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Politiszkos žinios.
Kare Maskolijos su Ja

ponija.
Ant karės lanko Mandžuri- 

joj pereitu sauvaitę visi tikė
jo, kad japoniečiai su visoms 
savo pajiegoms žengs pryša 
,kiu; todėl laukė vėl didelių 
mušiu. Nors maskoliai trau- 1 ?T * 
kėši prieš pradėjusius žengti 
pryėakin japoniečius, vienog. 
žengimas pasiliovė.; Peter 
burge mena, kad japoniškas! 
vadovas visai nemislijo įsi- i 
painioti jau dabar i dideli 
muši, stūmė jis į pryšakį ir Į 
maskolių šonus dalį savo kar 
eivių vien ant persitikrinimo, 
kaip sustatyta maskoliška ar
mija, kokiose vietose ir po 
kiek yra jos kareivių. To-; 
kius, vienog. tirinejimus prie
šų pozicijų vadovai paprastai 
daro prieš ditielius mušius, 
kitaip tas yra nėreikalin
gu, kadangi paskdi priešas 
gali paskirstymu pajiegų per į 
keisti. Ar šiaip, ar teip to
dėl. visgi aplinkinėse Kirino 
reikia vėl laukti didelių mū
šių ir tai neužilgio.

Turėdamas dar nesuorga 
nizuotą atsakančiai armijų 
maskoliškasis vadoyas. jene-l 
rolas Linevič, nežengs pryša
kiu; tų, be abejonės, kaip vi- j 
sur iki šiol, padarys japonje- 
čių vadovas Oyama. Mena 
teipgi.kad.jo pajiegos jau at-; 
sakančiai žengimui pryšakin 
prirengtos, amunicijos jau 
privežė daugiau, negu reikia 
'naujam dideliam mušiau

Maskoliai mena, jog žengi
mų japoniečių pryšakin sulai
ko nežinia, kaip ipasibaigs 
su nekantrybe laukiamas mu
šis Togo ir .Roždestvenskio 
laivynių. . Nuomonė tokia, 
vienog, neišrado teisinga. 
Priešingai, nežinia, kaip tas 
mušis gali pasibaigti, turėtų 
suskubinti japoniečių žengi
mų ant Vladivostoko ir prieš 
atplaukimų Roždestvenskio, 
jeigu tas, sumušęs Togo lai
vynu, galės Čia atplaukti, pa
bandyti apvaldyti kokias 
svarbias pozicijas, nuo kokių 
galėtų ir visų portų apšaudy
ti ir padaryti jį netinkančiu 
Roždestvenškio laivynei. At 
kakus Roždestveuskiui, jeigu 
pasisektų ištrukti nuo Togo 
laivynės, arba jeigu pasisek
tų teip Togo apsilpnyti. kad 
jis negalėtų jau ptiešintiesi, 
apvaldyti Vladivostoku butų 
Jcur kas sunkiau, negu dabar, 
kada jo dar nėra. Jeigu kų 
japoniečiams nežinia kaip pa
sibaigs mušis laivynių galėjo 
sutrukdyti, tai vien apvaldy
mų Sachalino, kų daryti japo- 
niečiai buvo pasirengę, ant 
to buvo suorganizuota kariu- 
menė, bet atkakus Roždest- 
venskiui į Chiniškas jūres, iš
siuntimas tos kariumenės da
lies ant Sachalino likosi su
laikytas, kadangi paėmus 
viršų Roždestvenskiui, ta ka
riumenės dalis atsirastų dide
liame pavojuje.

Tuom tarpu Roždestvensky 
laimingai atplaukė į Chini
škas jūres, bet toliau nedrį
sta plaukti, o kad ant jūrių 
ir ilgai negali plaukinėti, 
tai slankioja prancūziškos 
Kochinchinos pakrantėse, už
eidamas tai į vienų, tai į kitų 
prancūziškos valdybos portų 
ir tuom laužo Prancūzijos ne- 
utrališkumų, įtraukia jų į ne
sutikimus su Japonija. Teip 
mat maskoliai atsimoka savo 
šelpėjams prancūzams, be 
kurių pinigų karės negalėtų 
vesti.

Už laužymų neutrališkumo 
prancūziškų portų, Japonija 
nevienų kartų buvo atsiliepu

si su protestu į Prancūzijos

randų; prekėjai buvo nutarę 
boykotuoti prancūziškus ta-. 
vorus ir tokiu badu kenkti 
Prancūzijos prakystai. ‘ Ko- 
chinchinos gubernatorius 
prašė Roždestvenskio pasi
traukti iš portų; tas žadėjo 
tų padaryti, bet visgi slėpėsi 
su daugybe laivų neutrali- 
škuose pertuose ir ant to pa
sirinko tokius portus, kur nė-; 
ra prancūziškos kariumenės. 
Prancūzija ramino Japonijų, į 
užtikrinėjo, pasiremdama ant 
Roždestvenskio pažadėjimų, 
kad nėra Roždestvenskio 
prancūziškuose portuose, o 
tas ten rainiai sėdėjo.

Kochinchiiuis gubernato
rius pranešė į Paryžių, buk 1 
Roždestvensky galutinai su 
savo laivais apleido prancūzi
škų portų Kamran ir, buk, 23 j 
d. balandžio, uostoj buvo tik ! 
vienas kreiseris, vienas torpė- j 
du gaudytojas ir 15 transpor- i 
tinių laivų, bet japoniečiai; 
ištyrė, kad maskoliškas admi-; 
rolas sugrįžo į tų (»ortų 24 d. 
balandžio ir išbuvo iki 26 d. i 
balandžio. 27 d. i balandžio į 
30 maskoliškų laivų buvo 
teipgi prancūziškame porte' 
Honkohe ir čia tie laivai bu
vo dar 8 d. gegužio, o pagal 
terptautiškas tiesas negali 
stovėti neutrališkame porte! 
ilgiau kaip 24 valandas. Pa- ; 
gal gi paskutinius telegra- Į 
mus. dar 12 d. gegužio porte [ 
Honkohe buvo 7 maskoliški! 
mūšio laivai, 7 kreiseriai, 2 
torpedų gaudytojai ir 4 už- j 
dengti kreiseriai. Prancūzi
škame porte Saigon masko-! 
liai parengė krautuves savo, 
laivynei ir šftame porte, ku
riame yra ir kariumenė, į 
kraują ant savo laivų reika
lingus laivynei daiktus.

JoįMmijos protestai nepasi
liko be pasekmių: dabar 
prancūziškos kolionijališkos 
valdžios, nors per pirštus dar 
vis žiuri ant daugelio neatsa
kančių ir nedaleistų masko
lių darbų, bet visgi jau pra
deda kartais ir ant jų nenau
dos kų nors daryti. Dabar 
prancūzai porte Saigon sulai
kė angliškų garlaivį „Car- 
lisle”, kadangi jį nužiūri, kad 
ant jo yra kariška kontra
banda. gabenama maskoliams 
į Vladivostoku. Tas gerai, 
bet butų dar geriau, jeigu 
savo portuose nedarytų prie
glaudos maskoliškiems kari
škiems laivams. Juk pran
cūziškų valdybų pakrantėse 
Roždestvensky sulaukė veda
mos Nebogatovo trečiosios 
Baltiko laivynės eskadros, 
prancūziškų valdybų pakran
tėse susijungė abidvi masko
liškos eskadros ir, tokiu bu- 
du, dabar didelių laivų Rož
destvensky turi daugiau ne
gu Togo, vien mažų torpedų 
laivelių japoniečiai turi dau
giau.

Kur dabar yra Roždest
venskio laivyne, o kur Togo, 
tikrai nežinia, bet priešingos 
laivynės yra kur nors netoli 
viena kitos. Susimušimas jų 
gali atsitikti urnai, netikėtai.

Laikraščiai praneša, buk 
Maskolija siunčia į rytus ke
tvirtų laivynę, ir buk toje lai
vyne jau išplaukė iš Liepo- 
jaus, kur rinkosi laivai. Jei
gu ir teip butų, tai ant prisi- 
griebimo tų laivų, jeigu jie 
plauktų be ilgesnių apsisto- 
jinų, reikia trijų mėnesių. 
Trįs gi mėnesius Roždestven
skio laivyne negalės gūžinėti 
su Togo, į tokį laikų laukia
mas mušis turės pasibaigti. 
Jeigu Togo sumuštų Rož- 
destvenskį, tai ketvirtoji ma
skoliškos laivynės eskadra ne
turėtų ko plaukti į Azijų, ant 
prapulties nieks neplaukia.

Toje gi ketvirtoji laivynės 
eskadra bus kur kas silpne
snė už Roždestvenskio laivy-
nę, mūšio laivų joje, rodosi, 
visai nėra, ji susideda iš 
kreiserių, į kokius perkeitė 
pirktus vokiškus pasažieri- 
nius garlaivius nuo Bremos 
ir Hamburgo kompanijų. 
Vien tų-syk ta laivynės eska
dra galėti! turėti vertę, jei
gu prie jos prisidėtų Juodų
jų jūrių laivynė, kurioje yra 
keli tikrai geri mūšio laivai. 
Bet iš Juodųjų jūrių, pagal 
Paryžiaus traktatų, padarytų 
pasibaigus garsiai sebastopo- 
liuei karei, nė joki kariški 
laivai negali išplaukti, nė iš 
kitų jūrių į jas atplaukti, 
per Dardanelius gali plaukti 
tik turkiški kariški laivai. 
Gal Maskolija bandys sulau
žyti Paryžiaus traktatų ir siųs 
Juodųjų jūrių savo kariškų 
laivynę į Azijų. Bet tų-syk 
Japonija turės tiesų šaukti į 
pagelbų Angliju, kadangi 
Maskolija negalėtų siųsti iš 
Juodųjų jūrių kariškų laivų 
be Turkija* pritarimo, kuriai 
pavesta Dardnnelių.-sargyba. 
Mat pagal padarytų Japoni
jos su Anglija sutarimų, An
glija privalą gelbėti Japonijų, 
jeigu jos priešui kas nors, ko
kiu nors budu padėtų. Bet

o dirbant be supratimo, be 
sumanių vadovų, galinis la
biau revoliucijai užkenkti,

vėl, įsikišus į karę Anglijai, 
Maskolija turi tiesų šaukti į 
pagelbų Prancuzijų. kurios su 
Maskolija padaryta tokia jau 
sutartis, kaip Anglijos su 
Japonija. Taigi Juodųjų jū
rių laivynės siuntimas į Azi
jų, kur galėtų ta laivynė 
šiek-tiek maskoliams padėti, 
yra gana pavojingas: dėl jos 
siuntimo galėtų karės gaisras 
apimti visų civilizuotų svietų: 
vienos- viešpatystės stotų 
Jaįionijos, kitos gi Maskoli- 
jos pusėj; į karę be abejonės, 
butų įtraukti ir Chinai.

Į Peterburgu atėjo žinia, 
buk 15 d. gegužio prasidėjo 
mušis terp Roždestvenskio ir 
Togo laivynių. Londono gi 
laikraštis „Daily Telegraph” 
pagarsino, buk vienas norve
giškas laivas ant jūrių, Ko- 
chincbinos pakrantėse, 11 d. 
gegužio girdėjo kanuolių šū
vius ir matė japoniškų torpė- 
dinį laivelį plaukiantį į tų 
kraštų, iš kūrėjo šūviai. Bet 
japoniečiai užtikrina, kad 12 
d. gegužio bent dalis Roždest
venskio laivynės buvo pran
cūziškame porte Konkohe. 
Taigi, jeigu norvegiško laivo 
jurininkai pasakoja teisybę, 
tai ant jūrių galėjo susimu
šti vien tirinėjanti jūres prie
šų laivai. Patvirtinimo Pe
terburgo žinių apie susimuši
mų priešų visų jūrinių pajie- 
gų teipgi iki šiol nėra.

Revoliucija Maskolijoj.
Kaip garsina laikraščiai, 1 

dienų gegužio, pagal masko- 
liškųjį kalendorių, Peterbur
ge, Maskvoj, taigi pramonin- 
giausiuose Maskoli jos mie
stuose didesnių maištų nebu
vo, nors jų laukė. Peterbur
ge policija ir kariumenė buvo 
parengta, bet, kaip randas 
užtikrina, kareiviams buvo 
prisakyta naudotiesi iš gin
klų vien tą-syk, jeigu ant jų 
užpultų demonstrantai. Ka
dangi demonstrantai užpuldi
nėti nemislijo, tai ir apsiėjo 
bent be kraujo praliejimų.

, Bet rytinėj Maskolijoj, 
miestuose prie upės Volgos 
buvo kaimiečių maištai. Ar 
tie maištai turi kokį susiriši
mų su revoliucijonierišku ju
dėjimu, sunku pasakyti; 
greičiau prie maištų kaimie
čius verčia vargai ir badas/ 
terp jų supratimas, ypač ry
tinėj Maskolijoj, stovi žemai,

negu padėti. Sunku pasaky
ti todėl kokį su revoliucijo- 
nlerišku judėjimu turi susi
rišimų kaimiečių maištai ryti
nėj Maskolijoj. Greičiau- j 
siaituos maištus, kaip sakė-j 
me, gimdo badas ir vargas, 
kokį kenčia ypač rytinėj Ma' 
skolijoj ūkininkai.

Lietuvoj, Mažrusijoj ir 
Lenkijoj Ir randas, per savo 
agentus, stengiasi maištus pa
gimdyti, jais nukreipti žmo
nių akis nuo savo netikusių 
darbų. Ypač randas mėgsta 
siundyti krikščioniškus gy
ventojus ant žydų, tamsius 
kaimiečius ant inteligencijos. 
Kad tie siundymai, žydų mu
šimai nėra revoliucijonierių 
surengti, apie tai niek^ pro
taujantis negali abejoti. Kų 
gi revoliucija gali laimėti, 
jeigu kaimiečiai krikščionys 
muš žydus, jeigu naikys jų 
turtus! Žydai, išėmus mažo 
skaitliaus praturtusių, eina 
iš-vien su revoliucijonieriais. 
Žydams teipgi rupi pagerini
mas būvio, į »asi ii uogavimas 
nuo prisĮiaudimų kaip ir ki
tiems Maskolijos gaivalams, 
o žydai kur kas labiau apru- 
bežiuoti savo tiesose negu.
Įiaveikslan, tie, kurie juos 
muša.

Nors aišku, kad siundymai 
ant žydų gali būti platinami 
terp nesu p ra učių minių vien 
rando agentų, kaip kokiuose* -t
kraštuose jie išdavė vaisius. 
Žydų mušimai buvo Mažrusi- 
joj, Besarabijoj. Lenkijoj, 
net Lietuvoj. Kad jie rando 
agentų likosi surengti, gali
ma manyti iš to, kad, antai, 
Lodzinje, eilėse mušančių žy
dus buvo ir perai rėdę kazo
kai, ištikimiausi caro paliepi
mų pildytojai.

Svarbiausi žydų mušimai 
buvo Žitomire, Volyniaus gu
bernijoj, taigi krašte rando 
baisiai prispaustų rusinu. 
Čia muštynėse iš abiejų pu
sių apie 40 ypatų likosi už
muštų, o apie šimtas sužeistų. 
Mušė žydus, naikino jų kre
mus teipgi jau seniai iš žydų 
skerdynių pagarsėjusiame 
Kišineve; Lietuvoj gi mušė 
žydus ir naikino jų turtus 
Dusėtuose, Kauno guberni
joj, taigi krašte vien lietuvių 
apgyventame. Prispausti 
lietuviai daužė teipjau pri
spaustus žydus, nedarydami 
terp jų išėmimo. Tokius vai
sius gali išduoti tik žmonių 
nesupratimas.

Laikraščiai praneša, buk 
randas truputį paliuosavo 
lenkų raiščius, fruk jiems 
Lenkijoj be aprubežiavimo 
daleido pirkinėti žemę. Bet 
žemę lenkai Lenkijoj ir pir
ma galėjo pirkti, uždrausta 
buvo vien bajorams pirkti u- 
kininkų žemę, teipgi visoms 
luomoms žemę atimtų nuo ka
talikiškų bažnyčių laike pa
skutinio lenkų pasikėlimo, 
teipgi žemę rando duotų ma
skoliškiems urėdninkams. 
Taigi ir tame paliuosavimas 
nedidelis. Gal būt, kad ran
das daleis lenkams be apru
bežiavimo pirkinėti žemę teip
gi Lietuvoj, Baltgudijoj ir 
Mažrusijoj. Tas butų jau 
svarbesniu, kadangi čia len
kams bajorams suvisu buvo 
uždrausta pirkti žemę, turin
ti jų galėjo vien savo vaikams 
perduoti, uždrausta buvo 
perdavinėti net tolesnių kar
tų palaikėjams. Toki, jeigu 
kaįpo prigulinčius palaikus 
galėjo apturėti žemę, turėjo 
jų parduoti, o parduoti galė
jo vien maskoliams.

Isz Lietuvos.
18 Vilniaus

J maa Kablys iš kaimo Popių, 
Šiaulių pav., Povilas Baltrū
nas iš Kovarsko valsč., Vilk-

Ant prisakymo Vilniaus 
katalikiško vyskupo, barono; 
Boopo, katalikiškose bažny
čiose renka aukas ant sušel- 
pimo neturinčių darbo darbi
ninkų šeimynų. Nežiniatik, 
kam kunigai priduoda bažny
čiose surinkta^ aukas ir kas 
dalina [>ašelpųf

Vilniuje, {iššaukti į tarny- 
stų kariškos laivynės jurinin
kai, iš-viso 200 vyrų, važiuo 
darni į Liepojų ant laivų, pa
kėlė maištus pasilinksminimo 
namuose, kadangi mat girtų 
jurininkų nenorėjo įsileisti. Į 
Trijuose namuose jurininkai j 
išlaužė duris, įsiveržė į vidų, 
sudaužė fortepijonas, stalus, i 
kėdės, sudaužė veidrodžius, 
stiklus, supiaustė paduškas 
mergų lovose. Atėjus (Milici
jai. jurininkai be Įiasiprieši- 
nimo davėsi išvesti. Blėdį jų 
padarytų namų savininkais 
apskaito ant 1500 rubl..

Vilniaus Lietuviškoji Savi-' 
tarpinės Pašelpos Dr-stė ren
gia lietuviškų teatrališkų per
statymų aut savo naudos; ke
tina atlošti Gužučio dramų: 
„Žalčių Karalienė.''

Vilniuje pasibaigė garsi 
prova Maleckio, Daukšos ir
Gulbino, atkustu ui užmu
šimų turtingo dvar|Kinio To- ; 
mašaucko. Budas Maleckį ir 
Daukšų rado kaltais ir nu-į 
sprendė aut atėmimo visų 
tiesų ir Maleckį išsiųsti ant 
16 metų. Daukšų ant 8 prie 
sunkių darbų, arba į teip va
dinamų katorgų. Siberijoj.

25 d. balandžio į Vilniaus 
dalį viešĮiatystės banko atėjo 
jaunas vyriškis ir padavė če
kį ant 5500 rubl. ir lavino 
banko knygutę. Ant čekio 
jam viešpatystės bankas iš
mokėjo 5500 rubl.. Jam su 
pinigais prasišalinus, pasiro
dė, kad čekis yra netikras, o 
Levine banko knygutė buvo 
pavogta.

18 Landvaravo, Vilniaus 
fub..

Aplinkinių katalikai vėl 
atsišaukė į dvasiškas ir svie
tiškas valdžias su reikalavi
mu, kad Landvarave butų 
Įiastatyta katalikiška bažny
čia ir parengta parapija ir 
kad butų užlaikomas įiastovus 
kunigas, kadangi mat arti 
nėra katrflikiškos bažnyčios, 
o katalikų Čia daug. Jau 
čianykščiai katalikai po kelis 
kartus kreipės į valdžias su 
panašiu reikalavimu, bet 
valdžios reikalavimų vis at
metė.

Iš Dlnaburgo, Vitebsko g
19 d. balandžio, į gyveni

mų žydo Levsteino du vyriš
kiai pabaršaino į duris nak
tyj ir pasisakė, kad yra iš 
policijos atsiųsti padaryti 
kratų. Kadangi čia papra
stai • naktims raudonsiuliai 
daro kratas, tai žydas atidarė 
duris. Įsiveržę niekšai, tuo- 
jaus pradėjo šaudyti: Lev- 
šteinų mirtinai pašovė į pilvų; 
pašovė teipgi jo pačių ir gi
minaitį. Čia yra apie 20000 
kareivių, bet valdžios juos 
laiko ant šaudymo į pulkus 
beginklių žmonių, bet ne ant 
gynimo gyvasties ukėsų nuo 
niekšų užpuolimo.

Užmušti ir pašauti lietu
viai.

Mandžurijoj, kaip garsina 
maskoliškas štabas, likosi už
mušti ir pašauti paprasti kar
eiviai iš Kauno gubernijos; 
užmušti: Vincas Matuzas iš 
BBetogalos, Vilkmergės 

Bronislovas Jaromavi- 
’anevėžio pav.; Ado-

mergės pav.. Pašauti: Miko-' 
la Biznis iš kaimo Dargonių, į 
Zarasų pav., Simanas Pušna 
iš kaimo Mokalkunoe, Kauno;

Vincas Valevičia iš kai
mo Papušynė, Raseinių pav., 
Juozas Elijošius iŠ kaimo Su- 
tulšių, Raseinių pav.; Juo
zas Snitevskis iš kaimo Pa 
tiunos, Zarasų pa v.;. Juozas' 
Zagrakulis iš kaimo Medinų, 
Panevėžio pav..

Iš BaltHtogėN, Gardino gb..
Baltstogės miesto rodinin

kai padavė augšt^snėms val
džioms skundų, nurodydami 
biaurius pasielgimus stovin
čių mieste kazokų. Jie už
puola ant žmonių be jokios 
priežasties, muša ir plėšia gy
ventojų savastį. Kazokai 
ant gatvės sumušė 70 metų 
iydelkų ir tai teip, kad rei
kėjo gabenti į ligonbuti; 
teipjau baisiai sumušė senų 
žydų. Pulkas žydų buvo si- 
nogogoj ir ramiai sau meldė
si; bet į sinagogų įsiveržė 
pulkas kazoku ir pradėjo be
simeldžiančius kapoti ir daug 
jų |»avojingai sužeidė. Na, 
o mes dar vis Mapkolijų lai
kome už civilizuotų kraštų. 
Tuom tarpu jos už civilizuotų 
laikyti negalima, tvarkos ir 
teisybės joje nėra.ir, turbut. 
nebus, kol netikusio caro 
rankose bus neaprubežiuotą 
valdžia.

18 Yhikiių Telšių pav.
Balandžio 6 (19) d. Įlakių 

valstiečiai išsiuntė .prašymų 
ininisterių komiteto pirminin
kui P. \Vitte. .

Turinys prašymo toks: pra
dedant nuo general-guberna
toriaus Muravjevo, liuoeybę 
mums atėmus, liko mums tik 
viena tiesa: rausti žemę. Žmo
nės. neturėdami ant vietos 
uždarbių, plusta į užsienius, 
o labiausia į Amerikų. ir ten 
svetimo krašto naudai palie
ka visas savo |iajiegas.

Tokio vargingo 'padėjimo 
prašalinimui. štai ko valstie
čiai reikalauja:
—1) Prašalinti visus slegian

čius katalikų tikėjimų įstaty
mus ir paliepimus ir duoti 
pilnų tikėjimo liuosybę. Ne
daryti jokios kliūties ypatoms 
pereinančioms iš vieno krik
ščioniško tikėjimo į kitų, neiš
skiriant ir stačiatikių tikėji
mo. Duoti liuosybę vaikų 
aiiginime tokiuose moterystės 
ryšiuose, kuomet tėvas ar mo
tina išpažįsta stačiatikių tikė
jimų.

2) Į vietų dabartinių pradi
nių mokyklų rusiškų duoti 
grynai lietuviškas, kuriose 
visas mokslas lietuviška kalba 
butų išguldomas, o rusų kal
bos tiktai teip mokintųsi. Lei
sti mokytojus rinkti patiems 
valstiečiams. Gimnazijose ir 
kitose musų krašto vidutinėse 
mokyklose mokinti lietuviškų 
kalbų.

3) Ūkio pagerinimui panai
kinti įstatymus, užginančius 
valstiečiams parduoti žemę 
ant visados. Nežiūrint į tau
tų ir tikėjimų, leisti visiems 
valstiečiams naudoties valsty
bės banku.

4) Leisti į augštesniųsias, 
kaip piliečių, teip ir karės 
mokyklas musų jaunuomenę. 
Duoti mums tiesas, neišski
riant nė vieno valstybės kra
što, užimti visokias valstybės 
vietas.

5) Leisti raštininkų ir teis
mo sekretorių rinkti patiems 
valstiečiams. J. A.

(Iš Vilniaus Žinių).

----------------------r------------ -
Iš Rygos

Balandžio 8 d. 8| vai. va
kare, kai-kurioms Gagens- 
bergio gatvėms valkiojosi po- 
Belstai ir kazokai, o sučiupu 
kiekvienų praeivį apjieškojo. 
Radę |ias kų nors kokį ginklų, 
tuoj vilko į cipę.

„Viln. Žin.”
Rygoj 24 d. Balandžio, 

pagal genųjį kalendorių, iš
puola metinės sukaktuvės 
mus spaudos leidimo Rusijo
je'. Abidvi Rygos lietuvių 
draugi ji, „Kanklės” ir ,, Šel
pimosi dr.”, tai dienai ren
gė pasilinksminimo vakarų. 
Tam vakarui rengiamas per
statymas ant scenos su daino
mis ir šokiais. Vaidįs „Pa
baigtuves”, dainuos abiejų 
draugijų chorai. Dėl įvairu
mo per šokius busiant įtaisy
ta „meilės krasa.” t. y., busę 
įtarduodami atviri laiškeliai 
su vaizdeliais, kuriuos svečiai 
galės siuntinėti viens kitam.

„Šelpimosi draugija” ap
verčia savo išteklių ant šelpi
mo nelaimės prispaustų savo 
sąnarių. „Kanklės”— ant 
l>askutinio susirinkimo nu 
sprendė įsteigt bibliotekų, ku
ria galėtų naudotis netik 
draugijos sanariai, bet ir kiti 
Rygos lietuviai. Norėdama 
duoti progų naudotis knygo
mis ir menkai pasiturintiems, 
draugija: 1) ketina imti už 
skaitymų tikrai mažų užmoke
stį. vos 10 kap. per mėnesį, 
ar 1 rublį per metus; 2) ne
reikalauti užstato už Įiaimtas 
skaitymui knygas. Bibliote
kos įtaisymui „Kanklės” ski
ria, kiek galėdamos, iš savo 
nedidelio dabartinio ište
kliaus, tikisi šiek-tiek ant au
kų ir laukia gero pelno iš mi
nėto pasilinksminimo vakaro.

P.
„Viln. Žin.”

18 Minsko.
< ....Minsko literatų susirinki

me Drė Kodienė skaitė filio- 
zofiškų pranešimų „Apieru- 
bežius žmonių supratimo.” 
Vienas iš susirinkusių atsilie
pė, kad dabar ne laikas filio- 
zofiškiems pranešimams.... 
yra svarbesni klausymai. Ir 
užgimė neprilankios randui 
demonstracijos. Dažinojęs 
apie tai gubernatorius, (iš
šaukė viršininkus Literati
škos Drstės ir reikalavo, kad 
jie išduotų policijai demon
strantus. Kadangi tie atsi- 
saJkė, tai gubernatorius už
draudė draugystei laikyti su
sirinkimus ir rengti praneši
mus.

Minske, gal pati (Milicija, 
leidžia paskalus, jog čia muš 
žydus ir studentus už jų be- 
sipriešinimų carui ir, žinoma, 
ant kiek gali, parengia kokių 
policijai tarnaujančių niekšų 
užpuolimus ant inteligenci
jos. Ypač užpuldinėja čia 
kokios tamsios ypatos ant 
gimnazistų: 23 d. balandžio 
niekšai su peiliais užpuolė 
ant einančių gatve dviejų re- 
ališkos mokyklos mokintinių 
ir vienų iš jų sunkiai sužei
dė.

18 Kauno.
Gyventojai miesto padavė 

valdžioms reikalavimų, kad 
butų sulygintos tiesos visų, 
be skirtumo tikėjimo ir tau
tystės, miesto gyventojų.

Palengvinimui medžių pre
kystes, ant Nemuno rengiasi 
parengti 3 prieplaukas, ku
riose galėtų patilpti po 400- 
500 trotų. Prieplaukos tos 
bus: netoli Jurbarko, prie 
kaimo Kalnėnų; prie įpuoli- 
mo Nevėžio į Nemunų, netoli 
Raudondvario ir prie (puoli
mo Dubisos į Nemunų, prie 
Seredžiaus.

18 Šiaulių, Kauno gub..
Balandžio 6 d. sustreikavo 

gimnazistai. Naktį iš Balan
džio 8 į 4 d., nežinia kas iš
daužė direktoriaus langus ir 
kelis sykius šovė. Direkto- 
rius, sjiėdamas, kad tai vieno 
mokinio darbas, prašalino jį 
iš gimnazijos. Ant rytojaus 
visi mokiniai susirinko į salo
nų ir pareikalavo, kad direk
torius priimtų atgal nekaltai 
nukeutėjusį mokinį. Kada 
gi direktorius nenorėjo jų 
reikalavimo išpildyti, visi 
mokiniai apleido gimnazijų 
ir išvaikščiojo namon. Neži
nia, kuo tas štraikas pasi
baigs.

Bitinas.
•j„VL Žn.”

Už klek degtinės kas niet 
Šiauliuose parsiduoda.
Šiauliuose yra didysis deg- 

tinynas, arba teip vadinamo
ji monopolė, į kurį 
degtinę iš visų varytuvių, 
apie Šiaulius esančių, susive
ža. Iš čia jau degtinę siun
čia ir parduoda į kitas san
krovas arba vynines, kaip pa
čiuose Šiauliuose, teip ir ki
tuose Šiaulių aplinkos mie
steliuose. 1904 m. iš Šiaulių 
didėsės degtinės krautuvės 
paimta degtinės už 702164 r. 
95 kp. Tokiu budu. jei ir 
kituose pavietų miestuose 
Kauno gub. butų tiek-pat 
degtinės išparduodama, kaip 
Šiauliuose, tai vienoj Kauno 
gub., kame 7 pav. miestai,per 
metus degtinės būtų" 1T^ m r- 
duodama su viršum už pus- 
(lenkto milijono rublių!.

„Viln. Žin.’’

18 Griškabūdžio, ĮSuv. gb..
Kovo 28 d. buvo čia vals 

čiaus sueiga. Valstiečiai iš
rinko 5 vyrus ir įgaliojo juos 
kalbėti už visų valsčių ir iš- 
reškti jų norus. Jie nuspren
dė prašyti, kad valsčiaus mo
kesčiai butų mokami ne pa
vasarį, bet rudenį tik be nuo
šimčių; kad mokyklose pir
mais metais mokintų vaikas 
vien tik lietuviškai; kad vi
sokį pranešimai ir kiti vals
čiaus reikalai butų vedami 
lietuviška kalba.

Juška.
„Viln. Žin.”

18 Prūsų Lietuvos.
Tilžės „Nauja Lietuviška 

Oeitunga” kalbina pasirūpin
ti, kad ant ateinančios amatų 
parodos butų (išrengtas lietu
viškas namas. Ant te reikia, 
kad lietuviai sudėtų apie 
2000 Mrk..

Kaime Tabakuose, ūkinin
kas Valaitis, kad motina ne
norėjo jam duoti savo karvę 
už Jo telyčių, iš piktumo nu- 
sinuodino.

Prūsų Lietuvoj apsireiškė 
liga sprando sustingimo. Bu
vo Čia Jau apsirgimai ir pasi- 
mirimai nuo tos ligos.

(1
Atslsnuklnias pašvęstas 
Šiaulių darbininkams.
Draugai! Reikalai musų, 

darbininkų, priešingi reika
lams fabrikantų kapitalistų. 
Mums rupi turėti trumpesnę 
darbo dienų, augštesnę algų, 
sveikai įtaisytas dirbtuves ir 
fabrikus.... Fabrikanto in
teresai reikalauja versti mus 
dirbti kuo-ilgiau, kuo-pigiau, 
net ir blogai įtaisy
tose dirbtuvėse ir fabrikuose, 
kur darbininko sveikata kiek* 
vienam iikiesmirksnyj pavo
juje. To reikalauja pelnas 
fabrikanto. Dirbsime ar Ry
goje, ar Liepoj u je, ar Pane
vėžy j, ar • Čia-pat Šiauliuos 
pas Frankelius, Kahanus, 
Nurokus, visur, męs, darbi
ninkai, turėsime susitikti su 
fabrikantais, kaipo su savo



prie gero vedančių 
ne niekinti ir kolioti 
darome dabar. Bet 
išmokti to, ko mums

priešais, kuriems tik rupi, 
kiek galima, labinus mus iš* 
sunkti. kiek galima daugiau 
iš musų pelno išgrenšti. Męs 
darbininkai visi, ir lietuviai, 
ir latviai, ir rusai, ir žydai 
— visi pagal vienodus savo 
interesus viena,o fabrikantai, 
pagal savo — kita kliasa, ka
pitalistų. Kapitalistai-ponai 
mus visuomet išsunkia. Kas 
jiems sukrauna nesuskaito
mus milijonus?
tumus pastate? Kas leidžia 
jiems, nieko neveikiant, pui
kiausiai gyventi? — Męs, dar
bininkai, ką visą amžių pra*

• kaitų besipildami, galų-gale 
pliki, basi — nieko neturi
me. Kadangi musų intere
sai vienodi, kadangi męs dir
bame šimtais, tūkstančiais 
net ant vieno fabriko, todėl,

žadėjo padaryti perdėtiniu cieco- 
riaus muzikantų. Na ir vos mo
kanti rašyti, tikėdami tapti mini- 
steriais, nešė prigavėjai sunkiai 
uždirbtus pinigus į jos tikrai pui
kiai įrengtą gyvenimą, kuriame 
buvo įrengtas net ciecoriaus so
stas, stovėjo teatrų drabužiuose 
gvardijos, kareiviai ’ su ginklais. 
Tuonv savo puikumu ir viliojo ji 
pinigus nuo norinčių gauti augštus 
urėdus vargšų.

Kas jiems
Prigėrė. -

Louisviu.e, Ky. Netoli nuo 
čia, mažam upelyj, rado prigėru
sias merginas, seseris Edna ir Ire
ną Bottorff iš Goshen, Ky. Mat 
laike smarkaus lytaus, kada upelis 
labai buvo užtvinęs, jos stengėsi 
pervažiuoti. Smarkus vienog van
dens tekėjimas pagriebė bugį, jį 
apverkė; abidvi nemokančios 
plaukti merginos supuolė į vande
nį ir prigėrė.'

ant 10 dol. ant mėnesio, bet ant 
galo sutiko nesutikimus atiduoti 
ant išrišimo santaikos sūdo, kuris 
prikalbėjo darbininkus priimti iki* 
Šioliškas išlygas.

T Indianopolis, Ind. Atsibuvo 
čia konvencija Amerikos geležin-l 
kelių šėnių nustatytojų. Ant kon
vencijos nuo visų Amerikos' gele
žinkelių suvažiavo su viršum 250 
delegatų.

5 Youngstown, Oh. Carnegie 
Steel Co. rengiasi padidinti čia- 
nykščias savo dirbtuves ir priimti 
3000 naujų darbininkų.

1 Chicago, III. Dirbtuvės 
National Parlor Furniture Co. 
likosi uždarytos dėl štraikų ve
žėjų. Per tai 150 darbininkų ne
teko darbo.

puošia, jeigu protas ne apšvie
stas.

Paprastai mes sakome, buk ne 
laikas ant senatvės mokintis. Kq- 
dė! anglijonams ir kitokiems nie
kada ne per vėlu? Jie apsivedę ir 
turėdami vaikus, mokinasi. To
dėl ir nedyvai, jeigu jie turi dide
les, dirbtuves, pastoja turtingais, 
nes jie išsilavinę, moka surasti( įįus. Ateina čia:

laisvę musų tautos, vietoj pašė.- 
pos, nuo savo bftolių gavo vardą 
žmogžudžių. Tokių bepročių yra 
gana ne tik Lawrence.

Laisvės Mylėtojas.

čius: ką ta nori daryti, ištraukė at
einantį šiaurės despotą.

Ledai.
Indianopolis, Ind. 11 d. gegu

žio štete Indianoj siautė smarki 
audra su ledais. Ledai ant dide
lių plotų išmušė javus laukuose. 
Perkūnas užmušė keletą žmonių. 
Logansporte ledai primušė vieną 
žmogų, o Elkharte užmušė daug 
naminių gyvulių.

ISZ
Lietuviszkn dirvn

tuos turtus. Kiek tai lietuvių ir 
lietuvaičių, pasimokinę, galėtų tu
rėti geresnes vietas darbe, krautu
vėse, oifisuose ir tt.

Todėl iš širdies veliju, kad mu
sų jaunuomenė griebtųsi už mok
slo. Mokintis ne teip baisu, kaip 
rodosi ir kaštai ne teip dideli. 
Valparaiso, Ind. mokykloj už val
gį galima atidirbti.

Pagarsinu apie tai todėl, kad 
matau kaip čia iŠ visų dalių Su
vienytų Valstijų apie 3000 vyrų ir 
merginų, nuo 18 iki 45 metų am
žiaus, jieško mokykloj visokių 
mokslų. Mokina ko tik kas gei
džia, yra tai pigiausia vieta, kur 
galima mokslą įgyti, todėl ypač 
neturtingi čia jo ir jieško. 1._

Iš Cainbrldge, Ma^.
Yra Čia diktas lietuvių būrelis. 

Terp jų yra ir skaitančių ląikraš-
: „Lietuva”1 „Vie

nybė,” „Katalikas,” „Spindulys,” 
„Saulė” ir „Keleivis”.

Yra čia ir keli lietuviai kūrinti 
savo pardavinyČias, tik gailk, kad 
terp jų nėra sutikimo, viens kitam 
pavydi ir stengiasi kenktų Ant 
velykų vienas štorninkas pasikvie
tė pas savę porą draugų ir 'ant jų 
pavaišinimo paėmė du alaus bak- 
su. Pamatė tą kitas Štomibkas ir 
pranešė poliemonams; tie: atėmė 
alų ir štorninką suareštavo. j Rods 
sūdąs jį išteisino, bet prov^ žmo
gui visgi nemažai pinigų ištrau
kė. į

II Laikraščiai pagarsino, buk 10 
d. gegužio Revelyj buvo didelis 
visos Maskolijos darbininkų susi
rinkimas, ant kurio darbininkų de
legatai buvo su uždengtais veidais, 
kad caro šnipai ne galėtų pažintį. 
Susirinkę, nusprendė statyti darb
daviams naujus reikalavimus, o 
jeigu reikalavimai į 12 valandų ne 
bus išpildyti, išdeginti dirbtuves ir 
kitokias darbo vietas.

|| Mieste Lodz, Lenkijoj,suštrai- 
kavo duonkepiai ir mieste Įnė už 
brangiausią prekę ne galima gauti 
duonos. SuŠtraikavo teipgi (amai 
ir miltų malūnų darbininkai.

II Mieste Simferopoliuj, pietinėj 
Maskolijoj, užgimęs nuo padegimo 
gaisras,išnaikino 140 pardavinyčių 
ir varstotų, daugume prigulinčių 
žydams.

ti

Svarbus klausymas.
Musų laikraščiuose galima ras- 
pakeltus visokius klausymus, 

bet apie' svarbiausią klausymą,
klausymą musų tautiškų mokyklų 
nieks neprimena*). Jeigu to klau
symo ne galima išriširipo sunkia 
šiaurės meškino letena,' tai mes ne 

Kxplioz|JoM. mokame ar nenorime naudotiesi iš
Butte, Mont. Carra kastynėse j |aįsvąs Amerikoj. Vietoj darbuo- 

atsitiko baisi dinamito expliozija, tjesį ant pagerinimo tautos būvio, 
mes stengiamėsi viens kitą niekin
ti, kovojame pats terp savęs. 
Liūdnas tai apsireiškimas. Kas 

Ant lokomo- i iš tokio musų darbo gali išeiti?
Lietuvių yra čia diktas būrelis,

ačiū savcį vienybei, 
visokius į page-

Ką reiškia vieny

labiau ue caro valdžia. Pri
žadai mus valdžios — pur
vinas melas, męs negalime 
jai tikėti.

Caro valdžia kovoje su mu
mis vartoja kuo biauriausius 
įrankius. Ji ant musų reika
lavimo geresnio gyvenimo, 
atsako kulkomis, durtuvais, 
drūtgaliais kareivių šaudy
klių, nagaikomis žvėrių ka
zokų. kalėjimais, ištrėmimais 
į Sibirą, vilkaduobėmis, laz
domis kiemsargių-šnipų, ji ne
sigaili net stvertiesi už rykš
čių, kurios, neatskirdamos vy
rų nuo moterų, švytruoja ore 
rankose caro budelių, raudo- 
nuodamos nuo pralieto ne
laimingųjų kraujo. Ir kas
met caro valdžia neužmiršta 
visai pasaulei parodyti caro 
žemą budelio prigimimą, kas-

kovodami už savo geresnį gy- met ji maudosi ir braido 
venimą, męs turime eiti visi! kraujuose savo pavaldinių, 
iš-vien. Męs, lietuviai, šioj kurie užsigeidė žmoniško gy- 
kovoj tarime raukas paduoti venimo. Štai, ką tik prasi- 
ir lenkams ir rusams ir žy- dėjo 1905 m., o caro valdžia 
damš darbininkams, nes męs, paspėjo atsižymėti labiau ne
darbininkai, visi lygtis prieš gu kada nors savo budelio 
fabrikantą-kapitalistą, mus, darbuose. Trumpam laike 

! darbininkus, riša vienodi in- ji tiek praliejo nekaltų žmo-’ 
teresai, vienyja kovoje su fa- nių kraujo, kad jo užteko 
brik'antais — tas pats fabri- nudažyti sniegui Varšavos, 
kas, kur męs dirbame ir kur! Liepojaus, Maskvos, Baku 
tampame iš<’iulbti. Musų gatvių. Pačiam sostapylije, 
priešai nė žydai, nė rusai ar Peterburge, tūkstančiai lavo- 
kiti, bet — fabrikantai; prieš nų ir sužeistų darbininkų, jų 
fabrikantus męs. darbiniu- i moterų ir vaikų apsiautė 
kai visų tautų, turime eiti piktadėjo caro-kraugerio Mi- 
iš-vien. Pats gyvenimas kalojaus II troną. Tukstan- 

* mus vienyja kovoje, iš vieny- čiai vargšų musų brolių-dar- 
1 bes vaisių naudojamės jau, bininkų žuvo nuo caro vai 

ir męs, Šiaulių darbininkai, džios rankos. Draugai! Ko 
mes tik, 
išgavome 
rinimus.
bė, męs štraiko laike pama
tėm — tik ji mums padės iš
kovoti 8-valandų darbo die
ną. augštą užmokestį už dar 

1 bą.,.. Musų didžiausias į-
rankis kovoje su fabrikantais
— štraikas. kuomet darbinin
kai, ajisvarstę savo padėjimą, 
savo reikalavimus, nuo fa
brikantų, nustoja dirbę, 
idant tuo priversti fabrikam

----- ti\Ė^pildyti jų reikalavimus. 
Jei nutarta štraikuoti — nė 
vienas neturi tiesos dirbti.
— kas dirba, tas ardyto
jas darbininkiĮ vienybes, tas 
priešas darbininkų, tas išda
vėjas darbininkų kliasos.

Mašinų fabrikų, štraikuo- 
jant, męs neturime tiesos lau
žyti,.daužyti — męs kovoja
me ne su mašinoms, bet su 
fabrikantais, męs rūpinamės 
priversti fabrikantus nusilei
sti prieš musų reikalavimus 
ir juos išpildyti. Kumščių, 
kurios laužytų fabrikantų šon
kaulius. męs neturime varto
ti — musų vienybė, laužyda
ma ponų interesus, daugiau 
nuveiks už kumsčias. Laužy
mas mašinų, mušimas fabri
kantų, žemina mus žmonių 
£kyse ir tik duoda progą po
licijai įsimaišyti į mus reika
lus, o tas tik kliudo -mus ko
voj. Štraikas tur būti ra
mus .... Mums, darbinin
kams, reikalinga laisvė įžo
džio, spaudos, laisvė įkūrimo 
visokių draugysčių ir susivie- 
nyjimų, laisvė štraikų.... 
Mums reikalinga politiška 
laisvė; be jos męs negalime 
kovoti su fabrikantais, be jos 
mus drįsta skriausti kiekvie
nas činauninkpalaikis, ant 
kurio męs negalime skųsties, 
kiekvienas uriadninkas, gora- 
dovas mus 
,ručastką” 
primušti.
ską. be ko męs negalime apsi- 
eiti, savo įstatymuose yra 
mums užgynus. Ji užgina 
mums tvertiesi į draugystes, 
vienytiesi,
apsvarstinėti savo padėjimą, 
joe cenzūra neleidžia išdavi
nėti knygų ir laikraščių, kur 
butų aiškinami darbininkams 
jų reikalavimai. Ji nori, i- 
dant darbininkai butų tam
sus it rudens naktis ir nepa- 

-rčnTų savo interesų, ji nelei
džia darbininkams pagerinti 
savo padėjimą. Pati ji tik 
tada žada pagerinti darbinin- 
kq gyvenimą, sutrumpinti 
darbo dieną, ir tt.., kada pa
tįs darbininkai pradeda judė
ti. Darbininkai patįs, tiktai 
patįs gali pagerinti savo pa
dėjimą, o ne kas kitas, ir juo

gali nutempti j 
ir ten žvėriškai 

Caro valdžia vi

gero mums laukti nuo caro 
valdžios! Ko laukti nuo ca
ro, kuris 19 d. sausio įdrįso 
pasakyti Peterburgo darbi
ninkų atstovui, kad jis atlei
džia prasikaltimus darbi
ninkų. ’ Caras-budelis ne
kaltų savo žmonių-darbinin- 
kų užsimanė atleisti jiems 
jų kaltes! Na gi, ar matote 
dar bjauresnį ir begėdiškesnį 
pasityčiojimų valdžios iš dar
bininkų!! Caro valdžia mu
su priešas! Priešas, su ku
riuo męs, darbininkai, turi
me be paliovos kovoti ir ku
rių turime būtinai nuo savęs 
nuversti. Sutrupinę slegian
tį ir smaugiantį mus jungų 
caro valdžios, męs pradėsime 
rašyti, kalbėti laisvai apie 
savo padėjimų, jo pagerini
mų, męs greičiau suprasime 
ir susitvėrę į draugystes, pa
sekmingai galėsime kovoti su 
fabrikantais, štraikuoti galė
sime laisvai. Mums nebe
kliudys valdžia — ji bus pa
čių žmonių rankose, patįs 
žmonės dalyvaus valdyme 
viešpatystės, išdavime įstatų; 
męs, darbininkai, patįs turė
sime balsų viešpatystės daly
kuose — jo nebemaldys, 
kaip dabar, kareivių kulkos, 
kazokų nagaikos ir drėgnos 
kalėjimo sienos. Kovų, žiau
riausių kovų, męs apskelbia
me ponams ir caro budelio 
valdžiai! Šalin juos! Tegy
vuoja politiška laisvė! Te
gyvuoja 8-valandinė darbo 
diena! Tegyvuoja demon
stracijos, kur raudonos vėla- 
vos plevėsuoja, kur skamba 
iš tūkstančių krūtinių: „ša
lin carų! tegyvuoja Demokra
tiška Respublika! tegyvuoja 
susipratimas ir vienybė .visų 
pasaulės darbininkų!”

Šiaulių Liet. S. D. D. P. 
Organizacija. 

(Atsiuntė V Kapsukas).

Isz Amerikos

rinktiesi, idant

Caro sznipa* pasitraukia.
Washington, D. C. Maskoliš

kas pasiuntinys Suvienytose Val
stijose, grafas Cassini, ant jo mel
dimo, likosi perkeltas į Išpaniją, 
o į Wasbingtoną caras siunčia 
prieš karę buvusį savo pasiuntinį 
Japonijoj, sumaskolėjusį vokietį, 
baroną Roseną.

čia
už

Prigavo daug italijonu.
Boston, Mas. Gyvenanti 

viena moteriškė, pasigarsino 
moterį buvusio Meksiko ciecoriaus
Maksimilijono, brolio Austrijos 
ciecoriaus ir už palaikėją Austri
jos ciecoriaus sosto, visokiais bu
dais nuo minių italijonu išviliojo 
apie 40000 dol. Visiems už pini
gus žadėjo, kada ji užstos ant so
sto, suteikti kunigaikščio diplio- 
mą, kitus žadėjo ministeriais pa
daryti, vieną katerinorių už $100

P. Bartoseęičia.

Iš Koselnud, III j
M°* 1 Matydama laikraščiuose^ kaip 

kykla vadinasi Valparaiso College kitq vietq lie|oviai deda auį£as aūt 
and Northern Indiana Normai Qaudo9 musų tėvynfts darfcininkų
School ir randasi netoli Chicago, įf |aįsvįs draugų, kovojančių už

II Žitomire, Volyniaus gub., kur 
buvo pereitą sanvaitę žydų sker
dynės, kaip tvirtina to miesto po
licijos viršininkas, apie 300 žydų, 
apsiginklavusių revolveriais, šau
dė už miesto į caro portretą. Pa
matę tokį paniekinimą caro ypatos 
kaimiečiai ir pradėjo mušti žydus. 
Teip bent garsina randas. Grei
čiau vienog kaimiečius ant žydų 
užsiundė pats randas.

kurios 7 darbininkai likosi ant vie
tos užmušti, o vienas mirtinai su
žeistas.

Litchheld, III. 
tyvos tavorinio trūkio Wabash ge
ležinkelio ezpliodavo garinis kati- į o ką mes svarbaus nuveikėme ant 
las. Explioxijos mašinistas likosi musų tautos labo Čia Amerikoj, 
užmuštas, o pečkurys ir vagonų i kur valdžios darbuotiesi ant savo 

labo mums ne draudžia? Kitos tau
tos,net visų niekinami lenkai, turi 
ne tik pradines, bet ir augštesnes 
mokyklas, mes gi ne tik nieko pa
našaus ne turime, bet nė neprade- 

i dame rupintiesi apie parengimą ko 
nors panašaus. Ar mes to ne 
įstengiame suprasti, kad tada tik 

Gaisrai. mes veiksime vienybėj, kada jos
Utica, N. Y. 10 d. gegužio ši- ■ svarbą suprasime, taigi kada terp 

tame mieste siautė gaisras, kuris į raus apšvietimas, kada mo- 
' kėsime atskirti gerą nuo blogo ir 
išmoksime 
klausyti, o 
juos, kaip 
kur galime 
trūksta?

Reikia mums musų mokyklų, 
kurios mokytų mus, apart ko kito, 
mylėti viens kitą, laikytiesi vieny
bėj, o ne estiesi terp savęs kaip 
šunes už nuograužas.

Jau buvo pasklidęs paskalas,kad 
jau pradės ruoštiesi apie rengimą 
mokyklų. Visi lietuviai lankanti 
svetimas mokyklas, išgirdę tokią 
naujieną,džiaugėsi - bet tas viskas 
vėl išnyko,išnyko ir mokinių viltys, 
kurie tikėjosi galėsę mokintiesi sa
vo mokyklose, kaip tą gali daryti 
vaikai kitų tautų Amerikoj. Kal
bos apie mokyklas vėl nutilo.

Mieli broliai, neduokime tam 
klausymui paskęsti užmiršties vil
nyse, priminkime apie jį prie kiek
vienos progos, ant kiekvieno susi
rinkimo. Prie gero noro ne sun
ku būt mums turėti nors geras 
pradines lietuviškas mokyklas. 
Juk ir užlaikymas dabartinių neti
kusių be kaštų ne apsieina, i Ra
ginkime viens kitą prie rengimo 
lietuviškų mokyklų. Aukaukime 
atliekamą centą ant mokyklų rei
kalų, o jas turėsime. Mokyklos 
mums būtinai reikalingos.

Mokintinis.

stabdėjas mirtinai sužeisti.
„PbiNT Breeze, Pa. Expliodavo 

čia gazo rezervoaras United States 
InpormentCo. Expliozijos 2 dar
bininkai likosi užmušti, o 6 trūk
sta, kurie, kaip mena, likosi teipgi 
užmušti.

porą valandų pridirbo blėdies ant 
pusės milijono doiiarių.

Jackson, Mas. Išdegė 9 d. ge
gužio vidurys miestelio Flora. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
$250000.

Evansville, Ind. Sudegė čia 
miltų malūnai ant kertės Main ir 
Micbigan st. Blėdį gaisro pada
rytą skaito ant 150000 dol.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Harrisburg, Pa. Netoli nuo 

čia, ant Pennsylvania geležinkelio, 
susimušė pasažierinis trūkis su ta- 
voriniu. Du vagonai tavorinio 
trūkio buvo dinamito prikrauti. 
Dinamitas expliodavo ir abudu 
trukiai likosi sudraskyti, o paskui 
griuvėsiai užsidegė. Mažiausiai 
prie to 50 ypatų likosi užmuštų, o 
100 tapo sužeistų.

Vėtros
Snyder, Okla. 10 d. gegužio, 

naktyj, šitose aplinkinėse siautė 
baisus tornado (vėtra), - kurio 
miestelis su visu likosi išgriautas. 
Mena, kad prie to mažiausiai 500 
žmonių pražuvo.

Mvrųuette, Kas. 9 d. gegužio 
Šitą miestelį atlankė baisus sūku
rys; laimė dar, kad jis traukė siau
ra, tik 100 yardų turinčia juosta, 
bet ant savo kelio viską išgriovė. 
Gyventojai ramiai miegojo, kada 
užkilo sūkurys ir daug jų pražuvo 
po griuvėsiais sugriautų namų. 
Iki Šiol iš po griuvėsių ištraukė 
24 negyvėlius ir 35 sunkiai Sužei
stus, bet mena, kad sūkurio aukų 
yra daugiau, ypač kad jis siautė ir 
aplinkinėse miestelio.

Armore, Ind. Ter. 14 d. ge
gužio šitose aplinkinėse siautė 
smarki audra ir vėtra. Vėjas su
griovė diktai triobų. Po triobų 
griuvėsiais pražuvo ir tūlas žmo
nių skaitlius.

*) Matyt autorius Aito raitelio nuo ne 
seniai skaito laikraėėiua, jeigu, ne mate 
kad tas klausymas ne vieną kartą likosi 
pakeltas laikraščiuose. Kčlt Jį ir kleri
kalai ir jų priešai, tik jis nerado visuome 
nfs pritarimo, per tai ir praskambėjo be 
Jokio tenklo. Klausymas tas pakeltas 
laikraiėiuooe davS vien progą pasiginčy
ti, j?aaibarii. truputį išslniekinti, bet 
svarbesnių vaisių neišdavė. ..AuAroe” 
Dr-te turi už mierį rūpinti inteligen
tiškas pajiegas, o vienog ir joe visuome
nė neremia teip, kaip priderėtų.

Red.

Isz darbo lauko,
1 Levington, III. Su klausy

mu apie darbu< čia aš gavau net 
153 laiškus. Vieta ta dar nauja. 
Nuo stacijos Linon tikietas kaš
tuoja 75c. privažiuot Big Ford ge
ležinkeliu. Dirba per dieną ir per 
naktį. Ant boardo ir yra kur būt, 
nes čia yra jau lietuvių. Mokantis 
darbą ir angliškai susišnekėti, pri
gulintis į uniją, į kelias dienas gali 
gaut darbą. Už darbą moka čia 
krovėjams po 38X’ nuo tonos, o 
dirbantiems prie mašinų po 8c. 
nuo tonos; gazo nėra, nes kasty- 
nės dar naujos.

1 Chicago, III. Štraikas vežė
jų didelių pardavinyčių ir expreso 
kompanijų dar nepasibaigė. Ve
žėjų organizacijos bando sušaukti 
mitingą visų miesto vežėjų ir pra
šyti jų pritarimo. Gal to pabugs 
pralobę pardavinyčių savininkai 
ir pradės tarybas su Štrąikuojan- 
čiais.

1 Chicago, III. Pavojus štrai- 
ko ledo išvažiotojų išnyko. Dar
bininkai reikalavo pakelti jų algas

III. IŠ svetimtaučių čia daugiau
siai finų, yra ir merginų.

Norinti mokytis turi savo adre
sus pasiųsti, o gaus kataliogą su 
reikalingoms informacijoms. Lie
tuviai yra 3 ir nė vienas neatsisa
kysime suteikti norintiems žinias, 
o pribuvusiems noringai patarnau
sime visame. Butų geistina, kad 
visi lietuviški laikraščiai apgarsin
tų, nes gal atsirasti norinčių, o 
tokios mokyklos apie Naują Ang
liją arba ir kitur nėra.

A. Ramanauckas,
96 S. Greepwich st., 

Valparaiso, Ind.

laisvę musų visų motinos Lietu
vos, o kad pas mus vyrai apie rin
kimą aukų ant teip svarbaps mie
žio nesirūpina, užsimaniau aš 
rinkti aukas terp mano paž|stamų. 
Geros valios tautiečiai paklausė 
paraginimo ir sudėjo $8.|0, ku
riuos paskiriame revoliucijos rei
kalams.

Nors lietuvių Roselande!ir Ken- 
singtone, III., yra diktas būrelis, 
bet apie tautiškus reikalus jie, su 
mažu išėmimu, visai ne$|rupina. 
Ar ne gėda teip tūnoti, api^ nieką 
nesirūpinant?

A. Kule|ienė.

II 14 d. gegužio Kišineve, karei
viai 53 rezervos batalijono, daužė 
žydų namus ir kromus. Žydiškoj 
miesto dalyj išdaužė visus langus. 
Paprastai kareivių pareiga ginti 
kraštą nuo svetimų priešų ir dabo
ti tvarką namieje, Maskolijoj mat 
kareiviai už savo pareigą laiko 
mušti ir plėšti ne maskolius. Vie
nog ant kariumenės užlaikymo ir 
tie mušamiejie pinigus sudeda.

II Likosi suarešyiotas Peterbur
go advokatas Baereustam,- kuris 
sude buvo apginėju užmušėjo ku
nigaikščio Sergejaus, Jono Kaleje- 
vo. Suareštavo jį už tai, kad ant 
kokio ten susirinkimo jis laikė 
kalbą, kurioje aiškino priežastis 
užmušimo Sergejaus, ir žinoma, 
aiškino ne teip kaip caro pašlemė
kai geidžia.

Nauji Rasztai
Kankintojai ir kankiniai už 

mokslą. Para*z«* V. Demlmkis. 
Blymoutb, l*a. m. 183
pusi.

Dikta tai knyga. Aprašo ypač 
persekiojimą laisvos mislies ir lai
svo nuo bažnyčios mokslo iš ku
nigų pusės. Kad kunigai perse
kiojo tuos, kurie su kunu ir dvasia 
nenorėjo jiems vergauti, dalykai 
tie žinomi iš istorijos. Kadangi 
istorijoj tie dalykai išmėtyti, tai 
kunigas Dembskis surinko juos į 
krūvą ir suteikė skaitytojams at
skiroj knygoj.

Šitas kunigo Dembskio veikalas 
ir iŠ literatiškos pusės apdirbtas 
geriau už kitus jo raštus, čia fak
tai, atsitikimai privesti nuosekliau, 
sudėti geresnėj negu kituose raš
tuose tvarkoj.

Lietuviams norintiems 
mokintis.

Korespondencijose iš lietuviškų 
kolionijų daug randame žinių apie 
lietuvių kazyravimus, girtavimus, 
peštynes, provas, bausmes šūduo
se, ant ko eina ne mažai pinigų, 
bet apie mokslą, be ko jau šiądien 
negalima gyventi, retai tuose pra
nešimuose būva paminėta.

Sumanesni lietuviai kalbose ir 
rąštuose ragina prastuolius grieb- 
tiesi prie mokslo, bet paskutiniai, 
manydami, kad nėra iš to naudos, 
velija klampoti purvinose vėžėse, 
neatmindami, kad mokslas, ir tik
tai mokslas sutvėrė ant žemės ci
vilizaciją. Gaila, kad lietuviai ne 
jieško to mokslo, kuris suteiktų 
jiems ir žmonijai gerovę.

Ne prošali bus paminėti ir apie 
lietuvaites. Jos supranta, kad rei
kia apsirėdyt šilkine jupele, nešio
ti kepurę su brangioms plunks
noms, bet apie pagražinimą proto 
nesirūpina, todėl ir ne dyvai, kad 
biskį apsišvietę lietuviai-vyrukai 
veda svetimtautes. Musų mergi
nos mat ne nori suprasti, kad auk
siniai lukštai laikrodžio ne yra pa
čiu laikrodžiu, kad geri vidurinį, 
nors ir prastuose lukštuos^-^ou^ 
laiką teisingiau; todėl ir šilkai

Iš Chicago, III.
Kad lietuviams reikia apšvieti

mo, tą visi gerai žino, bet kaip av- 
sišviest, arba kitiems pagelbėt, 
mažai da kas rūpinasi. Vienog 
atsiranda tautiečiai, kurie pradeda 
suprasti padėjimą musų tautos ir 
visokiais budais šelpia einančią į 
mokslą jaunuomenę.

19 d. kovo šių metų, per J. Bru
že v ičio varduves, susirinkęs būre
lis lietuvių,terp kitko, svarstė,kaip 
mažas Japonas, per savo apšvieti
mą ir meilę tėvynės, peria kailį 
tamsiam šiaurės milžinui.

A. Buvainis priminė musų besi
mokinančią jaunuomenę ir kan- 
kintinius, kurie stengiasi atgaivin
ti miegančią dvasią lietuvių ir rei
kalauja pagerinimo būvio varguo
lio, kaip jie papuolė į nasrus neti
kusio vilko, kenčia badą; kalbino 
sudėti nors po keletą centų ant jų 
suŠelpimo, neužmiršti mokslan ei
nančios jaunuomenės, kuri ateitėje 
duos sumanius vadovus, kokių da
bar labai mažai mes turime.

Neatsirado nė vieno priešingo, 
visi aukavo pagal savo išgalę; vi
so labo sudėjo $6.65, kuriuos pa
skirstome šiaip: $4.00 „Aušros” 
Dr-tės fondan ant moksląeivių ir 
$2.65 kankintiniams.

Džiaugsmas ima, matant kaip 
žmonės, patys besilinksmindami, 
rūpinasi apie savo tautos gerovę. 
Daug yra da vietų, kur užmanius 
ką gero padaryt, barasi už tuščią 
maišą, kaip kur pradeda net kumš- 
čiuotis ir skaldyt tuščias makaules. 
Tokiems aukavimais po keletą 
centų ant taktiškų reikalų išrodo 
netinkančiu ir net puotas žemi
nančiu.

Pinigus prisiunČiame į „Lietu
vos” redakciją.

Su aukomis susivėlinau per tai, 
kad atsiuntimas suaukautų pinigų 
buvo pavestas Aleksandrui Buvai- 
niui, bet tas nabagas išnyko su 
aukomis ir su smulkioms skoloms, 
nespėdamas pasiimti nė savo sku
durų. F. Liutinskas, pasilaikyda
mas palaikus A. Buvainio, sugrą
žino aukas $6.65.

Buvainis buvo apie 7 metusAng- 
lijoj, Silwer|owne, pr e šeri u kelnių, 
moka staliorystos, du metai kaip 
Amerikoj. Kalba lietuviškai, len
kiškai, maskoliškai ir neblogai 
angliškai; mėgsta skaityti angliš
kus laikraščius, bet turbut-nelabai 
supranta. Kur toks pasisuks prie 
pinigiškų dalykų,neprileiskite.

Juozukas.

Iš Brighton, Maja.
Lietuvių čia yra 40 šeimynų ir 

apie šimtas nevedusių, liet jie be
veik visi sulenkėję, terty savęs 
daugiausiai kalba sudarkyta len
kiška kalba. Nė .knygų, nė laik
raščių ne skaito, jeigu kas ir skai
to, tai tokių yra labai mažai. Gai
la, kad jie užmiršta apie sivo tau
tystę ir pats nežino, kuom yra. 
Daugumas dirba guminėsi j dirbtu
vėse. Atliekamą laiką pįaleidžia 
daugiausiai karčiamose arba prie 
kazyrų. Iš tokio užsiėmimo, ži
noma, niekam nėra naudoj, o ma
žiau naudos turi pats teip besiel
gianti.

7* d. gegužio, mieste Zitomire, 
Valyniaus gubernijoj, buvo žydų 
mušimas. Daužymai žydų namų 
traukėsi 48 valandas. Žydai buvo 
pasirengę ir apsiginklavę. Ant 
gatvių krikščionys-užpuldinėjo ant 
žydų. Iš abiejų pusių buvo 
daug žmonių užmuštų ir sužeistų, 
nors tikras užmuštų skaitlius dar 
než inomas.

Kunigo .Jurgio Gopono labizkai. 
Londoną*. 1IMJ5 m. iMZleiNta 
Lietuviu 8o<-iJal-I>emokratu par
tijom. Kipuml.

Maža tai knygutė. Telpa čia 
Gopono laiškai į carą pirm skerdy
nių,- prašymas, kurį norėjo per
duoti carui dienoje garsių darbi
ninkų skerdynių Peterburge. At
sišaukimas į darbininkus po sker
dynių. Laiškas socijalistų parti
joms Maskolijoj. Atsišaukimas į 
visus Maskolijos darbininkus. Laiš
kas Mikalojui Romanovui po sker
dynių. Knygutė verta perskaity
mo. Iš laiškų kiekvienas, galės 
geriau pažinti garsų Peterburgo 
darbininkų organizatorių, popą 
Goponą.

Isz visur.

ii Maskolijos social-demokratai 
išleido atsišaukimus, kuriuose ža
da rengti smarkesnes prieš netu- 
kusio caro atministraciją demon- 
strancijas ir tai visuose Maskoli
jos kraštuose. Social-demokratai 
žada naudotiesi iš dinamitinių 
bombų, kokių turi pakaktinai, jei
gu kariumenė bandytų kištiesi į 
tas demonstracijas.

Peterburgo Liet u Uu Savitarpi
ne* PaMzelpo* I>raugijo* atokaita 
už 1903 m. 47 pusi.

Sudėta ji maskoliškoj ir lietuviš
koj kalbose. Lietuviška kalba ir 
rašyba negeriausia.

II Užrubežių laikraščiai garsina, 
buk caras suteikė lenkams molonę, 
daleido jiems Lenkijoj pirkti že
mę. Tame vienog nė jokios ma
lonės nėra, kadangi Lenkijoj pirk
ti žemę ir piima lenkams ne buvo 
uždrausta. Gal būt, kad tiesą 
liuoso pirkinėjimo žemės išplatino 
ant Lietuvos, Baltgudijos ir Maž- 
rusijos. čia ištikro nuo .1865 m. 
lenkams bajorams uždrausta buvo 
pirkti žemę, ūkininkai vienog ma
žas dalis dvarų žemės pirkti galė
jo, nors daleidimą turėjo kiekvie
ną sykį išmelsti nuo jeneral-guber- 
natorių, kurie tankiausiai daleidi- 
mų neduodavo.

II Angliška kareiviška expedic» 
ja, įsiveržusi į Tibetą su mieriu 
apvaldyti tą mažai pažįstamą mu
sų žemės kraštą, tikėjosi čia kal
nuose rasti ir auksą; ritinėjimui 
žemės gilumą turtų buvo paimti 
specialistai geologai. Dabar jie 
Londono laikraščiuose pagarsino, 
jog niekur nė mažiaasio ženklo 
aukso ne rado visame krašte nė 
jokių brangių mctalių, ne rado nė 
jokio ženklo anglių, nė kitokių tu
rinčių kokią nors vertę miberalų.

ti Dresdene, Saksų karalystėj 
(Vokietijoj) fabriko '■ savininkas 
Dorning likosi ant dviejų metų 
kalėjimo sūdo nuspręstas. Dor
ning mat pagarsino, jog išrado bū
dą dirbimo spirito iš gyvulių ir 
žmonių mėšlo. Neva ant išnau
dojimo savo išradimo tvėrė kom
paniją ir nuo lengvai tikinčių žmo
nių išviliojo 140000 Mrk. ir pini
gus tuos sukimšo į savo kišenių. 
Prigavėjai kompanijų organizato
riai yra mat ne tik Amerikoj.

li Miesto Sbangbai cbiniŠki pre- 
kėjai nutarė neimtį amerikoniškų 
tavorų, juos iš Cbinų išstumti, jei
gu Amerikos randas užgirtų tiesas 
suvisu neleidžiančias cbinieČių į 
Suvienytas Valstijas. Tuomi mat 
chiniečiai nori atkeršyti Amerikos 
politikieriams už skriaudas ir pa
žeminimą savo vientaučių.

II Tūlos gubernijoj pasikėlę kai
miečiai užpuolė ant dvaro grafo 
Babrinskio ir dvarą uždegė. Vie
tinis pcpas bandė minias perkal
bėti, bet žmonės pagriebė popą ir 
norėjo jį teipgi į ugnį įmesti, tik 
su dideliu vargu pasisekė jį išgel
bėti.

II Lenkijoj, mieste Gostynin, 
Varšavos gubernijoj, buvo, turbut 
valdžių suorganizuotos, žydų sker
dynės. Mieste Lodziuje, miesto 
pakraštyj teipgi mušė žydus ir 
plėšė jų kromus ir namus. Čia 
vienog plėšikais pasirodė caro ka
zokai.

|| Vindobonoj pasimirė vienas iŠ 
didžiausių žinovų Senos egiptiškos 
kalbos, egiptiško rašto ir senoviš
kų liekanų, Dr. Jącob K rali, pro
fesorius rytinių kraštų istorijos 
Vindobonos universitete, 
nis turėjo tik 48 metus.

Velio-

II Mieste Aleksandrovske, neži
nia kas, greičiausiai paties rando 
agentai, garsina, buk čia bus pa
rengtos žydų skerdynės. Turtin
gus žydus apėmė baimė ir jie neš
dinasi ir iš miesto, lieka vien be
turčiai, kurie neturi kur keliauti.

„Kova“. SanvaltiniK darbinin
ku lairaaztiM.

Išėjo jau nr. 1 nuo seniai žadėto 
Amerikos lietuvių socijalistų par
tijos laikraščio. Pirmame nr. telpa 
straipsniai: Į skaitytojus. , Musų - 
reikalai ir uždavinys. Žinios iš 
Lietuvos. Politiška peržvalga. 
Darbų skrytys. Darbininkų judė
jimas svetur. Politiškas suvažia
vimas Lietuvoj. Šalin su baime. 
Reikalai „Kovos” ir L. S. P. A. 
Darbininkų kronika. Kokio vėjo 
mums reikia. Reikaluose partijos 
seimo. Mintys seno proletarijaus.

Nematomi prieazai ir draugai 
žmonių Hagai Bitneri nutaisė 
Szerua*. Chivago, Iii. lIMJAm. 
M 3 pusi

Šitas raštas tilpo pirma Lietu- ' 
voj”, todėl daugumas skaitytojų 
turėjo progą su juom susipažinti. 
Aprašo ne matomus Liuosomis 
akimis organizmelius ir jų įtekmę 
ant žmonių. Raštas tai moksliš
kas.

Iš Lawrence. Mas.
Balius,parengtas Lavrrenc’o lie

tuviškų draugysčių ant naudos ko
vojančių už savo tiesas tėvynės 
Lietuvos darbininkų pusėtinai pa
sisekė. Gryno pelno liko 64 dol. 
24c. Pinigai tuom tarpu pasilieka 
pas Mikolą Kundrotą. Jie bus 
nusiųsti, kur reikia, kada bus iš
rinktas priėminėjimui ant to mie
žio sudėtų aukų ir jų siuntinėjimui 
kur reikia speciališkas komitetas.

Nors balių rengė visi čianykščiai 
lietuviai ir visi iš syk pritarė, bet 
paskui tūli stengėsi užkenkti už
manymui, Maskolijos darbininkus 
ir revoliucijonierius apšaukė žmog
žudžiais. Tai tau protas! Jeigu 
teip daro koki nieko neskaitanti 
lietuviai, tai ne dyvai, čia vienog 
tokių atsirado ir terp skaitarfčių 
visokius laikraščius. Toki, rodo
si, turėtų suprasti, koks skirtumas 
yra terp žmogžudžių ir laisvės 
draugų! Mat kovojanti už labą ir

II Gyvenanti Krime (pietinėj 
Maskolijoj) totoriai padavė caro 
valdžioms savo reikalavimus, ku
rie vienog menki. Totoriai reika
lauja: kad tik valšČiai rinktų mui
las [mabometoniškus kunigus], 
kad į rinkimus randas nesikištų, 
pats neskirtų muilų, kaip daro da
bar;, toliau reikalauja tiesos rengti 
mokyklas, kuriose mokintų toto
rių kalboj; sulyginimo tiesų toto
riškų laikraščių su tiesoms masko
liškų.

II Paryžiaus laikraščiai pagarsi
no gautą iš Maskolijos telegramą, 
kuriame yra žinia, buk caro rūme 
Carskoje Selo, neSiotė yienaitinio 
caro sunaus užsimanė išvirti ver
dančiam vandenyj ateinančių lai
kų caruką. Ji į vanę prileido ver
dančio vandens ir rengėsi j jį kišti 
caruką, bet dar į laiką atbėgo ca- 
rienė ir iš nešiotės rankų, pama-

II Vokiški laikraščiai garsina,jog 
maskoliški agentai renka Vokieti
joj išlavintus jurininkus savo ka
riškai laivynei dar esančiai Baltiko 
portuose, kadangi mat tinkančių 
maskolių nėra.

|| Iš koplyčios Florencijos prie
miesčio Ponte Stolli nežinia kas 
pavogė brangų abrozdą Motinos 
Dievo, nutepliotą garsaus itališko 
teplioriaus Della Robbia. Vertė 
to abroždo yra 20000 dol,

II Vengrijoj, mieste Szatmas, be
sikeliant per upę mažoje valtyj 14 
kaimiečių, ant upės vidurio apvirto 
valtis ir visi joje buvę supuolė į 
vandenį. Prie to 11 moterų pri
gėrė.

II Maskolijoj vėl išėjo į aikštę 
biaurios prigavystės augštų jene- 
rolų kariumenėj ir žinoma, tos pri
gavystės padarytos su skriauda ka
reivių.

Iii kuopas Liet. Laisv. Su- 
sivienyjimo.

Draugai!
Liet. Laisv. Susiv. seimas, at

liktas pernai Philadelphijoje, nu
tarė, kad Šįmet delegatai susirink
tų į seimą Newarke, N. J.

Dėl revoliucijinio judėjimo Lie
tuvoje ir esant reikalui aktyviško 
šelpimo tos revoliucijos Jūsų 
centraliŠkas iždininkas, Dr. J. 
šliupas, apsilankęs Newarke, daži- 
nojo nuo A. Stonelio, sekretoriaus 
tenykštės kuopos, kad visi ten gy- 
venantiejie sanariai reikalauja, 
idant Šiemetinis seimas taptų su
šauktas ant 21-mos d. gegužio, nes 
ant tos dienos tik galima buvo nu
samdyti tam tinkamą vietą.

Gavęs tą žinią nuo Dr. Šliupo 
ir laišką nuo A. Stonelio, ir pri
tardamas jų reikalavimams, 18-tą 
kovo pranešiau apie tai K. Balčiū
nui, pirmsėdžiui Susiv. Liet. L., 
melsdamas jį, idant ant tos dienos 
teiktųsi pakviesti per laikraščius 
delegatus į seimą.

Nematydamas laikraščiuose to
kio užkvietimo ir nebegalėdamas 
jau tą padaryti dėlei stokos laiko, 
šiuomi meldžiu kuopų kuogrei- 
Čiausiai Šaukti extrą mitingus ir 
ten draugai lai išrenka delegatus; 
apie ką ir teiksitės pranešti A. 
Stoneliui [24 West Str., Newark, 
N. J.]. Teipgi meldžiu sąnarių 
užsimokėti užvilktą mėnesinę į 
Centrališką iždą, o 50 centų nuo 
sąnario, ką nutarė praėjusi s sei
mas, prisiųsti ant čartėfio, kurs 
jau yra parūpintas.

Seimas atsibus ant Hali Pulas- 
ky, No. 30 S.Orange av., Newark, 

J., 21 d. gegužio.

Kun. V. Dembskis, 
L. L. Sus. sekr.i 

328 Federal Str.
Pbiladelphia, Pa.

, fiiiaise’ą’.
Vertė J. I.

N.
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tas priguli prie raštų alfabetinio eistemo; 
jame literoe dalinasi, teip kaip ir europiniuo
se raštuose; jame atskiras ženklas nereiškia 
žodžius, kaip tai yra chiniškame rašte ir ne 
sjliabas kaip tai yra ja|K>niškame, bet atski
rus žmonių kalbos skambėjimus, kaip tai yra 
ir musų raštuose.

Matyt, vienog, kad tas korė joniška sis 
alfabetas, augščiau stovintis už kitus rytinėj 
Azijoj, ne čia užgimęs, jis.nieko bendro ne
turi su dabartiniai^ arba seniau buvusiais, 
kokių nors rytinės Azijos tautų rašto žen
klais. Ji* paeina nuo tos pačios šaknies, nuo 
kurios paeina ir kiti alfabetai esanti, arba bu
vę ant žemės. Tą rodo ne vien pats princi
pas alfabeto, ant kurio stovi korė joniškasis, 
bet ir literų pavidalas. Bet nuo kokio iš 
esančių, arba buvusių alfabetų paeina korė- 
jonrškas-^—klausymas tas dar neišrištas galu
tinai. Pagal nuomonę specijalistų rašto ti- 

. rinėtojų. de Bosny ir Lenormanto (prancū
zų), korėjoniškas raštas paeina nuo seno indi
škojo rašto Pahli, kurį I-me amžyj musų eros 

i atgabeno iš Indijų platintojai buddistiško ti
kėjimo, indiški misijonieriai. Ir, iš tikro, se- 

1 .niausiąs pavidalas korėjoniško rašto, surastas 
į ant užrašų ant senų i>aminklų, iš savo pavi

dalo labai panašus į seną indišką Pahli ra
štą. . Gal būt todėl, kad nuomonė augščiau 
paminėtų prancūziškų tirinetojų yra su visu 
teisinga, bet klausymas tas iki šiol dar galu
tinai neišrištas. f

Kaip chiniškas raštas, vartojant pendze- 
lį ir" tušą, persi keitė laikui bėgant, nužudė 
savo aiškumą, tas pats, po įtekme tų pačių į- 
nagių, atsitiko ir su korėjonišku raštu: šiądien 

.iš savo pavidalo korėjoniškas raštas labai pa
nėši į cbinišką, nors vienas ir kitas raštas su
sitvėrė ant visai skirtingų pamatų ir korė- 
joniškasis stovi augščiau ne tik už chinišką, 
bet ir už japonišką.

Korėjoniškas alfabetas susideda iš 16 
. priebalsių ir 11 saubalsių, sujungtų terp sa

vęs; jos tveria eilę iš 168 siliabiškų sujungi- 
mų; "Pa veikslai!:

I L . į; Į i
Korėjonai. teip 

- . kaip ir chiniečiai ir ja- 
pouiečiai. eiles rašo nuo 
viršaus apačios 
nuo,

l'lhuL 
išveizdžio korėjoniško 
rašto,paduodame čia iš
trauką laiško, rašyto 

. dviem rašto sistemais: 
načijonališku korė joni
šku ir chiniškais hiero
glifais.

Skaitosi: Sontsam 
1 o T<a nu tai hyon 

t'yon tyo Huk yu tun oi 
in mu i ha pyne rak t'i 
k'i tyoi hyona h p'i r pun 
Tau Vbr.

Tas reiškia: ..Per- 
h duokite tą raštą mano 

broliui, garbingam kar
eiviškas rodininkui. 
Nors ir yra čiabuviškos 
ir atėjūnų tautos, vie- 

1 nog, butų neteisingu 
skirti savuosius nuo at
ėjūnų. V isi žmonės ge
ma ant svieto broliais, 
todėl nėra reikalo skir
styti vienus nuo kitų.”

link,
dešinėj kairės

Ant išrodymo

y

Pavidalu korejomėko ra
ito, sulygintas su chinišku.
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Egipto hieroglifai.
Egipto civilizacija turėjo didelę įtekmę 

ant žydų, grekų ir rymionų ir per tų tautų 
prisidėjimą išsiplatino terp kitų Europos tau
tų; todėl Egiptą ne be pamato laiko už lop
šį žmonijos civilizacijos. Jau labai senuose 
laikuose, kada kitos tautos skendo tamsybė
se, stovėjo ant žemiausio civilizacijos laip
snio, egiptijonai turėjo jau raštą, su kurio 
pagelba su visu aiškiai ir suprantamai išai- 
škinėjo savo mislis ir datyrimus. Kaip chi- 
uiečiai ir kitos musų žemės tautos, egiptijo- 
uai pradėjo nuo to, kad ant išreiškimo savo 
mielių piešė pavidalus daiktų ir kiekvienas 
toks nupieštas daiktas turėjo atsakantį rei
škimą. Jau pirmiau męs paminėjome apie 
idiografiškus elementus egiptiško rašto. 
Čia pridursime, kad vienu tokiu idiografišku, 
arba abrozdiniu raštu, ne ilgai pasiganėdino 
senovės egiptijonai. kadangi jie stovėjo ant 
augštesuio civilizacijos laipsnio, tai ir tokio 
painaus, aprubežiuoto rašto neilgai galėjo 
pakakti. Jie greitai susekė, kad žmonių kal
ba susideda iš atsakančių skambėjimų, koki 
gana taukiai atsikartoja ir kad kalbos žodžiai 
susideda iš nedaugelio sudėtinių arba silia- 
bip Supratę sykį tą, egiptijonai užsimanė iš 
to pasinaudoti prie pagerinimo savo rašto; 
todėl jie užsimanė perkeisti savo abrozdinį 
raštą, reiškiantį daiktus, tokiu, kuriame kiek
viena siliaba butų paženklinta atsakančiu 
ženklu. Ant to jie nusprendė pasinaudoti 
iš tų pačių paišinių, kokius vartojo savo a- 
brozdiniame rašte, bet pasirinko iš jų tik to
kius, kokius lengviausiai galima buvo nu
piešti. Tokiems ženklams, kokių, laikui bė
gant išsidirbo apie 500, jie suteikė kitokią 
prasmę. Kiekvienas paišinys nereiškė jau 
čielą žodį, daiktą, bet tik siliabą kokio nors 
ž<xiži(>. Prie to reikia dar pridurti, kad kiek
viename žodyj jie ženklino vien priebalses, 
balses gi visai apleidinėjo, ką darė ir Aaro, pa- 
megdžiodamos savo mokintojus ir kitos tau
tos, kaip, pv., žydai. Kodėl egiptijonai panie
kino saubalses savo raštuose, tikrai nežinia. 
Greičiausiai taa padaryta todėl, kad raštuose 
visų rytinių tautų nebuvo aiškaus skirtumo 
terp saubalsių ir bebalsių literų, todėl ir sau- 
balsės nebuvo aiškiai ištariamos.

Tokiu budu matome, jog egiptijonai iš 
įlgngvo perkeitė abrozdinį raštą į siliabinį,

$uu-

arba, geriau sakant, nuo abrozdinio rašto pe
rėjo prie hieroglifiško (hieron reiškia kunigą, 
gleifa — raštą), tą naują raštą pir
miausiai pradėjo vartoti kunigai, jų Inomoj 
tas raštas pasikėlė ant augščiausio savo išsi
vystymo laipsnio.

Koks gi buvo tasai hieroglifiškas raštas? 
Paaiškinimui to privesime porą įiavyzdžių. 
Teip: pavidalas gurbelio su rankena, egip- 
tiškoj kalboj kott — atsakė priebalsėm* lt, 
todėl visi žodžiai, kokiuose yra tos dvi prie
balsės, galėjo būt parašyti pavidalu gurbelio: 
paveikslam žodis kata — išmintis. Pirštas, 
egiptiškai teb, atsakė priebalsėms tb\ jeigu 
reikėjo, pa veikslam parašyti: taiba — indas, 
arba tba — 10 000, tai piešė teipgi piršto pa
vidalą. Pavidalas lupų, bro, reiškė teipgi 
kere — kvėpuoti; pavidalas žalčio, hop, rei
škė teipgi kepi — namus, olą ir tt.. Parašy
mui to imties žodžio galima buvo paimti viso
kias figūras, reikėjo parinkti, vienog, tokius 
daiktus, kokių varde buvo tos pačios prie
balsės kaip ir žodžiuose, kokius reikėjo para
šyti; aut saubalsių nereikėjo paisyti, kadan
gi jas savo raštuose egiptijonai apleisdavo. 
Teip, paveikslam pavidalais; retežio — hite, 
hipopotamo — hte, hijienos — hoite, turin
čiais priebalses ht, galima buvo parašyti žodį 
hote — valanda. TeipgL pavidalu vienos fi
gūros galima buvo parašyti daugybę žodžių, 
turinčių tas pačias priebalses. Paveikslai!, 
pavidalas pryšakinės kojos liūto — kine, at
sakė priebalsėms km, todėl tuom ženklu gali
ma buvo išrašyti visus žodžius, kokiuose yra 
priebalsės km, taigi tas pavidalas galėjo reiš- 
kti: kerne — Egiptas, kam — galybė, kariu- 
menė, karna — augštis, arba kum — knyga. 
Kartais vartojo hieroglifus turinčius daugiau 
negu dvi priebalsi. Paveikslam pavidalas 
pelėdos — mulach. vartojamas buvo teipgi 
parašymui žodžio melech, — karalius. Pa
prastai, vienog, retai ženklino vienu ženklu 
žodžius turinčius daugiau kaip dvi priebalsi; 
jeigu reikėjo parašyti žodį, kuriame buvo 
daugiau priebalsių, tai, jo parašymui, varto
jo ne vieną ženklą, bet rašė jį dviem, trįms 
ženklais, žiūrint ant to, 
buvo žodyj.

Skaityti tokį raštą

kiek priebalsių

nebuvo sunku, nors 
žodžiuose apleistos buvo saubalsės, kadangi 
prie tokių apleidimų žmonės buvo pripratę.

Čia reikia pridurti, kad toks, po jairą 
priebalsių, raštas, neilgai laikėsi senovės 
Egipte: greitai į raštą pradėjo įvesdinėti to
kias figūras, kurios nereiškė siliabų, bet 
skambėjimus, pavienias literas, kaip ir musų 
rašte ir, tokiu bndu, vietoj siliabinio rašto 
pradėjo pritaikinėti tikrą alfabetą. Bet ne- 
visada galėjo egiptijonai savo rašte apeiti 
be saubalsių. Kad apsisaugoti nuo klaidaus 
supratimo, ypač gi locnuose varduose, reikė
jo statyti ir saubalses, nes kitaip vantas ga
lėtų kartais išeiti klaidus, netikras. To
kiuose atsitikimuose egiptijonai vartojo to
kias figūras, kurios prasideda nuo saubal- 
sės. Paveikslai), ženklas zuikio, uote, atsakė 
saubalsei a, pavidalas painios lapo — eech, 
atsakė literai e. Rašydami, vienog, egiptijo
nai ženklus saubalsių statė ne tikrose vietose, 
bet ant galo, arba apačioj žodžio. Kartais 
egiptijonai rašė figūras vieton atskirų literų. 
Tas būdavo, pa veikslam jeigu reikėjo para
šyti žodį susidedantį iš 3 priebalsių. Tą syk 
reikėjo žodį rašyti dviem ženklais: vienas 
reiškė dvi priebalsi, o kitas jau tik vieną, 
taigi reiškė atskirą literą, kaip ir musų rašte. 
Viensiliabiniuose žodžiuose teipgi reikėjo 
vartoti ženklus reiškiančius tik vieną literą. 
Paveikslam jeigu rašė gurbo pavidalą — ko
te, išreiškimui ryšio — ke, tai tas ženklaš 
reiškė jau kt, bet — k.

Tokiu budumatome, jog į egiptišką ra
štą, laikui bėgant, įsiskverbė trijų veislių 
što ženklai: idiografiški, siliabiški ir ženklai 
skambėjimų, taigi atskirų literų. Per tokį 
susimaišymą skirtingų ženklų hieroglifiškas 
raštas nepastoji) aiškesniu, bet, priešingai, 
juo toliau, juo raštas tas stojosi paineflaiu ir 
sunkiau suprantamu. Ant prašalinitno ne
aiškumo, egiptijonai turėjo į raštą įvesti viso
kius paaiškinančius ženklus, kurie pats per 
savę neturėjo nė jokio skambėjimo, rodė 
vien, kaip reikia skaityti hieroglifas. Jeigu, 
paveikslam po hieroglifo ženklui buvo žen
klas kalno — to, tai reikėjo skaityti čielą si- 
liabą, jeigu gi tokio ženklo nebuvo, tai tik vie
ną literą. Vartojami buvo teipgi toki pridė
tiniai ženklai, prie pažiūrėjimo į kokius skai
tantis tuojaus galėjo suprasti, kokią prasmę 
turi tie ženklai. Pa veikslai), jeigu po kokiam 
nors žodžiui, parašytam siliabiniais ir skambė
jimo hieroglifais, buvo pavidalas žmogaus 
laikančio pirštą prie lupų, tai tas reiškė, Jog 
žodis reiškia kokį darbą atliekamą lupoms 
(valgyti, gerti, šaukti, giedoti, kalbėti ir t. 
t.). Teipgi pridėtas prie hieroglifo pavida
las žmogaus su pakeltoms rankoms, rodė, jog 
hieroglifu parašytas žodis turi prasmę: pra
šyti, laiminti; paveikslas žmogaus mosuojan
čio su rankomis, jungėsi su prasme: šaukti, 
kviesti; pavidalas gi ginkluoto kareivio jun
gėsi su prasme: kariauti, muštiesi. Apskri
tai, daugelį žodžių egiptijonai rašė visokero- 
pais ženklais. Paimkime, štai, nors, žodį ab 
— mėnulį, kurį galima buvo parašyti: pavi
dalu mėnulio (idiografišku budu); kokia 
nors figūra reiškiančia siliabą a (silia- 
biniu budu); tuom pačiu ženklu su pridėji
mu pavidalo mėnulio (idiografiškai siliabi- 
šku budu); dviem figūrom turinčiom skam
bėjimą a ir skambėjimą b (skambėjimo arba 
literiniu budu); toms jau dviem figūroms su 
pridėjimu pavidalo mėnulio; siliabine figūra 
ab, su pridėjimu atskirų ženklų skambėjimų 
a ir b (siliabiskai-skambėjimu budu) ir tokiu 
jau siliabiškai-skambėjimo budu su pridėji
mu dar ženklo mėnulio (siliabiškai-skambė- 
jimo-idiografišku budu).

Visi tie budai nebuvo suvaržyti kokiais 
nors gramatiškais įstatais, kiekvienas galėjo 
rašyti žodžius tokiu budu, koks kam patiko, 
egiptijonai nereikalavo prie rašymo remtiesi 
ant gramatiškai-ortografiškų įstatų, kas 
mums teip daug sunkenybių daro; musų, 
vienog, raštas, nepaisant ant visų gramatiškų 
sunkenybių, vis gi daug praktiškesnis, jis 
sunkus tik nemokantiems.

(Toliau® bus.)
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Numirusio kersztas.

tiom tarpu vėl visi 
ijimai pasiliovė.

□et jeigu 
duris, jus 

□uo savęs

FARAŠė GuY Dt TlRAMOND.

Dėdė Baudruche buvo linksmas 
vyras, jis gyvenimą ėmė lengvai, 
be didesnių nuliūdimų; jis visada 
bugo linksmas ir prisilaikė nuro
dymų garsaus raštininko Rebe- 
lais, kuris tvirtino, jog juokas yra 
tai geriausias vaistas nuo visokių 
ligų. Daug buvo žmonių, kuriuos 
Baudruche ant jupko pastatė ir 
jo išmislinėjimai visokių štukų, 
rodosi, ne turėjo galo; ant dvide
šimties mylių aplinkui skambėjo 
jo garbė ir jeigu kas ištarė vardą 
dėdės Baudruche, tai visi žinojo, 
kas jis yra.

Todėl tai visi gerai tėmijo, jeigu 
kur jį patiko, ypač gi karčemoj, 
kurią tankiai atlankydavo; tasai 
geras žmogelis įpainiodavo kiek
vieną į kokią instifikaciją, įstum
davo į tokias kilpas, iŠ kokių tik 
prie didelio visų juoko galėjo išsi
painioti, o tas, žinoma, vis skau
džiai užgavo žmogaus saumeilę.

— Dėde Baudrache, 
giltinė pabaidys į jūsų 
dar rasite būdą, kaip ją 
nuvyti.

Dėdė Baudruche, turintis jau 
devyniasdešimtis metų senelis, 
bet dar drūtas kaip arlųolas, 
kimšdavo į nosį gerą žiupsnį tabo
kos, pastumdavo ją dar su pirštu 
ir atsakydavo:

— Gal ji sau ateiti, o mes jau 
pažiūrėsime, ar nerasiu būdą 
atimti norą jai pas manę vėl greitai 
ateiti.

Tokios jo kalbos išsiplatino po 
visas aplinkines.

— Dėde Baudruche — kalbėda
vo — dar pasimiręs, be abejonės, 
iŠprovįs mums kokį Šposą.

Ir tokios legendos atrado tvirtą 
įtikėjimą teip, kad nieks nenorėjo 
jo kūno sergėti, kada giltinė pa
traukė jį į kitą svietą, iš kurio 
nieks negrįžta atgal.

Tame laike į kaimą atkako stu
dentas, medikas, kuris norėjo čia 
pernakvoti. Ant rytojaus jis no
rėjo pasinaudoti iš omnibuso, ku
ris turėjo nuvežti jį pps tetą, gy
venančią porą mylių nuo kaimo, 
lis, žinoma, teipgi buvo girdėjęs 
apie dėdę Baudruche ir kaip kai
mynai, iš baimės, ne drysta jo kū
ną sergėti. Studentas buvo tvir
tos dvasios, traukė pečius ir juo
kėsi iš kaimiečių^ baimės ir įsipra
šė iki Švintant, pasilikti prie numi
rusio kūno.

— Aš nesibijau numirusių, aš 
mačiau jų daug mano gyvenime ir 
ant daugelio kūnų pats darbavau
si, todėl žinau, kas juose yra. Jū
sų dėde Baudruche galėjo su jums 
visokias Štukas pravyti, bet to ne 
galima nė lyginti su tuom, ką daro 
studentai kūnų piaustymo kamba
riuose, todėl jų negali nugazdioti 
nė joki šposai.

Kaimiečiai su džiaugsmu priėmė 
užmanymą ir jie nuvedė iškilmin
gai studentą į mažus namelius, 
kokius pasimiręs turėjo kaimo ga
le-.

Dėdė Baudruche gulėjo ant sa
vo lovos ir miegojo paskutinį mie
gą, uždengtas paklode; ant stalo, 
šalia kunigo paskolinto kryžiaus, 
degė rūkstanti žvakė ir metė dre- 
brančius šešėlius po kambarį.

Medikas prisiartino prie kūno ir 
pakėlė paklodę; dėdė Baudrnche 
buvo tikrai numiręs: kūnas buvo 
šaltas ir besidalinimas į sudėtinius 
jau prasidėjo.

— Laba nakt — pasakė ūkinin
kai, kurie su baime buvo prie kūno 
susirinkę ir išėjo.

— Ačiui, mano draugai ir miego
kite ramiai.

Iš širdies jie džiaugėsi, kadangi 
jie tikėjo, tiesiog buvo persitikri
nę, kad dėdė Baudruche ras jau 
būdą tą geltonsnapį iš Paryžiaus 
gerai pamokinti, kuris statosi pro
tingesniu už kitus ir juokiasi, kad 
jie bėga nuo pildymo savo pare'i-

— Tik kantrybės — kalbėjo vie
nas kaimietis — ne kiekvienoj die
nos valandoj yra vakaras; laukime 
iki rytojui.

Studentas, kuris nusprendė iš
būti per naktį prie pasimirusio, 
tuom tarpu padėjo ant stalo savo 
knygas ir uždegė mažą lemputę, 
kurią kaimiečiai jam paliko.

Bet pirm atsisėdimo; atidarė 
langą ir ant jo pasirėmęs, žiurėjo į 
žvaigždėtą dangų.

Vakaras buvo šiltas; tūkstančiai 
sidabrinių žvaigždžių spindėjo ant 
mėlyno dangaus skliauto; viena 
žvaigždė kartais leidosi, bėgo že
myn; ji kilo iš nežinomų kraštų, 
kad vėl prapulti begaliniuose rui
muose.

Tai buvo visas gyvasties pavi
dalas. Kur eina tie dangiški ži
buriai? Nieks nežino; kiekvienas 
apkeliauja savo kelią ruimuose ir 
□ė vienas ne atsilieka, ne pasivėli
na nė ant akies mirksnio.

Ir nakties tykumoj, prie to pra
dėjusio gesti lavono, kuris primi
ni* jog viskas ant žemės turi savo 
pabaigą, jaunas vaikinas mąstė 
apie tą viską, kol pailsęs, vėl su- 
sigrįžo prie savo knygų.

Ant syk, pakėlus akis, jam 
pasirodė, jog paklodė, su kuria 
uždengtas numirėlio kūnas, leng
vai pradėjo krutėti; be abejonės

buvo tai nuo vėjo; bet kodėl žva
kės liepsna ne sukrutėjo? Ar gal 
tik teip pasirodė?

Bet tas pats atsikartojo po kelis 
kartus.

— Tas yra įstabiu — pasakė jis 
ir priėjęs prie lango,jį uždarė.

Nepaisant ant to, paklodė, su 
kuria buvo uždengtas dėdės Bau- 
druche kūnas, vis smarkiau pradė
jo krutėti; kartais plonas audimas 
kilnojosi kaipi nuo kvėpavimo, 
kartais rodėsi, lyg kad per kūną 
ristusi koks grumulys.

— Aš tik ne sapnuoju — kalbė
jo studentas ir šluostė su ranka kak

— šitas žmogus tikrai numiręs, 
apie tai ne gal būt nė mažiausios 
abejonės; aš neprivalau nieko bijo- 
tiesi, tas yra juokingu.

Visgi vienog jam atsiėjo mislyti 
apie baimę, kokią visi kaimiečiai 
turėjo ir tokia mislis kankino jau
ną studentą.

Ant galo jis užsimanė tikrai per
sitikrinti; bet 
ant kūno krut

— Aš daleidau 'mano jausmams 
manę prigauti ir baugyti; kaimie
čiai yra kvaili su savo niektikysta; 
ant galo aš teipgi patikėjau, buk 
dėdė Baudruche nori man kokią 
Štoką iŠprovyti.

Dar jis savo mislių ne pabaigė, 
o vėl paklodė dengianti kūną pra
dėjo krutėti.

Studentas vėl prisiartino prie 
kūno, šiuom kartu ne galėjo būt 
nė jokios abejonės; jo akys ne ga
lėjo klysti:po uždengenčia kūną pa 
klode kas ten krutėjo. Jis griebė 
tvirtai su viena ranka, o su kita 
pakėlė audeklinę kūno uždangą.

Ir tame akies mirksnyj suriko: 
juoda masa pašoko ir vienu Šuoliu 
atsirado ant veido ir pagimdė 
smarkų skaudėjimą. Besiginda
mas, studentas parvertė stalelį ir 
rūkstančią žvakę, nužudė pats 
lygsvarystą, besistengdamas ją 
virstant sugriebti, parvertė mažą 
liamputę, kuri teipgi užgeso ir nu
puolė ir visas kambarys paskendo 
tamsoj, o tuom tarpu nežinomas 
gyvulys, kaip kulka, lakstė po vi
są kambąrį ir vartė kėdės ir viską, 
kas tik buvo pasimirusio kamba
rėly). r .

Kada ant rytojaus žmonės atėjo 
ir atnešė padirbtą kaimo dailidės 
grabą, rado jie ant grindų, terp iš
vartytų kėdžių, gulintį su perdrėk- 
stu veidu studentą, ant lango gi 
prieš saulę linksmai siautė pasi- 
mirusio kataite ir ramiai laižė sau 
koją.

Vietines Žinios.
— Pereitą sanvaitę atsilankė 

Cbicagoj prezidentas Roosevelt. 
štraikuojanti velėjai padavė jam 
savo reikalavimus, bet prezidentas 
atsakė, kad jis yra prezidentu ne 
vien darbininkų, bet ir kitų luo
mų, jis rupįsis vien apie užlaiky
mą tvarkos, kad ir su kariumenės 
pagelba. Na, ir parodė, kad jis 
yra prezidentu vien milijonierių, 
ne* dalyvavo puotose milijonierių 
parengtose.

— Pereito* nedėlios dieną, Ro- 
gers parke keturios ypato* užsima
nė mažoj valtelė) pasivažinėti. 
Nuplaukus į ežerą apie mylią nuo 
krašto, užkilo smarki vėtra ir ap
vertė valtelę ir joje buvę visi su
puolė į vandenį. Vienas vaikinas 
ir mergina prigėrė, du likę vaiki
nai su dideliu vargu išsigelbėjo.

— Pereitos nedėlios dieną, na
muose pn. 680 E. 63 st. gyvento
jai, pajutę nepaprastą, einanČiąėš 
gyvenemo Edwardo Connely, 
smarvę, davė žinią į policiją. Ka
da, atkakus policistams, išlaužė 
duris, kambaryj rado jau pūvantį 
kūną Connelio su peršauta galva. 
Mena, kad jis pats nusišovė.

— Pereitą subatos vakarą, 
Scboenhofeno halėje atsibuvo ba
lius su lietuviškoms dainoms, pa
rengtas Dr. V. Kudirkos Dr-tės. 
Žmonių ant baliaus susirinko ne 
daugiausiai, bet ir kaštai baliaus 
parengimo buvo ne dideli, tai ga
lima tikėti, kad pelno visgi bus 
keli doliariai.

— Pereitą sanvaitę Cbicagoj pa
simirė iŠ viso 450 ypatų, arba ant 
80 mažiau negu užpereitą sanvai
tę. Terp pasimirusių buvo: 254 
vyriškiai ir 196 moterys; vaikų iki 
5 metų amžiaus pasimirė 105, se
nelių virš 60 metų 103. Daugiau
siai mirčių, nes 62, buvo nuo plau
čių uždegimo ir tiek jau nuo džio
vos.

— Netoli Indiana ir Pine str. 
likosi plėšikų užpultas frachtų iš- 
krovėjas Illinois Central geležin
kelio M. White ir teip sunkiai su 
peiliais subadytas, kad nugabentas 
ant policijos stacijos, ten pasimi
rė.

— Ant kertės Blue Island ir 21 
st. sudegė arklininkai Atlas Bre- 
wing Co. Sudegė teipgi 50 gerų 
arklių. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 20000 dol.

Liet. Soc. Part. Amerikoj 
seimas.

Trumpai pranešame visoms kuo
poms L. S. P. A., teipgi pavie- 
niems draugams, kad mes nutarč-

! me sušaukti šįmet musų partijos 
pirmutinį seimą Newark’aq, N. J. 
21 gegužio. Seimą atlaikysime 
toje pačioje svetainėje, kur'susiva- 
žiuos seimininkai S. L, L. |ie 
laikys seimą minėtą dieną ant Pu- 
lasky Hali, No. 80 So. Orange av. 
Newark, N. J.

Meldžiame visą kuopų išsiųsti 
savo delegatus, arba prisiųsti raštu 
savo įnešimus Seiman L. S. P. A. 
Sekretoriui, A. Stoneliui, 2ji West 
st., Newark, N. J.

Su broliškais sveikinimais,Cent- 
raliŠkas Komitetas L. S. pi A.

Draugyscziu Reikalai

Antra* nietiut* Pikninka*
Chicago. Dr-te ssv. Jono Krlksztyto- 

jo ture* savo antra metini piknįlnks ne 
dolloj, 21 gegužio, 1805, Relssing* G rovė, 
Riversido, III, Prasidės 0 vai. ryto. In 
žanga vyrams 25c. moterim* Ir mergi
nom* dykai. Imkite MetroĮollian ele- 
vatori iki 48th avė., o ten gausite La 
Grange karus in pikninka. Itr-tes Ko
mitetas stove* ant 48 avė ir koinam pa
rodys kuriuo* karus imti. Visus lietu
vius Ir lietuvaites kvieczia skaitlingai 
atsilankyti.

Komitetas.
. ' (V—18)

Dideliu vieMzaM MUNiriukirnaM.
Lietuviu Socialistu Partijos Amerikoj 

bu* laikyta* nedalioj, 21 diena regužio 
(May), 1905, 1 vai. po pietų, M Meldažio 
salele, 68 W. 25th st.) kerte Hpyne avė. 
Ant kurio bus apkalbėti labai svarbu* 
reikalai. Todėl visu* lietuviu* ir lietu
vaite* kvieczia skaitlingai susirinkti

Komitetą*.

Trerziau Dideli* Pikiriąka*
Chicago. Dr te Lietuviszku Kriau- 

cziu parenka treczi* dideli pi krinka Ri- 
ver Sidsje B*rjrm*no d ari e nędelioj, 21 
d. ffeffurio; prasidės 0 vai. ryto, bus gr* 
ii lietuviszka muzika ir visokio* kito* 
tinkamo* žaisme*. Viai lietu Misi ir lie- 
tuvaitee yra kviecziami kuoskaptlinriau- 
•iai susirinkti ir smagiai praleisti laika. 
Imkite karus vinzukelio Metropolitan 
W Garfleld Park iki 4b are., ten rasite 
Ls Grsnge karu*, kurie nuveez iki dar
žui.

Komitetas.
(V—10)

R*-i kale VI aeinio Sustv. L. L.
Parengto ant 21 d. gegužio Pulaskio

1'rs.nMzstne visom* kuopoms ir p*vie
nišai* saninsm*, k*d variuodami aut 
seimo isz vakaro atvažiuotu api virs* 
mineUM aala*. kur bu* laukiami per vie
line* kuo|xi* sąnariu*, ne* isz toliau de 
lejratai n*<ale* *u*p*u* t* paezia diena 
ant 0 vai ryto.

Malonėkite praneazti, kurie ketinate 
atvaiiuotie iaz vakaro, kad įima butu 
ant kiek ypatų užimti vieta.

Kuopos *luncsianczio* ineazimu* Sei
man per paesta, teiksi* adresuoti žemiau 
padėtu adresu.

Kreipdamiesi su virsi minsiai* reiks 
lai* raižykite kuopos sekretoriui ad
resu:

A. S taneli*.
24 West str., ■ Newark. N. J.

Didelin PlkninkM
t hic*<o Dr-te Saldi. Sstrdies V. J* 

sau*. Parengė pikninka nedelioje. 4 d. 
berželio, 1005 m Bergmanu darže R įver
si de, III. Pikuinkas prasidės 0 vai. iss 
ryto. Tikietas 25c. porai. Imkite Hal
sted karu* iki 12 ui., 12 važiuokit iki 52 
avė. sur gausite Riverside karus, kurie 
davėsi iki daržui, l'žpraazotne atsilan
kyti visu* Lietuvius ir Lietuvaites ant 
musu Pi km n ko. pakvėpuoti szvieiiu oru 
ir smagiai pssissokti. Daria* yra labai 
puikus, apaugės žaliais medžiais. Labai 
puiki didele platforma dėl šiokiu. Teip- 
gt bu*tiaokiu* žaismes svecslam* pasi
linksminti. Musyk* bu* pirmo* klia- 
sos. Taigi uipraasome ne užmirszti mu
su puikaus pikęinko.

Komitetas.
O-VI)

Koticerta* ir Risliirid
Chicago. Dr. V. Kudirkos Giesminin

ku Dr-te parengė savo treczia sziu metu 
koncertą nedelioj, 21 d. gegužio (May) 
1005 m. Kas. I^ud*n*k4o Salėj e, 3117 
3121 So. Morgan ui. Šalę atsidarys 4 
vai. po pietų, koncertas prasidės 6 vai. 
vakare. Bus daug gražiu dainų dainuo
ta. kurio* jus nuves atmintyj in Tėvynė 
po sugestus kalnus lygias lanka*. Už tai 
ne viena* nepraleiskit* szitos progos, nes 
Chicagoje tokio nemalete' Nepamirsz- 
kite teipgi pasakyti ir savo draugams, 
patinstamiems ir kiek galint pate juos 
atsiveskite. Užtikrinkme, kad nesigrau- 
dyeite. Po koncertui b'i* balius, kur 
galėsite smagiai pasiszokti, nes mu* mu
šike geriausia. Kvieczia visu* ssirdin- 
giausiai.

Komitetas.

Suniri likimas
Sprlngflsld, III. Lietuvos Bunu Dr-te* 

atsibus susirinkimas nedalioj. 21 d. ge
gužio, 2 vai. po pietų, salėja Paddy Wil- 
liama ant 6 gatv. Užpraižome kiekvie
na atsilankyti ir prisiraszyti ne tik isz 
Springfleldo, bet ir aplinkiniu miesteliu; 
dsbar yra geriausia proga, pigu* instoji- 

Naudokite* is* to.mu.

Paįieszkojimai.
Psjieszksu ssvo brolio, Juozapo Krin- 

ciaus, Ksuno gub., Raseinių pav., Kalti
nėnų parap., Rulsu sod. Jis pa.* ar kas 
kita* teiksi* duoti man žine adresu:

Juoaapa Krincaite,
4546 8. Paulina st., Chicago.

(36-V)

Pajieszkau savo vyro Juosapo Gud
ru ano, kuris mane pamėtė septyni me
nesiai atgal. Jis yra 6 pėdu augsstas, 
rudais asais, su issmusstu pusiau prie- 
szakiniu danoziu, is* Lietuvos paeina iaz 
Suvalkų gub., Gudeliu gm., Kalnynu 
sod. Ka* man apie Ji pranesz žemiau* 
paduotu adresu, busiu labai dėkinga.

Marijona Gud manieže, 
566 So. 34th st., 8o. Othaha, Nebr.

(1&-V)

Pajieszkau Antano Mėazlino Kauno 
gub., Raseinių pav., kaimo Uptdnlu, 10 
metu kaip Amerikoj. Jia pate ar kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu:

Stanislovas Msrgeviczia.
3220 8. Morgan st., Chicago.

(V—26)

G i ip tento kaimo. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine adresu:

Juozapas Kybarte,
308 North Chicago st., Kenocha,Wi8.

Pajieszkau Stanislovo Kaziuno, Kauno 
gub., Panevėžio pa v., Geidžiu n u sodos, 
turiu prie jo svarbu reikale. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu;

Mike Kairys,
Boa 78, Heatonville, Jil.

Pajieszkau savo brolio Vinco Bnkevi- 
cziaus, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
ir gm., Kumecziu kaimo, pirmiaus gy
veno Indian Territorijoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine adresu:

A. Bukeviczius, 
Mlnersville, Pa.

Pajieszkau Jono M i kuzio, Kauno gub. 
Panevėžio pav., Naujsmlesczio vol, isz 
dvaro Gustaniu, antri metai kaip Ame
rikoj gyvens kur apie Chicago. Asz ne- 
senei esi u isz Lietuvos ir turiu priėjo 
labai svarbu reikale. Jis pats ar ku 
kitu teiksis duoti žine adresu:

Karo! Dauba,
08 VVilbur Ali., Pittsburg. P*.

Pajieszkau savo pusbrolio Izidoriaus 
F'ngelskio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Eržvilko volosties, Naujininkų kaimo 
Jis pats arkų kitu teiksis duoti žinia 
adresu.

Jonas Danielius, 
Boz 713, Branford, Conn.

Pajieszkau savo pusbrolio Pijusio Ms- 
esioko, Suvaiko rub., Vilkaviszklo pav., 
Alvito gm., Lankellszkiu kaimo, melai 
atgal gyveno apie Pittsburga anglių kas- 
tyneu; yra svarbus reikalu. Jie pats ar 
ku kitu teiksis duoti žine adresu:

Peter Kizliatis,
Burnet, Ind.

Lietuviu LaikraNztis
Užeina kas sanveite Peterburge su 

iliusirac.jomis didelio knygos formato, 
16 pusią pi u, puz vestu literatūrai, moks
lui ir politikai. Prenumerata ant metu 
kuztuoja Amerikoje 6 rub. Pirmes
ni uosius numerius galim* gautiTiuo pra
džios.

Redakcijos adresu;
Peterburg, Ek atari n įnik i j kan. No. 10

Jonu Norbutaa, 23 metu amžiaus pa
simirė nedeltoj 14 d. gegužio, Chicagos 
People ligonbutyje; mirė isz priežastie* 
sužeidimo nuo strytkario 7 d gegužio. 
Jis buvo atvažiavęs isz Donorą, Pa. kur 
gyvena jo du broliai. Praneeza szita 
liūdna žine

Adolf. Mikaloveki,
60 W. 14 PI., Chigaeo.

Aukos reikalams revoilucijinio 
judėjimo MaakoiijoJ.

Isz Ravenswood. N. Y. per velykes 
pas Janavicsiu sudėjo: J. J ana vieži us, 
P. Paulukonia, J. Masalu, J. Rlmeldis, 
J. Matusevicze, J. Zaviackaa, kožnas po 
25c., viso 11.50.

Isz Roseland, 111. J. Pauliukas, 8. 
Grubinckaa, 8. Valeckas, A. Šimėnas, 
A. Kuiecziene, T. Kuleezius, J. Kesunas 
J. 1 nežiūra, F. Lika* ir A. Likiene po 
25c.; Jule Kulesziute, V. Kulesziute po 
15c.; T. Kulesziukas, A. Kulesziukas po 
10c : K. Likiukas, K. Likiute, J. Liktu 
te po 5c ; viso 83.10.

Westvtlle, 111. Vardai aukautoju. 
P. Bendonus, V. Skindierins po 50c. 
M. Kalvaitis, V. 8. Kreivėnas, J. Dailide 
po 25c.; Juozas Sinkeviczius 20c.; V, 
Kreivėnas, M. Kreiveniene, A Rimkus, 
P. Dailide, J. Smieczku* po 10. Viso
82 55. Paežio kasztai 5c. Lieka 82.50. .

. Buvo 883.64

Ku prisius tikra žinia apie myri Jur
gio Strampicko, bus maloniai atlygintu. 
Pabaigoje pereitu metu p. A. $zatu isz 
Austin W. Va. pranesze, buk jis 26 d. 
gruodžio, 1004 m. tapo ten užmuštu ant 
geležinkelio. No. 1 ..Lietuvos'' toji ži
nia v ra pagarsinta isz New Burry, Mm*. 
Ar jis tikrai yra užmusztas, kur ir kur 
yra palaidotu, ku žino, malones pra- 
neszti adresu:1

V. Marazas,
P. O. Box 42?, Minersville, Pa.

(2-VI)

knygele apie k ve i kata tą
Dr. Collins, iŠ New Yorko ne

seniai išleido lietuviškoje kalboje 
knygelę, aptašydamas joje viso
kias ligas ir kaip nuo jų gydytis. 
Penkiasdešimts tūkstančių egzem
pliorių šitos knygelis autorius 
paskyrė išdalinti terp lietuvių dy
kai tik už prisiuntimo kaštus; taigi 
kas nusiųs jam kelias sitempas, 
gaus minėtą knygelę. Adresas jo 
yra toks:

Prof. E. C. Collins, 
140 W. 34th st., New York.

Šimtas milijonų dolerių 
per niek.

Dr. Playfair apskaitė, *ad Ang
lija išmeta kas metas dideles su
mas pinigų ant gydymo ligų ir 
pergalėjimo myrio, kurio galima 
butų išvengti Apskaityta, kad 
mažiausiai šimtas milijonų dolerių 
kas metas yra leidžiama tiems pa
tiems tikslams.^ Tas turėtų būti 
geru pamokinimu visiems, idant 
kovoti su liga tuojaus iŠ pradžių, 
pasirodžius pirmiausiems ženk
lams. O nėra sviete geresnio vai
sto šitam tikslui per Trinerio Ame
rikoniškąjį Eliksyrą Karčiojo Vy
no, dėlto kad visuomet greitai iš
gydo skilvį ir sugrąžina jam pilną 
pajiegą ir sveikatą. Gydo jis už
degimą plėvių skilvio ir žarnų, da
ro gromuliojimą tobulu ir visą kū
ną stiprum ir sveiku.
Kuone tuojaus po pasitaisymui skil 
vio į reguliarišką pildymą savo 
veiklumo liga pranyksta. Vartok 
Šitą vaistą tuojaus patyręs sumen
kėjimą valgumo arba įvykusį su
silpnėjimą. Yra tai pirtniejie ap
sireiškimai ligos. Gaunamas visose 
aptiekose arba pas patį pabnkantą 
Juozapą Trinerįj 799 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

Ranlai kur tu 
b<Mri? Nugi pas 
Petrą Kalėki dm 
-labai isztroszkea, o 
pa* ji galima atsi- 
vedyti.ne* jis tari 
puiku ir szalta ba- 
varska siu, gardžia 
rusta c-cuszcsena 
arielka, cigaru* net 

Isz Havanos, o isz*igeru* gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, lai jau 
ilgiau su ta austa kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocztu 
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o ass jum patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Vito 186.14

„AU8ZKO8” Dr-tee fondas 
besimokinaneziai lletuviszkai 

jaunuomenei.
Cbicagoj surinktos aukos. F. Jablon

skis 81.00; J. Bruževiczia, V. Aniuiis, A. 
Buvainis, T Macziukeviczia, F. Paspir
gę) is po 50c.; P. Kriszcziokaitis 40c ; Į 
F. Žemaitis, F. Žemaitis, A. Demikia, 
J. Kuraitis, V. Kuraitiene, J. Kuraitis, j 

J. Žebrauskas po 25c.; A. Krištolaiti* 
20.; A. Žemaicsiute, A. Žemaitiene po 
15c.; J. Žebrauskas, O. Žemaicziute, M 
Žemalcziuta, V. Žemaitis, J. Barzdai u* 
po 10c., viso 86.65, isz to 84.00 ,,Ausz- 
roe” Dr-tes fondan. 82,65 kankinti- 
niams.

Vargamistra neseniai pribuvęs ežia iss 
Lietuvos, mokantis vesti chorą ant 4 
balsu pagal greg-irijoniszka giedojime, 
pajleszko vietos prie lietuviszkos bažny- 
ežios.

Vladislovas Miliauskis, 
3202 8. Halsted st., Chicago, III.

(3—VI)

Petras Szlukis,
|33S1 Auburn av., Chicago, III.

(Tarpe 33-ios ui. ir 33-io PI.) 
Telephonas Yards 6012.

Jeigu turi A 1/ |Q 
Bareika* /AMO

r*s Halr levigvretar s<»- 
Alaiko slinkimą plauką. 
'sutvirtina ssaknis. iu- 
sJf steigia spartu angim* 
F - -.t>uolusiu ap
įaugina naujus, uvelnta*. 
R dailius ir ilgus plauk na 
7 Isznaikina pleiskanas it

JEIGU SLENKA
PLAUKAI

i tai nelauk kol Jie visiszkai 
L nuslinks. Dailus, tanku*

galvoje. Žilus plaukus 
H| sugrąžius in natūralia*- 
fuli ka i-ana Tukstanezisi 

žmonių apsisaugojo nuo

KV i ii ' Mi/l Kam vaUtszcziot su bv- 
A, I * a K dailiais, retais, nutria- 

szusiais plaukais ar pra- 
' ' rfV plikusia galva kad gali-

• f'. į Vilna užsiauginti dailiu*
JO'!- f// < ir ilgus plauku*.

\ IT, k< 81.00 Ui tna- 
1 i*'. »ži t gį telv. 6 buteliai ui 

*5 Didelis gvduo 
liu katalioga*dykai.

John's Sopply tiouse. 21 Sta. L Chican.

Pigiai ant pardavimo lotai ant Morgan 
st. arti dvieju bažnycsiu. Teipgi geras 
namas prie pat lietuviszkos bažnyczioe , 
Dasižinokite „Lietuvos” redakcijoje.

bec* *szt.r-». grauži*, 
p*rau<k>n»vi*. aptraaiK*t>oje. jeigu aky* na- 
vargti* įkaitant ir apialiu--^ tai atsiusk SSo 
o mes nusiusim musu rv<1uo.< AKL'RA kurt 
Užgydys uvo akis visai trumpam laike.
josios surrtr setst. n su. k. aneteo. ul.

PIRKITE UKES LIETUVIŠKOJ KOLIONIJOJ

“VALYNIUS M Ikso tiri valst.
Nedekite savo sutfkUi uždirbtu grasziu in bankas, kurios bankrutija. arba 

bessnžiniszkl banku virszininksi prapuido jusu užczedijunus
Žeme yr» geriausia bunka padėjimui jusu pinigu, kunoa vagis neisz- 

plesa. ugnis nesudegins, vanduo nenuplaus, o kuri su laiku atnesz jums szimte- 
riopa pelną.

Panorėkite iszvengti streiku ir bedarbe*, kurie szi meta vis inima 
didesni apemi. apaigyvenkite ant žemes, kuri visuomet jus iszmaitjs, duodama 
užtikrinimą ateitej. •' J

Turtine tukstanertus akru geros ir derlingos žemes gerietns ir darbez- 
tiems lietuviszkiems žemdarbiams, darbininkams ir amatninkams. norintiems 
užvesti ūke; kur klimatas yra sveikas ir priimnas: kur žiema trumpa ir lengva, o 
vaaars ilga ir vidutinisaka; kur ant tamsiai pilkos sslynines dirvos, apstingos van
deniais, sirpsta visokį javai ir žoles; kur vaisiai ir daržoves greitai pnspeja ir at- 
nesza dideles kainas [prekes], kur vanduo tyras, sveikas ir pilnybėje: kur me
džiai statymui ir kurui pigus ir dideliame daugyje;kurgeležinkeliai perkerta lau
kus, o siuntimas bei turgviete tinkama ir ežia jau: kur ūkininkas isz priežasties 
lengvos žiemos apskritus metus gali dirbti ant lauko.

Apsigyvenkite lietuviszkoje kolionljųje “Valynius“, 
kadangi nėra aplinkinės ssiaurėje ar rytuose, kuri galėtu duoti ūkininkui tiek ge
ru ir pelningu iaslygu, kaip musiszkf. Meskite pavojingus pabrikus ir prtga- 
vingas kastynes, o užsidėkite sau ir saviszkiams locna pastoge ir ukininkybe.

Nelaukite Ilgai, bet pirkite dabar, kol žeme pigi ir galima iszsirinkti ge- 
ritulius plotus. Musu žeme tik 6 vai. važiavimo atstu nuo didelio miesto 8t. Lou- 
iso, 4 myliose nuo miestelio Doniphan ir 8 myliose nuo Popiet Bluff.

Parduodame parinktina žeme nuo 88 iki 112 už akeri, ant labai tinkamu ias
lygu. Pilnus rasstus žemems kožnam perkanesiam padarome dykai, teipgi graži
name geležinkelio kasxtus pirkusiems nuo musu žeme.

Ekskursijas in žemes darome kas pirmas ir treesias utarninkaS menesio; ge
ležinkelio tikietas pigus in te ir atgal. Persitikrinkite patys savo akimis, teip ly
giai kaip ir tie, kurie jau te yra pirkę ir džiaugiasi isz to rekomenduodami kitiems.

Del visokių artesnių žinių,žemlapiu ir iliustruoto aprassymo rašykite adresu:

Lithuaniu Colonization Co.
217-22(1 Manhattan Bldg, 315 Dearborn st.. Chicago.

Vaičaitis lituviikas atstovas.
Pajieszkau savo brolio Mikolo Kybar

to Kauno gub., Ssiauliu pav., Lukio vol.



Daktaru

DE>T1STAS

CHICAGO, ILL
Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve

Ka tai reiszkia turėti Barga pas Spiegel's

Kauno <ub. Staullu pawiek>.$30,00 setas, pardavimo preke $18.00 
*50,00 setas, pardavimo preke $23,00. 
$65.00 setas, pardavimo preke $31,00. 
$85,00 setas, pardavimo preke $39,00. 

$100,00 setas, pardavimo preke $47,00. 
$150,00 setas, pardavimo preke $69,00.

Iszlygos $2,00 inmoketi, 
Iszlygos $3,00 inmoketi, 
Iszlygos $3,50 inmoketi, 
Iszlygos *4,00 inmakeli, 
Iszlygos $5,00 inmoketi, 
Iszlygos $7,00 inmoketi.

štai kaip musų 
Kalnierius guli

Ta knyga labai naudinga ne tik ser- 
gatieras, bet ir sveikiems, kurie jau 
tukstanczius žmonių iszgelbeje ir labai 
žingeidi kaip vyrama taip moteriems 
seniems ir jauniems, joję yra dideli

Netikusiai 
Nukniubęs 
Žemyn Petys

Aot 17 Akmene 
*iis*?UllrodelU

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

$1,00 kas sanvaite. 
$1.00 kas sanvaite. 
$1,25 kas sanvaite.

Štai kaip 
Dailiai išlenktas 
Musų Petys

MAK.IA IM)WIATT

Lietuviu darbininku laikraastia

Netikusiai
Pasikerėplinęs

Kalnierius

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

ORI »as\t įdarytos kožną dienų nuo 10 ryto iki 4 pe pietį) ir vėl 
nuo 6 iki 7 vakare. Nedėliosi ir šventodienom nuo 10 iki 12.

Tik lOc. už tuziną popieru.
Kas prisius 25c. pacztinemis markė

mis, aplaikis lt popieru su konvertais ir 
priedo knygele ui 15c Lsz žemiau pa
duotu trijų pasirink viena: 1 Kaip iszde- 
ti kortas ir atspėti isz j u laime - ar nelai
me: 2 Knygele iszaiskinimui sapnu; 3 
Knygele gražiu dainų. Popieros su vi- 
sokiais gražiais pasveikinimais ir daine
lėms, su gražioms kvietkoms ir paveiks
lėliais, tinkamos raszyti pas mielus tėve
lius, brolius, seseris ir milimas mergi
nas; 6 tuainai už $1 00. Reikalaut 
agento ir duodame gera uždarbi, 
sas toks:

Broliai Lietuviai žinokite,
Kad asz 'užlaikau visokias knygas, 

Szkaplieriua, Ražanczius, A brolelius, 
Altorėlius. 40 gatunku popieru grotu a 
toms su gražioms kvietkoms, pavinor* 
vonems ir daigelėms, tuzinas 25 c.; lietu- 
viszka trajanka 25c.; agentai ant popie
ru gauna gera rabata; rassydami la.sika 
indekite už 2c. stempa.

J. Ignotus, (7—7) 
13 Diamond square, S.8. Pittsburg, Pa.

diegliu apturėtus po 
ginidiniui ir baltoHlos 

tekėjimo.

Ofiso valandos: 
Nuo 2 — 4 po pietų.

Gyvenimo valandos: Nuo 1* vai. ryto ir 
Nuo 6 vai. iki 9 vai. vakare

Skaitykite ka sako 
D-ras Landės

Telefonu: Morgan 1382. 
Teiefonuot galima Iss kiekvienos 

aptiekos.

723 W. 18th Street.
Nuo Stos iki lOtos ryto, 
nuo 7-toa Iki S vai. vakar*.

Nedaliom* liktai ano S-to* Iki 10-tal ryto.

C, G. Agent.
Sta W. Box 14, Brooklyn, N. Y.

PREKYSTE: Auksinių ir Sidabrinių tavorų,
-------- --- --------------------------------- -- — visokių muzikalilkų Instrumentų, AsSSEESft 

gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
Kožnam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu

Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra Šitn- 
tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 

k“1 l' ’ n-.at \ -o jog mano t.iMirai pirmos K?
kliasos, o pr< kės prieinamiausios. ĮįįjJHKĮfiį

atlieku greitai, ir issiun-
čiu j visus Amerikos miestus. AJrrsas;

M. J. DAMIJONAITIS,
3108 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL.

Padargu sergantiems vyrams.
Visi ssendlanlnial gan ingi gydymai per pro 

matai yra tik viliojimu pinigą nuo ligoniu. JaU 
gu tikite la teisybe ir reikalaujate pagalbos nuo 
uiaiknoilamu lytUzku bei narvlnkn ir kitokia 
Liga (Usgydom* nuo girtybei — nežinant galima 
indaoti gyduole*) su musu Naujausia Melhoda, 
nuo kurio* tukstanaslai pasigelbeio. Ka* nori 
rodo*, tepriilunoiia u* lOo. įtampu, o gan* vtea 
žlala kaip ir ka daryt.

Koenigsberg Specialists,
Box 108, No. Bouth^Elght Street, W llllamiburg.

Brooklyn, N. Y.

puslapiu didume „VADOVAS IN SVEIKATA“ 
aiszkei. ~______ _____ _

Dr J. J. GOLEMBIOWSKI,LiSr

Naujausiai Iszrastes Medicinos: Naujaui- 
mum vaistai yra peaekmlngiausi, gydo daugybe 
Ilgu . Plauku* tikrai ataugina, įlinkima, pleli- 
kana*, papucrkni ir daugel kitu Ilgu tu naujau 
sis bud u Bedikai gydymai, pamanykite pa* 

Prot. J. M. Brandus
Netv York ABrooklyn, U. 8. A.

Didžiausi Sztorai Chicago].
Sziaorvakarine kerte 48-tos ir Ashland Avė., ant Town oii Lake

f.PBradchulis
Attorney and Connselor at Liv. 
Chimber of Conunerce Bidg. Room 709 
S. E. Corner Lajtolle A AVanhinjrton su. 

CHICAGO, ILL.
Telepboae Main 3643.

Wieaintelu lietuwys aritrokata*. ba:rj* 
mokat) jurtspru4enci1oecxioD Amerikoj 
Weda provraa kaip oivilizzkaa teip ir 

l kriminaliezka* toisuoae suduoto.
1 Res. 3112 8. Halstevt arti 31 mos.

Tel.Yards 6046

Frau k Malnurikas,
Box 16, Ferry, So. Dac.

lig) ir nuliudyrui 
diegliui krutinėję i: 

mano Chroniszkos ligos. Sakau neapsakomai esu de

Reiškia tai laimės namus kiekvienam.
Reiškia tai vigadą teip darbininkui kaip ir turčiui.
Reiškia kad visus naminius daigtus kokių tik reikalauji gali čia gauti ant hargo.
Reiškia tai, kad tavo namus išmebliuos pilnai laike 24 valandų, ir tu gali juos vartoti mokėda

mas lengvas sanvaitines išmokestis.
Reiškia kad tu ir tavo busenti pati galite sau išsirinkti meblius kokių norite ir juos gausite tada 

kada jums jų reiks. x
Reiškia teipgl, kad jeigu tuapsirgtum ar darbo netektum, o tavo mebliai dar nebūtų pilnai išmo

kėti,nebusi klapatytas, ir jokios trotos nepaneši.

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

Gyvenimas virtu! Aptiekos.

CHICAGO, ILL.

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 natpie, jei nega

lėtum ateiti.

•; ^IF.DICAE INSTITUTE,
140 W. 34th Str., New York, N. V

Valandos Instituto, kozna diena nuo 10 iki 5 vai po piet Nedelioms nuo 10 iki 1 vai po piet

Ofisu 167 W. 18-th 8t„ kerte Union St. pUipAfA 
Gyven. 17V W. Division 8t„ kerte Milvvaukee A v. unibHUU

koleravoti paveikslai, atideng s daug 
paslaptybių žmogaus kūno suLudavoji 
mo taipat paslaptys litiszko ir laimin
go gyvenimo, kožnam reikalaujan- 
cziam, je bus prisiųsta; ataiszaukiant 
ant vardo

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.
Jeigu cs/'apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijomis, tu turi rašyti arba at

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

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyje 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, lytiška nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą. Puletekį. Pasididinitną 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.
*•11$. iterltngiDio ikiabro apyr<dut»dAmA i4n.vcl.wim* « cV-111-in

rikoni------ ------------- -- -------------------------- T_
do unt auksinio rvarantu-jamo ant * metų. Kiti 
daiktai vra telpyl eeriaosioi verti*. Mfs patikė
kime tau pardavinia*. Upardavfs priaiųti mum* 
0.40 ir gausi Įtremijf tų pačių d*en)

• ATLAS JEWELRY C0..
41 Metropolitan Block, CHICAGO,

Turiu ui navęs didžinnsią praktiką terp lietuvių
VALSTIJŲ IR KANADOS.

Tolpib* pilna* ir i«taing*x žinia* apie 
judėjimą darbininku pasaulyje ir ežia 
Amerikoje. Straipsniai, apysakos, eiles 
ir kili visi tilpę masteliai yra kiekviena 
užimanti ir pamokinanti.

Platinkite, draugai „Kova”, vienin'.e- 
li laikraszu, kurs gina žmonių darbinin
ku reikalus.

Preke: ant metu $2.00. ant puse* metu 
$1 00

llaszydami adresuokite siiaip:
„KOVA,“

412 Stegei str., Philadelphia, P*.

Geriausia užeiga pas
SAM JOCĮ, 

637 ColUaivilI. *v«., E. 8t. Loul», III.
Lietuviukai salias**, nakvynei. Ir ruimai 

pavieniam*. Teipgl *iuntlaia* pinigu in v na* 
dalia ivieto. Preke* pigiauiio*, priėmimai g* 
riauilas [4—8]

Dykai Auksinis Laikrodėlis 
o ar v iena U tekančių brangių pr---
■NMra utijų- DulelS Armonika, pulki 

Mandolina,dailu* auksuotagiie- 
nlni* Laikrodi*. M tu*, cidab- 

4 .Yį ruotų Peiliu ir Baakuciiu, sto- 
Sy-Jjj na gryno aukso gieda*, ge- 
JL "SI ri>u*iaa importuotas inuitų. 
TC tf ves. dailu* k.i**cninis 

Peilis, gražu* auksuotas mo 
terSka., kaklsretsiis Ir ka
butis, gražus auksuota* kry- 

■■ _.x --r?snke yra
a ui dpardavima 34 * t ūkių Importuotų 
5o 10c, kožnų. Laikrodis turi--------------
:us vidurius, geriausiai laiko lt

Guodotmiems Kunigam* iszdtr* 
!bs;-Kspas, Arnotas. Dalmati
kų tų Albas. Stulas ir aisu* baž
nytiniu* parėdus. Visokį darbą at- 
1 lieka artistisrkai in laiką.
[ Norėdamos guodotino* Dr-tes, 
>arba guodotini Kunigai, kad Jusu 

darbas butu prideranetiai atlikta* ir tuom suszelpti ssvo tautetg, paveskite ji tikrai 
Itetuaraiuaų -

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Diririon 8t, Chicago, III.

ITai-ntos eut jMarUaviino.
Geriausia »-kciJa vidurinėj NesrYorko v*i 

lUJol. M) akro u* flM). 73 akrai už fl*». 
1.33 akrai ui kSDt). Gero* trtobo*. genau- 
•la* vandutč’su a p* tena girios, ant lengvu 
iezmokeiesiu. Jaufkeli ltetuvi*xkt_fannerlal 
gyvena czion Raižant artsinem* žiniom* 
tndek už So. stempa.
GEO. KL.KEK. l’oolvillu. N V.

COLLINS NIEDICAL INSTITUTE 
Seniausias, su geriausiu pasisekimu gydime, fledr- 

. kaliszkas Institutas Amrikoje
Jei žinai savo li^a ir nusibodo mėtyt dykai piningus d akt aram as, kurie Jumis ne iszgyde. tad tuojaus 

atsiszaukit, pas Specialistui žinomo visiems Didžiausio Instituto.
Daugybes žmonių serga, nutrotlja vilti iszgydimo, vien per ne tikra gydimą, kad ir patis žinodami, 

jog sveikata yra neapiprekiuotas tunas, kuri koznaažmogus gali apturet, tik atsisząukite ant vardo:
I>r. T3. O. ColliiiM IiiMtitiite aprašant' liga, o jis

duos jums rodą ir tikra kelia apturėjimo sveikatos.
Kam iri vargintis ligomis, jog gali būti iszgyditas, BU mažais kasztais apturint pirmutinia gera 

sveikata ir būt laimingu. -
Vaistai sutaisyti pet I)r. E. C. Collins Med. Inst., kureme yra ant kožnos ligos tam tikras 

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

Isz padekavoniu, kurios szimtais ateina kozna diena-perskaityk nors keletą:
Iszgydita gumbo liga, Brangus Profesoriau:— , Iszgitas nuo nervfszkumo,vy-

duriu ligos, abeluosnusil- 
pnejimo ir reumatismo.

,.Jrn ra ramva yrit ryrUiko. 50 eolio Lorgmltt prit mot»rU»ko laUrndtlio 
. No. 6 Tikras 14k Auksu lietas 1 uk.«t»i jr-namiod.ru>, hunutig *u- 

■ule užsukamai lt nuilatoma*. vyrisz
kai ar tnoteriizka*. paikiai rravlroota*. s luk.ztal te* citra »ryno aulu 

I tt-iei vila atūži. Tikrai AinerikUzka maiainerija »u naujausiai* pageri
. Iiituaiv l.zn.lo kaip ŽM> t už »<'.<• Mi* r,„ltlu. nuslai. .mus. Puiku* i*i

E'Jmrod>u’>k Gvai'ooolla ant 25 mstu. kiu parduoda pu Statai, ra M lutu preke

No. 7 Tikru Nikolinis, Be viršiau*. Ausute užsukamas ir nustato- 
> nia*. vyrliskai ar moteri.rki*. Drūtai ir ge-
, ral parodo laika, Bteksdo* nenublauk*. Tikra am-rtkiszka ni a. H Bart ja.

s u.taimnai kaip reik. Tikrai pulkui latkru Gvarancijs snt 5 metu.
■ ll, |u Miliui preke už vyriuzkH $1 .WK, mot. *2.<NL
[ No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlis, vyri.zkai ar motoriukai, tikrai 

Voki>zk<>>>iHtal>rolaikr<>l«lii.Au- 
■nt« užsukamai ir nuitatomai. pilnai akmeuluola* ir iu grynai* ameri- 

I kinkau viduriai*, niekados nenublanks. Gvarancija ant viso amžiaus. 
, Drūta* ir ilgai gali laikyti. Geresniu negali gauti. K1U pauasziu* parduo-

da po to to S6.7S Ir ss.80. Munii preke $4.30.
i No. 9. Grynai Sidabrinis, vyrtizkas ar moteriszkas. ausute užsukamas

ir nustatomas, graviruotas ar lygus. Huntlng 
luksital. I‘s<larytai Ii* grynai t^tra kalto tidabro, su tikrais amerikisz- 
kals viduriai., pilusi akUMUluota.. iu naujausiais pagvnmuial*. Yra tai 
viena lsz didžiausiu musu ofertu tame sky- įsa a...rtuje. Kiti paniuuda po*k Sta lis Mimu preke $6.95.
No. 10 Kalendorinis laikrodėlis, rtaerrtezžs*. parodo valo*4<u. <r«e- 

1 nao Mwa.MM 4r rnenalio atrnainat.
Luksital it* Juodo o* Įduoto plieno, kuri uu-a gvarantuojame ant visados. 

' Yra tai vtenaa i»a Puikiausiu laikrodėliu. *u geriausiai* tueehsnlzmai*. 
i pilnai aktueuiuoia*. Laika kuoteilfugiaustal parodo. Kiti parduoda po 
i Sta8o.StaSo.Si5.8u Muku preke $7,60,

*tlks, ar ra* Jame kokia yda. atmainysime ant kito, arlia ulniyno oa^rakinotmo 
.iriu usmokejtmo pinigu, bet esu* pirkėja, uztuuks tik Espreau kaistu*, o jei

Nuo 20 metų gydau vien 
ligas.

Gydau vien vyrus.
Bet ir išgydau juos.
IŠgydau kožną atsitikimą

kurį paimu gydyti.
Jei liga nėra išgydoma, neapsii

mu jos gydyti.
Jeigu negali būti išgydytu, pa

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

tave išgydysiu.
Kas tik tau kenkia, pasakyk ar

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

gi, ateik ar paraŠvk pas
DK. LE0NAKD LANDĖS.

140 E. 22-nd Street, New York, N. Y.
K** pelei** *e kresu < pečio) ton k leis, gnu* nauja iliustruoto knygele 8 puslapiu.

Nerviszki Vyrai.
Vyram* reikalaujantiems pagalbos priiiunsiu 

kopija garsam recepto dykai Na 0.0 D.
n* apgavingus vaistus, tiktai recep

tą. Ptrokaitykitr oria patarga
) AT8AR01A.L

Szl pasarga yr* vyram* sugriauto* nerviiž- 
koi sistema*, kurie per tavo Jaunyste* klaida* ja 
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite 
bandė patentuotus apgavingu* vaistns. elektrisz- 
kui diržo*, -‘specialistus" ir kitui netikusiai be 
verte* gydymu*. Nao diržu nepsgyslte, o n no ta
tai vartodami vaistus sunaikyiite pilvo žlebczio- 
Jim*. užnuodlnsite visa sistema Ir padarysite 
*a’° bga neiszgydoma.

Daug metu asz kentėjau savo Jaunystei klai
das. nervtrzkuma. naktinius tekėjimus, skoka 
vyriazkumo. silpna atminty, stoka ambicijos, 
neramumą, gediaguma. strėnų skaudejitna. visa- 
tiny nusilpimą ir tt. kaip paikszas pirkau Ir var
tojau visokia* patentuoto* gyduole* ir viską ka 
tik Užgirdės. Ant galo buvau priverstos važiuo
ti in Eropa pageltos Jleszkotl pas garsu daktaru, 
kurs mane ir iszgyde. p.

To daktaro recepto, pagal kuri man vaistai 
buvo uiraszyti, asz ir dabar turtu pas save. Kaip 
tai sunku yra pagyti nuo tu Ilgu asz žinau isz 
patyrimo, tolei asz noriu ir kitus pagelbėt!. Kas 
man apraszys savo liga, asz tam pasiusiu užpe- 
czetvtam* iaiszke to recepte kopija su patari
mai* dykai. Asz jau gavau szimtus laiszku iss 
visu szlo* szalies krasztu nuo vyru, kurie raižo 
kad imdami vaistus pagal szy receptą visiszkai 
pagijo, teip kaip ir asz.

Recepto uiraszyti stiprus bet nevodlngi vai
stai ir receptas teip paraižytas kad vaistu* gali
ška gauti kiekvienoje geroje aptiekoje už mažus 
Cuigus Gavę receptą, jei nenorėsit* patys eiti 

aptiek* u tat* Ii uo U vaistus, tol paraszskite 
■sau. o asz Jums Juos ežia Chicagoje pasirupin- 
sju Ir prtsiunsiu. Asz nesuuczlu C. O. D. Yad 
laz vi Įloti nuo Jus pinigus, arba parduoti jumis 
vaistu*, kuriu jas nenorite. Jeigu patenaysite 
mane kam* nors neteisingu, galite tai paganyti 

szitatne pacziame laikrasztyje.
Szl paaarga gaJ nebua daugiau garsinama, 

taigi raižykite man ssiandien, o gausit* to re- 
oepte kopij* ir reikalingus patarimus dykai 
tuojaus. Sžy paalulitima asz gailu atlikti be jo
kiu jums kuziu. Adresuokite:

C. BMtson, P. H. box 655, Chicngo. III.

Szis $30 Auksinis Laikrodėlis klf
Dūttiauzta proga pirkti goriausia gryno <mžso 
laikrofMį ui nominoluka pr«ta. LukJtai yra ti
krai auksuoti, grasiai ranka graviruoti, turi dvi
guba tam tyčia storų pluokAt* gryno autao ir po 

utatartašmiu ant JO metų įspausto* iŠ vi- 
d*u*luk<tu. Viduriai perdėm yra gerlamto* rų- 
ilea. v.enl i* geriausiai padirbtų ir pardavinėjamų 
ir parodo n afeaenų. įspaustų Juose. Turi paten
tuotų reguliatorių, greita nustatymų, yra nutaisy
ta* ir eina ikiminutai. “Mylėto jam J teisingo laik
rodėlio ji* yra pat* ta*. Šita* aukoto* rųėie* laik
rodėlis niekur nėra perkama* Už mažiau kaip *30. 
Del apgarsinimo musų vaizboa ir davimo progo* 
kožnam įgyti toki puikų laikmlėli ui nominali*. 
kų prekp, m^a prižadame pas iij»ti Titų laikrodėlį 
begyje sekančių 30 dienų už *15, kurių*** ir siun
timo IcaAtai tnn būti apmokėta • k preso agentui 
po pakaktinam apžiūrėjimui, o likę <0 turi būti 
itanokėtl po *1.50 ant mėnesio. Prisiuntusiam su 
C reikalavimu *A mes duosime puikų retežėlį,ka 

tį ir laikrodėlį pasiųsime apsaugota pačta. ui. 
ėėdvdami siuntimo kaltus. Užmokantis *6 laik
rodėlį gauna pilnai be jokių parankų ar varžymų 
tfilei-likusių nedamssketų mum* *8. Jfp 
tau ir žinome, kad busi tiek užganėdinta* i* pir
kia lo, jog atlyginsi be užvilkimo likusiu* *9 po 
•l.fti? kas mėnuo. Jei norėtum pirkti ne ant iftno- 
ketčin, b*t ’grvnals. tai mes 10 u u oi. nuleidžiama, 
paleisdami laikn sielį už *1.150. Raiyk. ar nori vy. 
riJko. ar moteriško, medžiokliniais ar atdarai* 
akėtais. ’

M RECH A Oo.Whole*al*r*. Dapt 3t. Chicago

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES. 
TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekvienu dabar galite turėt laikrodėli.

Mes esame seniausi laikrodžiu preke jai. ir ssiatailen šito iatknsszesio Skaitytojams smarkiai numažiname peakes ant laikrodėliu, teip kad jau yru 
dabar kiokrimam prieinamo!, ir Joki kiti lalksaloliti panlavetal nrtnotenuia ra muasis tonkuraoti.

J*rit kaino pulto laikrodelto pridedama doeuna puiku Itickene lenciugeli ra cameo prie tyriooko, 60 eolim Lorgnette prie moterietko laikrodėlio.
No. 1. 14k Dvigubai paauksuota* Huntlng lufrastaL Ausute nžsuka- 

• ’ mas ir Iiuslatoinas. vvrisikas ar mo-
tertsskta. I s įrodo ant *?.t Ankelnin laikro.teiio Gerai aktueuiuoia lua- 
szlnerija. nustatomus teisiugiaustsi parodo li< Gvarancija ant 20 metu. 
ka._KiIi pardavėjai garsina tokiu* pu «3.fiu. Mwm preke $2.IN4.

No. 2. 14k Dvigubai paauksuotas nnsut* užsukamas Ir nustatoma*, vy- 
■ r ri*zka» ;<r tnoterisrkas, hunting. Iss-

rodo kaip U0 00 aukeinie loikrodetie. Tikra Amertklszka uiasiiuertia, 
pilnai ak meni uotas, nustatomas. Puikiai ^trn (Jygrancija ant 20 metu, 
vlruuta*. Kuotikhausiaa laiko rodytojas. Ki __ . ——
ii garsina toki po *4.ta H 75. »4.u6 ir *5.50. MUNll preke $3.D8.
NO. 3 14k Dvigubai paauksuoto*, S« geubtal* papm«zlmal*. dailiau 

B lukszlau. puikus laikroaiells. Ausute
užsukama* Ir nustatoma*, vyriukas ar nx>tertsskas: huptiiig. Isinslo 
ant *43 .4ukeinio laikrodėlio Tikra Aiuenktszka maszluerija, su dauge
liu akmenų, nustatomas. Geriausiai laika lai- Gvarancija ant 20 metu, 
ko. Kitur parduoda pu Mta *7.3b. tašo Mlistl preke $5.25. 
No. 4 14k Dvigubai paauksuotos ^u
Puikus luksztaL Nerasi puikesnio. Ausute užsukamas ir nustatomas, 
vyriszkas ar moteriszka*. hunting. Iszrudo kaip *k> Aukmiue laikrodėlio. 
Massiuerija tokia pat kaip No. 1 Kitur to- Gvarancija ant 20 metu, 
kius parduoda podo-TO. *$.00. tass Manu preke $5.75. 
No. 5 14k Tikra* auksu lietos, PtnkJ»į graviruotas, hunting. Ausu

te užsukamas ir nustatomas, vvrtss- 
kas ar moteriszkas, S luktzial storo gryno aukso. Niekados ix-nu*G>«ers 
de nenublanks. Iszrodo kaip tuo Aukeiiue tuikrodetie. su daugeliu akme
ni*. grynai amerikisika matilnerija. nustato- Gvarancija ant 25 metu. ~tu*kVta KHl “*»> preke $6.25.

Mes parduodam tavorų* pilnai Juo* gvarantu-stami. Kam laikrodėlis liepa' 
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. 0. D. faStrodrli uu tok'iu. k<4tiu »••• padu.siautė, gali sugražinti MUM kasstota jei puuyue pri- 
eiunezia kae drauge ra orderiu, duodame DOVANAI puiku lenktini peili ir vistu espseao kaszlaa tm-> pats apmokame.
S1IB AoncninnTl- Paduok savo pilna adreea. paženklink numeri ir preke lalkrtsk-llo, k.-kI tu* norite tyrieika ar moterietka, diduma, ir paduok 
nAir unutniuuil. ^,1*0*40 Hjtpreeo ejleu. Kur nėra Eapreso 0A10 1-4 saro orsk-ri ir pinigu* pasiuusk registruotoj gromatuj arba iszptrk Mu- 
nev Orderi. Tada me* laikrodėli ir peili pasiunsinie per paeita usrogistruoiam pundely). Jeiguju* pirksit* ant syk neerie vienokio numeriu lalkro- 
feueDYKAl! VIENA LAIKRODĖLI., ' laikrodėlius Nu. S. tai gausite prEtao'* (jy;
KAI VIENA LAIKRODĖLI Xo-1 N tok u r nepirk kitur laikrodėlio ima negu pamatysi musisakius. Per tai uscaedyaito daug pinigu. So<* 'prekes 
ne visados bus teip žemos, todėl ekunek orderi uiandien. „ __ ____ ___

Atlas Jevvelry Co., ž«i Metropolitan block, Chicago, III.

Pasirodavyk su*Lietuviszku 
............pas..........Chicago Medical Clinic

344 So. State St, Chicago, III.

Per 3 metus vargino mane nerviszku- 
mas — ir altelnas nusilpnėjimas, vydu- 
riu gielimas, gumbo liga ir baltos ant dra- 
panes. Jokios naudos neatnesze ieszkant pa
gelbės pas daktarus ir vienam Klinike net 
Aparacija padare, bet mano padėjimas vis 
darėsi sunkesnis ir kaip bu viena koję gra- 
bę stovėjau jaunystėje. Vienok ant rodos 
savo drauges parasziau laiszka pas jumis, ir 
kaip at siuntėt vaistus, kuriuos vartojau per 
dvi nedelias, pasilikau sveika ir Įaiminiga, 
uz tai tegul Augszcziauses jumis laimina sa
vo nepabaigtoms loskoms, asz esu jums la
bai dėkinga per amzi uz iszgydina, ir tegul 
svietas jumis garbina kaip ir asz visada 

Mare Wajeriene, 
>43 Sweet Avė., Buffalo, N. Y.

Milimas Profesoriau:—
Jokšus Periciene, . Tukstsutiniss psdekovsnes s.uneziu 

R n 1 1 jums, uz iszgydima mane nuo litiszku ligų,
Bok 13, Brazi 1, la. nuQ maeziausi jog gyvas būdams,
esu numerėlis; vietynei daktarai tik mano pinigais dayanai naudojosi, o asz 
bet kaip puoliausi prie jus, tai tabar esu sveikas ne tik litiszkai, bet prapuolė visi 
kankinantis kosulis in-gitas per netikra gydimą, .......................
kingas, jog asz dar galiesiu ant pasaulės save skaityt už laiminga, tik per jus Auguszta Mokslą ir iszgy- 
dima. Su guodone Jos. BlazukaN, Bridgeport,Ceun.

Skaitytojau! Ir galite būt iszgyditas, kaip ir je, jeigo Jumis vargina žemiaus paminėtus ligos: p- r 
Didžiausio Medikaliszko Instituto Profesorių nuo Ligų: plaucziu, kosulio, viduriu ligas, k penu ir inkstu, 
kraujo ligas, Reumatismo, galvos skaudėjimo. Skuros (uodos) niežėjimo, litiszkas silpnybes ir slaptas 
vyru ir moterų ligas. Savžagystes su baisioms pasekmėms, nervu ligas, miegustuma, diegliu ligas, 
abelno nusilpnėjimo. Kataro (slogos) pūsles, sekios nubegimo, galvos spiegimus, geltligę, kaip virszu- 
tynes taip vidurines ligas, kurios ant organismo atsiranda ir. t. t

Jei toli gyveni nuo New Yorko, lietuvyszkai apraszyk savo silpnybes kiek gali aiszkei ir po isztyri- 
mui ju per Profesorių ir Specialistą, bus pritaikiti ir sutaisyti vaistai, nuo kuriu tikrai busi iszgy
ditas. Vaistus iszsiuncziam ne tik Visur Suvienytose Valstijose Amerikos, bet in Mexica ir Canada.

Jei nesupranti syniptonius ligos, kurie Jumis vargina, atsiusk keletą štampu, o bus pri
siųsta lietuvyszkoje kalbeje knyga, paraszyta per Profesorių Dr. E. C. COLLINS 12S 

ir joję visas szakas ligos atrasite
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