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tai pareikalaus, apart ko kito 
_ ir sugrųžinimo karės kaštų, 

Kare Maskolijos su Jil-j kurie iki šiol jau pasiekė 600 
ponija._Įmilijonų doliarių. Japonija

Naujas maskoliškos kariu J g***11^ karę dar kad ir
menės viršininkas, jenerolasj kelis metus. Nė žmonių, ne 
LinieviČ,neįstengia niekur at- greitai nepritrūks,
si remti ir apsistoti ant ilge- .Paskutinės užtrauktos ant 
snio laiko; stumia jo armijų! 150 milijonų doliarių pasko-

Poli tiszkos žinios.

ponija.

japoniečiai.vis į šiaurius.
Ghiniečiai pasakoja, buk 

Japoniškas vadovas prieš Li-- 
nevirto dezorganizuotų armijų 
stumia tik dalį savo pajiegų; 
kitos japoniškos armijos ren
kasi K iri ne, iš čia rengiasi 
traukti tiesiog aut Vladivo
stoko; o viena dalis paskirta 
traukti per Mongolijos kra
štų ant Tsitsikaro, o nuo čia 
ant Chabarovko, Siberijoj.

Dabar jau veik visi masko
liški laikraščiai reikalauja, 
kad randas kuo greičiausiai 
užbaigtų karę, kadangi juo 
ilgia* užsitrauks karė.

los užteks iki balandžio mė
nesio ateinančių metų. Mi«, 
skolijai vedimas karės kaštuo
ja dvigubai daugiau negu Ja
ponijai. nes jai viskų, prade
dant nuo kareivių, baigiant 
maistu kareiviams ir Įiašaru 
arkliams, reikia gabenti toli, 
9000 viorstų, Japonijai gi ka
rės laukas arti, prigabenimas 
visko kaštuoja daug pigiau*; 
ant galo ir japoniškas karei
vis reikalauja mažiau, nors ir 
daug švariau išrodo už ma
skoliuj.

Japoniškas ambasadorius 
Vindobouoj sako, jog klysta

juo didesnius plotus apvali- ^e* kurie mano, buk Japonių
dys japoniečiai, juo daugiau jai greitai ant karės vedimo
jie pareikalaus nuo Maskoli- •; pritruks kareivių, ginklų jr 
jos. Jeigu sykį apvaldy* 
Vladivostoku, reiks jį nuo ja
poniečių išpirkti.

Dar pereitų sanvaitę ina- 
sko^li šaukė, kad jeigu japo
niečiai nori užbaigti karę, tai 
jie privalo kreiptiesi prie Ma
skolijos, bet ji neduosianti 
nė . šmotelio savo teritorijos 
(žemės) ir neužmokėsianti nė 
kapeikos pinigų. Dabar, 
vienog, dar apie užmokėjimų 
karės kaštų nekalba, bet jau 

_ siūlo japoniečiąms yisųpieti,- 
nę da i salos Sachalino. Pa
sibaigus sanvaitei gal sutiks 
atiduoti visų Sachalinu, nors 
jo japoniečiai dar neapvaldė 
ir dar neprisigriebė į tikro
sios Maskolijos plotus. Rods.

♦baigia vyti maskolius iš Man- 
džurij’os, bet jau keli metai 
atgal, ne vien Japonijai, bet 

" visoms civilizuotoms tautoms
Maskolija apreiškė, jog Maų- 
džurijos sau nepasilaikys: tai 
dabar turi bent išsikalbėjį- 

; mų, kad išpildys tik savo se
nų pažadėjimų; nors be smū
gių, kokius gavo nuo japonie
čių, to savo pažadėjimo” ne
būtų niekada išpildžiusi.

Pereitų sanvaitę, Carskame 
- Bele, po caro viršininkyste, 

atsibuvo kariška rodą. Laik- 
. i raščiai garsina; buk nors visi 

į. ministeriai, išėmus dviejų, 
'• balsavo už užbaigimų karės 

su Japonija, bet caras ant to 
nesutiko ir reikalauja tole
snio jos vedimo, mobilizavi
mo kariumenės ir išsiun
timo ant karės lauko 400000 
naujų kareivių. Carui prita
rė i tūli caro giminės kuni
gaikščiai Toliaus kalba, 

Į buk kunigaikštis Mikalojus 
keliaus į karę ir paims virši
ninkystę ant visos armijos 
Azijoj.

% Ne paisant, vienog, ant vi
sų užsigynimų, ant beržių 
laikosi paskalas, buk per tar- 

. j pininkystę Prancūzijos užru- 
bežinių dalykų ministerio 
Delcasse ir prezidento Roose- 
velto prasidėjo tarytos terp 
Maskolijos ir Japonijos ant 

Į, užbaigimo karės, bet nežinia,
nė kų|Maskolija sutinka duo
ti pergalėtojams, nė ko tie 
nori. Matyt, kad tikros ta
rybos dar neprasidėjo, bet tai
kytojai stengiasi dasižinoti, 
ko pergalėtdjai nori ir kų 
pergalėtas sutinka duoti.

Japoniški^ppbasodoriaiį e- 
. santi Austrijoj, Prancūzijoj,

Anglijoj užtikrina, buk apie 
kokias nors tarybas nė jokių 
žinių negavo, o jeigu jos bu
tų pradėtos., tai ambasadoriai 
juk žinotų. Japoniški amba
sadoriai, esanti Europoj, tvir
tina, jog Japonija nesikreips 
prie Maskolijos su užmanymu 
taikytiesi, o jeigu taikysis,

amunicijos. Japonija, girdi, 
gali į karę stumti 1300000 
kareivių, o iki šiol neišsiųsta 
nė pusė to skaitliaus. Gin
klų ir amunicijos prirengta 
aut tiek kareivių arsenaluo
se, o dar nuo maskolių pate
ko per 100000 karabinų, net 
poras šimtų kanuolių ir tiems 
ginklams amunicijos vien po 
Mugdenu maskoliai paliko 
daugiau negu reikia; ir tie 
maskoliški ginklai šioje ka
rėj gali būt apversti prieš 
maskolius. Maskoliai gi nė 
į trįs metus ant karės lauko 
negali pergabenti milijono 
kareivių; o jeigu tiek Išga
bentų, tai tokiam skaitliui 
žmonių vienšėniu geležinke
liu neįstengs privežti maisto, 
arkliams pašaro. Japonijos 
kreditas, besisekant jai mū
šiuose, kįla svetimuose kra
štuose, o Maskolijos kreditas 
jau išsisėmė, reikėjo jai už
traukti paskolų namieje.

Dabar, kada maskoliai nu
žudė viltis laimėti mū
šiuose ant sausžemio, deda 
viltis ant Roždestvenskio lai
vynės. Jeigu ir ant Jos a[>- 
siriks, neliks nieko daugiau, 
kaip Įiasiduoti ant japoniečių 
malonės, arba j ieškoti padėto- 
jų su teipjau suteršta sauži- 
ne kaip ir caro. Toks tokį 
visada remia. '

Mobilizavimas naujų rezer
vo* kareivių likosi apstabdy- 
tas, kadangi mat mobilizavi
mas ueina teip švelniai, kaip 
caro tarnai norėtų. Aut iš
siuntimo, kaip ministerija 
garsina, yra dabar parengta 
200000 kareivių irto tuom tar
pu pakaks, bet su tiek karei
vių Maskolija negali turėti 
nė jokios vilties atsigriebti.

Dabar laikraščiai garsina, 
buk Linevič surinko visas sa
vo išskirstytas pajiegas aplin
kinėse Sipinghai, 74 mylios į 
šiaurryčius nuo Tie terpkal- 
nės ir tose aplinkinėse neuž- 
ilgio reikia vėl laukti kruvi
nų mūšių. Kur surinktos 
didžiausios japoniečių pajie- 
gos, maskoliai nežino, kadan
gi japoniečiai dengia savo 
stovyklas su raiteliais teip, 
kad maskoliai neįstengia su
sekti, kaip japoniečių kariu- 
menė paskirstyta.

Atėjo į Peterburgu žinia, 
jog chiniški liuosnoriai, po 
vadovyste japoniškų oficierų, 
atsirado Mongolijoj ir per jų 
traukia ant Charbino. Japo
niečiai stengiasi dabar atvi
rai | karę stumti ir Gilinus. 
Beveik neprigulmingi tūlų 
chiniškų provincijų guberna
toriai pritaria tokiam prisidė
jimui prie karės. Viršinin
kas chiniškų kareivių ant 
Mandžurijos rubežių, jenero-

las Ma, pritaria susirišimui 
Chinų su Japonija, kalbina 
visus gubernatorius prisidėti 
prie karės su visoms pajie- 
goms, kadangi dabartinė ka
rė, iš tikro, yra ne vien už 
Ja|>ouijo* ateitį, bet ir už at
eitį Chinų. Taigi prie karės 
gali atvirai prisidėti ir Chi- 
nai. Rodą, chiniški karei
viai negali lygintiesi su jaįto- 
niškaisiais, bet apginkluoti 
ir suorganizuoti japoniškų 
oficierų ir jie gali šioje karėj 
atlikti svarbių užduotę. O 
kas svarbiausia, kad Chi- 
nams žmonių netrūksta, jie 
gali į karę stumti čielus mili
jonus žmonių.

Jeigu Chinai prisidės prie 
karės, nežinia dar kų darys 
kitos civilizuotos viešįiaty- 
stės. Per tai į karę gali būt 
įtrauktos ir kitos tautos ir 
gali dar užgimti baisi karė 
visų kaukaziškos kilmės tau- 
Jų su^nongolais. Kas išpuls, 
tų neužilgio įiamatysime.

Peterburgo laikraščiai gar
sina,, jog Roždestvenskio lai
dynė galutinai apleido aplin
kines VMadagaskaro ir plau
kia į rytus, bet laikraščiai 
neišduoda, kokiu keliu Rož- 
deetvensky plaukia. Kadan
gi, vienog, kelias ilgas, tai 
kol jis atplauks aut Didžiojo 
oceano, {>atiks jį išsiųsta prie
šais japoniška laivynė. Ne
užilgio todėl reikia laukti 
svarbių atsitikimų ir ant jū
rių, žinoma, jeigu Rožde- 
Htvensky iAtikro plaukia į ry-|triubu if pri„

vęs nesiplauja, stoja visi [griūva Ir, be abejonės, su- 
prieš policijų. Svarbiausi 
susirėmimai buvo Suchumo 
aplinkinėse. Čia sukilu
siems žmonėms Įiasisekė ap
valdyti net vienų miestų ir 
paimti į nelaisvę urėdninkus, 
net paviečio viršininkų.

Iš Lietuvos teipgi atėję į 
užrubežiu* telegramai (iš
duoda apie kaimiečių mai
štus, kurie buk svarbiausi yra 
Werra apskrityj (čia, matyt, 
vanias perkeistas: be abejo
nės tas turi reikšti Vilniaus 
gubernijų). Kadangi, vie
nog, iš Vilniaus siunčiami į 
užrubežiu* telegramai turi 
pereiti per cenzūrų, tai nėra 
abejonės, kad telegramai 
patenka (atkreipti, gal būt 
teipgi, kad rando agentai 
kartais tyčia suteikia užrube- 
žiams, tiesiog, savo Įiadirb 
tas, visai melagingas žinia* 
Kaip iš tikm dabar yra Lla 
tuvoj, negalima žinoti.

larisvė* draugai su žmonių 
škriaudėjais pradėjo dabar 
kovoti su atsakančiais gin
klais, kadangi [terši tikri no, 
jog tie pršlemėkai aut žodžių 
nepaiso. Buvo [tasikėsini- 
mai ant gyvasties |>olicijoa 
perdėtinių: Minske, Baltsto
gėj, Dinaburge, Lodziuj. 
Paskutinėj vietoj laisvėn 
draugai [tasinaudojo iš bom
bos, \ Varšavoj likoai išpla
tinti atsišaukimai su perser
gėjimais, kati nieks nesiar
tintų prie randui prigulinčių

grius visai, Galima manyti, 
kad Maskolija susiriš su Vo
kietija, o Prancūzija su An
glija, prie kurio tai ryšio gal 
pristos ir Amerika.

Neprigulmingoj vakarinės 
Afrikos negrų republikoj Li- 
beria užgimė naminė karė 
terp visokių tautiškų girai-)* --------- e ---------------f o....... vrouiuuvv, i iiuinua gnu,; po-
nių. IJci šiol čia išskerdė: licijai uždrausta kokiu nore
jau daug žmonių.

Isz Lietuvos.

tu*.
Paleistas pereitų sanvaitę 

Paryžiaus ir Londono laikra
ščių Į>askaias apie paskandi
nimų, ar |>agadinimą dviejų 
Roždestvenskio laivynės mū
šio laivų iki šiol oficiališkai 
nė vienos pusės netapo pa
tvirtintas; gal būt todėl, kad 
tie paskalai be [įamato.

Maskolija.
Nors iš Maskolijos priešta

raujančios laikraščiams pa-, 
tenka žinios, bet visgi aišku, 
kad suvaldyti, iškilusios bent 
tūluose Maskolijos kraštuose 
revoliucijos, caro valdžioms 
nepasisekė, nors ant to jo a- 
gentai neniekina nė jokio, 
kad ir bjauriausio, nedoriau
sio ginklo. Ne gana, kad 
caro oficierų kvailinami ir de
moralizuojami kareiviai šau
do į beginklius žmonės ir 
verste verčia juos naudotiesi 
iš jiems prieinamų ginklų, 
kaip revolverių ir dinamiti
nių bombų, bet caro agentai 
stengiasi supiudyti terp sa
vęs žmonės, siundo tamsias 
minias ant inteligencijos, ant 
visų sumanesnių žmonių. 
Antai, Finlandijoj, atsirado 
pulkai plėšikų, kurie plėšia 
namus turtingesnių ir apšvie- 
slėsnių žmonių, rodosį, tyčia 
bando čia maištus sukelti. 
Finlandiečiai už tuos plėši
mus ir kėlimų maištų, tiesiog, 
apkaltina policijų ir užtikri
na, jog tie plėšikai, naikinan
ti inteligencijos savastį, yra 
arba persirėdę poli cista i, ar
ba policijos suorganizuoti iš 
visų krašto putų.

Ant Kaukazo, Lenkijoj, y- 
pač Varšavoj buvo vėl kruvi
ni susirėmimai minių su ka- 
riumeue, kuriuose vėl nema
žai kraujo pralieta. Varša
voj žydai kėlė neprilankias 
randui demonstracijas. Gin
kluoti po! i ei štai ir kazokai su 
ginklais užpuolė ant demon
strantų, pradėjo šaudyti, už
mušė kelias ypatas, o dar 
daugiau pašovė. Ant Kau
kazo susirėmimai su policija 
ir kariumene iki šiol nepasi
liovė ir traukiasi savo keliu, 
tik čia, matyt, žmonės susi
prato, ir dabar jau terp sa

dangi jos bus išgriautos su 
dinamito bomboms. Dėl tų 
atsišaukimų, valdžios turėjo 
atsisakyti nuo vilčių atidary
ti mokyklas.

Atkakęs į Varšavų naujas 
Lenkijos valdytojas, jenero- 
las Maksimovič, pašaukė pa* 
savę laikraščių redaktorius 
ant pasikalbėjimo, bet nieko 
nežadėjo; su kiekvienu kal
bėjo skyrium.

Caras ir jo ministeriai vi
lioja vėl lengvai tikinčius vi
sokiais pa žadėj ingus. Dabar 
vėl žada, sušaukti reprezen- 
tus žemiškų rodų. Bet kų 
tie reprezentantai nuveik*, 
jeigu jiems nedaleista sprę
sti, bet vien informuoti urėd- 
ninku*, o sprendimas palik
tas urėdninkams! Ir dabar, 
kiek gali, frpie žmonių norus 

, ir reikalus informuoja laik
raščiai, bet nė caras, nė jo 
tarnai.ant tų informacijų ne
įtaiso, priešingai, už drųse- 
snį išsitarimų baudžia laikraš
čius teipjau, kaip buvo ir lai
ke valdymo užmušto Pleh- 
wės. . Savo pažadėjimais ca
ras jau nedaug žmonių galės 
suvilioti.

i> Vilniaus.
Belgiškų kapitalistų 

panija atsišaukė į Vilniaus 
miesto valdžias ir apreiškė, 
jog sutinka miestui ir guber
nijai skolinti pinigus, jeigu 
butų reikalingi, teipgi ant į- 
rengimo elektriškų štritkarių 
ir geležinkelių.

Prie Vilniaus 1 vyriškos 
gimnazijos iki šiol buvo 8 sti- 
pendijos įmj 225 rubl. an) me
tų iš įmlukeuų nuo paaukau
tų 1808 m. Volickio pinigų. 
Kadangi iki daltar kapitalas 
užaugo, tai ir palukenų yra 
daugiau, todėl, nuo dabar, 
iš to užrašo bus kas-metų pa
skiriama po 12 stipendijų, po 
tiek jau kaip pirmosios aut 
metų.

Vilniaus jeneral guberną 
torius išleido Įtadavadyjimų, 
ka<i visuose varstotuose,dirb
tuvėse. darbininkai dirbtų 
po 10 valandų aut dieno* 
daugiausiai. Darbininkai, 
Atieuog. reikalauja daugiau, 
ne vien tokio menko sutrum
pinimo darbo laiko.

kom-

Iš VilniaiiN gubernijos.
21 d. vasario, kaime Buch- 

ta, sudegė kluonai ir tvartai 
ūkininko Barkauskio; sude
gė teip|>at krutanti jo turtai. 
Kaip Įtasirodė, gaisras užgi
mė nuo (įdegimo, 
gėjų nesusekė.

1 d. kovo, kaime 
nuošė, Nemenčino
užgimė gaisras, ugnis išnai
kino namus ūkininko Staške
vičiaus. Sesuo nukentėjusio 
ūkininko aĮ>skundė brolį An
tanų, buk jis iš piktumo 
namus padegė.

bet j»ade-

Daimido- 
valsčiuje.

Daleldo kasinėti senus ka- Ičioj, tai viskas pa si baigė vien 
pus. ant baimės. Ponų, vienog,

Clecoriška archeologiška ko- Ir dabar neapleido baimė: jis 
misija išdirbd daleidimųspeci- ■ tų atsitikimų laiko už perser- 
alintai archeologui, dvarpo
niui Šukevičiiii, kasinėti senus 
kapus ant -tejnės prigulinčios | 
randui ir vielos naudos insti
tucijom* Trikų ir Lydos pa- 
viečiuoee, Vilniaus gub.; po-|

būda ŠukeviČiaiis darbų stab
dyti.

PermainoH kunigų Vil
niaus vyskupystėj.

Kunigas Tamošius Kukore- 
ko likosi išrinktas džiakouu 
Mereče; vietoj kunigo Leo- 
poldo Vaškevičiaus; kunigas 
Juozas Juchųevičia —už pra- 
baščių į Herdkonus; kunigas 
Steponas Zapasnik — už vi- 
karijų į Diatlovų; kun. S ta n. 
Si nieki už vi kari jų į Lietuvi
škų Brastų; kun. Pranciškus 
Bobinis — už kapelianų į 
Kašubincus; inspektorius 
Vilniaus dvasiškos seminari
jos, kun. Antanas Černiav- 
ski — už prabaščių Vilniaus 
Šv. Jono |>arapijos. Pasimi
rė: kun. Julijonas Karjtavi- 
čia.65 m., prabaščių* Masarų; 
kun. Juozas Mikeliuuas. 40 
m., prabaščius Subatninkų;

gėjimų ir prisakymų darbi
ninkų nepasirodyti daugiau 
dirbtuvėse.

5 d. kovo, miesto teatre, 
Kauno lietuviai parengė va
karų ant naudos ūkininkų 
Iššauktų į karę iš Kauno gu
bernijos. Buvo parengtos 
dainos: dainavo du lietuvi
ški chorai: Naujalio ir Nace- 
vičiaus. Po dainų buvo te
atras. Atlošė komedijų p. 
a. „Amerika Pirtyj”. Po te
atrui buvo šokiai, kurie trau
kėsi iki rytui. Prekės buvo 
gana augštos: nuo 22 kap. 
iki 8 rubl. 60 kap.. Ant šo
kių galėjo pasilikti tik tie, 
kurie turėjo bilietus ne pige
snius kaip 1 rubl..

Iš Beisagalos, Kauno gub.
Likosi ča atidaryta telegra

fo stacija. Ji priima telegra
mų* lygiai į visus Maskolijos 
kraštus, kaip ir į užrubežiu*

Iš Šiaulių, Kauno gub..
23 d. vasario, dėl maištų 

Rygoje ir kituose miestuose, 
Šiaulių policija apsiginklavo 
karabinais; policiniai raiti

notariališkus aktus; daleisti 
visokius apgarsinimus, šildus, 
parašus ant kelių, ant triobų 
lietuviškoj ir viešpatystės 
kaltose; vietiniai administra
toriai, turinti susiėjimus su 
lietuviais, turi mokėti lietu
viškai; 5) daleisti lietuviams 
tverti ekonomiškas, žemdar- 
biškas, moksliškas, labdarin
gas, literatiškas ir kitokias 
draugystes, su vedimu jose 
protokolų ir nutarimų lietu
viškoj kaitoj; 6) įvest viso 
se lietuvių apgyventose vieto
se žemiškas institucijas su to
kioms jau tiesoms, be jokių 
aprubežiavimų, kaip tai yra 
Maskolijoj.

Reikalavimai tie nedideli; 
matyt, jie apdirbti lie
tuviškos konservatyviškai- 
klerikališkos partijos, ne už- 

ganėdįs didesnės lietuvių da
lies.

■ Po tuom reikalavimu pasi-. 
rašė: išleistojas „Lietuvių 
Laikraščio”— Smilga; per- 
dėtinis Peterburgo Lietuvių 
Latoaringosios draugystės — 
Matulaitis ir sekretorius —* 
Pa vai kis.

kanauninkas/Kazimieras Pa- aut pagatavos — laukia
cinko, prabaščius Šv. Jono 
parapijos Vilniuje, 73 metų.

Caras prisakė Telšių1 vy
skupui Paliuliouiui išmokėti 
1500 rublių ant gydymosi už- 
rūbeliuose, i Kasai u kuom 
Telšių vyskupas teip pas carų 
ant tokio* malone* užsipelnė?

Pelnas maskoliško karei- 
" vlo.

Štai kų man papasakojo 
sužeistas ir dar neišgijo kar
eivis, parėjęs iš Mandžurijos:

„Parvažiavau į Šiaulius. 
Pinigų nė ekatiko. Tėvai 
Liepoj u je; tikėjausi pabūti 
pas tėvų, kol pagysiu, 
pas kariškų viršininl 
statau savu judėjimų 
šau, kad kaip nors gelbėtų..

Einu

Afrika.
Vokietijos ciecorius atsi

lankė Morokko viešpatystėj 
ir supainiojo prancūzų, mie* 
rius, kurie, pasiremdami ant 
padaryto su Anglija sutari
mo, stengėsi paimti po savo 
globa Morokko. Wilhelmas 
apreiškė, jog Morokko turi 
būt neprigiilmingu, jame nė 
viena viešpatystė negali tu
rėti nė jokių privilegijų. 
Tas, žinoma, prancūzams ne
patinka, bet karės iš to ne
bus, kadangi, apart Anglijos, 
prancūzai parėmėjų neturi. 
Pritaria Wilhelmui net veik 
visi maskoliški laikraščiai. 
Mat Maskolija neremia pran
cūzų už tai, kad jie atsisako 
skolinti Maskolijai pinigus 
ant tolesnio karės vedimo.

Maskolija, kaip gali, geri
nąs! Vokietijai, nuo kurios 
tikisi pageltos prieš Japoni
ja. Taigi mat senas ryšis 
Maskolijos su Prancūzija

Iš Vileikos. Vilniaus gub..
Neseniai pakelto į miestų 

„Novo Vileisko” ir jo aplin
kinių katalikai kreipėsi į vi
daus ministerijų su meldimu 
daleisti čia Išstatyti katali
kiškų bažnyčių. Ministerija, 
vienog, neduoda daleidimo, 
kadangi mat čia buvo many
ta pastatyti stačiatikiškų cer
kvę. Kadangi, vienog. cer
kvė yra prie netoli esančių 
bepročių namų, o kad stačia 
tikiu čia labai mažai, tai visai 
nėra reikalo kitų cerkvę staty
ti.

Sentikiai-inaskolini Vil
niaus gub..

Sentikių-maskolių perei
tuose metuose Vilniaus gu
bernijoj buvo iš viso 87537, 
kuriame tai skaitliuje vyri
škių buvo 25031, moterų gi 
— 12506. Daugiausiai jų 
gyveno Dianos pavietyj, ne* 
9526, Šventėnų pav. — 8196, 
Vilniaus pav. —- 5869, Trakų 
pav. 1611, Ašmenų pav. — 
827. Visi jie apšvietime ir 
doriškai stovi žemiau už ki
tus gaivalus. Turi guberni
joj 22 maldų namu arba cer
kves, bet jos niekuom nesi
skiria nuo kitų namų. Šen-' 
tikiai čia gyvena nuo ]8 šimt
mečio: vieni į Lietuvų persi
kėlė laike jų persekiojimo 
Maskolijoj, kitus gi pats ma
skoliškas randas perkėlė ma- 
skolinti Lietuvų.

Iš Din a bu r go. Vitebsko g
14 d. kovo, aut miesto ga

tvės, nežinomas vyriškis [iš
leido šūvį į Čianykštį polici
jos viršininkų Jereminų ir j iš
šovė į galvų: pašovimas, kai{> 
daktarai nusprendė, 
sunkus ir pavojingas. Šovėjų 
suėmė.

Lietuviuko Minsko.
8 d. kovo, pliuške nesugau

ta* vyriškis šjovė iš revolverio 
į miesto policijos viršininkų 
Hoffenbergų< bet nepataikė.

Iš Bebruhfcįo, Minsko gb..
Čianykščiaįi aptiekų pagel- 

bininkai, išnaudojami aptie- 
korių, imdajvė darbdaviams 
savo reikalajvimus. Jie rei
kalauja: liuosos ketvirtos 
dienos, po trjjų dienų darbo; 
darbo nuo 9 vai. ryto iki 8 
vai. vakare; vai. ant pie
tų, 1 vai. įant vakarienės. 
Kiekvienas tarnaujantis turi 
turėti kas m^tų po mėnesį at
ilsio sn paprasta alga. Darb
davys neturi; tiesos prašalin
ti be priežasties pas jį tar 
liaujantį; atsakydama vietų, 
aptiekorius ! turi apreikšti 
dviem mėnesiais pirma. Di
desnė dalis aptiekorių priėmė 
tuos pagelbi|inkų reikalavi
mus.

yra

užpnolimo „maištininkų”. 
Ant didžiųjų gattių stovi ka- 
nuolės prirengto*.

Raseinių paviete bilėtnin- 
kų dar nešaukė, o kituose pa- 
viečiuose jau išrinkta ant ka
rės.

Nuo Jurbarko į Raseinius 
dirbs geležinkelį Prūsų kom- i Gavau trumpų atsakymų, kad • 
panija, o Jei neatsiras kita ' nieko neduos, nes nėra pini- 
komjtauija, tai ta pati ketina j gų. Užkeikiau ir vaikščioju 
dirbti linijų nuų Raseinių į J kaip beprotis. Pasigailėjo • 
Radviliškę. manęs geležinkelio kunduk-

Žiema šįmet buvo stipri; j torius, nuvežė į Mažeikų*, 
sįieigų didelių nebuvo; rogių | Ten rauda manę vagone kau
keliai buvo puiku*. Javai trolierius it išmeta.... kon- 
iki šiol nelabai brangus. įdukterių atstato nuo vie- 
Žmonės dejuoja, kad pašaro tos!
turi mažai. ;,Vel be nieko likęs, dejuo

ju. Susimylėjo žandaras: 
! davė pa Ii udy j imu, kad aš at
silikę* nuo savo pulko ir tu
riu dasigauti į Liepojų.

Peterburgo „Lietuvių 
Laikraščio“ reikalavimai. Į

Peterburgo „L i e t u v i U j Teip nuvažiavau į Vainodi- 
Laikraščio” išleistojas | n< čia.... užtiko kontro- 
padave į maskoliškų ministe- Į jįeriuH ir vėl išmetė; sako: 
rių rodų nurodymų apie lietu
vių reikalus. Reikalai tie 
Peterburgo lietuviško laikra
ščio yra sekanti: 1) pripaži- gu žandaro paliudyjimu, par- 
mas lietuviams, ant viso Ma- keliavau į Liepojų. 
skolijos ploto, tokių jau tie
sų, kokias f 
(Lietuvoj, kur .yra lietuvių 
tėvynė, o maskoliai neprašy
ti atėjūnai, lietuviams, rodo
si, priderėtų daugiau reika
lauti negu maskoliams. Rd.);
2) panaikinimas visų susiau
rinimų lietuvių tie
sas, padavadijimų

Į „Čia tokio pulko nėra. ”
, ,Vainodine rubežiniai sar- 

I gai sudovanojo man rubus ir,

. .. .i ..Nereikia pasakoti apie tė- 
un mas o įai j džiaugsmų, nes tų visi ži

no, bet pas tėvus galėjau bū
ti tik 3 dienas, nes tėvai pa
tįs nieko neturi, vos įstengia 
senų duonų pirkti nuo duon
kepio, ant šviežios neturi pi-, 
nigų.

„Aš vėl einu pas kariškų 
viršininkų, kad patalpintų į 

tuvoj prie pirkinėjimo *e- iigonbntį, kol 
mūu ir onivrrinlmn 1 i ui „ vi „ '

I išgysiu.... 
Trumpai man atsakė: „eik, 
kur nori, užsimokėk ir eik į 
ligonbutį, aš negaliu gelbė
ti.” Nežinodama kų daryti, 
nuėjau į Raudonojo Kryžiaus 
ligonbutį, pilnas geriausių 
vilčių. Aš kareivis, tiek var
gau, ir rankų nužudžiau, tik 
tur priimti! Sesuo, vienog, 
švelniai atsakė, kad negali 
priimti, nes nėra iš ko užlai
kyti. Nusiminęs, paklausiau, 
kur gi man dėtis! Neturiu 
medžio, nė virvės, kur galė
čiau pasikarti! Sesuo Rau
donojo Kryžiaus, susimylėju
si, davė 20 kapeikų.” 

Domininkas.

mes ir sulyginimo lietuvių 
tiesų su tiesoms maskolių; 
daleidimas tverti draugystes, 
užimti urėdus, teipgi mokin
toju vietų visose mokyklose; 
3) paliuosavimas tikėjimiško 
prispaudimo be jokių apru- 
bežiavimų tiesų išpažinimui 
šiokio ar tokio tikėjimo; 4) 
pripažinimas lietuviškos kai 
bos (vietose lietuvių apgyven
tose) tame: a) kad mokini
mas lietuvių pradinėse mo
kyklose butų vedamas pri-

Iš Kauno.
Miesto ro<la užgyrė 

padavadijimų, kad visos esan
čios mieste pardavinyčios,'iš
ėmus hotelių, konditoreijų, 
duonkepių, vestaurantų, mė- 
sinyčių, vaisių pardavinyčių 
ir pardavinyčių valgomų 
daiktų, šiokioms dienoms bu
tų uždarinėjamos ne vėliaujgimtoj kalbj; b) kad lietuvi 
kaip 9 vai. yakare. Guber
natorius tų jiniesto rodos nu
tarimų užtvirtino.

Maskoliškj laikraščiai pra
neša, jog darbininkai geležin
kelio vagonu dirbtuvių Kau
ne, turėdami piktumų ant 
perdėtinio krautuvių, užme
tė jam ant galvos druskinį 
maišų, surišę ant kaklo ir po
nų išmetė l&ukan per langų. 
Kadangi varstotai yra apa-

naujų

ška kalba butų mokinama vi
sose vidutinėse mokyklose ir 
mokintojų seminarijose; c) 
pripažinimas lietuviškos kal
bos už priverstinų valščių su
sirinkimuose; d) daleidimas 
padavinėti prašymus į vieti
nius urėdus ir sudus lietuvi
škoj kalboj, teipgi atsakinėti 
suduose lietuviškai, be ver
tėjo; daleisti daryti li^^B| 
škoj kalboj test^^HHį

Iš Prūsų Lietuvos.
Ant paskutinio ark^M 

gaus Tilžėj
11: '

Mutilated
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Isz darbo lanko.

Isz Amerikos

1 East Chicago, III. Neužil
go prasidės darbai čianykščiose

Ziliuo&e atsibuvo sugirinki- 
maa Prūsų Lietuvių konser
vatyvų skyrimo draugystės. 
Susirinkimas pasibaigė pa
garbinimu kaiserio Vilhel
mo, tik nežinia,už ką jį lietu
viai garbino.

Į Stalu pienus, iš maskoli
škosios pusės, atkako žydas 
Hiršovič su kokia ten kaimo 
mergina, su kuria žadėjo ap
sivesti Londone. Iš čia ją iš
sigabeno į Bremeną, bet ten, 
išviliojęs visus pinigus, vie
nas išdūmė į Londoną, o pri 
gautą merginą, be pinigų,pa- 
lįko. Merginos neprivalo
teip lengvai užsitikėti vy
rams.

4 d. kovo, už javus mo
kėjo Klaipėdoj: už šėpelį 
kviečių 6.95—7.20 . Mk., 
rugių 5.05—5.30 Mk., miežių 
4.75—5.00 Mk., avižų 3.05— 
3.30 ■, Mk., baltųjų žirnių 
11.00—12.00, rainųjų 7.00- 
—7.50 Mk., bulvių 2.30— 
2.50 Mk. Už centnerį (100 
svarų) šiaudų 1.80—2.00 
Mk., šieno 3.30—3.50 Mk. 
Už svarą sviesto 1.10—1.20 
Mk. Už kapą kiaušinių 5.00 
—6.00 Mk.

Tilžėj mokėjo: už 100kylio- 
gramų kviečiųl5.35-16.25M., 
rugių 12.90—13.55 Mk., mie
žių 12.75—13.25 Mk.. avižų 
11.80—12.00 Mark., bulvių 
5.75 Mk., šieno 7.40 Mk., 
šiaudų 3.90 Mk.

-10 d. kovo, Schaako malū
ne, Siškrantėje, ratas pagrie
bė darbininką Natešį ir už
metė ant apskrito piuklo ir 
teip sunkiai sužeidė, kad žmo
gus į trumpą laiką Čiajau pa
simirė. Panašus atsitikimas 
buvo ir Rusnėj, Schundau’o
malūne: čia teipgi Jietuvis- 
-darbininkas, Petroška, tapo 
teip drūčiai terp diržo ir rato 
suspaustu, jog ant vietos atli
ko.

Eitkūnuose smarkiai pra 
dėjo siausti šiltinės. Jos, 
vienog. Lietuvoj, ypač ma
skoliškoj pusėj, siaučia kiek- 
vįęuą pavasarį.

Prusubwt-hxiar-'aut Nemu
no ir Gilgės nuplaukė šįmet 
gana anksti, nes 14 kovo. 
Kadangi žiema buvo šalta, 
tai ledas buvo labai storas.

Netoli Lumpėnų sudegė 
tvartai dvaro Joga ūdų, su vi
sais gyvuliais, terp kitko su
degė čia 80 avių. Ugnį už
krėtė kerdžius, šerdamas gy
vulius.

!UBĮĮWg!UB
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Gaisrai.
Coshecton, Oh. Į vakarus nuo 

šito miesto dega prairijos ir ugnis 
užėmė jau didelius plotus. Par
tneriai, ant apstabdymo ugnies, a- 
ria aplinkui pievas.

Nelaimes aut geležinkeliu.
El Paso, Tkx. Ant mexikoniš- 

ko geležinkelio, ant lokomotyvos 
tavorinio trūkio expliodavo garinis 
katilas. Expliozijos pečkurys li
kosi užmuštas, mašinistas ir vago
nų stabdėjas baisiai tapo sužei
sti.

Helena, Mont. Ant Great 
Northern geležinkelio, netoli nuo 
čia, iššoko iš rėlių trūkis. Maši
nistas prie to likosi ant vietos už
muštas, peČkuriui gi sutrynė vieną 
ranką ir koją.

Branckville, S. C. Ant Sout
hern geležinkelio, netoli nuo Čia, 
iššoko iš rėlių trūkis. Prie to 4 
ypatos likosi užmuštos,o viena ap
kulta mirtinai.

Yetros
St. Paul, Min. Aplinkinėse 

Louisburg, 28 d. kovo siautė baisi 
vėtrąp kurios veik visos triobos 
Louisburge likosi sugriautos, arba 
drūčiai pagadytos. Prie to 7 ypa
tos likosi pavojingai sužeistos.

Eipliozfjos.
Albany, N. Y. Parako dirbtu

vėse Dupont Powder Co. Schagh- 
ticoke atsitiko expliozija, kurios 4 
vyriškiai likosi užmušti.

Matoon, W. Va. Netoli nuo 
čia, girioj parengtoj lentų pioviny- 
čioj expliodavo garinis katilas. 
Expliozijos 3 darbininkai likosi 
užmušti, o vienas mirtinai sužei
stas.

Present, Ariž. Verde kastynė- 
se atsitiko expliozija, kurios 5 dar- 
Aninkki likosi užmušti, o penki 
sunkiai sužeisti.

Ziegler, III. Leitero anglių 
kastynėse atsitiko baisi expliozija, 
kurios 30 darbininkų likosi užmuš
tų, o 18 sunkiai sužeistų.

Bay City, Mich. Netoli nuo 
čia, Thomaso dinamito dirbtuvė
se expliodavo dinamitas. Explio- 
zijos 3 vyriškiai likosi į šmotus su
draskyti.

1 Los Angeles, Cal. Čia žmo
nių be darbo yra daugybė, apie 
10000 be darbo. bnštrailcavo trF 
luose malūnuose darbininkai, tai 
jų vietas tuojaus pripildė skabsais, 
bet nežinia, kaip štraikas pasi
baigs.

* Collinsville, III. Darbai 
visai silpnai eina, dirba daugiau
siai po 3 dienas per sanvaitę. 
Darbą sunku gauti. Žmonės, ku
rie turėjo savo namus, nori par
duoti, bet pirkėjų nėra.

* Chicago, III. Čianykščiai 
pieno išvažiotojai susitaikė su 
darbdaviais ir ant sekančių 3 metų 
padarė kontraktus. Nuo dabar jie 
gaus po 17 dol. ant sanvaitės.

1 Steubenville, Oh. Darbai 
visose čia esančiose dirbtuvėse ei
na labai gerai. Čianykščios dirb
tuves didina; paskui priims dau
giau darbininkų. Daugiausiai Čia 
yra geležies dirbtuvių.

5 PrrrsžURG, Pa. Darbininkai

Nannodino treja Ui vaiku, kad 
; galėtu Lszteketi.

Pajducah, Ky. Gyvenanti čia 
Mary Brockvill nunaodino trejatą 
savo vaikų. Kaip ji pasakoja, jos 
bernas Alberton nenorėjo jos vesti 
už pačią dėl vaikų, todėl ji vaikus 
ša nuodų pagelba prašalino. Al
berton gi užtikrina, kad jis visai j minkštų anglių kastynių Pennsyl- 
nežadėjo Brockvillienę vesti. Ji i vanijoj nutarė štraikuoti, jeigu 
turi dar vieną 14 metų dukterį, darbdaviai ne priims unijos užmo- 
kuri, kaip motina .sako, nebuvo kesnio už darbą tabelės. 
jau teip kvaila kaip nuodinti vai
kai, įi nuodų neėmė.

Pirmutines aukos saules karsz- ^he Emlyn Iron orks dirbtuvė- 
csfo. Į se. Dirbtuves tas nupirko kita

Ptttsburg, Pa. 1 Šiluma šįmet i kompanija.
atėjo anksti ir ji paėmė jau dvi au-; Chicago, III. Štraikas dai- 
kas: 29 d. kovo čia pasimirė nuo i lidžių likosi atšauktas, kadangi 
karščio du darbininkai. Šiluma darbininkai susitaikė su darbda- 
pasiekė 78°. Rods tai nė daugiau- viais .ir atnaujino kontraktus ant 
šiai, sulyginant su tikros vasaros pernykščių išlygų.
taričUis, bet po žiemai mat žmo-■ , Cottttautivltl., P*. Darbai 
nės pne ar ių ne priprato. kokso pečių šitose aplinkinė-

t u pa i. ! se e*na v*s geryn. Visame apskri-
Nkw York. I čiAnykštį Belle- de*a 21779 P€Čiai’ stovi 954’ 

vue ligonbutį atgabeno ligonį, ku- r Chicago, III. Darbininkai 
rio ligą daktarai pripažino už bai- tarnaujanti ant garlaivių nutarė 
sius, dar šventraštyj minavojamus 
raupas. Ligonis tas yraateivys iš 
Maskolijos, kur antai Latvijoj nuo 
seniai laikosi raupai, nors skaitlius 
ligos apimtų ne didelis.

Sako, kad jis pagelbėjo isznaikin- 
ti laiva Malu.

Nkw York. Kaip visi žino,prieš 
išpanišką karę, Havanos porte, su 
pagelba minos, likosi į padanges 
išmestas Suvienytų Valstijų kariš
kas laivas Maine ir tas buvo tikra 
priežastis karės Amerikos su Išpa- 
nija. Tuom tarpu sugriebtas prie 
ardymo Vokietijos ciecoriaus at
siųsto Amerikai Friedricho pa
minklo^ Gessles Russeau, terp kit
ko, apreiškė, jog bomba, su kurios 
Mgelba likosi išardytas laivas 

jo buvo padirbta; padir- 
n-‘ i^Pa:n >nams, 

’ r k i '-t.

štraikuoti, jeigu darbdaviai ne su
tiks sutrumpinti darbo laiką.

T Wheeling, W. Va. Dirbtu- 
j vėse Whitaker & Glessner Co. su- 
Ištraikavo darbininkai.

T De Kalb, III. Darbai eina 
pusėtinai; iš kitur atkakusiam ne 
sunku čia gauti darbą.

* Chicago, III. Organizuoti 
i vežimų dirbėjai pakėlė Štraiką.

ISZ 
Lietuviszku diry u,

Maskolių pinkles.
Maskoliškoji valdžia griebėsi 

pekliškojo įnagio. Stengiasi su* 
kelti žmonės vienus priešais kitus.

Tas valdžiai ne pirmiena, bet 
pažiūrėkite tik, ką maskoliškoji 
valdžia dabartės mano. Kurstyte 
kursto ji fanatiškus maskoliškus 
mužikus prieš inteligenciją, 
^^rfįausiasis sinodas, bene 20 d.

išdavė, su pagel-

ba popų, atsišaukimą į kaimiečius,! se, pareikalaukime, kad 
kad kaimiečiai gintų pravoslavų ti- ' •*■’-*•* *“
kėjimą ir carą prieš „antichristus" 
(teip pavadino inteligenciją), pri
gėrusius visokių „herezijų." Mie
ste Kazaniuje popams ir policijai 
ištiesų a?ią nedėlią pasisekė sukel
ti gaują mužikų prieš studentų 
demonstraciją.

Girdime, kad dideli maištai yra 
kilę ant Kaukazo. Gyvena ant 
Kaukazo, aplinkui miestus Ba
ku, Batum ir Poti, armėnai, tar
pe tų, kaimuose, yra daug įsimai- 
šusių totorių. Armėnai neapken
čia maskolių už tai, kad maskoliai 
panaikino anais metais armėniškas 
iškalas ir (teip kaip per lenkmetį 
Lietuvoj), sukonfiskavo armėnų 
bažnytinius turtus. Armėnai ren
gėsi su ginklais kilti priešais mas
koliškąją valdžią. Prijauzdama 
tai valdžia, ką daro? Ji sukelia 
prieš armėnus totorius, samdy- 
te juos samdo ir veža į miestus 
Baku ir Batum, kad piautų armė
nus. Dvasiškija vienog ir inteli
gentai armėnų ir totorių suprato 
kame dalykas. Prie didelio žmo
nių susirinkimo laike maišto, atėję 
ant rinkos, prie visų akių, anie 
pradėjo bučiuotis ir tuomi savo 
tarpe maištus apgesino ir dabartės 
išvien varosi prieš maskoliškąją 
valdžią.

Tokio pat įnagio gali kartais 
griebtis maskoliškoji valdžia ir 
Lietuvoj. Ką sakau, gali griebtis. 
Jau griebiasi. Nė iŠ šio, nė iš to 
prieš kelioliką dienų telegramai 
pranešė, kad Kauno ir Vilniaus 
gubernijose kaimiečiai^užpuolė ant 
dvarų. Tai buvo melagingas pas- 
skalas. 
valdžia, 
kad Lietuvoj kaimiečiai lietuviai 
susivaidytų su ponais, su lenkais. 
Valdžiai tas butų labai paranku 
dabartiniuose laikuose, už tat ji 
bando sukurstyti musų žmonės 
priešais lenkus. *

Teipgi vienas lietuvis, atvažia
vęs neseniai iš Lietuvos, pasakojo, 
kad urėdninkai kurstą žmonės prie
šais žydus. Jie aiškiną žmonėms, 
kad dabartiniai buntai Maskolijoj, 
tai esą žydų darbas, kad žydų n’ė- 
są ką klausyti. Viskas, girdi, bu
tų geriau Maskolijoj, kad žydų ne
būtų. Musų neišmanėliai kaimie
čiai, paklausę maskolpalaikių, 
kumščioją praeinančius žydelius ir 
visaip iš jų tyčiojasi, ir juos pra
vardžiuoją.

Išgirdus tai,man pasidarė koktu. 
Tai pragariška maskolių politika! 
Sukelti lietuvius priešais lenkus,

I mums bu
tų leista pirkti be jokių suvaržymų 
žemę ir uždėti visokias prekystas, 
kad butų atviras kelias prie liuoso 
gyvenimo, prie darbo ir prie ap
švietimo, o tada mes ir be plėšimų 
ir be maištų žydus apveiksime".... 

Jei norime laimėti, turime su
prasti priešo pinkles ir jo nedoras 
n.islis, o kada pareina veikti ant 
brolių labo, darbuokimės visi iš 
vien, kuom ir kaip kas galime.

Jonila.

I 
prirašom pilnus laikraščius, ką kai neatiduotų savo balsų už ką
tiirtrvv biri rra I Afii mn La m *»«zl t _ Litą Lain Qsis'inli‘a* **

Paleido jį maskoliškoji
Valdžia, mat, norėtų,

Iš Union City, Con.
Darbai eina čia ne blogiausiai. 

Tautiškai čianykščiai lietuviai kru
ta, susipratusių lietuvių yra jau 
čia pusėtinas skaitlius, jiems ne 
reikia ilgai aiškinti apie jų pa
reigas kaipo lietuvių. Renkant 
aukas, jie permano, kas yra kan- 
kintiniai, revoliucijonieriai, arba 
kiti, ant kurių sušelpimo renka
mos aukos.

Štai per Juozo Kamaičio vardu
ves, vos žodį ištarus apie dabarti
nį Lietuvos padėjimą, apie kovą 
musų brolių su neteisingoms val
džioms, susirinkę sudėjo £4.25 ant 
naudos revoliucijonierių*. Kiek
vienas davė, nieks nė žodžio su 
prieštaravimu ne ištarė. Pinigai 
tie bus nusiųsti į „Vienybės" re
dakciją.

Apart to, renka aukas ant to 
mierio ir čianykštė Šv. Jurgio 
Dr-tė ir surįko jau iki Šiol pusėtiną 
pinigų sumą. Dirbkime tik visi, 
pagal išgalę, nesigailėkime darbo 
ir kelių centų, o nauda iš to visgi 
bus, musų tėvynė sulauks geres
nės ateities. Visos juk tautos, 
kaip prancūzai, amerikonai, vokie
čiai tik per kovą gavo prigulinčias 
sau tiesas, numetė nuo sprando 
prispaudėjų jungą. Garbė priguli 
teipgi Tėvynės Mylėtojų Dr-tei, 
kuri savo išleistoms knygutėms 
lavino žmonių protą, garbė musų 
raštininkams, kurie rašė knygas

Ir Štai vieną kartą laikraščiuose 
atsirado žinia, jog dovana Pary
žiaus Saliono likosi pripažinta ko
kiai ten merginai Jenni Lawsel, 
švedei iš paėjimo. Dėl to džiaugs
mas apėmė visą Švediją, pasiekė 
ir Nolchepingą. Bet vis tai dar 
buvo nieko, sulyginus su tnom, 
kas paskui atsitiko, kada bulmi- 
stras iš parlamento parašė savo 
pačiai, jog Jenni Lawsel yra tai 
Jenni Peterson ir kad apie tai jam 
pasakė vienas tepliorystės profe- 
soriusl Pamislyk, pridūrė bulmi- 
stras savo rašte, kokia garbė tau, 
kadangi tu pirmutinė ją ištraukei 
ir parodei jos abrozdus ant paro
dos Nolchipingo dailės ratelio!

Majoras bėgiojo, kaip kvaitulio 
apvaldytas ir su ašaromis įkalbi
nėjo: „Aš pirmiausiai ją suradau' 
Kaip pusę dienos aš išsėdėjau pas 
ne toli matančius jos tėvus,melsda
mas, kad duotų porą puikių duk
ters abrozdų ant ępusų parodos 
septyni metai atgal.

„Inžinierius", vietiniame laikraš
tyj rašė: „Musų pranašavimai išsi
pildė! Jauna mergina, kurios dai
lės darbai prie pirmo pasirodymo 
gimtiniame mieste ne pasislėpė 
nuo musų temijančių akių ir buvo 
musų pažymėti kaipo darbai ap
dovanotos gabumu daildarės, įga
vo dabar pripažinimą visos Euro
pos ir mes .su džiaugsmu, kada 
visas svietas varžosi jos darbus, 
tariame: ji visgi pirmiausiai mūsiš
kė."

Nolchipingo gubernatorius,grįž
damas iš užrubežių pavasaryj, pa
tiko merginą Peterson Stokholme 
ir jautėsi laimingu, kada ji paža-

' Įėjima, kartais su ironija, kiekvie
na pagal savo palinkimą: „Mano 
miela, ar padeda tau tavo duktė 
liuobtiesi namieje? 
Jenni tai tikrai gabi mergina!" 
,,Ar tau rodosi, kad tai ištikro yra 
reikalingu merginai?" „ 
iš to kokią nors naudą?"

Nolchipinge buvo net daildary- 
stos ratelis. Prezidentu jo buvo 
tarnavęs kariumenėj majoras, ku
ris rašė net eiles, mokėjo išpiausti- 
nėti ant diržų runiškus ženklus, 
mokėjo iš atminties daug eilių; 
parašė jis daug prologų teatrališ
kiems perstatymams; jis drauge su 
bulmistrienės ir guvernantis pul
kauninko, kuri buvo Šveicarijoj 
ir dieną praleido Drezdeno gale
rijoj, paskiriama pagelbininke pir
kinėjo abrozdus. Bet kada moterys 
turėjo išreikšti nuomonę apie per
kamus abrozdus, jos visada kalbė
jo: „Mielas majore, jus geriau 
api tai išmanote."

Ir majoras pirkinėjo abrozdus, 
ne didesnius kaip keturių ir pusės 
ketvirtainės pėdos, ne brangesnius 
kaip po 150 kronų, moterys išlošė 
juos ant loterijos,parengiamos ge
gužio mėnesyj,ir sudėjusios rankas 
ant pilvo, su drėgnoms akims žiū
rėdamos ant sienų, dūsaudamos 
kalbėjo: „o, dailė visgi yra geriau
siu padailinimo gyvenimo!"

Pas tą tai majorą ir žinovą dai
lės dalykuose nuėjo Petersonų 
duktė prašyti, kad pirktų kokį 
nors jos nupieštą abrozdą; uz du 
abrozdu po 3 ketvirtaines pėdas ji 
norėjo gauti 35 kronas, kokia tai 
prekė, imant kaštus audimo, par- 
vų ir rėmų, kurių teipgi nieks dy- į 
kai ne duoda, davė mažą pelną dėjo, važiuodama į vakarines pak- 
kaipo atlyginimą už darbą. Majo- rantės, ant poros valandų apsistoti 
ras, išgirdęs, ko mergaitė nori, su- > savo gimtiniame mieste.
siraukė ir liepė jai eiti namon. į . Svarbi diena atėjo. Nolchipin- 

Paskui atėjo tėvas Peterson, l ge visos viešos ir privatiŠkos trio- 
tnažas urėdninkėlis,prašyti už dūk- bos buvo papuoštos vėliavoms ant 
terį.bet dailės žinovas parodijo tė- garbės pagarsėjusios miesto duk- 
vui parūpinti dukterei vietą pas terš.
kokią siuvėją. Atėjo ir motina ir staliaus Jono, kuris jai seniau tar- 
verkė čielą valandą. Ant galo, po navo už modelį, o dabar gavo vie- 
ilgų abejojimų, daleido mergaitei į tą sargo ant geležinkelio stacijos: 
Peterson pakabinti trįs jos abroz- ' — Argi ištikro nuo tavęs viską 
dus ant parodos parengtos Nolchi- nurėdė?
pingo dailės draugų, žinoma, be — Viską, iki paskutiniam siu- 
jokios vilties, kad kas nors juos lui.
pirktų. — O Dieve mieliausias! Teip,

Ir Nolchipingiečiai ėjo ant paro-1 teip, aš jums kalbėjau*
į riausią suvienyti visus darbinio- j kunigams, pagal užmanymą pp. dos’ mok®i° įianką. traukė pečius Gubernatorius prisakė užėmu-
V»« vAlavn cnci.aliTmn, Tu- Pasecko, Paukščio ir Vąk ntinavi- *r Juokės* *- jaunos Petersonytės, šiam vietą pasimirusio Petersono
rime mes daug tokių lasvamanių, čiaus? Kuopos tuos nutarimus ant Q maJ°ras’ dailės žinovas, vadino pasirūpinti apie kapus Petersonų,
kurie vadinasi sociįalistais, bet so- rašto įduos savo pasiuntiniams, o JenniVienas apkasti juos ir papuošti kvietko-
cijalistiŠką idėją remti rangia nesiunČianČios pasiuntinių — pri- ̂ helis iŠ Gefle sustojo prie jos ab- mis. °
už nereikalinlinga. Kunigą nei- sius seimui oačtu. I rozdo ir sušuko: „Štai tas tai pui- Kada paskui Jenni Lawsel, arba

tuom kart galėtume ką naudiges- 
nio nuveikti.

Chicagos pašelpinės Dr-tės, ne
pamirškite padaryti kolektos ant 
susirinkimų, nes dabar yra laikas: 
kas kuom gali, turi gelbėti tėvynę 
ir jai nešti pagelbą, jeigu norim, 
kad musų broliai butų liuosesni.

M. J. Damijonaitis.

Iš Meridan, Con.
19 d. kovo, Čianykštė D. L. K. 

Gedenaino Dr-tė ir 49 kuopa Susiv. 
Liet. Am. laikė savo susirinkimą, 
ant kurio buvo pakeltas klausymas 
užmanymo p. Artojaus, kad lietu
viai pasirūpintų išreikalauti nuo 
valdžių,Amerikos liaudės suraŠuo- 
se,atskirą vietą lietuviams. Pirm- 
sėdis Januševičia paaiškino visą 
reikalą. Visi vienbalsiai nutarė 
prisidėti prie to darbo ir pinigiš- 
kai, pagal išgalę. Iš savo pusės 
už komiteto kąndidatą paskiriame 
Juozą Januševičią, gyv. pn. 180 S. 
14 str., Meridan, Con.

J. Januševičia.

kitą, kaip už „Socialist Party." 
Velytina, kad lietuviai tame nebū
tų paskutiniais. Jau Collinsvilles, 
III. ir tos aplinkinės socija)istai 
turi gerą pritarimą, ką galinį bu
vo užtėmyti ant ypatingai lankytų 
prakalbų prof. Walter Thos. Mills 
iš Chicagos ir Mother Jonės,' kal
nakasių draugės, iš kurių visi atsi- 
lankiusiejie buvo užganėdintais, ir 
pripažino socijalistų tikslus už tei
singiausius. Todėl, rodosi^’ kad 
socijalistų balsai kas kartaą dau
ginsis, ypač kur yra daugiau orga
nizuotų darbininkų.

Socijalistų partija ant Collinsvil
les miesto viršininkų yra pastačiu
si šituos kandidatus: Jacob F. M Įl
ies — ant majoro; Geo. Hovvooth 
— ant City atorney; F. Grayer — 
ant miesto kasieriaus; ir D. Jen- 
kins —ant City Clerko. Velytina, 
kad laike balsavimų lietuviai dar
bininkai neduotų balsų už kitus 
kaip už virš minėtus. Gana mes 
darbininkai prikentėme nuo ikšio- 
laikinės valdžios, todėl reikia, tu
rint pilną protą, kreiptiesi prie tos 
pusės, kuri teisybės Šiek tiek lai
kosi. x

Na, tavo

,Ar turi ji

iš VVaterbury, Con.
18 d. kovo į musų miestą atke

liavo tautietis K. Rutkus. Pasi
kalbėjo su laisvės mylėtojais: Ad. 
A. Jurkunu ir V. Zubricku.

Kadangi tą subatvakarį buvo per 
vėlu sušaukti susirinkimą, tai V. 
Zubrickas patarė, kad sušauks vi
suomenišką susirinkimą ant 23 d. 
kovo ir prašė K. Rutkų atkeliauti 
pakalbėti ką apie socijal zmą ir jo 
mierius. Atėjus laikui,vienog nėr 
Šaukė susirinkimo, bet dar kitus 
pakurstė prieš socijalistus. 1 
Rutkus atkeliavo iš New Haven, 
Conn. Aštunta valandą V. Z. už
žiebė žiburį ant salės ir nuėjęs, pa
vadino keletą tokių laisvamanių, turtą, dėlko prova tapo nukelta iki 
kurie nieko da nežinojo, apart baž- ateinančio seim6.
nyčių ir kunigų, kuriuos laiko už Dabar, kada visos kuopos atlai- 
didžiausią slogą žmonijos! Jie ko susirinkimus užmokėjimui mo- 
tvirtina: kol mes neišgriausime ti- kesčių ir jau renka pasiuntinius į

besiartinantį 20-tą Seimą, visų pa
reiga yra perkratyti ir apsvarstyti 
tuos „pranešimus" ir „pasargas" 
virš minėtuose laikraščiuose, ir pa
daryti nusprendimus, įrašant į 
kuopų protokolus, 'ką kuopa 
nusprendžia: atjieškoti visą turtą

Laumės Vaikas.

8. L. A. kuopoms ir sąna
riams. -

Pagal pranešimus ir pasargas 
S. L. A. provos komisijos sąnarių, 
tilpusius „Lietuvos" 47 ir 49 nr., 
teipgi „Vienybės" 45 ir 47 num. 
praėjusių metų.’ Susiv. sanariai 
matė įvykusius nesutikimus tarpe 
provos komisijos sąnarių, kur pp.

K. Paseckas ir Valentinavičią, kaipo 
ir T. Paukštys, Susiv. kasierius, 
sulaužydami seimų nutarimus, pa
siryžo kunigams palikti S. L. A.

apšviečiančias žmonių protą, ne- įr godosime kunigus, kurie
paisydami nė ant jokių stabdymų (en,do įmonių protą,niekad ne bus 
ir sunkenybių. ' laimės tarpe žmonijos!

j Rutkus kalbėjo, jog surėdymas 
į draugijos ir platinimas apšvietimo 
'civilizuotų tautų‘darbininkams ru-

9 d. kovo.Clair Spring kastynė-Įpi ne mažiau kaip kad lietuviams:
se atsitiko nelaimė. Besikeliant iŠ, visokių tautų darbininkai, kaip ir nuo kunigų, pagal 16, 17, 18 ir 19 
olos 7 darbininkams, truko virvė garsiausi raštininkai randa už ge- seimų nutarimus, ar tąjį palikti 
besikėlimo pnetaisos ir ji su žmo-1
nėms nupuolė nuo didelio augŠčio ' kus po vėlavo socijalizmo.
žemyn. Visi 7 žmonės užsimušė, 
iš jų 2 buvo lietuviai, prigulėjo į 
Šv. Juozapo Dr-tę: Antanas čipu* 
lis ir Adomas Geščiunas. Iš jų 
GeŠČiunas paėjo iš Vilniaus gub..

Jupiteris.

18 PittNton, Pa.

už nereikalinlingą. Kunigą pei
kia, o kunigo giriamaj) republiko-• . . UCM.IUU4S paeju u> numaus guu., aia, o Kunigo girianiaj) repuuiiico-

^dus, kad uk atkretpp 
^m/^vasaa ntt/\ Maldėme . — —žmonių atydą nuo valdžios nedo
rybių. Bet mes lietuviai gerai jau 
suprantame, kad maskoliškoji val
džia yra nedoriausia už visus musų 
priešus. Ji laiko svietelį prispau
dusi tamsybėje, neduoda lietu
viams pasikelti ir apsišviesti, o 
ant nuvargintų ir tamsių musų 
kaimiečių tada ir lenkai ir žydai 
gauna viršų, — kas nenori,tas juos 
neangia. •

Tokius dalykus, tokią maskolių 
valdžios nedorybę mes, lietuviai, 
privalome aiškinti, savo menkiaus 
apšviestiems broliams, visaip, per 
laikraščius, ant susirinkimų, suė
jimuose ir privatiškose pašnekose. 
Privalome pamokinti juos, kad 
lietuviams dabartiniame laike ne- 
der varytis nė priešais lenkus, nė 
priešais žydus, tik iš vien su žy
dais, su lenkais, su finais, su ar
mėnais, iš vien su pačiais masko
liais lietuviai privalo visomis pa* 
jiegomis stengtis atsikratyti mums 
visiems sunkaus caro ir biurokratų 
jungo. Paskiaus, kada bus liuo- 
sybė, kada įgausime daugiau 
švietimo, stiprybės, lengviau 
ir su kitais pasirokuoti.

Nedaug vienog Lietuvai 
naudos, o Maskolijai skriaudos iš 
to,kad mes, amerikiečiai, žinosime 
apie maskolių valdžios nedorą 
mislį ir jos pragariškas pinkles. 
Tokias žinias mes neatbūtinai tu
rime nusiųsti į Lietuvą, saviem- 
siems, kad jie žinotų, ką turi da
ryti. Neatidėkime ant kitų, nea- 
tidėstykime ant toliaus, kad „gal 
kada ten kas kitas kaip nors tai 
atliks."- Ne, ne teip mislykime ir 
veikkime, tik šifeip: „ne kas kitas, 
tik aš galiu padaryti lietuviams 
daug labo, ir ne kada ten, tik. tuoj 
dabar, taigi sėdu ir rašau, arba 
siunčiu iškarpą iš laikraščių apie 
maskolių nedorybę mano vienam 
pažįstamam Lietuvoj, tegul ži
no." - Ir ką gi? . Gal tas tavo laiš
kas ateis į Lietuvą į pat laiką, ka
da maskoliški urėdninkai, daleiski- 
me, bus jau sukurstę žmonės tavo 
parapijiniame miestelyje priešais 
žydus. Lietuviai, jauzdami, kad 
prieš valdžią nebus jokio atsakymo 
už plėšimą, gal būt pasirengę jau 
mestis ant žydiškų krautuvių, o 
čia tas tavo pažystamulis išeis iš 
gaujos ir teip pasakys, atsistojęs 
ant rinkos: „vyrai, žydai savo 
skriaudoms ir suktybėmis daug 
daro mums blėdies, bet dabar ne
laikąs su jais tesintis. Aš gavau 
laišką iš Amerikos, rašo, kad mas
koliškoji valdžia musų žmonės 
priešais žydus kursto. Vyrai, ry
toj susirinkime į valsčių, ištirkime, 
kas prie šių maištų mus kursto, 
teipgi pareikalaukime nuo masko
liškosios valdžios liuosybių, lietu
viško mokinimo iškalose, lietuviš
kos kalbos kanceliarijose ir suduo-

mo Ragitės; turėjo 37 metus, buvo 
vedęs; pati ir 2 vaikai yra Lietu
voj. Antanas Čepulis paėjo iš Pa
nevėžio pav., Pakravo vol., kaimo 
Paliečio;^ Pittstone liko pati ir 
2 vaikų. Palaidoti abudu ant lie
tuviškų kapinių Pittstone.

5 d. kovo, Philadelphios ligon- 
butyj pasimirė Juozas Luiša, teip
gi prigulintis prie šv. Juozapo 
Dr-tės. Jį pargabeno į Pittstoną. 
Palaidotas su mišioms ant lietu
viškų kapinių Pittstone. Buvo 
nevedęs; paėjo iš Suvalkų guber
nijos, Senapilės pav., Balbieriškės 
vaitystos; turėjo 48 m.

M. Tuluba.

tai lietuvių randasi kuo ne visose 
didesnės* kolionijose, knrie už pi-

siųs seimui pačtu.
Kuopų privalumu yra išrinkti 

ir i i minam
čius pasiuntinius,sumanius, nepar- 
tizantus, kurie rimtai i|t teisingai

Moterys klausinėjo sūnų

ap- 
bus

bus

kus!" Bet Čia kas ten paaiškino, 
kad tą abrozdą nupiešė vietinė
mergaitė Peterson; raitelis nusi- 
juokė ir rado abrozdą juokingu.

nigus.arba gėrimus remia senąsias perkratė provos reikalą, kaipo ir Atsilankė ant parodos ir dailės.. . . . .... . . ’ Ii_ _____________________ x:_ r:-

Iš Los Angolos, Cal.
Jau trįs, ar keturi metai kaip čia ’ 

atsirado lietuvių būrelis, dabar jų i 
yra apie 50; 17 vedusių. Galima | 
jau Šį tą veikti ant labo musų I 
brangios tėvynės, ir abelnai pr6- < 
greso žmonijos, bet to čia nėra. 
Neturime nė jokios draugystės, ’ 
apart S. L. A. kuopos, kuri turF I 
vos kelis sąnarius. Man rodosi, 
kad ypač šitoje tolymoje šalyje tu
rėtų visi prigulėti prie tos kuopos 
^prisidėti f u savo darbais. Ant ne
laimės, daugelis abejoja apie nau
dą S. L. A. [kas ypatinga, kad 
veik visi yra, teip sakant „šliup- 
tarniai"], bet laiką ir pinigus pra
leidžia prie „pultebelio," „daisų" 
ir „pokerio” ir, žinoma —prie ba
ro. Neseniai užsimanėme užsidėti 
kliubą, bet kaip dažinojo, kad ne
bus galima gėrymų laikyti, tai ir 
pakriko užmanymas. Daug galė
čiau privesti peiktinų darbų, bet 
gana ir to, skaitytojai supras, prie 
ko linkę Čianykščiai lietuviai. 
Broliai lietuviai! susitelkime į vieną 
krūvą ir parodykime kitiems, kaip 
reikia šelpti savo brangią tėvynę! 
Rinkime duokles ant kankintinių, 
mokslącivių ir revoliucijos teikalų. 
Aš žinau, kad jaunųjų širdyse 
tik tėvyniška ugnis dar ne 
užgeso. Apsvarstykie savo ir savo 
brolių padėjimą, o tuojaus supra
si, kur yra laimė jūsų ir musų nu
vargintos, apiplėštos ir alpstančios 
tėvynės Lietuvos!

partijas —demokratų ir republiko- 
nų.

Veik kiekvienoj didesnėj lietu
viškoj kolionijoj būva laikomos 
prakalbos,kai kurie kalbėtojai gar
bina socijaiizmą, aiškina, jog da- 

. baltinis surėdymas yra niekai, bet 
nė vienas nesistengia suorganizuoti 

. kuopas socijalistiškos partijos.
Yra teipgi klaidos ir musų pir

mutinių laisvamanystės vadovų, 
kurie nė dabar ne nori klaidų pa
taisyt. •

Penkioliką metų atgal buvo 
naudinga platinti prieŠtikėjimiŠką 
laisvamanybę, bet šiądien kovą su 
tikėjimu darbininkai laiko už ne
užtenkančią, jie žino, jog ant pa
gerinimo būvio • darbininkų reikia 
paimti kontrolę išdirbystės ir val
džią į savo rankas.

Ant susirinkimo buvo apie 10 
ypatų, ir tai visi buvo sukviesti 
kelti vaidus, kad tik nesusitvertų 
Soc. Part. kuopelė. Pasibaigė su- 
surinkimas šauksmu: „kunigai turi 
platinti supratimą socijalizmo, o 
mums reikia išrodinėti negerus 
daibus kunigijos!" Socijilizmas, 
mano jie, nesistengia suteikti viso- 
pusišką apšvietimą.

Buvęs ant susirinkimo.

. lis 
pabaigė penkias gimnazijos klia-

visus kitus Susivienyjimo reikalus, I krįtik“ riet^io 
išduotų teisingą nusprendimą, su- l - ■
drutintų Susienyjimą, ir galutinai «** buvo biichbalteriu ant ulyči- 
iŠblaškytų kunigų intrigas ir spą
stus, ką jie nenustoja spendę.

Buvęs.

Iš Chicago,III.
Nedėlioj, 2 balandžio, ant vieti

nės Simano Daukanto Dr-tės mė
nesinio susirinkimo buvo įnešta 
padaryti kolektą ant naudos revo- 
lucijinio judėjimo Lietuvoj. Nors 
nedaug buvo susirinkusių, bet su
metė £3.30, kuriuos priduodam, 
„Lietuvos" rėdystai, iki bus pa
skirtas tam reikalui komitetas. *

Pagal mano nuomonę, ar nebū
tų gerai, siųsti pinigus į kankinti- 
nių fondą? Kitaip mes, skirstyda
mi ir rinkdami naujus komitetus,

Iš Collinsville, III.
Štraikai dirbtuvėse St. Louis 

Smelting & Refinng Co. dar nepa
sibaigė, bet jau apsilpnėjo, darb
daviai tuoj išsipirko „injunetion" 
ir todėl organizuoti darbininkai ne
gali nieko nė dirbtuvėms, nė skab- 
sams daryt, darbdaviai turi jau ne
mažą skaitlių skabų, o ir iš štrai- 
kierių daugelis pradėjo grįžt dar
ban, kiti gauna,kiti ne, bet turbut 
visi gaus, nes darbdaviai negali 
švino tirpinyčias arba liejinyčias, 
varyti be išlavintų darbininkų, ko
kių, žinoma, iki šiol tarpe skabų 
nėra. Todėl anglekasių unija, 
„United Mine VVorkers of Ameri
ca," kuri turi šioje aplinkinėje la
bai tvirtas kuopas, ragina dar lai
kytis, bet sunku bus, turbut, ir 
anglekasių unijai ką nuveikt, ka
dangi iš nesenei susitvėrusios „In
ternational Association of Blost 
Furnise and Smelters" kuopos 94 
sanariai, vieni išvažinėjo į kitus 
miestus, kiti,bestraikuodami, visai 
nusigyveno, kadangi per menkai 
pašelpos tegauna, o kiti jau nuėjo 
su skabsais, tai nieko negalima 
gero tikėtis. Tas rodo: kad ant 
toliaus darbininkai per unijas ir 
Štraikus nieko gero negali iškovo
ti, reikia prisidėti prie politikos, 
reikia, kad darbininkų unijos susi
vienytų su „Socialist Party" ir pa
sirūpintų,kad organizuoti darbinin-

nių karų ir kuom ten panašiu į už- 
veizėtoją tiesimo telefonų dratų, 

Kunigai’ matvdami Susiv’ienyji- I dėI P«puolimo varinio drato 
mą sparčiai bujojant, negal ant to i ,iko8‘ Paulinus ir griebėsi laik- 
ramiai žiūrėti, ir jieins pavyko pa-: da-
traukti į savo pusęPasecką, Paukš- j kr*t,ku’ 
tį ir ValentinaviČią, kurie apsiėmė 
palikti jiems Susiv. turtą, o teipgi 
jie patraukė savo pusėd ir Astram- 
ską su Tareila, kuriuodu uždraudė 
kuopoms daryti susirinkimus užki
lusių nesutikimų („Vienybė" 48 
num., 575 puslapis). Priegtam 
kunigai žino per p. Paukštį net 
smulkiausius Susiv. išmokėjimus, 
apie ką jie rašė „Žvaigždėj" 46 
num., 1904.

Pp. Paseckas ir ValentinaviČia, 
kunigų lupoms kalbėdami savo 
„pasargoje," manę kaltina už vai
dus ir skilimą Susivienyjimo. Vie
nog sanariai, ir 15 bei 16 seimų 
pasiuntiniai geriaus žino vaidų ir 
skilimo priežastis, negu pp. Pa
seckas su Valentinavičium.

Busentis, 20-tasis, sukaktuvinis 
Susivienyjimo Liet. Am. seimas 
parodys, jog męs, nusikratę kuni
gų jungą,įstengiame ir mokame sa
vimi rėdytis.

P. Mikolainis,
P. O. Bort 15, Branch D., 

New York City.

Saviejie slidžios.
Pasakojimas Sigurdo.

Kada Jenni Peterson pradėjo 
piešti, tai iš pradžių iš to nieks ne
sipiktino. Ji gavo geriausią žen
klą už piešimą mergaičių mokykloj 
ir nupiešė monogramą savo moti
nai ir už tai nė Nolchipingo mote
rys negalėjo piktintiesi.

Bet kada ji nupiešė tarnaujančią 
ant geležinkelio stacijos Leną, ku
ri prigelbėjo savo motinai geležin
kelio restauracijoj, tai visi pradėjo 
lingoti galvoms ir kalbėti,gailėtiesi 
nelaimingų Petersopų, turinčių to
kią dukterį.

Jenni, teisybė, mokinosi savo 
lekcijų ir vaikščiojo į mergaičių 
mokyklą, bet jos kambarėlis pa
virto į knygų krautuvėlę, ant sie
nų su špilkoms buvo prismaigintos 
galvos ir čielos figūros, šuo miesto 
urėdninko, šulinys su' dviem sto
vinčioms tarnaitėms, duonkepio 
arklys, vieni nupiešti tik paišine- 
liu, dalis pigioms parvoms, o vie
nas abrozdėlis net aliejinėms par
voms.

Tąsyk Nolchipingo moterys,nu
lenkusios galvos, pradėjo kalbėti 
Petersonienei, iš dalies su pasigai-

Laikraštyj jis neiŠdryso paraŠy- Į tas. 
ti nieko daugiau, apart to, jog ant! tiek ant vietes, 

į parodos da<ldarių ratėlis patėmijo ; jausmų ir norų, 
i vieną abrozdėlį, neišlavinta ranka: papuošti kapus 
| padirbtą, vienos vietinės draugi
jos mergaitės. Rašyti neprilan-

I kiau nedryso, kadangi tėvas Peter- 
į son galėjo sulaikyti kritiko atskaitas 
j apie užmpŠystas ir valščiaus nuta- 
j rimus apie pardavinėjimą svaigi
nančių gėrymų, bet privatiškai jis 
juokėsi iŠ jaunos piešėjos ir tvirti
no, jog Šunytis nutepliotas mer
gaitės Peterson serga reumatizmu, 
kad jos mokiotinių toki veidai, 
lyg kad jie ant mokyklos suolų bu
tų iŠsidėję po kelias dešimtis me
tų, o jos „Itališkas patricijus" —<• 
tai hotelio priedurininkas Janson.

Viena sena moteriškė, gerai pa
žįstanti piešėjos matiną, pasigailė
jusi mergaitės,pirko už 12 ^.„Ita
lišką patricijų" ir abrozdėli pado
vanojo ant vestuvių dukterei pieno 
išvažiotojo.

Paskui į miestą atvažiavo dail- 
darys, davinėjo piešimo ir teplio
nės lekcijas ir svajojo apie tikrą 
tepliorystės mokyklą. Jis ėmė už 
valandą po 75 cent. Buvo tai ga
na brangu, bet mergaitė Peterson 
visgi išverkė dvidešimtį lekcijų. 
Pasibaigus lekcijoms, iš geros gar
bės mergaitės ne liko nė akmuo 
ant akmens. Nieks nieko tikrai 
nežinojo, bet ji juk sėdėjo pas jį 
kambaryj ir piešė.

Po metų Štai kas atsitiko: mer
gaitė Peterson parsivedė namon 
vienuolikos metų vaiką staliaus 
Jono, nurėdė jį ir nupiešė. Kaipo 
bausmė už tai, į trįs mėnesius jos 
tėvai numirė, o paskui mergina 
Peterson išvažiavo ir be ženklo iš
nyko iš akių nolchipiniečių.

II.
Laikas bėgo. Majoras, kaip ir 

pirma, rašinėjo prologus teatrališ
kiems perstatymams ir pirkinėjo 
abrozdus. Pulkauninko guvernaitė 
ištekėjo ir persikraustė kitur, jos 
vietoj į sanares pirkinėjimo abroz
dų likosi išrinkta duktė pačto už
veizėtojo. Abrozdus liosavo ir 
namus Nolchipinge puošė vis nau
ji abrozdai, pirkti už pigią prekę, 
saulė leidosi ir tekėjo, draugija 
žydėjo.o dailės kritiką vietinio laik
raščio statėjai ir telegrafistai pra
minė inžinierių,dėl ano palaiminto 
telefonų drato.

Kada paskui Jenni Lawsel, arba 
Jenni Peterson, atkakusi ant sta
cijos, po pusryčių, gubernatoriaus 
karietoj’nuvažiavo ant' kapinių~ir 
puolė ant kelių prie paikiai pa
puoštų kapų, dėkingumo ašaros 
tekėjo iŠ akių už tokį atminimą jos 
vargšų tėvų; ji karštai suspandė 
gubernatoriaus ranką ir bučiavo 
kvietkas.

Iš tikro vienog tai ne bavo ka
pai Petersonų, bet kapai Elenos ir 
Jono Fjuntų. Mat kanceliarijos 
tarnas ne galėjo surasti tikrų tep- 
liorės tėvų kapų, tai papuošė ki-

Juk visas dalykas remiasi ne 
kiek ant musų 
Miestas norėjo 

Petersonų, o pa-
puošė Fjuntų.

Paskui piešėja 
čia pO gimtinį miestą, 
žingsnių ją sulaikinėjo kokios ypa- 
tiŠkos, senos moteriškės, kurios su 
neišpasakyta godone ją apglėbinė- 
jo ir kalbėjo.

— O, mano brangus, numylėtas 
vaikeli. — Aš^eip juk galiu tavę 
vadinti, nors tu dabar teip garsi 
pastojai? Išsipildė visos viltys, 
kokias aš ant tavęs padėjau! Ar 
atmeni, kaip aš visada kalbėjau ta
vo numylėtai motinai: „Žiurėkie 
ant Jenni — kalbėjau aš - ji pa
garsės sviete!

Kada Jenni sugrįžo į hotelį, nuo 
sofos jos kambaryj pasikėlė storo
ka moteriškė, ant klausiančio 
pažiūrėjimo, suspaustu balsu pra
šnabždėjo: „Rodininke Piping" ir 
tuojaus puolė ant tepliorės kruti
nės, apkabino kaklą ir pradėjo 
šaukti:

— Ar aš nesakiau? Ar aš nesa
kiau?

Jenni neiinojo, ką atsakyti. Ji 
galėjo prisiekti, kad niekada savo 
amžyj ne mate tos storulės; tame 
nieko įstabaus ir ne buvo, kadangi 
poni Piping atkako į miestą tada, 
kada iš čia jau buvo prasišalinę 
visi Petersonai.

Ketvirtą valandą pietus miesto 
salėj. Gubernatorius laikė kalbą 
ant garbės viešnios. Majoras pa
garbino ją nuo Nolchipingo daili
ninkų ratelio, o miesto bulmistras 
garbino viešnios tėvus.

Gubernatoriaus sekretorius už- 
j tikrinėjo, kad per visą savo gyve
nimą ne patiko teip atsidavusio 
urėdninko, kaip buvo a. a. tėvas 
Peterson.

Kapitonas Snark klausė Jenni, 
ar ji atsimena, kaip jis ją sykį iš
gelbėjo nuo prigėrimo, kada ji bu
vo įpuolusi į upę, nors Jenni ne 
galėjo atsiminti, kad ji butų kada 
iŠ tikro tokiame padėjime.

Gubernatoriaus pati prispaudė 
ją prie krutinės ir meldė vadinti 
teta.

Reikėjo keliauti, nes naktinis 
trūkis turėjo neužilgio ateiti. Atė- 
jas trūkiui, visi vyrai šaukė „ura", 
moterys mosavo skepetaitėms, o 
rodininkė Piping spaudė skepetai
tę prie akių ir kalbėjo: argi ne sa
kiau? argi ne sakiau?

Mergina Peterson išvažiavo ir 
jau niekada daugiau nesugrįžo į 
savo gimtinį miestą.

vaikščiojo pėkŠ-
Kas porą

Mutilated
■



Tatuiruoti vadai aut salos Nuka-Hiva.

LIETUVA

*

įkasto istorija 
• ‘iHC ti A B. Schnltaer’l.

perijodo, kuriame, vietoj daiktų, susi
pratimui žmones pradėjo vartoti ue ĮtačiuB 
daiktus, bet jų nupieštus {tavidalus. Be 
pirmutinio perijodo negalėjo užstoti antra
sis,. kuris, ištikro, yra tik pagerinimu pirmu 
tinio rašto . budo, arba, geriau sakant, susi
pratimo budo, kadangi, iš tikro, mazginio ra
što negalima vadinti tikru raštu, bu jo pa
gelba sunku buvo išreikšti visas mislis, gali
ma buvo išreikšti tik svarbiausius reikalus. 
Nuo to antrojo perijodo, taigi nuo kada žmo
nės, vieton pačių daiktų, ant susižinojimo 
terp savęs, pradėjo vartoti nupieštus daiktų 
pavidalus, ir prasideda tikra rašto istorija, 
bet, suprantama, kad tas antrasis perijodas 
negalėjo atsirasti be pirmutinio, kuriame 
žmonės susipratimui vartojo pačius daiktus 
išreiškimui savo mislių. Kaštas savo besi geri
nimuose ir besi vystymuose turėjo pereiti trįs 
svarbiausius laipsnius. Pirmiausiai, nuo ka
da imonės pradėjo rašyti, atsirado, teip va
dinamas, idioprap\įška9 arba abrozdini* ra
štas, kuris yra tik pagerinimu pradinės for
mos susižinojimo su pagelba pačių daiktų; 
antrų laipsnį tveria hieroglŲUki raštai, kurie, 
iš tikro,- yę^. tik pagerinimu abrozdinio ir, 
ant galo, trečių laipsnį tveria f&Mtiiki arba 
raidiniai paštai.

Tatuiravimas ir jo reiškimas rašto istorijoj.
Pirmus ženklus nupiešto rašto galima 

patikti beveik pas visas musų'žemės tautas, 
stovėjusias ir stovinčias net ant žemo kultū
riško laipsnio, ^augelis nekulturiškų tau
tų net priešistoriškuose laikuose turėjo, joms 
tik žinomus, ypatiškus, žingeidžius ženklus, 
kurie daugume atsitikimų jungėsi su tikėji- 

i niu ir tikėjimiškoms apeigoms nekulturiškų 
Įmonių. Vienog ne visada tie nupiešti žen
klai turėjo tikėjimiškų prasmę.

Daugelis uecivilizuotų tautų Afrikos, 
Amerikos ir Australijos, nuo labai senų lai
kų. išbadinėjo aut savo kuuo, lyg ant padai
linimo. visokio pavidalo ženklus; kitos vėl 
tautos parvavo visokio pavidalo ženklais sa
vo kimų. Kaipo parvas — vartojo raudonų 
žemę, ochrų, arba skystimų parvuojaučių aug
menų. Su i»age.lba tų parvų stengėsi mat 
arba padailinti žmogų, arba padaryti jį bai
siu, kad nnsigųstų priešai; baisius piešinius 
daęė ypač prieš karės tokius, arba traukdami 
į tikra karę.

Ankštai su tuom bemislin parvavimu 
kūno rišhsi teip vadinamas tatuiravimas. Iš 
pradžių tatuiravimas turėjo neaiškius žen
klus. bet ženklai tie, įbadyti į kūnų, pasiliko 
ant viso,žmogaus amžio; kaip, v,|enog. buvo 
tie ženklai, išpjaustyti su aštriais akmenims 
arba nuskeltais jūrių dėžių šmotais padary
ti. gerai, ar prastai, jie iš pats pradžių turė
jo savo ženklinimų, buvo tai j teip sakant, 
pirmutinis bandymas pritaikyti tikrų nu
pieštu raštų. Ant parodymo prigulėjimo 

. prie giminių ryšio, giminės, apskritai, paėji
mo, o taipgi ir su kitokiais mieriais, kad ga
lima būt savųjį atskirti nuo svetimų, necivi
lizuoti žmonės, ant kūno visų savo sąnarių 
išpiaustįnėjo ypatiškus ženklus, kurie turė
jo tokį jau reiškimų kų, antai, Europoj ba
jorų herbai, kurie, kaip matyt, ir paeina nuo 
tų senųlaikų. kada dar europiečiai, teip kaip 
visi n\|ožmiejie, stengėsi atsižymėti ypati- 
škais ženklais. Tie nuožmiųjų išpjaustyti 
ant kaktos, ar krutinės ženklai buvo tai .do
kumentai, kaipi pasportai, aiškinanti kilmę, 
paėjimų tuos ženklus turinčių. Ypač toks 
ženklinimas žmonių buvo išsiplatinęs terp

Giminė* ženklai trijų afrikoniškų tautiškų giminių: 
Ašanti. Vudšana, ' Mundšola.

AfrikoB negrų. Kiekviena jų giminė, kiek
vienas giminių ry^is tarėjo savo ženklas, ko
kias visiems į tuos ryšius prignlintiems iš^ 
piaustinėjo ant visokių jų kūno dalių.

Tas paprotys, vienog, nesilaikė vien terp 
afrikoniškų negrų, priešingai, rodosi, kad 
toks badas ženklinimo žmonių užgimė pas vi
gas tautas kraštų prie Didžiojo oceano, ku
rios nevartoja nė jokių drabužių: žmonės pra
dėjo ant kano dėti tokias ženklas ant paro
dymo paėjimo. Toks ženklinimas žmonių,

vietą, kur kunigai rito prie medžio, o pa
skui, bu pageli)* aštrių titnagų, Jūrinių slie
kų dėžių, arba speciališkų įnagių, pi austė 
ant knno gana gilias grabutes, ant sulaiky
mo kraujo tekėjimo, bėrė į žaizdas pieškų; 
tuom dar uepasiganėdindami, kiekvienam, 
ant parodymo jų subrendimo, ištnušiuėjo du 
pryšakiniu daučiu viršutinio žando. .

Laikui bėgant, toki žiaurus ženklinimai 
žmonių gerinosi. Reikia čia dar pridurti, 
kad ne |>as visas nuožmias tautas ženklinimas, 
arba tatuiravimas, turėjo vienokį reiškimų. 
Tūlos nuožmios tautos iš {>ats pradžių tatai- 
ravimų laikė ir už pagrąžinimą, papuošimą 
tokį jau, kaip civilizuoti žmonės, antai, laiko 
drabužius; kadangi krantuose, kur užsiliko 
tatuiravimas, žmonės, dėl šilto oro, drabužių 
nereikalauja nešioti, tai jie mat išrado kitokį 
padailinimo, papuošimo savęs būdą. Ant 
pagrąžinimo kūno, nuožmiejie ne tik išbadi- 
uėjo arba išrašinėjo kūną visokiais ženklais, 
bet į žaizdas pri leidi nėjo parvų ir tokiu budu 

, ženklas pasiliko ant viso amžiaus. Paskui 
tatai ravi tani išrado ypatiškus įnagius iš kau
lo, arba rekinų dantų. Suduodami lengvai 
su akmenių į tokį įnagį, pridėtą prie kūno, 

į iškalinėjo ant kūno visokio pavidalo figūras, 
į išbadytas skylutes prileidinėjo suodžių, ar
ba kitokių parvų sumaišytų su taukais. Su 
pagelba savo prastų-kaulinių įstrumentų, 
nuožmi kūno teplioriai mokėjo išmarginėti 
žmogaus kūną visokioms, gana gražioms ir 
puikioms figūroms. Tatuiravimas yj»ač aug- 
štai pasikėlė pas gyventojus Polinėzijos salų, 
kur išsilavino, išsidirbo speciališki tatuiruo- 
tojai, kaip į»as civilizuotas tautas teplioriai 
ir skulptoriai. Čia tatuiravimą pradėdavo 
jau ant vaikų ir trankė teip Ilgai, kol visas 
kūnas neišsimargino visokiais, gana gražiais 
ženklais, kaip tai matyt ant paveikslėlio, pa- 
rodančio vadovus čiabuvių ant dabar prigu
linčios Prancūzijai salos Nuka-Hiva. Papra
stai margino kūną visokioms geometriškoms 
figūroms, įiaveikslais matomų daiktų ir visi 
tie visokeropi ženklai, be abejonės, turėjo 
ir turi savo reiškimą, savo įturį-

Dabar likosi susekta, kad pas didesnę 
dalį nuožmių tautų tatuiravimas, ženklai, 
kuriais margina savo knną, turi visokią pra
smę; su pagelba tų ženklų margintojai kū
no stengiasi išreiškti kokią nors inidį. Dau
gelis mokslinčių užsiėmė tirinėjimais tatuira
vimo ir, ant galo, jiems pasisekė perskaityti 
paslaptį tos kūno teplionės. Pasirodė, kad 
kiekvienas ženklas, kiekviena figūra ant kū
no nuožmių žmonių iš pats pradžių turėjo 
simbolišką, visiems suprantamą, reiškimą. 
Buvo, paveikslan, ženklai reiškianti prigulė
jimą prie giminės arba šeimynos; buvo žen
klai parodanti luomą,' paėjimą, laipsnį, kar
žygius, nuopelnus ypatos ir tt.. Daugume 
gi atsitikimų, vieuog, su pagelba tatuiravi
mo stengėsi, žinoma, kiek galėjo, užlaikyti 
atmintyj visokius atsitikimus, kurie turėjo 
kokią įtekmę ant gyvenimo tatuiruoto. Su
prantama, kad iš pradžių žmogus neįstengė 
su pagelba tatuiravimo ženklų išreiškti pil
nai visas savo mislis, bet jam užteko mažiau
sio paženklinimo, priminimo ir jo atmintyj 
stojo tie atsitikimai, kuriuos reiškė tatuira
vimo ženklai. Kiekvienas australiečių vado
vas turėjo ant juostos, ant pečių, arba ant 
krutinės nupieštą ženklą „Didžiosios dva
sios”, svieto valdytojo, kuris teip buvo nuo- 
latai ant kūno, kaip, antai, paa katalikus ky-

Simboliški ženklai

Giminės ženklai australiečių, 

prigulinčių prie vienos giminės, visokiais 
ženklais užsilaikė iki šiai dienai pas austra- 
liečius ir gyventojus Polinezijos salų: ant 
paženklinimo, kad priguli įprie giminės, iš- 
piaustinėjo ant visokių kūno dalių kreivas 
arba tiesias linijas.

Bet nevien ant paženkjinimo prigulėji
mo prie giminės nuožniRifc^atftos margina sa
vo kūnų visokiais ženklais. ‘*T>augelis tautų, 
kaip antai, Afrikos negrai ir gyventojai Po- 
linėrijos, ženklino visokiais ženklais, ant pa
rodymo subrendimo, suaugimo, savo vaikus. 
Tie subrendimo ženklai, matyt, tarėjo ir ti- 
kėjimiškų reiškimų, kadangi juos dedant, bu
vo rengiamos giesmės, tokiai ir visokios pa
slaptingos ceremonijos, nuo kurių atskirti 

* bąavo nesubrendę giminės sanariai. Kiekvie
nas australietis, sulaukęs 15 metų amžiaus, 
turi būtinai ateiti pas vyriausiųjį giminės ku
nigų ir - melsti jį atsakančiai paženklinti. 
Tokį subrendėlį vedė paskui į atkampių

tatuiravimo auatrsliečių.

bo ant kaklo agnosėliai, reiškianti svieto val
dytojų, tik mat australiečių vadovas turi 
jį išbadytų ant kūno, o katalikas nešioja sky
rium. Ženklas „Didėsės dvasios” (ant pa
veikslėlio — Nr. 1) buvo simbolišku ženklu 
neaprubežinotos valdžios vadovo. Jeigu kok
sai australietis buvo renkamas prižiūrėtoja 
likėjimiškų arba viešų tokių, — ant jo kūno 
išbadinėjo ženklų parodytų pn. 2 arba 8, ku
ris buvo simbolišku ženklu tokio urėdo.

(Toliau* bus.)

Deganti szirdis.
Parašč Maksim Gorki;.

Senuose laikuose ant žemės gy
veno tauta, kurios apgyvenimo ru- 
bežius iŠ trijų pusių dengė neper
matomos girios, o iš ketvirtos ne
apimamos akims lygumos. Žmo
nės ten gyvenanti buvo linksmi, 
tvirti, brūzgus, ne daug turėjo rei
kalų, gyveno kaip čigonai. Bet 
atėjo ant jų nelaimė: atėjo čia ki
tos tautos ir suvijo juos į giras. Ten 
buvo balos ir plynios, viešpatavo 
tamsa, nes giria buvo labai sena, 
medžių šakos teip buvo susipynę, 
kad ne matyt buvo nė saulės, nė 
daugaus. Iš balų kįlo ne sveiki 
garai, nuo kurių mirė žmonės 
viens po kitam. Verkė motinas ir 
vaikai, o tėvai kentėja ir nerymo
jo.

lie turėjo eiti iš girios, ant išėji
mo galėjo pasirinkti tik du keliu. 
Vienas vedė į senas apleistas so
dybas, bet ten apsigyveno drūtas 
ir ne kvailas priešas, kuris juos 
suvijo į girias; kitas kelias vedė į 
priešingą šalį, bet kelionę čia stab
dė dideli medžiai, išskėtę į visas 
puses tankias šakas ir išsikeroju
sias šaknis leido giliai j dumblą 
balų ir plynių.

Medžiai tie stovėjo be žado, 
tvirtai kaip uolos, lygiai dieną pal
šoj tamsoj, kaip ir vakare, degant 
ugnims ir vis ankštesnis ratas 
spaudė nelaimingą tautą ir rodėsi, 
kad suvisu suspaus tuos žmonis, 
papratusius gyventi liuosais ant 
plačių pievų. Ypač baisu buvo 
pučiant vėjui', kada medžių viršū
nės linko prie žemės su baisiu 
šniokštimu,lyg giedodam jos laidoji 
mo giosmę žmonėms, jieškantiems 
čia vietos pasislėpimui nuo priešų.

Teip jie sėdėjo per čiclas naktis 
terp Šlamštimo girios ir kįlančių 
garų. Jie sėdėjo, o aplinkui šoki
nėjo bebalsiame Šokyj šešėliai 
ugnies; ir jiems rodėsi, kad tai ne 
šešėliai, bet piktosios dvasios girių 
ir plynių.

Bet nieks teip nesilpnino, ne
spaudė kūno į dvasios žmonių 
kaip sunkios mislys, kurios, rodė
si, išspaus kraują iš pačios širdies. 
Teip tie žmonės buvo apsilpnyti 
apvaldžiusių juos sunkių mįslių. 
Pakilo terp jų baimė, spaudė juos 
ir erzino bcsiskundimai ir rugoji- 
mai moterų tai dėl pasimirusių 
nuo nesveikų garų, tai dėl gyveni
mo tokiose baisiose sanlygose. 
Nedrąsus balsai stojasi garsiais gi
rioj: is pradžių tykus, stojosi vis 
garsesniais ir garsesniais.

Visi norėjo eiti prie kelio ir pa
vesti jam savą ir savo noras, nes 
bijodami mirties, jie nebijojo jau 
gyvenimo verguvėj.

Ant syk atsirado Danko ir visus 
juos išgelbėjo.

Danko buvo vienu iš jų, geras 
jaunikaitis, gražus, o labiausiai 
drąsus — jis pasakė savo vientau
čiams:

— Misi imu ir rugonėms ne nu- 
stumsite akmens nuo kelio. Kas 
nieko ne veikia, nesulauk* geres
nio likimo. Kamgi be reikalo žu
dyti pajiegas ant rugojimų ir vai
tojimų! Kelkitėsl' Mes norime 
eiti per girią ir pereiti; tas turi pa
sibaigti, nes viskas ant svieto turi 
pabaigą.

— Eime!
Jie pažiurėjo į jį ir suprato, kad 

jis geresnis už juos visus, 
jo akių mušė galybė ir ugnis.

— Vesk mus — tarė jie.
Ir jis juos vedė.
Paklusniai ėjo paskui jį

Jie tikėjo jam. Kelias vienog bu
vo sunkus. Tamsa viešpatavo gi
rioj, ant kiekvieno žingsnio buvo 
pelkė alkstanti naujos aukos ir 
stabdė žmonis,* o medžiai dengė 
kelią kaipi storos sienos. Jų ša
kos buvo susipynę kaip tinklas, 
visur iš žemės kyšojo šaknys ir 
kiekvienas žingsnis reikalavo pra
kaito ir kraujo. Teip ėjo jie ilgą 
laiką.... Giria buvo vis tankes
nė, o einančių pajiegos mažinosi. 
Ir pradėjo jie ragoti ir kaltinti 
Danko, kalbėjo, kad visas jų dar
bas per niek, bet jis buvo linksmas 
ir geros mislies.

Bet urnai sugriovė ties giria ir 
medžiai pradėjo, lyg supykę, ūžti. 
Buvo teip tamsu, lyg kad čia butų 
nuo pradžios svieto susirinkusio* 
viso* tamsiosios dvasios. Maži 
žmonės ėjo terp milžiniškų me
džių, terp baisių žaibo žiburių, 
milžiniški medžiai siūbavo, braš
kėjo ir ūžė, dainavo savo įpykimo 
dainą ir rodėse, kad medžiai, ap
šviesti melstvu žaibų šviesos, ske
čia savo ilgas, galingas rankas prie 
bėgančių nuo tamsos 
stengiasi pagriebti į šakas 
nioti į savo tankų tinklą.

Kelias buvo sunkus, 
žmonės nužudė drąsa ir viltis. Bet 
gėda jiems buvo prisipažinti prie 
savo silpnybės,*u piktumu ir žiauru 
mu jie metėsi ant Danko, einančio 
pryšakyj ir išmetinėjo jam, kad ne 
moka jų vesti. Jie sustojo terp 
ūžiančios savo pergalės dainą gi
rios,baisioj tamsoj, pailsę irperpy- 
kę ir pradėjo sūdą ant Danko.

— Tu priežastis musų prapul
ties — kalbėjo jie. — Tu išvedei 
mus, išnaikinai musų pajiegas ir 
už tai turi pražūti!

Apjakinantis žaibai su baisiu 
griausmu, rodėsi, patvirtino jų nu
sprendimą.

nes

visi.

Korr.itet**.

Moziukevičia.

teisus ir veli* 
tai kodėl ne 
tikros žinios 
Kiek gryno

Rd.J. Buvo 
surasti salę loŠi- 

Salę surado, bet 
sudėti drabužius, 
komitetas nutarė

kitas teiksis duoti tise adresą: 
Gso S Baszkis,

Chicago, UI. M kuopa Susiv. L. A. 
turas II-re ketvirtini susirinkimą neda
lioj 10 d. balandžio 1005 p. L. Ruigio sa
lėj pn. 3301 8. Morgan korte 83 ežios 
gatves, ant korio užkviecsiam visus ge
ros valios lietuvius prisiraszyti prie 
Susi v. Liet. Am. Teipgi Bananai be 
atsisakymo visi bukite ant salo susirin
kimo, nes bus apsvarstymui svarbus rei
kalai.

Draugyscziu Reikalai

Naujiena, Naujiena!
• Šiose dienose susitvėrė čia pir

mas lietuviškas ,,Drapanų Kliu- 
bas” prie kurio gali prigulėti vy
rai, moterys ir merginos. Kliubo 
siekis, kad jo sanariai per susiri
šima į Kliubą galėtų įgyti sau pi
giu budu drapanas. Dėl geresnės 
informacijos kreipkitės! per raštą 
ar asabiškai prie

I. H. MIKUŠAUCKO,
855 83-rd St., Chicago, III.

o jis atsiųs vieną iš Kliubo sąnarių 
kurs išaiškins kokiu bodu galima 
pigiai drapanas įgyti.

Danko žengė priešais sų neuž
dengta krutinę ir suiuko:

— Jus sakėte: vesk mus! Ir ai 
jus vedžiau. Ai jaučiausi turįs pa
jiegas jus vesti ir tą padariau! O 
jus? Ką jus padarėte, kad sau 
padėti? Jus ėjote, bet neįstengėte 
užlaikyti drąsą ir viltis iki kelionės 
galo. Jus ėjote, kaip eina pul
kas avių.

— Jis turi prapulti! Mirtis jam!
— laukė visi vienu balsu.

Vėjas savo užimu didino jų 
šauksmą, o žaibai ardė tamsą. 
Danko pažiurėjo ant tų, ant kurių 
labo apvertė savo pajiegas ir triu- 
M ir pamatė, kad jie buvo pana
šus į draskančius žvėris. Apstojo 
jį ir jų akyse nematyt buvo nieko 
žmogiško, jis nuo jų negalėjo lauk
ti nė jokio susimylėjimo. Tąsyk 
užsidegė jo širdis šviesia liepsna, 
noru gelbėti juos,išvesti juos leng
viausiu keliu ir jo akyse žibėjo 
spinduliai tos galingos ugnies.

Ant syk savo galingoms 
rankoms perplėšė savo krutinę, iš
plėšė degančią širdį, pakėlė augš- 
tyn, ties savo galva. Ji degė teip 
šviesiai, šviesiau už saulę; giria 
nutilo, tamsa nuo šviesos prapuo
lė nesveikose pelkėse. Nudi.ugę 
žmonės žiurėjo kaipi suakmenėję.

— Na, eime toliau — šuktelėjo 
Danko ir metėsi pryšakiu; deganti 
širdis augŠtai ties galvoms apšvie
tė kelią einantiems.

Apsvaiginti tos Šviesos, visi ėjo 
paskui. Giria vėl pradėjo ūžti, 
nudžiugusios medžių viršūnės siu- 
buvo, bet girios užimą dengė bal
sai einančių žmonių. Visi žengė 
greitai ir drąsiai, patraukti stebuk
lingo regėjimo degančios širdies.... 

Ant syk prasisklaidė giria, pasi
liko užpakalyj einąpčių tanki ir 
tamsi, o Danko ir su juom einanti 
žmonės atsirado terp jūrių saulės 
ąpindulių, terp tyro ir svei
ko oro. Audra liko užpakaly],ties 
giria, čia žibėjo saulės spinduliai, 
kvėpavo pievos su tūkstančiais 
apibertų rasos žiedų, upė išrodė 
lyg plaukiantis auksas. Buvo va
karas ir, prie besileidžiančios sau
lės, upė buvo raudona kaip krau
jas, koks iŠ perpieštos Danko kru
tinės tekėjo ant žemės. 
MirštantisDanko pažiurėjo gestan- teisybę ir minti 
čioms akimis ant plačių pievų, su v------------- _------ -

vos’* iš Ne* Britain, Con. kun. J, 
Zebris, atsiliepdamas ant korės- 
pondenciios Iš Du Bois, patapu
sios No. 10 ,,Lietuvos", sako: 
„Trumpas sakinys, o kiek prama
nymo ir neteisybės, koks apšmei
žimas ir kokia netolerancija! Ne
teisybė, kad šventosios draugystės 
su prievarta savo sąnarius varo 
prie išpažinties; konstitucijos 
punktai, kuriuos sanariai, įstoda
mi į draugystę apsiima pildyti — 
jų pačių yra valios darbas, nes jei 
nenorėtų, nestotų į draugystę; ne
priimtų punktų į konstituciją.”

Pažiūrėkim, kiek bus melo bei 
pramanymo, kiek teisybės minė
to] korespondencijoj. IŠ kur varg
šas darbininkas, nuo visų stumdo
mas, varginamas, niekur balso ne
turintis, nieko nežinantis, galėjo 
sumastyt tuos žodžius, kad „Šv. 
draugysčių konstitucijos savo są
narius su prievarta, kaip avinus į 
skerdinyčią varo prie išpažinties”. 
Kaip nesvarstysime, o vis ant ga
lų galo pamatysime, kad prie ap
dirbimo Šventųjų draugysčių kon
stitucijų svarbiausias balsas buvo 
Christaus mokslo skelbėjų, kurie 
paprastus sąnarius laiko už nieko 
neišmanančius avinus. Duokim 
sau, kad vieni sanariai draugysčių 
su tokioms konstitucijoms priėjo 
išpažinties prie vieno kunigo, o 
kiti šaukė, įkalbėti kito kunigo, 
kad pirmutinis ne kunigas, bet be
dievis, tarnauja kitam dievui. Ir 
teip grasina ir varo prie išpa
žinties vieni kitus prie vieniems 
patinkamo kunigo, o kiti, prie ki
tiems patinkamo. Teip ir plovė 
vieni kitus be peilio, o kad desėt- 
kai žmonių teip darė, tai tas apsi
reiškimas išrodo kaipo skerdiny- 
Čia.

Pažiūrėkime, ką kun. J. Žebrys 
vadina „pramanymu ir neteisybe?” 
Ar tą kas paimta iš konstitucijos, 
ar tą kas prieš žmogų dedasi? 
„Neteisybė, sako, kad Šventos 
draugystės su prievarta savo sąna
rius varo prie išpažinties!” Argi 
da didesnių prievartų reikia, kaip 
kad sąnarys tampa išmeitu iš drau
gystės, o kruvinu prakaitu gautas 
skatikas lieka draugystei?

Ar ne šimtus kartų danginu iš
dergė Christaus mokslą aniedu 
katalikiški kunigai, kuriuodu rėkė 
vienas ant kito, kad nesielgia pa
gal Christaus ir bažnyčios moks
lą? *

Surinkęs tuos atbalsius ir apsi
reiškimus, kas dedasi terp musų 
draugysčių draugų su tokioms 
konstitucijoms, pasiunčiau kores
pondenciją į laikraštį, o kun. J. 
Žebrys padare iš jų biaurų purvą 
ir drėbė ant 5000 draugysčių ir ant 
nemažiaus kaip ant 20000 vyrų, o 
po draug ant laikraščio ir kores
pondento. Ir išliejo tulžį kuri, 
turbut, nemažiau buvo pritvinkusi 
už tulžį korespondento.

Kun. Zebrys toliau sako: „ka
dangi religijos reikia, žmonės to 
trokšta” r taigi visi katalikai reli
gijos reikalauja ir trokšta, tai kam 
konstitucijose prirašyti punktai su 
vertimu prie religijos ir išpažin-

II Vladimiro gubernatorius pri
saką pačtui suteikti vardus' visų 
abonentų liberališkų laikraščių. 
Šitas, matyt, carpalaikio čebatų 
laižytojas ne protingesnis už me
tropolitą Antonijų.

II Peterburgo policija prisakė ko
telių ir mebliruotų kambarių už- 
laikytojams turėti po du raktu nuo 
visų kambarių, kad nėsant namie- 
jie hotelyj apsistojusių, policija 
galėtų peržiuruti jų daiktus.

H Varšavoj žydai socialistai pa
kėlė neprilankias randui demon
stracijas. Pašaukta kariumenė 
tuojaus pradėjo šaudyti į pulkus 
žmonių; šūvių 2 ypatos likoai už
muštos, o 7 pašautos.

II Peterburge, 81 d. kovo atsibu
vo didelis visų darbininkų susirin
kimas. Susirinkę nutarė reikalau
ti, kad valdžios paleistų iš kalėji
mų visus suareštuotus darbininkų 
vadovus. -

II Ant Kaukazo, pulkas kalnie
čių apstojo stačiatikiŠką klioštorių 
Vardže pavietyj ir reikalauja ati- 
davimo klioštoriaus kasos ir visų 
turinčių kokią nors vertę daiktų.

II Caro padavadijimu Finlandi- 
joj likosi apstabdytas ėmimas j ka- 
riumenę. Vietoj kareivių, Fin- 
landija turi sudėti kas metą po 
2500000 dol. ant kariškų reikalų.

II Pietinėj Išpanijoj, provincijoj 
Andalūzija, gyventojus pasiekė ba
das; tūkstančiai Šeimynų ne turi ką 
valgyti.' I

II Vladimiro gubernijoj, viduri
nėj Maskolijoj, apsireiškė cholera; 

Į buvo jau čia keli apsirgimai. ,

dtiaugsmu pažvelgė ant viso kraš
to ir jautėsi laimingu, kad į U at
vedė savo žmonės. Teip jis ir nu
mirė.

Paliuosuoti, įgavę naujas viltis 
imonės, nepatėmijo jo mirties ir 
ne matė, kaip prie Danko kūno dar 
vis žibėjo jo drąsi širdis. Vienas 
iš pulko žmogus, patėmiję* tą, 
pergalėjęs baimę, užmynė su koja 
ant drąsios ir savo žmonių meilės 
pripildytos širdies.

Ji sutrupėjo į mažas kibirkštėlės 
ir užgeso.

Tai yra to* mėlynos kibirkštėlės 
ant pievų, kokios pasirodo 
mis prieš kiekvieną audrą.

Isz visur.

nakti-

II Peterburgo mitropolitas, An
tonijus, matyt koks be proto idio
tas, išleido savo aplinkraštį, ku
riame siundo tamsias minias ant 
inteligencijos, ir prisako saugotie- 
si vakarų civilizacijos. Toki kvai
li bažnyčios perdėtiniai gali vien 
Maskolijoj atsirasti, kitur už tokį 
ne dorą darbą popalaikį butų se
niai į kalėjimą pasodinę. Be in
teligencijos Maskolija nupultų ant 
to laipsnio, ant kokio stovėjo 500 
atgal, jeigu dar nežeminu. Juk 
nemokanti nė rašyti, nė skaityti 
kaimiečiai ne pakels nė savo pačių 
gerovės. Charkovo gubernijos 
dvarponius apėmė baimė; jie aplei
džia savo dvarus ir dumia į mie
stus.

|| Tūli, matyt, doresniejie ir pro- 
tingcsniejie, maskoliški popai atsi
liepė su reikalavimu paliuosuoti 
stačiatikystę nuo jos politiškos 
užduotės: tegul ji bus žmonių ti
kėjimu, o ne purvinos rando poli
tikos įnagiu. Dabar augViausiu 
stačiatikystės perdėtiniu yra caras 
ir jis ją pavertė į įnagį savo purvi
nų politiškų siekių ir per tai įtek
mė stačiatikiŠkos bažnyčios ant 
žmonių sumažėjo Maskolijoj. Su 
prievarta mat įtekmės tikėjimo ne
galima pakelti.

žmonių, 
ir apvy-

o pailsę

II Sevastopolyj sudėgė krautuvės 
garlaivių kompanijos. Mena, 
ugnis užgimė nuo padegimo.

kad

. Atsišaukimas.
Na tai ir vėl pasirodė riksmas ir 

Šauksmas, ir apvertimas augštin 
kojoms to, kuri* pasirįžo platint 

‘ i takelius į ją 
vedančius. . Štai No. 12 „Lietu-

II Pergabenti angliško rando, 
priešais gvventojų norus, chiniški 
daybininkai į Transvaaliaus aukso 
kastynes pakėlė štraiką. Buvo 
čia jau smarkus susirėmimai Chi- 
niečių su ginkluotais policistais; 
daug chinieČių likosi sužeistų.

II Užrubežių laikraščiai gavo ži
nią iš Kijevo, buk 8000 ginkluotų 
kaimiečių iš Orio gubernijos trau
kia j pietvakarius ir' degina, nai
kina ir plėšia viską, ką ant savo 
kelio patinka. ' Išdegino jie ir iš
plėšė 18 dvarų, išnaikino jau ke
lias dirbtuves.

|| Į Paryžių atėjo žinia, buk mas
koliškas caras bandė nusižudyti, 
sužeidė sau ranką; buk jam darbą 
sudarkė netikėtai atėjusi motina. 
Jeigu jis būt sau galą padaręs, iš
ėmus tūlų urėdninkų, nieks joMas- 
koiijoj nesigailės.

Mutilated

ties, kam gąsdinimai, kad už neiš* 
pildymą sąnarys bus išmestu ii 
draugystės ir įmokėti skatikai 
dings? Ar tai dėl to kad pakartyt 
musą troškimus? O jeigu žmogus 
ir apturi, ko jo širdis geidė su di
džiausiu savo užganėdioimu, taigi 
vis už tuos pačius pinigus, bet jei
gu tapsime išmestais dėl tokios 
priežasties ir įmokėti skatikai dings 
tai po laikui galime netekti nė ant 
mums teip reikalingos religijos pa
laikymo. O juk be pinigų mes nė 
religijos palaikyti negalime.

Reikia mums vienybės, meilės ir 
draugysčių, bet ne tokių, kurios 
mus skirsto į prigulmingus ir ne- 
prigulmingus, į dievočius ir bedie
vius. Katalikai ir jų kunigai ne 
buvo teip pravardžiuojami ir nieki
nami korespondentų, arba laikraš
čių, kiek jie pravardžiavo pernai, 
būdami DuBoise du,arba kaip kun. 
laikraščiai niekina ir pravardžiuoja 
nepatinkančius kunigams ne kuni
gus!

Nesenti Pribuvęs.

Atsišaukimas.
12 nutneryj „Lietuvoi” patilpo 

ilgokas straipsnis neva su nurody
mais ir užmetinėjimais K. Rutkui. 
Apie tą patį reikalą ir Rutkaus 
Draugas buvo rašęs, kad „Vieny
bės” redakcija permainė mislį. 
Nutneryj 12 „Lietuvos” tūli tau
tiečiai stengėsi .K. Rutkaus organi
zavimui užbėgti už akių, [cleve- 

, landieČių atsiliepime nė kalbos ne 
buvo apie organizaciją. Rd.J 
užkenkti visam reikalui. Kodėl 
tie tautiečiai nepranešė laikraš
čiams apie buvusią Clevelande ko
mediją „Vaito pirŠlysta,” kur 
daugelio žmonių drabužiai buvo 
sunaikinti, o terp nuskriaudusių 
buvo ir ypatos pasira/usios po 
straipsneliu su išmetinėjimais da
romais Rutkui [kckį turi susiri
šimą ta komedija su išmetinėjimais 
daromais Rutkui? 
išrinkti žmonės 
mui komedijos, 
nebuvo ruimo 
vienog teisusis 
imti nuo kiekvieno už pakavojimą 
drabužių 10c.; iš to įplaukė 85.05. 
Jeigu komitetas teip 
jantis labo žmonijai, 
praneša visuomenei 
apie tą komedija?
pelno turėjo? Kiek paskyrė ar 
moksląeivių fondan, arba ant re- 
voliucijonierių? Aukos ant to mie- 
rio renkamos kiekvienoj lietuviš
koj kolionijoj ir jos yra labai rei
kalingos, jos svarbesnės negu au
kos ant Paryžiaus parodos!

Nedėlioję buvo susirinkimas 23 
kuopos Tėvynės Mylėtojų Dr-tės. 
Reikėjo dalinti plakatus su pakvie
timu laike komedijos, bet sekreto
rius kuopos V. Dagilaitis, adresų 
kuopos draugų ne davė, manyda
mas, kad K. Rutkus ne galės su
šaukti susirinkimo, o kuopos 
draugai, ant suririnkimo, pripaži
no už labai gerą tautietį V. Dagi- 
laitį, kurisai, dėl darbavimasi ant 
labo tautos, neturėjo laiko pagar
sinti risų tų naujų sąnarių, kurie 
prisirašė 1904 m. liepos ir lapkričio 
mėnesiuose.

14 kuopa S. L. A. irgi dar nepa
sirodė, kad ji veiktų ant labo revo
liucijos reikalų. Patįs ne verkia, 
bet dar kitų darbus stabdo. Ne- 
dyvai, jeigu teip daro biznieriai, 
bet vargšams darbininkams toki 
tušti ginčai nereikalingi.

K. Rutkus.

Beno.
Užpreszom Bostono ir aplinkines Lie- 

vius Ir Lietu vai tas ant parengto musu 
baliaus, grajis net 25 moži kantai gra
li ausi na Lietu viazk ui landus, koktu 
dar Bostone nebuvo Atsibus sabalo* 
vakare 2» balandžio 1005 ■., prasidės 
koncertas nuo 7 JO iki 0, o nuo 0 iki 12 
šiokiai Broadbine Hali, kampas Dover 
and Albany Sis., Boston. Kasa. Širdin
gai uipraazo visus M on lėlio Lietuviukas 
Benas.

Pajieszkoįlmai. '
Psjfeszkau savo vyro Juozo 'Slisžū. 

isz Žagare* miestelio, Sziaulm pav., 
Kauno gub. asz jo pati lik antra nedsie 
atvažiavus isz krajau* norecziau ji suras 
Ii. Kas apie jo buveine tino teiksis pa 
duoti man jo adresa.

Julijona Szliaiieee,
123 Stringei., Chicago, III.

Pajieszkau savo szvogeno Franeisz- 
kaua Zam bacevicziaus 17 metu A menke, 
isz kaimo ir parapijos Vissakio Rudos, 
gmino Antanavos, pav. Marijampole*, 
Suvalkų gub- Ji* p«u ar kas kitas teik
sis duoti tinę adresu:

Si mana* Kerutzaužkas.
Fozcroft, Me. R. F. D. 2.

Pajieszkau savo pusbrolio AntanoGuo- 
ko, Kauno gub., Panevėžio pav.. Vali- 
liazkiu sodžiaus. Ji* pats ar kas kitas 
teiksis.duoti tinę adresu

J. Guoka*.
10628 Curtia ave^ Chicago, IU.

Pajieszkau savo dėdės Adomo Nutau
to, Kauno gub., Sziauliu pav., Utvincsio 
miestelio, du metai at^al gyveno jieai 
Mahanoy City, Pa., o per tirai k ui buk

Pajieszkau Tadeuazo Ssardausko, 
Kauno gub., Sziauliu pa v., Radiszkio 
parap., Povilaicaiu sodos. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti imia adresu:

Antanas Taunia,
P. O. Box 560, Bellovs Faile. Vt.

Pajieszkau savo drauro Jurgio Lsc,- 
kaiccio. 3 melai atlgal įsivažiavo iazPru 
su In Amerika; jis yra Suvaiko gub., 
Slavikų parapijos. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti tinę adresu:

Juozas Veluakis,
227 Charles st., Scranton, Pa.

Pajieszkau savo draugo Ronedikto VI- 
czauskio, Kauno gub., Saiauliu, pa v., 
Uivinczio para p., Labunoveles sod, 0 
metai kaip Amerikoje, rodosi gyvena 
kur apie New Yorka, norecsiau su juom 
susiranyti. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti fine adresu:

Petras Bartkevicsia,
10 Hunting st, Cambr>dge, Mase.

Pajiesskau savo brolio Juozo Zapa- 
racko,-Vilniaus gub., Traku pav., Gaile- 
kiemio kaimo, 0 ar 10 menesiu atgal ass 
su juo drauge atvažiavau ia Amerika, 
bet jis nuvažiavo in Philadelphija. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinia ad-

Iš Pottsvillės kalėjimo.
Lietuvių kalėjime yra d ik tas bū

relis, kurie už visokius mažesnius 
tiesų peržengimus čia pateko. 
Liūdna mums labai, kad neturime 
nė jokių lietuviškų knygelių, nė 
laikraščių; kiti turi visokių laikraš
čių ir knygų, gali pasiskaityti, ka
da tik nori, jiems atsiunčia, o 
mums nieks ne atsiunčia. Mes 
vargšai, kad neužmiršti prigimtos 
kalbos, Šaukiamėsi į lietuviškus 
išleistojus ir teip geros valios lietu 
vius, melsdami atsiųsti mums kny
gelių ir laikraščių. Ne prašome 
mes pinigų, bet meldžiame dvasiš
ko peno, raštų prigimtoj kalboj, 
kad, Čia sėdėdami, neužmirštume 
jos.

Lietuviams Liuteronams.
9 d. balandžio 2:80 vai. po pie

tų, laikysiu Dievmaldystą lietu
viams liuteronams vokiškoj bažny
čioj ant Reece st., "Providence, 
Scrantone, Pa. Tenaitiniai lietu
viai yra kviečiami skaitlingai ant 
Dievmaldystos susirinkti.

l&d. balandžio, 8 vai. ryto, bus 
lietuviška Dievmaldysta bažnyčioj 
ant kampo Fremont ir Saratoga 
gatvių, Baltimorėj, Md„ 12:45 
valandą, tą pačią dieną, atsibus 
Dievmaldysta šv. Jono parapijoj, 
tarp 5 ir 6 gatvės ant Wharton st. 
Philadelpbia, Pa.

Pas manę galima gauti lietuviš
kų Biblijų, giedamų knygų, psal- 
minių, kalendorių, miš-knygių ir 
tt. .

J ieva Zsparsckiute,
5 Vsvsrley st., Bnghlon, Mas*

Psjieszksu savo vyro Juozapo Januai- 
kaucko, Vilniaua gub., Treku pav., 
Alekaandrevinio vzlKziau.NMaunaiczio 
para p., Kastaikiu kaimo, ass 27 d. kovo 
pribuvau isz Lietuvos ir uorecziau ji au- 
raati. Jis pau ar kas kitu teiksią dooti 
iine adresu;

Pauliuke Jaauszkauskiene,
22 Thomas st., Weat8eld. Mase.

Pajieszkau savo pusbroliu Petro Mar- 
tynaiczo, Pranciszkos U Domininko 
Lepeztu, Mykolo Remeikos ir Antano 
Ražiulio. visi Kauno gub., Sziaa!iv pav.. 
Lygumu parep., Iszdagiedžiu sodos, tu
riu prie ju svarbu reiksią. Jie j>aty* 
ar kas kita* teiksi* duoti žine adresu:

K. Martynaitis,
136 Jsckson st., Neverk, N J.

Pajiesskau savo brolio Jokimo Turav- 
skio, Kauno gub., Raseinių pav.,Girdics- 
kes pa ra p., Ringailiu kaimo. Jis pat* ar 
kas kitas teiksis duoti žinia adresu:

Frank Tu ravėki,
Box 142, Kxport, Pa.

Pajieszkau savo dede a Juozajx> Dau
nio, Kauno gub., Saiauliu pav , Šakynos 
ftarap., Masių kaimo, turiu prie jo svar
bu reikale. Ji* pats ar kas kitas teiksi* ■ 
duoti žine adresu.

Jonas Dymavicze, 
2403 Žnd ave., West Troy, N. Y.

Rev. P. Drignaitis, 
241 N. 5th Street, 

Pbiladelphia, Pa.

Reikalingas agentas, kuris turi gera 
pažinti terp Chicago* lietuviu. lengvai 
gali uždirbti kėlės dessimta doleriu ant 
nedėlios. Lengvas darbas ir nedaug 
mokslo reikia.

I. H. Mtkuazauckaa, 
855 33 rd St., Chicago, UI.

Reikalingas geras kriauosius, darbo 
pilnai per apskritus metus, mokestis 050 
ant meneąio, atsissaukti adresu 

P. j: Ksliey,
li.uefieid, W. Va.

(14—IV)

Reikalingi molderiai ir m 
jai. Geros * “ - 
rion Maliau-- 
Ind. Vieta 157. 
ant 
lėtink
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Didelis žiaurumas.
Teorija Dr. Osler'0, apie kurią 

minėjome pirmiaus, nusikratymui 
žmonių pasiekusių 60 metų am
žiaus, yra iŠtikro čiukurių žiauną 
mo. Net gyvulio neužmuštume, 
pasiekusia seną amžių, kuris ilgus 
metus ištikimai , mums tarnavo. 
Musų senus tėvus ir motinas-trokš
tame užlaikyti prie gyvenimo kuo- 
ilgiausiai galima, o jeigy jų pajie- 
gos sublogėtų, duokime jiems Tri- 
nerio Amerikonišką Eliksyrą Kar
čiojo Vyne, o pajiegos sugrįš. Ši
tas stipralas suteikia naują gyvastį 
kunui, sustiprina raumenis ir ner
vus, reguliuoja gromuliojimą, valo 
ir atnaujina kraują. Visokiose 
silpnybėse sujungtose su nusilpnė
jimu kūno ir nužudymu valgumo, 
jis įvykdo pilną pasveikimą. Sus
tiprindamas gromuiiojimo sistemą 
jis padaro gromuliojimą 
kraują grynu ir gausum. 
groenuliojimas duoda 
kraują ir pilną 
Gaunamas visose aptiekose arba 
pas patį pabrikantą Juozapą Tri
narį* 799 S. Ashland avė., Chica
go, III.

tobulu ir
Sveikas 

sveikesnį 
sveikatą.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežinodami, 

uunCzia savo pinigus in kraju per viso
kiu* žydelius ir kitokiussvetimtauesiua, 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėgta ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in ktaju, tai 
siusk juos per „Lietuvos” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vieto, 'pri
imti Ir niekados ne centas nežus. Lie
tuva” jau 18 metu kaip stovi aut avo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu s! olų 
Danus, 8 lotus, drukarne ir už kele dė
tai m t i* tukstanesiu dol. vertes tavoro 
knygomis ir kitokiais daiktais. 8stą
dien per ..Lietuvos” redakcija siunesi* 
tavo pinigu* visi lietuviai, lenkai, vo
kiamai ir austrijokai. „Lietuva” yra 
tai didžlautia* bankinis kamora* Ir 
paėsto stacija, iss kurios pinigai plauki* 
in kraju pundais kožna diena.

Jei reiknlauji szifkortes, tai pirk ja 
„Lietuvon** redakcijoj, ošia tavea neap- 
gaua ir gauai lai va koki norėsi. Raszsyk 
tuojaus, o gausi prekes visu ssifkorcziu 
ir pinigu prekes.

Adresuok ant vardo „Lietuvon” isz- 
atstojo tziteip;

A. OL8ZEWSKIS. 
924 83rd St. Station 60. Chicago, III.

LietuvDzkiejie Europos 
lalkraszcziai.

VarpaN politikom, literatūros ir moks
lo mtneeinia laikraų+te Matu pre
ke.........................................................tl.2«

Ūkininkas Uutiazkai politiszka* me
nesiai i žmonių laikraastia. Metu pre
ke............................................... 7flcentai

Abu laikraaioatu iaieina Tilžeie (Prū
su Lietuvoje) kaa menuo viena karta.

Kiekvienas lietuvi*, nori* polliiszkai 
apeinvieeti ir geriau* tupraati Lietuvos 
reikalu* ir >avd pareiga*, nori* sekti Lie
tuvos visumenee gyvenimą, savo broliu 
darbus Lietuvoj ir ju kovas su caro val
džia bei joa bendrais ui savo tiesas, ui 
geresne savo ateiti, — kiekviena* pami
nėtuose lai k raascsiuose atras daug nau
dingu žinia ir pamokinau.

Kas norėtu parsisiųsdinti viena ar ant
ra laikraasti, arba ir abudu kartu, te pa
deda raižydama* ir siusdama* pinigu* 
toki adresa: □ ,.'i —

M.Suuuun Fabrikstr. 27 Tilsit,O*tpr
Germany, 

arba ir katra nors isz žemiau paduotųjų
M. J. Damijonaitin 3108 8. Halsted

Chicago, III.
N. ’Gendrolius 116 Bowen St.

So. Boston. Mas*

MARIA 1>OW1ATT

Kauno gub. Bsaulln pavrieto.

723 W. 18th Street.
Nuo Stos Iki lOtoa ryto,
auo 7-toa Iki» vai. vakar..

Nadaliosta Ūktai nuo S-to» Iki 10-tal ryto.

Teleiouaa: Morgan 1332. 
Tsiefonuot galima iss kiskwienoa 

aptlekoa.

tu 
pa*

atai- 
vedyti, nei jis turi 
puiku ir Kalt* ba- 
varska alų, gardžia 
ruska ocziazczena 
arielka, cigaru* net 

iuzaigerus gauni žmogus 
kiekviena diena, tai Jau 
ita kalbeli negaliu. Lik

Pasirodavyk su Lietuviszku Daktaru
...... pas ų

Chicago Medical Cliūic
344 So. State St., Chicago, III.

Ant pardavimo. Geras galiūnas, 
lietuviu apgyventoje vietoje, reikalas 
eina gerai, priežasezia pardavimo yra 
liga. Atsissaukti reikia pas savininka 
J. F. Jovaiaza, 3401 Auburn avė.. Chlca- 
go, III. (7—IV)

Pigiai ant pardavimo galiūnas lietuviu 
apgyventoje vietoje; ataiszaukite po nu
meriu 629 S. Sanai at., Chicago.

(31—IV)

Ant pardavimo groeerne ir buezerne, 9 
metai laikoma; lietuviu yra in valias, 
reikalas eina gersi: priežastis pardavimo 
liga,*parduoeiu pigiai. Frank Bybel, S. 
9 avė. 511 Maywood, III.
V- (7—IV)

Pigiai ant pardavimo, jei pasiskubi
nus, 4 kambariais grinezia su geru pona- 
miu (beismentu). puse bloko nue lietu- 
riazkos bažnyczios. Artesnėms žinioms 
kreipkis ar adresuok.

J. Carey, 24 W. 19th st.

Asz Tave Iszgydysiu!

©
Asz esu seniausia* specljalia- 
ta* Ctiteago) nuolatiniam gy
dyme vyrlsgku ir užsenejusiu 
ligų. As* iazkyijau tiuodūgnial 
kraujo uinu.>Ljtm*. reumatiz
mu, uŽM-n<-Ji>Xas pa* lapt Inga* 
ligss ir ligas) paeina ne z ia* nuo 
žavimo*! *ave ir iszdvkumo; 
gėlimą kaulu, akaudejims ir 
svaigime galjvo*, skaudejima ;>o 
krutinę, sagariu. nugaros ir 
strėnų: gvlipia ar nepaprasta 
plakimą szinttee; užima ausy

se ir galvoje; drebejima kraujo, pamelinavusiu* 
poakius, spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple- 
mas’ar rona* ant bei dalies kinio, puvimą ar skau
dėliau gerk te je, užklėtėjimą viduriu, bjauriu* ir 
balsius sapnus, sunkuma kojose, indobusia* akis, 
nubegima tekio* laike miego ar prie nualszlapini- 
mo. negaĮėjima miegoti ar valgyti, dusuly, trumpa 
kvepavima: niežus, skuros. ink*tu. kepenų ir skil
vio liga*. Jeigu esi nuolatal nuvargęs ir greitai 
paiHtanti*. baugu*, gėdinga*. nu*imines. užsirū
pinęs ir nustoja* viltie* iszgylimo. Jeigu lytis* k o* 
daly* yra nusilpneje jog negali stsakatiezisi atlik
ti vyro prideryseziu ir neturi vaisiaus; Jeigu esi 
attiestas kokia liga, turi tankiai szlapintis diena 
ir naktyje, tai ateik pas mane o asz duosiu teisin
ga r-xia dykai.

Susisslapinimss lovoje bemiegant vra labai In
kilu* ir geda daranti* Kenkimai*, ir dauguma* ne- 
jieszko pagelbos tikėdami jog negalima uzaigydy- 
U. A*z savo tam tikrais vaistai* užtikrinu iszgy- 
dyma trumpam laike.

KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožuaai nusiusiu dykai lle- 

turviszka knyga apraszanczia visas vyriszkas ir 
pn»l*ptinga* ligas, kaip nuo ja apsisaugoti ir iaa- 
slgydvti. Priaiuak ui 3c marke ant paeito kasztu. 

Dr. B. M. ROSS,
Ofisu* atidaryta* kasdien nuo 9 iki A Panedelio 

Srrvdo*. Petnvezio* ir Subatoa vakarai* nuo 6:38 
iki & Nedėliotu nuo 10 iki 1.

~ Pasarga sergantiems vyrams.
Vl*l »s.ndw*lnlal gaminsi gydymai per gro- 

■aataa'yra tik’vilU>jlmu pinigu ano ligoniu. Jei
gu tikite in teisybe ir reikalaujate pageiboe nuo 
uialkremlamu lytiaaku bei n.rviaaku Ir kitokiu 
ilgu (tesgydome nuo girtybes — neginant galima 
induotl gyduole.) au muau Naujausia Methoda, 
nuo kurio* tukstancaiai patlgelbelo. gaa nori 
rodo*, lepriaiunoiia u* lOo. ttempu. o gnu* vi*a 
žinia kaip ir ka daryt.

Koenigsberg Specialiais,
Box 106, No. Houth^Eight Street, Wilil*mabarg, 

Brooklyn, N. Y.

Grainatika 
angliszkos kalbos

Didelio atzmainio, 174 pualapia), apda
ryta. Preke su priaiuntimu 
Pinigui priaiuati pigiausia per 
Order.” Adresas:

P. MIKOLAI N1S,
P. O. Box 15, Branch D , 

New York City

$1.25.
..Money

Pigisi ant pardavimo geras lietuviu- • Į 
kis saliunss arti didelio fabriko, puikiai I 
isztaisytas, graži sale veeeilioms ar mi- | tĮLį 
tingams. Loenininkss įsivažiuoja in ki- 
ta miestą ir norineziam vietos yra gera ><H1 
proga ingyti gera saliuna. Ateiszaukite ; 
nn. 706 8. Saagamon st., kerte W 14 pi., rikotul i rtn ant 
Chicago, IIL

Dykai Auksinis Laikrodėlis 
ar viena iA M-lcanCiu brandų pre
mijų. Dideli Armonika, puiki 
Mandolina, dailu* auksuota*die
ninis Laikrodi*,-H tu*, sidab
ruotų Peiliu ir Ssakucsiu, sto
ra* gryno aukso a leda e. ge- 
riansia* importuota* skustu* 
va*, daliusi kiazeninia 
Peili*, --rizui auksuota* mo-

x«li* sterlinginlo sidabro *|*yr«nk« yra 
duodama ui iiuardavimg M stukių importuotų 

I graznų po 10c. koiniį. Laikrodi* turi geru* ame- 
:2: ai*kui vidurius, geriausias laiko latkf ir Hro- 

| do ant auksinio gvarantuojamoant 36 metų. Kiti 
j daiktai yra teipgi geriausios vertės. M y s patikė- 
Į sime tau pardaviniu*. Išpardavę* prisiusi mum* 

, ... ... te«> ir gausi premijų tų pačių dieuj.
Aukos reikalams revollucijinio ATLAS JEWELRY CO..

judėjimo MaskoHjoj. Į 41 Metropolitan Bteck, CHICAGO. ILL.

Per susirinkimą Sunano Daukanto
Dr-te* Chicagoje, 2 d. balandžio tapo su
rinkta >83 30.

Darbas ant tarmn.
Lietuviai rezervistai ir kitokį szvisžiai 

sivaiiavę isz Lietuvos gali gauti dsrba 

su 818 00 ir daugiau ant menesio ir gy
venimo; važiuokite tiesiok pas Geo. 
Kleek, North Brookfield. N. Y., o kož- 
nas gausite darba ir auksseziau minėta 
mokesti

Ar nori pamatyti Port Artbura?
Nusipirk Abrosa, kuris tik ka i»xe)o 

isz po spaudos: parodo paskutini Japonu 
užpuolimą ant Porto Arihuro ir jo pa
veržima. Abrozas persta to smarkiausia 
musai Japonu su Maskoliais gražiai ir 
sisxlciai padirbtas, miera. 22x28. Pre- 
ke.J........ .............................1.................50c

Nerviszki Vyrai.
Vyraus* reikalaujantiams pagalbos prisiunsiu 

kopija garsaus racapto dyka- Na 0 .0 0 
na apgav>ngu* vaistu*, tiktai racap-

“Lietuvos” Agentai.
NEVY YORK. N. Y.

A. Leeniew»kis, 144 E.Houiton St.

So.’ BOSTON, MA38.-
Nikod. Gendroli*, 194 Athem Street

NEWARK, N. J. - 
V. Ambrazeviczia, 178 Ferry ai. 
A’ Sūnelis, 24 West St.

BROOKLYN. N. Y. 
Stan. Rinkevriezius, 73 Grand it.

SHENANDOAH. PA- 
Andrius Maczis, 133 S. Main st.

WATERBURY, CONN.
VincM Žubrickaa
Joną* Žemantauckas, 39 W. Porte? St

NEW BR1TA1N, CONN.
M. J. Che ponis, 72 Jubilee 8t„

BALTIMORE. M D.
L. Gasrlti, 2018 N. WMhington it

PH1LA.DELPHLA, PA.
M A. Ignotą*, 925 So. 2nd St.

SCRANTON. PA.
Joeeph Petrikis, 1514 Ross Avė.

MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banis,

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

- VYESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas.

BROCKTON, MAS8.
M are t no d i*. 63 Blendale, St.

Keliaujanti Agentai.
Staais Valiackas.
Jur. Kazakeviczia
K. Rutkus. Į
K. P. Szimkoois
Felik. J. Galminas

Sti pasarga yra vyrams sugriautos nervisz- į 
ko* sistemos, kurie per savo jaunystes klaidas > 
papilde Klausykite mano patarimo. Sustokite 
Ltuds patentuotas apgaviogus vaistus, elektrisz-

■ kus dinas, •■•peclalistu*" ir kitus n'ilkuslu* ^e ' 
verte* gydymus. Nso diržu ne pagysiu, o B uola- I 
tai vgztadsmi vaistus sunaikysite pilvo ilsbczio- ' 
Jitsa. nžnuodiBslte visa listema ir padarysite 
savo liga neužgydoma

Daug metu asz kentėjau savo Jaunystė k lai
da*, nerviszkama. Mietiniu* tekėjimus, siroką 
vyriszkumo. silpna atminty, stok* ambleljos. 
Beramaraa. gėdingumą, strėnų skaudeiima. visa 
Uny nusilpimą ir tt. kaip psiksia* pirkaa ir var
tojau visokiu p ate n t sotu gyduole* irtatska ka 
tik isogirde*. Ant galo buvau priverstarvažiuo
ti in Eropa pagelbės jieszsoti pu garsu daktarą, 
knrs mane ir issgyde.

To daktaro receptą, pagal kuri man vaistai i 
buvo užraizytl. asz ir dabar turiu pas save. Kaip < 
tai suoka yra pagyti nuo tu ligų asz žinau uz ' 
patyrimo, todėl ui noriu ir kjtss pagelbėti. Kas . 
man apruzy* savo ilga, ua tem pasiusiu užpe- ■ 
czetvume iaisske to recepto kopija so patari- į 
mals dykai. Asz Jas gavau szimtas laiszku Įsa > 
visa tzios szalies grasztu nuo vyru, karie raazo i 
kad imdami vaistu* pagal szy receptą vislszkai 1 
pagijo, taip kaip ir as*.

Recepte uiraszyti stiprus bet nevodlngi vai- ■ 
■tai ir r-ceptas teip paraszyta* kad vaistu* ga I- 
ma gauti kiekvienoje geroje apliekoje už mažu. 
funigus Gavę receptą. Jei nenorėsite patys eiti 
a aptieks uisteliaoti vaistus, tai para-zskite 

man, o asz Jums Juos ozia Chicago Ja pati rupia-' 
Siu ir prisiunsiu. As* nesu nešiu C. O. D. kad 
iszvihotl nuo Ju* pinigus, arba parduoti jumis 
vaisia*, kurtu Jas nenorite. Jeigu patemysite 
mane kame nors neteisingu, galite tai paganyti 

szitame pacziame lalkrnsztyje.
* 8tei pasarga gal nebus daagiau garsinama, 

taigi raižykite man sziandien, o gausite to re
cepto kopti* ir reikalingu* patarimus dykai 
tnojvas Szy pastulitima asz galia atlikti be Jo
kiu Joms kasztu. Adresuokite; *

C. Bentson, P. H. tx>x 655, Chicago, III.

P--iras

Kur gali gauti „Lietuvą.
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus 
Brooktyne, Philadelphijoj, Baltimoreje, 

Sztai agentu adresai.

Brooklyn, N. Y.
E. Froomes, 73 Grand st. 

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 925 So. 2-nd St.,

Baltimore. Md.
Wm. J. Morran,

B. E. Cor. Sharp & Camden sis

KBWANEE, ILL.
A. Wediiunas, 520 N. Burr St.

Pas saituos agentus gaukite „Lietuva 
už 5c. kas subat

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

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

Jei norite, kkd pinigai greitai ir gerai 
snvaikSzcziotu Ir niekur neimu, tai sius
kite per ..Lietuvos” redakcija, adresuo
dami: A. Olezevskl,
024 33rd 8L. Cbicago,

rsinimu
.50c.

>Qgy»-

Įsa Havanos, o iazaigerua gauni žm< 
puiku užkandi I * 
ilgiau su tamiata ______ ________ ___
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o y pači už tlumocziu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pas ma
ne, o ui J 
kiuoae reikaluose Ir provoee. 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
3321 Auburn av., Cblcago, 111.

(Tarpe 33-loe nl. ir 33-io PI.) 
Telephonas Y arda 6012.

Jum patarnnuoiu už dyka vioo- 
dkaluooe ir provooe. Atvažiavę

■2 I

5 j
Naujausiai lurastet^Hadicinot: NauJUsI 

mėsa vaistai yra pasekmingi***!, gydo dsagybs 
lig* ■ Plsak** tikrai stangiam slinkimą, pktis-

Ar nori matyt kare?
Du puikus paveikslai kares Japonu su 

Maskolija, 32x28 colius didumo, viens Į 
perstato musai ties Liaojangu, ketas pa- į 
ėmimą Porto Arthuro, abudu sykiu pa-1 
siuneziame už 81 00.

J. F. Rock, 
Port Washingute, \Via.}Bos 10,

nu bildu Radlkal ardytas*, parasiykil* p*i
Prol. J. M. Branda*

N*ar York ABrooklyn, U. S. A.

Pirma* Lletuvi.<«zkaN Saliuna*.
Bell’ Phone 868—X E’ Phooe 1083-A

Geriau*)** alų*, Puikiausi Havanos ei 
garai. Importuoti Vynai ir kitold' gėri
mai. SavininkM geras lietuvis. hp*ip» I 
žinea su visokiais bizniai*: reiIteĮsujan- 
tiems rodą* duoda dykai. Apsriauky 
darni esia lietuviai ra* sau užgadedim- 
ma.

JULIUS GALMINA,
400 Mechanic st.. Camderi. N. J !

TEISINGIAUSIA FIRMA 
Laikrodėlių. lenciugėlig. liedg. *pM*> 
Skripkg, klarnetų, fleitų. kencertiahi|, 
■rmanikiį. Ir tt.

Kada tik reikalausi ia viriminėty 
daiktų, tai kreipki*pas M. J. 1>ami- 
jonaiti į Cm< auo, o čia gauti ge
riausių įratunkų tavoms ui maiea- 
nię preke negu pu svetimtautį.

Jeigu dar neturi mano smuooo, 
tai raly k lendien pruiusdam* ui t o 
markę dėl pačto kastų, o Gsti?»ojpg 
gausi dykai. Adresas:

M. J. Damijonaitis
3108 So. HaHtod SI, CHICAGO, ILL

Skaitykite ka sako
D-ras Landės
Turiu už savęs didžiausią praktiką terp lietuvių

VALSTIJŲ IR KANADOS.
vyrų

ligos,

SUVIENYTU
Nuo 20jnetų gydau vien 

ligas.
Gydau vien vyrus.
Bet ir išgydau juos.
Išgydau kožną atsitikimą

kurį paimu gydyti.
Jei liga nėra išgydoma, neapsii

mu jos gydyti.
Jeigu negali būti išgydytu, pa

sakysiu tau atvirai.
O jei gali būti išgydytu, tai aš 

tave išgydysiu.
Kas tik tau kenkia, pasakyk ar 

parašyk man.
Atminki rodą žodžiu ar per laišką nieko nekaštuoja. |ei ser 

gi, ateik ar parašyk pas
1*K. I.EtlNAlili LANRES,

140 E. 22-nd Street, New York, N. Y.

Ligos pūslėj ar inkstų. 
Ligos kraujo ir odos. 
Nužudymas atminties.. 
Nužudymas vyriškumo. 
Pasekmės savtžagystos ir tt. 
Gydau be skausmo netrukdant 

nuo darbo.
Kas metas gydau tuksiančius 

žmonių.
Šimtus operacijų atlieku kas mė- 

□esis.
Išgydysiu tave namie, jei nega

lėtum ateiti.

t
john's Blood R e med y AMs 
isaczystyja kraaja, isz-^M^^ 
varo už*iliku«ius nuo te 
■tes nuo drugio toste 
rijo* Ir uzkrvcziamu Ik f/ ~ jĮ 
■u. Nugydo spuogus. IjM e 
inkštirui, sziaku*. pte- Wa / 
mas. Suteikia gyvybe

ir sziluma atszalusiom ir niitirpuslotn dalim. 
Sutinztina krauju. Preke su prisiuntimu 81 JO 
JOHVS SW» 80L«. S Y SU., CIK M». KU

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES.
TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekvienas dabar galite ture! laikrodėli.

Mes esame seniausi laikrodžiu prvkejai, ir sziandien szio laikraszczio skaitytojam* smarkiai numažiname preke* ant laikrodėliu, teip kad Jan yra 
dabar kiekvienam prieinamo!, ir joki kiti laikrodėliu pardavėjai nvinetenoia eu mumie konkuruoti.

Prie kuino pirkto laikrodėlio pridedame dovanu puiku Dickene lenciuf/eli. eu cameo prie ryrieiko. 50 coliu Lorgnette prie moteriuke laikrodėlio. 
No. 1. 14k Dvigubai paauksuotas Hunting Inksztak Ausute užsuka

mas ir nustatomas, vyriszkas ar mo- 
teriszkas. Iszrodo ant Aukeinin laikro lėlio. Gerai akmenluota ma- 
szinerija. nustatomas teisi ogia učiai parisiu laiGvaranciia ant 20 metu ka^tti pardavėjai garsina tokiu, po 8X60. Muga pr^ko 

Not 2. 14k Dvigubai paauksuotas Užsukamas ir nustatoma*, vy.
* ru/ka* »r moteriškas, hunting. Isz-

rodo kaip Ho.no aukeinii laikrodėli. Tikra Amerikiszka tna»/.ui»-riia, 
pilnaiakmeniuotas, nustatomas. Puikiai gra-Gvartncija ant 20 metu, 
virtiota*. Kuotikriausias laiko rodvtom*. Ki- ,
tl gar*ma toki po 84.89, 84.76, 8».96 ir ė>.50, MUSU preke $3,98. 
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas Su gaubtais papusimais, daUiala 

luksztais. puikus laikrodėli*. Ausute 
užsukamas Ir nustatomas, vyriszkas ar moteriszkas; hunting. Iszrodo 
ant M.i Auknnio laikrodėlio. Tikra Amerikiszka mssziuenja, su dauge- 
liu-akmenu, nuitatomas lteriainiai laika lai- Gvarancija ant 20 metu, 
ko. Kitur parduoda po 86,». 8..», 86.50 Mugu preke 
No. 4 14k Dvigubai paauksuotas ^u gaubtai* papuoszimai*. wz*o<rta-

■ r tai eu Peru Diernantau, Rubinaie, eta
Pulkus luksztal. Nerasi puikesnio. Ausute užsukamas ir nustatomas, 
vvriszkas ar moteriszkas. hunting. Iszrodo kaip t-10 Aukeinii laikrodėlio. 
Maazlnerija tokia Mt kaip Na i Kitur to- Gvarancija ant 20 metu, 
kiua parduzaia pofc-75, tfoo, te.26 M„su preke $5.75. 
No. 514k Tikras auksu lietas, Puikiai graviruotas, hunting. Ausu

te užsukamas ir nustatoma*, vyrisz
kas ar moteriszkas, 3 luksztal storo gryno aukso. Niekados nenusuzers 
de nenublanks. Iszrodo kaip tao.Auknnio laikrodėlio, su daugeliu akme- 
nū. grynai amerikiszka maszlnerija. nustato- Gvarancija ant 25 metu.

““‘“M"’“pteKe

------- prū eyritiio, 50 coliu T.orgncttc prie motcricdto laUtrodelio. 
No. 6 Tikras 14k Auksu lietas tuksitai geriausio darbo, hunting, a il

su te užsukamas ir nustatomas, vyriss- 
kas ar moterhzkas. puikiai graviruotas. S luksztal isz citra gryno aukso 
tęsęs visa arnžt. Tikrai Amerikiszka maszlnerija su naujausiais pageri
nimais. Iszrodo kaip lim Auteinii laikrodėlio, nustatomas. Puikus iss 
Ko------------------------------------------ "’dUvjo. Gvarancija ant 25 metu.
Kiti parduoda po 618, M0, M Mumu preke
No. 7 Tikru Nikelinis, 1^ Virszaus. Ausute užsukama* ir nustato- 

I mas, vyriszkas ar moteriszkas. Drūtas Ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra amerikiszka mas z i nerija. 
Nustatomas kaip reik. Tikrai pulko* laikro- Gvarancija ant 5 metu.
11 Musu preke už vyriszka $1.98, mot. $2.98. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlis, vyritzkas ar motcriszkas. tikrai 

vokiszkojo sidabro laikrodėlis. Au
sute užsukama) Ir nustatomas, pilnai skmenluota* ir su grynais atneri- 
klszkais viduriais, niekados nenublanks. Gvarancija ant viso amžiaus. 
Drūtas ir Ilgai gali laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti panaszius parduo
da po te 06.75 ir MSO. Musu preke $+.50.
No. 9. Grynai Sidabrinis, vyriszkas ar moteriszkas, ausute užsukamas 

ir nustatomas, graviruotas ar lygus. Hunting 
luksztal. Padaryta* isz grynai extra kalto cidabro, su tikrais amertkisz- 
kals viduriais, pilnai akmeniuotas, su naujausiais pagerinimais. Yra tai 
viena isz didžiausiu musu ofertu tame sky- Misa,* „mLro itzil du riuje. Kiti parduoda po te. 010. 01J. MUSU preKe

-No. 10 Kalendorinis laikrodėlis, Tikvvrinkąt. Parodo vąlandae. dio- 
nao, meneeiiu ir menulio almainae. 

Luksztal isz juodooilduotoplieno, kuri mes gvarantuojame ant visados. 
Yra tai vienas isz Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiais mechanizmai*, 
pilnai akmeniuotas. Laika kuoteisingiausiai parodo. Kiti parduoda po 
tia80.sis.60, 815.60 Mmui preke $7,30,

Mes parduodam tavorus pilnai juos gvarantuodami. Kam laikrodėlis nepatik*, ar ras Jame kokia yda. atmainysime ant kito, arbapini gue eugraUneime. 
uicue ■ sivonnci tnn ciiisirvismc o n n iotegtaminarimo pirm užmokėjimo pinigu, bet ežia pirkėjas užmoka tik F.xpreso kasztus, ojel VISUS LAIKNUDcLIUS oluNLZIAMc C. U. D. raitu laikrodėli ne tokiu, kokiu me» paduodame, gali sugražinti mueu kasztais. Jei pinigue pri- 
kiunetia kai drauge eu orderiu, duodame DOVANAI puiku lenktini peili ir visus expreso kasztu* mes pats apmokame.
testo nnncnilinTI- Paduok savo pilna adreea, paženklink numeri ir preke laikrodėlio, koki jus norite vyrietka ar moterietka, diduma. Ir paduok 
AAir unucniuv 11, gižiausio jgipreeo ojlea. Kur nėr* Etpreso ofiso ul *avo ord«ri ir pinigu* psaiunsk registruotoj gromatoj arba iszpirk Mo- 
ney Orderi Tada mes laikrodėli ir peili pMlunslme per paczt* užregistruotam pundely). Jeiguju* pirkaite ant syk nettle vienokio numerio laikro- 
fc-DYKAI! VIENA LAIKRODĖLI. *M*z<* laikrodėlius No. ta\ gausite prftTto oy. 
KAI VIENA LAIKRODĖLI 8> Niekur nepirk kitur laikrodėlio P1™ ne«u pamatysi muslszkiu*. Per tai uiozedyslte daug pinigu- Szio* prekes 
ne visados bus teip žemos, todėl ekumk orderi niandien.

Atlas Jevvelry Co„26i Metropolitan block, Chicago, III,

Mutilated '

Šils $30 Auksin! s Laikrodėlis Hfl®® 
/aižiausiu proga pirkti geriaueid gryno aukeo 
laikrodilįtinom&alUkg preke. LuWtal yra ti
krai auksuoti, gražiai ranka graviruoti, turi dvi
guli* tam tyeia stora pluokžta gryno aukeo ir pa- 
dirtyy utilkrinimae ant 80 metų įspaustas ii vi
daus lukStu. Vkdnrlal penUm yra geriausios rų- 
lies, v.sni ii r-rteuaial padirbtų ir pširdavlnOJamų 
ir parodo n akmeny, |susustų juose. Turi paten
tuota reguliatorių, greita nustatyiuta yra nutaisy
tas ir eina iki miliutai. 'Mylėtojam* teisingolalk- 
rodOiiu jis yra paistas. Hitas sukilo* r uties laik
rodžiu niekur nžrs perkamas už mažiau kaip 030. 
1*1 apgarsinimo musų vaizbos ir dsvitno progos 
kožnam įgyti tokį puikų laikrodėlį už nominaliu, 
ka preke, mes prižadame pasiųsti litą laikrodėlį 
Mgyta sekančiu 30 dienų už 81 5. kurių H1 ir siun
timo kaltai tnn būti apmokėta et preso agentai 
po |<akskiiuani apžiurejimul, o likę 80 turi būti 
Htn<>kėii poll SO ant mėnesio. Prisiuntusiam sa 
pareikalavimu te mg* duosime pulkų reteMlį.ka 
būtį ir laikrodėlį pasiusime apsaugota uaėta. už- 
Hdy<tatul siuntimo kaliu*. Užmokanti* 86 lalk-. 
rodkli gauna pilnai be Jokių parankų ar varžymų' 
dėlei likusių Beda mokėtų mums te Meo tikima 
tau ir tluome, kad busi l tek užganėdinta* II pir
kinio, Jog atlyginsi be užvilkimo likusiu* te po 
81 80 kas mėnuo. Jei norėtum pirkti ne ant iltno- 
kesžlo. bei grynai*, tai mas 10 nuo*. nuleldiianM, 
l«letodanil laiknsižlįuž |“l!>o Ralyk. ar nr«t vy- 
rlžko. ar moteriškų, mėdžloklintais ar atdarais 
ukitai*. ’’

M RECH A Oo Wbol**alars, Oaot. 31, Ohicago

Dykai aukMiiiia Laikrodelia

>**lot luiji i »m.(!kon,i»

tikeliskss bus bižuunjos

K
lOc. kožaa. Lžksztai Jo 
rodo kaip laikrodžiu gva 
raštuoto ant » meta. Ka-

parduosi prial.sk mum*
8u. to ir sausi Mi lai*rudeli su teoclugetla ' 
dykai < rown .I<-wrlry C'o .
D.p b n. M* Kaadoipb M.. Cbloagc. 111

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS.

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. Hilsted tlyczli.

Gyvenimas viriui Aptieks v

CHICAGO, ILL.

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

**'arti>oa aid |Msr*lssvinso
Garinėti* a-keija vidartaej N««Yx>rko val

stijoj. M akre u* Stata. TV akrai ež SlSta 
ĮSI akrai >1 S9OU Urena trtobo*. geria* 
•iaa vaarfau. »« t pašeria girios. aai lengva 
tosmokesesis Jaa keti IMuvisski farsnertal 
gynaa ■-tioa. Rasta*t artateomt Statoms 
iadek ui Sa ate** pa.
(»K(>. KLKCK, I^oolville.n v.

Darbininku Balsas
Lietavin dirbiniDh laiknsitis

I k i* aini
prtaįa*rrlA l^c jimm* •praeitu 

Vlaaa FrVOilltCijL* )»<l*)imM

t Dra**ai-d*rt>t*t*kai 
Ittrrstara )* pirttdaaai ir pl*i

3108 S. Halsted Si. Chicago. IH.

Naujas Iszradimas.
Musu naujai išrastas ir patvirtintas 

geriausių daktarų vynas, vadinamas: 
“TogoTeak” yra geriausias ir sveikiau
sias ui visus kitus iki IM buvusius kar
čius ir kitokius vynus. TogoTonlc pra
šalina visokias ligas, kaip tai: Reutna- 
tism^. neuralgia, skaudljima vidurių, 
sunkuma ant krutinės, teipgi taiso a- 
petity; žodžiu sakant yra reikalingas 
kiekvienam žmogui. Mes tarnaudami 
savo guodotiniems tautiečiams valy- 
Jame dėl persitikrinimo paklausti sa
vo artimiausio saliuniniko apie tą mu
sų naujai išrastą vyną Togo Tonic. 
Prekė už butelį 31.00, už tutina >7.50 
Reikale prašom atsišaukti ant adreso:

TOGO WINE CO.~
517 Mitvvaukee Avė., CHICAGO. ILL.

Ant 17 Akmenų
Laikrodėlis

fateBtaota* rrvulia 
tonus, ausukla užsuka 
ma* Ir nustatoma*, vy 
Hszk** ar moteriarka* 
18K auksuotas, dvigubi 
• Huntinit" iuk-ztai 
kraiial Isskvlsikaota* 
| Tikrai gerai laika rodo

Jy laikantis: g.aran
tuota* ant 25 matu 
Ssy lalkrod.ly pa>tua 

■Ima G. O. D. ant kiekvieno adreso, su pavelyjt 
mu Įsegtam 1 n uoli Jeigu bu. toks kaip rasto 
m«, užsimokėk expre*ul SS 78 ir atvežimo 
kasttus ir pasiimk laikrodėly. Jei ne, nemokėk 
ne vieno cento. Atmink, kad už toki pat laikro
dėly kitur mokėsi MK 00. Prie la krodello dar 
pridedame UK auksinta labai gražu lenoiugely 
su kompasu dykai.

Eicelslor Watcb Co..
D(H> Central Bnnk Bldg, Chicago.

> JEIGU SLENKA 
S PLAUKAI •X tai nelauk kol jie vlslsakai 

nuslinks. Dailu*, tanku* 
»5*) lr plaukai padabina 
MK žmogų ir yra didžiausiu

grožybe* turtu. John'* 
Halr Invlgorator *u- 
laiko slinkimą plauku. 

|j^—/sutvirtina szaknlsrin- 
■SfV steigia spartu augima 
' jj Ir vieton isspuolusiu at- 

iHŽlj augina nauju*, szvelnius, 
Z aj dailius ir ilgu* plauku*. 
'it-P l*zualkina pleiskanas ir 
■ f/, visokius neezystutnus 
3įK galvoje. Žilus plaukus 
H| sugražina in naturallsz- 
Mk ka pana. Tukstuncziai 

Vį ŽB1OI1IU apsisaugojo nuo 
i praplikimo vartodami 
ĮįW Jobn's Halr Invlgorator. 
m'* Kam vaikszcziot su ne- 
JmįF,dailiais, retais, nutriu- 

-/ilsiais plaukalvar pra- 
plikusia galva kad gali- 

k rua užsiauginti dailiu* 
\ ir ilgu* plaukus.

Preke *1.00 u* bu- 
fc.' toly. 6 buteliai už 
■^teba Didelis gyduo- 

___________________liu kataliogas dykai.- 
Joho’s Supply Hoose, 21 Sta. A, Chicafo.

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

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

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta 
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą-: 
stantis, nespakainas ir užerzinantis?

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

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą.
OMm* atidaryta* kotaų dienų m>e 10 ryta iki 4 pe pietų ir vėl 
nuo S iki 7 vakare. Nedėtiem Ir Šventadienom nuo 10 iki 12.

CUiicago IVledical Clitiic,
344 S. State Street, arti Harrison ui., CHICAGO, ILL.i

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve

Weiia«a>, Hzarpaa. J*o»- 
ta*, M h karda*. Ztakleliua, 
Keparaa ir dėl Maraaalk

Guodotinoma tautMzfeosB* ir
ArauU*, Dalmati- 
Stula- ir »■ įsu* baž- 

nyutiitu parėdus. Visokį darbą at
lieka artiMiazkai in laiką.

Norėdamos gaodottDoa Dr te*, 
arba guodotini Kunigai, kad Jutu

darbas butu priderančiai atlikta* ir luotu susselpti uwo tautelę, pasreakite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. DiVision St, Chicago, III.

■mbbrmmmmmbvimhbiemrh

F.PBradchulis
Mtoicej acd Counselor at Ui. 
Chamber of Commerce Bldg. Room 709 
S. E. Corncr LaSalle <Jt \Va*hington sta.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3843

Vieninteli* lietuvry* advokatas, baigęs 
trokalą juruprudeocijoacsioD Amerikoj 
Weda prowaa kaip civiltezkaa te r p ir 
kriminahazkaa *iauoee suduoto.
Keo. 3112 8.HalMte<l arti 31 moti.

Tel.Yards 604*

50.000 EGZEMPLIORIŲ KNYGŲ DYKAI.

Perskaityk mano nauja knygą 128 dideli puslapiai 
svarbiu žinių*

Kaip gali užlaikyti sveikatą.
Dasižin^V k»tp apsisaugoti nuo ligos ir kaip išsigydyti.

Kaip nežinystė yra svarbiausia priežasčia visu ligų.
Šitoje knygoje yra aprašytos visos ligos, kurios užeina ant žmo

gaus organizmo, ir reikalingi budai išsigydymui jų.

Szita knyga yra paraszyta Profesoriaus Collinso Lietuviams 
Amerikoje. Joje yra keturi dideli kolioruoti paveik

slai visos žmogaus sistemos.
Rasi joje apie paslaptis Lytiško Gyvenimo ir Ženybos, kaip būti laimingu ap s įvedus ir turėti svei

kus vaikus, kaip užlaikyti sveikatą savo paties ir savo šeimynos.

ŠITA KNYGA YRA PARAŠYTA LENGVi^SUPRANTAMOJ KOŽNAM KALBOJ, TE1P KAD 
KIEKVIENAS, KURIS SKAITO, GALI SUPRASTI.

Šita knyga jau išgelbėjusi yra daugelį gyvasčių ir išgelbės tūkstančius kitų nuo kapo. Ji suteikė 
viltį daugeliui nusiminėlių ir parodė kelią, kaip pastoti vėl laimingu per atgavirtią sveikatos.

Tai yra knyga kožnam, vyrui ir pačiai, jaunikaičiui ir mergelei, paprastam darbininkui,, amat-
• ninkui ir vaisbunui. Kiekvienas skyrius joje įdomus, pamokinantis ir patraukiantis.

Sveikiems žmonėms apie apsisaugojima nuo ligos
ir lytišką gyvenimą bei ženybą ir kaip turėti sveiką šeimyną.

Sergantiems aš rodyju skaityti skyrius apie visas ligas k. v.
DISPEPSIJA, REUMATIZMĄ, PLAUČIU LIGA, ŠIRDIES LIGA. INK

STU LIGA, KEPENŲ LIGA, LIGAS VYRU ir MOTERŲ,
žodžiu sakantį visus skyrius aprašančius.kūno ligas. Nėra lapo knygoje, kuris nebūtų didžiausio 

įdomumo kožnam.
Penkiasdešimts tūkstančių (50.000) egzempliorių bus dalinama dykai kožnam, kuris pareikalaus, 

PRISIUNSDAMAS KELIAS STEMPAS ir paduodamas savo vardą ir adresą.
Rašyk tuojaus negaišinęs laiko, kadangi visa pirma laida tuojaus išsisems.

Profesoriaus Collinso vaistai yra siunčiami Expresu Į visas dalis Amerikos Ir Kanados.

- DR, E. C. COLLIN’S M. J
140 We*t 34-th St., New York City.

prial.sk
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