n*prr»io)ei>-

diegliai irabrlnaa k a no akaudfjimat ariSpa- 
•akytai man f kankino, kad net gyva buvau 
gatova | Spmg liiji. Kiti daktarai irdaktar-
km t>Vko<

U 14«y0#. !t»i tikrai it. buk lai. n«-a nvMtiki- 
jaa kad kba manf t*rydylų po tokito Hroa 11- 
(toa; u* ta] dar kartą 14 tari u 11 tikro* tirdl** 
dkUiinila p«d4kivonc.

INI na Juodon*..
Julijona Wlda.

Brangti, Pratvecriau:
O dabar ai Jonai Pmky. dėkavoju Jumi

vau p*r kūno rakkakiui ir nvHtnanymą. Tą. 
valitel mauf kaip naujai atgimuiį padar* Ir 
dabar rengtuott ■enytia Ir gyvrmiu laimia-

!« Harockn St.,
Prraky,

Jobslovn, Pa.

vaa buaia tol juma dHmvtoia, • Btekinaia gir-'

n*pag*llwjo, o 
tikrai pripadysta Jai

Jąailgydjtoa,
Joaeph Škada,

Duryra, Pa.

Kristina Partenka. 
1814 So. ISth St., St, L»ui». Mo. V 

ligydyta tirgui per metu po mukau, palagn.

f Kuris neri, kad išgydytus Męsrslnt, tai užlaikėm didžiausioj slaptybėj.
Kad taip prieinami, Rotais* atsišaukęs asabiškai arba per gromatę,.aprašant savo Ilges silpnybes lietuviškai, kožnas ser
gantis jampa išgydytas ne tik paprastoms, bet chroniškoms ir uisi sent justoms ligoms, tai be atidėliojimo ateik arba 
rašyk <jar šiądien ir nesikankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, tai prisiųsk keletą štampų ui prisiunttmą. bus 
prisiųsta Jums dovanai knyga “Vadovas į Sveikatą”, parašytaprof. Dr. E. 0. Oolinao, ii kurios didelią naudą apturė
site, nes Ji kaip sveikiems.teip ir sergantiems labai naudinga ir tūkstančius žmonių pagelbėjo.

Visada rašyk savo adresą aiškiai, adresuodami:

Dr. E« C. Collins, Medical Institute,
140 W. 34-thSt. - (tarp Broidnj ir i In.) . New York, 1N.Y.

D ii vietinių Institutas atdaras koiną dieną nuo 10 iki 5 vsl. pe pietų. Nedėtiems; nuo 10 iki 1 pel. po pietų.

Clarekson. Neb.
i nuo sksuerolngo ir baltąją antdrspe-

40 Walnut St., Pboentrrilte, Pa.
Išgydyta, nuo uirisenėjuiloi viduriniu orga

nų ligos.

■ - ZJ-. --'į. ■■ ■ •. . d

i
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