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t'oliliszkos žinios.
Karė Maskolijos su Ja- 

♦ ponija.
Nuo karės lauko vėl svar

besnės žinios neateina, ma
tyt, nieko tikrai svarbaus ir 
neatsitiko. Teisybė, pabai
goj pereitos sa n vai t ės, vidu
rys maskoliškosios armijos 
turėjo gana smarkų mūšį su 
atumenčiais maskolius japo-, 
niečiaia. Matyt, vienog, kad 
buvo 'čia vien susirėmimas 
pryšakinių kariumenių da
lių, ką matyt .iš nuotrotų, 
kurios neperėjo kelių šimtų 
užmuštų kareivių: maskolių 

1 320, o japoniečių 60. Jeigu 
butų užgimęs tikras mušis vi
so vidurio maskoliškos armi
jos su kokia nors japoniška, 
nuotrotos butų kur-kas dide
snės.* Matyt, Linevič nesida
vė įtraukti į didesnį mūšį, 
bet pajutęs, kad jį nuo pietų 
pradeda stumti japoniečiai, 
nestumė didesnių pajiegų į 
mūšį, bet suskubino visų pa
jiegų traukimąsi į šiaurius.

Londono laikraščiai dabar 
garsina, buk dalis maskoli* 
škos armijos renkasi aplinki
nėse Kirino, kurį Linevič. 
skubiai d rutina, o kita dalis 
traukiasi į šiaurius ant Char- 

« bino. Kadangi ir japoniečių 
rytinis šondįL traukia ant Ki
rino, tai neužilgio tose aplin
kinėse reikia laukti vėl dide
snio mūšio. Maskoliai čia, be 
abejonės, bandys traukimą į 
Šiaurius japoniečių sulaikyti; 
jeigu tas nepasiseks, japonie- 
čiai turės atvirą kelią, be di
desnių stabdymų, į Vladivo
stoką.

Tarnaujanti japoniečiams 
chiniški liuosnoriai, kiek į- 
stengia, sunkina maskoliais 
pasitraukimą, gadydarni ke
lią, griaudami tiltus; Linie- 
vič, traukdamasi, degina kai
mus ir miestus, nieko nepa
lieka.

Kuropatkin ir irfnievič, ant 
nuraminimo caro,atsiuntė te
legramos, jog maskoliški kar
eiviai užlaiko kuo geriausią 
dvasią, geidžia naujų mūšių, 
kad atkeršyti japoniečiams 
už visus ikišioliškus nepasi
sekimus. * Jeigu jie tokius 
troškimus turi, tai kodėl vi
suose ikišioliškuose mūšiuose
davėsi sumušti? Mūšių buvo 
daug, o nė viename neatker- 
šyjo, o po mušiui po Mugde- 
nu iširo visa kariųmenės tvar
ka. sumušti; regimentai ir 
korpusai bėgė į šiaurius susi
maišę kaip avių pulkas. Prieš 
mūšį Kuropatkin ramino ca
rą, Maskolijos žmonės ir net 
savo locnus kareivius, kad 
dabar jau tikrai sumuš prie
šus ir atkeršys jiems už visus 
savo nepasisekimus. O kaip 
gi visai kitaip pasibaigė tas 
garsus-mušis! Apie atkerši
jimą negalėjo būt kalbos, 
kadangi reikėjo bėgti, kad 
visai caro armijai nereiktų 
pasiduoti. Ir teip juk trok
štančių atkeršyti ir mirti už 
kvailo paro garbę net 500b0 
kareivių su ginklais pasidavė 
japoniečiams, o maskoliai ja
poniečių, rodosi, į nelaisvę 
nė vieno nepaėmė, arba, jei
gu ir paėmė, tai nedaugiau, 
kaip porą dešimčių.

Pereitą sanvaitę Europoj 
vėl, nežinia kas. paleido pa
skalą, buk jad iš-tikro prasi
dės tarybos terp Maskolijos 
ir Japonijos ant užbaigimo 
karės: caras, girdi,J išpradžių 
nenorėjo nė klausyti apie už
baigimą karės, kadangi juk 
tąsyk turėtų. prisipažinti, 
jog likosi sumuštu, bet turė
jo į pasiduoti, kadangi net 
terp4artymiausių giminių ne
rado pritarėjų. Galbūt, 
kad caras pigiais kaštais no

rėjo užbaigti karę, kad dar 
didesniais nepasisekimais 
nekompromituoti savę, bet, 
turbut, norintiems Įiatarpi- 
ninkauti prie sutaikymo Ja- 
ponija apreiškė tokias susi
taikymo išlygas, kokias pri
imti bijosi maskoliškas caras. 
Japoniškas ambasadorius 
Londone pagarsino, jog susi
taikant dabar, Japonija, terp 
kito-ko, pareikalaus nuo Ma
skolijos 500 milijonų doliarų 
karės kaštų, užsitraukiant 
karei ilgiau ir kaštai bus di
desni. Kaip ambasadorius 
tvirtina, Japonija gali karę 
vesti kad ir per kelis metus, 
pinigų ji gaus lygiai namie- 
je, kaip svetur; Maskolijai 
gi jau dabar svetimi kraštai 
nenori skolinti, juo karė už
sitrauks ilgiaujhguo sunkiau 
jai bus paskolą gauti. Ma
skolijos viduriuose pinigų 
yra mažai, čia ir nedaug gali
ma pasiskolinti, dabar už
trauktos paskolos ne antilgo 
užteks.

Ant vieno baliaus pas Vo
kietijos ciecorių. Berlyne, 
Wilhelmas gratuliavo Jajx> 
nijos ambasadoriui dėl visų 
pasisekimų ant karės lauko 
ir pridūrė, jog Japonija ne
privalo užmiršti, kad karės 
vedimo ir organizavimo ka- 
riumenės išmoko nuo vokie
čių. Ambasadorius ant to 
atsakė, jog teisybė, kad ja- 
poniečiai daug išmoko nuo 
vokiečių, beveik visko nuo 
europiečių, tik vieno nuo 
jų nenorėjo išmokti: baimės 
prieš Maskoliją. Iš tikro 
veik visa Europa drebėjo 
prieš Maskoliją, laikė ją už 
nepergalimą, tik Japonija tu
rėjo drąsą jos nesibijoti ir 
nors ji galingiausia, nesibi
jojo su ja pirmiausiai karę 
pradėti. ‘ Ir karė parodė, jog 
ir Europoj Maskolijos be rei
kalo bijojo, jog ji yra kai pi 
daržuose parengtos žvirblių 
baidyklės: ji didelė, žmonių 
turi daug, bet to dar neĮ>a- 
kanka, reikia ko daugiau, 
ypač gi apšvietimo, ko Ma-. 
skolijoj, ir tai dėl valdžių ne- 
tikumo, trūksta.

Dabar visos caro viltys re
miasi ant garsios Rož- 
destvenskio laivynės, kuri iš- 
•tikro apleido jau Indišką 
oceaną ir prisigriebė, per 
Malakkos jūrių siaurumą. į 
Didįjį oceaną. -Maskolijoj 
džiaugiasi, kad čia Rožde- 
stvenskio nelaukė Togo su sa
vo laivyne. Kodėl jis čia ne
laukė, iš tikro sunku supra
sti, kadangi čia išdaboti bu
vo kur-kas lengviau, negu 
ant plataus oceano. Perėji
mas čia siauras ir negilus, di
deliems mūšio laivams nepa
ranku čia manevruoti, todėl 
čia parankiausiai buvo lauk
ti maskolių. Ir toliau Rož- 
destvenskio laivynė plaukia 
paprastu keliu. 9 d. balan
džio 51 maskoliškas kariškas 
laivas perėja pro Hongkon- 
g’ą. Mūšio laivų maskoliai 
turi 7, o Togo tik 4; drauge 
su ta laivyne buvo 16 neap
šarvuotų laivui gabenančių 
anglis. Esanti Vladivostoke 
3 maskoliški kariški laivai 
gavo prisakymą teipgi iš
plaukti iš porto ■ ir plaukti 
priešais ir jeigu bus galima, 
užpulti ant Togo laivynės iš 
dviejų pusių. Bet kol tie iš 
Vladivostoko išplaukę laivai 
galės atplaukti ant vietos, 
jau, be abejonės, bus po mu
šiui.

Apskritai, didesnių laivų 
Roždestvensky turi daugiau 
negu Togo,, bet torpedinių 
mažų laivelių japoniečiai tu
ri daugiau.

Londono laikraščiai garsi
no, jog nedėlios dieną Togo 

laivynė buvo tik 30 mylių 
nuo maskoliškosios, taigi su
sitikimo reikia laukti beveik 
kas-valandą. Maskoliai nau
dojasi aut apkurimo laivų iš 
minkštųjų anglių, todėl lai- 
vynės durnus galima matyti 
jau nuo daugelio mylių. To
go iš-viso turi 40 laivų, taigi 
mažiau negu Roždestvensky, 
todėl visi laukia, kaip pasi
baigs tas uuoseniai laukia
mas laivynių mušis, kuris gal 
jau prasidėjo, o gal jauir 
pasibaigė.

Abidvi pusės savo viltis 
deda ant to kas-valandą lau
kiamo mūšio; maskoliai tiki, 
kad turėdami daugiau laivų, 
gali pergalėti silpnesnę Togo 
laivynę, o jeigu jo® ir neja- 
sisektų per galėti, tai vis gi 
po mušiui jo laivynė bus dar 
labiau apsilpnyta, neįstengs 
kad ir pergalėtos maskoliško
sios laivynės sulaikyti, išgau
dyti: dalis kad ir pagadytų 
laivų vis gi galės prisigriebti 
į V ladivostoką, kur pagadin- 
imus galima bus sutaisyti ir 
tais sudrutinta Vladivostoko 
laivynė, Įtasekmiugiau galėtų 
stabdyti pervežimą kareivių 
iš Japonijos ant karės lauko. 
Japoniečiai vėl mano, kad 
jeigu ir nepasisektų įjaskan 
dinti visų Roždestvenskio 
laivų, tai išlikusius galima 
bus suvyti į neutrališkus per
tus, kur jie, negalėdami į 24 
vai. išplaukti, turėtų nusi- 
šarvuoti ir jau šioje karėj ne
galėtų dalyvauti.
•* Itttkro, laukiamas ant 
plataus oceano mušis yra la
bai svarbus. Jeigu Rožde- 
stvenskiui į >a sisektų išnai
kinti Togo laivynę, maskoliai 
apvaldytų jūres ir iš Japoni
jos negalima būt ant karės 
lauko pergabenti nė karei
vių, nė ten esantiems karei
viams maisto ir amunicijos. 
Maskoliai galėtų atsigriebti. 
Kaip iš tikro išpuls, tą |tania- 
tysime; ilgai laukti nereiks. 
Jeigu gi Roždestvensky nužu
dytų mūšyje savo laivus, jau 
Maskolija negalėtų turėti nė 
jokios vilties atsigriebti ir tu
rėtų taikytiesi, priimti kadir 
sunkias japoniečių išlygas.

Revoliucija Maskolijoj.
Viduriniai maištai Manko- 

lijoj nenyksta, nesiliauja, 
juos palaiko ne vien laisvės 
draugai, bet ir pats randas, 
jo agentai, pjudydami vienas 
tautas su kitoms, vienas luo
mas su kitoms, sėja ir palai
ko maištus, bet daro tą ne ant 
žmonių labo, tik ant sudruti- 
nimo rando, ant ilgesnio pa
laikymo jo sauvalios ir despo
tiškos valdžios Maskolijoj. 
Kol terp tautų ir luomų nėra 
sutikinio ir vienybės, kol ran
do išnaudojami ir skriaudžia* 
mi pešasi ir ant savitarpinių 
peštynių apverčia savo pajie- 
gas, caras gali laikytiesi ant 
savo supuvusio sosto, jo tar
nai gali spausti ir išnaudoti 
žmonės.

Svarbiausi maištai visgi 
yra Lenkijoj ir aut Kaukazo. 
Čia nesiliauja kraujo pralie
jimai, bet iš tikro iki-šiol ne
matyt, kad tikri maskoliai 
remtų lenkus arba kaukazie
čius. Gal, vienog, būti, kad 
męs, toli būdami, nežinome 
visko, kas Maskolijoj dedasi. 
* Ant Kaukazo jau nuo se
niai traukiasi tarnaujančių 
ant geležinkelių štraikai ir 
randui nepasiseka su jais su
sitaikyti.

Užrubežių laikraščiai pa
garsino, buk į caro rūmą 
Carskame Sele, su dinamito 
bomba, persirėdęs už kazokų 
oficierą, prisigriebė revoiiu- 
cijonierius, bet buk jį pažino 
sargybos oficieras rūmo vidu

riuose ir suareštavo. Masko
liškas randas tuojaus pasi
skubino pagarsinti, jog tai 
laikraščių išmistas, kad nieko 
panašaus nebuvo. Keno čia 
yra teisybė, sunku sužinoti, 
bet nereikia užmiršti, kad ne
viskas, ką randas garsina už 
išmistą, iš-tikro yra išmistu; 
jis daug atsitikimų pagarsino 
už išmistą ir tai tokių, koki 
iš-tikro įniMd

Peterburge kas-pavasaris 
būdavo didelės parodos ^caro 
gvardijos, kuriose dalyvau
davo visada caras. Šįmet 
jis, bijodamas savo žmonių, 
korių kraują praliejo, nedry- 
so pasirodyti Peterburge.

Karė didina vargą. Jau 
keliose vietose moterys pa
šauktų į karę kareivių, bado 
prispaustos, kėlė ueprilaukias 
randui demonstracijas.

Policija dabar šnipinėja vi
suose dideliuose miestuose 
ant kapinių ir kapuose jieško 
pakavotų bombų. Mat Var- 
šavoj rado viename kape kiek 
bombų ir ginklų, tai tikisi ir 
kitur rasti. Bet tik vaikai 
kavoja brangius daiktus toj 
pačioj pakavonėj, kokioj 
juos sykį rado; suaugę elgia
si protingiau.

Lenkijoj, Lietuvoj, Latvi- 
joj, net Mažrusijoj, užgimė 
dvarų darbininkų štraikai. 
Ir ten ikišioliški ponų vergai, 
laikomi pusbadžiai, užsimanė 
mat iškovoti geresnes algas, 
kad nors sykį aut dienos ga 
lėtų gerai privalgyti. Kas 
gi to negeidžia! Tamanjmi- 
ti ponams lenkiški laikraščiai 
stengiasi įkalbėti, buk jų ber
nus prie štraikb verčia neži
nia iš-kur atsiradę dykaduo
niai, norinti drumstame van
denyj gaudyti^'žuvis, kurie, 
buk. plėšia dvarus. Prie 
štraiko dvarų darbininkus ne
reikia versti dykaduoniams, 
prie to juos verčia badas, ka
dangi ponai už sunkų darbą 
savo žmonėms moka tiek, 
kad iš to nieks negali gerai 
(>avalgyti. Gal būt, kad iš 
užgimusių sumišimų bando 
naudotiesi koki nedorėliai ir 
bando plėšti ir naikinti dva
rus arba ką gali; toki niek
šai laike sumišimų visur at
siranda. bet ne jie štraikus 
sukėlė, tą gali suprasti kiek
vienas Įiažįstantis judėjimą 
Lietuvos arba Lenkijos dva
rų darbininkų ir bernų. Kas 
gi su šeimyna, ant savo val
gio, gali išmisti už 20-30 kp. 
ant dienos, o tiek gauna Lie
tuvos arba Lenkijos dvaruo
se darbininkai už sunkų dar
bą nuo saulės užtekėjimo iki 
nusileidimui.

Visų mokyklų mokintiniai 
štraikuoja, randas neįstengia 
prikalbėti mokintinių vaikš
čioti ant lekcijų. Vidutinių 
ir augėlesnių mokyklų mo
kintiniai pasirengę tol nelan
kyti mokyklą, kol Maskolijoj 
nebus konstitucijos. Sveti
mų laikraščių paleistos pa
skalos, buk caras sutiko Len
kijos mokyklose įvesti lenki
šką mokinimo kalbą, pasirodė 
neteisingu: klausymas tas vi
sai dar nebuvo perkratinėja- 
inas ministerių rodoj; to pa
reikalavo lenkai, bet iki šiol 
nieks negal žinoti, ką gaus 
lenkai.

Prancūzija.
Pereitą sanvaitę susitiko 

Anglijos karalius su Prancū
zijos prezidentu ir tokiu ba
du dar labiau susiartino abu
du kraštai.

Nesutikimai didinasi terp 
Prancūzijos ir Vokietijos už 
Morokko, kurį Prancūzija no
ri paimti po savo globa, o 
Vokietija tam priešinasi. Po 
paskutiniam susivažiavimui 

Prancūzijos prezidento su 
Anglijos karalium Prancū
zijos randas stoja drąsiau 
prieš Vokietiją; užrubežinių 
dalykų ministeris Delcasse 
parlamente apreiškė, Jog tie- 
|>aisydama ant keno nors 
prieštaravimų, Prancūzija ne- 
išsižadėš savo mierių Morok
ko viešjtatystėj. Ką ant to 
atsakys Vokietija, dar neži
nia. Rodosi, kad Ji nori Jau 
nusilenkti *ir Jos ambasado
rius atsilankė pas Delcasse 
ant apkalbėjimo viso Morok
ko klausymo.

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

Vilniuje likosi išduoti 
nauji padavadyjimai, kas- 
link darbo laiko. Pagal 
naują padavadyjimą: darb
davys neturi tiesos reikalauti 
nuo darbininao ilgesnio kaip 
10 vai. darbo. Darbdavys 
turi turėti surašą ir adresus 
visų savo darbininkų. Už 
peržengimą padavadyjimo iš
skirta bausmė iki 500 rubl..

Ant geresnio supažindini
mo miesto gyventojų su kai
miečių išdirbiniais, ypač gi 
su kaimų moterų audeklais, 
Vilniuje mano įkurti nuola
tinę parodą visokių kaimie
čių išdirbinių, kur toki išdir
biniai butų, ir pardavinėja
mi. Tokia paroda ne butų 
be naudos kaimiečiams, ji 
palengvintų pardavimą išbir- 
binių.

Vilniaus spaustuvių savi
ninkai sutiko paliuosuoti ne
dėlioto* nuo darbo rašto pla
tėjus. Todėl nuo dabar kas
dieniniai laikraščiai įianedė- 
liais neišeina.

1-ma Vilniaus kraičių kasa 
pereituose metuose apsive
dantiems sąnariams išmokė
jo ant įsitaisymo namų 
21493 rubl. ir 3500 rubl. pa- 
šelpus: pradžioj šių metų ka
soj turėjo’21161 rubl. 76 kp..

Kauno žemdirbystės drau
gystė perdavė aut užtvirtini
mo augėlesnėms valdžioms 
projektą įstatų ,, Prienemuni- 
nes Kreditinės draugystės”, 
kuri skolintų pinigus reika
laujantiems visoj Lietuvoj. 
Biuras draugystės bus Vil
niuje. Ji darinės paskolą 
iki 60% vertės reikalaujan
čio paskolos nekrutančių tur
tų.

Prova Maleckio, Daukšos 
ir Gulbino, atkustu už už
mušimą Lietuvos dvarponio 
Tomašaucko, prasidės 18 d. 
balandžio šių metų. Šitie 
vyrai, užmušę Tomašaucką, 
Jo kūną, kaipo tavorą, išsiun
tė į Maskvą.

Gyvenantis pas savo sūnų 
Vilniuje, ūkininkas Žagaris, 
nešiodamas sunaua vaikutį, 
I>er apsirikimą, vietoj van
dens, išgirdė Jį su uksuso 
esencija, nuo kurios vaikas 
nusinuodino. Nugabeno jį 
tuojaus į ligonbutį, kur ir 
{tąsi mirė.

Iš Baltstogės, G.irteno gb.
Čianykščiai pardavinyčių 

savininkai sutiko pakelti al
gas pardavinyčių pagelbinin- 
kų, sutrumpinti darbo laiką, 
įrengti pensijų kasą; išriši
mui gi galinčių užgimti nesu
tikimų paskirti santaikos sū
dą iš abiejų pusių išrinktų 
sudžių. Pardavinyčių pagel- 
bininkai ant to sutiko, priė
mė tuos menkus pagerini
mus savo būvio, tik nežinia 
ar ant ilgo.

Iš Latvijos.
Mintaujos dirbtuvėse bent 

17 d. kovo visur dirbo. Pra
sidėjo darbuotiesi komisija 

peržiūrėjimui darbininkų rei
kalavimų. Rodosi, vienog, 
kad paskui darbininkai metė 
darbą.

Liepojoj keli vyriškiai už
puolė ant stovinčių ant uly- 
čios dviejų policijantų, atė
mė nuo jų ginklus, o vieną 
policijaiitą gana * sunkiai su
žeidė. Kas buvo užpuolikai, 
nežinia, kadangi jų uesuėmė.

Dorpato pavietyj, bernai 
dvaro Alackivi pareikalavo 
pakėlimo užmokesnio už dar
bą nuo 80 kap.ant 60 kap.aut 
dienos. Darbininkai ramiai 
prašė užveizėtojo išpildyti jų 
reikalavimus, bet tas, vietoj 
išklausyti, drauge su girios 
užveizėtųjų, pradėjo šaudyti 
į pulką beginklių darbinin
kų, vieną užmušė, o kitą sun
kiai pašovė., įerzinti darbi
ninkai, puo|ėsi ant užveizėto
jo ir dvaro' savininko namų 
ir su visu triobas išgriovė. 
Penkis kluonus sudegino. 
Pašaukė į dvarą kariumenę, 
bet kada atėjo kareiviai, jau 
čia nė vieno darbininko ne
būva

Darbininkų maištai buvo 
teipgi kaimyniškuose dvaruo
se: Vasulą, Senas Kasthof, 
Mekahof, Koeter ir Kokaza.

Ai^vietitao ministerija at
sišaukė į Dorpato universite
to profertorius su prašymu 
prikalbėti i štraikuojančius 
studentus, kad jie pradėtų 
lankyti vėl lekcijas. Prufe- 
šoriai, vienog. ir visa univer
siteto užveizda^atsisakė padė
ti čia randui fr—kokiu 
budu. kad ir su prikalbinėji
mu, kištiesi į studentų štrai- 
kus, kadangi tų štraikų prie
žastys ne universitete yra, 
t>et augščiau; kol šitos prie
žastys nebus prašalintos, stu
dentų štraikai uepasiludgs, 
prašalinti gi štraikų prieža
stis ne profesorių galėj.

Vitebsko.
Maskoliška žemdirbystės 

miniaterijaj paskyrė nuo sa
vęs Vitebsko žemdirbių drau
gystei metinę jiašelpą po 600 
rubl. ant, jtalaikymo prie 
draugystės* pienininkystės 
kursų.

Iš Šiaulių, Kauno gub .
Lietuvoje pirmiausia at

kreipia musų akį — tai vi
suotinas štraikas Šiaulių dar
bininkų. į Prasidėjo jis 31 
(18) d. . sausio. Nuroko ir 
Kavlano odiuyčios darbinin
kai (apie 100 žmonių-lietu- 
vių) metė darbą ir nuėjo į 
Guberniją (teip vadinasi, 
koks verstas nuo Šiaulių,gra
fo Zubovo! ekonomija). Ten 
prisidėjo prie jų visų dirbtu
vių darbininkai, dargi ordi- 
uarčikai (kumečiai) ir visi 
kartu nutraukė į miestą. 
Ėjo per visus fabrikus ir di- 
dosniąsias dirbtuves ir visur 
liepė mesti darbą. Žydai 
greitai me|tė, bet lietuvius ki
tose vietose (Frenkelio ir 
Kahano fabrikuose, monopo- 
lyj ir kitur) vos spėka tepa
sisekė prie to priversti. Ap
ėjus visa® dirbtuves, minia 
patraukė į>as vyrų gimnaziją 
ir pareikaįavo vyresnybės iš
leist pas juos mokinius. Gim
nazijos, vyresnybė, drebėda
ma už sa*vo kailį, tuoj juos 
paleido, ir tie visi prisidėjo 
prie darbininkų; ėjo linksmi 
pryšakyj darbininkų pas 
mergelių gimnaziją. Merge
lės, o ypatingai mokintojos, 
baisiai lįersigando, anaiptol- 
nenorėjo lų paleist, bet turė
jo. Išten ėjo ant rinkos ir 
jau pasirodė raudona žydų- 
-darbininkų vėla va; iš visų 
pusių buvo girdėt šauksmai: 
„Šalin caro valdžia! tegyvuo 
ja socijalįzmas!” Ant rinkos 

buvo kalbėtos lietuviškos ir 
žydiškos kalbos. Policija rū
pinosi visiška* nesikišti 
teip pavieto, riršininkas pri
sakė. Aut rytojaus sulygo 
darbininkai ir su savo ponais 
— visur po šiektiek laimėjo. 
Trečioj dienoj Jau pradėjo 
dirbti.

Atsišaukimas mintaujie- 
člų.

VYRAI, UŽ GINKLO!
Jau bus visi girdėję, koki 

sumišimai dabar pakilo dide
sniuose Maskolijos viešpaty
stės miestuose. Pirmiausiai 
Jie pakilo Peterburge. Šim
tas tūkstančių darbininkų, 
susitarę, išmetė dirbę ir ėjo 
pas carą užtarimo prašyt; 
ėjo, nešdami ,,šventus” pa
veikslus ir giedodami, caro 
garbinimui pašvęstas, gie
smes. Jie tvirtai tikėjo, kad 
caras išklausys teisingų jų 
reikaiavimų, bet kas tau da
vė: policijos kardai, kazokų 
,,nagaikos" ir kareivių kul
kos sutiko juos; keli šimtai 
beginklių žmonių tapo ant 
vietos paguldyta, o pats ca
ras pasiskubino kuo-greičiau- 
šiai išdumti iš Peterburgo. 
Nekaltas tų nelaimingųjų 
kraujas šaukias atmonijimo, 
ir štai, užstodami už juos, su
kilo kitų miestų darbininkai: 
pametė dirbę ir Kauno, Vil
niaus, Varšavos, Liepojaus, 
Mintaujos, Rygos darbinin
kai. Sustojo beveik visi fa
brikai, nebeužia mašinos, ne

florvriu-p IfflF a > k-ašči a d r
užgeso ir ulyčių žiburiai. Vi
sas miestas, tarytum, išmiręs, 
tik darbininkai tūkstančiais 
vaikščioja po ulyčias, raudo
nas vėlavas iškėlę, dainuoja 
savo dainas, o paskui juos se
ka policijos ir šnipukų gau
jos, laksto kazokai ir karei
viai. Darbininkai reikalauja 
didesnės algos, trumpesnės 
darbo dienos ir apskritai sa
vo padėjimo imgerinimo; jie 
supranta, kad ponai geruoju 
jiems nieko neduoda, o caro 
valdžia ir pats caras visuo
met laiko turtingųjų pusę. 
Tai da kartą Jie aiškiai pa ma
tė Įier šituos štraikus: nekal
tas žmonių kraujas pylėsi ne 
tik Peterburge, bet ir Rygoj, 
Varšavoj, Baku; tapo nušau
ta daugelis nepilnamečių ir 
moterų....

O, sunki musų našta, bet 
paskutiniais metais ji da 
sunkesnė pasidarė! Karas 
suėdė tukstaučių-tukstančius 
kruvinu musų prakaitu su
krautų pinigų, o kiek žmo
nių jis be jokio reikalo pra
rijo?! .... Kokius vargus jis 
ant musų užtraukė, kiek kar
čių ašarų išspaudė ir kiek da 
išspaus?!.... Ne, teip il
giau nebegali tęstis! Mums 
nereikia tokios nieko nekaltų 
žmonių skerdynės, męs turi
me nuversti nuo savo spran
do caro ir ponų valdžią, turi
me kovoti, kad ji pereitų į 
pačių žmonių rankas, kad ne
būtų nė turtingų, nė betur
čių, kad visi lygiai naudotųsi 
visais turtais ir darbo vai
siais, kad įvyktų socializmo 
tvarka! Neduokime • sau 
akių apdumti visokiais caro 
manifestais ir gražiais priža
dais! Darykime štraikus ne
tik mieste, bet ir sodžiuose! 
Visos tautos jau šaukia žmo
nės imties už ginklo — neat- 
silikime ir męs!

Mintaujos Lietu
vių Socialdemokra
tų Kuopa.

Bet, nežiūrint į atsišauki
mus, Mintaujoj per demon
stracijas nebuvo matyt nė 
vieno ifetuvio-darbininko; 
nustoti darbą dirbus, jie tu
rėjo — privertė juos kiti, lat-

viai-darbininkai, — bet pa
skui, kaip pelė po šluota, na- 
mie sau sėdėjo ir keikė tuos 
enuoramas-,,cincilikus. ”

• V. Kapsukas.

Iš Prūsų Lietuvos.
Ant paskutinio kiaulių 

turgaus, už penėtas kiaules 
Tilžėj mokėjo po 42—46 M k- 
už 100 svarų svarumo gyvo 
gyvulio, už paprastas kiau
les po 30—50 M k., už porą 
paršų po 14—15 Mrk., už se
nesnių 24—30 Mrk..

Už gerą šieną mokėjo 3.30 
—4.00 Mrk., už šiaudus 2.30 
—2.50 Mrk. už centnerį (100 
svarų).

Prūsų vidaus ministerija 
pagarsino naujus padavady- 
jimus apie kelionę maskoli
škų išeivių per Prusus į už
marius. Keliaujanti, per 
Prusus išeiviai turi turėti pa- 
sportą, geležinkelio tikietą 
iki Vokietijos portui, suau
gęs išeivys turi turėti 400 
Mrk. pinigų, o nemetis, ne
turintis 10 metų — 100 Mk.. 
Toki išeiviai gali tiesiog į 
portą per Prusus važiuoti. 
Negalinti tų padavadyjimų 
išpildyti, turi eiti per kontro
lės stacijas. įtaisytas Tilžėj, 
Bajoruose ir kituose i*arube- 
žių miestuose.

Laukiamame ruime gele
žinkelio stacijos Klaipėdoj li
kosi apvogtas sugrįžęs iš A- 
merikos žemaitis Juodaitis. 
Pinigus pavogė drauge na
kvojęs darbininkas Lakatia. 
JĮ sugriebė ir Juodaitis 
pinigusatgaftr.-ovlgilių nu
vedė į kalėjimą.

Bene tik Klaipėdos pavie
tyj šią vasarą bus nauji par
lamento pasiuntinio rinki
mai, kadangi pasirodė, jog
ant išrinkimo pasiuntinio 
Krausės prisidėjo Klaipėdos 
paviečio viršininkas, kas yra 
uždrausta tiesoms. Kad 
bent antruose rinkimuose ge
naus lietuviams pasisektų. 
Žinoma, lietuviai ne vieną 
savo pasiuntinį galėtų turėti, 
jeigu visi balsuotų už savi
škį, liet ant nelaimės,tankiau
siai balsuoja už vokietį ir per 
tai parlamente savo pasiunti
nio neturi dabar.

Nuo „Aušros” Dr-tes.
„Audrai” kovo mėnesyje 

ant mano rankų atėjo:
27. 11.05. Nuo p. OlsevskioM73.81
1. II 1.05. Nuo vakaro Lie

tuvos Dukterų Draugy
stės, Bostone.............. .............4.00

13. II 1.05. Nuo vestuvių
Kundroto, Waterbury...........4.65

15. III.05. Per Motiejaus
varduves Waukegan, Iii. ..2.65

17. III.05. NuoPlymoutho 
kuopos............................... 8.75

17. 111.05. Aukos per „Vie
nybę” .;..................................28.62

20. 111.05. Tarailos Water- 
buryje surinkta................... 3.60

22. III. 05. A. Vtltrakis, *
Sbelton, Ct..............................1.00

22. 111.05. I.Eidymt.Perth
Amboy, N. J .................  1.00

27. 111.05. I. Zubinas, iš 
Van Hanten, N. Mex.......0.50

Visu labu £528.58
IŠLEISTA TAPO.

II. III.05. F. Matulaičiui,
Baltimore,..............................40.00

Ant gromatų..............................0.35

Visu labu 40.35
Todėl lieka ižde £488.23 

„Aušros” Iždininkas,
j. Šliupas,

328 Federal st.
Philadelphia.Pa.

Redakcijos atsakymai.
SuraŠytųjui pasakos „Istorija 

apie vieną galingą karalių.” Pa* 
saka laikraščiui netinka ir surašyta
labai prastai. Ką daryti su rank
raščiu? Kaipo medega, ji gal tikt - 
pasakų rinkėjams.

t Muencheno (Bavarijoj) gydy
tojas, Dr. Wolfgang Welcha«dt, 
išrado vaistą nuo pailsimo, kuris^ 
jčirkŠtas žmogui po oda^nuJ^Bl 
d i d z i a u s i ą pa.
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Isz Amerikos
Rado puodą mi pinigais.

Fort Worth, Txx. 20 mylių 
ano čia, farmeris T. A. Ledbetter, 
kasdamas žemę, prikasė molinį 
puodą su auksiniais senų laikų pi
astrais vertės 2000 dol. Kadangi 
aplinkui medžiai paženklinti indi- 
joniškais ženklais, tai reikia many
ti, kad ir tie pinigai indijonų buvo

nedrysta, nors ir tino, sąnarius 
tos draugystės išduoti policijai, 
kadangi tokį tuojaus mTdurtų.

žinių niekt

Vėtrosako 4 ypatos.
Nrw York. Vienuose namuose 

i rytinėj miesto dalyj, nuo negerai 
. (taisyto gazinio pečiaus, užtroško 

' - ’ T5 metų senelė Mary Rogers ir tre-
jatas vaikų Clarko. Tėvas užtroš- 
Imsių vaikų, jo pati ir sūnūs mie
gojo kitame kambaryj; tie išliko.

UžmusEti ir sužeisti ant geležin
keliu.

WASHtNGTON,D.C.Pagal atskaitą 
prekystes komisijos; vien laike tri
jų paskutinių mėnesių pereitų-me- 
*1. ant Amerikos geležinkelių 951 
ypa likosi užmušta, .o 15272 tapo 
apkultos. • Trukių susimušimų pa
daryta blėdį skaito ant $2406281.

PolitUzkoR niusztynes.
Huntington, W. Va. Laike 

linkimų miesto urėdninkų užgimė 
čia kruvinos muštynės terp polici- 
stų ir šerifo pagelbininkų. Miesto 
vrėdninkai, prigulinti prie repu- 
blikoniškos partijos, neva ant da
bojimo tvarkos, bet iŠtikro, kad 
padėti savo partijai, rinkimų die
noj pasamdė speciališkus polici- 
stus, o demokratai, turėdami savo 
pusėj šerifą, pasamdė speciališkus 
ginkluotus šerifo pagelbininkus. 
JLaike rinkimų šerifo pagelbinin-, 
kai sugriebė antrą kartą balsuojant 
vieną negrą ir norėjo jį suareštuo
ti, policistai stojo už negrą ir sua
reštavo du norinčiu negrą paim- 

’ ti Šerifo vyru. Tąsyk užgimė šau- 
dynės terp policištų ir šerifo žmo- 

f^nių. Kada jos pasjibaigė, gulėjo 
ant gatvės mirtinai pašautas vie
nas republikonų pasamdytas poli- 

f cistas; terp šerifo žmonių teipgi 
-vienas likosi sunkiai pašautas. 
Rinkimai vienog visgi republiko- 
nams ne pasisekė: ant miesto ma
joro išrinko demokratą Ensingą, 
bet tik daugumu 48 balsų; į miesto 

.rodą išrinko 6 republikonus ir 6 
demokratus, taigi, priskaičius dar 
majorą, demokratų yra daugiau.

T4k sulaukusios 16 metu mergi
no# galės teketi.

Springheld, III. Illinojaus 
tiesdarių butas užgyrė naujas tie
sas, kurios reikalauja, kad tik tu
rinčios 16 metų merginos galėtų 
tekėti, o vaikinai tik sulaukę 17 
metų. Už peržengimą tų tiesų 
paskirtos bausmės nuo vienų metų 
iki viso amžiaus kalėjimo. Iki šiol 
Illinois štete tankiai pasitaikyda
vo, kad tekėdavo merginos sulau
kusios 14 metų. Tas naujas tie
sas užtvirtino jau šteto gubernato
rius. '

Ant vienų 
revoliucijos

J......................" ....J. ĮU-'.UJL1

Ant to paties susirinkimo Lietu
vos Sūnų Dr-tė nutarė prisidėt* 
ir pinigais prie Artojaus užmany
mo rupintiesi, kad Suvienytų Val
stijų liaudės suraŠuose butų atski
ra vieta lietuviams. Draugystė iŠ 
savo tarpo išrinko apie tai rtipin- 
tiesi drauge su kitais žemiau pasi
rūkusį,

L Naujoką,
Madison Square,

Box 157, New York.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Cleveland, Oh. Ant Cleveland 

Pittsburg geležinkelio, netoli 
Castonia, susimušė du trukiai. 
Prie to du geležinkelio tarnai liko
si užmušti, o 3 pasažierai sunkiai 
sužeisti.

Wheeling, W. Va. Netoli Be- 
thesda, Oh. susimušė pasažierinis 
geležinkelio trūkis su tavoriniu. 
Prie to vieno trukia vedėjas likosi 
užmuštas, o tūlas skaitlius gele
žinkelio tarnų ir pasažierių tapo 
sužeistų.

Kinslky, Kas. Netoli nuo čia, 
ant Atchison, Topeka & Santa Fe 
geležinkelio susimušė expresinis 
geležinkelio trūkis su tavoriniu. 
Prie to 20 pasažierių likosi sužei
stų, o terp jų yra ir labai sunkiai 
sužeisti.

&

Gaisrai.
Loverna, Min. Sudegė į čia 

Palast arklininkai; ugnyje pražu
vo 27 brangus arkliai. Gaisras už
gimė nuo padegimo.

Lexington, Ky. Jau penktą 
sykį čia bandyta padegti miegbu- 
čius merginų lankančių augŠtesnę, 
baptistų Georgetown Kentiicky 
College. Ką nori savo padegimais 
atsiekti padegėjai ir kuom jiems 
nusikalto merginos — nežinia.

Kzpliozijo#.
Briogeport, Con. Įtaisose 

Union Metalic Cartridge Co. atsi
tiko baisi expliozija, kurios 3 vy
rai likosi į Šmotus sudraskyti.

Los Angelos, Cal. Dirbtuvė
se „Union Ice Works nuo ex^lio- 
zijos užgimė gaisras, kuris pridir
bo blėdies ant 100000 dol. Ex- 
pliozijos du darbininkai likosi mir
tinai užgauti.

DvaaiRKkįja prienz Rockefelleri.
Garsus Amerikos milijonierius 

■Aa^kefeller, kad turėti savo pusėj
šrŠkiįb^pas i

pinigus ant statymo bažnyčių, bet
šiuom kartu dvasiškąja jo dovaną kosj Uimušti.

'atmetė iš baimės darbininkų: ka
dangi Rockefellerio milijonai su- į 
linkti su skriauda žmonių, ypač, 
darbininkų,kunigai atsisakė priim
ti dovaną. Protestoniški pastoriai 
per pamokslus garsina, jog bažny- j 
čia ne privalo priimti nė jokių au- eina čia labai gerai, ypač giriose 
Irų nuo ypatų, kurių turtai surink- prie medžių kirtimo. Uždarbiai 
ti su skriauda žmonių. Katalikiš- Į teipgi ne prasčiausi: galima už- 
Iri kunigai ant to nepaisė.

k a. Akmenų skaldi- 
nyČiose Allisonioj atsitiko smarki 
expliozija, kurios 8 darbininkai li-

Isz darbo lauko.
* Florence, Wash. Darbai

Paskendo laivas,
Niw York. Paskendo 

porto velkantis garlaivys ,,
„ -villę."

vo kapitonas, jo inžinierius ir vie- ■
. nas darbininkas.

I dirbti $2.50—3.75. Lietuvių yra 
• čia 3 ypatos.

1 Pittsburg, Pa. netoli
Green-

Prigėrė prie to teipgi lai-

Stiklo pre- 
seriai AmericanWindow Glass Co., 
nuo 1 d. balandžio iki 9 rugsėjo 

į gaus ant 10% didesnes algas, o 
i nuo rugsėjo bus vėl sugrąžintos 
senos, mažesnės algos. '

Per apeirikima nunuodino savo Macdeville, Mas. Čianykš- 
vaikus* j gjos |jejinyįįos Butte and Boston

Chatham, Va. Gyvenanti čia Co. bus perkeltos į Awaconda, 
Nannie Bowe, per apsirikimą, sa- ' Mont., keltis drauge turės ir dirbę 
▼o dukterei ir sunui, vietoj chini-! jose 3000 darbininkų.
nos.davė baisių nuodų strychninos 
ir žinoma, vaikus nunuodino. Pa
mačiusi savo klaidą, motina pati 
išgėrė strychninos ir dar karboli
ais rūgšties. Tuom dar nepasiga- 
nėdino, nors to butų pakakę, bet : 
dar šovė sau į krutinę. Iš čia-

*[ Calumet, Mich. Čianykščio- 
se vario kastynėse suštraikavo visi 
darbininkai, todėl kastynes atsėjo 
uždaryti. Štraikuoja su viršum 
2000 žmonių.

5 Fairmont, W. Va.
: nykščių kastynių prašalino nuo 

Iszvlre. darbo visus itafijonus ir kitus sve-
Pioria, III. Čianykščiosedeg-* timtauČius, pasiliko tik ameriko- 

tines varinyčiose, du darbininkai | nūs.
įpuolė į katilą su verdančiu spiri-Į Indiax Harbor, Ind. Pasi-• I g HAKdUK) a dol“

tu ir abudu nelaimingi vyrai su vi- §traikas darbininkų Inland
su išvirS.

o y putos prigėrė.
Poughkeepsie, N. Y. šeši len

kai užsimanė mažoje valtyj persi- 
■ kelti pervHudson upę. Ant upės 

■vidurio apvirto valtis ir visi joje 
buvę supuolė į vandenį. Valties 

- savininkas ir 4 lenkai prigėrė, išsi
gelbėjo tik du.

' Kova su nortneziu pasiskandyti.
New York. Nuq keliančio Erie 

$ geležinkelio laivo „Ridgewood,” 
< ties 23 str., nušoko į vandenį gerai 

apsirėdęs vyriškis ir kiek tik jo pa- 
jiegos daleido, gynėsi nuo norinčių 
jį iš vandens ištraukti. Nuo laivo 
„Rochester” ištraukė jį iš vandens 

Į su smaigu, bet kada jį ištraukę ant 
laivo, paleido, jis vėl stengėsi 
šokti į vancįgjjį. Ne buvo ką dau
giau 'daryti, tBrėjo atiduoti jį poli
cijai, kuri nugabeno į ligonbutį.

Steel Co. Darbininkai sugrįžo prie 
darbo ant senų išlygų.

1 Chicago, III. Illinois Steel 
Co. pagarsino, jog nuo 1 d. balan- 

' džio pakelia darbininkų algas nuo 
15—45%.

1 Chicago, III. 
vežėjai pardavinyčių 
Ward & Co.

5 Tarentum, Pa. 
tiems Inter State Works įtaisose 
pakėlė algas ant 10%.

Suštraikavo
Montgomery

Tarnaujan-

ISZ 
Lietu viszku dirvų

Paalapta draugy ste.
San Francisco, Cal. Laikraš

čiai pagarsino, jog čia ant gatvės 
rado nudurtą italijoną Vilardo.

* Mena, kad jį nudurė paslapta ita- 
lijonų draugystė, išnaudojanti vi- 

__yis turtingesnius Italijos vaikus. 
Hj^K^įsakymo draugystės žmonės 

*n: įj? 3 draugystei, 
‘>^™®pudiir.a. Nieks

Kas kaltas?
Pereitame numeryj „Vienybės" 

p. Vargomatre rugoja, kad musų 
lietuviški laikraščiai, išėmus 
„Draugo" ir „Darbininkų Balso" 
mažai paduoda gerų rodų reikaluo
se revoliucijos Lietuvoj.

Užmetinėjimas su visu teisingas 
ir tai ne tik kaslink kitų laikraščių, 
bet net „Draugas" ir Darbininkų 
Balsas" nuo to ne liuosi, ir juose 
juk nėra visko, ką,rodosi, lietuviai 
turėtų žinoti apie revoliucijos sto
vį. Amerikos gi lietuviški laik
raščiai apie revoliuciją talpina 
vien Atsišaukimus, prokliamaci-

į

jas, kadangi kitokių 
jiems ne priduoda. Kodėl teip 
yra, mes nežinome, 
vien prokliamacijų 
remti negalima, reikia, jeigu norim
kad revoliucija pasisektų, turėti 
kokią organizaciją pajiegų. Kaip 
yra su ta orgenizacija, mes ameri
kiečiai ne žinome. Neturėdami 
teisingų žinių, Amerikos laikraš
čiai turi remtiesi anVoe visada iš
tikimų, tankiausiai prieštaraujan
čių ir iškreiptų svetimų laikraščių 
žinių. Teisybė, organizacija ant 
vietos turi būt paslapta, bet ir to 
kas galima, mas ne garsiname, ka
dangi atsakančių žinių ne turime. 
Be atsakančių žinių, be medegos, 
kaip stovi tėvynėj revoliucijos da
lykai ir prie geriausio noro Ameri
kos laikraščiai ne gali rašyti daug 
ir padavinėti rodąs, kadangi jas 
reikia taikyti prie pajiegų.

P. Vargomatis rašo toliau apie 
„Lietuvos" paminėjimą teptautiŠ- ____ ______ _____ _____
tiškų tiesų ir priduria, jog Brooky- nusivedė pas vaitą, kur ant pagar- 
no lietuviai turėjo pamatą prote- j binimo vienybės Lietuvos su Len- 
stuoti prieš tą nurodymą. Apie Į kįja| abudu turėjo užsimokėti po 5 
tai ar jie turėjo,ar ne turėjo tiesos, dol. 
ne kalbėsime, bet savo konkliuzi- 
joj ir po Vargomatis naudojasi iš 
„Lietuvos" nurodymų,taigi ištikro 
daro tą patį ką ir „Lietuva". Iš 
tikro kartais reikalinga paslaptis, 
musų žmonės nežino, kas tai yra 
laikyti liežuvį už dantų. Per žmo
nių nesupratimą, ne visada iš pik
tumo, daug žinių nuo lietuvių pa
teko žandarams ir tas musų žmo* 
nių ne supratimas žymiai padidino 
Lietuvoj kankintinių skaitlių, o 
ant kitų atkreipė žandarų akis. 
Viena iš tokių nesupratimo aukų 
ilgliežuviavimo buvo ir vėlionis 
Kudirka ir kiti, apie kuriuos ne 
kalbėsime dabar.

Ant galo nė joks laikraštis nėra 
kokiu nors organizatoriumi. Laik
raštis turi sekti visuomenės norą, 
turi ne sau, bet visuomenei tar
nauti. leigu viešuomenė savo 
darbuose nemislija iš kokio laik
raščio nurodymų naudotiesi, laik
raščio priderystė ne prieštarauti 
visuomenei, nes kitaip pas mus iš
sidirbtų tiek partijų, kiek yra 
laikraščių ir vienai prieš kitą at- 
seitų protestuoti. Klausymą terp- 
tautiŠkų tiesų laikome už užbaig
tą. Šiądien juk nė mes, nė nieks 
kitas negali įspėti, kas bus toliau, 
nieks negali žinoti, ar Maskolija 
reikalaus, ar ne reikalaus nuo kitų 
kraštų kokiu nors budu pildym~ 
terptautiŠkų tiesų, kadangi ir jos 
kariška laivynė laužo ant Indiško 
oceano terptautiŠkas tiesas.

*) „Vienybes" redakcija klausia, 
kokios tos tiesos yra, kur jos telpa. Ant 
to galima atsakyti, kad jas galima rasti 
kiekvienam* rankvedyj tų tiesų, kokių 
daug yra visokiose kalbose, yra ir mae- 
kolisskoj kalboj rankvedis surengtas 
Martenzo.

Iš Newarko, N. J.
Newarke yra daug žmonių, o 

darbų mažai; kur nepasisuksi, vi
sur girdėt žmonės rugojančius, 
kad nėra darbo; daugybė žmonių 
vaikščioja čia be darbo.

Lietuvių yra čia diktas būrelis, 
tik gaila, kad jie ne vienokių nuo
monių. Rods ir pas kitas tautas 
yra žmonės visokių nuomonių, bet 
ten sugyvena ir žmonės visokių 
nuomonių, dėl nuomonių vaidų ne 
kelia, kadangi kiekvienas, geizda- 
mas, kad kiti pagodotų jo nuomo
nes, godoja nuomonės kito. Pas 
mus yra visai kitaip, mes, jeigu 
neprigulime prie tos pačios parti- 
tijos, sugyventi ne mokame, dėl 
nuomonių terp mus kįlą didžiausi 
vaidai ir nesutikimai, dėl nuomo
nių mes niekiname viens kitą ir 
piaujamės terp savęs, dėl skirtu
mo nuomonių mes neįstengiame 
dirbti drauge ant nuveikimo nors 
svarbiausio tautiško darbo, kadan
gi mat mes musų asabiškas nuo
mones ir norus statome augšiau už 
musų tautos naudą ir reikalus, ar
ba, aiškiau sakant, mes nepripa
žįstame tautos reikalų ir naudos, 
bet pripažįstame vien musų asa- 
biškus geismus ir norus, kuriems 
aukaujame visus tautiškus reika
lus. Pas mus galima išgirsti be- 
sipravardžiamus: tu dievočiau, tu 
šliuptarnil Bet ištiko, kas tuos 
šliuptarnius gimdo? Gimdo juos 
pats prasivardžiuotojai. Iš tikro 
vienog ne butų nieko teip blogo, 
jeigu visi sektų teip vadinamų šliup 
farnių paveikslą, tai bent ne butų 
tiek girtuokliavimų ir papiktini
mų, ne butų ne peštynių, kadangi 
tokiais pagirtinais darbais ypač at
sižymi karčiamose besigirianti savo 
dievotumu.

V. P.

Iš Brooklyno, N. Y.
1 d. balandžio, ant susirinkimo 

Lietuvos Sūnų Dr-tės ir vietinis 
revoliucijinis komitetas atsiuntė 
savo delegatą paklabinti, ar drau
gystė ne paaukaus kiek ant nau
dos kovojančių už laisvę Lietuvoj. 
Po ilgų diskusijų,ant to mierio su
tiko pavesti tuos sąnarių įmokė
tus centus, kurie pereituose me
tuose draugystes buvo įmokėti. 
Draugystė vienog reikalavo adreso 
revoliucijinio komiteto Maskoli
joj, bet kad komiteto sąnarys to 
padaryti negalėjo, tai pasiganėdi- 
no nuradymu adreso, kur reikia 
siųsti pinigai. Tikimės, kad savo 
nutarimą išpildys.

Iš Troy, III.
Darbai eina čia prastai, dirba 

vos po dvi dieni per sanvaitę.
Lietuvių Čia yra: 9 apsivedusių 

poros, o pavienių apie 25, bet su 
gražiais darbais jie nepasirodo, 
ypač jų tautiškų darbų nematyt, 
bet už tai su blogais nesidrovi pa
sirodyti.

24 d. kovo vienas lietuvis susi
pešė su lenku ir žinoma, peštynes 
pagimdė gėrymai. įsikišo dėdės,

komitetui, apkaltinimai, buk visi 
parsidavę kunigų partijai. Bet ar 
tie apkaltinimai yra teisingi, be 
tikrų parodymų juos už svarbius 
negalima laikyti, su tokiais apkal
tinimais mes tik duodame rnedegą 
pasityčiojimams musų priešų.

Seimas netoli ir per seimą bus 
galima ištirti tikrą stovį provos.

Palikim tuos vaidus iki seimo, 
tuom kart kuopos iš savo tarpo 
skirkime sumanias ypatas už seimo 
pasiuntinius, kad galėtų rimtai, 
bepusiŠkai spręsti Susiv. ir tautiš
kus reikalus. Rašinėdami palai
kančius vaidus straipsnius, nė S. 
L.A., nė tautai naudos neatgaben
sime.

M. J. Damijonaitis.

Isz visur
II Prancūziškas inžinieriusLecog 

de Labet atkako dabar į Ameriką. 
Jis Dori geležinkeliu sujungti didį
jį Siberijos geležinkelį su Ameri
kos geležinkeliais, per Behringo 
jūrių siaurumą padirbti po dugnu 
tunelį, nuo Vladivostoko, per Si
berijos tirus, nuvesti geležinkelį 
ikiBehringo jūrių siaurumai,per tą 
siaurumą padirbti tunelį, o paskui 
per Alaską padirbti geležinkelį iki 
Seattle, Wash. Tas kelias turėtų 
4600 angliškų mylių ir kaštuotų 
150 milijonų doliarių. Behringo 
jūrių siauruma, terp Siberijos ir 
Alaskos, turi 86 angliškas mylias, 
bet jos viduryj yra Diomedes sala, 
taigi tunelį galima būt pa
dalinti į dvi dali. Prancūziškas 
inžinierius nuo Amerikos ne reika
lauja pinigų, juos sudės prancūzai,

II Kadangi maskoliškai policijai 
pasisekė Varšavoj surasti ant ka
pinių užkastas dinamito bombas, 
tai ji jieškojo kapų su bomboms 
teipgi ant visų Peterburgo ir Mas
kvos kapinių, bet, turbut, nieko 
nerado. Kas sykį pasiseka, antrą 
sykį pasiseka retai. Nieks mat 
ne slepia antrąsyk pavojingų daik
tų tokiose vietose, kokiose sykį 
tokius daiktus ne kviesti jieškoto- 
jai surado.

II Mieste Ramty, Poltavos gu
bernijoj, laike dievmaldystos gim
nazijos koplyčioj, su dinamitu li
kosi sudraskytas caro Mikalojaus 
paveikslas. Dinamitas buvo už
kištas už paveikslo. Keturi mo
kintiniai expliozijos tapo sunkiai 
sužeisti.

1 d. balandžio, kitas musų tau
tietis, gerai pripylęs gerklę, išėjęs 
iš karčiamos, paleido visą gerklės 
galybę. Ir tą nugabeno pas vaitą, 
kur teipgi turėjo užsimokėti 5 do- 
liarius.

Kad nors pusė tų pinigų, ką lie
tuviai išmoka vaitams, eitų ant 
tautiškų reikalų, ne stovėtume mes 
teip žemai, kaip dabar stovime, ir 
neužsitrauktume paniekos pas sve
timtaučius.

Iš laikraščių, ateina Čia ,,Saulė" 
ir ,, Lietu va."

O. F. B.

nau- 
ren-

Iš So. Boston, Man.
Bostone nesenei susitvėrė 

ja teatrališka draugystė, kuri 
giasi lošti kaip Bostone teip ir po
aplinkinius miestelius revoliucijo- 
nieriškas komedijas, kad įkvėpti 
lietuviams supratimą savo padėji
mo po Maskolių jungu. Dabar 
mokinasi 2 komediji: „Dėdė atva
žiavo" ir „Kovoje už laisvę."

Siųskime knygas | Lietu
vą!

Keli metai atgal, aš per pačtą 
pasiunčiau savo giminėms po vie
ną eksempliorių: „Apie žemę ir 
kitu* avietes" ir „Trumpos geo
grafijos." Knygas tas mano gimi
nės gavo, cenzūra perleido. Tą
syk aš per „Lietuvą" raginau bro
lius daryti tą patį, taigi siųsti į 
Lietuvą moksliškas knygas savo 
giminėms tiesiog per pačtą, bet 
sako, kad jų cenzūra ne perleido. 
Kaip gitas galėjo atsitikti?*)Mano 
pasiųstas perleido, o kitų ne. Da
bar jau leista spauda. Pusantro 
meto atgal aš teipgi išsiunčiau 
mažą siuntinėlį su knygoms: „Se
nų gadynių išnykę sutvėrimai," 
keturioms knygutėms, išleistoms 
Tėvynės Mylėtojų Dr-tės: „Kaip 
sutaisytas žmogaus kūnas," „Che
mija," „Kaip žmogus gyveno ant 
svieto” ir „Žemės istorija." Vi
sas tas knygas gavo mano švoge- 
ris, kuriam jos buvo siųstos; cen
zūra visas perleido (Iš atsitiki
mų matyt, kad lietuviškoms kny
goms didžiausias kliūtis daro Var
šavos cenzūra. Ten, turbut, nėra 
lietuviškai mokančio cenzoriaus; 
cenzūra gi didelių ceremonijų ne 
daro, knygas, kokių cenzoriai ne
supranta, vietoj siųsti į kitą cenzū
rą, grąžina atgal. Rd.).

Todėl tegul lietuviai naudojai iš 
daleidimo spaudos ir tegul siunčia 
kuodaugiausiai užrubežiuose išlei
stų grynai moksliškų lietuviškų 
knygą ir tai tiesiog per pačtą, kad 
netrukdyti laiko. Moksliška kny
ga retai į tėvynės lietuvių rankas 
patenka, o Maskolijoj iki šiol, nuo 
daleidimo spaudos dar nieks nė jo
kios moksliškos knygos neišleido, 
o knygos tokios, geresniam išla
vinimui proto, labai reikalingos 
Lietuvoj. Tėvynės Mylėtojų Dr. 
knygas nereiks dabar platinti Lie
tuvoj su pagelba kontrabandnešių, 
bet galima jas stačiai siuntinėti per 
pačtą.

Lietuviški laikraščiai privalo 
kalbinti skaitytojus siuntinėti į 
Lietuvą giminėms kuo daugiausiai 
pamokinančių raštų.

J. Naujokas.

*) Tame nieko teip ptibaui nėra. 
Kas žino visą netvarką Maskolijoa re 
doj, tas nesistebi H tokių atsitikimų: ten 
tankiai grąžina atgal pirma perleistą 
raitą; ką perleidžia Rygos, ar Peterbur
go cenzūra, to ne perleidžia Vanzavoa !r 
grąžina atgal be pasiteisinimo. Jau po 
sugrąžinimui spaudos sugrįžo atgal 
„Lietuvos" lietusias Vilniaus vieiam 
knygynui Lalio Žodynas, o kitas siunti
nys su moksliikoms knygoms teipgi 
sugrįžo ir dagi iisiųtas ypatai turinčiai 
tiesą gauti net cenzūros neperlelslas 
knygas. Tokią ne tvarką ir prieitaravi- 
mus maskoliškos censuroe pažįsta visi 
reikalaujanti Iš užrubežių knygų, ‘todėl 
Jų nė neužairašinėja tiesiog, bet per tar- 
pinfnkystę knygų pardavinyčių. kurios 
visgi ne duoda per daug valios cenzorių 
fantazijai, ne duoda gražinti bent pa
garsintų už daleistas Peterburgo spaudos 
užveizdos katalioguose.

Red.

Reikaluose Susiv. L A.
Besiartinant XX seimui S. L. A. 

nuolatai pasirodo laikraščiuose 
straipsniai neprilankus S. L. A. 
provos komisijai ir Centrališkam

Mutilated

„Aušros” Dr-tės reikuluo- 
se.

„Spindulys" paskutiniame savo
numeryj užmeta „Aušros" Dr-tei, Į nori vien išgauti Amerikos vai- 
buk ji laužo konstituciją, nes duo- : džių daleidimą nuvesti geležinkelį 

per Suvienytoms Valstijoms pri
gulinčius kraštus; Maskolijos da
leidimą jau turi. Apart to, Lecoq 
dar nori, kad karės laike pojurinis 
tunelis butų neutrališku, kad jo 
kariaujanti negalėtų gadyti; apgy
nimą jo pavesti Maskolijai, Ame
rikai, Vokietijai ir Prancūzijai.

II Lenkijoj, Pabijanicuose, Pet- 
rokavo gubernijoj, audimo dirbtu
vės! ant syk pavojingai apsirgo 70 
merginų darbininkių; visas reikėjo 
tuojaus gabenti į ligonbutį, kur 
daktarai susekė, kad jos apnuo- 
dintos. Pasirodė, kad nežinomas 
piktadarys ant grindų pribąrstė ar
seniko, kurio dulkės, kvėpuojant 
merginoms,pateko į vidurius ir už- 
nuodino organizmą.

U Porte Hayre, Prancūzijoj, ant 
pasažierinio garlaivio „Glinda 
Radriguez," terp keliaujančių į 
Ameriką 700 bulgariškų ir 400 gre- 
kiškų išeivių užgimė kruvinos 
muštynės. Ant perskyrimo besi
pešančių porto valdžios sutraukė 
ugnagesius su šalto vandens čirš- 
kynėms.

da stipendiją ne baigusiam viduti
nių mokslų, kuris Amerikoj moki
nasi medicinos.

Jeigu ,,Aušra" duoda stipendiją 
(ji davė tik laikinę pašelpą) ir ne 
baigusiam vidutinės mokyklos, bet 
besimokinančiam medicinos, tai 
tuom konstitucijos ne laužo, ka
dangi konstitucijoj pasakyta, kad 
„Aušra" šelpia besimokinančius 
augštesnių mokslų, o prie tokių 
visame civilizuotame sviete pri- 
skaityta ir medicina. Jeigu tas 
civilizuotas svietas prie augštesnių 
mokslų pripažįs ir kriaučystą, tą
syk ir besimokinanti kriaučystos tu 
rėš tiesą nuo „Aušros" prašyti pa- 
šelpcs. Amerikos medicinos fa
kultetai nereikalauja nuo norinčių 
mokintiesi baigimo vidutinių mo
kyklų, bet už tai jau, turbut „Auš
ros" kaltinti ne galima.

Delei nukų revoliiicijos 
reikiila uis.

Norint Amerikos lietuviai toli, 
toli, „už jūrių-marių, už vandenė
lių" nuo savo gimtinio krašto gy
vena, vienog neužmiršta jo reika
lų. Koks tik čia svarbesnis reika
las atsitinka, jie tuoj skubina prie 
jo prisidėt; negali kuo kitu prisi
dėt, tai bent prisideda pinigais: 
keli metai atgal jie stropiai prisi
dėjo savo aukomis prie įkūrimo 
ant Paryžiaus parodos lietuvių 
skyriaus, pereitais ir užpereitais 
metais nemažai pinigų sudėjo lie
tuvių delegato kelionei į terptau- 
tišką socijalistų kongresą Amster- 
dame;neužsileizdami,aukauja jie sa 
vo, sunkiai uždirbtą, skatiką musų 
kankiniams; prie to da reikia pri
durti moksląeivių šelpimas, Tėvy
nės Mylėtojų Dr-tės veikimas ir 
tt., ir tt. Vis tai yra labai nau
dinga ir reikalinga, bet dabar atsi
rado da nauji reikalai, bene svar
besni ir už anuos, — tai yra revo
liucijos reikalai. Nebereikia jau 
mums rašyti apie svarbumą laiko 
pergyvenamojo — tai jau galėjote 
jus patirti ir iš savo laikraščių; 
parodėt, kad suprantat tai tuo,kad 
jau pradėjot aukaut ir šitam tiks- 
slui pinigus. Mes čia tik vieną 
dalyką norėtume jums priminti, 
kad Didžiojoj Lietuvoj dabar vei
kia nebeviena revoliucijos šalinin
kė — Lietuvių Socijaldemokratų 
Partija, bet ir įsikurusi pernai 
Lietuvių Socijaldemokratų orga
nizacija „Draugas." šitos, ant
rosios organizacijos vardu mes ir 
kreipiamės prie jūsų, draugai, pri
mindami, kad ir surinktiejie Ame
rikoj pinigai turi būti pavesti ne 
vienai tik Lietuvių Socijaldemo
kratų Partijai, o ir „Draugo" or* 
ganizacijai, kuri, kaip matoma iš 
išleistų jos paskutiniam tarpe atsi
šaukimų ir knygelių, veikia, rasi, 
ne mažiau už L. S. D. P. ir teip 
pat,kaip ir anojė,rūpinasi darbinin
kų reikalais.

„Tai kodėl juodvi neveikia iš 
vien?" — rasi vienas, antras pa
klaus. Atsakymas ant to klausi
mo galima rasti „Draugo" N. 3 
straipsnyje „Dėlko mės atsiskyrė- 
me." „Svarbiausia priežastis, dėl 
kurios mes buvome priversti skir
ties nuo L. S. D. P. — yra ten 
pasakyta — tai yra jos taktika, ne
padorus apsiėjimas su kai kuriais 
savo draugais, nepadori taktika 
kovoje su demokratais, P. P. S. 
(Lenkų Socijalistų Partija) ir tt." 
Neperkratinėsime mes čionai viso 
to straipsnio — kas nori, teper- 
siskaito jį pats „Drauge;” tepa- 
duosime čionai tik jo pabaigą: 
„Pradedant mums šitą darbą, yra 
ten pasakyta,.... buvo du keliu: 
arba pradėti veikti, visai atsisky
rus, arba sėdėti ir laukti, gal gana 
ilgai, kolaik nebūtų įvykęs terp 
musų susipratimas. Bet kolaik 
saulė užtekės, rasa akis iŠės! Mes 
suprantame, kad artinasi labai 
svarbi valanda, suprantame, kad 
didesnis ar mažesnis darbininkų 
laimėjimas nuo to priguli, kaip jie 
supras savo reikalus ir kaip jie 
mokės už juos kovoti (o dar la
biau, kokias pajiegas turės. RdJ. 
Nedirbti dabar mums išsivilkus — 
tai butų didelė, neatleistina nuo
dėmė, ir mes dirbkime, kolaik mu
sų spėkos tesės."

Aukas galima siųsti mums sta
čiai, arba per laikraščių redakci
jas, kurios sutinka priimti šitas 
aukas.

„Draugo" Redakcija. 
Adr.: J. Wanagat,

Wasserst. 12, (
Tilsit, Ostpreussen.

II Samaros beržė pareikalavo 
nuo vidaus ministerio Buligano 
konstitucijos Maskolijoj, kadangi 
kitaip ir gubernijose prie Volgos 
užgims revoliucija. Reikalauti 
konstitucijos nutarė ir suvažiavę į 
Maskvą Maskolijos daktarų iš
rinkti delegatai. Randas jautė, 
kad suvažiavę į Maskvą daktarai 
statys tokius reikalavimus, kadan
gi panašius reikalavimus pastatė 
jau advokatai ir universitetų pro
fesoriai, todėl nenorėjo daleisti su
sivažiavimo, bet ant galo daleido. 
Na, ir pasirodė, kad rando baimė 
ne buvo be pamato, kadangi pir
mas darbas suvažiavusių daktarų 
buvo: užgirti reikalavimų Mas
kolijoj konstitucijos ir tą reikala
vimą išsiųsti vidaus ministeriui.

U Laike laidotuvių be jokios 
priežasties policijanto užmušto 
darbininko, Smolenske žmonės 
kėlė ne prilankias 'randui demon
stracijas. Darbininkai, lydėdami 
kūną, pryŠakyj nešė raudoną vėla
vę su parašu: „Mirtis carui žmog
žudžiui!" Ant grįžtančių nuo ka
pinių užpuolė policijantai ir kazo 
kai ir žinoma, daug žmonių sumy
niojo, daug sužeidė.

II Kanados valdžios išdavė nau
jas tiesas prieš žvejus Suvienytų 
Valstijų: pagal tas tiesas: kiekvie
nas Amerikos žvejų laivas, ant ku
rio bus žuvys, arba tinklai, jeigu 
prisiartįs prie Kanados kranto ar
čiau kaip ant trijų mylių, turi būt 
konfiskuotas. Taigi prie Kanados 
krantų Amerikos žvejai ne gali nė 
žvejoti, nė parduoti kad ir kitur 
sužvejotų žuvių.

25. III. 05.

|| 5 d. balandžio, per visą naktį, 
kariumenė ir policija darė kratas 
visokiuose namuose Varšavos 
priemiesty j Wola. Rado daug re- 
voliucijonieriškų raštų, revolverių, 
patronų ir niekur neužmelduotų, 
besislapstančių ypatų. Suareštavo 
iš viso 63 ypatas.

|! Maištai Morokko viešpatystėj 
nesiliauja. Pasikėlėlių vadovas 
netoli miesto Oujda sumušė sulta- 
no kariumenę ir užėmė miestą. 
Bet per rubežių įėjo dalis prancū
ziškos kariumenės su kanuolėms ir 
pasikėlėlius sumušė.

II Popiežius, pamatęs, kad Pran
cūzijos parlamente ne daug yra 
kunigijos draugų, stengiasi ge
ruoju sulaikyti Prancūzijos randą 
nuo galutino atskyrimo bažnyčios 
nuo rando ir panaikinimo seno su
tarimo su popiežių, bet, rodosi,kad 
popiežiaus be$istengimai ne išduos 
vaisių.

II Maskolijoj, rodosi,rengiasi pa
naikinti garsų staČiatikišką sinodą, 
kuris teip daug blogo pridirbo 
Maskolijai, ypač prie garsaus fa
natiko, nedoro Pobedonoscevo, o 
vietoj to sinodo bus paskirtas pa- 
tnarkas, taigi kaipi popiežius sta
čiatikių, bet žinoma, tuom popie
žių nebus jau nė caras, nė Pobe- 
donoscev. Ant apkalbėjimo pa
naikinimo sinodo popai ir mitropo- 
litai pareikalavo, kad butų sušauk
tas visų mitropolitų susivažiavi
mas. Išgirdęs apie tokį reikala
vimą Pobedonoscev siuto, bet ma
tydamas, kad nieko ne padarys, 
kadangi paremėjų turi mažai, su
tiko ant suvažiavimo popų.

II Važiuojant per Prancūziją 
Anglijos karaliui, ant geležinkelio 
Paryžiuj patiko jį Prancūzijos pre
zidentas Loubet ir palydėjo. iki 
Lyonsui. Buvo prie to ir abiejų 
kraštų užrubežinių reikalų ministe- 
riai. Mena todėl, kad likosi pa
daryta kokia svarbi sutartis terp 
Anglijos ir Prancūzijos dar labiau 
suartinanti abudu kraštu. Ne rei
kia vienog užmiršti, ,kad didesnis 
susiartinimas Prancūzijos su Ang
lija, reiškia griuvimą ryšio terp 
Prancūzijos ir Maskolijos. Iš to 
ryšio Prancūzija nė jokios netu
rėjo naudos, Maskolija gi geriau 
mokėjo jį išnaudoti; jeigu jau ap
leisti politišką naudą, tai lieka dar 
9 milijardai frankų, kuriuos masko
liai gavo Prancūzijoj.

II Paskutiniai žemės drebėjimai 
Indijose daugiau pridirbo blėdies 
ir nelaimių, negu iš syk pagarsino. 
Mieste Dharmsala sugriuvo dides
nė dalis namų; po griuvėsiai namų 
pražuvo 80% gyventojų. Kazar- 
mėse užgriuvo 470 kareivių nepau- 
liečiu ir nėra nė mažiausios vilties 
juos išgelbėti. Žemės drebėjimai 
užėmė visą Kongra klonį, o miestą 
Kongrą su visu išgriovė. Išgriovė 
teipgi turintį 5000 gyventojų mie
stą Palompan. Mieste Kauray, 
terp kitko likosi sugriauta protesto- 
niška misija, pražuvo ir 3 misijo- 
nieriai.

II Paprastai Peterburge pavasa- 
saryj būdavo didele caro gvardijos 
paroda, ant kurios būdavo visa ca
ro šeimyna. Šįmet paroda gvardi
jos atsibuvo tykiai, be dainų ka
reivių; caras ir jo Šeimyna nedryso 
pasirodytu Dreba mat pakinkiai 
prieš locnus žmonės šiaurės des
poto. Kas turi suterštą biauriais 
darbais savo šautiną, tas bijosi ir 
locno šešėlio; caro gi šautinė su
teršta krauju locnų pavaldinių.

II -Už pritarimą studentams ir 
laisvamanystą Peterburgo konser
vatorijos užveizda prašalino nuo 
profesoriaus vietos geriausią da
bartinį Maskolijos muziką ir kotn- 
ponistą, kurio kompozicijas ant 
kencertų griežia visuose civiližuo- 
tuose kraštuose, teipgi ir Chicagoj 
— Rimskį Korsakovą. Užtarda
mi už savo visų godojamą san
draugą, visi sanariai ciecoriškos 
muzikos draugystės nuo vietų pa
sitraukė ir atsisakė toliau pildyti 
savo pareigas.

|| Panamos kanalo komisija, ant 
darbų prie kasimo kanalo, nors tas 
Amerikos tiesoms uždrausta, kon- 
traktuoja darbininkus svetimuose 
kraštuose, ypač ant prigulinčios 
Anglijai salos Jamaica. Už dienos 
darbą moka po 75 centus. 
Mat pats Amerikos randas laužo 
tiesas, o daro tą todėl, kad Ameri
kos darbininkai ne dirbs teip pi
giai, kaip jis moka.

II Peterburge caro gvardija, už
stojus pavasariui, paprastai išei
davo iŠ miesto į vasarines stovy
klas. šįmet ją sulaikė mieste. 
Randas tą sulaikymą aiškina tuom, 
buk vasarinės stovyklas reikia de- 
zinfekcijuoti, bet tikra priežastis 
sulaikymo mieste gvardijos yra ta: 
kad ant pavasario randas laukia 
pasikėlimo visų Peterburgo darbi
ninkų ir laisvės draugų.

|| Užrubežių laikraščiai praneša, 
jog caras pasirengęs prašalinti nuo 
vietos vidaus ministerį Buliginą, 
o jo viętoj paskirti dabartinį Pe
terburgo jeneral-gubernatorių Tre- 
povą; ant vietos tiesų ministerio 
sugrąžinti prašalintą pirma caro 
reakcijos šalininkų Muravjevą. 
Jeigu tie visi paskalai teisingi, tai 
reikia manyti, kad reakcijos tarnai 
perkalbėjo carą ne duoti žmonėms 
nė jokių paliuosavimų.

II Pereitos sanvaitės pėtnyčioj, 
Revelyj likosi išlipinėti revoliucijo- 
nierių atsišaukimai, pranešanti,buk 
jie užpuls su ginklais ant kariume- 
nės kazarmių. Civiliški gyvento
jai gavo persergėjimą, kad turėtų 
ant rankų raudoną skepėtą, kadan
gi kitaip su jais apseis revoliucijo- 
nieriai teip kaip ir su caro tarnais. 
Diena vienog, atsišaukimuose pa
ženklinta, perėjo ramiai, be jokių 
maištų.

|| Varšavoj suareštuotus laike 
bevusių maištų darbininkus atida
vė ant nubaudimo kariškam su- 
dui. Tasai sūdąs du darbininkų 
vadovu nusprendė jau ant sušau
dymo. Visa tų nuspręstų ant nu
žudymo darbininkų kaltė buvo ta: 
kad vienas, susirėmime su policija 
šovė į policistą, kitas gi mušė su 
lazda policistą.

|| Laikraščiai praneša, jog Indi
jose, aplinkinėse Lahore siautė 
žemės drebėjimai, kurie daug blė
dies ir. nelaimių atgabeno. Mie
ste Lahore sugriuvo krikščioniška 
katedros bažnyčia ir mahometo- 
niškas mečetas, vienas iš puikiau
sių Indijose. Pražuvo teipgi daug 
žmonių, bet tikro pražuvusių 
skaitliaus laikraščiai ne paduoda.

II Nizni-Novgorode moterys pa
šauktų į kariumenę vyrų pakėlė de
monstracijas prieš gubernatoriaus 
rūmą. Šaukė,reikalaudamos duo
nos. Gubernatorius žadėjo su
tverti komisiją apsvartymui var
guolių reikalų. Komisijos vienog 
ne papenės alkstančių kareivių 
šeimynų.

II Ant Kaukazo suštraikavo tar
naujanti ant geležinkelio. Su- 
štraikavusių vietas apsodino ka
reiviais geležinkelių batalijono.bet 
valdžios naktimis bijosi leisti tru
kių, kad štraikujanti tarnai ir jų 
draugai ne išvarytų trukių iš rėlių. 
Ir žmonės bijosi keliauti geležin
keliais.

II Lenkijos revoliucijonieriai ir 
darbininkai, kad sumažinti lando 
įplaukimus iružsičėdyti pinigus ant 
kovos su randu, nutarė negerti 
degtinės ir nerūkyti. Iš tų dviejų 
šaltinių randas turi didžiausius 
įplaukimus. Kasžin, ar ir lietu
viai prie tokių nutarimų pristos?

|| Vokietijoj katalikai iki šiol 
tankiai ėjo iš vien su lenkais. Da- ' 
bar vienog Poznaniaus, Vakarinių 
Prūsų ir šlezijos provincijose su
sitvėrė 22 vokiečių katalikų drau
gystės ir organizuojasi toliau ant 
kovos su lenkyste.

Ii Išpanijos sostapilėj, Madride, 
miesto dalyj Calle San Bernardo, 
pereitą sanvaitę buvo smarkus su
sirėmimas darbininkų su policija. 
Policistai su kardais užpuolė ant 
pulko einančių darbininkų ir daug 
jų sužeidė.

II Užrubežių laikraščiai garsina, 
buk Peterburge sušaudė Šešis 
gvardijos oficierus, kurie ne pa
klausė viršininkų prisakymo ir at. 
sisakė paliepti kareiviams Šaudyti 
į pulkus darbininkų laike demon
stracijų 22 sausio Šių metų.

II Liepojoj, į direktorių vietinio 
kalėjimo koksai nepažįstamas vy
riškis paleido devynis Šuvius, bet 
nė vienas Šūvis ne pataikė, kur 
reikėjo. Šovėjas pabėgo, jo ne 
suėmė.-

II Australijoje-kolionijoj Nauja 
Pietinė Valija pasibaigė piovimas 
kviečių. Surinko šįmet 14463680 
bušelių, taigi išpuola po 9.3 buše
lio nuo akro. Ant išsiuntimo į ki
tus kraštus atlieka 8 milijonai bu
šelių, taigi apie pusė surinkimų.

II Mūšyje po Mukdenu, kaip pa
sirodo, daug maskoliškų oficierų 
pasirodė baugiais, lenerolas Li- 
nevič vardus tų oficierų pagarsino 
kareiviams; kitus tiesiog iš armijos 
išvijo.

II Dėl prasto užderėjimo perei
tuose metuose ir stokos duonos, 
Išpanijos randas numažino ant 
50% muitus nuo kviečių atgabena
mų iŠ Amerikos.

II Vindobonos laikraštis ,,Neue 
Freie Presse” garsina, buk ant ga
lo maskoliška policija susekė, kas 
yra užmušėjas kunigaikščio Sergi
jaus. Juom buk yra 35 metų ku
nigaikštis Obolensky.

II Vengrijoj, netoli Zemlino, nu
slinkus! nuo kalno žemė užbėrė 
vieną moteriškę. Besistengiant 
kareiviams ją atkasti, vėl nuslinko 
kalno Šmotas ir užbėrė 7 karei
vius.

II Anglijos rando Ant Šių metų 
išdavimai išskaityti ant 705160000 
dol., surinkimų gi laukia 1720020- 
000,taigi ant 15000000 dol. daugiau 
negu reikia.

II Austrijos sostapilėj, ant prie
miesčio Brigittenau, užgimė kru
vinos muštynės štraikuo j ančių 
stalių su policija, kuriose daug 
žmonių iš abiejų pusių likosi sužei
stų.

II Išpanijos sostapilėj, Madride, 
sugriuvo naujai statomos vandens 
traukimo įtaisos ir užbėrė dirban
čius darbininkus. Mažiausiai 400 
darbininkų likosi užmuštų.

II Grekijos sostapilėj, Athenuo- 
se, atsibūva terptautiŠkas tirinėto- 
jų senoviškų liekanų kongresas.
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Pagal A. B. Sebnitaer i.

Ypač mėgsta nuotmiejie ženklus reiškiančius 
karžygius: teip, jiaveikslan, ženklas pu. 4

(aikltį Ditnitrą, sūnų Aleksandro 
II brolio, KoDstaotmo, kadangi jis 

.. tu caro gvardija atsisakė traukti į

H Mieste
Vengrijoj, 
chorvatų patriotas, __________
vyskupas Judgas Jurgis Strossma- 
ycr.

Diakojar, pietinėjjog jį nujojantis dalyvavo karty- 
pasimirė, pagarsėjęs gįy(wie prjeį tautos priedus, o Brūkiai pn. 5 ir 
itnot.is, katalikiškas buvo simboliukais tanikiais pergalėjimo 

prieių- Nr. 7 ir 8 buvo simboliukais tam- 
‘klais apsivedimo: pirmutinis vyriškių, an
trasis moterų. Apart parodyto pn. 8 simbe- 
liėko tankio ai*ivedusioa moteriukės, austra- 

iliečiai turėjo dar kitą, parodytą pu. 9.
Tokiu budu matome, jog tat ui ravimas, 

marginimas žmogaus kūno visokiais ženklais 
n _ A D . lodė savo rolę istorijoj rasto. Žmogaus ku-

• -vi -j voiM * j i nas, jo oda buvo medega, aut kurios, vietoj
1 nj^as* ° usy popieros, žmonės pradėjo rašyti; žmogaus ku-

tek S«v.«*r u iutaa yi8,,1(illis teikiami* nuo-
tose Valsuos. 8J91. Uu y|_a tii<>m ų eivili.

J motas tautas knyga ku apra&ymu žmogaus
II Varšavos universitetas likosi gyvenimo, arba kuom yra pasportat* arba, dar 

ant neaprubežiuoto paiko uždary- g^rįjm — „forinulrari^kas raitas” maskoliškų 
tas, per tūkstantį studentu saukia U|-ėdniukų. Nuožmasis savo dokumento pa- 
j kanumenę. mesti negalėjo, kadangi jį turėjo ant savo ku-

i ^tatuiruodami, žmonės išmoko, su žen-
II Fortuose Venezueles, pietinėj kly pagelba, išreiškinėti savo mintis ir, to-

* apsireiškė geltonasis kiti budu, tatuiravimas buvo laijmniu prie ti- 
nuo kūno daug žmonių abrozdinio rašto, atsiradusio vėliau, pasi

kėlus žmonėms ant augštesnio civilizacijos vir-
•balo, bu kuom drauge atsirado daugiau rei- 
■ kalų, ant išreiškimo visų neužteko jau žmo 
gaus odos. Iš tikro, likosi ištirta, jog abroz- 
dinis raštas, daugume atsitikimu, atsirado 
{>as tautas prisilaikančias tatuiravimo kūno 
ir ten abrozdinis raštas pasiekė augščiausio 
išsilavinimo, kur tatuiravimas buvo labiau
siai išsilavinęs. Apskritai, žmonės ne iš syk 
nuo daiktinio rašto, taigi išreiškimo mislių 
su jiagelba daigtų, įierėjo prie piešimo, bet 
paskatinis dirbosi per amžių eiles, turėjo sa
vo išsivystymo laipsnius, pradedant nuo 
prasčiausių giminės ženklų ant kūno, bai
giant labiausiai išlavintu tatuiravimo budu 
polinėziečių; nuo tatuiravimo žmonės perėjo 
prie tikro piešimo jau ne ant kūno, bet ant 
visokių medegu, kaip antai: ant audimo, 
medžiii žievės, lapų, ant žvėrių odos, arba ki
tokių daiktų.

FII Visoj vidurinėj Europoj, tame 
it Prūsų Lietuvoj, 7 d. balandžio 
snigo per visą dieną, laukai vėl 
užsidengė balta sniego paklode.

Amerikoj, 
drugys, 
miršta.

Atsakymas Lnvvrenče- 
nams.

13 numeryje „Lietuvos”, Law- 
renčenas apkaltino maną už tai, 
kad aš dirbau valandą prie žydo, 
ir kad iŠvežiau TėvynėsMyl. Dr-tės 
knygeles. Atsakymą duodu ne 
Lawrenčenams,bet broliams, kurie 
skaito „Lietuvą,” ir kurie matė tą 
apkaltinimą.

Pasimirus Viktorui Saboniui, at
važiavau aš į Lawrencą, gyvenda
mas čia per keturis metuSrgyvenau 
ne ant savo vien naudos, bet ir ant 
naudos savo brolių. Reikėjo ma
rkiausiai šešių mėnesių, kol galėjau 
pat rauk t jaunųjų Vyrų ant savąs 
atidą. Per visą šitą laiką tarna
vau aš jiems visokiuose reikaluose 
su angliška kalba, lankiau sergan
čius, vadžiojau prie daktaro, kaip 
kokį sergantį aš nuprausiau, tai
siau lovą, mokinau gaspadines, 
kaip prižiūrėti nelaimingus; žodžiu 
sakant, kam ko reikėjo, tai visiems 
tarnavau be jokio mvkesties. To
kiu budu patraukąs prie savąs, ra
dau progą juos organizuoti ir ro
dyti kelią prie ko nors geresnio. 
Paėmėm salą, kurią aš prižiūrėjau 
kaip savo kambarį; taisiau, norė- 
dams padaryti įspūdį ant savo bro
lių draugiško sugyvenimo, >r kartu 

_ patraukti prie augštesnės idėjos ir 
mokslo. Vieną žiemą įtaisiau mo
kyklą, suradau anglijoną, kuris 
teipgi dirbo ir ant lietuvių labo. 
Ateidamas vakarais keturis syk ant 
sanvaitės, mokino angliškai, o kas 
norėjo, tai lietuviškai.

Darbas šitas ėjo man labai sun
kiai: toli dirbdamas dienomis, tu
rėjau bėgt ant salės, užkurti pe
čių, sutaikyti lekcijas ir atėjusius 
brolius raminti, ' aiškinti vertą 
mokslo ir vargus tų žmonių, kurie 
gyvena be mokslo. Vyrus turėjau 
kalbinti kaip mažus vaikus prie 
mokslo, savo driugui anglijonui 
aiškinau, jog mano broliai lietuviai 
yra nuskriausti caro, bet jie yra 
protingi žmonės ir iš jų galima pa
daryti gerus žmonijos sąnarius. 
Vienog aš pats turėjau didžiausią 
vargą, paniekinimą ir nekartą nuo 
smūgių ką tik išsisukau.

Daug reiktų rašyti, ant parody
mo visų atsitikimų ir darbų, bet to 
butų per daug, gana kad aš dir
bau, kiek tik galėjau su savo pro
tu ir kišenium, ant to turėčiau liu
dininkus bet tik terp anglijonų.nes 
lietuvių suprantančių pasišventi
mą tėn nebuvo ir šiądien nėra.

Gana to ant parodymo, jog aš 
dirbau ant supažindinimo lietuvių 
su žmogiškais reikalais ir su poli
tika. Vesdavau juos ant darbinin
kiškų susirinkimų, bet buvo prie
šai, kurie ardė viską ir šiądien jų 
yra, ir pakol jaunesni vyrai nesu
sipras, nieko gero negalima tikė
tis. Jie apkaltina maną, kad aš 
dirbau pas žydą valandą. Dirbti 
ant duonos reikią kur darbą gauni, 
tą žino jau ir vaikai. Jeigu aš ką 
nuskriaudžiau, tegul tas parašo. 
Knygas T. M.D. aš neišvežiau, tik 
palikau pas Tamošių Valecką. 
Vardus visų Tį M. D. sąnarių 
kuopos atidaviau Jonui Strazdui. 
Jeigu jus,broliai,nespvedėte į tvar
ką savo reikalų, aš negaliu gelbė
ti, nes terp jus gyvendamas, pri
sidirbau tiek, kiek mano pajiegoš 
tesėjo. Surinkdavau duokles Su- 
sivienyjimui, kalbindavau draugus 
prie T. M. D. Aš bėgiojau kas 
vakarą, jus tik piktinotės ir jieško- 
jote progos išniekinti, tai dabar 
dirbkite pats; vadovų lietuviai ne
turi, kiekvienas suprantantis dirba, 
jie yra savo brolių ne vadovais tik 
tarnais ir už darbą tankiausiai už
sitraukia panieką ir koliojimus. 
Linkiu jums susiprasti ir darbuo
tis patiems, kiek tik galite, o vis
kas bus gerai ir visi galėsime pa
sidžiaugt iš jus darbų.

'M- Paltanavičia.

III.
Piešimas. Idiografija indijonų ir senovės 

egiptijonų.
Iš žmonių kultūros istorijos mes žinome, 

kad jau priešistoriškuose žmogaus gyvenimo 
laikuose žmones jmžinojo pradžią visokių 
mokslų, net dailės, bet raštas praliejo vos at
sirasti, taigi kiti mokslai atsirado pirmiau 
negu rašto mokslas. Žinome teipgi, kad mo
kėjimas piešti atsirado nuo labai senų laikų. 
Net tuose laikuose, kada žmonės nepažinojo 
geležies, kada visi jų įnagiai buvo iš akmens, 
kada jie neturėjo namų, kada gyveno, kur 
Įiasitaikė, taukiausiai gamtos padirbtose že
mėj olose, kada nepažinojo ugnies, mito aug-. J. 
menų vaisiais, valgė žalią mėsą sumedžiotų 
žvėrių ir gėrė jų kraują, jau tuose laikuose, 
kada ant žemės gyveno seniai išnykę milžini
ški žvėrys: mamutai, plaukais apžėlę milži
niški nosaragiai, uolų meškinai — žmonės su 
savo akmeniniais įnagiais išrašinėjo ant kau
lo. rago, arba medžio į»aveikslus visokių juos 
ap>iaučiančių daiktų. Prancuzijoj, netoli j 
Orleanso, neseniai užtiko gamtos padirbtas; 
olas su ženklais gyvenimo prieeistoriškuose{ 
laikuose žmonių. Drauge su daugy be kau
kolių, skeletų ir kaulų olų gyventojų, rado 
šmotelius elnių rago, kaulus mamuto, ant 
kurių buvo gana gerai ir teisingai išpiausty- 
ti paveikslai visokių žvėrių, žmonių, arklių, 
šiaurinių elnių, mamutų ir tt.. Supranta
ma, kad visi tie paišiniai neturėjo nieko

savo mislis neaiškiai, nepilnai; turėjo išlei
sti savo rašte visus tuos žodžius ir čielas mi- 
slis, kokių negalima buvo j>erduoti su pa
galba piešimo daiktų. Teip, paveikslan, 
jeigu reikėjo pranešti, kad žmogų sudraskė 
tigras, arba kad vilkas pagriebė ėriuką, tai 
piešė sudraskytą žmogų prie nupiešto tigro 
paveikslo, arba piešė vilką, prie kurio guli 
negyvas ėriukas.

Laikui bėgant, susi rašinėjimas, susižino
jimas su tokio rašto pagelba pasirodė neuž
tenkančiu, raštą reikėjo gerinti, taisyti, da
ryti jį geresniu, suprantamesnių, galinčiu iš
reikšti pilniau ir aiškiau žmogaus mislis, gei
smus ir reikalavimus. Pasidauginus gyve
nimo reikalams, išsiplatinus žmonių suprati
mui, užgimė reikalas mokėti išreiškti ir mi- 
slis ne vien daiktus apimančias. Supranta
ma, kad tas necivilizuotam žmogui buvo la
bai sunkiu, kadangi tokioms mislims, to
kiems išreiškimams atsiejo tverti visai nau
jas formas ir tai tokias, kokių žmogus nega
lėjo savo akimis matyti, kokių gamtoj nėra. 
Ir tas sunkenybes, vienog, pergalėjo žmo
nių protas. Pradėjo jie niio to, kad ir iš
reiškimui tokių mislių, neišreiškiamų daik
tais, piešė teipgi daiktus, bet ant to rinko 
tokius, prie pažiūrėjimo ant kurių tuo- 
jaus gema atsakanti mislis. Teip, pa
veikslan, prie vieno tik ĮMižiurėjimo ant liū
to arba erelio, žmogaus galvoj tuojau gema 
mislis apie jų didelį tvirtumą ir galybę, to
dėl ant išreiškimo galybės i ir tvirtumo, ko 
su pagelba paprastų daiktų išreiškti negali
ma, piešė paveikslą liūto arlm erelio. Teip- 
jau abt išreiškimo atsidavimo, ko teipgi 
daiktu išreiškti negalima, piešė šunį, kadan
gi šitas gyvulys yra labiausiai žmogui atsi
davęs; ant išreiškimo karės — piešė kirvį, 
jėtį, vilyčiiį, arba kitokį ginklą, vartojamą 
karėse. Bet žmonių kalboj daug yra žodžių 
ir dalykų, kokių negalima išreikšti daiktais, 
kokiems ne lengva buvo surasti atsakančius, 
visiems suprantamus ženklus. Kokiais, pa
veikslan, ženklais galima išreiškti tokius žo
džius, kaip: gyvastį, nrislį. nuliūdimą, 
džiaugsmą, protą, mokslą, dienas, mėne
sius, melų dalis? liet tą gana sunkų ant 
pirmo pažvilgio klausymą žmogaus protas iš
rišo gana praktiškai ir suprantamai. Ame
rikoniški indijonai, ant išreiškimo tokių žo
džių,sutvėrė čieią eilę visokių simboliškų žen
klų, koki per sutarimą įgavo aiškią, visiems 
žinomą prasmę; ir Europoj išsidirbo diktai 
tokių simboliškų ženklų, bet šiądien, turint 
raidinį raštą, tuos simtsiliškus ženklus varto
ja vien daili taria i: žmogių-* skeletas su dal
giu, reiškia mirtį; sems su dalgiu ir ilga 
tiarzda — laiką; moteris su visokiais tirinėji 
mo įnagiais — tuoksią: moteris su arfa — 
mutiką ir tt.. Ant išreiškimo gyvasties in
dijonai piešė paveikslą raguotos kirmėlės 
(ant pav. nr. 1); ant išreiškimo mirties, pie

Nauji Basztai
AlrluuanUte arba Lietuviai XIII 

saliu t mėty |e. Istortaaka apysa
ka, paraaae Dr. V. Pietaris. To
mas 18. Nheuandoah. Pa. 117 
pusi.

Yra tai iš tikro No. 1 „Dirvoa” 
už Šiuos metus. Apysaka šita 
pirmiausiai eina per „Žvaigždę,” 
paskui patenka į „Dirvą” ir ant 
galo pasidaro iš jos atskiras kny
gos tomas.

Apysaka parašyta užimančiai, 
kalba graži. Aprašo laikus gar
saus maskoliško kunigaikščio Ro
manovo Galicko, kuris baisiai per
sekiojo lietuvius.

Szalttula. LalkranztlM laaeiniM 
kM antra meueai, paveatMM gilea- 
ulam gyvaatlea hzpažtnimul. Til
žėj, InzleidžiatnaM Wilheimo Nta- 
roato.

Yra tai laikraštis paskirtas theo- 
zotijai ir spiritizmui, o ne apskri
tai kokiai nors lietuvių luomai ar
ba jų apšvietimui. Apart „Biti
ninko”, dar lietuviai ne turi nė 
vieno speciališko laikraščio. Moks
lų teip daug yra, apie kokius mū
šy žmonės ne turi supratimo ir tai 
naudingų. Kalba šaltinio sun
ki, išreiškimai sunkiai suprantami. 
Apskritai lietuviai galėtų dar ilgai 
be „Šaltinio” apsieiti, turėdami 
daug svarbesnių už theozofiją rei
kalų.

T. Kutkovaki. Audra Giedroje. 
F'anuM trtjuoee ažtuoee Jas ru- 
oiaeko verte lietuviaekon Mar. 
K —lio. Prtrrbuntan. IDOAni.

Naudojasi mat jau ir Maskolijoj 
lietuviai iš spaudos daleidimo, gai
la vien, kad ne pradeda nuo reika
lingiausių lietuviams raitų. Šita 
iarsa versta ii maskoliškos kalbos, 
ne priguli nė prie blogiausių, nė 
prie geriausių; tą patį galima pasa
kyti ir apie lietuvišką vertimą.

Simboliiki ženklai raituose Amerikos Indijonų

Penkiolikai metu sukakun. 
Ituoaal tas „Ūkininko- gyveni tuo. 
Parasze Ukluiukaa. T ližėj e. HM>.5 
su. I H ptlal.

Yra tai, teip sakant, gyvenimas 
lietuviško laikraščio „Ūkininko,” 
nuo jo užsidėjimo iki šiam laikui, 
pabrėžtas storais ruožais. Apra
šyme yra ir tūlos klaidos ir aplei
sta gana diktai svarbių žinių. Ne 
paaiškinta antai visai prietikių šu 
Jankum ir daugelio kitų gana 
svarbių dalykų. Matyt, kad auto
rius tos pradžios gyvenimo „Ūki
ninko” gerai nežinojo,ką pats pat
virtina; bet rodosi, kad žinias gali
ma buvo surinkti nuo arčiau prie 
to stovėjusių; vėliau gal būt tas 
sunkesniu, ratelis pirmutinių'dar
bininkų eina vis siauryn.

<Vietines Žinios.
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LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES
TEIR ŽEMU PREKIŲ OAR NIEKAD09 NEBUVO! Kiekvienas dabar ąalHs turėt laikrodėli.
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dabar ir*>40 kiti {aikiudrliu 'pardavėjai naUMln

^rU koitav parito loUtrodalto prhloduitaa SvrUMi paute Didt^u Ina

M-*-**n»* Maistui lalknriiiu ptrlt-jal. Ir »z ta mite n szio lalkrasu-iio skaitytojam* • mark lai numaitBame preke* aal laikrod-hu. teip kad jaa yra 
State Hotrtnaot* rrrioiruanana. ir koki kiti lalknateliu uaolavrlai teUM/nsylu rw mamto tontrunaoU

acioŲtli oti oooaoo prU rprudto, 00 toliu J.orpiaettr pri» iaotrrlorio laitrr^tolin. 
No. 8 Tikru 14k Auksu liūtas b«*k»ztai B»-n*iu>K> darbą buntur au- 

■ute utoukamaa ir aaatolotna*. zyn»» 
ka* ar nurtrrl»zka*. puikiai (Tsrlruol** 2 luksztai įsi eilra gr> t»> auk«> 
te*>>* visa aisti. Tikrai Amerikiazka ma»zitH*n> m* naujau.iai* pa«rri- 
ntniai*. 1,įrodo kaip ftoo AutaiM luikrodolto. nustatoma* Puikus l*z 
puikMutiu. Ke»*»i r-£r»nL.Uiko GvaruMijs ant 25 motu,km parduoto posu. ssu, sa Mumii preke

No. 7 Tikras Nikelinis, Bėrimam. Auauta ur.ok.ma* ir r.uteaio 
ma*. vyn.zka* ar moterį*zka*. protas ir (te

rši parodo laika, nb-kado* nenublanks. Tikra aJD-rtkiazKa m >.z)nerija. 
Numatoma* kaip reik. Tikrai puiku* taikro Gvarancija ant 5 metu.

*“*• Muku preke už vyrivzka $1.08, mot. #2.t»8. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlis,

v<Ai*zk-op>*ulal>rolatkr.<leHt. Au- 
»ute ntoukama* Ir nustatoma*, pilnai akne-uiuota* ir *u priuai* aiaeri- 
kuzkai* viduriai*, na-kado* aenubtonka Gvarancija ant VISO amžiam. 
Prutas ir ll«*i gali laikylL Geresnio negali gaulk Kiti psnasziu* |>ardu<> 
d* pomskfcTSirartsa Musu preke $4 .M).
NO. 9. Grynai Sidabrinis, yyrtezka* ar motenazka*. *u.ute užsukama* 

' ir nustatoma*, graviruota* ar l>*-u, Hunting
lukaztat Padaryta* i*z grynai rriro kalto ndabro, «a tikrai* amerikisz- 
kai* viduriai*, pilnai akmeruuota*. >u naujausiai* pageri n imsi*. Yra tai 
vien* i*z didilaustu musu ofertu tame aky- m„^ii nr«Ln nuje. Km partuoda po SU. SIU SIS. MUKU preke 84D.DA. 
No. 10 Kalendorinis laikrodėlis, rpriorkuo. /Mrodo vąUrr^tu. rtU. 

ratu. tMotnuo ir tsirnuZto atmouaoa. 
Lukšiui hz juodo oi idoou> plieno, kuri me» gvarantaoįame ant visados. 
Yra tai viena* i*z Putktonsiu laikrodėliu. *u geriausiai* mwhanizmai». 
pilnai akmemnota*. Laika kuuteikitigiauaiai paroda Kiti parduoda nu 
»u).Mi,»i2.to. tiKMi Muku preke *7,AO,

No. 1. 14k Dvięubai pasu k tuo tol Hunting lukvrul Amute uHuk*- 
’ , ma* ir nu*tai<>n>a*. vvri><ka* ar tno

trriaikaa. Jumdoant gM AvMnin loaitr:, tolio. U<-rai akmeniu-Ha ius- 
-Itęrna. nu.laioma. tei-u.u.au..*. par.-io lalGvsrsncijS Sėt 20 metM. ks. K1U perdavajal gar*»u. lūkiu. »£>. M|wu prek<,

No. 2. 14k Dvigubai paauksuotas *»*ote tit»ukama* ir niutatonuu, vy- 
w rtozka* ar n>»teri*«kaa, hunting. !•*-

kaip Ho oo mtoalai* liMrodolif Tikra Amvrikteika nia.aiM’rna, 
pilnaiakuteuluotaa, nuaiatoiua*. Puikiai gra GvaranciiA ant 20 sietu vlruma*. Ku»llkriauate» laiko n<1»u,ta. Kl " H‘ "
u gar.ma lesi pus«.«ti. u is. 0<.usufe-iki. Musu prcke$3.DM.

. No. 3 14k Dvigubai paauksuotas Su gaubtai* paput,,’t’’’*‘*. dailiai* 
lukaitab. pulku* lalkrudelia. Ausuta 

uHukamaa Ir naatatnsia*. vyrltika* ar nioterlaakaa; hunting. Itrnnto 
aut M.i Aoioioi'i latiro<iali<> Tikra Atnerikia/ka Stesaiurrija, *u dauge
liu akBM-nu. nu»tat<Hna*. Gana u* lai laika lai Gvaranciia ant 20 metu 
ka knur parduoto po8Mu.SLm.fcA) MllSU preke $5.2rt.‘ 
No. 4 I4k Dvigubai paauksuotas Su gaulrtai* pa|>u<mziruai». UteoJii*-

" *■ too oo Prro IHoiuaratau 1,
Puiku* luktitaL Wer*«i pulk»»nin. Auaute utoukatua* ir nu,ta(u<na*, 
vyriuką* ar moteritzka*. huntn.g l>zr<>l<> kaip AokainU 'aUtrodoUa. 
»<aMtoęri)au*topat kaip Su. x Knur u> Gvaranciia ant 20meto. 
kiu.puduutopufe.7s, tloK M1I|U| preke ^.7A.

No. 5 14k Tikras aukso lietas, Paikiai granrteMa*. hunting. Au*u- 
r te uaaukama* ir nuatatoma*. vyria*- 

ka. ar moteriuke*. S luktital (toro grynu aukau. Ntekadu* iM-t>u*i*x«-r« 
<to urnublank* lnrudo kaip 0*> Aoiaiw Itnkrvdalu. tu daugeliu aktor
ių. grynai amerlkteika msazlMHja nu.i.u. Gvsrancijs ant 2F metu.
Ktua^.m Kn‘ umupreke$(L25.

VISU® LAIKRODĖLIUS SlUNCZiAME C. O.D.

neriu*KAIP OKDEHIUOTI: ue^iauaio ojt«s. ggr aora Ei preso stiss >*• ir puugu* pa*iun>k registruotoj gromau^ arta Uzpirk Mo-
ory OedrrL Tada mea lalkrudell Ir peUlpa*lun»ime par uacita uzreg tetruktam pundrlrj. Jrigu Jua pirk.itf ant »yk v te nok k> numerio lalkro 
fEDYKAI! VIENA LAIKRODĖLI • ooettu {alkMteMs* Na / lai gauatte prie lo DY
KAI VIENA LAIKROOELI *■ Niekur nepirk kitur laikrodėlio P*n» «*»“ muaUzklua. Ptr tai uiczcdyaite daug piolgu- Szio. preke*
198 VIbmIkM bu® Urlp •TlDiNU t£MWl

Atlas Jewelry Co., 2<i METROPOLITAN BLOCK, Chicago* III.

Draugyscziu Reikalai
Bailus Monteilo Lietuviszito 

Beno.
l'žpraszom Bostono Ir aplinkines Lis- 

Vitu ir Lietuvaites ant jiarengio musu 
baliaus, grajis net 25 m u si kantai gra
žiausius Lietuvtsskus Laucius, 
dar Bostone osbnvo
vakare 29 balandžio 1905 m., prasidės 
koncertas nuo 7.30 iki 9, o nuo 9 iki 12 
noktai Broadbine Hali, kampu Dover 
and Albaoy Sto. Boston, Man Szirdin
gai užprasso visus Mostelio Lietuviukas 
Benas

kokiu
A Ui bus s u belos

14-IV

Chicago. III 34 kuopa Suaiv. L. A. 
tnraa II-ra katvirUni auurinkima neda
lioj 19 d balandžio 1905 p. L Ruigio ža
lėj pn. 3301 8 Morgan Mene 33 Sir. 1-m*

ros valios lietuvius prisirassyu prie 
Kusiv. Liet Am. Teipgi sanariai be 
atsisakymo visi bukite ant salo susirin
kimo. nes bus apsvarstymui svarbus rei
kalai.

1

1• r|

I

Priešistori&kų laikų palminiai, rasti olose Dordognoa, 
Prancūzijoj.

bendro bu abrozdiniu rantu, buvo padirbti 
teip Bau, bet aišku, kad mokanti piešti buvo 
jau tuose laikuose, kada ant žemės gyveno 
milžiniški žvėrys. Be abejonės, tie paišiniai 
tuose laikuose neturėjo nė jokio praktiško

šė įiaveiksli) žvėries pastatyto ragožium, tai
gi galva žemyn, o kojoms augštyn (ant pav. 
nr. 2); ant išreiškimo išsisekime — piešė 
želvę (nr. 3); ant išreiškimo bruzgumo, ga
bumo — piešė paveikslu žmogaus su sparnais 
vietoj rankų (nr. 4); ant išreiškimo karės — 
piešė ištemptą saidoku su vilyčia (nr. 5); py(> 
kė papuošta plunksnoms — reiškia sandarą 
(nr. 6); pa veikslas žmogaus rūkančio pypkę
— reiškė padarymą sandaros (nr. 7); drau
gystę reiškė dvi sujungtos dviejų ypatų ran
kos (nr. 8); meilę — dvi surištos širdys (nr. 
9); galva su dviem, vietoj ausų, brūkšniais
— reiškė tėmijimą (nr. 10); dvi sukryžiavo 
tos kirmėlės — reiškė atsargumą (nr. 11); 
vilkas, tupintis ant mėlymo dangaus skliau
to— reiškė būti ant sargybos (nr. 12); iš- 
veikslas rankos ištiestos prie dangaus, ant 
kurio buvo nupieštas dievo paveikslas — rei
škė maldą (nr. 13).

Simboliški šankiai mekaikoniškų indljonų.

4- Ant Archer avė., mašinistas 
Hugh Coyle, susipykęs su savo 
pačia, negalėdamas žodžiais per
tikrinti, šovė ii revolverio ir patai
kė į krutiną. Kada pati puolė ant 
žemės, Coyle, tikėdama kad ją už
mušė, pats nusišovė. Yra viltis, 
kad pašauta moteris išgis.

— Namuose pn. 2959 S. Canal 
st., nuo priėjusio į kambarį gazo, 
užtroško: darbininkas Harry Mon- 
roe, jo pati Ona, duktė Mary ir 
brolis Charles. Mat einant gult, 
negerai užsuko gazą.

— Ant West Harmon Place.pn. 
32, susirinką pas Joną Stacki, gė
rė alų jo trįs draugai, visi lenkai. 
Užkaitus galvoms, užgimė nesuti
kimai, o toliau muštynės, laike ku
rių Juozas Kenečki pagriebė su
kultą butelį ir teip drūčiai drožė į 
galvą savo vaišytojui Stockiu, kad 
pramušė kaulą ir perpiovė kelias 
svarbias gyslas. Pavojingai su
žeistą žmogų nugabeno į Aleksijo- 
nų ligonbutį, o neramų svečią į po
licijos areštą.

Komitetas.

Trreziau Didelis Lietus Užkas 
Baltus

Chicago. III. Martyno Dr ta Lietuviu 
Evangsiiku parengs baltu subaloj, 8 d 
gegužio, 19u5 m Kuehl's saloje, 230- 224 
\V Įtiksi, tarpe Jeffenon ir Union ui. 
Prasidės 1 JO vakare, tikietaa vyrui su 
moteris 25c Hus gražus pasilinksmini
mas. muzika po vadovyste Valentina?!- 
esisua Kvieetia visus kuoakaitliogiau- 
sial susirinkti ir smagiai lyg noro paai- 
llaksminit.

K<mb1 tetas.

Prekes apgarsinimu.
1 colis druko, uj 1 syki.....................50c.
Paprasti pajiesskojlmai ar draugys- 

caiu milingai ar balių apgarsinimai po 
50c. ui kaina syki.

Kaulas su išpiaustytu mamuto jtaveikslu. rastas olose 
La Madelaine.

pritaikymo, bet buvo vien bandymais nupie
šti matomus daiktus ir tie bandymai tiems 
labai senų laikų daildariams su visu pasise
kė. Laikui bėgant, kada piešėjai labiau iš
silavino ir patsai piešimas nebuvo jau ban
dymais be mislies piešti pavidalus matytų 
daiktų, jį pradėjo pritaikinėti prie išreiški
mo mislių, kadangi toks būdas buvo iš tikro 
daug praktiškesniu ir parankesniu už susiži
nojimą su pagelba daiktų. Ir iš tikro, priė
mę už pamatą piešimą prie perdavinėjimo sa 
vo mislių, žmonės nužengė gana didelį žing
snį pirmyn. Ne visas juk mislis galima bu
vo išreikšti su pagelba, paveikslan, kirvio, 
pypkės, pelės, varlės, vilyčios arba ko kito; 
iš kitos vėl pusės, ne iš visų daiktų galima 
buvo naudotiesi susižinojimui: paveikslan, 
sunkių daigtų negalima juk siųsti toli; tuom 
tarpu nupiešti galima kiekvieną daiktą, tai
gi £U paišiniais galima daug daugiau išreik
šti negu su pačiais daigtais. Reikia čia pa
sakyti, kad pirmutiniai pritaikymai abrozdi- 
nio rašto buvo kuo prasčiausi, nepainus: 
rašantis, perdavimui mislių stengėsi nupie
šti, kopiruoti išveizdį visų tų daiktų, su ku
rių pagelba norėjo ką nors išreiškti, koki ri
šosi su aprašomu reikalu. Taigi, iš pradžių 
žmogus su piešimo pagelba galėjo išreiškti

Meksikoniškų indijonų kunigai vartojo 
teipgi visokius simboliškus ženklus, parodan
čius visokias kūno dalis, arba gal tų kūno 
dalių ligas, bet apart to, tie simboliški žen
klai turėjo ir kitokiu prasmę. Parodyta® ant 
paveikslėlio pavidalas galvos — reiškė kak
tą; namų — dešinę akį; lytaus — kairiąją 
akį; vandens — plaukus; šuns — nosį; ere
lio — dešinę ausį; triušio — kairiąją ausį; 
titnago — dantis; saulės — liežuvį; žmogaus 
pučiančio — lupas; vanago — dešinę ranką; 
beždžionės — kairiąją rauką; žiedo — kruti-

(Toliau® bus.)

Prie gulo gyvenimo.
Ponas V. Cheplik iš Stuart, Pa., 

baitnijosi labai, kad galas jo gyve
nimo yra labai artimas. Sako jis: 
„Buvau sunkiai susirgęs. Mano 
skilvys nenorėjo priimti jokio mai
sto. Nužudžiau visai norą valgyt 
ir gert, o nors teiravausi pas dau
gelį daktarų ir vartojau visokius 
vaistus jų prirašytus, vienok patė- 
mijau vienvalinį žudymą pajiegų, 
gyvasties ir teipgi pinigų. Buvau 
tvirtai persitikrinęs, jog galas ma
no gyvenimų yra netolimas. Bet 
vieną kartą iš netyčių atyda mano 
nukrypo ant daugelio išgydymų 
Trinerio Amerikoniškojo Eliksyro 
Karčiojo Vyno atsitikimuose, ku
rie rodėsi buvo be vilties išgydy
mo. Turėjau suvartoti kelias bon- 
kas šitų vaistų, bet išeiga buvo 
beveik stebuklinga. Mano sunai
kinta sveikata likosi man pilnai 
sugražinta ir labai trokštu reko
menduoti kuoširdingiausiai Šitą 
vaistą visiems sergantiems vidu
riais.” Nėra šiame visame plačia
me sviete gyduolės, kuri teip veik
tų kaip Trinerio Amerikoniškasis 
Eliksyras Karčiojo Vyno visose 
silpnybėse iššaukiančiose nužudy
mą valgumo. Sparčiai priverčia 
visus organus prie padidintos ir 
energiškos veiklos. Yra tai ge
riausias vaistas valymui kraujo. 
Gaunamas visose aptiekose arba 
pas patį pabrikantą Juozapą Tri- 
nerį, 799 S. Ashland avė., Chica
go, III. 

. Zingelduji Peru tat) tnae
Brooklyn. N Y. 24 balandžio 1905 

Lietavisskas Dessokrsuszkas Kiiubss 
Bruoklyne pentuiys gyvais paveikslais 
kare maskolių su japonaia

Bus parodyta naluralisskoj formoj kaip 
Japonai paėmė Port Artūrą, kaip su
muša* generolą Kuropaikina ir daugybe 
kilu muaziu. Paveikslai bus rodyti per 
prof. G. H. Tbomaaau naujausiai Edi
sono iszrasta prie (alga perstatymui Gyva 
Paveikslu! Po perstatymai bus didelis 
balius su pulke muzyke po vadovyste 
prof. S. Rinke vi esisua. Muzike prasi 
dos 7 vai. vakare. Paveikslus pradės 
rodyti 7 JO vakaro, saloje Caecllie heli 
101—103 Grand str. Brooklyn, N. Y. 
Nnoesirdžlai nžprasao visus vyrus, mo
teris ir merginas stoilankyti ir pasinau
doti isz matymo kaip musu broliai žova 
svetimoj szalyj. Tie paveikslai pasiliks 
szirdyse per amžius. Atsilankiusioje 
pamatys Maodžiurija su visomis jos bai
sybėmis. Tikietaasu padėjimu drabu
žiu vyrams 25c moterims 15c. Dalis 
pelno iss szio perstatymo bus paskirta 
naudai Maskolijos revoliucijonioriu ir 
laimei ievynas Lietuvos.

Komitetas.

Jau Artinaei 12tae Ballun.
Nedelioj, 30 balandžio (April) 1905, at

sibus dvyliktas bulius Jaunu Amerikos 
Lietuviu Pasilinksminimo Kliubo, Frei- 
heil Turnor saloje. 3417—3421 S.Halsted 
si., prasidės 5 vsl. po pistu. Grajys pro
fesorius Kiefer. Inženga vyrams 35c., o 
moterims 25c. Visi yrs szirdingai už- 
praszomi

1 Pajieszkau savo brolio Petro J uazkos, 
Kauno gub.. Panevėžio pav , kaimo Aža- 
gu, gyveno Philadelphijoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu: '

M. Jukzks,
108 W 14th si., Chicago, III.

Pajieszkau Kraneiszkaus Jucevicziaus 
iss kaimo Szemelisiktu gyvenusio Phi- 
isdelphijoj Ir savo brolio, Jono Sabuczio 
i*s kaimo Karskiszkiu gyvenusio Chica
go j. Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žine adreso:

V. Sabutis,
8 Lincoln st., Brighton, Mass.

Pajioezkau savo brolio Antano Poce- 
vicztaua, Kaunu gub., Raseinių pav., 
Eržvilkoe vol.. kaimo Balioniu. A attik 
dabar atvažiavusi isz Lietu vos norecziau 
su jubm pasimatyti. Jia pala ar kas ki
tas teiksis duoti žinis adresu:

Juze Pocevicziute,
59 Portersi., (Ambndge, Maas

Pajieszkau Kazimiero Maoejaucko. 
Maitino Mcj*e*n ir Jono TriJonio, visi 
les miestelio Pagraacziu, Raseinių pav., 
Kauno gub..gyvenoChicagoje Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žme adresu

Antanas Mscejsuskis,
924 33rd si., Chicago, Iii.

Pajieszkau savo dėdės Antano Len- 
karto, Kauno gub , Raseinių pav., kaimo 
Užvenu. Chicagoje. Jis pato ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu r

Ona Rimkaite.
1320 No 3rd et., 8l. Louis, Mo

(IV-21)

PaJ tesakau savo vyro Antano Bore n- 
to, Eržvilko parap., Raseinių pav., Kau
no gub , 8 metai kaip Amerikoje, asz tik 
ka pribuvau iss Lietuvos ir neturiu kur 
pasidėti. Jis pato ar kas kitas teiksis 
duoti žinia adresu:

Ona Rorkeotiene,
1028 8. 2nd st.. Philadolphija, Pa.

Ptodekavone.
Ouoduotins A. Olsuvaki*

Asz ošiu labai j urna dėkingas už gera 
szifkorte su kuris mano sesele labai gerai 
ir greitai atvažiavo. Laivas perplauko 
juros per 7| dienas. Užtai jums labai 
dekavoju ir visiems savo draugams veli
ju, kad. pas jus ssifkortes pirktu.

J. Del kuo.
781 W 14th st., Chicago.

Komitetas.
(IV—28)

Eaįieszkoįimai.
Palieszkau darbo ptie buezernes ar 

groeeruee turiu 5 metus praktikos ir savo 
darbe gerai galiu atlikti.

Kranas Paplauskas, 
3324 8. Halsted st., Chicago. III.

Pajieszkau Šimėno ir Zuzanos 8zim- 
kevicziu kurie nesenai atvažiavo Ame
rikon iss kaimo Motisskiu, Seredžiaus 
parsp., Kauno pav. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žine adresu:

Antenas Firavicsla,
Box 177, Lincoln, N. H.

Pajieszkau savo draugo Leono Žario 
su kuriuo m 3 metei atgal i>eraiskyreme 
Libave ir jis issvažiaro Amerikon. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinia ad
resu:

Frank Vinerski,
Branford, Conn.Box 139,

Pajieslįau savo pusbrolio Konstantino 

ir Leonardo Petreliu, Konstantino Miko
la j uno isz Folvarko ZaczYsao Ir Bronis- 
lavoe Lapienaiczios okollkos Vilkisikffe, 
vlai Kauno gubi, Panevėžio pa v. Jie 
patys ar kas kltss teiksis duoti žinia ad
resu:

Box 294,
Fcllx Petrulis, 

North Abington, Mas*.

Mutilated

Reikia 1000 daibtoicka geležinkelio 
darbams, amatininku pabrikams. lauku 
darbams, merginu vitaznamiama, valgi- 
n y ežio m a ir užsiėmimams visokio bado. 
Mes sznekame iietuviazkai

J. Lucas. Agentas. 
167 VVaahmgton st. Room 18.

Reikalingas agentas, kuris 
pažinti terp Chicago*lietuviu, 
galt uždirbti kėlės da*ximu doleriu ant 
uedepoe. Lengvas darbas ir nedaug 
mokslo reikia.

I. H. Mikuszauckaa, 
855 33 rd St., Chicago, III.

Reikalingas geras kriauezius, darbo 
pilnai per apskritos metus, mokestis 950 
ant menesio, atmszauku adresu.

P J Kelley. (14—IV)
Bluefiald. W. Va.

Chicago.

tnn re r* 
lengvai

Akz kitur
Przoeszu savo kostmnieriams kad aaz 

perai kaliau in kita vitte, per tai kairiu 
turejo mano adreaa tegul sudrasko ir už- 
siraszo szita žemiaus paraszyte.

Senas adresas buvo M. Ignotas, 925 So. 
2nd si, Phitodelphia, Pa.

Porai kūtes savo dajhą^n^teeziau. 
Pardu<xlu kny

- > a,
brolelius ir tt. Popier^laisz- 
ku, labai daugelio gatunku. Vtsoki tero
rą parduodu pa namam* ir perkupeziams 
arba agentams. Nesiusk pirma pinigu, 
bet raszyk gromata indedams už 2c mar
ke, nea kitaip negausi atsakymo: ravęa 
atsakyme gaisai prisiuusti pinigus po 
adrreū

M. A. IgrioUAM, 
1028 8. 2nd 8L PbiUMielphia,!**

Pasarga sergantiems vyrams.
Viii *teadiej*in>aJ tania*! cydymal per *rc ■ 

■aaia, yra lik viliojimą piat*u nuo ligosią Jei- 
r* tikite 1« teisybe ir reikalaujate pageltai* nuo 
ataikreeziaaiu lytiaaku bei servutku ir kitokiu 
liga ūaagydome nuo girtybe* — nežinant galima

Koenig*berg SpecialutK, 
Box 108. No. 8o«thXEi*ht 8trwt, W iiliam»bur». 

Brooklj4. U. T.

Pirtį! ant p<rdaYimo retas saliunas 
ridoje lietuviu ir lenku apgyventoje, 
prie didelio fabriko. Savininkas turi 
valiuoti in krahi. todėl parduoda pigiai. 
Powder U p. 1051 32nd st., Chicaro.

(IV—31)
Pigiai ant pardavimo geras saliunas 

vieloje lietuviu apryveutoje arti dideliu 
pabriku lt ase getas ant dvieju meta. 
Savininkas turi kita bizni, todėl azi nori 
parduoti 545 S. Canal st. kerte 13 tos ui. 
Chicago. (IV—21)

Pigiai ant pardavimo saliunas lietuviu 
apgyventoje vietoje: aUiszaukite po nu
manu 829 3. Sanai st.. Chicago.

(21-IV)

Pigiai ant pardavimo, jei paaiskubi- 
nua, 4 kambariais grinezia su geru pona- 
miu (beizmeotu), puse bloko nuo lietu- 
viazkos bainyczios. Artesnėms žinioms 
kreipkis ar adresuok,

J. Carey, 24 W. 19th sL 
(14-IV)

Pigiai ant pardavimo geras lietuvisr- 
kas saliunas arti didelio fabriko, puikiai 
isztaisylaa, graži sale veeeilioms ar mi
tingams. lx>cnininkas iszvažiuoja in ki
ta miestą Ir norineziam vietos yra gera 
proga ingyti gera saliuna AUiszaukite 
pn 708 8. Sangamon st., kerte W 14 pi., 
Chicago, UI. (4—21)

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 bud u drapanas. Dėl geresnės 
informacijos kreipkitėsi per raštą 
ar asabiškai prie

I. H. MIKUŠAUCKO,
855 33-r d St., Chicago, III., 

o jis atsiųs vieną iŠ Kliubo sąnarių 
kurs išaiškins kokiu budu galima 
pigiai drapanas įgyti.

Farmo* ant imcdurinio
Genaaiia ekelja vidartnej StcvYerko val

stijoj. M) akru ai fcOO. 72 akrai ai tlSOO.

tsasiokeacaiu. Jau keli lietaviszki farmertot 
gyvcaa caioa. Raaaant artesnėm* iiniom*

OKO KLEKK, I’oolvill*. N Y.

Dykai auksinis Laikrodėliu.

Ukuliaka* muia bliu ivrito* 
S5 10c. kuiną. Lukaztofjo

įrodo kaiti laikrodtio <ra-

prisiaumr bliu n te rita 
pardavinėjimo. Kada 
parduoai prisiutk ta

Aukoti reikalams revoHuc»jink» 
Judėjimo Maskolijoj.

Naugatuck, Conn. Ant kriksztynu 
pas Vincą A. Adomaiti Union City, Oon. 
Sumele: K. Cegelskis, Jieva Cegelskie- 
ne, L. Kviskaile, J. Lieponiene, R. Vil
kiene, J. Vilkaitis, J. Adomis, F. Orą 
dauikas, Aleksandra ir Ona Kavaliauc- 
kai po 10c. A. Masakas 15c. F. Liepo- 
nis, 20c. V. Adomaitis, M. Stocskunas, 
J. Adukits, J. Kamailis po 25c. Viso 
12 35. Kaistai 35 c., o 92.00 pasiunesia- 
me „Lietuvos” redakcijon. K. Oegels- 
kis.

Naw Port News, Va 8. Danilavicsia 
91.00.

North Abington, Mase. Ant varduvių 
Juozapo Jas įniko, susirinkęs būrelis lie
tuviu ant naudos revoiiucijinio judėjimo 
Maskolijoj, paaukavo: S. Auksztikalnis, 
J. Plankus ir F. Petrulis po 25c. A. 
Ssleivia 8. Vidugiris, K.Plankus. J. Ja- 
sinskaa K. J asini kas, K. Savickas, J. 
Kuncsia J- J aslos k ai, O. Tribulauckiu- 
te, G. Plavokaite ir K. Savickaite po 
10o., viso labo 91.85 iss kuriu pasilaikau 
10c. paesto kantu, o 91.75 priaiunesiu 
„Lietuvos” Redakcijon. F. Petrulis.

Chicago, III.

Gramatika 
angliszkoN kalbos

Didelio aszmainio, 174 pualapiai. apda
ryta. Preke sut prisiuntimu $1.2*5. 
Pinigus prisiųsti pigiausia per „Money 
Order.” Adresas:

P. MIK.OLAIN1S,
P. O. Bos 15, Brendi D.,

* New York City.

Dep'h SS. 163 Raadolpb *1-
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NAUJAS INVEDIMAS MUSU KRAUTUVĖJE

Šis ištraukiamas stalas tik $5

$6.00
Geležines lovos

*WMrar

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

Kauno gub. Siaulin p*wieto.

50.000 EGZEMPLIORIŲ KNYGŲ DYKAI

žmo-

PORCELENO IR STIKLINIU INDU

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

Ant 17 Akmene
Lalirodelif

Cisto zržuolo, išpinta 
sėdynė dailiai išmargy- 
ta, tip po

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

Šis krėslas tik 
69 centai.

tvirti, visokios sku
tos žibančios ir šeip 
didelėm? pasirinki
me.

Vaiku vežimukai 
dideli. išmušti au 
dailiu audimu, ro- 
beriileis apvalkaa 
ratukai, patentuo
ta šprege. a t logi
nis ihh rasonukatik

Skaitykite ka sako 
D-ras Landės

Kaip gali užlaikyti sveikatą.
Dasižino^ k»ip apsisaugoti nuo ligos ir kaip išsigydyti.

Kaip nežinystč yra svarbiausia priežasčia visų ligų.
Šitoje knygoje yra aprašytos visos ligos, kurios užeina ant 

gaus organizmo, ir reikalingi budai išsigydymui jų.

Ar nori pamatyti Port Arthura?
Nusipirk Abroza, kurta lik ka iue|o 

iaz po spaudos; parodo paskutini Japonu 
užpuolimą ant Porto Arthuro ir jo pa
veržima. Abroza* perstu to smarkiausia 
muszl Japonu su Maskoliais gražiai ir 
aiszkiai padirbtas, miera 22x28. Pre-

Lig<»s pūslės ar inkstų. 
Ligos kraujo ir odos. 
Nužudymas atminties. 
Nužudymas vyriškumo. 
Pasekmės savižagystos ir tt. 
Gydau be skausmo netrukdant 

nuo darbo.
Kas metas gydau tūkstančius 

žmonių.
Šimtus operacijų atlieku kas mė- 

nesis.
Išgydysiu tave namie, jei nega

lėtum ateiti.

723 W. 18th Street
Nuo Stos iki lOtos ryto, 
nuo ?-lo* Iki • v*L vak&r*.

Nedaliom* tiktai *uo ė-to* iki 10-tol ryto

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,

ItliS. sterllngitno sidabro 
duodam* ui ižpardavimg M 
gmxa ų po lOe. 
rikoniTk'.„ L2------- -- --------------- ---------- ----------
do ant auksinio gvamntuojaaio att S6 metų. Kiti 
daiktai yra teip “■—1—*---------“--------------“*-*
*£. «0 ir gausi premiją t| pačių di<5»f 

ATLAS JEMELRY M ,
41 Metropolitan Black. CHICAGO, ILL

CHicago IVledical ditiic, 
arti Harrison ui., CHICAGO, ILL

Tešeiuuas: Morgan 1332. 
Teiefonuol galima In kiekvienos 

apliekoe.

žodžiu sakant, 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 negaišioms laiko, kadangi visa pirma laida tuojaus išsisems*

F.PBradchulis
Attoriey and Conoselor at L». 
Chamber of Comnierc? Bldf Room 709 
S. E. Coroor Lažtalle A Washington zte. 

CHICAGO, ILL. 
Telopbone Melo 3643. ,

Wiemniolu lietuvye advokato*, boigeo 
mokai} juriiprudenclloeezion Amerikoj 
Weda provae kaip ei viliokes tetp ir 
kri m i nelinks* viauoee suduoto
Km. 3112 8. HaŽMied arti 31 dumi.

Tel.Yerds 6046

Parduodame tiktai aplamiai ir lik vaisbuname.

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

Gyvenimas viriui Aplinkos.

CHICAGO, ILL.

o*, užsimokėk eipre*«i $5 75 Ir'Avežlmo 
fesaztua ir peaiitEk Uikrodcly. jei ne, nemokėk 
ae vieno cento. Atmink, kad ui tok: pat laikro
dėly kitur mokėti *35 00. Prie la krodelio dar 
pridedama 14K auksinta labai gražu lenciugvly 
su kompasu dykai.

Eicelslor Watcb Co.
900 Central Bank Bldg, Cbicago.

Lyon Brothers
Madison, Market ir Monroe ui. Chicago, III

I 1

Didžiausia Aplaminė Sankrova Yvairių Pirkinių Amerikoje.

Dykai Aaksinis Laikrodėlis 
ar viena U skaučių brangių pre
mijų. Didelė Armonika, puiki 
MandolIna. dalins auksuotos •le
nini* Laikrodi*. H tuz. sidab
ruotų Peiliu ir Bzakucziu. sto
ra* gryno aukso aiadaa ge
riausias importuotas akUatU- 
vai dailus kiaseninia 
Fa ii te. gražu* auksuota* mo
torikos Kaklarstczis ir ka
buti*. grizu, *uk4uot*a kry- 

.■*----- . yranks yra
______ , - -----------^ių importuotų 

~z kožno. Laikrodis turi gerus ama
ms viduriu*, geriausiai laiko laika ir lėre- ____ ---- .-------------.--------- K-. 

______ ,____ ipgi geriausio* verte*. Mfs patikė
sime tau pardaviniu*. lėpordavgt prisiusi mum*

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 Zenybos, kaip būti laimingu apsivedus ir turėti svei

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

ŠITA KNYGA YRA PARAŠYTA LENGVOJ, SUPRANTAMOJ KOŽNAM KALBOJ, TEIP 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 atgavimą sveikatos.

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

Perskaityk mano nauja knyga 128 dideli puslapiai 
svarbiu žinių.

Turiu už savęs didžiausią praktiką terp lietuvių 
SUVIENYTU VALSTIJŲ IR KANADOS.

Naujausiai Iszrastos Medicinos: N*e>u*i 
metu vaistei yra posekmlngtaosi. gydo daugybe 
ligų Plauku* tikrai ataugina, slinkimą. pleis- 
kanat. papuevku* ir daugel kitu Ilgu tu naujau- 
tiu bedu Radikal gydymas. pvaszykite pat 

Prot. J. M. Brundza 
No* York JtBrooklyn, U. S. A.

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

Kaulai kur tu 
begi? Nugi pas 
Petrą Salėki nes 

Isztroszkes. o 
pas ji galima 
vedyti. nes jis turi 
puiku ir az»lta ba- 
varaka alų. gardžia 
rtisna ncziszc'ena 
arielka, cigaru* net 

iaz Havano*. o iszaigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamiata kalbeli negaliu. Lik 
veika* turiu skubinti*. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veaeliu ir mitinau ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už llumocziu 
ausi kalbėti anghszkai. Ateikite pas ma
ne. o asz jum patarnausiu už dyk* viso 
kiliose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
iss kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausi* nakvyne.

Petras Szlakis.
3321 A u burti av., Chicago, III.

(Tarne 33-ioe ui. ir 33-io Pi ) 
Telephonas Yards 6012.

Rąžykite Kataliogui. 

No 411.
Malonėtame, i- 

dant paduotume 
atsišaukimą Kata
liogui No. 411, ku
riame parodysime 
jums pilną rankių 
naujos rūšies pir
kinių porcelėninių 
ir stiklinių; musų 
prekės užčėdis 
jums nuo 10 iki 15, 
nuoš.; besirūpin
dami apie jūsų už
sakymą, užtikrina
me, jog kožnas 
daiktas yra tikrai 
geriausios rųšies ir 
nepaprastos vertės

Šita komoda tik 
$11.00.

Komode didele, pa
dirbta iš išrinkto ir 
gerai išdžiovinto ar- 
žuolo, už kėš arba ant 
išmokeačio tik po

$11.00

' Guodounietm Kunigam* tszdir* 
ba -Kapas, Arnotas Balmati- 

‘kaą, Alba*. Stalą* ir wi*u* i>*ž- 
(Oyttniu* parėdus. Visokį darb} at
lieka artianaakai in laik}.

Noredamot nodotinca Dr-tea, 
>arba guodouni Kunigai, kad Juau 
savo tautetę, paveskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Division 8t, Chicago, III.

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

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

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta 
ukvatos. greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusiga 
Stantis, nespakainas ir užerzinantis?

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

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodąs

Nerviszki Vyrai.
Vyram* raikaiaujantiem* p*geitx>* prt«<un»iu 

kopija garsaus recepto dykai Ne C O D 
ne apgavlhgu* vaistus, tiktai recep-

_ ta. PrrtiaUyHtf patarga 
d ATS ARO! Al.

Szl paurgn yra vyrama pagriauto* perrin
ko* •!»»□>o*, kurie per aavo jaunyste* klaidas ja 
C pildė. Klausykite mano patarimo. Sustokite 

adė patentuotu* apeavingup vaistus, elelctrisz- 
kus diržo*, "specialistus" ir kitus netikusiu* be 
vertes gydymu*. Nao diržu nųpagysite, o nacis
tai vartisdami vaistu* sunaikytite pilvo ilebczio- 
jima. .»žnuodin»lte visa sistema ir padarysite 
tavo liga neiszgydoma

Daug mate asz kentėjau savo jaunyste* klai
das, nerviszkuma. naktlaiu* tekėjimu*, skoka 
vyrlszkumo. silpna atminty, stoka ambicijos, 
neramume, gėdingumą, strėnų skaudejitaa. visa- 
tiny nueilpima ir tt. kaip paiks?** pirkau ir var
tojau visokis* patentuotas gyduoles ir visk* ka 
tik iszgirdes. Ant galo būva* priverstas valiuo
ti in E re pa pagelboa jieazkotbpss garsu daktare, 
kurs mane ir isagyde.

To daktare recepte, pagal kurt man vaistai 
buvo užraszyti. a«z ir dabar taria pas tave. Kaip 
tai sunku yra pagyti nuo tu ligų asz žinau isz 
patyrimo, todėl aaz noriu ir kitus psgelbetL Kas 
man apraszys savo liga, eta tam pasiusiu užpe- 
Baatvteme Isuszke to recepto kopija su patari
mais dykai. Asz jau gavau Užimtos laiszku iaz 
visu szioa szaliea krasztu nuo vyru kurie ra«zo 
kad imdami vaistu* pagal szjf recepte visi* z kai 
pagijo, teip kaip ir aaz.

Recepte užraezyti stiprus bet nevodlngi rai
nai ir r-oepte* taip paraszyte* kad vaistus ga l- 
ma gauti kiekvienoje geroje eptiekoje už mažus 
mn-gua Gavę recepte, jei nenorėsite patys eiti 
fn aptteka užsteliuoti vaistas, tai paraszskite 
man, o asz jums juos ozia Cgicagoja pasirupin-i 
ain iž priminsiu. Asz nesuaeziu C. O. D. kad- 
iszvllioti nuo jut pinigus, arba parduoti jumis 
rausius, kurtu jut nenorite. Jeigu patemyaite 
piane kame norą neteisingu, galite tai pagartyti 

šaltame paeziame laikrasztyjs.
' Szl pasarga gal nebus daugiau garsinama, 

taigi rasryktte man tziandign, o gausite to r- 
tepto kopiia ir reikalingus patarimus dykai 
taojeus. 8zy paalulitima asz gsllu atlikti be jo
kia Janas k ateiti. Adresuoki!*: <**

C. P. N. b«x $55, Chicago, III.

Rašykite 
Kataliogui 

No 410.
Malonėtame, i- 

dant paduotumete 
dabar atsišaukimą 
musų nesutrum
pintam Pavasari
niam ir Vasariniam 
Kataliogui No 410 
kuris neužilgo bus 
gatavas išdalinimui 
Jame išrodome pil
ną rankinį visokios 
rųšies yvairi” pir
kinių su prekėmis 
mažesnėmis negu 
kur-nors kitur. Ra
šykite jam šiądien.

Nežiūrint į tai, kur pirkdavote tuos tavorus, neturite steliuoti kol neperžiurė- 
aite gerai musų didelio rinkinio. ‘Jei tą padarysite atsakančiu budu, tai žinome ti
krai, jog dasižinosite dėlko ant toliaus visuomet turite steliuoti pas mus.

Sueikvojome labai daug pinigų ir laiko ant to kad suteikti priėmėjams naujau
sius pažiužinius, geriausios rųšies ir geriausio padirbimo ir užtikriname jus, kad 
musų tavorai yra tikrai pirmaeiliai. Tikrai gerisusias padirbimas iš didžiusių vi- 
sasvietiniių pabrikų yra pas mus, o visi negeistini pažiuriniai likosi prašalinti po 
akylam pežiurėjimui.

Visokis porcelėnas ir sudynai is stiklo yra išsiunčiami tiesiok iš aplaminių san
krovų ir yra teip gerai ir stropiai apipakuojami, kad negali būti kalbos apie sudau
žymą persiunčiant.

Naujas Iszradimas.
Musu naujai išrastas ir patvirtintas 

geriausių daktarų vynas, vadinamas: 
“Togo Taaic" yra geriausias ir sveikiau
sias už vistu kitus iki šiol buvusius kar- 

■ėius ir kitokius vynu*. Togo Tonic pra- 
tidina visokias ligas, kaip tai: Reuma
tizmą. neuralgia, skaudėjimą vidurių, 
sunkumą ant krūtinis. t«ipgi taiso a- 
f>etitą; žodžiu sakant yra reikalingas 
kiekvienam žmogui. Mes tarnaudami 
savo guodotiniems tautiečiams vely- 
jame dėl. persitikrinimo paklausti sa
vo artimiausio saliuniniko apie tą mu
sų naujai išrastą vyną Togo Tonic. 
Prekė už butelį $1.00, ui tuziną $7.50 
Reikale prašom atsišaukti ant adreso:

TOGO WINE CO.
CHICAGO, ILL.

LYON BROTHERS
ANDMONhOK1^^ CHICAGO, ILL.

UTAM.ISMKO IM72

U1BEST MNOLESILERS 0F OEIEUL MERCUIDISEII ŽIElICi

Sns $30 Auksini s Laikrodėlis 
prnga pirkti gtriattui gryno 

laiJtrOilrlį už aontiiMlilka prrtį. LukAteJ yra ti
krai auksuoti, gražiai ranki* graviruoti, turi dvi
guba tam tyčia *tora plunkite gryaa oužso ir ^0- 
■tirf>Qv *itUtri»ima» ant 10 mr tų įspaustas ii vi
daus lukAtų. Vidnrtai prrrtAm yra gvrteusloa rų- 
Jh-s, v.enl 11 geriausiai padirbtų ir pardavinėjamų 
ir parodo n užasmų. įspaustų juoa^ Turi paten
tuota reguliatorių, greit* nustetyma. yra noialsy- 
ta* ir eina iki minutei. ‘Mylėtojam* teisingo laik
rodėlio ji* yra pat* te*. Aite* aukite* rųiie* laik
rodėli* niekur nėra perkamas už mažiau kaip *»' 
Dėl apgarsinimo musų vaizba* ir davimo progo* 
kožnam įgyti tokį puikų laikrodėlį už nomlnalii- 
ka pr-ke. mes prižadame pasiųsti Aitą laikrodėlį 
bėgyje sekančių 30 dienų ui II &. kurių Ml ir siun
timo kaitei tnrl būti apmokėte expreao agentui 
po pakaktinam apėiumjimui. o likę 10 turi būti 
limokėtl po 4150 ant mėnesio. Prisiuntusiam su 
pareikalavimų ta mes duosime puikų retežėlį.ka 
būtį ir laikmoėlį pasiusime apsaugota nafta, ui- 
ėėdvdaml siuntimo kaitų*. Užmokanti* ta laik
rodėlį gauna pilnai be jokių parankų ar varžymų 
dėlei likusių nedamoketų mums ta Rt* tikinu 
tau ir žinome, kad busi tiek užganėdinta* ii pir
kinio. Jog atlyginsi b* užvilkimo likusiu* ta po 
11.50 ka* mėnuo. Jei norėtum pirkti ne ant limo- 
keaf io. bet grynais, tai mes 10 nuoė. nuleidžiame, 
paleisdami laikrodėlį už 11150. Rąžyk, ar nori vy
ri Ako. ar moteriško, medžiokliniais ar atdarais 
tikėtais. '

M RECH & Cc.Whol.*aler*. Dept. 31, Ohicago

Jeigu t,.r ALZIC 
■ M M O

tiegsll 
skaityti prie liam(«>*. 
bėga aasaroa. graužia, 

paraudožiavia. aptraazkanoje. jeigu akys nu
vargsta skaitant ir apkaliu p tai attlusk Z5o 
o mes nusiustai musu gyduo^ AKURA kurt 
tozgydyt tevo akis slaal trumpam laike.
JOIVS SCPKY aOCSE. n 5as. K ČIKAGA. IU.

Asz Tave Iszgydysfy!
, As* esu seniausia* speeljaUs-

^|NM^ tas Cku-agoJ nuolatiniam gy- 
llym* vyriuku ir us>eneju*tu AB |^MX*14h. Asz tszgvilau umdugnini

. -

- ■ i
- ■ . • - 
krūtims
sirenų: gilunn nepnprast* 
plak ima szirdies- uilm»au»y- 

•e ir galvoje; drebėjimą kraujo, pamelinavusius 
paakius, spuogus ant ve ii Jo ar kuiso, geltonas ple
ntas ar tona* ant bei daile* kūno, puvimą ar skau
dėjimą gerklėje, užkketejima viduriu, bjaurius ir 
baisius sapnus, sunkuma kojose, indubusias akis, 
a u bėgimą sekios laika miego ar prie nusiszlapini- 
mo. negalsjima miegoti ae valgyti, dusuly, trumpa 
kvepavima: niežu*, skuroa. inkstu, kepenų ir skil
vio liga*. Jeigu esi naoiatai nuvargęs ir greitai 
pailstantis, baugu*, gėdingai-•uiteimine*. užsirū
pinę* ir nustoja* viltu-* tezgyjimo, jeigu lytiszkoa 
dalys v ra nusilpueje jog negali ataiskauczisi atlik
ti vyro priderv*ciiu Ir Beturi vaisiaus: Jeigu esi 
nžk>-sta« koku* liga, turi tankiai szlapintls diena 
ir naktyje, tai ateik pas mane o asz duosiu teisiu* 
ga ruda avkai.

Susiszlapiuitnas lovoj* bemiegant yra labai in-1 
kiru* ir geda darantis kenkimas, ir dauguma* ne- 
tteazko pagelbos tikėdami jog negalima iszsigydy- 
ti. Asz aavo taai tikrai* vaistei* užtikrinu issgy- 
dvtna truuijKiu laike.

* KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI, I
Ant i«reikal.Miiu<>kožaani nusiusiu dykai ito- 

tuvisaka knyga apraaosnrzia visas vyriazkas ir 
paslaptingą* liga*, kaip nuo ju apsisaugoti ir įsa-1 
aigydytk Prisius* ui >e marke ant paeito kasstu. I 

Dr. B. M.ROSS,
Oftaas atidarytas kasdien nuo 0 iki 4. Panetn-do 

Seredo*. Petnycaios ir Subatoa vakarai* nuo 6:3* 
iki & Nedėliota nuo 10 iki 1.

Moteriszkosskrybeles 
Į Didžiausiame pMlrtakt- 
rjie. naujausios, galavos dėl 
jiavaaarto įlr vMaroa, dailei 
Įaplaiayto* Hrotio kaip toa ka 
kitur jiarsiiluodą po N dole
riu*. šia nik iš|«rda vimr.da- 

F $4.98

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru 
j ......................pas ......

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

Ištraukiama* stalas, 0 peiliu litras, jm- 
dirblaa iš kietmedžio, 
už jiinigus ntba ant M Hl I
išmomeačio tik............g

PIGUS MOTERIŠKI DRABUŽIAI.
Sijonai po S3 98.

! Moteriški panamos M šmotu puse co- 
’ lio pi'titu sijonu. nau'4|h#^ 
' jaustos mados, verti UT J LA 
•6 00, tik po...............

Moteriški jaketai po $4.98 
| Rusvo covertinio drabužio, čyatu vilnų, 
nekurie su aksomu mA* M /ta 
apvadžioti, verti 417 Lfl jk

' 38.00, tik po ...............1^f"m

Moteriszki siutai.

5ę/>c/i
q K am bintas, tM coliu pločio, visokio ko-'

m C/i S lurv>' daugiausia rudo ir gel- ^ta /te 
JT ffl vo. veri** 5Hc , J U
x *n qo tnuati preke...............................

Moteriški siutai už $12 98 Moteriškos jekutes po $2 98.
Pasiūti iš čyalo vilnonio Chevtolo ir Nūn* Vdhnfft* jekutes. užsegamo* pri- 

maišitu tavoru dailei aptaisinii ir pa-ĮšakHe arti* užpakali)*, apvadžiotos su 
gal nauja ūse mada p*aiuti. didžio nuošilkineia rbikščiuka'a. Juodos, malino*, 
33 iki 44. verti dAk 4/ta /ta /ta ru',<* ir <••>»««, ver- mA*/ta /ta/ta
ŽH.tk). dabar UT I " J L1 |f įtes $5 (M), titk U*,J LA
t<fcp°........................^plfcMvOĮp0.....f.........yfcMvO

Joba i Blood Remcdt 
i-z.-zi.n l» krauja. 1-z 

y;.' • vary iižsitiku-iu* nm»- Įr u 
E* W -tu- imi, .tr-igi- malė-
IH.-.T-* ■ rijo* Ir nžkrerziamu II Į/- ■ JI
IAB*''K" *p’i"-u' 4Atk-■ laku*. I'le r

• ZJ tna* Nuteikia gyvybe _
ir sziluma atazaluskim ir nutirpus tom <tal*s>. 
Sutlrsstina kraujo. Preke su prtsiuntitnu H Al 
jo*A s umi ėtusf. s v. st*.. crkam. tu.

: x=ų Vyriški siutai po $6.90.
3K c: og Padirbti iš tamaei pilko kašmero, che- 
* 22 vioto, čyato vilnonio materijoje, didumo 
c SD S*2 nuo :<.*> iki K', ver- ^ta >ta/ta

ii: • $6.90
3 00 B Vyriški siutai po $9.90. 
-t jei pirkom dailiause rinkių, dailiu

C3 C 'erstedu visokiu gatunku. caahmeru 
O Ojctlay ir malinu aerzu, visokiu aaizu, ver- 

—te J” lu n di.l.-fiu, I«r- ^Ak/ta /ta /ta
ęj Jjduodam tik LA LAI|
^2-go"0..............  ipVMVV
g p į S Kehrie isi muso pigumu, 
ffi * X < Granite šlofas dėl dresiu, čystaa vilno- 
O □□ ^l'>>> dailiausiu sjmIvu, visokiu kolioru vi-

7 CZ S'ttr parduotlamaa po 73c. /ta I 
m ± C/3 > dabar pas CLIa

Geležine lova, labai daili, stori atulpe-
lei. visados verta e|* *0 ■■
♦10.00. dabar GJC /k

po...........................ąp Vi f W

Bateėtuotes reculte 
tortu*. Susuki* užsuka 
ma* ir nustatomas, vy 
Hszlcaa ar moteris z kas 
18K auksuotos, dvigubt 
"Huntžug" Inksztoz. 
įgrazial iszkvie' kuolas 
Į Tikrai gerai taika rodo 
V ra visur vartojama* 
g*l*žiak*lio tarnu, 
kaipo geriausiai laika 
taMteSVO*; gvaran. 
^o|aa ant 25 motu 
^^PBnk-o.1- v pa-iuu’ 
Wsdn», su pavelyjt-

Gnodouaus** tau t tu koma ir b*i- 
u-tiaous .JraugyMem* ttidlrb*:- 
Kal **r«, Amerikotaiazk** 
Woli*w**, Szarpa*, Jao*- 
t**, Kukarda*. ZeakleliM*, 
Kep*re* ir dėl Marazelka'

Nuo i20 metų gydau vien vyrų
lifCks.

Gydau vien vyrus.
Bet ir išgydau juos.
Išgydau kožną atsitikimą ligos, 

kurį paimu gydyti.
Jei liga nėra išgydoma, neapsii

mu jos gydyti.
jeigd negali būti išgydytu, pa

sakysiu tau atvirai.
O je( gali būti išgydytu, tai aš 

tave išgydysiu.
Kas tik tau kenkia, pasakyk ar 

parašyk man.
Atmink: rodą žodžiu ar per laišką nieko nekaštuoja. Jei ser 

gi, a^eik ar parašyk pas
1)K. LEONARD LANDĖS.

. 140 E. 22-nd Ntrret, New York. N. Y.
Kės prtala* 4c kr**o ip*ėts>> SrBktai*. gsus asu}* iliastritot* knygai* K paslaplu

~Prancūziška Panama. 40 coliu pločio? 
C»O C ' '»°kiu koloru. taipgi kam- /ta/ta 
T* c/J C/> blotu, uiei ros.-< ,i h i r k it <> Ate^A^A 

,, , ’ , , . , *iu, verte* M»c p<>...................UVUVyriški siutai po $3 90. .
Didumo uo 34 iki 40. iš geros galimi Pesu iže soie. juoda* šilkas 34 coliu 

bea, au t iee>« eila gu- /Ak^ta /ta/ta|ploči«i. aunkua. minkšta*. "V/ta 
ziku, temt? M 'Atrūksiantis, vertas jm> ŠI 25 A
“k PO-.-j..................19 VM V V tik po ......................................į WW

FONIČIAI IR KARPETAI PARSIDUODA UŽ PINIGUOS IR ANT LENGVU IŠMOKESČIU.
Galit* mokėti kaip |umt patinka, kas n*d*|ą arba m*n*sj.

Parėjo j paprotį, kad baldus ir karpetas parduoda ant lengvų išmok esčių ir k.ada gi daugelis musų kostutnenų nori to, męs nutarėm tą daryt.
Viens dalykas yra užtikrintas. Jus pirksite nuo musų pilnai, viena trečdali' pigiau negu iš tam tikrų krautuvių ir visokia kupČysta 

su tnumis yra teisinga.- KLEIN BROS kitokių biznių nedaro.
Męs pridurėm kitą didelį skyrių prie musų jau ir teip didelio forničių departamento, padarydami tą pilniausią visokių baldų, karpetų, 

divonų, brankų, pečių irtt. čion netik rasite paprastus vidutinius, bet ir tokių kurie randasi tik didžiausiose krautuvėse. Užprašome atsi
lankyt, mielai jus sutiksime, klauskit numerio KETURIOLIKTO.

Lietuviški Pardavėjai: Adomas šilingi^-, Jonas Bajorinas, A. Bajoriniutė ir Juzė Grineyeckiutė.
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