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Politiszkos žinios.
Kare Mas kol Įjos su Ja- 

ponifa.
Maskolija vėl išsiuntinėjo 

į neutrališkas viešpatystes 
pasiskundimų, buk Japonija 
laužo Chinų neutrališkumų. 
Tuom tarpu, apie nusidėji
mus japoniečių protestuojan
ti pusė negali palodyti faktų, 
o kad laužo Chinų neutrali
škumų garsi Roždestvenskio 
laivynė, apie tai-visi žino, net 
Chinų randas (takėlė prote
stų. bet caro laivynės oficie
rai ant - protesto nepaisė ir 
slėpėsi chiniškuoee portuose 
teip ilgai su kariškais laivais, 
kaip tik patiko. Visa Rož
destvenskio laivynė atplaukė 
į chiniškų portų Wussing ir 
nors chiniškos valdžios prašė, 
neapleido porto! į tokį laikų, 
kaip reikalauja terptautiškos 
tiesos. Paskui tikros Rož
destvenskio laivynės laivai iš
plaukė rods iš porto, bet 3 į 
kreiserius perdirbti liuosno- 
rių laivai pasiliko porte ir 
prisakymo chiniško porto 
komendanto neklausė.

Kur dabar yra su visa lai
vyne Roždestvensky, o kur 
Togo, tikrai nežinia. Pabai
goj pereitos sanvaitės į Ma- 
nillę atėjo telegramai apie di
delį mūšį Togo su Roždest- 
venskyi ir. buk. Togo likosi 
sumuštas. Patvirtinimo tos 
žinios, vienog, iki šiol nebu
vo. Jeigu Roždestvensky

tai jis butu apie tai. pranešęs 
į Peterburgu carui, kadangi 
tai labai svarbus atsitikimas, 
žinia apie sumušimų Togo 
nuramintų šiek-tiek Maskoli- 
jos gyventojus, sudrutintų 
randų ir griūvančius pama
tus caro sosto. Jeigu gi Rož- 
destvensky nieko galinčio pa
linksminti carų 
tai aišku, j kad nieko tokio 
nenuveikė.
gramų nebuvo sunku, 
štas Togo, jeigu iš tikro jį 
butų maskoliai sumušę, per
siuntimo telegramo nebūtų 
galėjęs stabdyti, telegrafai 
gi yra didesniuose chiniškuo- 
se portuose ir jie jungiasi su 
pojuriniu telegrafu. Tele
gramas, vienog, apie perga
lėjimų Togo neatėjo į Peter
burgu; neatėjo iki šiol žinios 
ir apie mūšį. Galėjo būt su
sirėmimai terp išsiųstų ant 
tirinėjimo jurtų mažų laivų, 
kurie galėjo susitikti kad ir 
su visa Roždestvenskio laivy
ne. Bet tie maži, greiti lai
veliai į . didelius mušius ne
stoja, ištyrę, kas reikia, suse
kę kur yra Roždestvenskio 
laivai, jiei ’

^greitai susijungti su savo lai
vyne, pranešti saviemsiems 
tų, kų susekė. Tokio atsiti
kimo net jieškanti progos pa
sigirti maskoliai negali už 
pergalėjimų laikyti. Tokį 
gal atsitikimų Manillėj ir pa
laikė už pergalėjimų ir net iš
platintas Peterburge iš Ma- 
nillės gautas telegramas ne
nuramino nė žmonių, nė ran
do, nė paties caro, kadangi 
jam nieks nepatikėjo.

Matyt, vienog, kad Togo 
nelaukė prie Formozos Rož- 
destvenskio, bet kitur turėjo 
surinkęs savo laivynę. 27 
d. gegužio pranešė telegra
mai iš Tokio, tai gi iš Japo
nijos, jog maskoliška kariška 
laivynė pasirodė ties Tsu sa
loms, jūrių siaurumoj terp 
Korėjos ir Japonijos. Tų pa^ 
čių gi dienų atėjo privatiški 
telegramai ■ į Washingtonų, 
jog .21 maskoliškas kariškas 
laivas pasirodė * ~
salų, 60 mylių 
nuo Sbanghai. 
sos privatiškos

gos, tai išpultų, kad Roždest- i 
vensky padalino savo laivynę i 
į dvi dali ir vienų, tvirtesnę 1 
išsiuntė į šiaurius. Japonie i 
čiai , dabojo pasilikusių pie- ‘ 
tuose dalį, o tuom tarpu di
desnėj! laimingai prisigriebė i 
į Korėjos jūrių siaurumų ir 
yra nuo Vladivostoko vos 
650 mylių; jeigu nieks ne- , 
stabdys, jie į Vladivostoku 
gali prisigriebti į trįs dienas, 
klausymas tik, ar prie Korė
jos krantų prisigriebė visa 
Roždestvenskio laivynė, ar 
tik jos dalis. Greičiau turi 
būt čia visos jos pajiegos, nes 
butų beprotystė dalinti laivy
nę, turint šiokių-tokių viltį 
ant pergalėjimo priešo su vi
soms pajiegoms. Dalinti pa- 
jiegas reikia vien sumuštam, 
kad nors dalis jų galėtų 
nuo pergalėjusio, priešo iš- 

) trukti.
Jeigu gi Reždestvensky at

sirado Korėjos jūrių siauru
moj, terp Korėjos ir Japoni
jos, tai visi paskalai apie jo 
neva besistengimus išvengti 
mūšio aiisukant Formozų, 
kur jo galėjo laukti Togo, 
pasirodė neteisingais: Rož
destvensky plaukė trumpiau
siu keliu į Vladivostoku, ži
nodama, kad ant to kelio tu
ri susitikti su Togo. Taigi 
jis nesistengė vengti mūšio.

Pagal paskutines žinias, 
Korėjos jūrių siaurumoj jau 
iš tikro prasidėjo -didžiausias 
gal istorijoj laivynių mušis 
ir tai mušis, kuris išduos to
kius svarbius vaisius. Kas 
iš jo išeis pergalėtoju, sunku 
[įspėti, kadangi, nors japonie
čių laivynė silpnesnė, mažiau 
joje yra didelių mūšio laivų, 
bet japoniški jurininkai ge
riau išlavinti, artileristai šau
do taikiau už maskolius. Ne 
tik Maskolijoj ir Japonijoj 
su ištempta atida laukia žinių i 
apie tų milžiniškų mūšį. Jei- i 
gu jame Roždestvensky tap
tų sumuštu, Maskolijai ne
liktų jau nė jokios vilties at
sigriebti ir ji turėtų taikytis- 1 
si ir tai kuo greičiausiai, ka
dangi po išnaikinimui Rož
destvenskio laivynės užkiltų 
be abejonės smarkesni raai- * 
štai visoj Maskolijoj, o atsi
griebti ir ant sausžemio ne
būtų nė jokios vilties. Jeigu 
gi išpultų atbulai, taigi jeigu 
Togo taptų sumuštu ir ma
skoliai paimtų viršų ant jū
rių, jie apsunkintų Japonijai 
privežimų šviežių kareivių, 
amunicijos ir maisto — tų- 
syk, be abejonės, karė dar 
negreitai pasibaigtų. Negali
ma laukti, kad Togo, maty
damas, jog įveikia Roždest- 
vensky, lauktų, kol jo laivy
nę suvisu išnaikys. Jeigu 
mušis iš tikro užgimė, tai jis 
turėjo užgimti terp Japonijos 
pakrančių, kur yra drūtos 
tvirtynės ir Korėjos porto 
Masampo, kur teipgi yra jau 
laike karės parengta japonie
čių tvirtynė ir įtaisos laivų 
taisymui. Taigi drūčiai pa- 
gadyti mūšyje japoniški lai
vai, jeigu jų nepaskandys, 
gali pasislėpti ar į Masampo, 
ar į Japonijos portus. Jeigu 
gi Roždestvenskį sumuštų, 
jis neturi kur pasislėpti, 
Vladivostokas dar toli, ten 
drūčiai pagadyti laivai neį
stengtų prisigriebti.

Japoniečiai, matyt, žinojo 
apie visus pasikrutinimus 
Roždestvenskio laivynės ir 
leido juos iki Tsu salų, kur 
japoniškam admirolui išrodė 
parankiausia vieta mušiui. 
Jeigu gi Togo stoja į mūšį, 

i tai, matyt, jaučiasi pakakti- 
> nai tvirtu. Jam greičiau ga

lima užmesti per didelį at
sargumų negu neapsvarsty- 

žinios teisinamų. Visgi, vienog, iš kalno

nepranešė,

Persiųsti tele- 
sumu-

žinoma, dūmė

prie Saddle 
į pietrytus

Jeigu tos vi-

nieks negali įspėti, kaip mu
šis pasibaigs, kadangi prie 1 
lygių pajiegų kartais vienas i 
šūvis gali į niekų paversti vi- < 
sus pirm laiko daromus apro i 
kavimus. Tasai jūrinis mu
šis, nors gal tiek aukų ir ne
paims kaip paskutinis po 
Mugdenu, kadangi ant abie
jų laivynių nėra tiek žmonių 
kiek po Mugdenu likosi už
muštų ir pašautų, bet jis yra 
svarbesniu už visus iki šioli- 
škus ant sausžemio.

Japoniečiai,{jausdami, kad 
jų laivynė gali būt pergalė
ta, skubiai į Mandžurijų ga
beno kareivius, maistų ir a- 
municijų, kad ant ilgo laiko 
pakaktų, jeigu Roždestven- 
sky perkirstų su savo laivyne 
privežimų. Per visų laikų,
nuo pasirodymo Roždestven- 
skio laivynės chiniškuoee 
vandenyse, japoniški tran 
81 
mūšio lauko žmonis, Mandžu- 
rijoj juos organizavo į regi- 
mentus. Dabar Japonija 
Korėjoj ir Mandžurijoj turi 
jau su viršum 850000 karei
vių, maskolių gi yra ne kiek 
daugiau kaip pusė milijono 
ir tiems, juo toliau, juo sun
kiau " privežti maistų. Iš 
Mandžurijos gauti jau nega
lima, o Siberijoj badas; rei
kia kiekvienų daiktų gabenti 
iš Europos. Taigi net jeigu 
Roždestvensky sumuštų To
go, maža butų viltis, kad ma- 

i škuliai galėtų atsigriebti ir 
galų-gale sumuštų japonie
čių?; jie gali karę tęsti vien 
ant išderėjimo geresnių san- 

. daros išlygų. Visi laisvės 
draugai Maskolijoj geidžia ; 
pralaimėjimo Roždestvenskio, < 
kadangi tik pralaimėjimai ca-

• Įro gali laisvę žmonėms atga
benti. i

Kada Roždeetvenskiui pa 
sisek3 perplaukti pro Formo- i 
zų ir Togo ant jo neužpuolė, 
Peterburge džiaugėsi ir juo
kėsi, kad Togo pražiopsojo. 
Tuom tarpu dabar išsiro
do, kad jis Roždestvenskio 
ne prie Formozos laukė, bet 
laikė sutrauktų savo laivynę 
prie Maža m po, Korėjos pa
krantėse, nuo kur ir į Japoui- 
jų netoli. Togo pradėjo mūšį.

Nepabaigtas mušis terp 
laivynių, kaip mena Peter
burge, sulaikė ir japoniškų 
žemės kari u menės vadovų. 
Oyama, nuo žengimo pryša- 
kin. Mena Peterburge, kad 
tuom tarpu, iki mūšio i>abai
gai, sulaikyti visi transpor
tai iš Japonijos į Korėjų ir 
Mandžurijų. laikraščių ko
respondentai praneša, jog da
bar japoniečiai, prie mažo 
nors užpuolimo maskolių ant 
dešinioja šono traukiasi prieš 

i maskolius ir traukia pajie- 
i gas į rytus, kur Kuroki ban- 
, do apeiti maskolių šonus; 

toliau dar į rytus su savo ar
mija stovi jenerolas Kavamu- 
ra ir, matyt, japoniečiai da
bar rengiasi traukti ne ant 
Charbino, bet ant Vladivos
toko. Bet abiejų pusių va
dovai dabar laukia, kaip pa
sibaigs laivynių mušis.

Paryžiaus laikraštis 
„Temps” paduoda žinių, buk 
maskoliai rengiasi įsiveržti į 
neapimtų karės, Chinams 
prigulintį kraštų, Mongolijų. 
Matyt, todėl, kad jaučia, 
jog reiks išsižadėti Mandžuri
jos, kadangi jos apginti neį
stengia, tai nori apvaldyti ki
tų Chinams prigulintį kraštų, 
Mongolijų, kuris, nors ir ne 
teip vaisingas kaip Madžuri- 
ja, nors nesiekia jūrių, bet 
daug didesnis už Mandžuri
jų. Jeigu negalima palaiky
ti geresnio, reikia pasiganė- 
dinti niekesniu, 
nimo Chinų 
nesitiki.

Paskutiniai, atėję iš Azijt* 
telegramai, praneša, jog Ko
rėjos jūrių siaurumoj Rož
destvenskio laivynė likosi su
mušta, 
liški laivai 
,,Borodino

vo vien žydai, paskui prisidė
jo ir krikščionys. Daužė ne
geru garbę turinčius namus 
porų dienų, tik paskui, ant

iportiniai laivai gabeno ant laivyne \ėja.

Pasiprieši- 
maskoliai

Penki dideli masko-1 vaikymo daužančių atsiuntė 
du mūšio laivai kazokus, kurie vaikė netik 
ir „Orei’’, ga- su kančiais, bet ir šaudydami 

linti paimti sunkenybės po iš karabinų. Tose muštynė- 
13000 tonų, ant kurių buvoĮse apie dešimtis žmonių likosi 
po 750 jurininkų ir 3 didęli užmuštų, o sužeistų daug ne 
kreiseriai, teipgi su taisymo Į tik žydų.
įtaigoms laivas ,,Kamčatk<”| Varšavos jeueral-guberna- 
likosi paskaudyti. Japonie-1torius išleido prisakymų į 
Čiai nužudė vienų vidutinio. kariumenę stengtiesi visoms 
didumo kreiserį ir 10 tornė-[jiajiegoins užlaikyti tvarkų 
dinių valčių. Taigi, su lygi-1 mieste, ten kur pasi rodys Tei
nant su maskolių nuotroton®, | kalas, naudotiesi iš ginklų, 
japoniečių nuotrotos yra ma- Kareiviai, nė jų oficierai iš 
žos, jie nenužudė nė vieųo tikro niekada nežino, ar rei- 
mūšio laivo ir tokiu budu Irlkia, ar ne naudotiesi iš gin- 
kaslink mūšio laivų dabar ,a l 
lioniečiai susilygino su mi- I 
skoliais. Išlikusi maskolių h 
laivynės dalis dabar dumia I 
į Vladivostoku, o japoniška 

Kadangi ja- 
Ironiški laivai - greitesni, tai i 
pavys be abejonės liegančiųs i 
ir dar gal kokį i>askandys.

Apvaldyti jūres masko- ( 
liams nepasisekė, mūšyje jų 
laivynė likosi teip labai ap- 
silpuyta. kad dar kartų atvi
rai stoti į mūšį su Togo iii- 
vyne jau, turbut, neišdrįs, m- 
dangi Roždestvensky negali 
turėti vilties sumušti priešą. 
Jeigu Jis prisigriebs į Vladi
vostoku, gali jo laivus Togo 
laikyti uždarytus teip, kaip 
laikė maskoliškų laivynę Pert 
Arthure.

Dabar, be abejonės, ir p- 
yama su žemės kariumenę 
žeiigs greičiau pryšakiu, ka- ' 

i dangi žino, kad maskoliai ne- 
, galės i>erkirsti privežimo iš 
, Japonijos reikalingų daiktų 

ir šviežių kareivių.
Kų toliau darys caro val

džios, teip daug tuščių vilčių 
i padėjusios ant Roždestven
skio, nežinia. Neutrališki 
kraštai, be abejonės, bandys 
vėl taikyti kariaujančias vieš- 
jiatystes, ypač Amerikos pre
zidentas nori užsipelnyti gar- tystėj, jų naikina net caro 
bę taikytojo, tik jo įsikišimo i 
iki šiol nepriėmė vedanti ka- ' 

1 
Paskutiniai admirolo Togo 1 

oficiališki telegramai persta- i 
to jūrinį mūšį Korėjos jūrių i 
siaurumoj daug nelaiminge
snių maskoliams, negu iš pra
džių pagarsino. Abudu 
svarbiausi maskoliški admi
rolai, f Roždestvensky ir Ne- 
bogatov, pateko į nelaisvę 
drauge su 3000 jurininkų ir 
oficierų, 3000 žmonių prigėrė, 
arba tai>o užmuštų. Tik du 
mažesuiejie maskolių lai
vai prisigriebė į Vladivosto
ku, visi gi kiti, arba likosi 
paskaudyti, arba pateko Ja- 
poniečiams. Taigi caro de
damos viltys ant laivynės 
dingo, ta garsi Roždestven- 
-skio laivynė veik visa pražu
vo. Japoniečių gi laivynė, 
kaip garsina Togo, vertų mi
nėjimo nuotrotų neturėjo. 
Ir atbėgę į Vladivostoku 
maskoliški laivai, ištrukę 
nuo pražūties, kalba vien a- 
pie vienų paskandytų Japoni
škų kreiserį. Visi caro nepa
sisekimai išrodo kaipi Dievo 

; bausmė už visas neteisybes, 
. kokias žmonės kentė nuo jo 
i netikusių valdžių.

Revoliucija Maskolijoj.
Varšavoj terp pačių žydų 

užgimė smarkios muštynės, 
kurios, kadangi randas nesi
stengė jų stabdyti, traukėsi 
per kelias dienas. Mat žydai 
socijalistai pradėjo daužyti 
žydų užlaikomus paleistuvy
stės namus ir namus pavie
niai gyvenančių paleistuviau- 
jančių merginų, kokių Varsa- 
voj daugiausiai yra žydelkai- Į turi u4iuua.ch |»uii«>ijvd 

čių. Iš pradžių jose daly va-1 damas bausmes; darbdavys

klų, jie j ieško vien progos iš
bandyti ginklus. Kariume- 
nė sergsti rando triobas ir 
biurus.

Lodziuje 27 d. gegužio bu 
vo smarkus susirėmimas mar- 
šuojančių su raudona vėlava 
žydų su kazokais. v Susirėmi
me 3 y pa tos likosi užmuštos, 
o daug tapo sužeistų.

Ant Kaukazo, Erivaniaus 
gubernijoj, rando agentams 
vėl pasisekė supiudyti krikš
čionis armėnus su mahometo
nais totoriais. 25 d. gegužio 
mieste Nachičevaniuj . buvo 
parengtos armėnų skerdynės; 
čia 22 armėnai ir 2 totoriai 
likosi užmušti; tas rodo, kad 
totoriai užpulti turėjo neti
kėtai ant nepasirengusių ar
mėnų. Keturių negyvų kū
nus rado sudegintus, matyt 
juos gyvus į ugnį įmetė. Vi
si armėnų kromai. dirbtuvės 
likosi išplėšti. Kaimas Pa- 
sakend, armėnų apgyventas, 
likosi su visu išgriautas. 
Gyventojai pasislėpė j>o gi
rias ir kalnus. Daug armė
nų likosi išskerstų mieste Ja- 
bri. Matyt tos skerdynės pa
ties rando surengtos, karei
viai nė nebandė ginti užpul
tus.

Tvarkos nėra caro viešpa-

negali prašalinti vežėjo nuo | darbus teisingiau užmoka už 
darbo be pritarimo kitų san- vyskupus, kurie nesigėdi nu- 
draugų; nepaliečiamumo y- sižeminti prieš skriaudėjų, 
pa tos; dėl štraiko darbdavys Galėtų sau vyskupas daryti, 
negali prašalinti darbininko; kų nori, tik šitame atsitikime 
užmokesnio paprastų algų ir'savo darbu jis demoralizuoja 
laike štraiko. Lietuvos žmonis.

I V ilnių atkanka pulkai | 5 d. gegužio Kaune žydai 
iki šiol valdžių persekiojamų; pakėlė neprilankias randui 
unijotų, kuriems kvailos ca- demonstracijas. Vaikščiojo 

iro valdžios buvo,uždraudu-jgatvėms, šaudydami iš revol- 
sios išpažinti jų tikėjimų, vėrių ir sukaudami panieki- 
kančiais ir persekiojimais, ko-! nimus carui ir jo visai vai
kius tik nedori caro tarnų [džiai. Rengti žmonių sker- 
smegeuysgalėjoišmislyti, ver-!d”''!" v-s- 'T—1
tė į stačiatikystę; unijotai ] 
dabar reikalauja nuo valdžių ; 
priskyrimo prie katalikų. j i 
Tai tau! Visi caro pašlemė-j 
kų darbai, visi jų persekioji
mai nepadidino stačiatikių 
skaitliaus, priešingai, savo 
nedorais darbais i>ažemino 
jie stačiatikystę. Kvailas u 
mat nieko naudingo negali 
padaryti. Nebereikalo ma
skoliška patarlė sako: kvailas 
padėtojas — imvojingesnis 
už priešų. Tų patarlę gali 
dabar prie savęs pritaikyti 
riai kvaili unijotų persekio
tojai.

1866 m. caro i*adavadijimu 
Vilniuje likosi panaikintos 
visos tikėjimiško* kataliki
škos brolystės, |>asiliko tik 
viena brolystė Sv. Martino 
prie bažnyčios Sv. Onos; tos 
nedrįso panaikinti, kadangi į 

Ji susidėjo iš svetimtaučių. , 
Dabar, pagal Įiaskutinį caro 
manifestų, katalikams Lietu
voj vėl daleista tverti prie 
bažnyčių katalikiškos broly
stės ir Vilniaus kunigai jau 
apie tai rūpintieji pradėjo.

Vilniujė davinėja dabar 
perstatymus operos trupa.

• Nors Vilnius 10 kartų maže
snis už Chiėago, bet Jo gy
ventojai gali klausyti gerų

• operų tankiau negu Chicagoj
• ir tai už pigių prekę.

sosto apgi nėjai kareiviai. 
Netoli Maskvos, Sokolnikuo- 
se, kareiviai Moršansko regi- 
mento pradėjo mušti civili- 
stus, plėšti kromus ir tai ne 
žydiškus, kadangi čia žydų 
visai nėra. Gyventojai iš 
Maskvos pareikalavo j>agel- 
bos prieš dūkstančius karei
vius. Na, o kas bus, kada 
iš Mandiurijos sugrįž išalku
si, pažeminta maskoliška 
mija? '

Isz Lietuvos.

ar-

dynių, kaip darė Varšavoj, 
Kaune valdžios nedrįso, nors 
Kaune, kaipo pirmos kliasos 
tvirtynėj, kareivių netrūksta.

Iš Panevėžio, Kauno gub..
('ianykštis speciališkas ko

mitetas nutarė galutinai Pa- 
nevėžyj parengti šįmet žem
dirbystės, gyvulių ir naminės 
pramonės parodų. Paroda 
trauksis per trįs dienas, 13, 
14 ir 15 d. berželio šių metų, 
pagal Amerikoj vartojamų 
kalendorių.

Iš SinoruoiiėN, Vilniaus
29 d. balandžio darbinin

kai Smorgonėj j»arengė ne- 
prilankias randui demonstra
cijas. Darbininkai pulkais, 
su raudona vėlava, vaikščio
jo po miestų, dainuodami re- 
voliucijonieriškas dainas. 
Policijantai pasislėpė, todėl 
susirėmimo nebuvo.

Iš Kauno.
Per Velykas šįmet 

katalikiškose bažnyčiose bu
vo parengtos procesijos ne 
bažnyčių, viduryj, bet lauke. 
Procesijos lauke Lietuvoj ka
talikams buvo nuo 30 metų 
uždraustos.

Kaune, rodą savitarpinės 
moterų draugystės atsiliepė 
į miesto rodų su prašymu pa
remti prieš augštesnes val
džias reikaląvimų, kad mote
rys, lygiai su vyrais, butų ren
kamos į miestų rodąs ir žemi
škas įtaisas, kokias ir Lietu
voj randas ketina įvesti.

Kaune suštraikavo spau
stuvių darbininkai.

Telšių katalikiškas vysku
pas nusiuntė vidaus ministe- 
riui telegramų, melsdamas jį 
perduoti carui karščiausių 
padėkavonę už tikėjimiškus 
paliuosavimus katalikams. 
Tai tau. Argi už sugrųžini- 
mų to, kas kam priguli, rei
kia dėkavoti? Už išplėšimų 
katalikams prigulinčių tiesų, 
už persekiojimų lietuvių per 
eilės metų caras užsipelno ne 
ant padėkavonės, bet ant 
prakeikimo. Argi kas girdė
jo, kad sudžia dėkavotų . plė
šikui, jeigu tas, matydamas, 
kad laikymas išplėšto kam 
daikto yra pavojingu, jį su- 
grųžina po kiek metų savi-

Kauno

Iš Vilniaus.
Neseniai Vilniuje parengti 

prieglaudos namai Šv. Ja
dvygos dirbančioms moterims 
ir merginoms neturinčioms 
darbo, duoda prieglaudų da
bar 26 moterims, bet atsišau-. 
kiančių yra daug daugiau. 
Nuo rugsėjo mėnesio žada 
priimti 40, jeigu namų užvei
zda surinks pakaktinai aukų 
ant užlaikymo tokio priglau
stų skaitliaus.

Vilniuje, 2 d. gegužio, bu
vo pirmutinė šįmet perkūni
ja-

Pasiremdami ant pasku
tinio caro manifesto, Vilniaus 
kunigai šįmet rengia iškil
mingas procesijas mieste per 
devintines, ko Čia nuo 40 me
tų nebuvo.

Vilniaus vežėjai perdavė 
savo darbdaviams sekančius 
reikalavimus: 10 vai. darbo 
dienos, vai. laiko ant pietų, 
užmokesnio nuo 5 rubl. 50 
kap. iki 8 rubl., atilsio nedė- 
lioms, gydymo darbdavių ka
štais laike ligos; darbdavys ninkui? Sudžia tokio plėši- 
turi užmokėti policijos užde- ko neišteisįs; neišteisina caro
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Iš Minsko.
Velykas Čia, ypač masko- ( 

liai, apvaikščiojo su didele . 
baime, kadangi mat prieš tai, 
nežinia kas, paleido paskalų, , 
kad žydai su dinamitinėms 
bomboms rengiasi laike vely- , 
kinės dievmaldystos išgriauti 
stačiatikiškų katedros cer- • 
kvę. Gubernatorius nuda
vė, kad tam paskalui tiki, bet , 
greičiau jis, supiudymui 
krikščionių su žydais, pačių 
rando agentų likosi paleistas. 
Apsiautė cerkvę trims eilėms 
policistų, kareivių ir kazokų. 
Nuo norinčių įeiti. į cerkvę 
reikalavo bilietų, kokių nieks 
žmonėms nedavinėjo. Todėl 
į cerkvę galėjo ateiti tik a- 
pie 60 urėdninkų ir oficierų 
ir tuos dar viduryj cerkvės 
apžvalginėjo esanti joje po- 
licistai ir žandarai. Viskas, 
vienog, pasibaigė ant tuščios 
baimės, bombos į cerkvę ne 
tik žydai, bet nieks nemetė. 
Vien 4 d. gegužio šv. Traicės 
cerkvėj laike dievmaldystos 
užgeso elektriški žiburiai, ka
dangi nežinia kas nupiovė 
elektriškų dratų.

Bubruisko pavieto bajorų 
vadovas Achmatov likosi su
areštuotas, kadangi prabir
bino 50000 rubl. jo globai pa
vestų svetimų pinigų; pasiel
gė mat maskoliškai.

Kadangi Minsko miesto 
valdžios atsisakė išduoti ko
kius nors padavadyjimus apie 
laikų, kada turi būt vakarais 
uždarinėtos pardavinyčios, 
tai likosi ir tyemiesto valdžių 
prisidėjimo padarytas terp 
tarnaujančių pardavinyčiose 
ir jų savininkų sutarimas, 
kad visi mieste kromai turi 
būti uždaryti ne vėliau kaip 
9 vai. vakare.

1 d. gegužio Minske su- 
štraikavo visi darbininkai 
šiaučiškų dirbtuvių.

Bobruiske kareiviai be jo
kios priežasties ant gatvės už
mušė du žydu.

Minsko gubernijoj, Nau- 
miestėlio pa v., po kaimus ap
sireiškė liga sustingimo nuga
ros ir kaklo, kokia siaučia 
nuo kelių metų Vokietijoj ir 
Amerikoj. Iš apsirgusių 
miršta 60%, taigi daugiau 
negu pusė. Kaimuose Nau- 
miestelio pav. buvo jau 18 

• apsirgimų.
i Pinsko sveikatos užveizda 

laukia pasirodymo choleros.
■ Užveizda kviečia visus gyven

tojus nepasitikėti ant rando, 
i bet visiems ant kovos su lau

kiama epidemija .susijungti.

ir likimas, kuris už piktus

Iš Latvijos.
Ministerių rodą, kaip gar

sina vokiški laikraščiai, paro-

dijo carui, kad Latvijos vidu
tinėse mokyklose, taigi gim
nazijose ir reališkose moky
klose, mokinimo kalba butų 
vokiška; bet paskutinius exa« 
minus, baigiant mokyklas, 
mokintiniai turėtų laikyti 
maskoliškoj kalboj. Nieks 
ne užgina, kad vokiška kalba 
kiekvienam naudinga, bet 
Latvijoj visgi teip didelės 
tiesos jai nepriguli: vokiečių 
Latvijoj yra nedaugiau negu 
lėhkų Kauno gub.. Ten 
tik latviškai kalbai gali pri
gulėti tiesos vietinės kalbos, 
bet ne vokiškai.

Latvijoj, tūluose kraštuose 
apsireiškė terp latvių laukų 
darbininkų maištai, buvo vėl 
užpuolimai kaip kur ant dva
rų samdančių žemę latviams. 
Latviai kaltina dvarponius, 
kad jie stengiasi vėl baudžia
va įvesti, kadangi už žemę, 
vietoj imti samdų' pinigais, 
reikalauja atidirbimo. La
tviai nori samdas mokėti pi
nigais, o ne darbu.

Ant Mintaujos priemiesčio 
Rygoj, einant policistui Kar- 
činskiui, ant jo su revolve
riais užpuolė keli vyriškiai 
ir pašovė mirtinai į šonų ir į 
pilvų. Matyt policistas buvo 
netikęs, jeigu užsitraukė žmo
nių piktumų.

Rygos dirbtuvės dirba. 
Taigi reikia manyti, kad dar
bininkų štraikai pasibaigė 
bent šiuom tarpu.

Ant Mintaujos priemiesčio 
Rygoj likosi nušautas valdžių, 
šnipas, meisteris medvil
nės dirbtuvių Rosner. Už
mušėjai iš syk pabėgo, bet 

• i>askui policija suareštavo 
1 vienų 17 metų latvį, buvusį 
1 darbininkų medvilnės dirb

tuvių. Suimtasis prisipaži- 
■ no, bet atsisakė išduoti ki

tus.
Rygoj 10 d. gegužio _su- 

štraikavo porto ir laivų dirb
tuvių darbininkai. Jie rei
kalauja pakėlimo algų.

Liepojaus laikraštis ,,Pri- 
baltyjsky Krai” paduoda ži
nių. buk Latvijoj tveriasi pa- 
slaptos draugystės šnipų, ko
vai su revoliucijonieriais, ku
rios turi tokius jau mierius 
kų ir paslėpta policija dide
liuose miestuose. • Gal būt, 
kad tų paslaptų organiza
cijų parengė -pats randas, o 
gal ir pralobę vokiečiai baro
nai, kurie, teip kaip ir ran
das, bijosi revoliucijonierių. • 
Kas turi suterštų saužinę, tas 
ir bijosi revoliucijos.

9 d. gegužio Liepojoje su
štraikavo 800 darbininkų ir 
meisterių varstotų Liepojaus 
—Voronežo geležinkelio. Pa- 
aažieriniai ir tavoriniai tru
kiai negalėjo išeiti iš Liepo
jaus.

Liepojuj Velykos perėjo ra
miai. Po velykų prasidėjo 
darbai visose dirbtuvėse. Ap
linkiniuose dvaruose samdi
ninkai užsilaiko ramiai.

Naktyj, 80 d. balandžio, 
nežinia kas nupiaustė telefo
nų stulpus terp Serbon, 
Drostenhof ir Rausburg, teip- 
gi terp Rygos ir Smilteno. 
Pirmų velykų dienų prieš cer
kvę Smiltenų susirinko apie 
1000 kaimiečių latvių, išsi
traukė raudonų vėlavų ir jų 
švytuodami, nutraukė ant 
kalno Tennis. Ten laikomos 
buvo revoliucijonieriškos kal
bos. Nusiuntė penkis uriad- 
ninkus išvaikyti susirinku
sius, bet tie uriadninkus iš
vaikė. Pašaukti kariumenę 
nebuvo galima, kadaugi tele
fonų dratai buvo nutraukyti, 
jytrostenbofa iš kalėjimo su
grįžo du eudfeštuoti kaimie
čių vadovai. Tuojaus paren
gė jie žmonių susirinkimų, 
ant kurio laikytos buvo prieš
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PeČiokas.

- L-r

|| Vokietijoj, Hfetrzo kalnuose 24 
d. gegužio pusėtinai pasnigo.

VĮ

|į Geležinkelio tunelyj,' netoli 
miesto Liezen, Austrijoj, atsitiko 
expliozija, kurios 17 ypatų likosi 
užmuštų.

II Baisus maras siaučia vis ladi- 
jose. Paskutinėj sanvaitčj ba
landžio nuo maro pasimirė 54600 
žmonių.

randą kalbos. Dainavo revo- 
liucijonieriėkas dainas.

Rygoj, nesugautos ypatos* 
padegš medvilnės dirbtuvę 
„Tekotl”, bet kad ugnį grei
tai patėmijo, tai nedavė jai 
išsiplatinti; padarė ji blėdies 
tik ant 1000 nibl..

LIETUVA

I

Iš Baltstogčš, Gardino gb
Netoli Baltstogės priemie

sčio Antonintj, darbininkai 
užpuolė ant fabrikanto Jaco- 
b y ir baisiai ji sumušė.

5 d. gegužio, į spaustuvę 
Mišondziuko, Baltstogėj, įsi
veržė apie 80 ypatų, daugu
me vaikų ir pareikalavo, kad 
butų atgal priimtas iš spau
stuvės prašalintas vienas 
mokintinis. Kadangi Mišon- 
džiūk atsisakė reikalavimu 
išpildyti, atėję paleido į jį 
kelis iš revolverio šuvius, bet 
nepa taikė.

Baltstogėj likosi nuo darbo 
paleisti j visi pagelbininkai 
gatavų drabužių kromuose ir 
krikščioniškose siuvyklose. 
Tą patį padarė ir duonkepiai.

Nurodymai tėvų viduti 
nių mokyklų Kauno ir 
Vilniaus gubernijų mo
kintinių. paduoti ap

švietimo ministerijai.
Tėvai vaikų, padavę miui- 

sterini savo nurodymus, yra
lietuviai ir lenkai, kuriems, 
mat, bent čia pasisekė susi
taikyti.

Jie nurodo ministeriui ant 
maištų, buvusių mokyklose ir 
juos aiškina neatsakančiu 
mokyklų veikimu. Ypač nu
peikia demoralizuojantį vai
kus sistemą pratinimo prie 
šnipinėjimo, ko labiausiai 
mokina menko proto masko
liški pedagogai. Toliau nu
peikia darymą iš mokyklų 
politiško įnagio, kas su mok
slu nieko bendro neturi. Dėl 
politikos lietuvių ir lenkų 
vaikai negali mokintiesi pri
gimtos kalbos ir tikėjimo mo. ; 
kslo prigimtoj kalboj. Ypač 
uždraudimas vaikams kalbėti 
prigimtoj kalboj platina ne- 
užsitikėjimą vaikų savo mo
kintojams, o be to ir pats 
mokslas neišduoda atsakan
čių vaisių. Tos priežastys, 1 
kaip sako tėvai vaikų, lietu
viai ir lenkai, gimdo neken- 
timą mokyklos, o tas gimdo 
mokintinių maištus.

Todėl tai vaikų tėvai nuo 
ministerio reikalauja:

1) Panaikinimo šnipinėji
mo sistemo mokyklose; 2) 
prašalinimo iš mokyklų tokių 
mokintojų, kurie neiškenčia 
neniekinę ir užgaudinėję čia
buvių, įžeidžiančių jų tikėji- 
miškus ir tautiškus jausmus; 
3) Panaikinti uždraudimą tė
vams rinkti patiems savo vai
kams kvatieras: uždrausti 
pedagogams kištiesi į šeimy
nišką ir privatišką gyveni
mą mokintinių esančių po tė
vų globa; 4) sumažinimo mo
kesčio už mokslą; panaikinti 
turinį ir luomišką aprube- 
žiavimą priimant mokinti
nius; 5) dalinti stipendijas 
sutikmėj su nurodymais jų 
įsteigtųjų, o ne pagal nužiū
rėjimą mokyklų užveizdos; 
6) geresnio tėmijimo ant mo
kyklų hygienos; 7) panaikin
ti uždraudimą mokintiniams 
kalbėti prigimta kalba (len
kiška, arba lietuviška) lygiai 
mokykloj, kaip ir už jos sie
nų; 8) priverstino mokinimo 
lenkiškos ir lietuviškos kal
bos ir kad tą kalbą mokintų 
ne nemokanti gerai masko
liai, bet lenkai ir lietuviai; 
9) daleisti lenkams ir lietu
viams užimti mokyklose mo
kintojų vietas; 10) prašaliu- 1 
ti iš mokyklų tendentiškus 
rankvedžius, ypač istorijas:
11) mokinimo tikėjimo lenki- ( 
škoj*arba-lietuviškoj kalboj; <
12) paliuosuoti mokintinius 
katalikus nuo priverstino 1 
lankymo mokyklų kataliki
škų švenčių dienose; 13) da
leisti privatiškoms ypatoms 
mokinti lenkiškos ir lietuvi
škos kalbų ir rengti privati- 
škas mokyklas.

Po tuom raštu pasirašė 400 
mokintinių tėvų lietuvių ir 
lenkų.

amatų parodos 
statyti lietuvi- 

Lietuviškus

piaus Simokaičio. Ugni* už
gimė naktyj, kaip rodosi, 
nuo padegimo, kada namieje 
visi miegojo. Pats Simokai- 
tie gana sunkiai apdegė.

Vindminuose, kasant Šuli
nį ant geležinkelio stacijos, 
užgriuvo du darbininku. Ka
da juos atkasė, abudu buvo 
jau negyvi.

Ant Tilžės 
pradėjo jau 
šką namą,
namus, vienog, svečiai Tilžės 
aplinkinėse gali ir be paro
dos matyti po kaimus.

Lietuvis Dovas Stųrmaitis 
iš Gilandžių, kaip paduoda 
Tilžės „Nauja Lietuviška 
Ceitunga”, padirbo mašiną 
sugrėbimui šieno, dobilų, pa
šaro, šiaudų ir tt. ir savo iš • 
radimą užpatentavo patentų 
biure Berlyne. Ji per tai ge 
resnė už kitas tos veislės ma
šinas, kad krauja šieną į ku
pečius.

Lietuvis Viktore Smalakis, 
nuo vokiečio Eignerio pirko 
Laugalių dvarą už 123000 
Mrk.. Tai gerai, kad Lietu
vos žomė laikosi lietuvių ran
kose, bet negerai, jeigu lietu 
vis parduoda vokiečiams. 
Tuo tarpu velionis lietuvių 
atstovas Vokietijos parlamen
te, Smalakys, savo gana di
delę ūkę Algaviškiuose pada- 
lino į dalis ir didesnę jų dalį 
išpardavė vokiečiams.

Stalupienų pa v., kaime 
Gončiuose, perkūnas trenkė 
į liuteronišką bažnyčią ir ją 
uždegė.

Ant 
j Tilžėj 
kviečių 
rugių 5.40—5.70 Mark., mie
žių 4.60—5.00 Mark., avižų 
3.30—3.50 Mark.. Už kiau
les mokėjo po 30—50 Mark., 
už penėtas po 47—49 Mark, 
už kiekvieną centnerį svaru
mo gyvo gyvulio. Už cent
nerį šieno mokėjo po 3.20— 
3.50 Mrk., šiaudų 2.20—2.40 
Markių.

paskutinio turgaus 
mokėjo: už tepelį 
6.70—7.90 Markių,

Nuo Filipinų salų.
Oras čia dabar labai šiltas, 

lytaus nebuvo per šešis mėne
sius.

Yra čia keliolika* lietuvių, 
bet jie išsisklaidę po visas sa
las, negalima su jais susieiti. 
Mieste Cebu esame du lietu
viai. Lietuviškų laikraščių 
pas mudu ateina keturi: 
,,Vienybė,” „Lietuva,” „Sau
lė’’ ir ,, Varpas”. Iš tų laik
raščių išgirsta va apie lietuvių 
judėjimą. Turime čia teipgi 
didelį kareivišką knygyną, 
tai turima ką skaityti; laiko 
ir-gi nestokuoja.

Kareivis.Isz Amerikos
Biauri žmogžudyste.

San Francisco, Cau Netoli 
nuo čia, gyvenantis farmeris Wil- 
liam Stephus, matyt įpuolęs į be
protystę, nušovė savo pačią ir tre- 
jatą vaikų, du kitu vaiku mirtinai 
pašovė, kurie paskui ir numirė. 
Atlikęs savo darbą, išėjo iŠ namų 
ir pamatęs keliu važiuojantį pieno 
išvažiotoją, į jį pradėjo šaudyti, 
bet tas užsiplakė arklius ir laimin
gai pabėgo. Ant galo Stephus 
pats nusišovė.

Pleškinę dargana.
Crookston, Min. 24 d. gegu

žio šitose aplinkinėse siautė pies- 
kinė dargana, tokia jau kaip Man- 
džarijoj, prasidėjus mušiui po 
Mugdenu. Dargana prasidėjo po 
pietų ir buvo teip tamsu,kaip nak
tyj. Besinešiojanti ore pieska mat 
ne leido saulės spindulių ant že
mės.

Jis dar neseniai turėjo apie 15 mi
lijonų doliarių ‘''flirtų, bet norėda
mas juos dar labiau padidinti, va
rė visokias tamsias spekuliacijas, 
kurios nesisekė, žudė vieną mili
joną po kitam. Kada gi nužudė 
ant galo paskutinį milijoną, įkišęs 
į spekuliacijas Amalgamated Cop- 
per Co. nemokėdamas dirbti pas 
kitus, nusišovė. Jutte turėjo 44 
metus; paliko pačią ir 6 vaikų.

1 Evkleth, Min. Darbai ap
linkinėse kastynėse eina gerai; iš 
kitur pribuvę darbininkai greitai 
gauna darbą. Už dienos darbą 
moka po 11.80—2.00, dirbanti ant 
kontraktų gauna po $2.50—8.00.

r Butti, Mont. Sidabro kasty
nėse darbai eina gerai ir užmoke
stis neblogas: moka 4 dol. už 8 
darbo valandas. Negerai vien, 
kad lietuvių čia mažai.

dar svarbesni reikalai už kovą su 
bažnyčioms, kanigais ir tikėjimais.

Socijalisto vaikas.

SzaluoA.
St. Paul, Min. 26 d. gegužio, 

naktyj, Minnesotoj ir Šiaurinėj da
lyj Wisconsino buvo didelės šal
nos, kurios užkenkė ant laukų ja
vams, sodų vaisiams, ypač gi žem- 
vuogių pliantacijoms. Viename 
tik Dunn pavietyj šalnos žernvuo- 
gėms pridirbo blėdies ant 50000 
dol.

Tvanai.
Albųquerque, N. M. Upė Rio 

Grande išsiliejo per krantus ir be
veik ant mylios užliejo laukus. 
Užlietas teipgi mieatelis Tom, tu
rintis 600 gyventojų. Žmonės pa
sislėpė į kalnus, o didesnę dalį 
miestelio namų nunešė vanduo. 
Kadangi vanduo dar vis kįla, tai 
tvanai dar daugiau blėdies pridirbs.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Huntchinson.Kans. Netoli čia- 

nykŠČios stacijos.SantaFe geležin
kelio trūkis, paleistas ant netikrų 
rėlių,užbėgo ant stovinčių ant rėlių 
vagonų. Prie to pačto urėdninkas 
likosi ant vietos užmuštas, o trū
kio vedėjas ir peČkurys mirtinai 
sužeisti.

Nashvillr, Ten. Netoli Co- 
lumbia, ant tilto iššoko iš rėlių 
trūkis. Prie to 8 ypatos likosi 
sunkiai sužeistos.

Augusta, Ga. Ant Louisville 
<& Nashville geležinkelio, netoli 
nuo čia,susimušė pasažierinis trū
kis su angliniu. Prie to 2 ypatos 
likosi užmuštos, viena mirtinai, o 
3 nors sunkiai bet ne mirtinai su
žeistos.

Baltimore, M d. Ant priemies- 
čis Wesport susimušė du smarkiai 
įsibėgę pilni žmonių elektriški ka
rai. Prie to viena ypata likosi 
užmušta, o 25 tapo sužeistos.

Vėtros
Fort Worth. 25 d. gegužio 

šitose aplinkinėse siautė smarki 
audra ir vėtra. Vėtra pagadino daug 
triobų, silpnesnes triobas ant far- 
mų išgriovė. Kiek iki šiol žino, 
penkios ypatos likosi sunkiai su
žeistos; apie užmuštus žinių nėra.

Gaisrai.
East St. Lolis, III. Sudegė 

čia arklininkai Mocwell & Crouch 
& Sparts Bros. Ugnyje pražuvo 
400 mulų. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant milijono doliarių.

Isz darbo lauko.
r Washington, D. C. Suvie

nytų Valstijų senatorius Plat, ku
ris teipgi yra prezidentu United 
States Express Co. apreiškė, jog 
štraikuojanti expresinių kompani
jų vežėjai ne bus jau atgal prie 
darbo priimti. Gal sau Washing- 
tono politikierius gazdinti žmonis, 
kaip jam patinka, jeigu tas padeda 
varyti tamsų biznį. Bet ir politi
kierių išnaudojama tauta, mokanti 
mokesčius ir ant užlaikymo tokių 
politikierių kaip Platt, gali teipgi 
savo reikalavimus statyti ir bandy
ti ginties! nuo išnaudotojų. Ko
dėl tauta ne gali pareikalauti, kad 
pačtas paimtų į savo rankas važio- 
jimą sunkesnių pakietų, kaip 
daro antai Europoj? Tąsyk iš
nyktų ir išnaudojančios žmonis 
expresų kompanijos, ne butų ve
žėjų štraikų ir garsus senatorius 
ne turėtų jau ką gazdinti. Turi 
juk ateiti laikas, kad Amerikos 
tauta susipras ir nesiduos jeib ko
kiam politieriui savę 
dagi gazdinti. Tąsyk 
rius Platt ne pagelbės 
jams.

5 St. Thomas, Ont. Čiai 
tis sūdąs, ant gyventojų reika 
mo, nusprendė išvyti iš Kan 
visus urėdninkus Pere Marui
geležinkelio nė kanadiečius bet 
amerikonus. Platinanti neužltan- 
tą ne amerikonų Suvienytų Val
stijų nacijonalistai dabar gali ma
tyti, kokius vaisius išduoda jų 
platinama neužkanta. To mat ir 
kiti kraštai griebiasi prieš ameri
konus ir Amerikos randas nėr gali 
savo ukėsų iš kitur išvytų gelbėti, 
kadangi pats gana tankiai to pa
ties ginklo griebiasi prieš svetimus 
ateivius. Geležinkelio kompanija 
prieš sūdo nusprendimą padavė 
apeliaciją, bet nežinia, ar laimės 
ką.

T Chicaco, III. Jeigu štrtikai 
vežėjų Chicagoj į trumpą laiką ne
pasiliaus, be abejonės, kad parem
ti vežėjus, suštraikuos visi darbi
ninkai dirbanti prie triobų* staty
mo. Jau dabar organizuoti trfobų 
statymo darbininkai nenori priimti 
medegų seabuojančių vežėjų atga
bentų.

5 Chicago, III. Suštraikavo 
vežėjai medžių ir lentų krautuvė
se.

išnau 
ir sel 
iŠnaul (to

Prigirdė vaiku*.
Dallas, Tex. Gyvenanti Sul- 

phur Springs, Tex.,moteriškė, Tip 
Sanders, prigirdė prūde treją savo 
vaikų. Vyriausiasis vaikas turėjo 
jau 6 metus. Moteriškė tą padarė 
dėl naminių nesutikimų. Vaikžu- 
dė ir pati pasiskandino.

Pasimirė darbininku isznaudoto- 
Jas.

Dės Moines, Ia. Pasimirė pa
garsėjęs Amerikoj milijonierius 
Ziegler, matyt žydiškos, ar vokiš
kos kilmės. Jis terp kitko, turėjo 
teipgi kastynes, kuriose beveik ne
siliaudavo darbininkų štraikai. 
Ziegler paliko turtus vertus 25 mi
lijonų doliarių. Palaikai tie paten
ka 12 m. vaikui, Conradui Brandt.

Iš Prūsų Lietuvos.
Kaime Užpelkiuose, netoli ...........

Plaukių, BUdege namai kur- vė čia buvęs milijonierius Jutte.

Milijonierius nuslszove
Atlantic City, N. J. Nusišo-

ykš- 
avi- 
kdos 
ette

M. L.
r VVashington, D. C. Rando 

padavadijimu likosi uždrausta kur 
nors prie rando ir viešos naudos 
darbų naudotiesi iš sėdinčių kalėji
muose nusidėjėlių darbo.

1 Salt Lake City, Utah. Va
karinė kalnakasių organizacija, 
susirinkusi ant konvencijos, nu
tarė šelpti kovojančius su išnau
dotojais Chicagos vežėjus.

* Milwaukee, Wis. 150 daili
džių ČianykŠčių alaus leidinyčių, 
kurie nuo dviejų mėnesių buvo 
ant štraiko, sugrįžo prie darbo ant 
senų išlygų.

* Allegheny, Pa. Darbai eina 
čia .gerai. Dirbtuvėse Pressed 
Steel Car Co. pasibaigė štraikai ir 
dabar dirba gerai.

5 New York. Suštraikavo čia 
dalis darbininkų alaus leidinyčių. 
Jie reikalauja 8 darbo valandų ir 
po 21 dol. ant sanvaitės.

* Washington, Ind. Katilio- 
riai varstotų Baltimore & Ohio ge
ležinkelio pakėlė Štraiką.

■1 Pittsburg, Pa. Darbai ka
stynėse Pittsburg Coal Co. dabar 
eina visur gerai.

ISZ 
Lietuviszku dirvų

Kur siųsti aukas?
Pas mus žmonės dabar deda 

aukas: ant besimokinančios jau
nuomenės, ant palaikymo revoliu
cijos Lietuvoj ir ant kankintinią. 
Priimioėjimui auką yra tam tikri 
komitetai ir kasieriai. Likosi jau 
išrinktas ant galo ir centrališkas 
komitetas priiminėjimui aukų ant 
palaikymo revoliucijos; kasierium 
to kom. likosi išrinktas Dr.šliupas 
(jis yra teipgi kasieriumi besimoki
nančių „Aušros" Dr-tės fondo. 
Adresas jo: 828 Federal st. Phila- 
delphioį). Todėl tai sudėtas au
kas pridera siųsti tiesiog atsakan
čių komitetų kasieriams; siuntinė
jimas į laikraščius padidina tik 
kaštus, kadangi laikraščiai pinigus 
paskui juk turi persiųsti komitetų 
kasieriams, o tas neapsieina be. 
kaštų, o kaštai tie nereikalingi, ga
lima juos sumažinti, siunčiant pi
nigus ne laikraščiams, bet tiesiog 
atsakančių komitetų kasieriams. 
Rods persiuntimo kaštai ne di
džiausi, bet kad siuntinių būva' 
diktai mažoms sumoms, tai per 
metus susirenka jau doliariai ir tie 
pinigai be naudos ir be rekalo iš
mesti.

Rods musų žmonės siunčia su
dėtas į laikraščius aukas todėl 
kad jos butų pagarsintos. Bet ir 
tame norinti savo aukas pamatyti 
pagarsintas gali nusiraminti, nes 
jas pagarsįs laikraščiuose atsakan
čių komitetų kasieriai. Tas gi 
kaštuos mažiau, negu siuntinėjąnt 
pinigus per keletą rankų ir darbo 
bus mažiau. Per tai per metus 
užsičėdys keli doliariai viešai nau
dai paskirtų pinigų.

Nors paviršutiniškai prisižiurė- 
kim į Susivienyj imu mierius ir už
davinius.

1. Susivienyjimas Rymo Katali
kų dergia tautiškąjį Susivienyjimą, 
apšaukia jį už bedievišką.

2. Tautiškasis Susivienyjimas 
yra kontroliuojamas keletos ypa
tų, kurios penkto seimo nutari
mus sulaužė, bet jie dar vis tebė
ra Susivienyjime kaipo geri sana
riai ir organizacijos vadovai.

3. Lietuvių Laisvamanių Susi
vienyjimas kovoja, su tikėjimais, 
jo vadovai sako, buk S. L. L. mie- 
riai, daug praktiškesni už socija
listų partijos todėl, kad jie ne po
litiški; jiems rodosi geriausiu 
griauti, dergti tikėjimus, niekinti 
kunigus ir bažnyčias ir vis įkalba, 
kad kovoja už laisvę žmonijos, o 
patys elgiasi teip kaip Colorados 
kazokai.

4. Gal jau daugiaus tokių sei
mu nebus kaip kad L. L. S. bu
vo VI Newarke, N. J. 
21 gegužio nutarimai buvo šie: 1, 
kas nori priklausyti prie L. L. S. 
turi netikėti į religijas. 2, į musų 
Susivienyjimą gali prigulėti re- 
publikonai, demokratai ir socija- 
listai, bet su pasarga, kad jie turi 
būt netikinti į religijas, 
pasibaigė prakalboms. ___
Šliūpienė, Dembskis ir Šliupas, 
paskutiniejie du kalbėtojai stengė
si išaiškinti vodingutną religijų, 
kunigų ir bažnyčių, bet jeigu Ro- 
kefeller norėtų priklausyti prie L. 
L. S., jeigu jis yra netikintis, tai 
galėtų priklausyti. L. L. S. yra 
kaipi mišinys be jokio kito pro- 
gramo, turintis už mierį vien kovą 
su tikėjimu.

Kol bus toks supratimas, mes ne 
susivienysime į viena bendrą Susi
vienyjimą besirūpinantį apie žmo
nijos laisvę. Mums rodosi, yra

Iš Hdrcester, Mas.
čia gyvena diktas lietuvių būre

lis, yra ir keletas vertelgų: dvi 
duonkepi, 8 grosernės ir du pool 
ruimai.

Darbai eina gerai ir iŠ kitur pri
buvę darbininkai greitai čia gauna 
darbą. Darbai, kaip visur, ne vie
noki: yra geresni, brangiau apmo
kami ir niekesni. Žmonių be dar
bo Čia nėra, tas ne dirba, kas dirb
ti ne nor.

Daugelis ČianykŠčių lietuvių pri
guli prie draugysčių, daugiausiai 
priguli prie šv. L”dviko Dr-tės, 
kadangi kunigėlis per pamokslus 
giria draugystę ir niekina į ją ne
prigulinčius. 21 d. gugužio kuni
gėlis perskaitė pravardes tų, kurie 
sudėjo 60 dol. ant kunigų išleistų 
knygų, prašė, meldė Šv. Jurgio 
Dr-tės, kad teiktųsi; teipgi paau- 
kaut.kad susirinktų bent iki Šimtui 
doliarių. Kunigėlis sunkiai barė 
skaitančius, pagal jo nuomonę, be
dieviškus raštus, prie kokių pri
skaitė ,,Saulę," ,,Lietuvą," „Vie
nybę," „Spindulį," net „Keleivį," 
kadangi buk šitie laikraščiai išve
da žmonis iŠ kelio (tą daro ir ku
nigai ypač nedorai besielgianti. 
Rd.); visi tie raštai buk išleidžia
mi Šliuptarnių. Liepė ne priimi
nėti į savo stubas skaitančių tuos 
laikraščius (o ką liepė daryti su 
tais, kurie glamonėja krūtis kan- 
tarkų merginų? Rd.).

Musų kunigėlis, pats turėdamas 
Šį tą negero ant savo saužinės, 
gana ilgai tylėjo, dabar vėl drau
džia žmonėms skaityti ir nori juos 
tamsybėse laikyti. Ar jo draus
mės išduoda vaisius, sunku pasa
kyti; skaitančių čia yra mažai. 
Kodėl kitų tautų kunigai ne drau
džia skaityti žmonėms nė jokių 
raštų? Gal kiti kunigai ne žino, 
kas yra bedieviški raštai? Reiktų 
kitų tautų kunigus ant pasimoki- 
nimo siųsti pas kunigą JakŠtį, o 
jie be abejonės nuo jo daugelio ki
tiems nežinomų dalykų galėtų iš
mokti, ypač turėtų pasimokyti ge
riausio budo iŠmokinimo giedoti 
jaunas giedores. Tas ir kitiems ku
nigams gal išeitų ant naudosi Gal 
vienog būt ir teip, kad musų ku
nigėlis ne moka atskirti bedieviš
kumo; bet tąsyk jį reiktų siųsti 
pas kitų tautų kunigus pasimoky
ti, paskui gal ir savo parapijonus, 
vietoj neužkantos ir ko geresnio, 
ko doresnio galėtų pamokyti, da
bar žmonelės mažai gero bažny
čioj išgirsta.

atsišaukusių, tai už keletos metų 
lietuviai turėtų savo daktarus, lo- 
jerius ir Šiaip mokintus vyrus.

Apie tai, kaip ilgai reikia mo
kintis, to negal nieks pasakyti, 
nes tai priguli nuo proto ir gabu
mo.

Daugiau paaiškinimų per laiš
kus niekam neduosiu, bet katolio- 
gas bus prisiųstas kiekvienam, ka
tras tik pareikalaus. Važiuojanti 
tegul man parašo atvirą laiškelį.

A. Ramanauckas,
96 So. Greenwich st., 

Valparaiso, Ind.

Iš VVestvilie, III.
ČianykŠčiai lietuviai prieš rinki

mus paprastai stengdavosi išnau
doti politiką ir koki trupiniai kar
tais ir nupuldavo į gerklę musų 
politikierių; prikalbėti svetimtau
čių, tverdavo politiškus kliubus, 
kurie po rinkimų paprastai, nieko 
gero lietuviams ne padarę, išnyk
davo. Šįmet atmetė visus prikal
binėjimus svetimtaučių politikie
rių, sutvėrė savistovį neprigulmin- 
gą Kliubą ant pastovių pamatų, 
kadangi sanariai gaus pašelpą li
goj ir posmertinę. Matyt Kliu- 
bas lietuvius užganėdina, kadangi 
prie jo prifirašė apie 200 sąnarių. 
Norinti prisirašyti, gali ateiti ant 
miesto salės, ant Kliu
bo susirinkimų, koki atsibuna pas
kutinį nedėldienį kiekvieno mėne
sio;

Iš Montrenl, Uunada.
Čianykščioj paŠelpinėj draugy

stėj užgimė nesutikimai, sanariai 
pradėjo apkaltinėti viršininkus už 
laužymą draugystės konstitucijos. 
Revizijos komiteto sąnarys apreiš
kė, jog rado kasoj ant 36 dol. ma
žiau pinigų,negu knygose užrašyta. 
Ant galo likosi išrinktas naujas 
komitetas peržiūrėjimui draugy
stės knygų.

20 d. gegužio čianykštė paŠelpi- 
nė draugystė neva rengė balių ant 
savo naudos, bet po baliui pelną 
pasilaikė baliaus rengėjai. *'-Ant 
baliaus tvarkos nebuvo.

Bėgunas.

L B.

Seimas
Kalbėjo

Paaiškinimas atsišanku* 
siema Lietuviams, noriu* 

tiems pradėt niokintlN.
Rašydams pagarsinimą į ,, Lie

tuvą,” tilpusį no. 20, maniau, kad 
atsišauks mažas skaitlius, bet atsi
šaukė arti Šimto per 4 dienas, o 
kiek da atsišauks, nežinau, todėl, 
negalėdama suteikti kiekvienam 
skyrium atsakymą, paaiškinu per 
laikraštį. Apie darbą. Fabrikų 
Čia nėra. Kaip būva proga, no
rinti dirbti gauna darbą virtuvėse 
ir patarnavimą prie stalų, nes prie 
tokios daugybės žmonių, reikalin
gi yra patarnavimai: minėtose vie
tose norintiejie gaus darbą, kaip 
bus vakansijos.

Apie mokslą: Priima kad ir ma
žai mokintus ir mokina iš pradžios: 
skaitymo, rašymo, gramatikos,arit
metikos (katal. pusi. 11 prigat. 
Dep.). To pramokus, gali skir
tis ir mokintis, ko tik nori: vesti 
knygas (buchhalterijos), pedagogi
jos, matuot žemę, aptiekorystos, 
tepliorystės, inžinierijos, tiesų, 
daktarystos ir tt. Muzikos ant pu
čiamų instrumentų.

Kaštai užsilaikymo: Mokestis 
už mokslą, valgį ir kambarį, ne
dirbant, siekia apie 135 dol. ant 
metų; tą gal pats aprokuot, per
skaitęs katalioge, ant pusk 38. 
Turtingesni brangiaus moka už 
viską.

Gavęs darbą,tik už valgį gali ati
dirbti,už mokslą gi ir kambarį rei
kia mokėti. Prie to da būva kaš
tai ant knygų, popieros, už skalbi
mą marškinių ir tt.

Suprantama, kad Suvienytų Val
stijų mokyklų visur yra, bet, pagal 
mano manymą, kitos neteip priei
namos*). Mat čia dėl daugybės 
studentų, galima pigiau užsilaky- 
ti. Todėl studentų netrūksta.

Katrie, apskaitą savo išteklių, 
panorės atvažiuoti, tai veliju pri
būti 2 dienoms ankščiaus prieš ter
miną, paveizdan 13 berželio, ge
riau pribut 10 arba 11 dieną, tad 
galima pasirinkti pigesnį kamba
rį-

Geriausiai pradėt mokintis pra
džioje termino (žiūrėk paskutiniam 
pusi, katal.).

Važiuoti reikia ne ant mano ad
reso, bet ant Valparaiso College, 
kuri turi tam tikrus vyrus ir aprū
pina kiekvieną. Nuo stoties atve
ža su baksu už 25c. Čekį nuo 
bakso reikia paduot vežėjui.

Jeigu ant termino kas ne suspė
tų, gali atkakti ir vėliau.

Jeigu nors 3Čia dalis pribūtų iš

«) Bet tos sunkesnCses duoda mokslą 
kur kas pilnesnį, platesnį.

Red.

vienytoms Valstijoms pirkti už pi
gią prekę. Vargiai vienog bo 
Amerika naudosis iš pasiūlymo, 
kadangi tas ją įtrauktų į nesutiki
mus su Japonija. Kol karė 
pasibaigė, turbut, Maskolija 
suras norinčių tą salą pirkti, 
dangi pirkėja gali būt pats į 
vaisingą karę įtrauktas.

ne- 
ne- 
ka- 
ne-

|| Albanijoj, kaimuose Baritza ir 
Koupisri per trįs dienas traukėsi 
smarkus mušis terp mahometonų 
ir krikščionių. Daug žmonių yra 
užmuštų ir pašautų. Mahometo
nai ant kriokščionių užpuolė visai 
netikėtai. Lygiai mahometonai, 
kaip ir krikščionys, didesnėj dalyj, 
yra tos pačios kilmės, taigi alba- 
niečiai, arba, kaip jie pats savę va
dina, skipetarai.

.11 Londono laikraščiai pagarsino 
žinią, gautą iš Peterburgo, buk re
voliucionieriai buvo nutarę paverž 
ti carui jo sūnų, Maskolijos sosto 
įpėdinį,ir laikyti kol caras ne duos 
laisvės žmonėms. Bet užmany
mas tas tik per tai nepasisekė, kad 
vienas iš sukalbininkų išdavė žan
darams visą plianą, todėl caruką 
saugiai daboja teip, kad jo revoliu- 
cijonieriai sugauti neįstengia.

II Musų tautietis, Dr. Jonas Ba- 
sanaviČia, išvažiuoja ant visados iš 
Varnos, o gal su visu apleis Bul
gariją. Todėl turinti pas jį reika
lus, tuom tarpu tegul ne siunčia 
nė jokių laiškų,adresuodami į Var
ną. Dr. BasanaviČia, ant ilgiau 
kur apsistojęs, vėliau atsiųs savo 
antrašą; ant seno antrašo su juom 
jau negalima susižinoti.

II Laikraščiai praneša, jog mas
koliškas randas daleido m až rū
siams spaudinti visokio turinio 
Knygas mazrusiškoj arba rusiniš- 
koj kalboj. Rusinams, nors jų 
yra Maskolijoj apie 20 milijonų, 
maskoliškas randas nuo 1863 m. 
buvo uždraudęs spaudinti knygas 
moksliško turinio jų prigimtoj kal
boj.

II Pabaiga pereitos sanvaitės 
1 Europoj buvo neišpasakytai Šalta, 
, Vokietijoj tūluose kraštuose buvo 
8' žemiau zero pagal Celciaus 
termometrą,taigi toks Šaltis,koks ir 

‘ per visą žiemą nesilaiko. Vasaro
jus ir sodų vaisius nušalnojo.

už nerangumą. Bet tėmijant ge- , , j. • , -■ •
ra i, išlenda klaidos ne tik terp 
vargšų žmonelių bet ir terp 
gų (?).

Ar salima susivienyti?
Tankiai skaitome laikraščiuose 

visokio menciaus korespondenci
jas, kalbinančias brolius prie susi-

. .. . ,: , .. jus ir svuų taisius uumiuuju.vienyjimo, girdime ir koliojimus *............ _ . .; Šalčiai tie visoj Europoj padarė 
daug blėdies laukams. Bavarijoj 

kuni- j gera* paspigo*_________

Isz visur
II Poznaninje Prūsų valdžios su

griebė, matyt lenką, Vladislovą 
Pawlowskį, piešiant plianą Pozna- 

. I niaus tvirtynės. Žinoma, jį tuo- 
' jaus suareštavo^ kadangi jį laiko

'.I Maskoliški laikraščiai garsina, už. maskolišką šnipą. Nesinori 
jog dėl dabartinės karės atlankė vienog tikėti, kad lenkas Šnipinėtų 

kur nors ant Maskolijos naudos. 
Gali vienog ir tas atsitikti, 
lenkų yra visokių.

badas gyventojus visos rytinės Si- 
berijos, teipgi salą Sachaliną ir 
pussalį KamČatką. Dėl karės žve
jai negalėjo žvejoti. Gyventojai 
jau suvalgė savo Šunis, kurie yra 
svarbiausiais naminiais jų gyvu
liais. Dėl karės ne galima buvo 
atgabenti miltų, todėl nėra nė duo
nos. Amūro apskrity] sustojo visi 
darbai, pulkai žmonių minta iŠ el
getavimo. Orošanai, gyvenanti 
prie Totoriškos jūrių užlaijos čie- 
lais kaimais miršta nuo bado. Jei
gu karė užsitrauks dar pusę me
tų, išmirs nuo bado visi čiabuviai 
pakrantėse rytinės Siberijos.

|| Maskoliai ir lenkai, geresniam 
susipratimui ir susiartinimui, nu
tarė sutverti Peterburge terptau- 
tiŠką kliubą, į kurį, apart masko
lių ir lenkų, butų priimami teipgi 
inteligentiški reprezentantai kitų 
Maskolijoj gyvenančių tautysčių, 
bet dauguma Kliubo sąnarių, bent 
iš pradžių, turi būt maskoliai ir 
lenkai. Jeigu teip, tai nėra pama
to vadinti Kliubą terptautišku, ka
dangi jis bus tik lenkiŠkai-masko- 
lišku, kitos tautos ne gali geisti 
būti vergais lenkų ir maskolių, to
dėl į Kliubą nesirašys.

II Londono laikraštis „Daily 
Chronicle" pagarsino žinią, buk 
Bulgarija Maskolijai nuo Argenti
nos pirko penkis apkaustytus krei
serius ir 8 torpedų gaudytojus. 
Laivus tuos perduos maskoliams 
prie salos Naujos Gvineos. Už
tai, buk Maskolija duoda 2500000 
dol. 
lių. 
rėjo 
mat
Bulgarija.
teisingą Londono laikraštis pagar
sino žinia.

medegos dirbimui geležinke- 
Maskolijai Argentina ne no- 
savo laivų parduoti, todėl 
patarpininkavo neutrališka

Nežinia dar vienog, ar

II Paryžiuj pasimirė garsus ban- 
kierius, turtingiausias žmogus vi
soj Prancūzijoj, žydas Alphonse 
Rothschild, gimęs 1825 metuose. 
Sudėjus į krūvą turtus visų brolių, 
kurie iš vien varo reikalus, jie 
drauge daugiau turi Dietinių {plau
kimų negu ne viena viešpatystė. 
Antai Maskolija be Rothschildų 
pagelbos užrubežiuose niekur ne 
gauna paskolos, todėl reikalauda
ma paskolos, paprastai šiek tiek 
palengvina Maskolijoj žydų padė
jimą.

li Laikraščiai praneša, buk Mas- 
kolija, matydama, kad negali ap
ginti salos Sachalino, siūlo ją Su-

Juk ir

II VarŠavoj, terp žydų socijalistų 
ir žydų užlaikyto]ų paleistuvystės 
namų užgimė muštynės, kurios 
traukėsi per visą dieną. Policija 
į žydų muštynes nesikišo tik ant 
rytojats kazokai pradėjo vaikyti 
besimušančius žydus. Muštynėse 
10 ypatų likosi užmuštų, o apie 
100 sunkiai sužeistų.

11 Maskolijos Didysis kunigaikš- 
tiš Mikalojus, revoliucijonierių ant 
nužudymo nuspręstas, kadangi 
jam per karšta rėdėsi namieje, at
kako į Paryžių ir apsistoję hotelyj. 
Čia į jo kambarį prisigriebė vagi
liai ir paŠlavė kunigaikščiui 2000 
dol. pinigų. Nepavargs nuo to 
žmonių lupikas.

|| Prancūziškoje valdyboj Šiauri
nėj Afrikoj, Algiere, siautė baisios 
vėtros, kurios ne tik išvartė trio- 
bas, bet išnaikino ir laukų vaisius 
ant ploto 1400 ketvirtainių mylių. 
Blėdys vėtros padarytos labai di
delės.

llPojurinio telegrafo linija Great 
Northern Telegraph Co. terp či- 
fu ir Shanghai likosi nupjauta ir 
tą, kaip sako, padarė viena iš ve
dančių karę pusių, bet kompanija 
ne sako katra: Japonija ar Masko
lija.

II Paryžiaus policija areštuoja 
dabar visus, ką tik laiko už anar
chistą. Mat tuom nori apsaugoti 
turintį į Paryžių atsilankyti Išpa- 
nijos karalių, kurio turi pamatą ne 
mylėti visi laisvės draugai. *

II Mieste Bilbao, Išpanijoj, ant 
gatvių užgimė smarkus mušis 
štraikuojančių darbininkų su poli
cija ir kariumene. Prie to daug 
žmonių iŠ abiejų pusių likosi už
muštų ir sužeistų.

II Vakarinėj Vokietijoj, Wuer- 
temberge, miestelyj Schwaigern, 
siautė gaisras, kuris išnaikino pu
sę miestelio. Per tai 200 gyven
tojų neteko pastogės, ugnyje pra
žuvo jų turtai.

II Siedlecuose, Lenkijoj, koksai 
vyriškis metė bombą į policijos 
viršininką. Expliozijos policijos 
viršininkas ir keli pašaliniai žmo
nės likosi sužeisti.

|| Netoli stacijos Lozovaja, pie
tinėj Maskolijoj, iššoko iŠ rėlių 
pasažierinis trūkis ir susidaužė. 
Prie to daug žmonių likosi užmuš
tų ir sužeistų.

|| Odesoj (pietinėj Maskolijoj) 
policija susekė dinamitinių bombų 
dirbtuvę, kur rado 187 gatavų 
bombų. Be abejonės jos buvo 
paskirtos caro tarnams.

H Italijoj.- provincijoj Vicenza 
dideli tranai. Kaime Meledo gy
ventojai su savo gyvuliais tvano iš 
namų išvyti, pasislėpė į bažny
čią.

|| Newfoundlando pakrantėse 
paskendo prancūziškas laivas 
„Cousin Rennist." Ant jo buvo 
128 žvejai, kurie, be abejonės, pri
gėrė.

II Į Poznanių atėjo žinia, buk 
VarŠavos citadelėj likosi sušaudy
tų 15 darbininkų, dalyvavusių uly- 
činiuose maištuose. ■

II Ant Kaukazo, mieste Baku, 
Baku apskričio gubernatorius, ku
nigaikštis Nakašidze likosi užmuš
tas su dinamitine bomba.

II Holandijos randas pirko už 
200000 dol. pliacių mieste Haagoj 
pastatymui santaikos rūmo, ant ko 
Carnegie paskyrė pinigus.

Štraikai terp gyvulių.
Mes'stebimės! iŠ darbininkų su

sipratimo, kad jie, ant iškovojimo 
geresnio užmokesnio, griebiasi 
štraikų. Tuom tarpu to įnagio 
gana tankiai griebiasi ir gyvūnai, 
ypač gi gyvenanti krūvose. Štrai- 
kuoja ir naminiai, musų auginami 
gyvuliai.Štraikuoja tankiai arkliai. 
Renkasi jie krūvoms, ypač po me
džiais ant tarybų ir paskui visa 
banda ginasi ir ne nori atlikti pa
prastų darbų, nesiduoda balnoti, 
kinkyti, vaiko žmonis, kandžioja 
ir tai visi arkliai tą daro, o ne vie
nas,arba keli.

Karvės teipgi mėgsta štraikuoti. 
Tankiai ramiausios pirma karvės 
ant syk stojasi piktoms, neprisi
leidžia milžėjų, nors gerai žino, 
kad pasilikimas pieno vodingas, 
gali net mirtį atgabenti, nesiduo
da milžti ir teip daro ne viena kar- 
vė, bet visa banda.

Apskritai, veik visi naminiai gy
vuliai mėgsta štraikuoti, o tan
kiausiai daro tą mulai.

Štraikai pasitaiko terp paukščių, 
ypač mėgsta griebtiesi štraiko pa
taitės. Prieš Štraiką ant rodos 
susirenka jos vidnoje vietoj ir čia 
sutarusios, apleidžia patinus, vėją 
juos Šalyn, atsisako krauti lizdus, 
apleidžia kiaušinius, net išsiperė- 
jusius vaikus, atsisako juos mai
tinti. Visas darbas tąsyk guli ant 
patinų sprando. .Vaisto prieš to
kius Štraikus nėra, jie kartais api
ma Čielus apskričius, Čielas girias.

Geriausiai organizuoja štraikus 
skruzdėlės, ypač mažos rudosios 
skruzdėlės, gyvenančios skruzdė
lynuose drauge su juodomsioms ir 
atliekančios svarbius darbus skruz
dėlynuose. Gana tankiai terp jų 
būva neužganėdinimas, rengia 
jos susirinkimus ir ant galo visos, 
iki paskutinei, atsisako dirbti, sca- 
bų terp jų ne būva. Juodosios 
griebiasi visokių prievartos būdų, 
pirmiausiai atima maistą ir sten
giasi su bado pagelba priversti sa
vo darbininkes dirbti; kartais kan
džiojimais verčia dirbti, bet rudo
sios greičiau duodasi užmušti, ne
gu nutartą Štraiką sulaužyti. Tą
syk juodosios, arba pačios atlieka 
rudųjų darbą,^arba stengiasi,vietoj 
suštraikavusių.iŠ kitur parsitraukti 
kitas. į porą dienų vienog par
gabentos paprastai susitaria su 
štraikuojančioms ir eina iš vien. 
Pasibaigia viskas tuom, kad arba 
štraikuojančios grįžta prie darbo 
visos, arba visos išsikrausto ir pa
rengia kitur locną skruzdėlyną.

Štraiku galima vadinti ir bičių 
vergių avilio motinos pasielgimą, 
kada jos kas rudenį, priešais moti
nos norus, užmuša ant žiemos ne
reikalingus, nieko į avilį nesukro
vusius motinos numylėtinius tra
nus ir tai padaro motinos, avilio 
karalienės vergės.

Pinigų PreLč.
Iki 500 rubliu, rublis po................ 52J
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52|c 
Virst 1000 rubliu, rublis po............... 52jc

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30o. ant paėsto kasztu.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikszcsiotu ir niekur neiutu, tai sius
kite per ..Lietuvos" redakcija, adresuo
dami: A. Olszevski,

33 r d 8 L., Cbicago, UI.
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-v- perėmė nuo egiptijonų, bet taisydami, trura-j
TD A IQTHDI TA pindami tų raštų, naudodamiesi iš ypatiškų

J. L/ 1J. vylylclza. rašymui tnedegų, teip perkeitė išveizdį, ka<l
_L *»_ *___ _ t.:.. t D„rl 15 i,rnd>.in nėrė-

Iszjrazdino.
jis tapo nepanašiu į tų, kurį iš pradžių perė
mė: figūros žudė savo apvalumų ir pereikeitė 
į linijas, kylius ir kerčiai*. Medega, ant ku- 
Tiot* rašė chaldėjiškos tautos, buvo molis, in 
kurio rašymui rengė ypatiškae plyteles ir 
cilinderiun. Ant dar minkštų tokių plyte
lių, trikampėms lazdutėms įspaudinėjo kylio 
ir kerčių pavidalo žertklus. Rašė chaldėjo- 
nai su neišpasakytu greitumu, ypač speciali- 
škai išsilavinę raštininkai. Ant ilgesnio už
laikymo rašto, išrašytai plyteles džiovino ant 
saulės,arba degino ugnyje, ir raštas tas užsili
ko iki šiol net žemės gilumose, po griuvėsiais 
triobų teip gerai, kad nesunku jį perskaityti. 
Kasinėdamas griuvėsius miesto Niuivos, an
gliškas tiriuėtojas Leyard, prikasė Čielų kny
gynų karaliaus Assurbanipalio. Savo laike 
iš jos knygų visi galėjo naudotiesi; joje bu- 

___ ____ _________ vo surinkti visoki raštai, koki tik tuose lai- 
mai; du paskutiniai išsidirbo iš pirmutinio, jkuose buvo apie mokslus ir dailę. Nežiūrint 
Raštai tie buvo: seni hieroglifai, hieratiškas ant to, kad knygos žemėj gulėjo p>er čielas 
raštas ir demotiškas arba liaudės. Visų tų šimtmečių eiles, jos užsilaikė gerai, mažas 
raštų kartu mokino Egipto mokyklose, ka- plytelių skaitlius buvo suskilę. Knygos ta- 
dangi jie visi buvo vartojami, bet hierogli- ine knygyne susidėjo iš keturkampių moli- 
fai buvo vartųjanii vien parašams ant sienų nių plytelių, išrašytų iš abiejų pusių gražiu, 
ir paminklų, hiėratiškų raštų vartojo tikę- eursiviniu kyliniu raštu. Kiekviena plytelė 
jimiškuoee raštuose, o demotiškų paprastuo- buvo numeruota ir tvėrė knygom lapų; kaip 
se itponiu reikaluose ir krašto raštiuyčiose. kokia knyga susidėjo iš 200 ir daugiau ply

* ». Z? 1. * £ U..’ JLI.JA

Pagal A. B. Schnitzer’i.

Skaitosi jis teip, kaip ir hieroglifiškas ra
štas, Apie pagarbinimų Ptolomėjaus. Tų pa
tį reiškia ir raštas parašytas hieratišku raštu.

Nuo išradimo papyruso, taigi mede- 
gos fianašioe į jopierų, egiptijonai pradėjo 
rašyti nuo dešinės, kairės link, taigi teip, 
kaip rašo .arabai arba žydai; iš pradžių gi, 
kada raštų reikėjo ant akmens iškalinėti,arba 
išpiaustinėti ant medžio, eilės neėjo teip nuo
sekliai, rašto figūros pačios rodė, į katrų pu
sę reikia skaityti, pastovuino nebuvo: viena 
eilė buvo parašyta nuo dešinės kairės link 

’ pusės, kita ėjo atbulai, pradėti skaityti reikė
jo nuo tos pusės, | kurių atsikreipusios buvo 
rašto figūros.

Taigi matome, kad, laikui bėgant, Egip
te buvo kartu vartojami net tris rašto siete-

Literiniai hieroglifai ir jų vėlesnėsės formos.

Itolių. Galima sau perstatyti, kaip didelė 
turėjo būt knyga 200 lapų. Plytelės, arba 
tokios knygos lapas turėjo 10 colių augščio, 
6 colius pločio ir 5 colius storio, taigi vienas 
lapas buvo storesnis už storiausių šios dienos 
knygų. Daug knygų iš to įdomaus kara
liaus Assurbanipalio knygyno yra dabar 
Britiškame muzėjume Londone.

Kylinis raštas iš pradžių, kaip jau pami
nėjome pirma, turėjo idiografiškų reiškimų, 
t. y., kad kiekvienas žodis turėjo savo žen
klų, toliau gi — atskiras kylio i>avidalo kom
binacijas. Bet, laikui bėgant, kada chaldė- 
jiškos tautos, teip kaip senovės egiptijonai, 
išmoko dalyti žodžius, jie paliovė vartoję 
idiografiškus ženklus, vieton jų pradėjo var
toti ženklus atskiroms žodžių siliaboms, taigi 
ženklais pradėjo rašyti ne atskirus žodžius, 
mislis, bet tik siliabas, nors dar ir paskui už
laikė tulus idiografiškus ženklus parašymui 

. Rašydami sudėtiniusDemotiškų r»Mu ir pasibaigia istorija kai kllki 1„.'
rašto Egipte. Dabartiniai egiptijonai, vai- ifa)diilw> „^dedančius H vienos saubalsės 
kai senovinių, teip vadinami koptai, \artoja |erp dvieju priebalsių, jie rašė kaipo sudėtus 
raštų nieko bendro neturintį su išrastais jų iė (Įvieju riliabq. paVeįkslan, žodį mat, jie 
pratėvių teip svarbių užduotę lošusjais žmo- ra^ dviem siliaboms nia at, bir rašė bi ir ir 
nijoe civilizacijos istorijoj. Reikia pridurti, kad daugelis ženklų,

. VII amžyj prieš Christaus gimimų išsi- > apart siliabinio reiškimo, užlaikė ir pirmutinį 
platino labai prekyste terp Grekijos ir Egip- idiografiškų ir, tokiu budu, tas įMits ženklas, 
to ir nuo to laiko ant Egipto didelę turėjo į- pagai vjetų. kur jis stovėjo, skaitėsi dvejo-

Parašč H. v. Nordenfkld.
— Ir j*iąo Sarastro atkaks 

savo beždžionėms, aš nesibijau — 
suriko jaunas oficieras Krause ir 
sudavl smarkiai su kumŠčia į sta
lą. — Kvailysta yra visos tos špu- 
kų ir dvasių istorijos.

— Ar tu nepažįsti pasakos apie 
tą, kuris norėjo gazdinti išmokti? 
Kaip greitai jis išmoko! Tau lygiai 
teip išpuls.

— Tas man nerupi, mielas Jo
nai, lai bobų reikalas. Nesirū
pinkite. Manę į tinklą nesugau
site.

— Teip? Na, tai gerai. Bet 
ką gi darysi, jeigu pas tavę pradė
tų dvasios vaikščioti?

— Pirmiausiai to ne būva pas 
protingus žmonis, toliau, jeigu pas 
manę pasirodytų dvasia, aš grieb
čiau nuo sienos mano raitelio Šiau- 
dyklę ir pykštelčiau į neprašytą 
svečią. Prie to ;au dvasia pasiro
dytų, kuom yra. Taigi, trumpai 
pasakau dar sykį viešai: manę 
nieks neišgazdįs.

— Aš visgi laikau laižybas — 
atsiliepė kitas oficieras, Zedlitz.

— Aš sutinku teipgi — atsakė 
ramiai Krause. —- Pabandykite, jei
gu norite.

— Gerai, laižybos priimtos! fo
nai, permušk! Teip. Pralošęs 
statys vyną visiems prie to ėsan- 
tiems. Laikas: kada patiks. Vy
ną, mielas Krause, aš turiu turėti 
tąsyk, tuojaus, kada tavę iŠgazdy- 
siu. Kas praloš, užmokės. Su
tinki?

Gerai. Bet visgi pralokite. 
Jus norite pietų laiice, prie stalo 
manę gazdinti? Puikiai! Bet mis- 
lykite apie užmokėjimą už vyną. 
Žinote, kad senis vyno prekėjas 
ne štukavoja. Tą žinote!

— Tai mano rūpestis, mano mie
las; man visgi ne reiks už vyną 
mokėti.

Perėjo sanvaitės, o laižybos ne 
buvo išpildytos. IŠ pradžių dar 
apie jas karštus vedė ginčus, bet 
laikui bėgant, išpalengvo apie jas 
su visu užmiršo. Ant tos užmirš
ties ir statė savo plianą oficieras 
Zedlitz. Ypač Kiauše turėjo apie 
laižybas nemislyti. '

Ant galo Zedlitz nusprendė, kad

su

daugelio įtikiu vyno, degtinės, ILtlie IV. Clilcngo, JIL I s gi eis ton 
alaus, su vargu rado jis kelią į sa- »’Li®tuvon*-. 1DOA tu. pusi, 
vo namus. Nors mylėjo jis tvarką Į kitame tome, pradžioj telpa Dr. 
namieje, Šiądien drabužiai ikmėty-; Basanavičiaus ilgokas raštas apie 
ti buvo po visą kambarį. Dabar Lietuvių tautą, jos ‘dalis, ypač gi 
gulėjo jis sunkiai lovos paduSkose aP‘c Sudaviją. Darbas tas svar- 
ir knarkė teip garsiai, kad girdėt [ bus‘ Gai,a vien» kad >° ra*yb<>j« 
buvo lauke. Šviesa ulyčinės liam-! nėra v»enodutno, o t^li žodžiai ra- 
pos puolė j kambarį ir apšvietė jį j ne pagal musų kalbos grama- 
teip, kad galima buvo matyt kiek- itik*’ Si«Idien vartomą, 
vieną daiktą.

Krause ką tik buvo pabaigęs; 
fayp&Čiantį toną ir pradėjo garga- Į

tėkmę Grekijoe apšvietimas. Grekiška kai- ^i: 8iliabiškai. arba idiografiškai ir skaitėsi 
h* aini™; Korinio n«sthnfin«i rniknlincm vi- (įvejopais. nieko bendro neturinčiais skambe- »k“ldymm latžybų ate o laikas.

jimais. Paveikslan, idiografiškas ženklas ' *eD4 vakarą, kada žinojo, jog 
dievo, skaitėsi asiriškai Uu, bet Jei reiškė silia• I Krause yra oficierų susirinkime, 
bų, skaitėsi an; ženklas, reiškiantis tėvų. nufci° J’s i 1° gyvenimą, gerai iš- 
skaitėsi abu, o kaipo siliaba — at ir tt.. il‘rt‘ ru,m4- Miegbutyj* tie* lova 

Skaitymas dvejopu budu ženklų mums d*‘ raiu!1° šiaudeku, su
-- - - - - - | kurioms Krause žadėjo nušauti

F T"“ • si- t 1Iš t i* i tvistą. Zedhti nukabino jas nuo 
vinies, išsuko iŠ jų kulkas, kurias 
įsidėjo į kišenių. Vamzdyj paliko 
tik truputį parako, kurį primušė 
su kamščiu iš plonos popieros. 
šaudykles pakabino ant senos vie- 

I tos ir prisakė oficiero tarnui tylėti, 
neišduoti. lis ateinančią naktį 
su kitais oficierais netikėtai nu-

ba stojosi Egipte neatbūtinai reikalinga vi
siems apšviestesniems žmonėms ir parašai 
ant paminklų nuo to laiko rašomi buvo dvie
jose kalbose ir dvejopu raštu, taigi hierogli- 

s fišku ir grekišku. Vėliau, prie Ptolomėjų, 
egiptiškas raštas su visu likosi užmestas, vie-
tou kokio-nors egiptiško raito ženklų prade- rodoei visai UWUprautani<i. kaip tokio ^i-i
jo raštuose vartoti grekiikų alfabetų; kadan-1 budo ga|(.jo in)ouės ..„giuiityti. U 
gi grekiškarne alfabete truko tūlųi literų ne- kro ko<jg| asirijonai ženklų tėvo, praeniėj te- 
atbutinai reikalingų egiptijonų kalboj, tai i» vo ekait8 ahtl 0 kailM) .iliabn 0 ne „į, ar.

ba kodėl ženklų dievo, asiriškai ilu, jeigu jis i 
turėjo reskšti siliabų. skaitė ue <7, bet an ir ; 
tt.? Tas. viruog, duodasi lengvai išaiškinti. I 
Męs jau jiaminėjome, kad kylinis raštas pir-i 
miausiai atsirado pas arkadus arlia suminis, ;

_ - _ . taigi pas tautas turaniskos kilmės, kai be j u ; ................., .s^^1. p»taStant» nebuvo .k,, H™“ •ii^ .k-i

XS -terepon nūn Mųpn-t gžOrt n"«rrroroa tll,no terP idiografiškų IT siliabillių rašto |k.
ŠT*n Oro? Mn«prnT«n rOCTt roipscMoc n*£-
nfn etnrrrpcoOT □kjuun

demotiško rašto likosi paimtos šešios literos: 
s, /, h. ch. dž. č. Seno pavidalo grekiškas 
raštas, kalboj vaikų senovės egiptijonų, da
bartinių koptų, užsiliko iki šiai dienai.

IhauoT «TO«n m-pHovi Uupv^TOTfto njs« nrapan U a

kad Krause šaus ii šaudyklių, to*

,,Teve mošų” koptij kalboj, jiį vartojamu raitu.

Skaitosi: ,.Perdot etehen nepheui. Ma- 
reftubo endze pekran. Mare*i eiidze tekmetu- 
ro. Petehnak marefschopi emphreti chen tphe 
nem kidzen pikahi. Penoik enterasti nieif nan 
čiuptųjų Uoh cha neteron nan ebol emphreti hon 
entencho ebol enneteuon entan erou. Uoh em- 
perenten echun epirasmo*. Alla annen ebolha 
pipeterou. Amen."

ženklų, juos skaitant, kadangi mat ženklai :dėl 15 ramadi,,i ’^sako kulkas, kad 
įbuvo pritaikyti prie jų kai Ik*: siliabinis žen- į 5uv” ne,a,mės nepagim ytų. a- 
klas tvėrė pradinę siliabų idiografiškos ištar- dvyhktos tarnas tun stovėt, 
mės žodžio, kokį ženklas turėjo reikšti. Pa- ?neS.oamus ant Katvės “ <>fic*<roa 
veikslam idiografiškų ženklų dievo ir siliabi-! ile,st'i v,d,i- 
niame rašte akkadai skaitė an, kadangi die- Atlikęs tą viską, Zedlitz 
vaš jų kalboj vadinosi an nap; ženklas tėvo Į isavo nyvenimą, kur vakar< 1,ko* 
skaitėsi ir siliabiškame rašte at todėl, kad, s‘ at«ab< nt‘ 'tsoki daiktai, ku- 
tėvas jų kalboj vadinasi at-ta. Kada gi nuo į nuos’ 90 P««clba pagelbtnmkų, U 
akkadų raštų perėmė babilioniečiai ir assiri- va1, suved* i tvark^» kaiP reikia, 
jonai, tai jie perėmė lygiai idiografiškus. j Oficierai susirinko viens po lu- 
kaip ir siliabinius rašto ženklus, siliabinius jtam ant pask,rtos valandos ,r la0* 
ženklus palaikė tikrus, o idiografiškus išver skė> kas bus- Ant staI° l uvo dl’ 
te į savo semitiškų kalbų. Skirtumas kalbų .delė vyno bonė ,r kada ate]0 otl*

Chaldėjiški raštai.
a) Assiro-babilioniškas ir mediškas kylinis 

raštas. .
Tame laike, kada Egipte dirbosi ir geri

nosi hieroglifiška rašto sistema, kaimyniška
me krašte, pas gyventojus Tigro ir Eufrato 
klonies, dirbosi ypatiška rašto sistema, ži
noma po vardu kylinio rašto. Tai viena iš 
painiausių žmogaus kur nors išmislytų rašto 
sistemų. Nepaisant, vienog, ant viso nepa
rankumo, raštas tas savo laike buvo labai iš
siplatinęs. Raštas tas, be abejones, likosi iš- 
mislytas akkadų arba sumarų, senovės gyven
tojų Turano ir Chaldejos, išsiplatino Babi- 
lionijoj, o nuo tų likosi perimtas daugelio 
kitų vakarinės Azijos tautų, kaip antai: as- 
sirijonų, alumijonų, kapadokijonų, prieš-ari- 
škų armėnų, persif ir kitų; vienu žodžiu, ra
štas tas išsiplatino po visus kraštus pryšaki- 
nes Azijos. Vardų gavo nuo pavidalo žen
klų panašių į kylį, apačioj platesnių, o vir
šuj smailesnių. Bet toks rašto pavidalas iš
sidirbo tik vėliau; pradinis pavidalas, kaip 
matyt ant neseniai surastų senų babilioniškų 
ir aumiriškų užrašų, buvo ne iš panašių Į ky
lį ženklų, bet iš visokių linijinių figūrų idio- 
grafiško išveizdžio, taigi daiktai nupiešti bu
vo tiesioms linijoms; iš to išsidirbo vėlesny
sis kylinis raštas. Netoli Tello, griuvėsiuo
se senoviško miesto, rado neseniai parašų, 
parašytų tokiu linijiniu raštu.

Ant surasto paminklo yra iškaltas pada- 
. vimas apie vanagus. Parašas tas padirbtas 
mažiausiai koki keturi tūkstančiai metų prieš 
Christaus užgimimų, taigi seniau, negu, pa
gal šventraštį, likosi sutverta pasaulė. Žen
klai tame senoviškame rašte buvo idiografi- 
ški, taigi išreiškimui mielių imti buvo daik
tų pavidalai. Toki idiografiško paėjimo 
ženklai užsiliko ir vėlesniame kyliniame ra
šte, nors tokių ženklų užsiliko nedaug. Pa
veikčiau: saulę piešė pavidalu keturkampiai 
sudėtų keturių kylių; žvaigždę — keturiais 
žvaigždės pavidale sudėtų kylių; žuvį — žu
vies pavidalu iš kylių sudėtų ir tt.. Todėl 
reikia manyti, kad senovės ehaldejonai raštų

mat ir pagimdė pas asirijonus nevienodų 
skaitymų rašto ženklų.

Kylinis raštas išsiplatino po visų Mezo- 
potamijų, jį nuo akadų perėmė ne vien babi- 
liouiečiai ir aseirijonai, bet ir Medijos gyven
tojai. Kaip išrodė t;^^ištas, parodo žemiau 
padėtas paveikslas. ^Paduotas čia raštas|

liizl ►Hl'* A įi J
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Meiliškas raštas Darijaus, iškaltas ant uolos Begistume.

cierai, Zedlitz su pagelba savo tar
no atidarinėjo vyno butelius ir 
skystimą iš jų pilstė į didelę bonę.

— Ledlitz, ką gi po velnių pa
rengia!? Pasakyk ant galo! — 
Su tokiais žodžiais įėjo veik visi 
oficierai.

— Kantrybės, vaikai — atsakė 
Zedlitz — kadangi visi esate čia, 
tai neužilgio pamatysite pats. Pir- 

i miausiai reikia viską prirengti, 
j Teip, sudėkite, prašau, viską gra
žiai ant stalo ir visi paduokite šian 
savo stiklus. Bet daugiau kaip po 

į du ne gausite. Gavote visi? Na,

Pasakų telpa čiaj ik viso 233. 
Parašytos jos sudaviŠka tarme. Ne
pažindami gerai tos tarmės, ne ga

luojantį varyti, ant netolimo baž- 'lime »r tarmes visur atsa-
nyčios bokšto pradėjo mušti pa- į kančiai prisilaikyta, ar ne. Patil- 
lengva pusiau naktų valandą. Pu>io« Šitame tome pasakos, kaip 
Kaipi nuo ;
dvasių valandos prikeltas, Krause 
apsivertė ant kito šono ir dar sap
nuodama apie savo puotą su pul
kauninku, murmėjo: „prašau, 
pons pulkauninke, nėra už ką, tik- rx • I gi •!_ i •
rai nėra už kąl — ir plaukė vėl į; SCZ1U. lld Ktlltll
morfejaus glėbį. Į

Su paskutiniu laikrodžio sudavi-1 Dideli n PikĮtinlusa
mu atsidarė durys — sušvilpė kas | Chicago Dr te Saldį Szirdies V. Je- 
ten smarkiai, kaip prie atėjimo taus. Parengs pikninMa nedėliojo, 4 d. 
burtininko Samtelio į Vilkų urvą— beržoho, 1905 m Bergmano darže River- 
ir į kambarį, tykiai įžengė ilga, I 
balta ėsybė su giltinės galva ir il
goms kaulinėms rankoms. Tuom 
tarpu tarpdury] pasirodė grabas, 
juodas, nešamas tamsių, ilguose 
rūbuose ypatų. Kaip vilyčia, Krau
se pašoko nuo lovos. Drebėda
mas, su ranka patraukė per akis ir 
žiurėjo su sustingusioms akims į 
pragarinius svečius.

Palengva artinosi dvasios prie 
lovos. Penkis žingsnius nuo lo
vos sustojo balta ėsybė ir suspau
stu balsu tarė:

— Žmogau, tavo valanda atėjo. 
Rengkis į kelionę į neatrastą že
mę, į plotus, ii kurių nė joks ke
leivis ne grįžta atgal.

Tūlą laiką viešpatavo tykumą. 
Ant syk, šniokšdamas, pašoko 
Krause, griebė greitai kybančias 
prie lovos Šaudykles ir sudundėjo 
šūvis ir liepsna apšvietė dvasių fi
gūras. Sudundėjo balsas kamba
ryj, bet tuvio pasekmių ne buvo.

Baltoji dvasia stovėjo ramiai. 
Po valandeliai pakėlė barškančią 
kaulinę ranką ir metė į Krause jo 
iššautą kulką. Ji pataikė jam tie
siog į krutinę, nupuolė paskui ant 
grindų ir nusirito po spinta. Kran- 
se griebėsi už širdies, bet greitai 
sudundėjo antro šūvio balsas. Ir 
vėl kaulinė dvasios ranka metė 
jam kulką atgal.

Persigandęs, mėtėsi Krause at
gal, su abiem rankom griebėsi už 
galvos,su drebančiais sąnariais šo
ko per atidarytas duris ant trepu.

Bet vos užstojo ant pirmo laip
snio, nuo viršaus išgirdo linksmą 
draugų balsą. Juokdamiesi be ga
lo, Šaukė jo vardą ir dar jis nespė
jo atsikvėpti, tvirtos rankos apglė
bė jį ir įnešė į kambarį.

— Jus tikrai netikę — keikė jis, 
sunkiai kvėpuodamas, 
mas vienuose marškiniuose, 
visi pradėjo juoktiesi, šoko 
juom kambaryj.

Pailsęs, puolė jis ant kėdės.
— Palauk — sušuko jis urnai — 

kur yra vynas?
— štai! — atsakė sausai Ze

dlitz, barlkydamas į juodą grabą ir 
iš jo išėmė brangų skystimą ir pa
statė ant stalo.

— Duokite man ko šlapio, vai
kai, kitaip aš prapulsiu, tikrai 
daug, juk ir teip reiks man užmo
kėti!

Ir davė jie jam truputį šlapio, 
kad jis ne prapultų. Ir ne per 
mažai.

Švintant, bonė buvo jau tuščia, 
bet už tai Krause buvo pilnas.

— Na ir jeigu Sarastro su savo 
beždžionėms ateis, aš nebijau, o 
Krause! — juokėsi jo draugai!

paslaptingos galybės Pasakyta ir knygoi užvadinime,
yra visokio turinio.; Iš moksliš
kos pusės knyga šith didelės ver
tės.

j slde, III. Pikninka* piįisides 9 vai. isz 
ryto. Tik lėtas 25c. poąal. Imkite Hai- 
sted karus iki 12 ui., 12! važiuokit iki 52 
avė. kur gausite River^de karus, kurie 
davesz iki daržui. Už^raszome atsilan
kyti visus Lietuvius lt Lietuvaite* ant 
musu Pikninko, pak vėsuoti si vieži u oru 
ir smagiai paslssokti. jDaržas yra labai 
puikus, spauge* žaliaisimedžiais Labai 
puiki didele plaiforms.del szokiu. Teip
gi bus visokiu* žaismes' svecziam* pasi
linksminti. Musyk* bus pirmos k lie
sos. Taigi užpraszomi ne už miražu mu
su puikaus pikninko.

Komitetą*.

Ketvirtas Metinis Hiknlnkae.
Chicago Dr-le .Szvi Antano isz Pa

duos laikys savo kalvinu mėtis, piknin- 
ke. nedelioj, 11 d. sejo^. 1905 Bergmano 
durie, Ri verstde, III. į Prasidės 9 valan
da ryto. Ant salo pikninko apart viso
kiu pasilinksminimu bu* laidiiemo* ant 
iulaimejimo lai k rodė io, ir smagiai pra- 
leidžias t laiku laimei pa si sek su, gailins 
bus pasipelnyti. Todt 1 nepraleiskit sal
to* progos smagiai ir i audingai praleisti 
laika, kusi rinkite 4t uot Icuitlingiausiai.

Imkite Metropoliui elevutori iki 48 
are., isz ten LaGrengs karas nuves* iki 
daržui. Nesivelykite. važiuoti. Tik lo
tai isztraukli isz šeri J < 
in daržu ir laimėjimui 
kent prie varta, ineji;
porai. I

i yra geri inejimui 
laikrodėlio. Per
so Tiekieta* 35c.

a, a

stovėda- 
Vėl 

su

Nauji Rasztai

tzus burdingieriau* baku pa* Adoma 
Rlnkevicziu, kurs yra 5 pėdu 8 coiju 
aukszezio, geltonu plauku, o ji 5 pėdu, 
geltonu plauku. Ant kairiojo blakstie 
no apgamas, žalsvu akiu, mėlynai juodu 
su žaliais andaroku, szilkiniu kotu, rus
va jaku te. Kas duos man žinia apie 
juos busiu labsi dėkingas

M. Rchultz,
510 Coyngs st., Scranton, Pa.

Pajiesskau uvo draugo Juozo Veli ož
kos, Kauno gub., Raudondvariu vol., 
Ginaitu kaimo, pirma gyveno Terre 
Raute Ind Ji* pat* ar kas kitas teiksi* 
duoti žine adresu:

Kaz. Norkaitis,
Hockanum, Conn.

Kur Jo gentes?
Gegužio 25 diena, Chicagos Detention • 

Hospital tapo sūdo tyrinėtas jauna* he- į 
tuvi*, Motiejus Kraujelis, paimtas tenai i 
kaipo beprotis. Kiek girdėjome, tai su
dės atrado ji esant beproeziu ir laukia 
pakol jo gentes atsiszauks. Jeigu nieks 
isx jo genezių ar draugu nealsiszauks, 
jis Ūda .taps nusiustu in beprotnami.

Bo* 04,

iškaltas trijose kalbose: persiškoj, meti iš ko j ta* ant la’m‘nR° pasivedimo ir lai- 
ir assiriškoj; jame Darijus pasakoja apie sa- lažybų.
vo gyvenimų ir nuveiktus darbus. Raštų tų 
pirmiausiai perrašė tarnaujantis Persijoj an- į 
gliškas oficieras Rawlinson. f 
raediškoj kalboj:

V Da-ri-ya-va u-i*ch, ya ir-echa ir-ra, ga
Aš Darijus, J 

ir-echa-ir, u a-na-ya-an sindk-ka, ya da-a-gaA 
karalių, aš valdonas persų, karalius provin- 
u iech-na, u i iech-da asch ba-scha-ak'ri ir-echa- 
cijų, aš s u n u s Histaspo, A r z e m o 8 
ma ru a-hu sa-bi-ak ri ha-ka man nu-schi-ya. | 
vaikas iš Achemenidų.

Paduodame čia vien mediškų tekstų, ka-1 
dangi rašto ženklai persiškame ir assiriškamej 
tekste yra toki jau kyliniai.

Sveiks Zedlitzl Tu, rodosi, 
Vi

štikių* į viens
p | esi persitikrinęs,kad laimėsi 

SkaitoBi "jis si Pakil° ir sudavi 
kitą.

— Persitikrinęs? Teip, aš esu
karalius didyaie, karalius klausyk"---

- - - 1 Ir tykumoj, pertraukiamo] vien
nusistebėjimo šauksmais, Zedlitz 
susirinkusiems išpasakojo savo 
plianą.

— O čia, mano ponai — užbaigė 
jis ir atidarė kito kambario duris 
— čia yra musų ginklai.

—Nudžiugę,visi sprūdo į vos ap 
i šviestą kambarį, bet tuojaus šoko 
atgal, persigandę.

Na, jus jau pats nusigandotel — 
juokėsi Zedlitz. — Kas išloš laižy
bas, ką? Dabar sakykite.

I — Zedlitz, jus tikras velnias! Iš

VI
Persiškas kylinis raštas.

Garbe pagerinimo nepraktiško kylinio|gur jus turite tą viską?
rašto priguli persams. VI amžyj prieš Chri- — Dabar viską j krūvą sudėti, 
ataus užgimimų, kada persai, po vadov’yate Daktaras ir čia pridėjo dalį savo 
savo karaliaus Ciro, užkariavo Babilionijų, tQrt„ Na.rengkitės.vaikai.da- 
jie nuo augščiau kultūriškai stovinčių babi- bar ,au iaikas.
lioniečių, drauge su kitokiais civilizacijos oficieras Krause miegojo jau 
vaisiais, perėmė ir kylinį raštų, bet tokiu, sunkiu teisingujų miegU.. šiądien 
kokį vartojo babilioniečiai, persai nepasi- jis> ėdamas iš oficierų susirinki- 
ganedino: jie iš babilioniško rašto ženklų iš-1 m0 ne tvirtą turėjo galvą. Dėl 
Biriuko nedidelį skaitlių ir ženklus perkeitė , Ker0 kareivių moklQlų išveizdžio, 

(Toliau® bus.) 1 j užsikvietė jį pulkauninkas ir po
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A. Adata, Vieventelio dalnoe vi
sokiuose kraetuoae užrauzytoa. 
Ky<a. 11HK5 iu. 46 pusi.

Telpa čia, rodosi, 44 dainos. 
Rinkėjas knygos užvadinime sako, 
jog dainos surinktos visokiuose 
kraštuose, bet ištikto diktai yra ir 
tiesiog perspaudintų iŠ „Aušros", 
o kaip po kurioms, kaip antai po 
Vištalio Regėjimu užmiršo padėti 
net autoriaus pravardę. Kitos čia 
patalpintos dainos yra Paukščio 
išleistame dainų rinkiuje. Reikia 
pridurti, kad dainų tiesiog per- 
spaudintų ir kalba geresnė, paties 
rinkėjo surinktų ir kalba ir rašyba 
ne kam tikusi.

Sapnu knygele. luzguldy nias 
sapnu pagal eglptluzka Napnlny- 
ka surėdytas. Pridėtas yra dar 
Szimtmetints kalendorius. Kyga. 
1005 m. 64 pusi.

Teip mat Lietuvoj pradeda nau- 
dotiesi iš daleidimo lietuviškos 
spaudos. Sapnininką galima bu
vo išleisti kad ir chiniškoms lite
roms, nereikėjo laukti. Naudos iš 
jo žmonės ne turės ir jis išleistas 
ne ant žmonių naudos.

Szalln caro valdžia! Parasze 
Kapsukas. Ženeva. IDOAni. 16 
pusi. įsileista „Draugo“ Org.

Maža tai knygutė. Aprašo visą 
netikumą carų ir jų valdžios Mas- 
koiijoj, čia išrodyta, kaip caro val
džios skriaudžia žmonis, kaip juos 
pančiojo ant urėdninkų naudos. 
Knygutė verta perskaitymo.

Lietuvisskos pasakos, yvalrios. 
Surinko Dr. J. Basauaviczlus.

Niekam nevalia skaityt!
Duodu visiems žinot, kad aas užlaikau 

pigiausia krautuve visokiu knyga, sbro- 
seliu, puikiausiu popieru gromatoms 
lietuviukai Ir lenkiukai, su puikesnėms 
kvietkoms negu Amerikoje buvo kada ■ 
iszete, parduodame 12 ui 25c., arba 5 
tuzinus už 81.00, o tūkstanti už 95.50; 
teipgi mes audžiame puikius krajavus 
szkaplierlus, parduodame 12 už 80c. su 
saitelials, szilkiniu 12 ui 80c.; uilsikome 
geriausia trajanka isz visos Amerikos, 
nes mes partraukiame įsa seno k rajaus; 
didelis baksas tik 30c. su prisiuntlgsu; 
kam jums pirkti kokias netikusias žoles, 
jei galite rauti tikrai lietuviszkos ira- 
jankos. Reikalaujame agentu pardavi
nėjimui musu tavoro; pigiau nekur ne-

”* * ‘ . i mus. Atsakymui indekite • 
i marke už 2c ; adresuokite.

Mathews Zukaius, 
227 E. Main st., New Britain, Oonn

gausit kaip pas 
I mark* ui 2c.; a

UetovjHzkas Salinuas
Geriausiu užeiga Lietuviams steilsn 

j kautiems in Grasi Work* pirkimui trio 
bu ar suradimui darbo pu v ^ptauczius 

_ . , t A. Habalaueka ir M. Kabeli,
Todėl sziuumi pagauname, kad Jo gen- H0J 52nd u gl chjrMo.
tęs ar draugai iszgirde apie jo nelaimin
ga likimą, jiaaiskubintu prie jo su pagel- 
ba. Jis dabar dar yra laikoma* Deten- 
tion Hospital, Polk and Wood Street*. 
Vėliau gal bus pasiustas in Du m ingo be 
prot narni

Grand Openfng,

“Liet n vos” Agentai.
NEW YORK. N. Y. 

A. Lesniewskis, 144 E.Houston 8t.

8o. BOSTON, MA88 
Nlkod. Gandrelis, 194 Aihens Street

NEWARK, N. J..
* V. Ambrazeviczia, 178 Ferry st. 
A Stanelis, 24 We»t St

BROOKLYN. N. Y. 
BUn. Rinkevriczius, 73 Grand si

8HENANIX)AH. PA. 
Andrius Maezi*. 133 8. Main st 

lUlk.U„»u. u«u,l..kM „ra.. WATEKBDM, oonn
Me, raiUl.uJ.m. .,wiu vuur p,rd>. Vlncu įobrtelu 

vinati musu Auksiniu*. Sidabrinius ir : 
Nikelinius Elpin ir Walth*m lai k rodė- ; 
Ii u* ant lengvu iszmokeszciu (mėnesinis 
pienas].

Ma* pasiusime Uu eilia pažiuriniu, 
laikyk juos savo nam tose, parodyk juos 
uvo draugams ir bendradarbiams ir par
davinėk juos mums.

Mes duosime Uu rabata, ar 88 savaiti
nes algos, jei dirbsi mums vakarais atli
kęs savo darbą; arba mes duosime 820 ; 
ant savaites ir keliones leszas, jei dirbsi 
mums pilna laika, nuo 9 vai. ryto iki 5 : 
vai. vakare.

Tiktai teisingi 
piasi prie mus. 
adn-sa aiszkiai. 
kus.

North American Walch Co., 
Dept. 6, Boz 1553, . New York C

[18-V1J 

50 szeimynu reikalaujama 
Apsigyvenu locuai ant ukiu 180 akru j r p Szimkonis. 

žemes gaunamu dykai arti lenkiszku ap-: Felik. J. Gal mina* 
s įgyvenai i u. netoli nuo geležinkehu, pa . .t*
briku, miestu ir bsžnycziu, 50 szoimynujnur B*11 „DICIUVO-
kožnoj valstijoj Michigano, Misaouri, j-.Lietuvos" redakcija turi savo agentu* 
Minnesota. Wisconsin. Oregon, Wa*hinz- ‘ Brooklyne, Philadelphljoj, Baltimoreje, 
ton, Ooiorado ir oklahoma. Raazvk ka- ■ Sztai agentu adresai, 
troj vaatijoj nori apsigyventi, asz uu už Brooklyn. N. Y.
maža ka pagelbėsiu gauti vieta. Raszyk į E- Froomes, 73 Grand st. 
Hetuviszkai adresu: Philadelphia, Pa.

P. J. Gozefsky, \ M. A. Ignotas, 925 So. 2-nd 8t.,
34. Land Information Bureau, Baltimore Md.

St. Charles. Mich. į Wm J. Morron.
(2 XI) | g g o,, Sharp A Caroden st*

■ ' == KEVVANEE ILL
Pigiai ant pardavimo lotai ant Morgan i A. VVedžtunas. 520 N. Burr Su 

81. arti dvtoju bsžnycziu. Taipgi gera** Pas saituos agentus gausite „Lietuva 
namas prie pat lietuviuko* bažnyezjos j f .ubat 
Dasiiinokiu ,,Lietuvos” redakcijoje. ,

O. M. Danu* lietuvy* kriaueziu*. gy
venęs po 160 Canelport avė. dabar yra 
firmoje Heyman Danui & Co. Ruimą* į 
98, 147 5th avė. Kur dirba visokia* i 
drapanas ant dideles skales ir užpraszo ' 
savo visu* draugus ji naujoje vietoje at
lankyti.

Jonas Žemantauckas, 39 W. Porte; St. 
NEW BRITAIN. OONN.

M. J. Che ponis, 72 Jubilee 8c., 
BALTIMORE. MD.

L Gavlis, 2018 N. Washington st 
PHILADELPHIA, PA.

M. A. Ignotas, 925 So. 2nd St. 
SCRANTON PA.

i Joseph Petrikis, 1514 Ros* Ava. 
MOUNT CARMEL. PA.

| Jonas Banis,
. ELIZABETH. N. J.

į Dom. Boczkus, 218 First st.

ir blaivi vyrai tekrei- ■ WE8TVILLF^ ILL.
Raszyk savo varde ir į V. S. Kreivėnas.
Adresuok visus iaisz j . BROCKTON, M A 88.

83 Biendale, St.

Keliaujanti Agentai. 
Stasį* Valiackas. 
Jur. Kazakeviczie 
K. Rutkus.

! Petras Mareinoru*,

(Vl-42)
LietuvLszkM Piknlukan.

Ch:c*r" Dr-t* Ssr. Jurgio R. ir K. 
ture* savo pirma ptknlnka nedelioj 4 
birželio, R*isigs Gro|e park*. Riversid* 
III. Parsidės 9 vol. jryto. Inžengs vy
rui su moteris 25c. ji skite Metropoli
tan Elevstor, arba 22įkaro* iki 48 sver, 
isz ten L*G rengs k ar jis iki parkui. Vi
sus lietuvius ir lietuvaites szirdmgui 
kviečiu atsilankyti, j

Komitetu* 
(VI-2) I

Ketvirtas Dideitiu Btkninkaa.
Ballisore. Md. Kktuno* suaivienyju- 

sio* draugystes — 8z|r. Jono, Nik. Ko
perniko. D L. K keistuczio ir Dro V' 
Kudirkos parengė dideli piknink*. pa- 
nedelyj. 12 d. berželi' antra diena sek
minių puikiame W*bers darže. Visos 
draugystes eis su pasode pašventinimui 
Naujos Tautiškos H.ieiuviszko* Vėlia
vos. PikntnkM prasidės nuo pietų, mu
zikantui bus geri. Važiuojant reikia im
li Harford Rosd kata Maloniai užpru- Ltetartockid Lenkiška Aptieka. 
szo visas lietuviu* ir lietuvaites ant pa- ygę & Halsted *t., keru 14to*, Chicago. 
silinksminimo. j

Komitetas.

Boa

Temylite:
Nauja aptieka atsidarė su visokiais 

vaistais, *z*kuinai*, trajanka ir dakta 
riszka rodą dykai terp 10 ir 12 vai. isz 
ryto.

L. W. GOODMAN,

k JEIGU SLENKA
į PLAUKAI

t*1 n-lauk kol Jte visissksl 
NįL n«»ht>ks. Dailus. Uakua 

uUukal pMiabta*

, Pajiesz^oiimal.
Vargamiztr* oeMDiai pribuvęs ežia iaz 

Lietuvos, mokantį vesti chorą ant 4 
balsu parai rre|r>>rĮjoniszka giedojimą, 
pajieszkn vietos prie lieluviszko* bainy- 
czios.

Vladislovas Miliauskis, 
3202 S Halsted st..t Chicago. I1L

Prisirengk pirma laiko.
Idant nelaimei iutikus ateiteje nereiktu 
daug kasztuotis ant jos praazalinimo. 
Kas atsitiks, ne viens nežino. Prtsiusk 
savo adrese ir už viena centą marke, o 
mes prisiusime praba ir visa dalyvisz- 
kūma.

W. J. Petkon,
303 N. Main st., Brockton, Mase.

Pajieszkau AlekfandroSzimkeviczisus 
Kauno gub., Tėjusiu pav., Folvarko 
Liudvikavo, gyveno Bostone. Jis pat* ar 
kas kius Uiksis d įloti žine adresu:

Jos įSanorls,
71 W. 24th Place, ' Chicago.

Pajiesskau -Vic|oento Zubro, Kauno 

gub., Bzauliu p*v4, Meszkuicziu mieste
lio. Jis pau ar kas kitas uiksis duoti 
žine adresu:.

Petras Rudis,
408 N. Hutchinao^ st., Philadelphia,Pa.

Pajieszkau savf moti nes Magdalenos 
Lukssaitienes, gyvenusios pirmiau Chi- 
cagoj*. Ji pati ar kas kitas uiksis 
duoti žine adresu:

M re. Mary Baltuaskonis, 
Box 50, Bache, Ind. Ter.

Pajieszkau darbo prie buesemes; šunė
ku lietuvisskai, lėnkiszkal Ir angliukai; 
darbe moku geraį; suiszaukti reikia;

AnUr»u Zalatoria,
1330 Victoria st.,' Waukegan, III.

(9-VI)

Pajieszkau **yo pusbroliu Antano Ba
jorūno, Kauno gub., Raseinių pav., Kal
tinėnų vol., TraiĮsedžiu sod. Jis pau ar 
ka* kita* uiksis Huoti man žiną adresu:

John;J. Bajorinas,
cfo Sol. Klein* 795 8o. Halsted st., 

Chicago, III.

Pajieszkau ss^o draugo Jono Rasztai- 
ožio Kauno gub., Raseinių pav., Ssim- 
kaieziu vol., Knįecziu kaimo. Ji* pats 
ar kas kitas uikjis duoti žinia adresu:

Juozapa* Karpis,
711 Grand avė., Į Kenosha, Wis.

Pajieszkau Stanislovo Savickio,Kauno 
gub., Vilkmerge^ pav , Levaniszkiu sod. 
12 d. gegužio jisįdingo kur ir su juo apie 
880; ji* yra Btsaiziu pecziu, apskritus ir 
apsiskutęs, plaukų ir akiu tamsiu. Jei 
kss apie ui žiįjotu malones man pra- 
neszti adresu: ■'

BUniuįova* Glrkuntas,
' 416 Eletric st., ' Scranton, Pa.

FrancziszkusįSenkus,Kauno gub., Tei
ni u pav., Alsėdžių parap., Irkiniu sod. 
malonėtu, kad auiszauktu jo adresu jojo 
sesuo Rože Sen|*ite, po vyrui Kazlaus
kiene adresu;

Er. Senkus,
19 Pearson avė., Nashua, N. H.

Pajieszkau skvo paežio* Mares 8zal- 

oziuvienes, kut 12 d. gegužio užkurus 
peesiu ir palikęs vaikus mieganosius po 
iszleidimui vyifu in darba, pabėgo iszple-

Lietuviu Laikrasztis
Iszeins kas **nv*ite Peterburge su 

iliustracijomis didelio knygos formato, 
16 puslapiu,pasivestas literatūrai, moks
lui ir politikai. Prenumerata ant melu 
kasztuoja Amerikoje 6 rub. Pirmes- 
niuoaiu* numerius galim* gauti nuo pra
džios.

- Redakcijos adresas.
Peterburg, Eketeriniuskij kuo. No. 10

' sutvirtina szaknls. i»- 
uJ steigia ipana augimo 
} r vteton iszpuohMiiu it 
■ atogina aaujus sivelnina, 
h l iu* ir Ugu> plauku* 
F‘ tarnitkmi pietakanaa ir 
H visokiu* neesystama* 
f galvoje- Žilus plauku*

įm- ihu ap*u*agojo M*

| Kam vaikzaczkM »u 
r . ..s.iau,. retoka, nuirto 
Msiusiai- plaukais ar pro- 
“ plitusią galva kad gatt- 
V. uu uztiaugiffli dailina

6 bateliai o*

Joho's Supply Heuse, 21 Sta. Ii, Činara

Dykai Auksinis Laikrodėlis 
ar r te n* ii^tamaų brangių |W- 
mlh. Dūkte Armonika, puiki 
Mandolina.daliai auksuotasata-

Baisusis „Nieks."
77 1

Jei atsitinka kokia nelaimė ir 1 
jieškodami priežasties męs paklau- i 
sime: „Kas kaltas atsitikimui, iš • 
didžiausios dalies** ir ant nusi
stebėjimo atsakyman išgirsime: 
„Nieks.” Atsitiks priepuolis silp
numo, bandome atsekti kas tam 
kaltas ir vėl išgirstame: „Nieks”. 
Tasai „Nieks” rodosi esąs visur- 
esančiu ir teipgi baisingu. Var
tojame jį kaipo priedangą, po ku- | 
ria slepiame savo nežinybę ar ne-1 
atbolnumą. Jei panorėsime už
duoti sau darbą susekti versmę 
musų ligos, paprastai ateisime prie 
nuomonės, jog pradžia jos tuno 
mažame, nežymiame nužudyme 
valgumo, o tas tikriausiai anks- 
čiaus ar vėliaus pagimdo nykimą 
musų kūniškų pajiegų. Žinome 
gal kad kelio ymiai Trinerio Ame-' 
rikoniškojo Eliksyro Karčiojo Vy-' 
no nepaprastai veikiai ir tikrai su- ■ 
grąžins mums sveikatą ir pajiegas, , 
o vienok nepaisome apie vartoji-! 
mą šito širdvaisčio kol mus liga 
nepaguldo į lovą. Verčiame tada 
kaltę ant ano „Nieks”. Visose 
ligose skilvio ir kraujų prie suirzi- 
mo nervų, nusilpnėjimo, sūnyki-, 
mo, mažakraujybės, odos ligų ir■ 
priepuoliuose • protiško sloginimo : 
negalima rasti geresnio vaisto per • 
Trinerio Amerikoniškąjį Eliksyrą 
KarčiojoVyno, to garsaus vynvuo- Į 
ginio širdvaisčio. Gaunamas visose 
aptiekose arba pas patį pabrikantą 
Juozapą Trinerį, 799 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

duodam* u* iiparcUvlą* M iiukių importo.** 
rraznų po 10c- kaina. Laikrodis tart serus ame
rikonišku* vidurius. pon»un*i laiko laik| ir iSro- 
do ant auksinio svarantuojamoant* nset*. Kiti 
daiktai yra tetpsi senansios vertSa. Mfs patik*- 
sime tau pordavinių,. Hpardavęs prisiusi mum* 
IS.40 Ir gausi prem'j| U paci| dtenį.

• ATLAS JEWELRY C0..
41 «etrcpolit*n Bleck, CHICAGO, ILL

JOHN’S GONOKURA 
vr» gyduole kuri nuotzaknial Užgydo Ttirtn 
arba h.L£TtSV laike »' dienu IVrozteJIma* Ir 
itermimas laike szlapiuim-'ir bėgimas pulta 
apsistoja. Ligoni* gauna patengvUuma nao. 
pirmo* dieno*. l«zv*ro nuodui n-z kraujo Ir 
lig* n tekat! neaugti Sta. Galima rartot nie
kam nei i nan V Preke «u pritiunlimu para** 
(1.00 ui sknnete. Hutu gyduolių kataitog* 
tirta liga yra labai placzial apraaayta kury 
aut pruazvmo nusiusime dykai.
JOHN’S SUPPLY HOUSE CBk.811
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Naujausiai Iszrsstos Modicinos: Naujaus- 

matu veistai yra peoeknilnglausi, gydo daugybe 
Ilgu Plaukus tikrai ataugina, slinkimą, pleis
kanas. papuerkua Ir daagel kitu ilgu su naujau 
Siu budo Radikal gydyme*, paraižykite pa*

Prot. J. M. Brundza
Na«v York ABrooklyn, U. 8. A.

l*aaarga Mergautiems vyrams.
Visi sseadlenlniai garsingi gydymai per gro 

matas yra Uk viliojimu pinigu nao ligonio. Jei
gu tikite ta teisybe ir reikalaujate pagalbos auo 
uteikreoziamu lyti saku bei nsrvtasku Ir kitokiu 
Ilgu (isigydome auo girtybes — nokinant galima 
teduoti gyduoles} su musu Naujausia Methoda, 
nuo kurios tukstanosiai pasigelbelo. Kas nori 
rodo*, teprisiunosia už 10c. štampu, o gaus visa 
kinis kaip ir ka daryt.

Koeuigsberg Specialiste,
B«x 106, No. South^Eigbt Street, Wllllamsburg, 

Brooklyn, N. Y.

Šils $30 Adsinis Laikrodėlis an JV™ 
Didžtouria proga pirkti gerteuta gryao <n>ž*a 
lattrodiliui aomin<iGJta prfk{. LukAtal yra tk , 
kral auksugti. gražiai ranka graviruoti, turi dvi- Į 
guba tam tyčia stora pluokita grysso aukso ir pa- 
3MVa«M*rMas<>« ant te metu įspaustos iž vi- I 
daualukJtu. V kiuriai pertom yra geriausio* n<-

Broliai Lietus lai žinokite,
Kad asz užlaikau visokias knygas, 

Sskapliorius, Ražanczius, Abrozelius, 
Altorėlius, 40 patunku popieru groma 
toms su gražioms kvietkoms, pavinor* 
vonems ir dainelėms, tuzinas 35c.; lietu 
viszka trajanka 25c.; agentai ant popie
ru gauna gera rabatai raszydami la.szka 
indekite už 2c. stempa.

J. Ignotus. (7—7) 
13 Diamond square, 8.8. Pittsburg, Pa.

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES 
TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! --------

Mos esame šen taus! laikrodžiu į - - - *----*—----------------------- •
dabar tiekcienato priri/uioeoo, ir J.._._______

Prie kokeeo pirkto laikrodėlio pridedame

Pasirodavyk su*Lietuviszku Daktaru
-..........pas............

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

I

prvkejal. Ir astandten šito laikra.i<-iio skaitytojam* (markiai 
joki kiti laikrodėliu pardavėjai Hrinetengia ra immmi* toatoruo 

u pridedame docanu puiku Ihckttu lenciuaeli ra eameo prie vyr

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS

tvota reguliatorių, ge-it* nustatymą yra nutatay- I 
ta* ir «i*a iki minutei. 'Mylėtojam, teisingotaik- j 
rotoI io jis yra pat* tas. Šita* sukilo, rųiles talk- 
rndėlis niekur ndra perkamas už mažiau kaip S3lX ' 
D61 apgarsinimo tumų vairbos ir davimo proga* 
kodnam įgyti toki puikų lalkrisi^llui nominali^- I 
ka preke, mes prižadame pasiųsti litą laikrotolį 
bėgyjeaekzuoių 30 dienų už ii 5, kuriu f<» iralon- j 
timokaJtai turi būti apmoksta ezpreso agentui 
po pakaktinam apžiūrėjimui, o likę (U turi būti 
ifanokėtl po 31 W ant mJnealo. Prisiuntusiam *« į 
pareikalavimu to mp iluotim* puikų reteiėlį.ka 
būti ir talkratou pciiųsima apsaugota pačta. ui- Į 
{Mvdaml siuntimo kažtua Užmokanti* 30 laik- [ 
rotoll gauna pilnai be Jokių parankų ar var žymų j 
dėlei likusių uedamokėtų mum* *k 
tau ir žinome, kad busi t tek užganėdinta* ii pir
kinio, Jog atlyginsi be užvilkimo likusiu* JU po 
•1.S0 ka* mėnuo. Jei norėtum pirkti ne ant llmo- 
kes^i.u bet grynai*, tai mes 10 nuoA nuleidžtame, 
paleisdami laikrodėlįni 113.50. Rąžyk, ar nori vy
riško. ar motertskte medžiokliniais ar atdarai* 
ukltata. * *

M RECH A Oo,Whoi asai ars. Dsot 31, Chicago

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

Gyvenimas viriui Aptiekęs. 

CHICAGO, ILL.

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

, rantuoja.

No. 1. 14k Dvigubai paauksuotas Hunting luksitai. Ausute už»uk»- 
mas Ir nustatomas, Vyrtaika. ar tuo- 

tertszkas. Tszrodo ant t»n ,4až*Me laikrodėlio. Gerai aktu.'ulu<-ta uia- 
srina-rija. nustatomas teisingiau*!*) parodo laiGvarancija ant 20 metu 
ka^Kill pardavėjai gatalna tokiu, pu prįke

No. 2. 14k Dvigubai paauksuotas »«•«»• Ui.ukama. ir nustatomas, vy- 
rtaska* ar inotensikas, hunting. įsi- 

rodo kaip Žžo.ao avktinie laUrodelie Tikra Amerikisska masiiiK-rija, 
pilnai akmeniuotas. nustatomas. Puikiai gra GvinmCija Uit 20 metu, 
vizuota*. Kuolikriausias laiko r<xlvt<>jas. Ki-_. . - -
ti garsina toki po 0S.40, H.75, M.W> lr toto, .M IMU preke #3.9N
No. 3 I4k Dvigubai paauksuotas •• gaubtais p*pii.aulmal*, dailiai* 

luksstai*. puikus laikrodėli*. Ausute 
užsukama* ir nustatoma*, vyriszkas ar nioterisskas; hunting. l»zr<aio 
aut 3*5 Antrinio laikrodėlio Tikra Amerikisska iuassiueri>». su dauge- 
liu akmeuu. nustatoma*, lįertauuai laika tai- Gvarancija ant 20 metu, 
kte Kitur Paduoda po toto 0745. toto Mug|j p£ke 
No. 4 14k Dvigubai paauksuotas s“ g*“Į><»i. u*pu.arimais. Msaedžas- 

tae en Peru tnenuuriau. Rubuutie. ele 
Pulku* Inksstal. Nerasi puikesnio. Auaute užsukamas ir nustatomas, 
vyrisska* ar moterissk**. hunting. Issrudo kaip žto .Idribtii <aitrndtlie. 
hlaazinerij* tokia pat kaip No. 3. Kitur tu- Gvarancija ant 20 metu, 
klu. paduoda po fc.75. žš-to toJ8 Muhi1 pn>ke ^.75.
No. 5 14k Tikras auksu lietas, Puikiai graviruota*, hunting. Ausu- 

te užsukamas ir nustatomas, vy rias- 
ka* ar moterlszkaa, S luksstai storo gryno aukso. Niekados uenu.iaiers 
de nenublanka issrudo kaip 3*0 -lažsims taikrodelie. su daugeliu akme
nų. grynai amerUtiaska massinerna. nustato- Gvarancija Uit 25 metu, 
mas. Laik* taikokuuoertaustal. Kiti garsina 
tokius por.tototofcto .viumu preke
Me* parduodam teroru* pilnai juo* gvarantmatami. Kam laikrodėlis nepatiks, ar ras jame kokia yda, a 
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. 0. D.

Kiekvienas dabar galite turėt laikrodėli.
*----- numažiname preke* ant laikrodėliu, telp kad jau yra

_____  koakaruori.
*« eamro prit ryriaažo, jo eolM Lorgn»tt» prie moterieeio laikrodėlio. 

No. 6 Tikras 14k Auksu lietas l-uk»*tai geriausio darbo, huntlng, nu
šuto užsukama* Ir nustatoma*, vyrisa- 

kas ar moierlsikas, paikiai graviruota*. 3 luksstai i** eztra gryuo aukso 
teves visa atūži. Tikrai Amerikisska niasrinerija su naujausiai* pageri
nimais. isirutlo k*lp Ž*« Aažriai* laikrodėlio, nustatoma*. Puiku* ia* 
p-iikmu.iu. N'era.i gvrę.titoltaiko rodytoju. GvaržliCija IRt 25 KtatU.
kiti parduoda po .1« »to. SS5 M|W|| |>r<,ke
No. 7 Tikras Nikelinis, »lrs«*u* . Ausule užsukamas Ir nustato

ma*. ») rinkas ar įuoterisska*. Drūta* ir ge
rai parodo laika, niekado* nenublauk*. Tikra amenklsika tnasziurrlja. 
Nustatoma* kaip reik. Tikrai puiku* laikro- Gvarancija ant 5 motu.

Mimu preke už vyrtazkn $1 .ON, mot. $2.9N. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlis, »»ri*(kas ar moterissk**. tikrai 

voktaikojo sidabrutaikrodeil*. Au- 
sute niaukamas Ir sustatoma*, pilnai akmeiuuota* ir su gn naia ameri- 
k taikais v ui ortais, niekada* nenuUauka Gvarancija ant viso amžiaus. 
Drūta* ir ilgai gali laikyti. Geresnio negali gaut L Kiti panašinu parduo
da po to a. «& .75 ir mm. Mimu preke *4.50.
No. 9. Grynai Sidabrinis. vyrta(ks* ar motertaika*. ausute užsukama* 

ir nustatoma*, graviruota* ar lygu*. Hunting 
luksstai. Padarytas |*s grynai ejtira kalto tidabro. su tikrais ameriklsi- 
kais viduriais, pilnai akmeni uotas, su iiaujaustal* pagerinimais. Yra tai 
stena tas didžiausiu musu ofrrtu tame aky. M,,-,, u«St <»Kriuje. Kni parduoda po SU. 610, 613. JssIISlž preke 9B,VO< 
No. 10 Kalendorinis laikrodėlis, TU rprimkae. Parodo ralandae. dlo- 

aos Hssaessu* ir eneetulio MeMMaa*.
Luksstai tas juodooxįduoto plieno, kuri mes gvarantuojame ant visadaf. 
Yra tai vienas ia* Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiais meehaulimaia, 
pilusi akmeniuotas. Laika kuuteiatagtauatal parteka Kiti pardu><l* po 
iiaao.sizta). »iA5u Muku preke »1 MO.

Joha't Blood Kenedy AKIS jalai serai, negali

Geriausia užeiga pas
SAN JOCĮ,

E. Si. Louis,

rijo* Ir užkr*cztao>u Il
gu. Nugydo spuogus, 
inkštiru*. si lak u s, pto

• U.

DR. B. M. R0S5
ta*<ydj» tavo

<jRg..KY7E^TrrT»<»^Tv nii: nv:
>1 \H.I k 1 m > \% t \ 1 I

PIRKITE UKES LIETUVIŠKOJ KOLIONIJOJ

VALYNIUS“ s&riSS:

ir darbu-

Daneszu visiem kad sziose die
nose a&z perkehau savo ofisą ant

vis imma 
duodama

Ofiso valandos: 
N uo 3 — 4 po pietų

»tijoj~M akru ui AKIU. __________
19 akral ui tŽJOO. Geros triobos. geriau" 
s tas vanduo, au a posoala frioa aut l-ng vu 
isz mok esc* i u. J auReli lietuviszk! faMueriūl 
gyvena esion. Rosiant nems -ilnioms

ar mob-nszkas, 
auksuotas, dvigubi 

Huntlns” luksztai. 
ii ai iszkvietkuotas.

Tikrai carui laika rodo

Dykai auksini* Laikrodėliu, 
duodam

Ukuliukus musu bliuterijo* 
po 10c. koku*. Luksitai jo 
l*uo4o kaip laikrodžio 
rantuoto ant 1 
*zvk tuojau*, 
pnsiusimr bu 
pardavincjlmo 
parduoal pn 
>1 laikrodall • 
Jt>welry < 

Pap-h SS. 163 Randely h it.,

Netiekite savo sunkiai uždirbtu graaziu in bankas, kurio* bankrulija, arba 
■ bes&nžiniszki banku virszininkai prapuldo jusu užezedijimus.

tuota* ant 2SKmtj^ Žeme y ra geriausia bau ka padeji mui jusu pinigu, kurios vagis neisz-
__ ____ laikrodėly pasiun- plesz, ugnis nesudegi n*, vanduo nenuplaus, o kuri su laiku atness jums sztmle- 

slm«C. O. D. ant kiekvieno adr-so, su p*veiy> ‘ . -dn-
mu toargzaminuoti. JsIm bu« tok* kaip raszo- noP* pema.
meų ni*i mokėk sxpre*iri $5 75 ir atvežimo 
kasstus ir pasiimk laikrodėly, jei ne, nemokėk 
n* vieno cento. Atmink, kad ui toki pat laikro
dėly kitur mokėsi KS JCl Prie la>krode!:o 
pndedane 14K auksinta labsd grizu lenciageiy 
s* kompasą dykai.

Eicelslor Vatch Co..
900 Central Bank Bldg, Cbicago.

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE ST. 
ROOM 506, 5to FLORO

CHICAGO, ILL.
Czionai su dadejimu yvairiu elektro- 
gydaneziu maszinu ir instrumentu, 
esmu pasirengęs pHimti ligonius ir 
isztirti j u ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz *z metu asz savo 
praktika paszvenc^au vien ant gy
dymo užsisenej ustu ligų ir pertai 
azendien esu pasekmingiausias spe- 
cijalistas viso) Chicagoi. Mano gy- 
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj, 
nes jos yra mano israstos ir man 
vienam tik žinotuds. Per laiszka ; 
arba asabiszkai duodu rodą dykai.

Ant 17 Akmena 
Es“™! Laikrodėlis Į 
' Patentuotas reeulm-

pavieniams “T«ip(?i siu b Ūmas pinigu in visas 
1*1 G svieto. Prekes pigiausios, priėmimas ir»-

KŽIP riRnCRIIinTI- P»duok savo pilna alrrea, paženklink numeri ir prete laikrsieiio. k<-ki jua norite runesta ar m<derieua, diduma. Ir paduok 
nair unucniuuii. are* iausio Krpreeo ojlea. Kur norą E įpreM OfiSO ut *•*" “r'**'1 H pinigu* poaiunsk registruotoj gromatoj arba Įsi pirk M» 
ney Orderi Tada mea laikrodėli ir peillpcsiunslme per paeito užregistruotam pundely j. Jeiguta* pirksit* ant syk eeeerie vienokio numerio laikro- 
duosime DYKAI! VIENA LAlkRODELI • - prie to QY.
KAI VIENA LAIKRODĖLI Ne* 8. Niekur nepirk kitur laikrodėlio i i'“ "»«>• panta‘y»> mu*i**kte*. Per tai uacasdysiie daug pinigu, hito* pr*k*» 
nv visados bu* teip žemu*..lodei riuna* orderi eriandien.

Atlas Jevvelry Co., 2«i Metropolitan block, Chicago, III.

Dr J. J. GOLEMBIO WSKI, Li‘X™“s
Otlsas 1G7 W. IK-1 h St.. kerte Union St. pUIPlfA 

Gyven. 171>W Division St., kerte Milwaukee A v. ulllunuv

Gyvenimo valandos: Nuo 10 vai. ryto

Panorėkite iszvengt i Mtraiku ir bedarbe*, kurie szi meta 
didesni spemi, apsigyvenkite ant žemes, kuri visuomet jus iszmaitys, 
užtikrinimą a t ei te j.

Turime tuk.stancziiiM akru geros ir derlingos žemes goriems 
tiems lietuviszkiems žemdarbiams, darbininkams ir amatninkams, norintiems
užvesti ūke; kur klimatas yra sveikas ir priimnas: kur žiema trumpa ir lengva, o 
vasara ilga ir vidutiniszka; kur ant tamsiai pilkos szlynines dirvos, apstingo* 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;kurgeiežinkeliai perkerta lau
kus, o siuntimas bei turgviete tinkama ir ežia jau; kur ūkininkas isz priežasties 
lengvos žiemos apskritus metus gali dirbti ant lauko.

Sutinai Ina kraują Preke au pslaliuHImu *1 A

Kauno <ub. 8aaultu pavieto.

723 W. 18th BtreeL
Nuo lioe iki 10u>« ryto, 
ano T-tos iki • vai. vakare.

Nedalioms ūktai ano *-toa iki lO-tal ryte.

Knyga

VISIEMS

dykai!

_ atsiusk 35o 
hm AKURA kuri 

trueipam laike

TtdeluuM: Caual 7082.
Taiefosvot galima ia* kiekvienos

Naudinga

KNYGA

vyrams!

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!Kaulai kur tu 
begi? Nugi paa 
Petrą Szleki nes 
labai isztroozkeo, o 
pas ji galima alsi- 
vedyti, nes jis turi 
puiku ir szalta ba- 
varska alų, gardžia 
ruska ocziazczena 
arielka, cigarus net

isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, ui jau 
ilgiau au umiaU kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susi kalbat! angljszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum paUrnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoce. Atvažiavę 
isz kitu mientu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
332 1 Auburn av., • Chicago, III.

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

Apsigyvenkite lietaviszkoje kolionijoje “Valynius“, 
kadangi nėra aplinkinės sziaurtjear rytuoee. kuri gulėto duoti ūkininkui tiek ge
ru ir pelningu iszlygu. kaip musiszkė. Meskite pavojingus pabrikus ir priga
vi ngas kastynes, o užsidėkite sau ir savisztoiams locna pastoge ir ukininkybe.

Nelaukite ilgai, bet pirkite dabar, kol žeme pigi ir galima iszsirtnkti ge* 
riausius plotus. Musu žeme tik (J vai. važiavimo atstu nuo didelio miesto St. Lou- 
iso, 4 myliose nuo miestelio Donipban ir 8 myliose nuo Poplar Rluff.

Parduodame parinktina žeme nuo 58 iki 512 už akeri, ant labai tinkamu isz
lygu. Pilnus rasztus žemėms kožnam perkaneziam padarome dykai, telpgi graži
name geležinkelio kasztus pirkusiems nuo musu žeme.

Ekskursijas in žemes darome ka* pirmas ir treczias utarninkns menesio; ge
ležinkelio tikletas pigus in te ir atgal. Persitikrinkite patys savo akimis, teip ly
giai kaip ir tie, kurie jau teyra pirkę ir džiaugiasi isz to rekomenduodami kitiems 

Del visokių artesnių žinių,žemlapiu ir iliustruoto apraszymo raszykite adresu:

LithMDiin Colonization Co.
217*220 ManhattanBldg., 315 Dearborn st., Chicago.

Vaičaitis lituvi&kasatstovas.

Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje.

Per 20 metų aš pasišvenčiau gydymui vyriškų ligų specialiŠkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei 

pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypatiškai ar per laišką.

Ligas puslčs ir inkstų, kraujo it* išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per savižagybą, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsilieka be skausmų.

Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
AŠ darau Šimtus operacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilan- 
Atsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas [kyti.
Dr. L. Landės. 140 East 22nd Št, New York City.

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

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

mis, a pisi k U 13 popieru su konvertais ir 
priedo knygele už lįc. Isz žem iau pa
duotu trijų pasirink viena: 1 Kaip iszde- 
ti kortai ir atspėti isz ju laime ar nelai
me; 2 Knygele isaaiskioimu i sapnu; 3 
Knygele gražiu daidu. Popieros su vi
sokiais gražiais pasveikinimais ir daine
lėms, su gražioms kvietkoms ir paveiks
lėliais, tinkamos raszyti pas mielus teve
liąs, brolius, seseris ir milimas mergi
nas; 6 tuzinai už 31.00. Reikalaujame 
agento ir duodame gera uždarbi. Adre
sas toks: (9—VI)

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

Nerviszki Vyrai

CHICAGO, ILL.
i1.  ESTABL1SHED 1872 _____ _____

LVON BROTHERS
MADISON, MARKET AND MONROE STREETS

kopija guriau* rocppto dykai Ne 0.0 D. 
ne apga.mgu* vaistus, tiktai rocep-

„ ta. PeriJcaitįlnttizia ptuarga 
i ATSARGIAI.
Šri pasarga yra vyrams sugriauto* nervisz- 

ko* sistemo*. kurie per savo jaunyste* klaidas Ja 
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite 
bandė patentuotus aptavingus vaistus, elektrisz- 
kus diržus, "apeetaltetn*" ir kitus netikusius be 
verte* gydymus. Nao diržu oe pagysi te, o nudė
tai vartodami vaistu* sunalkyslte pilvo ilebczio- 
ji ase, utnuodinslte visa »lsįema ir padarysite 
savo liga Doiszgydoma.

Daug metu asz kentėjau savo jaunyste* k lai* 
das. aervlsskuma. naktiniu* tekėjimu*, skoka 
vyritzkumo, illpna atminty. Uoka ambicijos, 
neramumu, gėdingumą, strėnų skaudėjimu, ries
tiny nueilplma ir tu kaip peiksiąs pirka* Ir Var
toja* visokia* patentuotai gyduole* ir viską ka 
tik iszgirde*. Ant galo buvai^privemaz važiuo
ti In Erop* p*geibo* jieszkotl pa* garsu daktare, 
k»r* mane ir Issgyde. gr

To daktaro receptą, pagal kori man vairiai 
baro airaszyU, asz ir dabar turiu pa* save. Kaip 
tai sunku yra pagyti nuo t* Ilgu asz tinau isz 
patyrimo, todėl asz noriu ir kitu* pagelbsti. Kas 
man aprasiy* savo liga. a*s lam pasiusiu utpe- 
onetvtame iaiszke to recepto kopija su patari, 
mai* dykai. Asz Jau gavau ezimtus laiszkn isz 
via* salo* stabe* krasztu nuo vyru, kurie rūsio 
kad imdami vaistua pagal szy receptą vlaiazkai 
pagijo, taip kaip ir asz.

Recepte užraezyti stipru* bet nevodingi vai
stai ir receptas taip paraižytas kad vaistus gali, 
m* gentį kiekvienoje geroje aptiekoje už mažus 
pinigu* Gar* receptą, jei nenorėsit* patys eiti 
In aptiek* niateliuoti vairius, tai paraitokite 
man, o asz jums juo* czi* Chicagoje paslrapin-r 
sjair priaiansiu. Asz nesuneziu C. O. D. kad 
LszvilioU nao jua pinigus, arba parduoti jumis 
vairiu*, kariu ja* nenorite. Jeigu patemyslte 
maue kame nors netedsingu, galite tai pagarsytl 

azitame paežiams iaikrasztyjs.
Szi pasarga gal nsbu* daugiau garsinama, 

taigi raszykite man sziandlsn. o gausit* to re
cepto kopija Ir reikalingus patarimus dykai 
tuojau*. Sxy paiiuiitUn* asz gailu atlikti b* jo
kiu j* ms kasztu. Adresuokite: r

Mes parduodame geresnius baldus už pigesnesprekes.”
Baldai musų pardavinėjami negali būti lyginami prie siųlomų kur kitur už tokius jau pinigu?. JIE YRA 

GERESNI. Geri baldai kaštuoja brangiau negu prasti, bet ką bepardavinėti prastesnius baldus, dirbtus antraei
lių dirbėjų, męs einame į geriausias dirbtuves ir mokame už GERIAUSIO DARBO BALDUS. Nežiūrint vienok 
ant šito musų prekės nuo 10 iki 20 nuoš. yra mažesnės negu prašomos kitų už prastesnius ta vorus. Šitas pareina 
iš musų įpročio užsakinėti padirbti dideles daugybes tuo laiku, kada dirbtuvės šeip butų be darbo, ir kad męs pa. 
sikakiname mažais pelnais.

H

MUSU
SPECIALIŠKAS 

BALDU 
KATALIOGAS 

SIUNČIAMAS DYKAI 
REIKALAUJANT

PIRKLIAMS TIK.

GRYNAI 
JOKI TAVORAI 

NEPARSIDUODA 
EIKVOTOJAMS.

MES VEDAME 
REIKALUS TIK 

SU PIRKLIAIS.
Musų rakandai padirbti iš parinktos ir gerai išdžiovintos medegos, dirbti geriausių ir geriausiai apmokami) 

darbininkų, dabotingai apibaigti ir dailiai politūruoti. Išeiga to yra ta, kad jie turi nepaprastą gražumą rašto ir 
išveizdos, laiko ilgai ir duoda užganėdinimą. TA PATI RŪPESTINGA ATIDŽIA YRA KREIPIAMA ANT VI
SU KITU NAMINIU DAIKTU SU UŽTIKRINIMU GERESNYBES KIEKVIENAME DALYKE.

Męs laukiame jūsų liberališko parėmimo. Visi daiktai užtikrinami tokiais, kokiais yra perstatomi.
Ar turi egzempliorių musų vėliausio Pilno Pavasarinio ir Vasarinio Kataliogo?
Jei ne, parsisiųzdyk tuojaus, jei esi pirkliu.
Kataliogą siunčiame dykai ant pareikalavimo.

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

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

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta 
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, 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 sapnius, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privątiškaš dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, Inkstų ar pūslės ligą. Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos?

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

R0szy,k klausymo lakszto ir gausi rodą.
OMzm atidaryta* kūną dioną nuc 10 ryte iki 4 pu pietą ir vėl 
nuc 6 iki 7 vakare. Nedaliom ir Šventadienom nuo 10 iki 12.

Chicago Medical Clit-iic,
344 S. State Street, arti Harrison ui., CHICAGO, ILL.
l.ietusviszka
Gvodounoma tauįiszkom* ir b*2- 

b*tinem* JraoųfrsĮems uždirba:-1 
Kai u***, Arnerikoniazkaa 
Hcliawaa, Szar pa a. Juos
ta*. Kukardani Zcuklellua,1 
Kepures ir dc| Marazalku 
parodus. •
darbo butą prideraneziai atlikta* 
lietu srautai,

T. ANDR
113 W. Dlilslon St,

Apara

r tuom auizcipti

USZEWI

įtu Dirbtuwe.
' Guodotiniem* Kunigam* iszdtr' 
ib* - Kapas, Arnote*, lialmati- 
ku*. Albas. Stula-
artini u* parėdus. Viaoki darbą at
lieka artistiszkai in laika.

, Norėdamos guodotino* Dr-tes, 
arba guodotioi Kunigai, kad Jusu 
aa*o tautetę, paveskite ji tikrai

cz & co.
Chicago, III.

F.PBradchulis
Atlornej and Coinselor it Ui. 
Chunta of Commerce Bldt Room 709 
S. E. Corner LaSalle A Wa*hin£Ton su. 

CHICAGO, ILL.
Teiepbone Mate 3643.

Wieninlalia lietuwya advvokataa, baieea 
mokai j jurtaprudenciįoeczioD Amerikoj 
Weda provraa kaip eivriliazkM Veip ir 
kntnraaiiszku wisuoee soduose
Ržyt. 3112 8. HalMted arti 31 moa.

I Tel. Yards 6046

COLLINS MEDICAL INSTITUTE
Seniausias, su geriausiu pasisekimu gydime, riedi- 

kaliszkas Institutas Amrikoie
- Į ... *Jei žinai sjtvo liga ir nusibodo mėtyt dykai piningus daktaramas, kurie Jumis ne iszgyde, tad tuojaus 

atsiszaulcit, pa/* Specialistus, žinomo visiems Didžiausio Instituto.
Daugybes žmonių serga, nutrotija vilti iazgydimo, vien per ne tikra gydimą, kad ir natis Žinodami, 

jog sveikata yi*.i neapiprekiuotas turtas, kuri koznas žmogus gaiiapturet, tikatsiszaukite ant vardo:
Ilki*. -E. C. CDolliiiM IiimI itnte apraszant liga, o jis

duos jums rodą ir tikra kelia apturėjimo sveikatos.
Kainui vargintis ligomis, jog gali būti iszgyditas, 8U mažais kasztais apturint pinnutinia gera 

sveikata ir būt laimingu.
Vaistai sutaisyti per Dr. E. C. Collins Med. Inst., kureme yra ant kožnos ligos tam tikras 

Specialistas, taip pasekmingi, jog visada atsiekia pilnai mierius iszgydime, vartojant pa^al uŽraszyma ir 
pamokinimus. Tukstanrzei žmonių yra iszgyditi per Specialistus, apdovanotu gamtos su talen
tais, ir nėra ligos, kurios je negaiietu iszgydit.

Iszgydita 
diegliu

Isz paddkavoniu, kurios szi m tai s ateina kozna diena-perskaityk nors keletą:

Johana Periciene, 
Box 13, Brazil, Ia.

liga, Brangus Profesoriau :—
Per 3 metus vargino mane nerviszku- 

mas — ir abelnas nusilpnėjimas, vydu- 
riu gielimas, gumbo liga ir baltos ant dra- 
paneš. Jokios naudos neatnesze jeszkant pa
gelbės pas daktarus ir vienam Klinike net 
Aparacija padare, bet mano padėjimas ris 
darėsi suukesnis ir kaip su viena koją gra
bą stovėjau jaunystėje. Vienok ant rodos 
*avo drauges parasziau laiszka pas jumis, ir 
kaip at siuntėt vaistus, kuriuos vartojau per 
dvi nedelias, pasilikau sveika ir laiminiga, 
užtai tegul Augszcziauses jumis laimina sa
vo nepabaigtoms loskoms, asz esu jums la
bai dėkinga per amzi uz iszgydina, ir tegul 

jumis garbina kaip ir asz visada
Mare Hajeriene, 

343 Sweet Avė., Buffalo, N. Y.
Milimas Profesoriau:—

Tukstantinias padekovanes siuneziu 
jums, uz iszgydima mane nuo litiszku ligų, 
nuo kuriu maeziausi jog gyvas būdams,

Iszgitas nuo nerviszkumo, vy- 
duriu ligos, abelnosnusil- 

pnejimo ir reumatismo.

Frau k
_____ _________________ ________ r Box 16, 

esu numerėlis; rietynei daktarai tik mano pinigais davanai 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, mano Chroniszkos ligos. Sakau

ir nuliudymu 
krutinėję ir 

esu de-
kingas, jog asz dar galiosiu ant pasaulės save skaityt už laiminga, tik per jus Auguszta Mokslą ir iszgy
dima. Su guodone Jos. Blazukas, Bridgeport,Ceun.

Skaitytojau! Ir galite būt iszgyditas, kaip ir je, jeigo Jumis vargina žemiaus paminėtus ligos: per 
Didžiausio Medikaliszko Instituto Profesorių nuo Ligų: plaucziu, kosulio, viduriu ligas, k penu ir inkstu, 
kraujo ligas, Reumatismo, galvos skaudėjimo. Skuros (uodos) niežejimo, 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 syniptornus ligos, kurie Jumis vargina, atsiusk keletą štampu, o bus pri
siųsta lietgTyszkoje kalbeje knyga, paraszyta per Profesorių Dr. E. C. COLLINS 128 
puslapiu didume „VADOVAS IN SVEIKATA“ ir joję visas siakas tligos atrasite
aiszkei.

Ta knyga labai naudinga ne tik ser- 
gatiems, bet ir sveikiems, kurie jau 
tukstanezius žmonių-iszgelbeje ir laba' 
žingeidi kaip vyrams taip moteriems 
seniems ir jauniems, joję yra dideli rkikalauk ir skaityk ta KNYGA.

koleravoti paveikslai, atidengia daug 
paslaptybių žmogaus kūno subudavoji 
mo taipat paslaptys litiszko ir laimin
go gyvenimo, kožnam reikalaujan- 
ežiam, je bus prisiųsta; atsiszaukiant 
ant vardo

DR. E. C. COLLINS
MEDICAL TIVSTITUTE.

140 W, 34th Str., New York, N. Y.
Valandos Ins^uto, kozna diena nuo to iki 5 vai po piet Nedelioms nuo 10 iki 1 vai po piet
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