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Politiszkos žinios.
Karė Maskolįjos su Ja

ponija.

keti į jų pergalę. Japonai 
yra labai išsilavinę, gal la- 
biaus už visas kitas tautas, 
laidyme torpėdų, kurių 'jie

MnSio laivynių Togo ir turi didelę apMI ^reiuaučių 
J “ 0 Įmena

Roždestvenskio yra laukia
mas su nekantrumu kaip iš 
pusės Japonijos telp ir iš pu
sės Maskolijos kalidonų. Vie
ni su pasiilgimu laukia galu
tinio pergalėjimo savo.prieėo, 
kiti iukuriuoja per Šitų mūšį 
apvaldyti kiek teip lyg šiol 
laimingų ir pergalingų savo 
priešų. Maskolijai rupi dar 
per šitų mūšį atitaisymas, ne
tik savo žuvusios! garbės ga
lingumo, su kuria ji pirmiaus 
garsėjo, bet ir, ypatingai, a- 
titaisymas naminių reikalų, 
apramdymas žmonių, numal
šinimas maištų, . kurie vale 
valandų su smarkumu vulka
no .gali išsiveržti. Taigi a- 
biems besi muša nčioms šalims 
šitas susimušimas laivynių y- 
ra labai svarbus. Tuo tarpu 
laivynės vis dar nesusiduria.

Japonijai užprc estavus 
prieš Prancūzijos l .užymų 
neutrališkumo tiesų, bruzdė
jimas didelis pasidarė Pran
cūzijos parlamente; ministe- 
ris džrubežinių dalykų Del- 
casse tuojaus atsisakė nuo 
vietos, o Roždestvensky gavo 
išgirsti, kad jis veik apleistų 
pakrantes Cochin Chinoe. 
Taigi, subatoj, 22 d. balan
džio, Roždestvenskio laivyne 
apie pietus ištraukė iš Kam- 
rauh užtakos, leisdamos! lin
kui F ormoaue pratakos.

Po nuplaukiami maskoli
škos laivynės, neužilgo pasi
girdo toje linkmėje šaudymas 
iš kanuolių; mat per kelias 
dienas prieš tai toje vietoje 
matyta pajiegius, greitus ir 
žvalginrus japoniškus kreise
rius, su kuriais maskoliai, 
matyt, turėjo susiremti.

Admirolas Kamimura,sako, 
komanduojųs japoniška žval-

* gine eskadra susidedančia iš 
dviejų ar daugiau sunkiausių 
ir pajiegiausių japoniškų šar
vuotų kreiserių, keleto ap
saugotų kreiserių Akitsu Ši
mą skyriaus ir pilno komple- 
to torpėdinių laivų, sykiu pa
darant didelę pajiegų, kuri 
gali suteikti maskoliams di
delį nesmagumų, nors nėra 

| tiek stipri, kad rįžtis ant a- 
belno susikirtimo.

Šioje valandoje menama, 
kad japoniškos jūrinės pajie- 
gos yra padalintos į tris da
lis, sunkus kariški laivai ir 
keli torpediniai laivai yra po 
komanda Togo paties, arti 
pietinės Formozos, dabojan
čio du keliu iš Cochin Cbina 
į Vladivostoku, kitos dvi da
lys susideda iš lengvesnių 
laivų, kreiserių ir žvalginių 
laivų po vadovyste Kamimu- 
ros ir Uriu. Kamimura sau
goja vandenius nuo Cochin 
China iki Philippinių salų, 
Uriu — pakrantes Cochin 
Chinos ir į pietus iki prata
kos.

Paskirstęs tokiu budu savo 
pajiegas japoniškasis admiro
las gali turėti ant akių kiek
vienų pasijudinimų maskoli
škos laivynės ir surengti lau
kų mušiui ten, kur jam pa
tinka.

■Nors mušis laivynių lyg 
šiol nėra dar įvykęs gal, bet 
jis bile valandų gali įvykti. 
Išsikėlusių
eskadrų iš Kamranh prie
plaukos nešdintis, kaip regis, 
į Vladivostoku, vienai seka 
japoniški žvalginiai laivai ty
kodami progoj paleisti į jų 
kuodaugiausiai
Nors maskoliški laivininkai 
yra persitikrinę apie savo 
pergalę, bet pašalinis tėmyto- 
jas, pamatęs Roždestvenskio

Roždestvenskio

torpėdų.

skaitliumi torpėdinius laivus 1 
maskoliškos laivynės. Sitų 1 
savo gabumų jau jie parodė < 
ir laike karės su Chinais, da
bar gi dar labiaus tame išsi
lavino, ir kariški ekspertai | 
tvirtai tiki, kad maskoliškai 1 
Roždestvenskio laivyne! turi 
būti pražuvimas nuo busimo 
susikirtimo su laivyne Togo. 1 
Rodos, tų prijaučia ir patsai 
Roždestvensky stovinėdamas 
uždraustose jam terptauti- 1 
škomis tiesomis prieplaukose 
ir, rodosi, vogte nori prisi
griebti į Vladivostoko prie- ( 
plaukų.

Revoliucija Ma*ikolijoj.
Tuo tarpu, kada maskoli

ška biurokratija laukia su 
nekantrybe tolymuose rytuo
se išeigos susikirtimo savo 
laivynės su japoniškaja ir, 
kiek galėdama, tęsia laikų ap
šaukimo kokių nors reformų 
savo pavaldiniams, kadangi 
l>ati nesumano už ko imtis ir 
kaip nuramdyti tuščiais žo
džiais ir prižadėjimais ištro
škusius teisybės ir nors maža 
palengvinimų žmones, revo- 
liucijinė pusė nesnaudžia ir 
rengia valandų sukilimo iš 
visų pajiegų su dideliu at
sargumu ir sugiebumu. 
Nora valdžių yra aštriai pri
sakyta saugoti rubežius Au
strijos ir Vokietijos ir ^rim
ti visokias revoliucijiškas 
prokliamacijas, knygas ir ra
štus, vienog bombos ir gin
klai, ypatingai amerikoniniai 
revolveriai pereina didelėse 
apštyse nežiūrint ant kuodi- 
džiausio akylumo muitinyčių 
perdėtinių, kurie atplėšia 
kožnų pakelį, iškrato ir išvar
to visokius daiktus, išima net

I Igrindis kartais karuose, be- 
j ieškodami kontrabandos.
Bet, nežiūrint į tų viekų, per
eitų sanvaitę vokiškiems a- 
gentams nusisekė persiųsti 
per rubežių trilikų skrynių 
bombų ir kelias bačkas ame
rikinių revolverių. Skry
nios ir bačkos buvo užžymėta 
kaipo „priemoniškas treša- 
las”, kurio buvo užtektinai 
daug ant viršaus ir apačioje 
skrynių ir bačkų, kad in
spektoriai nenorėjo savo no
sių kišti į jį, euuodę iš tolo 
pusėtinų smarvę ir tokiu bu
du tas nusisekė pergabenti.. ♦

Austrijos revoliucijonieri- 
ški agentai siunčia Maskoli- 
jon tonais atsišaukimus, pro- 
Kliamacijas ir brošiūras revo- 
liucijonieriškiausio budo.

Lenkija, anot žinių suvie
nytos spaudos, stovi visa 
kaip ant žarijų; perbadėję 
beturčiai žmonės dėlei vien- 
valinių bedarbių ir štraikų, 
kurstomi socialistiškų agita
torių maudžia savo pagiežų 
ant maskoliškos valdžios ir 
praturtesnių savo luomų ir, 
kaip menama, per maskoli
škas velykas, kurios bus 6 d. 
gegužės, baisi kilsenti piovy- 
nė maskoliškos valdžios, val
dininkų bei savininkų turtų. 
Šitas subruzdimas eina kas 
sykis didyn. Savininkams 
turtų gręsia ne tik nužudy
mas turtų, bet ir gyvasties. 
Labiausiai šitas subruzdimas 
apsireiškia parubežyje terp 
Galicijos ir Karalystės. Pen
kiose dešimtyse parubežinių 
kaimų, padėjimas yra teip 
rustus, kad bile valandų su
mišimas gali iškilti. Masko
liška valdžia išsiuntė ten ka- 
riumenę iš Varšavos ir kitų 
Lenkijos vietų, kiek galima 

I jos buvo be baimės atitrauk
ti.

Susivienijusios spaudos 
korespondentas iš Vilniaus 
rašo, kad darbas prie dabar
tinių išlygų nėra galimas. 
Valdžios begalinės komisijos 
nenuveikė nieko ir dvarpo
niai, darbininkai bei kaimie
čiai yra persitikrinę, kad at
viras sukilimas ir kardas yra 
vienintelis vaistas. Xelykos 
gali atgabenti pradžių mai
što su išpiovimu maskoliškų 
valdininkų.

Šitų stovį dvasios žmonių, 
šitų neapykantų despotizmo 
biurokratija mato gana gerai 
ir rengiasi sutikti užpuolimų 
sutraukdama kariumenę į 
tirščiau apgyventas vietas. 
Tuo tarpu, būdama be pajie- 
gos suvaldyti išsklydusius sa
vo gaivalus, stengiasi nu
kreipti akis įnirtusių ant joe 
žmonių kiton pusėn. Jie 
siuntinėja agentus į tarpų 
žmonių ir siundo vienus ant 
kitų; kaipo įrankius tam tik
slui biurokratija panaudoja 
tamsiųjų minių, kaimiečius, 
siundydama juos piauti žy
dus, mušti dvarponius. Jei 
šitas vylius biurokratijai nu
sisektų. Ui ji ir vėl galėtų 
atsistoti šiek tiek ant kojų, 
galėtų dar ant toliaus kiek 
užlaikyti savo rėdų dievo pa- 
švęstinių. Tai yra jų vienin
telė viltis ir prie jos jie puo
lasi su visu stropumu.

Iš Odesos rašo laikraščių 
korespondenUs, kad Jam ei
nant gatve mažiausiai trys 
aplinkraščiai Ūpo įbruku į 
rankų, reikalaujanti mušimo Jų ir budelių, 
žydų per ateinančias velyki? 
Parodžius jam Juos policistui 
ir pradėjus tokius darbus 
peikti, ans nusišyitsojęs aUi- 
liepė, jog juodu nesu žydais 
ir Us ano korespondento ne
turėtų apeiti. Po aplinkraš- ' 
čiais stovi parašas „Tautiški 1 
KomiteUi, Odesos. Kijavo, 1 
Kišinevo” ir daugelio kitų 
vietų. Pirmas aplinkraštis 1 
buvo pažymėtas 33 tūkstan
čiu, paskutinis 57 tukstan- 
Čiu, kas parodo kaip skaitlin
gai šitie žudymo rašUi yra 
platinami Maskolijoje.

Žymesniejie Odesos žydai, 
paUriami daugelio gero veli
jančių krikščionių, mokslin
čių, mokintojų ir kitų prakil
nesnių žmonių, kreipėsi prie 
valdžių, idant sustabdytų 
platinimų šitų kuraUnčių ra
štų, bet ant kitko visogalin- 
gas policmeisteris atsakė 
jiems, kad jis neturi ant to 

t valdžios. Žydams prašant 
prižadėjimo — apgynimo 
bent vaikams ir moterims per 

• maskoliškas velykas, polic
meisteris atsakė, Jog Jis ne
galįs savęs raišioti iš kalno, 
kadangi jis priklausųs nuo 
padavadijimų iš Peterburgo.

Panašus atsakymai buvo 
duoti jieškantiems apgynimo 
žydams Žitomirij, Elizavet- 
grade, Baltoje, Chersonij, 
Kišineve ir kituose žydais ap
gyventuose miestuose. Tai
gi, anot. vieno žydiško vais- 
biaus, suokalbis atneš kruvi
nus vaisius per velykas vi
suose dideliuose miestuose 
Maskolijos, sekant pavyz
džius Kišinevo ir Baku, jei 
užsieninis svietas neužsistos 
ir neateis pagelbon.

Patvirtinimui tikrumo 
plačiai rengiamų skerdynių 
per ateinančias maskolių ve
lykas, Čion paduodame ke
lias ištraukas iš oficiališko 
Odesos laikraščio:

,,Tie, kurie siunčia depu
tacijas pas valdžių prašydami 
apgynimo nuo spėjamų busi
mų užpuolimų, turi tuojaus 
pasiliauti su šitais nelojali- 
škais pasielgimais ir butų ve- 
lytina, kad jie geriaus savo

savo vaikams ir draugams 
neužsiimti štraikais ir kitais 
visuomeniškais nerudais.

,,Kas tik ateityj drįs ati
daryti savo burnų apie pro
jektuojamus ir rengiamus 
užpuolimus aut žydų, bus 
nubaustas, apkalintas ir kū
niškai nubaustas.”

Šitose apystovose žydai gy
vena su didele baime. Jiems 
Kišinevo Ir Baku skerdynės 
dar neišnyko iŠ atminties ir 
jie gerai žino kokia liūdna 
ateitis jų laukia, jiasisekus 
valdžioms įdukiuti tamsiąsias 
minias* Todėl nežiūrint ant 
šitų slaptų grūmojimų val
džių, kaip sako koresponden
tas, 160000 žydų ginkluojasi 
ir rengiasi ginti save ir savo 
moteris, kurios pirmesniuose 
maištuose buvo aukomis ue- 
išpasakomo žiaurumo minios; 
ginkluojasi jie tei|>gi ir pir
kelėmis vitrioliaus. K i ši no
ve su daleidimu gubernato
riaus: žydai organizuojasi į 
būrius ginkluotų apsigyni
mui nuo užpuolimų tykiojoj 
pėtnyčioj.

Odesoje ant galo valdžios 
prijiažiuę rūstumų padėjimo 
partraukia iš Tiraspolio du 
pulku karhimenėe ir daugina 
l>ajiegas žandarų ir kazokų.

Prisikėlimas Kristaus lau
kiamas dideliu praliejimu 
kraujo po visus kraštus Ma- 
skoHjos. Tegul gi jis išsilie
ja jei tas nėra išvengiamu, 
bet ne varginamų ir slegiamų 
žmonių, tik — jų prispaudė-

mų vietos pranešus, tai nu
tarta dirbtuvėse dirbti tik 
dvi sanvaites, o paskui jos 
bus uždarytos ant neaprube- 
žiuoto laiko. Apie nutartų 
uždarymų dirbtuvių fabrikan
tai pagarsino darbininkams.

A beinąs darbininkų štrai- 
kas Baltstogėj, koks buvo 
užgimęs, pasibaigė 20 d*, ko
vo. Per štraikų darbininkai 
iškovojo: sutrumpinimų dar
bo dienos nuo 114 aut 10 va
landų ir Iškėlimų algų nuo 
5 — 10%. Laike štraikų 
suareštavo čia apie 1000 dar
bininkų; policijos dalyse pa
šlamėk iška policija mušė su
areštuotus. Sužeistų sunkiai 
darbininkų buvo apie 40.

Iš Belsko, Gardino gub..
Likosi Čia suareštuotas ka

talikiškas kunigas Edvardas 
Mllkovskis. Suareštavo jį 
už tai, kad jis sude atsisakė 
pdsaikiuti katalikus liudi
ninkus maskoliškoj kalboj. 
Jaigu visi kunigai nėprisai- 
kbiėtų katalikų maskoliškoj 
kalboj, tai nors nevienų pa
sodintų į kalėjimų, bet ran
das butų seniai turėjęs pa* 
naikinti prievartų ir katali
kai galėtų prisieJcti prigim
toj kalboj; jeigu šiųdien turi 
prisiegų kalbėti maskoliškai, 
tai tik kunigų kaltė.

Isz Lietuvos.

Iš Gardino pav..
Čianykščiam pavietyj kai

miečiams trūksta šieno ir duo
nos. Valsčiai atsišaukia su 
reikalavimu skolinimo javų 
š viešų krautuvių duonos 
neturintiems ūkininkams.

Iš Vilniaus. *
Prie Vilniaus sūdo aĮiskri- 

čio, tieedarystos ministerija, 
prileido penkis naujus žydus 
prisaikintus advokatus, po 
vienų: Kaune, Vilniuje, Tel
šiuose ir Minske.

Vilniaus knygų pardaviny- 
čių savininkai susitaikė su 
Įiagelbininkais, kad parda- 
vinyčioe vakarais butų užda
romos 8 vai. (Zavadskis ir 
Makovskis uždaro 7 vai.), o 
nuo balandžio iki rugsėjo — 
7 vai.; kad pardapinyčios 
vienų dienų, ar subatoj, (žy
diškos), ar nedėlioj (krikščio
niškos) butų per visų dienų 
uždarytos. Kiekvienas pa
galbininkas kas metų turi 
tiesų reikalauti po dvi sanvai- 
ti atsilsiu. Didesnėse* |>ar- 
davinyčioe sutiko ant Velykų 
ir Naujų Metų davinėti do
vanas tarnaujantiems.

12 d. šio mėnesio Vilniuje 
štraikavo vien darbininkai 
odų išdirbinyčių ir duonke
piai. Odų išdirbinyčių dar
bininkai reikalauja vien 8 
vai. darbo dienos ir jianaiki- 
nimo darbų nuo štukų. Štrai- 
kuoja teipgi kriaučiai, bet 
tik žydai. Buvo suštraikavę 
teipgi urėdninkai žemiškojo 
banko, bet išpildžius bankai 
didesnę dalį reikalavimų, u- 
rėduinkai sugrįšo prie darbo.

H Lietuviško Minsko.
Maskoliška miuisterių rodą 

Minsko gubernatoriui dalei- 
do: a) išdavinėti sįieciališkus 
padavadijimus, (žinoma,kvai
lus. kadangi tie ponai, mažai 
išminties turėdami, išmintin
gų |>adava(tijitnų išdavinėti 
negali) ant užkirtimo kelio 
lieeiplatininiui maištų; b) už 
l>ertengimų tų kvailų i»ada- 
vadijimų uždėti t>auames iki 
3 mėnesių kalėjimo ir 500 ru
blių.

Iš Gardino.
Po Gardinu per Nemunu 

bus padirbtas naujas geleži
nis tiltas. Kaštuos jis nema
žiau kaip 800000 rubl..

Iš Baltstogės, Gardino gb..
Atsibuvo čia susirinkimas 

turtingesnių fabrikų savinin
kų. Susirinkę nutarė užda
ryti dirbtuves, kadangi ' to
kiose sanlygose kaip dabar, 
negalėdami išpildyti darbi
ninkų reikalavimų, negali at
likti darbų. Kadangi Ma- 
skolijos tiesos reikalauja, 
kad darbininkų darbdavys 

______ ____ prašalintų tik pirm dviejų 
laikų sunaudotų, rodydami sanvaičių, jam apie atsaky-

įmestas į vandenį, Arklį ra
do ant kelio, bet rogės teipgi 
prapuolė. Kas atsitiko su 
tuom caro šnipu, ar jis likosi 
užmuštas, o gal išdūmė į už- 
rubežius, pridirbęs kokių šel- 
mystų, nežinia.

Iš Raseinių.
Čianykštė savitarpinės pa

skolos draugystė atsiliepė 
teipgi į maskoliškų vidaus 
ministerijų su reikalavimu, 
kad tiesos visų krašto gyven
tojų, nepaisant ant jų tauti
škos kilmės ir tikėjimo, butų 
visame sulygintos, kad nė jo
kia tauta neturėtų daugiau 
už kitų tiesų; kad butų pa
naikinti visi aprubežiavimai 
tiesų lietuvių ir abelnai kata
likų. Tik toks sulyginimas 
tiesų visų gyventojų gali 
Lietuvų pakelti ėkonomiškai.

Linkuva. Suvalkų gub..
Liškava — mažas miestelis, 

stovi ant augšto kalno prie 
pats Nemuno. Iš kalno teka 
šaltiniai ir ]>e^ tai nuo kalno 
teka į Nemunu čieli uoliai. 
1885 m. išsiveržė didelė van
dens srovė prie paties bažnyt- 
kiemio, prie senųjų kapinių 
pradėjo griūt kalnas, vanduo 
išplovė senus grabus. Pra- 
baščius, kun. Miliauckas su
šaukė į talkų visus ūkinin
kus, užvertė šaltinį šakoms ir 
jas apibėrė žemėmis, ant jos 
prisodino karklų, tikėdamas, 
kad s ūžė 1 usios karklų šaknys 
sudrutįs kalnų ir neduos jau 
griūti. Teisybė, karklai kal
nų sudrutino, jis negriuva. 
bet vanduo ir dabar teka.

Salia miestelio yra dar du 
kalnai teipgi prie Nemuno. 
Ant vieno kalno yra mūras, 
akmens sulipinti su gipsu; 
mūras turi du sieksniu augš- 
čio (matyt, tai yra griuvėsiai 
senovės drutvietės. Rd.), 
aįtačioj yra akmenims užklo
tos olos. Žmdnės kalba, buk 
tos olos eina Nemunu, 
viena, buk, eina * į Gardinu, 
kita gi į Vilnių. (Turbūt 
olos neina teip toli.
Jonės, jos ėjo į kitas artyme- 
sues tvirtyneų, kad Liškavos 
žmonės oloms i nuo priešų ga
lėtų persikelti į kitas tvirty- 
nes. Toki slapti perėjimai 
yra visose senovės drutvietė- 
se, o jų, dėl tinkių kryžiokų 
užpuolimų Lietuvoj buvo 
daug. Išradi)s naujus gin
klus tos senosĮ drutvietės ne
galėjo būt užtenkančiu apgy
nimu, todėl jis apleido ir di
desnė dalis sugriuvo. Rd.).

Kitas kalnus yra dar aug- 
štesnis. Ten'yra daug plytų, 
bet nieks jų neima, nes žmo
nės kalba, jog kas iš čia pai
ma nors vienį plytų, tai nak
tyj ateina kokia tai dvasia ir 
liepia nešt plytų ten, iš kur 
ji paimta (mfrtyt, ir čia butą 
drutvietės, prba seno kapo. 
Rd.) ir tik kada prisakymų iš
pildo, dauglaus nepasirodo 
(sapnus apie, naktines dva
sias gali gimdyti baimė ir 
žmonių įtikėjimas. Rd.). 
Lietuviai tų kalnų vadina Pa- 
kleistam. Matyt, jis nupil
tas. Malonų būt dasižinoti 
daugiau apiė tas vietas; gal 
yra kur plačiau apie jas ap
rašyta (pilekalnių ir senų ka
pų Lietuvoj yra daug. Gai
la, kad mažųi jų ištirta ir ne 
visi iki šiol-aprašyti. Rd.). 
Reiktų kad ^as-uors užsiimtų 
tirinėjimais tų kalnų.

Šitas kraštas neturtingas, 
iš čia mokytų vyrų nėra, to
dėl nėra Čik kam užsiimti 
moksliškais! tirinėjimais ir 
pagarsinti, kas reikia ant vi
sų žinios. Čia kunigai būva 
tikri lietuviai. Rodosi jiems 
priderėtų užsiimti tirinėj - 
mais (ant į tokių tirinėjimų

Be abe-

reikia specialistų, gero noro 
nepakanka, o musų kunigai 
ne specialistai senovės lieka
nų tirinėtojai.
teip vadinami
pai” nupilti
stabmeldystės.
tokius kalnus ne specialistai 
gali vien sugėdyti ir specia
listams tirinėjimų apsunkyti. 
Rd.).

Pliekai niai, 
,,milžinų ka- 
dar laikuose 

Kasinėdami

Šimkonis.

Iš Rygos.
Atsibuvo čia rinkimai mie

sto viršininkų. Šiuom kartu 
maskoliai, pabūgę latvių, ėjo 
iš vien su vokiečiais prieš 
latvius ir susijungusiems pa
sisekė |>ervaryti daugumų vo
kiečių ir maskolių kandi
datų.

Iš Dorpato, Latvijoj.
Visuose Latvijos paviečiuo- 

se iškilo jau kaimiečių mai
štai. Buvo jau užpuolimai 
ant dvarų. Degina dvarus, 
kerta girias, o kaip užtikrina 
laikraštis „Moskovskije Vie- 
domosti” ir žmonių tūlas skai
tlius tapo užmuštų. Mie
stuose štraifcai darbininkų 
nesiliauja. _ Visur tapo išli- 
pinėtos prokliamacijos prie
šingos randui.

Susimušė trukiai.
Ant Liepoj aus-Romnų ge

ležinkelio, terp stacijų Solta- 
novka ir Buda Kamenska su
simušė du bėganti į priešin
gas puses tavoriniai trukiai. 
Susidaužė 10 vagonų ir abi
dvi lokomatyvos. Mašini
stai, pečkuriai ir kondukto
riai likosi sužeisti; trįs sun
kiai sužeistus geležinkelio 
tarnus reikėjo gabenti į Ii- 
gonbutį.

Iš miestelio Sesikų, Kau
no gub..

Uriadninkas čianykščio 
miestelio, Pety, išvažiavo su 
raportu pas pristavų ir nuo 
to sykio nieks jo daugiau ne
matė, prapuolė, kaip akmuo

Nors dabar susiprask!!! 
(AulUukiBiM.) *

Ir vėl baisios žinios parle
kia mums iš to prakeiktojo 
karo. Ėmė, ėmė vyrus, gabe
no į tų Mandžurijų; perėjo 
keli mėnesiai ir jau beveik 
visi ten galų gavo. Išeidami 
kiti tikėjosi, kad tik, rasi, 
greitai karas pasibaigs, rasi, 
negaus ten galo; patįs, savo 
akimis nepamatę, nenorėjo į- 
tikėt, kad ten teip badaut 
reikėtų, kad toks baisas var
gas butų, kad, kaip musės, 
kristų žmonės. Liedami 
kruvinas ašaras, jie atsisvei
kino su savo moterimis, bran
giais vaikučiais, žilais tėvais, 
giminėms ir pažįstamais, ir 
didžiuma iš jų jau daugiau 
nebegrįš; kiti sugrįš be kojų, 
be rankų, be sveikatos ir ap
sakys mums baisios daiktus, 
nuo kurių plaukai ant galvos 
stosis.... Tik pasiskaity
kit jų gramas, o pamatysit, 
kokios baisybės jiems reikia 
pakelt. Jau kaip tik juos 
paėmė, daugelyje vietų rei
kėjo nemažai vargo pamatyt, 
vežant tavoriniuose vagonuo
se — da daugiau. Jie gail

avo po 16 kapeikų per die
nų, kartais nė tų negaudavo, 
ir, meldžiamas, buk gyvas su 
tokiais pinigais, geležinkeliu 
važiuodama! Užtai nedyvai, 
kad daugelyje vietų jie sta
čiai pradėjo ,,buntavoties”, 
kilti prieš savo vyresnybę, 
daužyti, kas tik po ranka pa
kliuvo; daugelis, da beve
žant, pabėgo.... Bet štai 
po ilgos, ilgos kelionės visai 
nuvargę, pailsę, išbadėję nu
važiavo į vietų ir da baise
snius daiktus pamatė: šim
tais randa nelaimingus karei
vius sustirusius nuo šalčio; 
tūkstančiais krintą nuo neti
kusio maisto, nuvargimo ir 
visokių ligų; visi apiplyšę, 
suskretę, kad net baisu žiū
rėt; bradas baigia ėsti, o vi. 
šoki ponai, kad kemša, tai 
kemša sau kišenes.... Nieks 
jau nebenori to karo, nieks, 
dargi oficierai, nebesitiki, 
kad galėtų japonus įveikti, 
vienog caro valdžia neatlei
džia ir vis breda ir breda to
lyn: Negana da jai tų šim
tų tūkstančių žmonių, ten ga
lų gavusių, negana bekojų, 
berankių ir teip visokių ligo
nių, negana pinigų, ant vėjo 
išmėtytų, negana kruvinų a- 
šarų ir kraujo! štai vėl bu- 

1 vo baisus mušis ties Muk
denu ir Telinu. Apie 
du šimtu tūkstančių žmonių 
tapo ten užmušta ir sužeista; 
ten ir musų broliai galų ga-

■ vo.... Nebepamatys jau 
jų daugiau našlė-pačios, ne-

i be#lamonės jie savo mylimų 
• vaikučių, nebesugrįš į savo 

gimtinį kraštų: kraujais ap
sipylę, jie liko kur pamesti 
plikam lauke, laukiniai žvė- 
rįs ir paukščiai, rasi, jau su
draskė jų kinius....... Pa
likusi daugybę maisto, dra
bužių ir ginklų, maskolių ka- 
riumenė bėgo; apie 50 tūk
stančių žmonių japonams pa
kliuvo į nelaisvę, kiti, protų 
įgiję, patįs pasidavė..........

Tai buvo tokia baisi sker- 
dynė kokios da nėra buvę vi
sam šitam kare. Daugelis 
mislijo, kad bent dabar pri

sisotįs tie budeliai nekalto 
musų kraujo, bet kas tau da
vė: visų bėdų jie sumetė ant, 
teip garbinamo seniau, Ku* 
ropatkino, atstatė jį nuo vy
riausiojo jenerolo vietos, į jo 
vietų paskyrė kitų, ir žada to
lyn skersti žmonis. Prapul- ’ 
dę tuos vyrus, kuriuos rude
nį paėmė, dabar rengiasi nau
jų mobilizacijų apskelbti tose 
vietose, kur da jos nebuvo; 
rengiasi šaukti ir raudonbl- 
liečius....

Vyrai! nors dabar susipra- 
skit! Neneškit į tų prakeik
tų karų savo galvų guldyt! 
Kad ir su ginklais rankose 
verstų eiti, priešinkitės! Pa
tys taisykitės sau ginklus ir 
kilkite prieš tokių valdžių, 
kuri tesirūpina turtingųjų 
reikalais, o mus laiko gyvu
lio vietoje, išsiurbia iš musų 
paskutinius syvus ir da gyva
stį atima! Jau yisur kįla pa
sipriešinimas caro valdžiai; 
visi jau suprato, kad ji nie
kam netikusi. Daugelyje 
miestų jau pilasi dėl to dar
bininkų kraujas; kįla prieš 
savo skriaudėjus-ponus, bado 
prispirti, sodiečiai; Lenkija 
ir Kaukazas visas sukilęs.... 
Prisidėkite prie jų ir jus, tik 
nedaužykite šeip žmonėms 
langų, neplėškite sankrovų, 
neskriauskite nekaltų žmo
nių, nemuškite žydų, ,,bam- 
bizų” ar maskolių beturčių 
— juk ir jie toki-pat, kaip ir 
męs, žmonės, ir jie velka ant 
savo sprando ne lengvesnę už 
musų naštų! Geriau palikti 
devyni abejotini biaurybės, o 
ne nubausti vienas nekaltas! 
Visur, kur tik galėdami, gar
siai kalbėkite, kad jums ne
reikalingas tas kvailas karas; 
ūkininkai, rašykite tokius 
nutarimus per valsčių susi
rinkimus, atsisakykite moke
sčius mokėt! Teskamba vi-

1 sur d rusus musų šauksmas:
Mums nereikia karo!
Teprasmenga caro valdžia!

1 Tegyvuoja žmonių valdžia! 
Tegyvuoja socializmas!

‘ 22-III-05. „Draugo Or
ganizacija.

Atsišaukimas.
DRAUGAI! Štraikai.... 

Šttaikai be galo.... T. Jie, 
it maras, eina iš fabriko į fa
brikų, iš miesto į miestų, jie 
apima geležinkelių linijas, 
randa sau vietų ant garlai
vių......... Štraikai visoj Ro-
sijoj. Tai kova darbininkų 
už savo geresnį gyvenimų — 
kova su fabrikais, — kapita
listais. Sunku mums kovo
ti! Įstatymai caro valdžios 
negina musų reikalų, — ne • 
tik kų negina, bet jie mus,tie
siog,’ smaugia. Įstatymuose 
užginta mums vienytis į 
draugystes, laisvai rašyti 
knygose ir laikraščiuose apie 
savo padėjimų ir kokiu budu 
geriau kovoti už jo pagerini
mų......... Laisvai rinktis
ant susirinkimų, laisvai kal
bėti mums užginta..........
Męs negalime dalyvauti val
dyme viešpatystės ir caro 
valdžia išduotų tokius įstaty
mus, koki jai tinka, o męs tik 
tempiame jų slogų. Štai, kų 
mums duoda caras ir jo val
džia, užtarėja tamsos ir ne
teisybės. Mums nėra jokių 
tiesų, kurios apsaugotų mus 
nuo fabrikanto godumo ir 
prispaudimų. Sunki mus 
kova. Kų męs išgavom nuo 
fabrikantų vakar, tų jie 
mums artima šiųdien — nėra 
tos dienos, kad fabrikantai 
nelaužytų savo prižadų — jų 
sauvalė neranda savo rūbe
lių. ... Ir tas tik dėlei to, 
kad Rosijoj yra caras su savo 
valdžia, kuri nuo galvos iki 
kojų apsitaškius krauju savo



LIETUVA

įmonių. Caras ir jo valdžia 
— Maskolijofi žmonių bade- 
li& Jis nori nuakandyti 
žmonių kraujuose visą Ma- 
akoliją, idant tik ji neberei- 
kalantų savo tiesų, ir krau
jas upSmis plusta ir bėga ga
tvėmis: Rygos, Liepojaua, 
Maskvos, Varža vos, paties ao- 
stapilio, Peterburgo. Drau
gai! Šalin caro valdžia! Per
stokime tikėti į gerumą savo 
galvažudžių ir budelių!.........
Vienybėje tinau išgany
mas! Susivienykime, lietu
viai, žydai, lenkai, rusai, žo
džiu — visi, kas tebenori bū
ti yergu ir pastumdėliu caro 
valdžios ir kas nori sutrupin
ti savo jungą! Vienybė — 
musų t&ganymas.... —te
gul plevėsuoja ir purena ant 
demonstracijų raudonos vė- 
lavos visų tautų, teskamba 
visose kalbose: „šalin caro 
valdžia!”

Šiaulių
L. 8. D. D. P. O.

Nashvillb, Tbm. Sudegė čia 
didžiausia trioba Vanderbilto uni
versiteto. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 200000 dol.

Mountreal, Canada. Kliošto
riuj Šv. Genovefos Quebece siau
tė gaisras. Sudegė prie to 8 mer
ginos mokintinės, viena miniška ir 
4 teip moterys. ,

Tanopah, Nzb. Nežinomi pik- 
tadėjai pavaišino degtine sumaišy- 

jta su mediniu alkobolium keliasde
šimtis vyrų. Nuo to 20 ypatų pa
simirė, o piktadėjai pasprūdo.

Gubernatorius La Falette, Wis- 
consin valstijoje užtvirtino bilių, 
užginantį dirbimą ir pardavinėji
mą papirosų ir popieros papiro
sams toje valstijoje. Bausmė už 
peržengimą išneša nuo $5.00 iki 
$500, arba nuo 30 dienų iki 6 mė
nesių kalėjimo.

Isz Amerikos
Vaistas nuo vėžio.

Nzw Yori. Čianykščiame Flo- 
wer ligonbutyj pradėjo taikyti nau
ją vaistą prie gydymo vėžio ser
gančių ir taš išduoda kuo geriau
sius vaisius. Naujas vaistas — 
yra tai radium, bet ne grynas, tik 
sumaišytas su kitokioms mede- 
goms.

Clkvzland, Oh. Kokia tai Ma
rė Dickerson’ienė nuo 20 metų 
naktimis miega stovėdama, pasirė
musi prie sienos. Daktarams ji 
sako, kad lovoje ji negalinti gulė
ti, nes jai rodosi, jog puolanti į 
pragarą ir ten kenčianti sunkias 
kančias. Nežiūrint ant teip nepa
rankaus pailsio moteris išrodo ge
rki ir nejaučia nuvargimo. Dakta
rai negali sužinoti, kas tam 
priežasčia.

be penėtojų, teipgi politiškos ir 
ekonomiškos laisvės, laisvės susi
rinkimų, kalbos, rašto. Švęsda
mi 1 dieną gegužės, parodo so- 
lidariškumą viso svieto darbinin
kų. šventė ta įsteigta ne kapita
listų, ponų valdonų, nė kunigų, 
bet pačių susipratusių darbininkų. 
Todėl visi darbininkai ir darbinin
kės svękime tą dieną, apvaikščio
kime vienatinę musų šventę, kel
kime demonstracijas prieš musų 
skriaudėjus.

Lietuvos Sūnų Dr-te Brooklynie, 
ant paminėjimo darbininkų šven
tės, parengia prakalbas, kurios at
sibus 30 d. balandžio, 2 vai. po 
pietų, svetainėj Pale Hali, 9193 
Grand st. Brooklyne.

Kviečiame visus darbininkus ir 
darbininkes susirinkti kuo skaithn 
giausiai ant minėto susirinkimo.

Po prakalbų bus liuosos disku
sijos. Kiekvienas, kas tik norės, 
galės gaut balsą, Įžanga už dyką 
visiems.

Kviečia Lietuvos Sūnų Dr-tBs 
Agitacijos

kaipo vienintelę darbininkų Iven

Tą dieną bus prakalbos, deklia- 
macijos ir dainuotos tautiškos dai
nos.

Prasidės pirmą valandą po pie
tų, trauksis iki vėlybam vakarui, 
ant L. P. C. Kliubo salės ant Dra- 
ber avė.

Jei bus pritarėjų užtektinai, 
galima bus vaikščioti nors vidury
je svetainės, maršuoti po raudona 
vėla va.

Norintiejie prisidėti prie šven
timo 1 gegužes — tesikreipia prie 
pirmsėdžio kuopos L. L. Susiv. 
V. S. Zubricko, kuris sutaikys vis
ką gražiai.

Darbininkai ir darbininkes! mes
kim darbus pirmą dieną gegužes 
mėnesio ir pabandykim nors pirmą 
sykį, bet su meile atšvęsti tą teip 
svarbią dieną.
,,Šalin despotizmas ir vergystė!
Te gyvuoja darbininkų laisve ir ly- 

[gybėl” 
Kuopos raštininkas.

Komitetas.

yra

Isz darbo lauko.

Pasimirė politikierius.
WashingTon, Con. 21 d. ba

landžio pasimirė pagarsėjęs gana 
Amerikoj ne kokiais nors ant žmo
nijos labo nuveiktais darbais, bet 
purvinoms politiškoms intrigoms, 
politikierius, Washingtono senato
rius Orville Platt.

_ Apvogė italijonus.
Alubton, Pa. Vienuose nak

vynės namuose *20 italijonų vagi
lius apsvaigino su chloroformu ir 
pavogė 3000 dok Mena, kad tą 
padarė agentas Teneko, kadangi 
jis potam iš miesto prapuolė.

Omaha, Nkbr. ‘ Šitose aplinki
nėse 20 d. balandžio siautė sniego 
dargana. Siautė prifc-To ir vėtra, 
kuri pasiekė peį, -aplinkines Peori- 
jos,Hk-E«Sf Peorioj vėtra su- 

, griovė porą triobų, o daug pagadi
no, ant farmų nuplėšė triobų sto
gus.

Gorkio pasadntan suuos.
Į Sųviennytas Valstijas pribuvo 

pasavintas sūnūs .garsaus masko
liško raštininko Gorkio, Mikalojus 
Zavalski, 21 metų jaunikaitis, ku
ris apsiiankysęs po visus dides- 

, nius miestus laikydamas prakalbas 
apie socijalizmą.

Žemes dr'elM*jimax
K koku k, I a., ir aplinkinėje patė- 

•myta žemės drebėjimas, kuris vie
nog nepadarė jokios blėdies.

i J. J
Nupirko milijoną akru.

Sikzston, Mo. Viena kompani
ja, kurioje pirmininkauja vyskupas 
Glennon iŠ St. Louis apipirko čion 
milijoną akerų žemės, su mieriu 
apgyvendinimo ten katalikų iš New 
Yorko ir New Orjeanso. Kaip ro
dosi dar kitas šimtas tūkstančių 
žemės bus apipirkta.

Bankas apvoktaa ant $1500000.
Milwaukkk, Wis. Pirmas tau

tiškas Bankas 25 d. balandžio tapo 
uždarytas, pasirodžius, kad yra 

* dalinamas terp banko paties virši
ninkų. Suareštuotas banko pirm- 
sėdis Fr. G. Bigelow prisipažįsta 
pats banką apvogęs ant $1500000, 
nuopuolio laukiama ant $8000000. 
Jo raštininkas, kuris jam dardirbi- 
nėjo knygas, yra pasprudęs.

Bxpliozljos.
Kingdon, Ont. Ant rąpdo gar

laivio „Scout” ezpliodavo garo re- 
zervoaras. Expliozijos 8 ypatos 
likosi užmuštos, o 4 trūksta, su 
kurioms nežinia, kas atsitiko.

Griznsburg, Pa. Namuose Jo
no Kimole atsitiko expliozija ga- 
zalinos butelio, iš kurio išsipylė 
deganti, gazalina ant arti stovin
čių vaikų. 3 vaikai sudegė, vie
nas teip sunkiai tapo sužeistas,kad 
ant jo išgijimo nėra nė mažiausios 
vilties. Prie gesinimo užgimusio 
gaisro 8 ugnagesiai likosi Sužeisti. 
Du kaimynai, kurie bandė gelbėti 
iš degančių namų vaikus teipgi li
kosi sužeisti.

Charlzston, W. Va. Cabin 
Creek kastynėse, netoli Kayford, 
atsitiko expliozija, kuri užgriovė 
dalį olos ir užkirto 10 darbininkų 
išsigelbėjimo kelią. Keturi likosi 
baisiai sužeisti dar gyvi ištraukti, 
o šeši yra negyvi oloj.

1 Dknvkr, Cal. Darbai 
čia pusėtinai. Yra pora Smelte- 
rių ir kitokių dirbtuvių. Papra
stas darbininkas gali uždirbti nuo 
$1.50—3.00 ant dienos. Naujas 
šteto gubernatorius užtvirtino tie
sas 8 vai. darbo, bet tik tokiuose 
darbuose, kurie kenkia sveikatai; 
kitokiose vietose reikia dirbt 10— 
12 vai. ant dienos.

Lietuvių yra čia 6 šeimynos ir 
keli pavieniai; lenkų yra diktai, jie 
turi savo bažnyčią ir kunigą. I

J. M.
1 Wilkks Barrk, Pa. Vietinės 

anglių kastynės ir apielinkės dirba 
dabar labai gerai ir kaip sako dirb- 
sę pilną laiką per visą vasarą. 
Išėmimas anglies minėtose apie- 
linkėse pasiekia kartais gana didelį 
aukštį. Žinovai tvirtina, buk kom
panija iš laiko nori apsirūpinti si? 
atdėliu anglies prieš galimą štrai- 
ką pavasario 1906 m.

5 Chicago, III. Bardaskučiai 
susitaikė su darbininkais. Ant to
lesnio laiko mažiausios algos pa- 
gelbininkų turi būti 12 dol 50% 
nuo uždarbio virš 18 dol. ant san- 
vaitės. Barzdaskutinyčios turi 
būt uždarytos 4 vai. vakare, suba- 
toj 10 vai. vakare, o serėdoms nuo 
12 vai.

T Mahanoy City, Pa. Darbai 
Šitose aplinkinėse eina dabar ge
riau negu pirma. Dabar visose 
kastynėse dirba; stovi tik New 
Boston kastynės, bet ir jose prasi
dės darbai liepos mėnesyj. "Norį 
darbai eina dabar geriau, bet yra 
vis daug žmonių be darbo.

1 Chicago, III. Štraikas išva- 
ziotojų Montgom^ry Ward Co., 
iššauktas prijautimui štraikavu- 
siems rubsiuviams, tapo atšauktas 
be pasisekimo ir darbininkai ban- 
dis gauti savo vietas atgal prie 
kompanijos.

I Nzw York. Valdžios šteto 
S. Carolinos parengė čia specia- 
lišką biurą jieškojimo darbininkų: 
mat Carolinoj trūksta darbininkų, 
o New Yorke daugybė yra be dar
bo.

1 Yovngstown, Oh. American 
Steel Hoop Co. ketina uždaryti sa
vo dirbtuves Youngstown, Warre- 
ne, Gerarde, Greenvilley ir jų vie
toj pastatys vienas dideles aplinki
nėse Clairton.

1 Butllzr, Pa. Prasidėjo dar
bai dirbtuvėse Standard Pressed 
Cteel Co. Kompanija garsina, jog 
reikalauja darbininkų.

5 Chicago, III. Katilioriai lai
vų dirbtuvėse nutarė štraikuoti, 
jeigu darbdaviai ne pakels algų ant 
2% c. už darbo valandą.
, 1 Vandkrbilt, Pa. Darbai ly

giai kastynėse, kaip ir prie kokso 
pečių eina čia šiuom kartu gerai.

T Nxw Orlzans, La. Pieti
niuose Štetuose trūksta darbinin
kų medvilnės pliantacijoms.

eina

ISZ 
Lietu viszku dirvų.

Canada. Netoli nuo 
čia, miestelyj St. Anne de Pacatie- 
re sudegė namai prancūzo Bucbier. 
Ugnyje pražuvo 7 vaikai Buchie- 
ro. į .4

Iš Brooklyno, N. Y.
Švęskime I d. gegužio, vienin

telę darbininkų šventę, kurią ap
vaikščios visos pasaulės darbinin
kai. Tą dieną, kas metą apvaikš
čiodami, jie parodo savo skriaudė
jams, kad supranta savo padėjimą, 
parodo šio laiko valdytojams svie
to, jog ir darbininkai reikalauja 
sau lygių su kitais tiesų, rei
kalauja 8 valandų darbo dienos, 
viešais kaštais aprūpinimo darbi
ninkų senatvės arba nelaiminguo
se atsitikimuose nužudžiusių svei
katą, aprūpinimo našlaičių, likusių

Iš Wilkes Barre, Pa.
Paėmęs laikraštį su džiaugsiu 

pamatai, kaip aukos tautiškiems 
reikalams duosniai plaukia prie 
kožnos progos susiėjimo būrin 
musų tėvynainių; ar tai ant krikš
tynų ar vestuvių ar šeip kokių su
sirinkimų kožnas deda aukas kiek 
kas gali, bile tik pastūmėti musų 
lietuviškus reikalus pirmyn, ar su
šelpti pavargusius tautiškus darbi
ninkus. Tik gaila, kad to negali
ma pasakyti apie čianykščius lie
tuvius; iš musų krašto aukų nesi
girdėti jokiems tautiškiems reika
lams.

Rods, girdi labai daug aukau
jant musų brolius ir tai ne vien 
centais bet ir doleriais ir dešimti
mis, tik gaila, kad tos aukos eina 
ne saviems, tik svetimiems, iš ko 
mums puskui būna tik gėda ir pa
žeminimas.

štai paveizdon, paėmus atsitiki
mą 15 d. balandžio; vienam par-' 
gabenus raugalo prisirinko pilna 
grįčia ir gėrė per naktį, o kada ge
rai visi įšuto pradėjo kumščiotis ir 
lermą kelt; ant lermo pribuvo 
miesto sargai, ir būnant po 12 
nakties ir nedėlioję, nugabeno su
čiuopę 11 ypatų į šaltąją, už ką, 
žinoma, turėjo visi gerai užsimo
kėti.

Nebūtų dar teip didelė gėda, jei 
tą padarytų koki netikėliai, bet 
čion buvo visi tikri geri katalikai, 
kiti net bažnytinių draugysčių 
viršininkai (vardas ar prigulėjimas 
prie pagirtinų įstaigų nėra dar da- 
vadu gerumo keno nors. Rd.). 
Broliai wilkesbarriečiai katalikai, 
pameskime blogus darbus ir mė
ginkime atsižymėti kuomi nors ge
ra; mokinkimės blaivystės ir mei
lės artymo kad ir nuo tų, kuriuos 
vadinate bedieviais. Skaitykime 
laikraščius ir knygas, o tąsyk mo
kėsime praleisti laiką priderančiai, 
smagiai, su ramia širdžia ir išteksi
me paaukauti po keletą centų ir 
teip svarbiems musų tautiškiems 
reikalams.

Tikras katalikas.

Iš E. 8L Louis, 111.
Lietuvių yra čia diktas būrelis, 

bet besidarbuojančių ant musų 
tautos labo yra labai mažai, per 
tai ir vaisių darbo nematyt. Ant 
susirinkimų, vietoj kokių reikalų 
pastūmėti pirmyn, kiekvienas trau
kia atgal ir per tai musų tautiškas 
vežimas, sykį nuklimpęs, stovi ant 
vietos.

Pereituose metuose tautietis Ra- 
zokas surganizavo tautišką drau
gystę S. Daukanto ir 88 Susiv. 
Liet. Am. kuopą. Būdamas kuo
pos sekretorius, ant materijališko 
sudrutinimo kuopos ar draugystės 
užmanė leisti ant išlaimėjimo laik
rodėlį ir tikietuą išsiuntinėti vi
soms Susivienyjimo kuopoms. 
Traukimas turėjo atsibūti 4 d. ko
vo, bet tuom tarpu Ražokas pasi
traukė iš draugystės ir nepaliko 
adreso ir užmanymas, nors ant jo 
įvykdinimo padėti buvo kaštai, nė 
galėjo būt išpildytas. Pinigus už 
parduotus tikietus turime grąžinti 
atgal.

Ant pereito susirinkimo (kuopos 
ar draugystės? Rd.), atsibuvusio 
9 d. balandžio ant Jociaus salės, 
likosi išrinkti tūli nauji viršininkai: 
vietoj vėlionio Saročkos — kasie- 
riumi aprinko J. Brazį, sekretoriu
mi — Bonetą; finansų sekr. — Gai- 
žaucką; prežidentu liko tas pats 
J. Milosevičia. Pabaigus susirin
kimą, J. Gaižauckas padavė įne
šimą paaukauti, kiek galint, ant 
tautišku reikalų, ypatingai suŠel- 
pimui revoliucijonierių, kovojan
čių už musų tėvynės laisvę. Ant 
to mierio aukavo: J. Zalinauckas 
$1.00, J. Gaižauckas 50c.; J. Bra
zys, J. Milašius, V. Bonieta, J. 
Metrikas ir A. Jonikas po 25c.; 
iš smulkių aukų susirinko 85c. tai
gi iš viso $3.10. Pinigus siunčia
me į „Lietuvos” redakciją revoliu
cijonierių fondui.

J. Gaižauckas.

Iš Waterbury, Con.
17 d. balandžio Sus. L. L. kuo

pa laikė nepaprastą susirinkimą, 
ant kurio nutarė švęsti 1 gegužes,

. Iš Thorpe, Wls.
4 d. balandžio tapo išbalsuotas 

musų tautietis p. F. Mikolainis 
pirmsedžiu Clark Co. Town of 
Wythee, Thorp, Wis.

Ponas F. Mikolainis visados at
virai agituoja už Socijal ištiškę par
tiją, kur tik randa progą:

Du metai atgal, buvome sutvėrę 
iš vietinių lietuvių ir lenkų Socija- 
listišką kuopą, bet per intrigas ku
nigų, kuopa pairo, pinigus pasili
kusius $3.66 paskirstėme reika
lams lietuvių ir lenkų revoliucijo
nierių, lenkams $1.66, o lietuviams 
$1.50, nes lenkų buvo daugiau są
narių toj kuopoj.

Paskutiniame laike matyt ir tam
sus lenkai pastojo prilankesniais 
Socijalizmui, jeigu, išbalsavo ant 
urėdo 
lainį.

atvirą socijalistą p. M i ko

lonas Kurtinaitis.

Maskoliaus sapnas..
PARAŠė V. DOROŠZVIČ.

Prieš manę stovėjo kareivis, 
pilkame, suskretusiam, suplyšu
siam ploščiuje. Jo nosis ir veidų 
žandai buvo be mėsos, išrodė lyg 
vaškiniai. Jis žiurėjo į manę liūd
nomis akimis, kaipi tas, kuris 
daug kentėti turėjo.

— Labą dieną pone! — tarė jis 
tykiai.

Aš atsakiau, kiek galėdamas, 
draugiškai ir karštai.

— Laimink Dieve, draugei
Pažiurėjo jis į manę aštriai ir at

sakė:
— Su pasimirusiais teip nekal-

Salti prakaito lašai prie tų So
džių pasirodė ant mano kaktos ir 
pasiliovė kvėpavimas.

— Kaip, kas pasimiręs? — pa
klausiau aš.

—■ Manę užmušė Port Arthure 
— atsakė jis palengva. — Nenusi
gąskite, aš vien norėjau jus atlan
kyti .... Jus pažįstate manę?

-—.Kokia tavo pravardė? Pa
lauk, aš atsiminsiu!

— Ten buvo žmonės, kurių nuo 
dūmų pa juodavę veidai iš grabių 
ir kazematų žiurėjo. Jie ne atsa
kinėjo ant klausymų, rodėsi, kad 
nieko nesupranta. Tai buvau aš. 
Nebuvo tai gyvi žmonės, tai buvo 
šešėliai — tai buvau aš. Skorbu- 
to apvaldyti žmonas, su atidary
toms žaizdoms grįžo iš ligOn bučių 
ant pylimų ir kovojo toliau — tai 
buvau aš, pone. Aš tik paprastas 
kareivis; laikraščiuose nėra mano 
pravardės.

Jis patylėjo valandėlę.
Mes sėdėjome ten grabėse. Feld- 

vebelis pasakojo mums ką ten. 
Jis kalbėjo apie apgulimą Seva- 
stopoliaus: Takutino regimentą 
užsiuntė užlieti priešą, kad jo ati
dą nukreipti nuo didžiųjų pajiegų. 
Iš to regimento sugrįžo tik 11 ka
reivių; jie savo pareigas išpildė: 
dabar kitur iškovosime laisvę, ka
dangi ant tos paaukavome vieną 
regimentą, vieną čielą regimentą 
.... Manę vienog užmušė Port 
Arthure. Apie manę čia negal būt 
kalbos.... Jus, žinoma, skaito
te laikraščius; ten yra, jeigu ne 
viskas, tai visgi šis tas. Jus todėl 
žinote, kaip ten ėjosi.a Bet mes 
iš lauko neturėjome nė jokių ži- 
niųr mes buvome - * * ■* 
mes teipgi esame 
Taigi užsimaniau 
jiems einasi, ar jus 
narni, kaip mes ten. Aš iš pradžių 
buvau Port Arthure. Atsiminkite 
gerai dieną — tai buvo 26 sausio, 
kada karė prasidėjo. Ką gi veikė 
tąsyk anie pas jus tą baisią dieną?

Manę apėmė toks jausmas, kaip 
tąsyk, kada sulaukęs 16 metų ėjau 
prie išpažinties ir kunigas paklau
sė, kokias nuodėmes papildžiau. 
Kraujas pakilo į galvą, lupos už
sidegė nuo gėdos, akys prisipildė 
ašarų. Man rodėsi: geriau mirti, 
negu prisipažinti: ne, ne, to aš ne
padariau. Baimė vienog apleido 
manę ir ant galo tykiu balsu pasa
kiau: teip, aš nusidėjau.

Ir dabar reikėjo prisipažinti.
4- Tą dieną aš buvau teatre ant 

buleto, atkako mat Pepita, pagar
sėjusi sviete šokėja. Aktų tarpuo
se varėme ginčus apie šokėjos ga
bumą.

atskirti, nors 
jūsų broliais, 

pažiūrėti kaip 
teipjaii kanki*

—Gal nežinojote t^syk.kas „ten” 
atsitiko?

AŠ nuleidau žemyn akis ir ne 
drąsiai tariau.

— Bet jie visi žinojo!
Su liudnu nusišypsojimu ir pasi

gailėjimu, paklausė jis:
— Bet ta šokėja, ar labai jums 

patiko?
Sustojo mano kvėpavimas.
— Aš nežinau, negaliu gerai at

siminti. Aš sėdėjau ten ir mačiau 
čielus kalnus negyvų kūnų. Kad 
japonai dešimtį metų rengėsi į ka
rę, aš žinojau; teipgi žinojau, Jcad 
pas mus nieks nemislijo pirm lai
ko siųsti ten kareivius. Viską,kas 
turės atsitikti, aš pirma perma- 
čiau. Todėl netėmijau, kaip prieš 
manę šoko. O kiti.... aš prisie
kiu Tau.,.. ir jus buvote jų širdy
se.... visi, visi.... iš visos šir
dies ....

— Bet jus sakote, kad apie vis
ką žinojote. ’

— Klausyk, aš noriu tau bjau
riausią papasakoti. Septyni me
tai atgal aš buvau Japonijoj ir ga
lėjau ten aiškiai matyti rengimąsi 

.į karę su Maskolija, Visi svetim
taučiai, kurie dešimtmečius gy
veno ten, pasakojo, jog laponija 
rengiasi į karę su mums. Tas be- 
sirengimas traukėsi tąsyk jau per 
8 metus. Kada Yokahamoj, ant 
užmanymo pramoningos įtaisos 
prasidėjo tarybos, likosi nutarta: 
dabar ne laikas rupintiesi apie 
pramonę, ateina karė su Maskoli
ja, reikia laukti, kaip ji pasibaigs. 
Japonija rengė milžiniškus darbus, 
rengė galingą laivyną; krašto gi 
viduriuose, kur svetimtaučių ne 
buvo, buvo mokinami kareiviai. 
Mes, kurie nuo seniai gyvenome 
Japonijoj, tą viską žinojome ... 
Sugrįžęs namon, aš norėjau per
sergėjimus pagarsinti. Aš para
šiau, bet cenzorius, urėdninkas, 
viską, kas turi būt uždrausta, turi 
pirma perskaityti - išbraukė viską, 
ką aš parašiau,* tardamas: „pra
šau labai, ne jokių erzinančių, sė

jančių neramumą frazų! Kokią tie 
maskoliški raštininkai turi man į ją 
rašyti tik apie erzinančius, bjau
rius dalykus ir tai krašte, kur teip 
daug gero ir gražaus. Kodėl ne
rašote jus apie svarbius dalykus? 
Ar tokių nėra gana? Apie karę 
negalima nieko garsinti.

— Ir jus paklausėte?
— Mes visi klausome urėdninkų 

prisakymų.
— Bet kaip ilgai, kaip toli eina 

jūsų paklusnumas?
— Jis ne turi galo, neišnaikina

mas, amžinas, iki paskutiniam at- 
sidusėjimui ir dar toliau. Klausy- 
kie tik, klausykis 1 Tą pačią die
ną — tik gal ne norėsi tikėti, bet 
tas buvo paskui laikraštyj, taigi 26 
d. sausio, buvo mums prisakyta, 
ant Dievo malonės, saugotiesi er
zinti japonieČius. Aš apskaičiau 
tąsyk laiko skirtumą terp tolimų 
rytų ir čia, kad tikrai žinoti kada 
tas pasakymas likosi išduotas. Ir 
suradau, kad tas buvo tame laike, 
kada japoniečiai musų mūšio lai
vus išmetė į padanges.

— Tai pas mus buvo naktis,bai
si naktis 1

— čia buvo dar diena, liūdna, 
nusiminimo diena....

Jis petraukė man švelniai, drau
giškai.

— O, pone, palikite tą, nesier- 
zinkite. Ksmgi senas žaizdas 
draskyti.... Tas jau seniai pra
ėjo.... Aš numiriau utarainke, 
21 dieną Šito mėnesio. Po tai die
nai gal perėjo jau 11 mėnesių.

— Karė traukiasi jau 11 mėne
sių.

— Taigi teip kaip Sebastopoll... 
Aš numiriau ligonbutyj; vaistų ne 
buvo, daktaras bėgiojo kaip pa
siutęs. Ant galo jis sušuko: na, 
tai jau po viskam.... na dabar 
jau mes viską gausime, teipgi vai
stus. Ką jis tąsyk mislijo? Kam 
gi buvo po viskam? Ar mums? 
Mes žiūrėjome į jį ir ant galo su
pratome, kad mums nėra jau nė 
jokios vilties. Bet mes, pone, ne 
norėjome mirti! Mirti tą dieną 
mums rodėsi baisu. Port Arthu- 
re buvo teip tyku kaip ant kapi
nių; tokios tykumos, tokio ramu
mo per čielus metus mes ne per
gyvenome. Mislyti, kad šiądien 
tavą ne užmuš rodėsi mums įsta
biu. Dabar, svajojom mes, eisi
me namon, į musų šeimynas, pas 
vaikus! Mes juos vėl pamatysi
me!.... Ir tokioj valandoj, po
ne, toj minutoj, kada rodėsi jog 
visi kentėjimai išnyko, mirti! 
Teip, lygiai tąsyk, toje minutoj, 
kada aš numiriau, prieš aušrą.

— Tą patį utarninką, beveik ta
me laike, aš buvau teatre. Davė 
veikalą........... kaip jis vadinasi?
„Klioštoriuj” arba kitaip, pana- 
našiai. Aktų tarpuose kalbėjome 
apie dalykus be vertės.

Man rodėsi, kad jis man norėjo 
pertraukti. Jo išbalusios 
nusišypsojo ir jis paklausė:

— Na, koki ten buvo tie 
kai?

Jo klausymas ir jo juokas 
man ne malonus.

— Klausyk — sušukau — aš pri
siekiu tau, kad aš tąsyk tik apie 
■korbutu sergančius kareivius ant 
tvirtynės pylimų mislijau. Aš 
mačiau tuos nelaimingus ir žinau, 
kas tai yra.

Kaipgi tas buvo galimu?....

Kaip tokia liga galėjo pereiti į to
kius biauramusl Kąs tam kaltas? 
Kas turėjo apie tai rupintiesi? Aš 
pažįstu rytus ir žinap, kad ten tu
ri gerų vaistų nuo skorbuto. ■ Visi 
chiniečiai pažįsta tą vaistą ir jie 
butų visi išmirę, jeigu to vaisto 
nepažinotų. Ir ką ten visi žino, 
nieks nežino ir nežinojo pas mus. 
Tas buvo, apie ką aš mislijau tą 
vakarą, kada tu numirei ir tas įva
rė manę į nusiminimą-

— Ar jus apie tai! kalbėjote, po
ne? ' i

— Aš tylėjau; męs visi turime 
tylėti.... Tau suHku tą suprasti, 
nors ir tu papratęs )>uvai be prieš
taravimo klausyti. i Bet pasirupin- 
kie tai suprasti mano vargingas, 
žiniose ir turtuose jaunesnis, bet 
datyrimuose skyrsiuos broli. Mes 
turime visada klausyti žodžių: „Tai 
ne jūsų rūpestis!” |

Al matau, paveikslan, kad su- 
džia klysta; aš palįstu teisybę ir 
noriu jį nuo klaidos j>ersergėti.Bet 
man šaukia: „tai ne tavo rūpe
stis!”

Aš matau, kad išduoti visai ne
teisingi padavadijimai, koki gero
vei viso krašto yra vodingi. Ai 
noriu tą prašalinti, noriu darodyti, 
kad tie padavadijimai yra vodingi, 
tai Šaukia man: „tai ne jūsų rū
pestis!”

Aš.sakau: kodėl nuo manęs rei
kalauja vien mokesčių, vien pini
gų? Al turiu ir ką daūgiau: pro
tą-, mokslą, datyrimus. Daleiski- 
te man teipgi būti naudingu! At
sako man: „tai ne jūsų rūpestis!”

Teip esu aš, teip mes visi užau
ginti. Kada gi eina apie gyvastį 
ar prapultį, klausiu aš: kaip eis 
mums ten, tolymuose rytuose? 
Kaip jums rodosi? Atsako mums: 
„tai ne jūsų rūpestis.”

Mes matome visur ir visada vien 
valdžias. Jos yra visur ir kaip tik 
mes neapsižiurime, stoja policistas 
ir klausia: Pavelykite, mano po 
nas, kokią iš tikro jus turite tiesą 
teip rezonuoti, protauti? Ar tas 
jūsų darbas? Jus norite neužga
nėdinimą platintil.

AŠ išdrysau mano naktiniam sve-

Pinigų

U Rando agentai siundo tamsias 
maskolių kaimiečių miniaa> ant ne 
maskolių, mėto prokliamacijaa 
kviečiančias skersti žydus, armė
nus, gražinus, lenkus ir kitus ne 
maskolius. Maskolijoj tiki jog 
per velykas caro agentai bandys 
surengti ne maskolių skerdynes.

lupos

daly*

buvo

Ant jo buvo begalinis nusimini
mas.

— Jus bijote vieno policiito, o 
aš nesibijojau japoniečių kanuolių 
—- atsakė jis lėtai ir liūdnai.

Aš pagriebiau jį už rankos.
— Eikš — tariau aš — aš noriu 

i tavę nuvesti į mano švenčiausią 
vietą. — Ir su prievarta įtraukiau 
jį į šalinį kambarį,kur miegojo ma
no vaikai.

— Vaikai — kalbėjo jie. — IraŠ 
1 turėjau vaikus.

— Žiūrėk — tariau aš — dėl jų 
i labo mes imam tas dideles tylėji

mo nuodėmes. Ant jų,šitų mažu
tėlių laimės! Mes norime juos 
ant žmonių užauginti, kad jie. pas
kui .... Supraskite, kodėl mes 
tylime ir apmirėme.

Ramiai, be sanjausmo pažiurėjo 
jis į vaikus. Jie buvo jam sveti
mais. Liūdnai papurtė galvą ir 
tarė:

— Ji a. ne bu s laimingi, jūsų vai
kai pone!
tJo balsas buvo teip žiaurus, lyg 

kad tas iŠ ano svieto sugrįžęs ma
tytų ateitį ir joje skaitytų.

— Kodėl, kodėl? klausiau aš. 
Vis su tuomi balsu atsakė jis:
— Jus jiems paliksite pinigų, 

pone, teipgi kitokių turtų, kadangi 
jus turtingi. Bet savo dvasios jus 
jiems ne perduosite, kadangi jos 
ne turite.

Užgautas, pertraukiau aš.
O, ne kalbėk teip! Neišmetinėk 

mums beŠirdystėš. Ne, tu dabar 
dvasia. Lakstyk po visą žemę ir 
temykie balsus, kokius tik Dievas 
priima. Klausykie visur tykius, 
prispaustus, karčius pasiskundi
mus.. ..

— O, pone, mes gyvename juk, 
ant nelaimės tik vieną kartą. Kada 
jus savo guolį laistote su ašaroms, 
o viską gerą, iš širdies einantį, rū
pestį apie vieną labą jūsų viduriuo
se uždarę laikote....

Jis atsisuko nuo manęs.
Nusiminęs, sugriebiau jį už ran

kos ir sušukau:
— Argi teip mane nori apleisti?
— Tai ką dar norite daugiau?
— Palaimink mano vaikus!
— Aš ne kunigas — atkirto jis 

aštriai. Bet toliau ramiu balsu 
pridūrė:

— Pašaukite kunigą, jis juos pa
laimįs.

Pasakęs tą, norėjo išeiti.
— Tu eini, teisingasis, puolęs 

ant kovos lauke — eini prie Dievo 
sosto, o erzini manę. Tu Augš- 
čiausiamjam nuneši savo piktumą 
ir tavo Širdyj jis skaitys išmetinėji
mus, kokius man darai.

Tykiai ir liūdnai, kaip viską, ką 
jis iki šiol pasakė, atsakė jis:

— Dabar dar ne. Mano dvasia 
dar metavos aplinkui. Kiekvienam 
iš mus puolusiam Port Arthure li
kosi užduota metavonė, vieną iš 
jus, čia buvusių, kada mes ten 
mirėme, atlankyti; tai yra skandi
ne ItfVonė. Kada ten Port Arthu
re aš miriau, buvo tyku kaip ant 
kapinių. Bet čia pas jus dar ty
kiau — kaip kapuose. Ant kapi
nių kartais girdėt pūkelių susida- 
vimas, bet kape ne girdėt nė vaba
lo ėdančio kūną. Atleiskite pone.

Al prisiartinau prie jo.

— Pasakykie man, kas tu esi, 
kaip tu vadiniesi, ii kur paeini ir 
kur tavo šeimyna?

Jis vėl atsigręžė prie manęs.
— Kągi jus galite maniškiams 

padaryti ?
—- Al juos lelpsiu 

.... aš turiu pinigų..
— Pinigų, vis nieko daugiau tik 

pinigų! Mano moteris ir mano 
vaikai mylėjo manę taipjau, kaip 
jus myli jūsų šeimyna.... ir jus 
kalbate apie pinigus, pone....

. Stovint jam teip prieš manę, už
uodžiau nuodingą, puvėsių smar
vę skorbutu sergančių. Ant jo su
teršto kareivio plošČiaus mačiau 
šlakus sudžiuvusio kraujo. Pras< 
kėtė jis savo ploščių ir tarė liūd
nai, su pamislijimu:

— Jus matote tuos šlakus. Ka
da manę pašovė į koją ir žaizda 
užsidengė su plonute oda, sugrį
žau aš vėl į mano stovyklas. Čia 
užgavo manę granato šukė; pusgy
vį pakėlė manę. Kada aš atsiga
vau ir po kelių dienų truputį atsi
griebiau, sugrįžau aš, dar su kru
vina žaizda vėl atgal, nors vos ga
lėjau ant kojų pastovėti. Stene- 
dams nuo skaudėjimų, badžiau aš 
su mano durtuvų aplinkui. -Nu
puolė netoli mus granatas, liepsna 
parmušė manę.

Jis parodė man savo žaizdą.
Atsiklaupiau aš prieš jį.
— Atleiskie, atleiskie man, ma

no broli, atleiskie viską!
Jis pažiurėjo į mąnę ir tarė:
— AŠ atleidžiu tau, bet ar atlei

si tu ir pats sau?
Tą pasakęs, jis prapuolė.
Naktis buvo juoda ir tamsi, o 

pabudimas, su sanžinia vienam, 
buvo baisus.

|| 24 d. balandžio atbalsio atmi
nimo Wa Ting Fang ciecorišku 
prisakymu likosi panaikinta baus
mė piaustymo mynop, o vietoje ■ 
jos įvesta veikus nugalabinimas. 
Rodymas galvų ir kūnų žmonių po 
nugalabinimui teipgi bus panai
kintas.

|| Londono laikraščiai pagarsino, 
buk maskoliški kareivai iš kariu- 
menės krautuvių Varšavoj dalino 
revoliucijonieriams geriausius ka
rabinus ir patronus. Už tai buk 
kariškas sūdąs nusprendė 15 karei
vių ant sušaudymo.

II Peterburge 18 d. balandžio 
buvo smarkus susirėmimas štrai- 
kuojančių Putilovo dirbtuvių dar
bininkų su policija. Susirėmime 
daug žmonių likosi sužeistų; daug 
darbininkų suareštavo.

II (statymas Prancūzijoje atski
riantis viešpatystę nuo bažnyčios, 
perėjo parlamente 422 balsais prieš 
45. Visokį įnešimai atmainymui 
ar pataisymui, su vilčia nutęsti 
balsavimą likosi atmesti.

II IŠ Berlyno praneša, buk Aus
trijos ciecorius Francas Juozapas 
pasipiktinęs iš atsitikimų ir avan- 
turų Vengruose atsinorėjęs val
dyti viešpatystę ir norįs savo val
džią pavesti sosto įpėdiniui.

Isz visur,
II Ant terptautiško daktarų kon

greso Wiesbaden, Dr. Lacųuer, 
pasiremdamas ant statistikos, ap
reiškė: kad nors amerikonai geria 
mažiau svaiginančių gėrymų, nors 
dirba ant 10% mažiau, bet gyve
na trumpiau už vokiečius: Vokieti
joj ant 1000 gyventojų turinčių 40 
—60 metų yra 179, Amerikoj tik 
170, sulaukusių 70 metų Vokieti
joj yra 78, Amerikoj tik 65. Ko
kios priežastvs tą apsireiškimą 
gimdo, D-ras Lacquer to neišaiš
kino.

H Caro ministerija vėl vilioja 
žmonis pažadėjimais paliuosavi- 
mų. Dabar žada įvesti žemiškas 
įtaisas: Siberijoj, ant Kaukazo ir 
Lenkijoj. Ne didelis tai paliuosa- 
vimas. Lenkija ir Kaukazas rei
kalauja truputį daugiau negu įve
dimo žemiškų įtaisų, visi ne mas
kolių apgyvenanti kraštai reikalauja 
daugiau, terp kitko, tautiškų tie
sų.

II Nors Port. Arthur ir pietinė 
Mandžurija jau japoniečių ranko
se, bet specijališka komisija, po 
viršininkystė pagarsėjusio menka- 
pročio Aleksiejevo iŠdavineja to
liau visokius padavadijimus, pas
kiria net visokius urėdninkus, 
mokyklų mokintojus į Port Arthu- 
rą ir Dainy. Kasžin, ar jiems ir 
algas moka?

II 18 d. balandžio atkako j Var- 
Šavą pasiuntiniai maskoliškų že
miškų įtaisų išlavinti lenkus atsių
sti savo atstovus ant susirinkimo 
žemiečių delegatų į Maskvą. Len
kai sutiko ir iš savo pusės išrinko 
8 delegatus, be abejonės ponus. 
Žemiečiai iki šiol neapreiškė noro 
išklausyti darbininkų ir varguolių 
reikalavimų.

U Madrite iš priežasties pratru- 
kitno tvenkinio ir pamatų dirbant 
naują rezervoarą turėjo vietą baisi 
katastrofa, kurioje pražuvo keli 
šimtai žmonių. Šitoji katastrofa 
iššaukė potam įnirtimą žmonių 
prieš valdžią, iš ko kilo demons
tracijos ir maištai ant gatvių.

II Czenstachowe, Lenkijoj, liko
si nušautas policijos viršininkas 
Passov. Jam revoliucijonieriai 
pranešė, kad jis bus nužudytas. 
Persigandęs maskolpalaikis prašė 
kad jį perkeltų kitur. Jo prašymą 
perdėtiniai išpildė, bet revoliucijo
nieriai nedavė išvažiuoti ant nau
jos vietos.

II H Peterburgo praneša, kad 
Japonai organizuoja jau savą ad
ministraciją po visą Mandžuriją. 
Pačtos chiniški urėdai yra apsody- 
ti japoniškais valdininkais, tvarkos 
kelių dažiuri japoniška policija, o 
kelainiai geležinkelių yra atmaino
mi ant pločio kelainių japoniškų.

II Chinų valdžia apturėjo nuo 
prezidento Roosevelto urėdiŠką 
žinią, buk Suvienytos Valstijos iš
sižada sumos 22 milijonų priklau
sančių kaipo atlyginimo už blėdis 
padarytas laike bokserių maišto,su 
ta išliga, kad toji suma butų su
naudota apšvietimo mieriams.

II Naujas Varšavos jeneral-gu- 
bernatorius, Maksimovicz, vos 
spėjo atkakti į Varšuvą, jau pada
vė carui reikalavimą, kad jį pūliuo
tų, kadangi ministerių rodą ne pai
so ant jo nurodymų.

II (Apie baisias katastrofas iš 
priežasties drebėjimo žemės pra
neša iš pietinės Azijos. Daug vie
tų ir žmonių gyvenimų likosi su
lyginta su žeme, arba visiškai pra
nyko nuo jos paviršiaus.

II Turkijoj kįla smarkesni vėl 
maištai, piaujasi terp savęs viso
kios tautos; grekai su bulgarais, 
krikščionys su mahometonais, o 
šaitano valdžioms trūksta pajiegų 
galą maištams,padaryti.

|] Vokietijoj universitetuose yra 
studentų korporacijas visokių 
vardų, bet dabar likosi išduotas 
padavadijimas, kuris -draudžia 
tverti tikėjimiškas studentų korpo
racijas.

II Brernos garlaivių kompanija 
šįmet daro geresnį biznį negu ka
da nors pirma: per 3 mėnesius šių 
metų ji turėjo ant 4 milijonų mar
kių didesnius įplaukimus negu ka
da nors pirma.

I Maskoliškas oficieras Kaspe- 
rov, kuriam pavesta -buvo1 pirkinė- 
nėti visokius karėsministerijai 
reikalingus daiktus, pavogė 60000 
rabi, rando pinigų ir nežinia kur 
išdūmė.

II Mieste Frygia, Italijoj, atsiti
ko smarkus susirėmimas štraikuo- 
jančių geležinkelio tarnų su kariu- 
mene, kuriame 3 geležinkelio tar
nai likosi užmušti, o 7 sunkiai pa
šauti.

II Garsus Amerikos darbininkų 
skriaudėjas Schwab likosi masko
liškų valdžių pakviestas į Peter
burgą. Mat jam nori Maskolija 
pavesti padirbimą didelio mūšio 
laivo.

II Ilgai besitraukę smarkus lytus 
tūluose Vengrijos kraštuose pa
gimdė tvanus, kurie daug blėdies 
pridirbo. Užtvinę vandens užlie- * 
jo anglių kastynės Alvasa.

II Studentai Peterburgo muzikos 
akademijos, už užstojimą už val
džių prašalintą profesorių Rimokį 
Kosakovą, likosi suareštuoti ir ant 
mėnesio pasodyti į kalėjimą.

II Caras ir jo tarnai nusiminę, 
kad pundai revoliucijonieriškų raš
tų patenka kareiviams, o dabar 
juos pradėjo platinti net terp išti
kimiausių caro gvardijos karei
vių.

II Peterburge atsibuvo kongre
sas visų Maskolijos laikraštininkų. 
Susirinkę nutarė reikalauti konsti- 
tucijos-Jir lygių tiesų visoms jos 
tautoms.

II 21 d. balandžio, girtas masko
lius, VarŠavoj, be jokios prieža
sties pradėjo šaudyti į praeivius. . 
Užmušė jis vieną ypatą, o šešias 
sunkiai pašovė.

II Pasibaigė Maskvoj prova už
mušėjo kunigaiŠčioSergijaps; juom 
ištikto pasirodė koksai Kalejev. 
Sūdąs jį nusprendė ant nužudy
mo.

II Ant Baltiškų jūrių siautė vėt
ros, kurios daug blėdies pridirbo. 
Susidaužė daug žvėjų laivelių ir 
kaip mena, prigėtė ir daug žmo
nių.*

II Garsus Italijos vulkanas Vešu- 
vius vėl iŠ kratero pradėjo mesti 
ugnį.
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II Italijoj pašibaii?ė štraikai tar
naujančių ant geležinkelių. Ran
das, ant išrišimo nesutikimų, suti
ko sutverti santaikos komisiją.

ll Maskoliška mokslo akademija 
atitarė reikalauti visiško pripažini
mo laisvės spaudai, be jokių apru- 
bežiavimų.

------- - , .
Ii Senatas Finlandijoje Helsin- 

torse nutarė pralyti caro, idant jis 
apimtų žandarus iŠ Finlandijos.

II Bremene sudegi laivų dokai ir 
krautuvas. Blėdys gaisro padary
tos labai didelės.

Knekždės, varnos ir kitokį

žmonės ir vaikai bu- 
pikti, apimti tingi- 

Nerviški žtno-

PRASTO ISTORIJA
Pagal A. B. Schnitaer'J.

atliko kelionę, kuri traukėsi trįs dienas ir 
dėl jų narsumo (tų reiškia erelis) ir globos 
dievų, pasibaigė laimingai (tų reiškia paveik
slas želvės, kurie yra simbolu pasisekimo).

Kas buvo vadovu indijonų? Vardus su 
pagelba abrozdinio rašto sunku nupiešti, bet 
necivilizuoti žmonės ir tų sunkumų jiergalė- 
jo. Mat vardai necivilizuotų žmonių tan
kiausiai perstatų matomus daiktus, viso
kius gyvūnus, paveikslan: šuns kailį, juodų 
varnų, greitakojį elnių; todėl ir vardus ne
sunku perstatyti abrozdiniu raštu, piešiant 
vietoj žmogaus, pavidalų to sutvėrimo, kurio 
vardas buvo vardu ypatos. Paimkime kitų 
paveikslėlį Amerikos indijonų abrozdinio ra
što. Jis perstato karžygius vieno indijonų 
vadovo. Pagarsėjęs po vardu ,,Plunksnuo-
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Kaip žvėrys jaučia oro 
atmainas?

j Terp daugelio'gyvūnų, besiarti
nant audrai, apsireiškia neramu
mas.
paukščiai pradeda ne ramiai lakio
ti, varlės kvaksi, net nerviški žmo
nės jaučia kokį ,ten neišaiškinamą 
nerviškumą. Ypač besiartinimą 
audros jaučia žaliosos,gyvenančios 
ant medžių varlės, kurios tik dėti 
pkrus lenda į vandenį.

Prieš kiekvieną audrą jos prade
da kvaksėti ir tuom apreiškia, jog 
artinasi lytus. Priežastys tokio 
apsireiškimo vienog duodasi 
lengvai išaiškinti. Prieš kiekvieną 
audrą, ant kelių, arba daugian va
landų pasimažina oro spaudimas, 
ką parodo ir kiekvienas baromet
ras, taigi prietaisa, kurią laiko už- 
turinčią parodyti orą, bet ištikro 
randančią tik oro spaudimą. Jeigu 
gi tūli gyvūnai jaučia teipgi oro 
permainas, tai tas paeina nuo to, 
kad jų kūnas yra kaipi gyvas ba- 
rometras. Kūne visokių gyvūnų 

tyra uždarytos vietos, kuriose 
.ti-ro ir garų spaudimas yra 
didesnis už atmosferos spaudimą, 
r ė tai būva mažesnis. Pilve visų 
gyvūnų ir žmogaus gazų spaudi
mas yra didesnis už atmosferos 
spaudimą. Jeigu kūną negyvo 

< žvėries, arba žmogaus perdurti, tai 
žarnos, po įtekme mažesnio atmo
sferos spaudimo išsiskečia. Pas 
gyvą gi gyvulį, jeigu pasimažina 

. atmosferos spaudimas, o tas būva 
prieš kiekvieną audrą, žarnos ir 
pilvas teipgi labiaus išsipučia ir 
tą gyvūnai atjaučia, tik, žinoma, 
ne visi lygiai. Paukščiai daugely; 
vietų, po oda, terp raumenų, net 
kauluose turi tokias tuščias vietas 
ir jos jungiasi ra plaučiais, o plau
čiai vėl, per kvėpavimo kanalą, 
jungiasi su-lauk o oru. Tokiu bu- 

_ J'du kiekvienas suma±ė]imas atmos
feros spaudimo atsiliepia tuojaus 
ant tų tuščių paukščio kūne vietų. 

' Todėl tai paukščiai jauslesni; jie 
jaučia labiaus kiekvieną sumažėji
mą atmosferos spaudimo, o tuom 
pačiu jaučia labiau ir oro permai
nas. ■ I

Tokias jau ypatybes turi iš da
lies ir žmogaus kūnas. Ypač ner
viški žmonės, moterys ir vaikai 
jaučia besiartįnančą oro permai
ną: laike audrps, arba jai besiarti
nant, nerviški 

i va nekantrus,
' nio, nenori dirbti.

□ės prieš audrą tiesiog apserga, ne 
gali užmigti.

Pasimažinimą oro spaudimo 
ypač jaučia visoki gyvūnai kalnuo
se, kur atmosferos spaudimas ma
žesnis negu žemumose. Todėl tai 
ant dugštų kalnų žmonės ir žvėrys 
greičiau pailsįa; teip, paveikslan, 
medžionės <u3.es geriausi Europoj, 
pergabenti į pietinę Ameriką, Andų 
kalnuose pasirodė netikusiais, grei
tai ilso. Žmogų augštuose kal
nuose apvaldo kalnų liga, kuri 
prasideda silpnumu, pereina į svai
gulį^ apsisunkina kvėpavimas, prie 

• to dar būva tekėjimas kraujo iš no 
sies. Tas viskas paeina nuo pasi
mažini m o oro spaudimo. Dėl 
sumažėjimo oro spaudimo pilvas 
ir žąrnos išsipučia labiau,negu rei
kia, per tai organai, po kurių įtek
me gali sumažėti pilvo garu spau
dimas darbuojasi smarkiai, o dėl 
to vėl žmogaus kūnas kalnuose 

|j greičiau jaučia pailsimą. Ypač 
smarkiai darbuojasi raumenys pri
laikanti kojų ir rankų sąnarius jų 
duobutėse. Jeigu žmogus, arba 
kitas koks žvėris, pasikelia augštai 
ant kalno, tai jų kojų arba rankų 
sąnarių kaulai nesilaiko teip tvir
tai savo lomutėse, kaip tai yra že
mumose, kur oro spaudimas dides
nis. Kad tą pataisyti, gyvulis tu
ri ištempti muskulus prilaikančius 
tuos sąnarius ir ant to žudo pajie- 
gas; todėl tai žmonės ir žvėrys 
kalnuose greitai pailsta, kadangi 
jų raumenims atseina dvigubai dar- 
buotiesi. Kadangi kalnuose oras 
labiau praskiestas negu žemumoj, 

-4 tai tuom pačiu ir kvėpavimas ten 
sunkesnis.

Dėl sumažėjimo oro spaudimo 
nepratę žvėrys kalnuose gaišta ir 
ta? urnai, kadangi prie persikeitu- 
sių sanlygų organizmas ne gali 
greitai prisitaikyti, organai nesi- 
darbuoja normališkai. Buvo atsi
tikimai, kad pasikėlę ant orlaivio 
į dedelį augštį žmonės, dėl suma
žėjusio oro spaudimo numirt, nu
sileidus ant žemės orlaiviui, su 
juom išlėkę žmonės buvo ne gyvi.

Paukščiai ne kenčia teip nuo 
persikeitimo atmosferos spaudimo, 
kadangi, kaip sakėme, kūne jų yra 
daug tuščių vietų garų susirinki
mui, kurios jungiasi su plaučiais 
ir su lauko oru, per tai sumažėjus 
atmosferoš spaudimui, pasimažina 

» * ir spaudimas garų surinkimo vie
tose. Per tai paukščiai gali pasi
kelti į tokias augštybes, į kokias 
žmogus be pavojaus negali pakilti, 
nuo didelės augštumos gali ūmai 
nusileisti į žemu nas ir tas paukš
čiams ne kenkia.

Aprašymas karžygių vieno iudijonų vadovo. . 

ta**’ (a ir b) indijonų vadovas paėjo iš Ger
vių giminės (c). V isą savo gyvenimų jie per
leido karėse. Jis dalyvavo šešiuose karžy
giuose (i ir k); dviejuose — kaipo paprasta* 
kariautojas (k), o keturiuose likusiuose (i)
— kaipo vadovas gerai apginkluotų kariau
tojų (e) iš Bulių giminės. 14 mūšių (h) jis 
galutinai išnaikino visus savo tautos priešus. 
Viena priešų kariumenė (f) jam pasidavė be 
karės ir likosi paimta į nelaisvę, kareiviai 
trįjų kitų priešų (g) nenorėjo pasiduoti ir i 
mušėsi teip ilgai, kol jų visų neišmušė, kol 
visi nepuolė ant mūšio lauko. Tų viskų ne
sunku matyt ant paveikslėlio ir, tokiu budu, 
raštų galima lengvai suprasti ir perskaityti.

Iš to paveikslo matome, jog pavidalų vi
sokių žvėrių abrozdiniuoee raštuose žmonės 
vartojo dar ant paženklinimo giminių ir tau
tų. Tos veislės simboliški ženklai pas Ame
rikos indijonus vadinosi totemai* arba dode- 
mals, o pas australiečins — kabongai*. Mums 
juokingais išroko toki vardai tautų ir tauti
škų giminių, kaip: gervių veislė, bulių gimi
nė, želvių ryšis ir 11., bet necivilizuoti žmo
nės gerai suprato prasmę tokių mums išro
dančių juokingais vardų. Mat pas visus 
žmonės, stovinčius ant žemo kultūriško laip
snio. išsiplatinusi buvo idėja jitikizmo, taigi 
ypatišku tikėjimiškų pažiūrų, įtikėjimo, buk 
dvasia žmogaus, jam pasimirus, pereina į 
kokį žvėrį (fetišų). Kiekviena tauta, kiek
viena giminė laikė už savo fetišų, taigi už 
vietų gyvenimo pasimirusių dvasių atskirų 
gyvenimų ir garbino jį kaip tikrų dievaitį. 
Persai už savo fetišų laikė gaidį, egiptijonai
— juodų jautį Apis'ų, amerikoniški indijo- 
nai — želvų, juodvarnį, gervę, elnių ir tt.. 
Prie tokio perstatinė j imo dalykų, tankiai 
maišėsi ir patsai supratimas: necivilizuoti 
žmonės, pasimirusius savo giminės sąnarius 
vadino fetišų vardais. Todėl tai jie manė, 
kad yra vaikais gervių, želvių arba kokio ki
to gyvūno, pagal tų, kokį gyvūnų laikė 
jie už savo fetišų.

Tankiausiai randa totemus ant antkapi
nių akmenų. Akmenų tokių randa daug po 
visų Ameriką, ypač gi daug jų pasitaiko ap
linkinėse ežero Huron.

Abrozdinis raštas labiausiai išsivystė 
pas senovės meksikonus. Pasinaudodami iš 
abrozdinio rašto, meksikonai įstengė sutverti 
gana žymių literatūrų visokio laipsnio, ypač 
parašė daug moksliškų raštų, kaip tai: isto
riškų, mediškų, astronomiškų, matematiškų. 
Gaila vien, kad daugybę tokių raštų išnaiki
no fanatiški išpaniški kunigai, nesuprasdami 
jų didelės vertės, laikė už stabmeldiškus ra
štus, todėl, norėdami įtikti Dievui, degino 
brangius meksikoniškus , rankraščius; tik 
mažų skaitlių rankraščių pasisekė paslėpti 
nuo bepročių fanatikų išpaniškų kunigų ir 
tie rankraščiai yra dabar išmėtyti po viso
kius Europos knygynus. Vienas iš tokių, 
paslėptų nuo fanatikų katalikiškų kunigų 
rankraštis yra dabar Vindobonos knygyne. 
Jame, paeiliui, pagal laikų, surašyta visa 
Meksiko istorija. Kitas rankraštis, atgaben
tas į Europą pulkauninko Mendozos, aprašo 
auginimų vaikų Meksike, bausmes už jų nu
sidėjimus ir viešos pareigos jaunų meksiko- 
nų, sulaukusių atsakančių metų. Rankraš
čiai tie surašyti ant gerai išdirbto elnio kai
lio.

Paduodame žemiau paveikslų vieno mek- 
sikoniško rankraščio. Jame yra įžanga Mek
siko istorijos. Kingsborongh tvirtina, kad 
tai yra senas padavimas apie susitvėrimų Me
ksiko viešpatystės. Sulygto padavimo, me- 
ksikoniška viešpatystė likosi sutverta azte
kų, kurie persikėlė ant Amerikos sausžemio 
nuo salos Azlano ir daugiau negu šimtų me
tų vaikščiojo iš vietos į vietų po platų saus-

žemį. Prisigriebę meksikoniškų jūrių, čia 
pastate miestu Tenochti Han ir užkariavę 
kaimyniškus apskričiui, sutverė didelę ir ga
lingų viešpatystę. Ant privesto paveikslėlio 
nupieštas persikėlimas aztekų ir kraštai, per 
kuriuos jie ėjo, kol neprisigriebe į Meksiku. 
Kaip matyt ant paveikslėlio, jie persikėlė 
nuo salos, ant kurios buvo šeši miestai ir 
stabmeldiška bažnyčia. Balų valdė karalius, 
ant paveikslėlio parodytas ilguose drabužiuo
se ir karalienė, su augštu galvos papuošimu 
ir veidrodžiu užpakalyj. Toliau ant paveik
slėlio stovi y pa ta su susivėlusiais plaukais, 
kuri ant valties plaukia nuo salos ant saus- 
žemio kranto. Tas reiškia persikėlimų atte
ku per jūres; kadangi nuo to laiko meksiko- 
nai pradėjo skaityti laikų, kaip mes nuo 
Christaus gimimo, tai ant paveikslėlio tas 
paženklinta ypatišku ženklu, reiškiančiu pir
mus metus meksikoniškos chronologijos. 
Pirm iškeliavimo, aztekai susirinko ant šven
to kalno, kur gyveno svarbiausias jų dievai
tis. Čia jie meldėsi, kų rodo ženklai einanti 
augštyn į dangų ir po tam jau organizuoja 
tikrų kelionę. Toliau mes matome, kad tuo
se karžygiuose dalyvavo aštuoniom giminės, 
iš kurių kiekviena paženklinta savo totemu. 
Pirmiausiai* ėjo keturi kunigai, nešanti pa
veikslus dievų keturių metų dalių. Pėdų 
ženklai rodo į kokių pusę ėjo tie žmonės. 
Per kokį laikų ėjo jie per labai vaisingų knu 
štų, kur augo teip stori medžiai, kad jų ka
mienų žmogus negali apglėbti. Kraštas tas 
daugeliui patiko ir jie norėjo čia apsigyven
ti. Bet terp dviejų giminių užgimė nesuti
kimai, dėl kurįų atsibūva tautų rodą. Vi
skas jiasibaigia tuom, kad paaukavę dievams 
žmonis, keturias gimines palieka čia, ketu
rios kitos, po vadovyste kunigų, traukia ke
lionę toliau. Toliau eina nesuprantamas 
ženklas, grupa su lekiančiu paukščiu. To
liau parodyti kraštai, per kuriuos ėjo tos ke
turios giminės, kuriose buvo augšti kalnai 
fetišų apgyventi. Visa ta kelionė traukėsi 
28 metus.

Abrozdinį raštų vartoja Amerikos indi- 
jonai iki šiai dienai. • Teip, paveikslan, 1520 
metuose, tirinėtojų partija, po vadovyste 
dviejų indijonų vedėjų, ištraukė tirinėti 
pelkėtus, giriomis apaugusiu* kraštus {tau
piuose Misaiaaippi, bet kelionėj paklydo ir 
ilgai klaidžiojo po tankių girių. Pirm ištrau
kimo į kelionę, indi jonai vedėjai užsimanė 
pranešti apie atsitikimų savo tautiečiams. 
Nuplėšė jie šmotų beržo žievės ir ant jos išrė
žė ant paveikslėlio parodytus patinėlius ir 

raštų pritvirtino prie ilgo smaigo, kurį

liįiliįl

Tirinėtoję ezpedicija.

matomoj vietoj įsmeigė į žemę. IA to pati
nėlio matyt, kari vim expedicija suaidėjo t 
europiečių ir 2 indijonų europiečiai nupie
pti bu skrybėlėm*. Expedicijoj buvo geolo
gą*, nupiepta* bu kūjai i u rankoj, sekretorius 
paženklinta* su knyga ir keturiom kitos ypa- 
toe; toliau ėjo sargyba iP 9 kareivių bu 8 ka
rabinai*. Čia dar nupieėta* koka {laukėtia 
ir želvė, sumedžioti ir suvalgyti laike trįjų 
apsistojimų, ką rodo trįs nupiešti laužai 
(fig. 13. 14 ir 15).

Nemažiau žingeidus raštas (lendatanti* 
prekišką sutartį ierp dviejų indijonų. Tas, 
teip sakant, kontraktas, parašytas ant storos

| Praktika sutartis.

popieros ir pas inijonus" turi tokių jau svar
bų kaip pas mus visoki prekiški kontraktai 
ir dokumentai. Ženklas kryžiaus viduryj 
reiškia apsimainymų. Eilė 80 brūkšnių, pa
dalintų į trįs dalis, po 10 kiekvienoj dalyj 
po užmuštu bobru — reiškia 80 bobrų kailių. 
Karabinas, kurio vamzdis nukreiptas į bobrų, 
reiškia, kad visus tuos bobrus nušovė laike 
medžionės. Toliau, dešinėj pusėj nupiešti 
trįs žvėrys: baltasis bizonas, jūrinės ūdros ir 
avis. Tas reiškia: „šiuomi apreiškiu, jog 
už 30 bobrų kailių gavau: bizonų (ameriko
niškas jautis), jūrinę ūdrų ir avį.'* Taigi, 
mat, tas raštas yra tai, teip sakant, kvitą.

(ue
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Padavimo apie susitvėrimę Meksiko vieipatystės.

Prokliamaeija gubernatoriaus Van Diemon salos į čiabuvius.

Europėjiški kolionijų viršininkai, kolto- 
nijose nuožmių apgyventose, ypač, antai, 
Australijos salų, norėdami nepažįstantiems

(Toliam bui.)

Kodėl Jonas Morkus pasi
liko nevedęs?

Humombikk E. A. Hknningo.
Jonu Morkui ne buvo moterų 

priešu, bet jis iki šiol gyvenimą 
seno vienstipio vyro Įniki už di
džiausią laimę. Ne reikėjo kęsti 
moteries piktumo, su jos nervais 
vargą turėti, nereikėjo pinigus iš
leidinėti ant pačios drabužių, o 
kelionių vasaros laike ant kaimų, 
klausyti pačios pamokslų už ma
žiausią prasižengimą, neturėjo 
vargo su tarnaitėms; vienu žodžiu, 
gyveno ramiai, galėjo čėdyti pini
gus, kartais tik, kad parodyti jog 
yra laisvu, apsvaigindavo galvą 
paimtais per mierą gėrymais. At
mušė drąsiai visus besistengimus 
visų motinų ir tetų, norinčių tverti 
poras; prie to priprato mažam 
miestelyj, kur Jonas buvo sūdo 
sekretoriumi; moterys laikė jį už 
netinkantį ženyboms ir paliko ant 
galo ramybėj.

Ant syk viskas persikeitė ir pra
džią padarė pats Jonas Morkus. 
Jo paties lupos, po ilgų apsvar
stymų, ištarė tuos svarbius žo
džius: Neina kitaip, aš turiu ap
sivesti! Priežastis vienog persi
keitimo Jono pažiūrų buvo ne ko
kia ten netikėta meilė, širdies jaus
mų prisikėlimas, bet tokį nuspren
dimą pagimdė visai prozaiški pil
vo geidavimai. Jonui mat testau- 
racijos valgis įgriso iki ausų ir jo 
pilvas šaukė atsakančio valgio 
perkeitimo. Miestelyj buvo tik 
viena geresnė restauracija ,,Pilko
sios Meškos,” kur Jonas per visą 
laiką valgė. Buvo tai gana gera 
restauracija, vienaitinė visoj ap- 
linkinėj ir senas nevedėlis buvo 
ant jos malonės ir nemalonės ati
duotas. Virėjos visos repertuaras 
susidėjo iš septynių prisakymų, 
kurie dalinosi ant septynių sanvai- 
tės dienų su neklaidingumu laikro
džio, antrinosi penkesdešimtis du 
kartu per metus. Tas mat Jonui 
ant ilgo laiko buvo ne pakenčia
mu.

Nors Jonas su visoms turin
čioms suaugusias dukteris Šeimy
noms buvo pertraukęs ryšius, bet 
su dviem, turinčioms galinčias te
kėti, dukteris užlaikė dar pusiau 
draugiškus susinešimus ir kad jo 
atsišaukimą čia ne atmes, apie tai 
jis buvo persitikrinęs. Vieną gra
žią nedėlios dieną, pietų laike, jis 
pabarškino į duris vienos šeimynos 
gyvenančios kairėje pusėj „Palšo
sios Meškos” ir paklausė labai Šir
dingu tonu apie sveikatą mamos 
ir merginos dukters.

Kaip tai mažuose miesteliuose 
yra paprotys ir kaip Jonas visai 
teisingai tikėjo, ji paprašė pasilik
ti bent ant pabandymo poros 
šaukštų sriubos. Tai prastas val
gis virėjos neturi, duktė pati 
rūpinasi apie virimą, kalbėjo mo
tina. Prašė todėl Širdingai svečio 
pasilikti ant pietų.

Morkus gynėsi. Bet ištikro jis 
to ir norėjo. Mat jis prisilaikė 
principo: „pirma apsvarstyti, o 
paskui daryti**, ir virimas juk buvo 
pamatu prie tvėrimo locnos šeimy
nos! Todėl Morkus, su nekan
trumu laukė, ką duos valgyti. 
Restauracijoj „Palšosios meškos” 
šiądien duoda šonkaulius su lęšiu
kais ir Jono pilvas raukėsi prie 
vieno pamislijimo apie restauraci
jos šios dienos valgį.

Atėjo pietus; atnešė sriubą ir 
išvalgė ir artinosi svarbi valanda. 
Jono akys nesitraukė nuo durų 
vedančių į departamentą vidurinių 
reikalų, širdis jo plakė. Atsidarė 
durys ir jo akys vėl sustingo, kada 
ant įnešto bliudo pamatė: Šonkau
lius su lęšiukais,taigi tą patį valgį, 
kokį šiądien duoda ir restaurau- 
cijoj ,,Palšosios meškos.”

Su dūsavimu ir viduriniu nusimi
nimu, raginamas Jonas galėjo pra
ryti vos porą kąsnių, bet motina 
greitai patėmijo jo kaipi nudžiugi- 
mą. Savo optimizme ir motiniš
koj meilėj protavo ji visai klai
džiai, kada ji pasakė: ar neteisy
bė, kad jus nudžiugote, radę pas 
mus tą patį, prie ko pripratote re
stauracijoj, bet tas duodasi lengvai 
išaiškinti: mano duktė mokinosi 
virimo restauracijoj „Palšosios 
meškos” ir tuomi ji jau nestovi 
žemiau už savo mokintoją, restau- 
cijos virėją.

— Ne, su visu ne,.— stenėjo 
Morkus —• viskas visai teip kaip 
restauracijoj.

— Ar ne teisybė? — džiaugėsi 
motina.

Morkus tuojaus po pietų apsi
metė nesveikumu ir greitai prasi
šalino. Tuojaus nuėjo į restaura
ciją „Palšosios meškos” ir sėdo 
prie paprasto stalo. „Dievui te
gul bus garbė, kad jis nuo tokio 
baisaus likimo ištruko. Bet liko 
dar šeimyna gyvenanti dešinėj pu
sėj „Palšosios meskos.” čia tik 
turės geriau pasisekti. Ir sekan
čią nedėlios dieną, gerai apsi
rėdęs, atsilankė jis pas kitą šeimy
ną, turinčią galinčią tekėti dukte
rį-

Teip švelniai kaip pas pirmutinę 
čia musų Jonui nėjo. Ilgai mama 
ne kvietė Svečio pasilikti ant pie
tų. Bet kad jis ne atėjo klausyti 
gražių kalbų ir pats su kalba ne 
atėjo, bet paragauti dukters pa
rengtų pietų, tai teip ilgai nesiren
gė išeiti, teip ilgai laike apgultą

tvirtynę, kol ji ne pasidavė. Po 
paslėptai kalbai motinos su duk
ters, po ilgų besirodavinimų, mo
tina prisipažino už pergalėtą ir 
išdavė teip nekantriai Jono lau
kiamą užpralymą pasilikti ant pie
tų. Morkus apreiškė, jog jis už
ganėdintas bus kad ir ii prasčiau
sio valgio; juo prastesnis valgis, 
juo geresnis.

— Visgi geriau —šnabždėjo mo
tina į ausį savo dukterei — jeigu 
mes valgį pergabensime iš restau
racijos „Palšosios meškos.” Ta
vo virtas valgis ne patiks pripra
tusiam prie nsatauracijos valgių 
vyrui, o neatsakančiu valgiu gali
ma jį iŠ syk atstumti, sunaikinti jo 
mierius. Ir po sriubai įnešė ga
ruojantį bl»udą su šonkauliais ir 
lęšiukais, visai teip, kaip restaura
cijoj „Palšosios meškos.”

Morkus iš syk ne teko žado,pas
kui kaipi pasiuto; jis atsisveikino 
teip greitai, kad paėmė net serve
tę, su kurią buvo užsidengęs 
krutinę. Nuėjęs į restauraciją 
„Palšosios meškos", prisiekė jis 
devyniasdešimtis devynis kartus, 
geriau šonkaulius su lęšiukais 
iki mirštant valgyti restauracijoj, 
negu daleisti virti tą patį kokiai 
kvailai žąsiai. Todėl tai Jonas 
Morkus pasiliko vienstipiu, neap- 
sivedė per visą amžį.

Redakcijos atsakymai.
8 kuopos sanakiui. Norint kam 

„duoti į kailį", reikia ten pabari
mą siųsti, kur užsipelnęs ant ba- 
barimo savo raštą patalpino; kitur 
patalpintas pabarimas bus nesu
prantamu. Už visą netvarką Su- 
sivienyjime Tamista kaltini Penn- 
sylvaniją, tuom tarpu kalti tam 
Susivienyjimo visi sanariai.kad ant 
seimo siunčia delegatus, kuriems 
nerupi tautiški reikalai, o ar toki 
delegatai yra iŠ Pennsylvanijos, ar 
iš kitur, tas jau vis tiek. Tamista 
bari ne tikrus kaltininkus, tik kal
tės pasekmę..

Musų pačių reikaluose, kur lai
kome už reikalą atsakyti kokiam 
laikraščiui, pats atsakome. Laik
raščiai yra ne ant to:-„Kad duoti 
kam, tai duoti,” bet jų užduotė 
tarnauti visuomenės reikalams, o 
ten nieko bendro ne turi su davi
mu kam nors-į'kaili.

TmatiszkM Bailiu Bus. Liet. Am.
Chicagoe vietine Susivienyjimo Lieta-, 

viu Amerikos86-ta kuopa perengia balių, 
subato), 29 d. balandžio 1905 K. LŠn- 
danskio saleje j»n- 8117 8o. Morgan Kr. 
kampas 81-mo Pleiso, (Bridgeport).

Balius prasidės 7-ta valanda vak&to ir 
trauksis iki It-tos nakties. Ant szio ba
ilaus bus leidžiamas ant ieslalmejimo, 
Naujas suknuotae laikrodėlio ver
tes 20 dol, už ta pati tikinta ka in sale 
inoisi.

Kvieeziamo Lietuvius ir Lietuvaites 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant mus 
Tąut'szko baliaus, didžiausios Lietuviu 
organizscijos Amerikoje. Grajls lietu- 
visski muzikantai net isz Kauno kad vis
kas poazkes. O kam laime lems, gaus 
gera laikredelf dovanai. Pelnas eis ant 
siuntimo delegato in XX seimą busivio- 
nyjimo Lietuviu Amerikoje.

Komitetas.

Darbininku reikalai.
Nedeiioj 30 d. balandžio 1905 4 vai. po 

pietų, Seoijallstu 9 kuopa turės savo mė
nesini susirinkimą, svetsineje L. Ąžuko 
po No. 3801 ant korio užkvieezia visus 
Chicagoe lietuvius, nes bus svarstomi 
darbininkiszki reikalai. Taigi darbinin
kai, kurie jaueziate skurdą, kapitalistu 
jungu ir kuriems miela laisve, lygybe ir 
meile ateikite visi kaip prigulinti prie 
kuopos teip ir neprigulinti, visus lygiai 
užkvieezia ir laisvas žodis visiems ap
kalbėjimui ateities!

L.S.P.A. 9 kuopos Komitetas.

PrakaliKMi, Dekliamacijoe ir 
Koncertas!

* Parengė L 8. P. A. kuopa isz Pitta- 
burg, Allegbeny ir Wilmerding 30 ba
landžio (April), svetainėje Silver Palaee, 
1808 ir 1805 5th avė. Pituburg, Pa. Pra- 
sides 3 vai. po pietų.

Broliai ir Seseris! Prisiartina pirma 
gegužio menesio diena, kuria pirm 15 
motu viso svieto civilizuotu tautu dar
bininku atstovai ant terptautiszko dar
bininku kongreso Paryžiuje Prancūzijoj 
nutarė szvesti kas metas, kaipo žyme so 
lidariazkumo ir tykslo vienodumo visos 
pasaulės darbininku. Taigi ant pami
nėjimą tos darbininkam teip svarbios 
dienos gegužines szventes mes parengė
me prakalbas, kurios trauksis nuo 8 iki 
6 valandai vakaro. Kalbėtojais bus 
prakilnesni musu tautiecziai. Tarpais 
prakalbu bus deklemacijoo ir koncertas 
atgrajytaa. Koncerte grajys Lietuvos 
Sun u kapelija isz Wilmerding, Pa. 
įdomu bus paklausyti. Jonas Kazlauc- 
kas ant „Corneto” grajis solo ,,Pabusk 
isz gilaus miego."

I—-ĮgĮgĮg «

Aukos reikalams revollucijinio 
judėjimo MaakolUoJ.

’ Jonas Kurtinaitis Thorp, Wis. Likn-
czius Liet. Lenkiszkai 8oe. Kuopos 81 .M

Joe Urban Coel Creek B. C
Jonas Albuszis „ „

.11.00 
.100

Reikia 1000 daiblninku geležiu keto 
darbams, amatininku pabnkims, lauku 
darbams, merginu viesznamiams, valgi- 
nyozioms ir užsiėmimam* visokio budo. 
Mes sznekame lietu visikai. (5—V)

J. Lucas. Agentas,
167 Washington K. Room 18. Chicago.

Reikaliingi 2 vyrai norinti dirbti ant 
farmos. Pirmas meneais 116.00, toliaus, 
pramokus darbe, mokėsiu po 920.00 per 
meta isztisai.

Antanas Pranaiti*, 
Box 1, Barrington. III.

Reikalingas geras barberys, gerai mo 
kantis savo darbe. Auiszaukti pu 

John Jankus,
128 Canalport avė., Chicago.

• (IV—>8)

Pigiai ant pardavimo du mūriniai na
mai tinkanti ant tnju dideliu sce.mynn 
su lotu. Savininkas Iszvažiuoja in kita 
mieste. Auiszaukite pas

C. P. Peterson, 
2955 Quinn si..

(IV-28)

Pigiai ant pardavimo geras saliuose 
vietoje lietuvio apgyventoje, prie dide
liu fabriku. Biznis nuo seniai iszdirb- 
tes. Savininkas važiuoja in Europa, to
dėl parduoda pigiai.

Julijonas Karbauskis,
2210 Lake K. kerte 22 avė., 

Melroee Perk, Ilk 
(IV-28)

Ant pardavimo pigiai groserne, kep
tuve ir cigarsztoria, puse blioko nuo lie
tu v isz koa bažnyczios. No. 639 8. Union 
Street.

" Delei permainos biznio pasiduoda la
bai geras saliunaa Ir likieriu sklodas, 30 
metu eonas, labai geroje vietoje lietuviu 
apgyventoje. Tikrži gera vieta lietu
viui. 50 pėdu frontas, gera vieta ant ho- 
telio, restauracijos arba neles, mitingams 
ir szokiams, pigi randa.

J. Kilis,
11512 Front st., Kensington, 111.

Pigiai ant pardavimo gera groeerne 
arti lietuviszk'is bažnyczios. Gera vieta 
kalbsncziam lietuviszkai ir vokiszkai. 
Priežastį mano pardavimo kad nemoku 
lietuviszkos kalbos. Auiszaukite po nr. 
151 W. 18 st., Chitago.

Chicago.

Komitetas.

Nashua, N. H Dr-te Szv. Kazimiero 
turės savo'balių snbatoj, 13 gegužio, A. 
O. H. ODaonel saloje, keru High ir 
Scbool s<*. Prasidės 7:30 vakare. Gra
jys gera lietuviszka muzika. Inženga 
vyrams 35c., merginoms 15c. Visus lie
tuvius ir lietuvaites kvieesia skailingai 
aui lankyti.

Del uknolįo kare pralai
mėta.

Vienoje didelėje karėje vyriau
sias vadas pasiuntė savo adjutan
tą duoti žinę vienam iŠ pulkaunin
kų, idant pasirengtų ant atgavimo 
kairiojo neprieteliaus sparno. Sto- 
kuojant padkavoje ^ieno uknolio, 
adjutanto arklio padkava atsiliuo- 
savo, arklys suklupo, adjutantas 
krito ir ant smert užsimušė. Karė 
liko pralaimėta, nes pulkauninkas 
nesulaukdamas nuo savo vado in
strukcijų nebuvo pasirengęs, kada 
priešas apsupo jį ir sumušė. Ne
paisymas ant mažų dalykų tankiai 
atgabena dideles nuotrotas. Kaip 
jau daug žmonių nužudė savo gy
vastį nepaisydami ant mažų kūno 
silpnybių, apsireiškusiu jų siste
moje, kaip ve: nužudyme apetito, 
nemigos ir kitų mažų silpnybių. 
Trioerio Amerikoniškas Eliksyras 
Kartojo Vyno butų juos pagelbė- 
jąs, jei jie butų ^tuojaus už jo grie
biasi. Jis sužadina pilvą, duoda 
jam norą priimti, maistą, pagerina 
žlebčiojimą, per ką dauginasi 
kraujas ir žmogus gauna naujas 
pajiegas, naują gyvybę ir gražybę. 
Yra tai vienatinė naturalilka gy
duolė,padirbta iš vynvuogių ir žole
lių. Gaunamas visose aptiekose ar
ba pas patį pabrikantą J uozapą Tri- 
nerį, 799 S. Ashland avė., Chica- 
go, UI.

Draagyscziu Reikalai
Trecaias Didelis Lietuviukas 

Balius
Chlcsgo, III. Martyno Dr-te Lietuviu 

Evangeliku parengė balių subatoj, 6 d. 
gegužio, 100S m. Reehl’s saleje, 120—2Ž4 
W. Ižth et. tarpe Jeffenon ir Union ui. 
Prasidėt 7:30 vakare, tikieua vyrui su 
moterie 25c. Bus gražus pasilinksmini
mas, musika po vadovyste Valentinavi- 
esi aus. Kviecsia visus kuoekaitlingiau- 
siai susirinkti ir smagiai lyg noro pasi
linksminti.

Komitetas. 
(V-»)

Jau Artinasi 12tas Balius.
Nedeiioj, M balandžio (April) 1905, at

sibus dvyliktas balius Jaunu Amerikos 
Lietuviu Pasilinksminimo Kllubo, Frei- 
heit Turner saleje, M17—8421 8.Halsted 
st., prasidės 5 vai. pe pietų. Grajys pro
fesorius Kiefer. Inženga vyrams 85c., o 
moterims 25c. Visi yra ssirdingai už- 
prassomi.

Komitetas.
’ (IV-M)

Balius! Didelis Balius!
Chicago. Dr-ie Teisybes Mylėtoju tu

ne dideli bailu 80 d. balanžio 1905 m. K. 
Laudanskio saleje, 8117-19-S1 8. Morgan 
st. Užpraasom visus lietuvius ir lietu 
vaitas atsilankyti ant ssio puikaus ba
liaus. Visas pelnas nuo baliaus bus pada
lintas sseip: dalis eis ant Maskolijos nvo- 
liuoijonieriu, dalis ant Lietuviu buvan- 
osiu Japonu nelaisvėj ir dalis ant Lietu- 
viszko Ligonbuosio. Deltogl Dr-te T.M. 
užprasso kuoskaitlingiausiai susirinkti 
visas Dr-tea, Kllubus, lietuvius ir lietu
vaites suszelpti savo tautiecaius visokio
se nelaimėse ir pakelt savo tautos varde.

Su pagoda
Dr-te Teisybes Mylėtoju.

(Ž»-IV)

Komitetaa. 
(5-V)

PhiladephiecsiAms 
Temykite, vienteucziai. kad ant 30te 

balandžio (nedeiioj) yra rengiamas dide
lis terpteutiszkas susirinkimas su pra
kalbomis ir dainomis. Bus visokiu tautu 
kalbėtojai.Apvaiksstinejama bus mkur- 
tuves „Kovos" ir rinkimas vieu revoliu- 
cljmio Komiteto. Atsibus ant New 
Garrick aalsa, 507-568 8. Sth K. Phila.. 
Pa. Prasidės 2 vai. po pieta Inženra 
kiekvienam 10c. Ssirdingai užkvieezia 

Komitete!.

Broliai Lietuviai žinokite.
Kad ui užlaikau visokias knygas, 

Szkaplienua. Ražancziua, Abrozeliua, 
Altorėlius, 40 gattnku popieru gromą 
toms su gražioms k vietkoms, pavincr» 
vonems'ir dainelėms, tuzinas 25c.; lietu
viszka trajanke 25c.: agentei ant popie
ru rauna gera rabate; raižydami la.szka 
inde kitę ui 2c. stempa.

J. Ignotus, (7-A7 
13 Diamond square, 8.8. Pittaburg, Pa.

Pajieszkoiimai.
Pajieszkau merginos arba naszles mo- 

kanczios vesti ukee darbe, mokestis 812 
iki 815 ant menesio. Auiszaukti ant 
adreso:

Antenas Pranaitis,
Bez 1, Barrington, III-

Pajieszkau savo brolio, Jono Gricie
ne. kurs prieaz pora melu gyveno St. 
Frencieoo, Oal. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine adresu:

Antenas Gricienės, 
1808 N. Payson St., Baltimore, Md.

Pajieszkau savo puneeses, Marcelei 
Kasparaicziukes, Suvalkų gub., Nau- 
miaeczio pavM Grinkabudžio parap , 
kaimo Šukėtu. Ji pati ar kas kitas 
teiksis duoti žinia adresu:

Ant. Juszkaitis,
814 Hamilton st., Grand Rapids, Micb.

Pajieszkau Martino Mejerio, Kazimie
ro Macejauako, Jono ir Marijonos Tri- 
joniu ir Edvardo Bryverio, isz miestelio 
Pogramancziu, Kauno gub., Raseinių 
pa v, gyveno Chicagoje. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu:
. Ant. Macejauskis,

857 33rdst., Chicago, III.

Pa j išnikau Salemano Paulukaiczio, 
Suvalkų gub.. Marijampolės pav., Ante- 
navo gm., kaimo Tamoszbudžio. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti man žios ad-
retu:

Ant. Paltenaviena, 
1726 Farr si, Scranton, Pa.

Pajieszkau Andriaus Banaicaio, su ku- 
riuom motei atgal persiskyriau OoUins- 
ville, III. Jia pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinia adresu:

Frank Martinkeviez,
Box 257. Herrin, III.

PajiMskau Meczyslovo Ramono isz 
kaimo Mondoikiu ir Jono Juzbano, pa
rapijos Smilgių, abu Kauno gub., Pane
vėžio pav. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žino adresu: v

Mikolai Szvabinikas,
924 83rdsL, Chicago.

Pajieszkau savo brolio, Ludviko Vil
niaus, Kauno gub.. Taisai u pav., Berna- 
tavo vol., kaimo Troiku, gyveno Ken
sington, Dl. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žino adresu:

Petras Vilnius, 
1942 Washburne st., Scranton, Pa.

Pajieszkau savo pusbrolio, Juozapo 
Tamulevicziaus, Vilniaus gub., Traku 
pav., kaimo Marcinkonių, gyveno 8o. 
Omaha, Nob. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žino adresu;

Miko Menkinta, 
775 Montello si, Brockton, Mms.

Pajieszkau merginos ar naszles be vai
ku prie namu darbo, vaikai mano abu 
jmduoti in klionstoriu, valka mokinasi 
ant kunigo, mergaite ant sisterkoa, asz 
esiu pats vienas naszlys. Jei patiks, ga
lės pas mane visada būti.

M. Gutauskas,
Box 108, Kevanee, Dl,

Pajieszkau savo broliu Franczinkaus, 
Ramualdo ir Juozapo Gražinsku, vy- 
riausis 8 metai.o jauniausia 4 metei kaip 
Amerikoje. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinia adresu:

Marijona Gružinsklute, 
238 W. Coal K., Shenandoah, Pa.

(ė-«)

f’irnis* Lietuviszkaa H otelis.
Matydama stoka tikros lietuviszkoe 

užeigos Brooklyne, pasirūpinau ežia ati
daryti pirma lietuviszka koteli po var
du ..River Hole!" po nr 22 Grand st. 
kur kiekvienas gali gauti czysu ruimą, 
czysta lova, gera.valgi, ruime ir atailaiui 
vieta. Prekes mano pigesnes kaip kitu.

telio atidarymo ant kurio grajys gera 
muzika. Nuo 9 iki 10 vakaro bu* duota 
alus ir valgiai už^iyka Todėl visus ap
linkinius kviecziu auilankyti.

BARBORA ŽEMAITIENE.
22 Grand st., Brooklyn, N. Y.

(»-V)

Su kuriuo puikiai galima raszyti žvil- ' 
ganczioms literoms gremste kaip tikra 
auksu? Buokele kaaztuoja 50c , 8 bon- 
ke'.es už 81.00. Galima raszyti su bile 
kokia plienine plunksna. Imamiems 
tuzinais duodame dideli nuoeztmti. Pi
nigai reikia siusti per paeito Money Or
deri adresu:

P. J. Gozefaky,
St. Charles, Mich.

(5-V)
Bo?S4.

Paaarga sergantiems vyrama.
VUi tcendieBinisl r<r*>"ri gydymui per gro 

mate* yr» Uk viliojlm* pini*:* neo lijroni* Jel-

■SsikrecsUas lytuzka bei nervink* ir kitokie

indsoU gydaolee) tu nait Ntajautit Methedn,

KoenigMberg Specialiau.

Brooklyn, Ji. Y.

Ar nori pamatyti Port Art h u ra?
Nusipirk Abroza, kuris tik ka tuojo 

isz po spaudos; parodo paskutini Japonu 
užpuoli m* ant Porto Arthuro ir jo pa
vertima. Abrozas perstato smarkiausia 
muszi Japonu su Maskoliais gražiai ir 
aiszkiai padirbtas, miera 22x28. Pre
ke...............................................................50c.

Dr.O.C.Heine
DENT1STAS

OFFISAS:
Kerte Si-aes ir So.Hilsted alyciit.

CHICAGO, ILL.

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

praplikimo vai 
John'. Hair I* 
Kam valk**c*k 
dailiai*, retai*.--------

1 nu.iau plaukai* ar pra-

JEIGU SLENKA 
PLAUKAI

> tai nelauk kol j* rtoiukal 
L BU»link*. Dailu, tankui 
E] Ir ilsi plaukai palabina 
K Smogu ir yra dulkiausiu 
L** f r lybe* turtu. Mm'i
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Naujausiai Iszrastos Medicinos: Kaujauii 

muso raiitai yra pas«ktaln<iaasi. itydo daogybs 
U<a . Plaukas tikrai ataMKina. sliakima, pials- 
ktmas. papaertus it 4aau«l kLta liga su naujau
siu bud. Radikal gydymas, paraižykite pas

Prvt. J. M. Brandus
Ndsr York ABrooklyn. U. S. A.

« J

t r

Rautai kur tu Į 
bėgt?'Nugi pan 
Petrą Salėki nes 

isztro«zkes, o 
pas ji galima atsi- 
rėdyti, nea jis turi 
puiku ir szaltA ba- 
varska alų, gardtia 
rusk a oczi*zczena 
arielka, cigarus net 

iss Havanos, o isssigerus gauni žmogus 
puiks užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiao su tomistą kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu tr mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacs ui tlumocziu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pa* ma
ne, o asz jum patarnnusiu ui dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

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

(Tarne 33-ios ui. ir 33-ioPl.) 
Telephonas Yards 6012.

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

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

Sfls $30 Auksinis Laikrodėlis
ZHdSi įtaria proga pirtti gritausša gryno aatao 
nzArodrl* u) aonsiaa.'Utij prato. Lukštai yra ti
ktai auksuoti, grašiai ranka graviruoti, turi dvi- 
gubą tam tyėla storą pluokita gryno aukso ir jkz- . 
Mtagrif utntrMssai ant 90 metų įspaustas 11 vi- i 
dam lukltų. Viduriai perdėm yra geriaustoa rų- ; 
lies, r eni J geriausiai paiirbtų Ir pardavinėjamų - 
ir parodo rr aA-nsny, įspaustų juose. Turi paten- | 
luotą reguliatorių, greita nustatymą, yra nuteisy- : 
tas ir eina iki minutei. 'Mylėtojam! teisingo lalk- ! 
rodė! to jis yra paistas. Šitas aukštos rųšies lalk- į 
podėlis niekur nėra perkamas ui maiiaukaip *30. . 
Dėl apgarsintmomusų va u bos ir davimo progos 
kalnam įgyti toki pulkų laikrodėli ai mvminališ- 
ka prvke. mes prižadami pasiųsti šitą laikrodėlį | 
b^rvjesekančių 30dienų ui *15. kurių*♦* irslun-1 
tlaso kaštai ten būti apmokėta sipreso agentui 
po pakaktinam apiiurvUmui, o likę *0 turi būti | 
Išmokėti potl to ant mėnesio. Prisiuntusiam su 
pareikalavimu ta mes du.aimo puikų rotešėlj.ka 
būtį ir laikrodėlį peCiųsime apsaugota pofta, ui- 
tėdydaml siuntimą kaštus. Uimokantis *6laik- 
rvtMlįgauna pdnalbe’.ikių parankų ar vartymų 
dėlei Tėtušis nedamokitų mums ta JKss tiHms 
tau tr tinome, kad basi tiek atgsuUintes U pir
kinio, Jog atlyginsi be utvilkUno likusius *# po 
•1.S0 kas mėnuo. Jei norėtum pirkti ne ant limo- 
kesėi-t bet grvnais. tai mes IdnuoA nuleiditame. 
pa.eisdami laikrodėlį ui *1X50. RX3> k. ar nori vy
riško. ar moteriško, medžiokliniais ar atdarais 
ukšteis. * < * j

Naujas Iszradimas.
Musu naujai i&rastaa ir patvirtintas 

geriausių daktarų vynas, vadinamas: 
“TogoTonic” yra geriausias ir sveikiau
sias už visus kitus iki šiol buvusius kar
čius ir kitokius vynus. Togo Ton i o pra
šalina visokias ligas, kaip tai: Reuma- 
tisnif. neuralgia. skaudėjimą vidurių, 
sunkumą ant krutinta, teipgi taiso a- 
petitą; 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 Tonio. 
Prekė už butelį SI.00, už tuzina'37.50 
Reikale prašom atsisaukt! ant adreso:

TOCO WINE CO.
517 Milwaukse Avė., CHICAGO, ILL.

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES.
TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! Klekvtaat dabar galite turel laikredeli.

Mes esame seniausi laikrodžiu prekejeL ir ssiandlen srlo laikraszcslo skaitytojams smarkiai numailname prekes ant laikrodėliu, teip kad Įau gta 
dabar iUtritnum pririMeios. ir Joki kiti laikrodėliu panlsvviai aesarimrig re mumzz toaturvorL

PrU pirkto laikrodrlto priJrdanu Jovtum ymtiu DickrPO IrHciuyli tv comoo prir rprUdtO, lo coliu I.orfucU* prie motcrioclto laOtrodollo. 
j No. 6 Tikras 14k Auksu Uotas Lukszta» r rlausio darbo, hunting.au- 

sute užsukamas Ir nustatomas, vyrias- 
kas ar moterisskas, puikiai graviruotas. S luksstei iii esira gryno aukso 
tem-a visa amai. Tikrai Ameriklszka maasluerija su naujausiais pageri
ntomis. lesruiu kaip Sfw Aušrio*. šaišrodeNe, nustatomas. Pulkus iss 
Ctih1*1“,1“'G virinei ja m! 25 molu. Į kHiparduod.poOW.Sta •» Mu„u prrke
No. 7 Tikras Nikelinis, Bsrirszaua. Aasute ušsukanas ir nustoto 

mas. vyriukas ar moteriaskas. Drūtos Ir ga
rai parodo laika, niekados Mnubl'euks- Tikra amerikiazka ma«*ineri Ja. 
Nuvalomas kaip reik. Tikrai paikus ištaro- Gvarancila ant 8 metu 
lWlu- Mušu preke už vvrtssku mot. tfi.98.
No. 8. Naujojo Sidabre laikrodėlis,
šute užsukamas ir nustatomas, pilnai akmenluotas ir su grynais ameri- 
kteskais viduriai*, niekados nanublank*. Gvaranci|a ant viso amilaui. 
Drūto* tr ilgai gali laikyti. Oeresnio negali gauti. Kiti panasziua parduo
da po *bss. ta7B ir Mta M unii preke *4.AO.
No. 0. Grynai Sidabrinis, ryri.ikas ar moteri*sl»a. aasute niaukama* 

ir nustatoma* graviruota* ar lygus. Kunting 
luksstal. Padarytas tss grynai sriru kaito tidabro, su tikrais ameriki**- 
kala viduriais, pilnai akmanluotat. »u naujausiais pagerinimai*. Yra tai 
vmna isz didžiausiu musu ofortu toUM įky- M,,.,, tari lisriuje. Kiti pardu<«ia po ta *10. *18. MUNU preke taO.Vtš. 
No. 10 Kiiondorint* laikrodėli*. Tik syHssta*. ptrodo pabubu. <«*.

Laksžtal iss juodo oi įduoto pitono- kuri mes |virintuojain* ant visados. 
V ra tai viena* is* PuiklaušĮu laikrodėliu, su geriausiai* mechanismate, 

Į pilnai akmenloMa*. Laika vuotelsingtausial parodo. Kiti perduoda po 
| *iata*iata *ixto Muku preke $7/10,

No. 1. 14k Dvigubai paukSUOtaS »U»n«ins InkiztoL A»suie nri.ka-
• * m»s ir uuttaiotua*. vyrioką* ar mo

teriukes. Itsrodo ant *M AuHM'i laikrotirtio. Gerai akmeniuota ma-
I *sln«rija. niutatoma* teisiugiaustal parota, GiGvaranciis ant 20 metu kM^K^pablareJal gamua Uos POdSTMusu prįke

No. 2. 14k Dvigubai paauksuotas »"»«♦* niaukama* ir nartatmua*. vy-
* ri>/ka* ar iu<>irn*ikas, hnntlnir !•*■

rodo kaip Ho.oo aukohUc latkroArlit Tikto Ara.rUuA* n>*-> z merija, 
pilnai •knienluota*. imstat uua*. Puik įai gru Gvaranci|a Mit 20 metu, 
viruota*. Kuotikriausia* laiko rūdytoje*. Kl „ . ——
U garsina toki po M-ta H-ta Mta ir tata MllSU preke $3.i>M 
No. 3 14k Dvigubai paauksuota* gaubtai* papumiimais, dailiais

luk*riai*. puikus laikrodėlis. Ausuke 
užsukamas ir nustatomas, vyri* r k** ar moteriukes; hunting. Iizrudo 
ant ta> Aukciiuo laikrnArllv. Tikra A metiku* ka mes * 1 nerija, >u dauge
liu akmenų, nustatoma*. Geriausiai laike lai- Gvarancija ant 20 metu 
ka Kitur parduoda po tata tata. tata MUMU preke $5.2,5. 
No. 4 14k Dvigubai paauksuotas fs" i
Puiku* hiksital. Nerasi puikesnio. Ausute užsukama* ir nustatoma*, ' 
Sruzkas ar moteriška*, huntins l.zn.l., k»ip Š» .Iu1z.au i.jU- > 

s.ztnertja tokia Mt kait> No. x Kitur to- Gvarancija ant 20 metu.
km. parduoda pofata <ta tajf. I>rPkc ^.75.
No. 5 14k Tikras auksu lietas, Puikiai gravlruoteK buatmg. Aura- 

teužsukama* ir nu.taiouia., vyrisi- 
kas ar moteriszkaa, S luksztal ttoro gryno aukso. Niekad«s iM-nusi»*ers 
de ne n u blanke Issrodo kaip tuo <»ž**az* laikroAclu, su daugeliu aktuav- 
nu. grynai ameriklszka massinerite. nustato Gvaransija ant 25 metu.
“rusįr.^taMto “a«^“MuMuprekoea2fl. _______ _
M--* parduodam ta v oru* pUnal jimagvarantuodaml. K *ni laikrodėli* nepa’lk* ar ra* >me koki* yda. atmainysime ant kito, arbapinigui re^rašiarim* 
Vitu* UI«ROOEUUS (nmezuse c. o. o. ~ SSSi

Geriausia užeiga pas

. Dykai Auksinis Laikrodėlis 
‘ ar viena M sekančių brangių pre- 
J tnijo. DideM ArmomU. puiki 
’ Mandobna,daŪos auksuotaisto- 
i ainis Laikrodis, K tu. sidab- 
| ruocų Peiliu ir Bsakucsiu, sto- 
I ras gryno aukso zi«daa go- 
| riausiai imponuotas ■ kusta- 
* vaa dailu kiaieninia 
L Peilis, grtaus suksuotes mo-

Ii n. itsriinginto sidalav apyranke yra 
duodama ui išpardavimą M įtuktų importuotų 
graznų po 10c. koiiią. Laikrodis turi m*rus ame 
rikonlikus vidurius, geriausiai laiko laiką ir i*r» 
do ant auksinio gvarantuojamoant * metų. Kiti 
daiktai na taipgi geriausiu* vertės. Mys patikė
sime tau pardavimus. Uperdavąs prisiusi mums 
ta 10 ir garnį premiją tą pačią dieną.

RIUAO JCVVKLni vv.a 
41 Metropolitan ffiock, CHICAGO, ILL

&37 Colllniville sve.. E. Si. Louls, IU.

pavieniams. Taipgi siautimu pinigu in visas 
dalu svieto Prekes pigiausios, priėmimu ge- 
rtauątaa. [♦—8]

Varmo, ant panlaTimo-
Geriaaite sekcija TidurlneJ MsvYorko sal-

133 akrui ui S3UOO. Geros triobos, geriau-

Isamckescsia. Jau|kell ItetusUzki farmertai 
gyvena cnon Raižant artesnėm* Al motas

vaio nancnniATl. Paduok savo pana arfri**, patoakllnk oaawr« ir laucn■» !»>. jin nonai rvruu.i ar m am™*, u naa<>"k
KAir urutniuu 11. ojUu. ąur n.ra E įprato ofiso *a»o orderi ir piuigua paatuiMk niguirw>u>j gromaioj arba u*pirk Mu-
ney Orderi. Tada mes laikrodėli ir peili pastūmime per uatMte uirngutruotam pundely). Jeigujus pirksit* ant irk smssis vtoDokto šamano laikro- 
duosime DYKAI! VIENA 1 I ka l"č O D i-i Le 1 e lalkrudallua No. J, tef gausite prCTio Qy. 

KAI VIENA LAIKRODĖLI Na. 1 Niekur nepirk kitur laikrodėlio i‘l« »*«“ P*»u»y*i muataiktos. Pw tai itemtayuna daug pinigu Sikos pnrke. 
ne vuadoa bua teip temoa. lodai sNoted ortarl sstaadssM. __

Atlas Jewelry Co., MiMetropolitan block, Chicago, III.

Dykai aukniui* Laikrodelbt.

kai tam. kerą parduos H *r- 
tlkultakaa muša biSutsrijos 
po |0o. kodas Lakastel jo 
[išrodo kaip laikrodžio gve-

risiusime btiuatenla ant 
-• pardavin.yinso. Kada isa 

parduosi prlslusk mums
}I9- SO ir gausi su iaikr>-1» *u -neiugnis 

ykal. Crown.1 ewelry Co,
Oep h 33. 183 Randuiph at.. Chicago. 1U

JOHN’S GONOKURA 
yn. gyduole kuri uuuesaknial tesgydo Yttrftv 
arta M1HHY laike 10 dte-nu IVrtei* jinu» ir 
deaiaifia* laike silapialmo ir begintas palių 
apsistoja. Ligonis gauna pelengvinltea noo 
turiu-. Užvaro tot-sliu Iss kraujo ir
Uita niekad neMgryšta. Galima varva a te
ka tu nešinant. Preke »u pruluatiuiu paritu 
•t.iS) ui skrynele. Mus* gyduolių kstaltoge 
Mitą luta yra Ubai piacsiai apraišyta kury 

no nusiusime dy kai.
SUPPLY HOUSE

Ant 17 Akmene
Laikrodėlis

Didžiausi Sztorai Chicagoj.
Sziamvakarine kerte 48-tos ir Ashland Avė., ant Tom of Lake

Ka tai reiszkia turėti Baiga pas Spiegel’s
Reiškią tai laimės namus kiekvienam.
Reiškia tai vigadą teip darbininkui kaip ii 
Reiškia kad visus naminius daigtus kokių 
Reiškia tai, kad tavo namus iŠmebliuos pi 

mas lengvas sanvaitines išmokestis 
Reiškia kad tu ir tavo busenti pati galite 

kada jums jų reiks.
Reiškia teipgl, kad jeigu 

keti,nebusi klapav
Reiškia teipgl, 

keti,
ta apsirgtam
'tas, ir jokio:

turčiui.
tik reikalauji gali čia gauti ant bargo.

pilnai laike 24 valandų, ir tu gali juos vartoti mokėda-

sau išsirinkti meblius kokių norite ir juos gausite tada

ar darbo netektum, o tavo mebliai dar nebūtų pilnai iŠmo- 
trotos nepaneši.

33O,(M> setas, pardavimo preke 318 <M) 
050,00 setai, pardavimo preke 323.00. 
006,00 setas, pardavimo preke 331,00. 
086.00 setas, pardavimo preke 339,00 

3100.00 setas, pardavimo preke 347.00. 
3150.00 setas, pardavimo preke 369,00.

Isąlygos 32,00 Inmoketi, 
Iszlygos 33,00 inmoketi, 
Iszlygos 33 50 inmoketi, 
Iszlygos 04,00 inmaketi, ■ 
Iszlygos 35.00 inmoketi, 
Iszlygos 37,00 inmoketi.

50c kas saovaite.
50c kas saovaite.
75c kas sanvaite 

31.00 kas sanvaite. 
01.00 kas sanvaite. 
01,35 kas sanvaite

AKIS [erai. aegHl 
prie Usmpoa, 

taros, graužia, 
Clgu «ky» i stsiutk 15n 

AKVRA kuri

ly k tu r mokėsi ttaoa. Pna 1* krodelto uz_- 
4ed*-e t*< aokšisto Ubu <r*š« toaoiugeiy 
Iub,*ii lykal

ri**k*s ar motrnsskaa, 
I8K suksnotes. dvigubi 
•Httuir“ laktUak 
bmizal toefrvteikuotaa. 
Į tikra; tarai laika rodo

Etcėlsior Watcb Co.
SMH> Centrai Bank Hltiir.Cbicugo

Skaitykite ka sako
D-ras Landės
Turiu ui savęs didžiausiu praktikę terp lietuvių

SUVIENYTU VALSTIJŲ IR KANADOS.
Nuo 20 metų gydau vien vyrų 

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

kurį paimu gydyti.
Jei liga nėra .išgydoma, neapsii

mu jos gydyti.
Jeigu negali būti išgydytu, pa-

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

tave išgydysiu.
Kas tik tau kenkia, pasakyk ar 

parašyk man.
j Atmink: rodą žodžiu ar per laišką nieko nekaštuoja. Jei šer
ti, ateik ar parašvk pas

DR. LEONARD LANDĖS.
140 E. SMI-nd Street, Ne« York, N. Y.

Ligos 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.

MAKJA DOWIATT

Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. 18th Street 
Nuo 8ioa Iki lOtoa ryto, 
nuo 7-toe iki 9 vai. vakare.

N odelio m s tiktai nao S-ioe iki 10-tai ryto.

Telefonas: Morgan 13N2. 
Teiefonuot galima isz kiekvianoa 

aptiekoa.

Lietuviu darbininku laikraaztiN

„Kova“
Talpina pilnas Ir teisingas žinias apie 

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

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

Preke: ant metu 32.00; ant puses metu 
31 00.

Raszydami adresuokite sziaip:
„KOVA,“

412 Siegel str., Philadelphia, Pa.

LYON BROTHERS
AND MONROe’stV CHICAGO, ILL.

MTABLISHED l®72

UR6EST WHOLE$ALERS OF 8EREUL NERCHAIOISEIIAKRIC1

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

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

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

Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora- 
liškus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistoj imą 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 rodą.
Ofllut atidarytas kerną dieną nuo 10 ryto iki 4 po pietą ir vM 
nuo 6 iki 7 vakare. Nedaliom ir ivontadiooom nuo 10 iki 12.

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

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve
Guodounooi* tautiazkosas ir bai- 

i.*fiaeim "JrougyMem* iardirba:-' 
Kai »»**, Amerikoaiazkaa 
Uolia»»*, Szarpaa, J«os-

Kepam Ir dėl MareiaJKe

' Guodotiniera Kunigams iszdir 
ibc- Kapas, Arnotai*. Dalmati
ka*, Alba.* Stulai ir visus baž- 
įnytišiu parėdus Visokį darbą at
lieka artimai kai in taiką.

[ Noredamoa guodotinos Dr-te*. 
srba gaol->tiai Kunigai, kad Jusa

darbas butu prideraacziai atliktas ir tuom suazelpti sasre tautetą, paveskite ji tikrai 
bctuw*ituu,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. DlVision 8L, Chicago, III.

F.PBradchulis
Atlorney and Connselor at Lai. 
Cb&niter of CoBU&erce BldA. Boom 709 
S. E. Uoroar LaSalie ta WaahiDgtoa eta. 

CHICAGO, ILE. 
Telaphone M ai n 9643.

W lėni n tai 1« lietuvrys advrokataa, baigą* 
mokai) 1ur«prudenci joa cxion Amenkąj 
Weda provraa kaip dvilinkas teip ir 
kriminahszkM vrisuoae tuduoia
Rea. 3112 S. Halsted arti 31 moa.

Tel.Tards 6046

50.000 EGZEMPLIORIŲ KNYGŲ DYKAI.

Nerviszki Vyrai.
Vyrami reikalaujantiems pagalbos peis.unsiu 

kopija ganaus recepto dykai Ne 0.0 O.
no apgavmgus vaistus, tiktai recep-

„ ta. Pertkaitįktttcna paoaraa
* ATSARGIAI.

8rl pasarga yra vytasis sogriaotoi nervlai
ko. ttetemoS, 'sarte per savo jaunystes klaida, ja 
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite 
bandė jmentuotua apmingu, vaistus, elektrisz- 
kus dinas, '‘specialistas" ir kitus netikusius be 
vertes gydymas. Nuo diria ne pagysi te, o nacis
tai vartodami vaistus suneikysite pilvo žlebeno- 
ji m a. užnuodinsite visa sistema ir padarysite 
savo liga neiszgydoma.

Daug metu a.z kentėjau savo jaunystes klai
das. nerviszkama. naktinius tekėjimus, skoka 
vyriazkamo, silpna atminty, stoka ambicijos, 
neramume, gėdingumo, sirenų skaadejlma. ries
tiny nusilpimą ir tt. kaip paikizas pirkęs ir var
tojau visokias patentnoc*. gyduoles ir viską ka 
tik užgirdės. Ant galo buvau priverstas valiuo
ti in Eropa pase Įbes jiesiSoti pas garsu daktare, 
kars mane ir iazgyde. f

To daktaro recepto, pagal kurt man vaistei 
buvo usraszytl, esi ir dabar turto pas save. Kaip 
tai suaku yra pagyti neo tu ilgu asz tinau isz 
patyrimo, todėl aaz noriu Ir kitas pagelbėti. Kas 
man apraszys savo ilga, ase tam pasiusiu utpe- 
ezetvtame laiszke to recepte kopija su patari
mais dykai. Aaz Jau gavau szlmtui lalizku l*g 
visu uitos saalies krantu nuo vyru, kurie raezo 
tad imdami vaistas pagal szy receptą visiizkai 
pagijo, teip kaip Ir ui.

Recepte uiratzytl-stiprus bet nevodIngi vai
stai ;r r-o-ptas taip paraižytas kad vaistus gali
ma gauti kiekvienoje geroje apt»koje už matu* 
pinigus Gare recepte, jei nenorėsite patys eiti 
fu aptieks uksteiiuoti vaistus, tai paraszskite 
man. o aaz jums juos ežia Chicagoje pasirūpin
siu ir prtsiunsiu. Asz nesuneziu C. O. D. kad. 
Iszvlįloti nuo jus pinigus, arba p»rduot! jumis 
vaiste*, kanu jus nenorite. Jeigu pa te m y alte 
mane kame ners neteisingu, galite tai paganyti 

Šiltame pACZiatue laikrasztyje.
' S«i pasarga gal nebus daugiau garsinama, 

taigi ra.avtite man ssiandien. o gausite to re
cepto kopija ir reikalingus patarimus dykai 
tuojaus. Szy pa.iulitima asz galiu atlikti be jo
kiu jums k saitu. Adresuokite: ,

C. BMteon, P. H. box 655, 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.

Specialiszkas Pardavimo Pasiūlys.
Naujas Skyrius

PORCELENO IR STIKLINIU INDU.
Nežiūrint į tai, kur pirkdavote tuos tavorus, neturite steliuoti kol neperžiurė- 

site 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 pažiūrimai 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.
Parduodame tiktai aplamiai ir tik vaisbunams.

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

Didžiausia Aplaminė Sankrova Yvairių Pirkinių Amerikoje.

Rašykite Kataliogui.

No 411.
Malonėtame, i- 

dant paduotame 
atsišaukimą Kata
liogui No. 411, ku
riame parodysime 
jums pilną rankių 
naujos rūšies pir
kinių porceleninių 
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

Perskaityk mano naujo knygą 128 dideli puslapiai 
svarbiu žinių.

Kaip gali užlaikyti sveikatą.
DasižinnJc kaip apsisaugoti nuo ligos ir kaip išsigydyti.

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

gaus organizmo, ir reikalingi budai išsigydymui jų.

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

slai visos žmogaus sistemos.
Rasi joje apie paslaptis Lytiško Gyvenimo ir Ženybos, kaip būti laimingu 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.

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

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

STU LIGA, KEPENŲ LIGA, LIGAS VYRU ir MOTERŲ,
• • ta

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 negaišinęs laiko, kadangi visa pirma laida tuojaus išsisems.

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

Rašyk DR. E. C. COLLIN’S M.1
140 West 34-th St., New York City.

Iu1z.au
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