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NAUJU METU.

POLITIŠKOS ŽINIOS

pinigus, kadangi nieks neži- bai daug, prastus turinčių 
Į į|>, kas gal būt iki kovo mė^ ginklus,revoliucijonierių pra 

žuvo. Raudo šalininkai į- 
U^ndas neįstengtų palukenų kalba, buk revoliucijonierių 
užmokėti nuo užrubežinių :

!0olų, kreditas jo suvisu nu-
plultų, užrubežiuose nieks ne
imtų popierinių pinigų. Ir 
djabar jau vertė maskoliško 
rfcndo procentinių popierų

I užrubežiuose nupuolė: už 100 
riiblių moka tik 75. Teip

nėšiui. Jeigu gi į laiką caro

vokiško zokono, o dar pirma 
ji prigulėjo Breinos vysku
pui .

Apgynimui gyvenančių 
Latvijoj savo ukėsų, Anglija 
į lai t vijos portus išsiuntė 3 
kariškus laivus, o Prancūzija 
du. Vokietija iki šiol siun
čia vien nešarvuotus laivus 
paimti savo ukėsus, bet, kaip 
girdėti, nutarė neapsileisti 
anglijonams ir prancūzams ir 
siųs teipgi kariškus laivus. 
Austrija išsiuntė į Rygą teip
gi (>orą nešarvuotų garlaivių 
paimti gyvenančius Latvijoj 
savo ukėeus. Kur yra tiek 
pavydinčių viena kitai tau- 

«tų kariškų laivų, kurie viens 
kito Į>asielgimą dabos, ten nė
ra pavojaus pasikėlusiems 
latviams, kištiesi į tarpą nieks 
svetimas nedrys, kadangi tas 
pagimdytų didesnius negu 
verta nesutikimus.

Liepojuj datiar ramu. Jo 
įnirtę stovi du maskoliški ka
riški laivai; ir Rygoj dabar 
ramu.

Revoliučijonieriai Carska- 
me Sele. net caro romuose, 
išmėtė atsišaukimus, kuriuo
se apreiškia, jog carą prašali
no nuo sosto. Užtikrina jį, 
kad jam nieko pikto nedarys, 
bet rodi ja, kad jis, su savo 
pačia ir vaikais,pasitrauktų į 
užrubeži us.
giau, gali jį ir kas pikto pa
siekti. Atsišaukimai tie pa
teko nežinia kokiu budu ir į 
caro rankas, (• Kas tuos atsi
šaukimus išplatino caro rū
muose. nežinia: nore jų jie- 
ško dabojanti, carą šnipai, 
bet jiems ne|*asisekė nieko 
susekti. Revoliučijonieriai 
reikalauja ir prašalinimo 
Wittėe.

IŠ LIETUVOS. turbūt, nesiskubįs. Įsikišus 
Vokietijai, juk maskoliui ne
rems Jos, priešingai, visi su
sijungs prieš vokiečius. Įsi
painiojus Vokietijai į karę 
Maskylijoj, ant jos iš vakarų 
gali užpulti prancūzai ir au
gi i jonas.

'Tarnavę ant geležinkelių 
žandarai atkako į Rygą ir ap
reiškė. kad revoliucijonierai 
nuo jų atėmė ginklus.

IŠ Kavarsko, u k merges tiems, kurie už ją vaidus ke
lia, bet tiems, kurie priveda 
tąutą prie įkunjjimo galuti-* 
uų mierių. Pavydėti darbo 
nėra ką, jo yra visiems kupi
nai, tik sykį dirbkime! Te
gul prasmenga visi musų ne- - 
sutikimai, tegul prasmenga |.s. 
visi, kurie ne už tautos labą, 
bet už garbę ar tai asabiškų- p 
mą ir partiją nesutikimus ir 
vaidus kelia.

Pas mus girdėt, buk vien 
soči jai istai Lietuvoj revoliu- J 
ei ją kelia. Tas gal būt tei 
sybė. 
kvietė 
vien? 
kioj
Amerikoj mes girdėjome vien 
niekinimus kitų, o tokių pa 
kvietimų nelabai kas klauso, 
pas mus gi panašių pakvieti
mų klausančių gali būt dąr 
mažiau, negu kur nors kitur, 
kadangi net musų veikėjai 
dar gerai neatskiria sva 
snių mierių nuo asabišk^-i 
todėl tie užgautiejie, vietoj 
užgavimus aukauti tautos la
bui, užmoka su žydiškoms ■ 
palukenoms. Tikimės, vie
nok, kad tėvynėj ir partijų 
vadovai išmintingesni, jie ras 
pamatus susitaikymui, jeigu 
prireiks, partijos pačios pra- > 
šalįs ■ keliančius nesutiki
mus veikėjus. Be susitaiky
mo. niekinimais vieni kitų, 
mes nedaug nuveiksime. 
Reikia mums nuvertimui ca
ro jungo eiti išvien irti.^flM 
mes, kad tas pasiseks. Lie
tuvoj juk Amerikos, nesu tai
kus veikėjai neturi įtekmės 
ir tas gali išeiti ant musų 
tautos laimės . i

paviečio.
Musų valsčiaus raštinin

kas p. V. P. ir valsčiaus mo
kyklos mokytojas p. V. L. 
teip įkirėjo valstiečiaihs, kad 
Šie nutarė prašalinti juodu ir 
pakviesti Jųjų vįeton lietu
vius ir tam tikslui susirinko 
valsčiaus raštinėje 10 d. lap
kričio. Bet valsčiaus rašti
ninkas, patyręs apie busian 
čią sueigą, pranešė į Ukmer- 
gę ir 10 d. lapkričio į Kavar
sko miestelį atvyko priestolis, 
du žandaru ir 8 dragūnai. 
Nors priestolis atkalbinėjo 
žmonis, nors žandaras ir rėkė, 
kad tai ,,maištas”, tačiaus 
valstiečiai išsirinko sau kata
liką raštininką ir mokytoją, 
o rusus prašalino. Žmonės 
labai -pradžiugo, kad nors 
kartą galės atlikti savo reika
lus valsčiaus raštinėje ir mo
kintis mokykloje prigimta 
kalba.

Įpykęs priestolis, visą bėdą 
suvertė ant žydų sprando. Į- 
kalbėjo jis žydams, buk dra
gūnai buvę atsiųsti jiems ap
ginti ir privertė žydus užmo
kėti už dragūnų užlaikymą.

Piemenėlis.
[Ii „VIa. Žn.”l.

Iš Latvi|oN.
Latviai revoliučijonieriai 

apvaldė paviečio kasą mieste 
Tukkum. Dabar visoj Ma- i 
skolijoj, iki Kijevu!, užstojo 
šalčiai, laukus užklojo snie
gas. Žmonės todėl didesnį 
vargą Jaučia, o vargas nepri
sideda prie nuraminimo žmo
nių, badą kenčiančiam vis 
tiek, žūti nuo bado, vargo, 
ar nuo kazokų kardo. Caro 
raudas dabar ir bijosi,, kad 
dėl vargo Maskolijos žmonės 
visi prieš randą nepasikeltų. 
Kaimiečiai iki šiol nežinojo, 
ar stoti raudo pusėj prieš in
teligentiją, ar eiti su revoliu- 
cijouieriais, bet vargas ir ba
das ir jup* privers prisidėti 
prie revoliucijos. Neramu
mas Maskolijos vidnoriuose 
gal* vien [mlengvinti kovą su . 
carizmu latviams, lietuviams, 
lenkams, mažrusiams ir Kati ! 
kazo tautoms.

Svetimiems ambasadoriam*
caras žadėjo, apgynimui La t- lieija neįstengė jų nuimti, 
vijoj gyvenančių svetimų Gubernatorius sutraukė arti- 
kra.-tu pavaMiiiių. s.ii^ti iš : leriją su kanuolėms, iš kurių 
Beterburgo du korpusu ka kareiviai tol šaudė, kol nenu- 
ri u menės. Pasirodė, vienok, kapojo lazdų prilaikančių vė- 
kad ne tik Peterburge, bet lavas. Ant gatvių buvo susi- 
niekur randas neturi nė vie- rėmimai žmonių minių su ka-, 
no atliekamo kariumenės 
korpuso. Iš Peterburgo- į 
Latviją išsiuntė todėl ne du 
korpusu, l>et vos du regimeu- 
tu.

Atkakę* iš Rygos į Peter
burgą vienas svetimas kon- 
suliu* atgabeno žinią, kad 
I^stvijoj ir Kuršėj veik visi 
dvarai išdeginti, laukai iš
naikinti, daug dvarų latviai 
[įvertė į tvirtynes. Rygos

vadovai, norėdami išbandyti 
kariumenės ištikimumą, sker
dynes tas pagimdė. Reikia, 
vienok, abejoti apie teisingu
mą tokios nuomonės. Darbi
ninkų vadovai juk nemaži, 
menkai protaujanti vaikai! 
Jie gerai, be -abejonės, žino, j 

'Latviai .ženiai raudo procentinės po- kad kraujo praliejimai, ne
pasisekimai, aukos be nau- 

l dos atšaldo žmonis, juos nu- 
gazdina. Tą matėme jau ir 
užgimus dabartinei revoliuci- 

‘ jai: [mj pirmutinių žmonių 
■ skerdynių, Sviatopolk Mir- 

skio parengtų Peterburge, 
. gana ilgai Maskolijoj b*uvo 

tyku. Darbininku vado- 
. vams atsiėjo ilgai darbuotieji, 

kol pasisekė padrąsinti ir ge- 
i riau suorganizuoti žmonių 
( minias. Reikia todėl many- 
. ti, kad kaip. Sviatopolk Mir- 

sky, uugazdinimui darbiniu- 
, kų parengė be tikros prieta- 

sties žmonių skerdynes Peter
burge, teip ir dabar Maskvoj į 
jas parengė caro tarnai.

Tą geriausiai rodo, kad 
kareiviai, yj>ač kazokai, buvo 
girti ir jie puolėsi ant susi
rinkusių ant gatvių žmonių, 
ant moterų ir vaikų su neiš
pasakytu žiaurumu. Prieš 
turinčius vien revolverius at
sigynimui išvilko daugybę 
mašininių kanuolių, iš kurių 
šaudė į susirinkusias žmonių 
minias, kaip į laukinių žvė
rių pulkus. Žmonėa, atsigy
nimui, turėjo rengti barika
das ir griebtiesi tokių gin
klų, kokius turėjo, taigi re
volverių ir bombų. Vieno, 
vienok, . negalima suprasti. 
Revoliucijonierių vadovai jau 
galėjo matyt, kad be naminės 
karės, be kraujo praliejimo 
negalima bus a[*ieiti, tai, ro
dosi, galėjo šiek tiek parūpin
ti ir geresnių ginklų. Re
volverių nepakaks išvertimui 
caro sosto. Jeigu latviai ir 
finai galėjo parsigabendinti 
geresniumginklus, priderėjo, 
kad ir per šitų tarpininkystę, 
pasirūpintų ir Maskolijos re
voliucijonierių vadovai.

Dabar Maskvoj revoliuci- 
Jonieriai laikosi ris dar ant 
priemiesčių ir, kaip spėja, 
jie stengiasi palengva, kiek 
bus tai galima, traukti į mie
sto vidurius. Darbininkų 
\\ądovai užtikrina, kad po 
Or^chovu stovi 30000 vyrų, 
kurie ateis pagelbon Maskvos 
revoliucijonieriams. Klau
symas tik, kokius ginklus tu
ri tie vyrai. Su revolveriais 
arba senais titnaginiais kara
binais sunku gerai apgin
kluotą Armiją pergalėti, kol 
Ji klauso caro. Dabar, vie
nok, kaip paduoda paskuti
nės žinios, abidvi pusės pail- 
susios, ilsisi, bet nė viena ne
gali pasigirti, kad butų kitą 
įveikusi, nors revoliucijonie
rių žuvo daugiau.

Mažrusijoj, Charkovo ir 
Kursko gubernijos, teip kaip 
Latvija, pasigarsino atsisky
rusioms nuo Maskolijos re- 
publikoms. Atstatė caro 
urėdninkus, jų vietoj pastatė 
savuosius, kurie, kaip iki 
šiol, gana pasekmingai gau
do ir baudžia plėšikus ir val
katas rando suorganizuotos 
juodosios šimtinės.

Vokiški Berlyno laikraščiai 
garsina, jog latviai geidžia 
vien visiškos savistovystės. 
bet ir Latvija nori pasilikti 1 
ryši j su Maskolija, kadangi 
visiškai neprigulmiugai sun
ku būt atsiginti nuo galinge
snių kaimynu, ypač nuo Vo- ' 
kietijos,- kuri nori Latviją i 
paglemžti, kadangi mat La- i 
tvija buvo kitąsyk savasčią^

; ' Revoliucija Maskolijoj.
Latvijojnuolatai atsitinka 

. smarkus susirėmimai revoliu- 
! eijonierių su kariumene, ku

buose nevisada caro kareiviai 
r būva pergalėtojais.

i turi ne tik naujausių sistemų [Heros dar niekada nestovėjo. 
; karabinus, bet ir kanuoles, o

■ tame ir mašinines. Iš kur
Ąnt kurso pinigų Maskolija 
dabar žudo milijonus rublių.

jas gavo, nežinia; be abejonės Rors dabar popieriniai pini- 
pirko jas užrubežiuose, grei
čiausiai Anglijoj. Net ma
skoliški jenerolai pripažysta, 
kad latviai ne tik moka gerai 
vartoti kanuoles, bet veda 
karę sutikmėj su karių vedi
mo naujausiu mokslu, per tai 
latviams iki šiol sekasi gana 
gerai.' Maskoliškas Latvijos 
jeueral-gubernatorius, savo 
siunčiamuoee carui raportuo 
se, pripažjsta, kad revoliuci-

K . jonierių rankose yra didesnė 
pusė Latvijos, taigi Liflaudi- 
jos ir Kuršės; maskoliška ka- 
riumenė sutraukta į dide- |s . c t

ysnius miestus, laikosi tik di
delėse krūvose.

Mieste Tukkume, latviški 
j. revoliučijonieriai,

miestą, paėmė ir rando kasą. 
Kiek joje buvo pinigų, to 

-laikraščiai negarsina.
skui vienok, bent teip garsi
na randas, caro kariumenei, 
per smarkų mūšį pasisekė la-. 

išvyti. Iš Peterburgo
kariumenei nelengva į Latvi
ją prisigriebti, kadangi la
tviai ne tik nutraukė telegra
fų vielas, bet parengė minas 
po geležinkelių šėnemš ir pdjryžiuj buvo tik laike didėsės 
tiltais. Minos tos jau kelk revoliucijos. Žmonės ant 
gabenančius kareivius trn- gatvių rengė barikadas, ant 
kius sudaužė. Prie to prar jų užvilko net kelias, nežinia

a- * kur gautas kanuoles. Mūšiai 
ant gatvių traukėsi dvi die-

Rods, barikadas caro

į

apvaldę

Pa

gai paremti ant aukso, bet 
kad jo Maskolijoj jau trūk
sta, kas dar liko, tą reiks ap
versti aut mokėjimo paluke- 
nų užrubežiuose, tai reikia 
tikėti, kad popieriniai ma
skoliški pinigai vėl neišpasa
kytai nupuls, kaip tai buvo 
laike karės su Turkija. Apie 
gavimą užrubežiuose aukso 
[jdabar negal būt nė kalbos: 
likot Maskolijoj neužgims 
[tvarka, kol nepasibaigs revo
liucija, užrubežiai neskolys 
[Maskolijai pinigų, ypač ne
duos aukso.->

Pereitą sanvaitę revoliuci
ja caro viešpatystėj labiau 
išsiplatino ir riaušės smar
kiausios buvo” ten, kur ran
das jų visai nelaukė — Mas
kvoj, ištikimiausiame iki šiol 
mieste. Rods, darbininkų 
vadovų prisakymų, kad visoj 
Maskolijoj ant syk austrai- 
k uotų darbininkai ir geležin
kelių urėdninkai ne visur pa
klausė, visuotino štraiko dar 
nėra, bet už tai senoj carų 
sostapilėj Maskvoj užgimė 
jau tokios riaušės, kokios Pa-

iš LiepojaiiN. i
12 d. lapkričio, Liepojoje 

policijos viršininkas Kluge, 
pasigėręs, dalino restorane 
pinigus, ragindamas m ušti 
žydus. Netikėtai atvyko 
į restoraną keli nežinomi vy
rai, kurie nutvėrė Klugę, į- 
kišo jį į maišą ir išvežė už 
miesto ir ten. jįjį p e r ė o v ė 
iš revolverio. ' riri

(Iš ,,V. Žiu.”).

, Iš Kauno-.
Kaune, ant dirbtuvių ka

minų, revoliučijonieriai iš- 
pliekė raudonas vėlavas. Po

Pasiliekant ii- zokais. Iš abiejų pusių yra 
daug užmuštų ir sužeistų.

Kauno paviete, kaip ^Vil
niaus Žinios" garsina, vienas 
žemiečių viršininkas kurstąs 
tamsuolius žmonis prieš in
teligentiją (lenkišką ir lietu
višką), rinkdamas parašus, 
kad žmonės nenorį, idant ru
sai valdininkai butų praša
linti iš Lietuvos ir į jų vietą 
paskirti katalikai. Tokius 
parašus, buk. jau davę j>en- 
ki kaimai.

Bet ar soči ja Ii štai 
kitas partijas-eiti iš- 
Jeigu kvietė,-tai' ko- 
formoj kifus kvietė?

kius sudaužė.
žuvo nemažai atsidavusių ei 
rui kareivių.

Revoliucija apėmė jau neĮ-1 ni.
, vien tikrą latvių apgyventą kareiviams pasisekė paimti, 

Maskolijos dalį, taigi Liflau- bet tas darbininkų ir revoliu- 
diją ir Kuršę, bet išaipiatinj) cijonierių nenugazdino, ka- 

• jau ant kitų gubernijų, kur daugi barikados ant rytojaus 
latviai yra atėjūnais, kaip atsirado, kitose miesto dalyse, 
antai: Vitebsko gubernijoj!, 
paviečiuose Dinaburgo, Liį- 
cino ir Drujos.

Pasikėlė jau teipgi Estiją. 
' taigi kraštas jau ne latvių, 

bet fiziškos kilmės tautos ap
gyventas. Iš kelių buvusių 
Estijoj susirėmimų su karių- 
mene matyt, kad estams teip
gi netrūksta ginklų ir sumą- 
nančių apie karės vedimą va 
dovų. Tą rodo geriausiai 
tas, kad susirėmimuose su kja- 

»riumene, krinta beveik tiek 
jau kareivių, ka ir revolimii- 
jonierių; tengi xur nėra gerų 
ginklų ir sumaniu vadovų, 
paprastai revoliucijonierių 
susirėmimuose krinta dešim
tį kartų daugiau negu karei
vių, Tokios nelygios n^o- 
trotos nugazdina žmonis, ati
ma jiems drąsą. Tas ypač 
pasirodė Lenkijoj ir laike 
buvusių skerdynių Odesoj ir 
Saratovo gubernijoj.

Rygos, Liepojaus ir Min
taujos privatiškas ir viešpa
tystės banko dalis atsiėjo Už-

K daryti, kadangi pulkai turin- 
Mįių bankuose depozitus, rei- 

’ ja jų išmokėjimo auk- 
aukso jau nėra, popieri- 
inigų žmonės neima. 
0[oliucijos mat užsitikė- 
fcjandui nupuolė, ma- 
un popieriniai • pinigai 
Jiėj nupulti kaip Turki- 

kokioj nors pietinės 
¥ respublikoj. Ko- 
E j reiks Maskolijos 
■ - keti palukėmis
A unių paskolų ir
M . auksu. | Toįel
^^^^randas sihnčią į 
■H|^^mku8 a tikrinius

daugiausiai jų darbininkai 
j parengė ant priemiesčių.

Pasielgimo lenkų negali
ma dabar suprasti. Lenki
joj ne tik revoliucija nesi- 
platina, ne tik lenkai ųeseka 
latvių . paveikslą, darbi
ninkai neprisidėjo iki šiol 
prie visuotino štraiko, bet 
pačto ir telegrafų urėdninkai 
priėmė rando pasiūlytas išly
gas ir sugryžo prie darbo. 
Nuolankumu, vienok, lenkai 
nieko nepelnė. •

Nors Lenkijoj kur kas ra
miau negu Latvijoj, Estijoj, 
Maskvoj arba ant Kaukazo, 
kur rods tautos nesikreipia 
prieš tikrą kaltininką, prieš 
tikrą prispaudėją, bet terp 
savęs skerdžiasi, bet jeneral- 
gubernatorius pastatė jau vėl 
visą Lenkiją po karės laiko 
tiesotnd. Uždraudė net ant 
švenčių privatiškuose namuo
se susirinkti daugiau kaip 
penkiems svečiams. Uždrau
dė ant gatvių / pardavinėti 
laikraščius, dainuoti revoliu- 
cijines ir patrijotiškas dai
nas, rinktiesi pulkais. Už 
peržengimą to padavadijimo 
gazdina bausmėms 1500 rubl. 
ir 3 mėn. kalėjimo.

Lenkijoj tarnaujanti anf 
geležinkelių nutarė užbaigti 
štralką ir gryžti prie darbo, 
jeigu prie štraiko nepristos 
Peterburgo geležinkelių tar
nai.

Pirmą Kalėdų dieną Mas
kvoj ant gatvių per visą die
ną traukėsi smarkus muįjrin 
Be abejonės, skerdynes pa
gimdė nugirdyti kareiviai ir 
k juokai.. Mūšiuose tuose la-

Peterburge ir Markioj--vii <>*rl>ii>luki> orgainucija pra- 
suareštavo daug revoliučijo- ““ 8Bbern,toriui Re«’ 
uierių vadovų, bet vietai au- J"* JI uuo
areštuotų utfm* Jau nauji. I,arblnin,“i '",or’fa

^hizavo mieste miliciją, kuri 
(’įliliai. valkatoms neduoda plėšti na- tuuga

Chinnose, mieste Shang- i ir krautuvių. riaušes ir maištus Kauno gb.
ha i, ch i n iečiai kėlė neprilan- Kadangi nuo 2! d. gruo- Telšiuose. Rėtavoj ir Švek 
kias svetimtaučiam* demon- d4io visoJ Maskolijoj užstojo šnoj kaimiečiai atstatė nuo 
stracijas, vaikant Juo*, daug darbininkų, tarnaujan- vietų policijos perdėtiniu* ir 
žmonių likosi užmuštų. Da- ant geležinkelių ir tele- 
bar Jau nusiramino. grafistų štraikai, tai randas

Japoniškas ministeris Ka- kariumenės, uė pri-
mūra buvo Chinų sostapilėj į sakymų nusiųsti į maištų ap- 
Pekine ir padarė kokį ten 
svarbų sutarimą su Chinų 
randu, bet kvk* yra tas suta
rimas, y[>ač slepiamos jo da
lies, nieks nežino. Pagarsi' 
no vien vieną sutarimo dalį: 
kad 36 miestai Mandžurijoj 
liekasi atidaryti terptauti- 
škai prekystai; kad Port Ar- 
tbur peręina į japoniečių 
rankas drauge su bėgančiu 
per Mandžuriją geležinkeliu. 
Cbinai davę Japonijai kon
cesiją dirbdinti Ch i n uose du 
nauju galežinkeliu.

niutus kraštus. Randas tiki, 
i kad dabar, užstojus žiemos 
šalčiams, darbininkai neį
stengs i lgai*štrai kuoti, bet 
kaip iki šiol pasirodė, randas 
savo viltyse jau nekartą apsi
riko, tai gal apsirikti ir da
bar.

Tuom tarpu, visokiuose 
Maskolijos kraštuose kyla 
maištai, kareivių pasiprieši
nimai pasitaiko nuolatos 
vis naujose vietose. Su neiš
tikimais . kareiviais randas 
nieko prieš revoliuciją nega
li pradėti. Yra todėl viltis, 
kad teip einant dalykams, ca
ras neįstengs suvaldyti pasi- 
kėlusios Latvijos ir su ja iš
vien einančios Lietuvos.

Į Peterburgą atėjo žinia, 
Jauk caro kareiviai paveržė 
nuo latvių revoliucijonierių 
miestą Tukkumą. kurį jie bu
vo apvaldę. Mušis traukėsi 
dvi dieni. Latviai turėjo ka- 
nuoles ir mokėjo iš jų naudo- 
tiesi. Iš abiejų pusių daug 
mušije pražuvo žmonių.

Tilsene buvo teipgi smar
kus 
kariumene.
40 kareivių

Į Mintaują 
kis vežimus 
vių.

Laikraščiai
[Vokietija rengiasi išsiųsti ka
riškus laivus į Latvijos por- 
tus ginti Vokietijos ukėsus. 
Gal mt, kad caro randas gei-

Prancūzija
Vasario mėnesyj ateinan

čių metų atsibus Prancūzijoj 
prezidento rinkimai. Ką iš
rinks, negalima įspėti. Da
bartinis prezidentas Loubet 
atsisakė,. nuo kandidatūros. 
Mena, . kad greičiausiai bus 
išrinktas dabartinis ministe- 
rių perdėtinis Rouvier.

Nesutikimai Prancūzijos 
su Vokietija už Morokko vėl 
pasididino. Prancūzija bu
vo pritarusi, kad terptauti- 
ška konferencija apkalbėji
mui Morokko reikalų butų 
sušaukta į miestą Algeciras, 
Ispanijoj^ bet paskui Išpani- 
jos randas, matyt aht Pran
cūzijos perstatymo/užmanė, 
kad konferencija atsibūtų Iš- 
panijos sostapilėj, Madride. 
Tokiam perkėlimui konferen
cijos vietos, vienok, neprita
ria Vokietija ir šiuom kartu 
remiantis Vokietijos mierius flžia, kad Vokieti

latvių susirėmimai su 
Čia mažiausiai 
likosi užmuštų, 
atgabeno pen- 
pašautų karei-

garsina, buk

Iš Kauno gubernijos.
Ir Tilžės .„Lietuviška Cei- 

garsina žinias apie

audžias, išvijo maskolius mo
kintojus. Jie reikalauja 
urėdninkų lietuvių. Grafai 
Plateris iš Švėkšnos ir Ogin
skis iš Rėtavo iš savo dvarų 
pabėgo.
. . Aplinkinėse Jurbarko ir 
Nauihiesčio teipgi pasikėlė 
kaimiečiai. Baugesniejie, 
ypač vokiečiai, dumia pul
kais į Prusus.

^.Kov. Tel.” girdėjo, kad 
Kauno pradedanujų moky
klų direkcijos taryba padavė 
prašymą aug’desnei valdžiai, 
kad kuogreičiaučiai leistų iš* 
guldinėti prigimtą lietuvių 
kalbą visose Kauno gub. mo
kyklose, kad leistų vienklia- 
sėse mokyklose aiškinti mok
slą prigimta mokinių kalba 
ir kad mokytojais galėtų bū
ti ir lietuviai, neskiriant jų 
tikybos. Podraug su tuo di
rekcija rūpinasi ir maskolių 
mokytojų likimu. Ar nepra
dės maskoliai lietuviškai mo
kintis, kaip pamatys, 
teks likti.be duonos.

kad

ZIS Dusetos Ežerėnų pav.
11 d. lapkričio suštraika- 

vo Dusetų mokyklos moki
niai. 9 valandą Jie pareika
lavo nuo mokytojo, kad jis 
išguldinėtų jiems mokslą lie
tuviškai. M airiai) g teip jie 
jam pasakė: ,.Męs mokino
mės kelias žiemas ir nieko ne
galime išmokti dėlto, kad ta- 
mista kalbi nesuprantama 
mums kalba. Visą laiką su
gaišiname ant rusiškų pasa
kų ir dainuškų, kurių nesu
prantame, o mokslas pasi lie
ka užpakalije. Męs reika
laujame, kad mokslą skelbtų 
mums musų prigimtoje kal
boje — lietuviškai.”

Žinoma, mokytojas nesuti
ko, nes nemoka savo mokinių 
kalbos uė žodžio. Tuomet 
visi vaikai išėjo iš mokyklos, 
kurion prižadėjo pagryžti tik 
tuomet, kada mokslas bus iš- 
guldomas lietuviškai.

Dar pirmiau pametė mok- 
'rian ėję Jūžintų ir Kamajų 
mokyklų mokiniai dėlei tos 
pat priežasties.

J. Gerutis.
(U „Vln. ta.”].

1 ‘ Iš Mažeikių.
Vietiniai geležinkelio 

nai stačiatikiai buvo sukur
stę gyveątojus mušti žydus ir 
plėšti jų turtą.. Įbauginti 
žydai šaukėsi vietinių kuni
gų pageltos. Tad vieną ne- 
dėldieuį kunigas P. M. baž
nyčioje pasakė žmonėms gra
žų pamokslą apie artymo 
meilę ir svetimų turtų guodo- 
jimą. Tą dieną stačiatikiai 
buvo pasirengę mušti žydus, 
bet 
nuo tokių velniškų darbut 
Jie

tar-

atsisakius katalikams

negalėjo įkūnyti savo 
ntnisn vmjQ__

Iš Viešintos, Ukm. pav.
15 d. lapkričio, apie 4 vai. 

po pietų, nežinia, iš kurios 
pusės atėjo apie 14 šaudyklė
mis ir revolveriais apsigin
klavusių vyrų ir išdaužė mo- 
nopolije degtinę, q pinigus 
už išparduotąją degtinę (167 
rubl.) pasiėmė. Nors tuo 
kart ir sergėjo monopolį kar
eivis, tačiaus užpuolusiejie 
atėmė iš jo šaudyklę ir revol
verį ir atlikę savo darbą, šau
dydami, nuėjo Traškuuų link, 
kur, kaip girdėta, tą - pačią 
naktį, teippat. sako, išdaužę 
monopolį. X.

(,,Viln. Žinios”). ’

Iš Gardino.
Susibuntavojo čia artileri

jos kareiviai. Išsiųsti suval
dyti artileristus pėstininkai 
atsisakė šaudyti į brolius 
kareivius.

? Visi apleidžia randą, nors 
kareiviai daro tą dar labai 
palengva. Valanda*5 dabar 
labai žvarbi.- Einant visiems 
išvien^ galima būt lietuviams 
pasilioos’uoti iš po svetimo 
jungoj bet reikia neatbūti
nai, |ad visą lietuvių tauta 
eitų iįvien. Dabar nelaikąs 
varžyti esi garbę, kadangi uė

Mu tilated

Iš Griškabūdžio, Su v. gb.
,,Vilniaus Žiniose" rašo, 

kad Griškabudije, Naumie- i 
sčio pa v., Su v. gub., tikrai 
bus įsteigta žemdirbystės 
mokykla. Tam reikalui jau 
ir pinigų, 3000 rubl., yra su- J 
rinkta.

Iš Prūsų Liet u vos.
Prūsų Lietuvių laikraštyj, 

,,Naujoje Lietuviškoje Cei- 
tungoje”. patilpo straipsne
lis p. J. Jurgelaičio, kuris vi- .... 
sai Lietuvai užmano sutverti ę 
Lietuvių Susi vieniji maJ 
galėtų prigulėti ri*r>kių nuo- 
monių ir partijų lietuviai gy- j

venanti teip Lietuvoj, kaip 1 
ir kitur, tame-ir užmariuose. 
Tasai Susivienijimas turėtų 
rupintiesi apie visus lietuvių 
tautos reikalus. Žinoma, to
kia .centrališka organizacija 
butų naudinga, bet ji dar 
šiuom kartu terp lietuvių ne
siduoda įvykdinti, kadangi 
mts dar tautos labui nemc 
kame aukauti asabiškų sim
patijų ir antipatijų. Ateis, 
vienok, laikas, kad siauri sie
kiai išnyks, tąsyk bus gali
ma ir tokią visų lietuvių or
ganizaciją sutverti, bet da
bar tas nesiduos, net sutver
ta, dėl siaura supratimo sie
kių, turėtų iširti. Dar da
bar nėra vienodumo siekių 
terp Prūsų ir Maskolijos lie
tuvių ir jų niekaip negalima 
sutaikyti.

Verdainėj atsibuvo lietu- jj 
viška šventė. Buvo teipgi - 
kalbos ir koncertas, dainavo 
lietuviškas dainas, bet nieko 
svarbesnio ant tos šventės ne- . 
nutarta. fl

Šią vasarą iš maskoliškosios O 
pusės atplaukė Į Prusus iš vi- M 
so 2700 sėlių su medžiais. 
Dabar, dėl štraikų darbiru^^M 
k ii Maskolijoj. medžią 
Prosuose pabrango.

K ara 1 i a u< i a us z y d 
še 1 p i m 11
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AMERIKOJ.
' Užgriuvo darbininkus.
I York. Tunelyj Pennsyl- 

vania geležinkelio Long Island Ci- 
k tyj, nugriuvusios žemės du darbi- 
| mokai likosi užberti. Kad prie jų 
Kriėigriebti, reikėjo pergręžti 40
■ pėdų žemės.
Rdarbimnkams pasisekė juos dar
■ gyvus atkasti. Išbuvo jie suspau
sk am e ore be valgio, vandenyj iki 

F juostai,40 valandų.

Vienok gelbintrertis

į*. Farineriu vaisiai.
k Washtnoton, D. C. Žemdij- 
, bystės ministerija pagarsino, jog

šiuose metuose nuo dirvų Ameri- 
R kos farmeriai surinko: 692 tnilijo- 
j nus'^ušelių kviečių, 270 milijonų 
. bušelių kornų, 27 milijonus rugių, 

953 milijonus avižų, 136 milijonas 
miežių,28 milijonus«sėmenų,13 mi
lijonų ryžių, 260 milijonų bulvių, 
60 milijonų tonų Šieno, 633 milijo- 

■ nūs svarų tabako.

Iš Brooklyno, N. Ylj
Brooklyno ir New Yorko Susiv. 

Lietuvių Laisvamanių kuopa, ant 
savo paskutinio susirinkimo, kaipo 
aukautoja revoliucijonieriams,svar
stė dabartinį ermyderį dėlei pada
linimo aukų kovojančioms parti
joms Lietuvoje. Mes pripažino
me, kad Rev. Šelpimo Kom. gana 
teisingai padalino aukas. Kad pp, 
Sirvydas su Baltrušaičiu atsyskyrė 
nuo Komiteto, tai į jų vietą renka
me: pp. J. Kazakevyčią ir V. Šlia* 
kį. Podraug prašome senųjų drau
gų komiteto, kaipo tai Dr. Šliupo, 
Bacevičio ir Naujoko, kad nepai
sytų ant partijinių intrigų, bet ir 
toliaus energiškai darbuotųsi gero
vei Lietuvos, pildydami savo (pa
reigas.

Kuopos sekret., D. Maskevičius, 
J. Naujokas, prezidentas.

konį ir Siderevičią. Telegramas 
tasai, išsiųstas ant vardo ,,Vil
niaus Žinių”, teip skamba:

„Sveikindami pirmą lietuvišką 
susirinkimą Vilniuje, mes, Cleve- 
lando lietuviai, išreiškiame jums, 
broliai, savo sinjausmus. Lai 
gyvuoja laisvaLietuva ethnografiš- 
koše rybose! Lai žydi joje vieny
bė ir gerovė.”

Ant galo likosi užmanyta sume
sti kiek galint ant sušelpimo revo
liucijos. Du draugai perėjo per 
Susirinkusius ir surinko 7 dol., 
apart to darGrite sukolektavo 70c. 
Iš viso pasiųsta tautiškojo Revol. 
šelp. Kom. kasieriui, Dr. Šliupui 
>7.70.

T. Bartkus.

Ateiviai atkakę iu Amerika.
, Kaip garsina ateivių, užveizda, 

nuo pradžios gruodžio pereitų me
tų iki tokiam jau laikui šių metų, 
į Ameriką atkako ateivių: italijonų 
226829, žydų 129910, lenkų 102- 

4.137, vokiečių 8236C, skandinavų 
62^84, airių 24266, slovakų 52368, 
anglijonų 50865, - magyarų 40030, 

’ chorvatų 35104, lietuvių 18604, fi
nų 17002, vakarinių indiečių 16641 
rusinu 14473, grekonių 12144,' čį' 
kų 11757, prancūzų 11347, japo- 
niėčių 11021, turkų 6157, portuga- 
iiečių 5028, holandiečių 4954, pj 
valdinių europinės Turkija1 2, 
šveicarų 4269, mexikonų 2637, il- 
pamjonų 2600, pietinių amerikb- 
nų 2576, valijonų 2503, kanadiečių 
2168 chiniečių 2166, australiečių

Lietuviai liuteronai žada 
išleisti savo organą.

Pasklido gandas, kad lietuviai 
protesčonai po naujų metų išleis 
lietuvišką laikraštį, paskirtą įpatiš- 
kai reikalams lietuvių protestonų 

1 Amerikoje. Laikraštis tas busęs 
tikėjimiškos liuteriškos pakrai
pos, bandysęs ir šį tą svarbesnio 
pranešti, išeidinėsęs du kartu per 
mėnesį; vėliau išleistojai tikisi tan
kiau išleisti. Vardas laikraščio bu-

Iš Courney, Pa.
Draugystė broliškos pagelbos 

Lietuvių Darbininkų, 17 gruodžio, 
laikė metinį mitingą su prakal
boms, žmonių buvo diktas.burelis, 
kalbėtojai buvo*, kun. Dilionis, 
profesorius K. Jankauckas iš Pitts- 
burgo, kun. J. Alaburdc iš Louis- 
velles ir D. Lekavičia. Kalbėto
jai kalbėjo apie revoliuciją ir 
kitus reikalus, ragino klausy
tojus šelpti musų brolius, kovo
jančius už laisvę. Geros valios 
tautiečiai, pritardami, paaukavo 
124.35. Pinigus siunčiame R. Š. 
Komit. kasieriui Dr. J. šliupui. 
Lietuviai Čia nebuvo girdėję pra
kalbų ir jos labai patiko. Minėta

lo berašyti Komitetui. Jeigu bu
tų jisai pirm to užklausęs pavienių 
užinteresuotų organizacijų, nors 
tokiam (ntvidale, kad surašytų, 
ką padarė, o jų atsakymą nu
siuntęs kitoms, priešingoms or
ganizacijoms, kritikai, išvengimui 
kudikinės rekliamos, arba paga- 
liaus.butų tas viskas pirm dalini
mo apgarsinta, tada kas kita*. Bet 
pirm padalinimo to nepadarė. O 
ir po padaliąimo nenurodė nė vie
no revoliucijinio demokratų darbo, 
o dėlei redakcijos abejojimo, kas 
painiuose kaltas, atsakysiu, jog 
neten įieško kaltininko: kilo vis
kas dėlei neteisingo padalifaimo 
aukų, kas padalinimą įvykdė, tas 
ir kaltas, o ne tas, kas pirmas nu
rodė neteisingumą padalinimo.

J. Lizdeika.
30. XI.05.

rėdamas užstoti,kaip tyčia giria tą, 
kas yra neteisingu.

Butkus nežino, kaip revoliucija 
eina. Piniguočiai jos ne^pro ir 
nedarė, kiti, bė socijaldemokra- 
tų, jos nevarė. Kodėl Butkus ne
pristato orguihentų, kad kiti daro. 
Tikiuosi, kad savo viešai išreikš
tas neteisybes atšauks atgal.

4. Kulikauckas vėl atranda ke
lias besidarbuojančias partijas, ir 
nenurodo vėl kur jos. Klausiau 
keletą sykių, nurodykite varpie- 
čių revoliucijinį darbą. Nerazda- 
mi jų,tyli, o šaukia po sęuovės.jog 
jie varo ir gana. Supratimas apie 
partijas gana keistas. „Darbinin
kų Balso” partijos nėra, t Pas 
kulikaucką matomai nedaug yra 

' gėdos, sakant jog bemaž aš no- 
siundąs tamsuolius ant revoliu
cijonierių. Pas jį matomaj visokį 
argumentai, kad tik įkasti nepatin-

! karnai ypatai.
„Lietuvos” redakcija pagarsi- 

i no klaidingas nuomones apie

būti mėšlu pagerinimui dirvos ki
tiems. ’

Pas mus yra kitaip. Tautiškai 
mes pabudome neseniai, todėl ir 
meilė tautystės neąpėjo apimti vi
sas luomas, o tuom tirpu atsirado 
kiti teipjau svarbus reikalai ir ma
žai išlavintam protui suprantami, 
reikalai ekonomiški darbininkų 
luomos. ‘ Daugumas tų darbinin
kų, gyvendami miestuose, o tie 
ne lietuviški, rštautėjo, mažai rū
pinasi apie tautiškus lietuviškus 
siekius. Reikalus pilvoAmogus 
jaučia greičiau negu tautiškus.

Ekonomiškas padėjimas tarnų ir 
darbininkų Lietuvoj yra niekesniu 
negu Lenkijoj. Pramonės nėra, o 
žmonių be žemės daug, jie ne iš
minta namieje. Laukų darbinin
kas arba tarnaitė gauna ant metų 
80—40 rublių, bet ir tokį uždarbį 
gauna tik tol, kol gali dirbti, sena
tvė tų žmonių ne apsaugota. Dir
busiems 80 arba 40 metų sunkiai,

, , ant senatvės, jeigu nenori badu
tmitlOCillN liukin IInIun j padvesti, lieka tik elgetos krepšys. 
IHlkHllJftllėillN rCVOHll“ Į Argi reikia stebėtiesi, jeigu tiems 

cI|oh reikuluniN.
Broliai! Pildote, ir tikiuosi, pil 

dysite reikalingiausią darką nešda-{ ekonomiSkus re,kalus ^pinasi so
mų kitaip negalėdami, nors sevo • o demokratai ir inteli-
širdį, pavidale statiko ant kraujo K*0*’)* aP*e pagerinimą beturčių 
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chuliganai eis ant kvatierų smaug- i 
ti studentų. AŠ užsimečiau skran- 
dinį ir lyjant, apie pusiau pirmą, 
išbėgau į girią, į kurią nuo Lisi- 
čansko yra 4 verstai. Ten buvo 
susirinkę apie 40 studentų. Mudu 
du iš jų (aš ir kitas studentas) at- 
siskyrėva ir nuėjova į vienas kasy
klas. Ten pabijojo leisti mudu 
ant nakvynės, kad chuliganai ne
sugriautų kasyklų. Tada mudu 
nuėjova į kitą kaimą, ir nakvojo-1 
va pas kaimo mokytoją. Rytme-1 vė 
tyj, atsikėlę ketvirtą valandą, ėjo-* 
va toliau, įstojova į gelžkelio lini
ją ir nuėjova ant stacijos, kuri 24 
viorstai nuo Lisičansko. Apsisto- 
jova vienuose namuose, bet už ko
kios pusės valandos ateina ant sta
cijos telephonas, kad maištinin
kai išsimėtė po visus kraštus, įieš
ko studentų. Neužijgio ant tos sta
cijos, kur aš buvau, atėjo apie 100 
chuliganų. Aš su savo draugu 
vėl turėjau kavotis į girią. Abu
du per pusę paros klaidžiojova po 
balas, vakare tik radome girioj bu- 
dutę, kurioje gyveno dielininkai 
malorusai, atėję Čia iš tolymo kai
mo ant uždarbių. Tie tai žmonės 
priėmė mudu ant nakvynės, bet ir 
ji< klausė, ar mudu ėsavą rusai? 
Ir aš vakare, prieš gulimą, ir ryt- 
metyj turėjau daryti tripetį, ba ki
taip butų lupę kailį.

Ant rytojaus prišnekėjova tuos 
dielininkus, prižadėjova jiems du 
gorčių degtinės, kad duotų mums 
savo drabužius (ba mudu buvova 
unifaąpie). Pasilokamijo rusai 
ant degtinės ir aprėdė mudu savo 
drapanomis. Mudviem to tik ir 
reikėjo, ba toliau formoje negali
ma buvo eiti. Visur buvo pavojus, 
ypač ant gelžkelio taikėsi nuolat 
sutikti maskolius. ,

Mudu iŠsisuodinova burnas, pa- 
siėmėva po ilgą lazdą, prisikabi- 
nova už pečių po krepšį, lyg ang
lekasiai ir patraukėva ant Lisi- 
cansko. Perėjova tokiu budu, pa
kėlė) 4 kaimus, 3 kasyklas ir, Die
vui dėkui, nieks nepažino.

Vakare parėjova į Lisičanską ir 
dažinojova.nelabai gražias naujie
nas. Keturi iš musų stundetų,ku
rie liko Lisičanske, užmušti, o 7 
sunkiai sužeisti, du iŠ tų, turbut, 
mirs. 2*. dų iŠ 40,api»- pusę maiš- 
tininkai užmušė. Vaikus jų nešė ' 
maišuose į upę Doncą skandyti,' 
o policija stovėjo ir žiurėjo. Žal-'

mes teisingą rhanifestą skaitėme. 
Jau vieną popą norėjo surųušti ir 
jo namus išgriauti, bet da išsisu
ko. Juo Jlaliau, juo jiems blogiau. 
Kaip bičių spiečius nuo vienos ša
kos perlekia ant kitos, teip ir pras
čiokei nuo popų eina prie studen
tų.

LisiČanskas, kaip apskaito, tu
ri blėdies ant dviejų milijonų rub
lių. Kur tik studentai buvo apsi
stoję, tai tuos namus visur sugrio-

Daugelis studentų,persirengę,iš
važinėjo namo. Man ir davė bi
lietą, bet aš nevažiavau, ba toli 
važiuoti, taigi bijojau, kad ant kp- 
lio kur nepakliūti į chuliganų na
gus. Jau šalta, o mano kinelis 
formos, kito neturiu, o teip va
žiuoti ■ negalima. Perbusiu kpkią 
porą nedėlių iki apsistos maištai... 
Neužilgio jums vėl parašysiu....

Mykolas Žilinskis.

Iii
Ir

Rev. Šelp. komiteto nu
tarimas. *

Į vargšams labiau rupi ekonomiški 
l reikalai negu tautystė. Apie tuos

tai, kuk L. S. D. P. padeda len
kams, o lietuviams ne.( ?Rd. )Darė 
Lietuvos darbininkėms, kurie kal
ba lenkiškai. Pridermė buvo su
jungti, ant kiek galima, į kupetą 
kuo daugiaus Lietuvos darbinin
kų. Todėl jiems reikalinga leisti 
raštai jiems suprantamoj isalboj. 
Tarp tų Lietuvos darbipinkų norė
jo veikti,nes lenkų socijalistų Par
tijos, žinoma, trauktų prie Len
kijos. Dėlto tai L. S. D. P. raš
tuose rasite daug protestų prieš 
Lenkų Soc. P. Ir kad kovo
jame su jais, rodo dar ir ta 
aplinkybė: cnatlyvasis Kapsukas 
piktinosi, kad L. S. D. P. abelnai, 
o ir snecijaliŠkai nori visai išgrū
sti lenkų socijalistus iš Lietuvos. 
Reikėjo bent pasiskaityti apie tai. 
Taigi mylėtoju lenkų partijos aš ne 
buvau. /

Lenkiškoj kalbčj yra išleista 
mažai raštų, užtai užsipulti nega
lima. Lai sulygina skaitlių raštų 
abiejose kalbose.

Antra vertus: * iŠ kur ištraukė, 
jog iš sudėtų Amerikoj pinigų 
jiems leidžiama?

Keistai, kad žmonės,nežinodami 
dalykų stovio, daro visokius užme- 
tenėjimus....

5. Laisvės Mylėtojas su trenks
mu varo užpuolimus ir siunčia per
kūnus ant mano galvos.
* Dėlei „atskirų revoliucijonių” 
duoda man pipirų. Nusimįs jisai, 
jeigu pasakysiu jam tą, apie ką jis 
nė sapne nesapnavo. Stato jisai 
juos man už paveikslą. Su mielu 
noru apsiimu sekti. Savo darbais 
nesigiriau, apie savo ypata nepa
sakojau, o jeigu rašiau, tai ne apie 
savo, bet kitų darbus. Lai paro
do jisai, kur buvau pasigyręs ar 
pasisakęs, jog tai mano darbas, 
kalbėjau vien apie L. S. D. P., o 
ne apie savę. Argi Laisvės Mylė
tojui tas nežinoma? Kam „cnatly- 
vų” kūdikėlių ypatybes parkelia 
ant kitų?.. .. ■

Toliaus, žinia hpie atskirus re- 
voliucijonierius pateko į Ameri-

Ant susirinkimo Brooklyne, 3 d. 
Šio mėn. Rev. Šelp» Komitetas, 
dabar susidedantis iš J. šliupo, J. 
Naujoko ir A. Bacevyčiaus, ap
svarstė revoliucijinių aukų reika
lą ir nutarė, kad visuomeniškas 
aukas, nusiųstas ant Dr. J. Šliupo 
rankų, padalinti lygiai: Lietuvių 
Demokratų ir* Lietuvių Sočiai 
Demokratų partijoms. Tas ko
mitetas teipgi nusprendė remti tas 
dvi partijas ir ant toliaus lygiai, 
nes juodvi Lietuvoje yra vienintė- 
lėms kovojančioms organizacijoms 
ir abiem vienaip rupi Lietuvos la
bas. O jeigu jubdviejų tarpe yra 
nesutikimai, tai tik dėlto, kad jos 
tūluose savo programų paragra
fuose nesutinka, bet dirba vienokį 
darbą. Šelpti tik vieną iš tų par
tijų butų vienpusišku ir neteisingu 
darbu. \Todėl Amerikos lietuviai 
privalo nepaisyti ant visų intrigų, 
kurias tūli musų geradėjai teikėsi 
iki šiol per laikraščius ir privatiš- 
kus laiškus kelti lietuvių tarpe. 
Užtaigi Amerikos lietuviai, kurie 
tik atjaučia savo tėvynės Lietuvos 
vargus ir kančias, ir jeigu velyja 
jai gero — tegul skubinasi su au
koms, nes šiame laike jos yra la
bai reikalingos.

Visas aukas reikia siųsti visuo
menės išrinktam kasieriui" Dr. J. 
šliupui, o jis kiekvieną auką pa
kvituos laik»MM-.uose ir išsiuntinės 
partijoms teip, kaip yra nutarta.

Šiuomi pat žygiu komitetas už
prašo visuomenę, kad pasiskubin
tų išrinkti į komitetą du nauju są
nariu į vietą pp. Širvydo ir Baltru
šaičio, nes juodu ant paskutinio 
susivažiavimo Philadelphijoje at
siskyrė iš komiteto. Juodu norė
jo, kad visas lietuvių, be skirtumo, 
sudėtas aukas atiduoti vientik ,,D. 
Balso” partijai. Su tokia juo- 
dviejų vienpusiška nuomonę mes 
trįs komiteto sąnariai jokiu budu 
negalėjome sutikti ir todėl juodu, 
asiskyrę gundo,visuomenę, kad sa
vo centais šelptų tik tą partiją,kat
ra jiems patinka.

būvio nesirūpino; kunigai, vietoj 
duonos aat senatvės, rodė po mir
čiai už vargus ir badą dangaus ka
ralystę lyg ant pasityčiojimo. 
Laikė darbininką už gyvulį," o Šėrė 
jį praščiau gal už naminį gyvulį. 
Argi reikia stebėtiesi, jeigu nu
skriaustų širdyse užgimė kartu-

liepsnojančio tėvynės aukuro. Bet 
tame darbe apsireiškė dideli ne
tvarka dėl stokos broliško visuoti
no ryšio. Vaidai pripildo mus laik
raščius. Rašėjas istorijos Lietu
vių emigracijos ir jos darbų Ame
rikoje turės su gėla širdyje papeik
ti mus nežinia, kokiu budu reikėjo 
veikti, idant tame darbe neįvyktų 
netvarka ir neapykanta vieni ki
tų. Taigi pavėlikyte senam ka
reiviui nurodyti motyvus, kurie 
reikalauja kuogreičiausio užbaigi
mo ir prašalinimo visų vaidų, kas 
link rinkimo ir dalinimo aukų.

1. Ne L. S. D. Partija varo re
voliuciją tik visa tauta.

sęs „Tiesos Draugas”, spaudinsis 1 draugystė laikys antrą sykį prakal- 
įgotiŠkomis raidėmis, kadangi lo-į 545 31 Kuodžio. Kalbėtojai pri- 
tyn+Škomis išleidžiamų ne labai1 bus Pittsburgo.
nori^Uetuviai protestonai skaityti. Į isiems aukavusiems ištariam 

edakcijos adresas: „Tiesos Drau- j širdingą ačių.
.gas Pub. Co., 1512 S. Juniper st., Juozas Stasiukelis.
Philadelphia, -Pa. --------------------

„Lietuvos skaitytojas. Vaizdelis H dabartinių at- 
Iš Cllnton, ind sitiKimu Ktialjoje.

13 d. gruodžio geležinkelio tru-1 Mieste Lisičanske, Ekaterinos- 
kis pagavo lietuvį Pranciškų Gu- Įlavo gubernijoj, Pietinėje Rusijoj 
dušauskį ir sunkiai jį sužeidė. Su-1 vra mokykla „Kalninis-tech- 
žeistą nugabeno į Sv. Antano Ii- niškasis Lisičanskę
gonbutį. ' yra keb fabrikėliai, o aplinkui mie-

Darbai eina čia gerai. Yra čia ' st* randas‘ angiekasyklos. Stu- 
12 šaftų. Ir iš kitur atvažiąvęs ga-1dentas to P*.Mykolas Ži
li darbą gaut. j linskis, rašo tokią gromatą savo

Lietuviški saliunai yra, ketuži. bro,iui kun* J* Žilinskui, gyvenam 
į čiam Bostone, iŠ kurios tai groma- 

pavienių apie 80. Tautiškais dir-!tos matyti, kas darėsi ir darosi Rū
bais neužsiimame, remiame už tai ■ 
Šinkorių barus. Merginos yra 5. 
Sutikimo ir' vienybės, nors ir ne-

Nelaimes ant geležinkeliu.
New York. Prie 110 sL susi

mušė du pilni žmonių geležinkelio 
trukiai. Prie to viena ypata likosi 
užmušta, o 40 tapo sunkiai sužei
stų.

Rkading, Pa. Terp Birdsboro j Lietuviškų šeimynų yra apie*$0, o 
ir Joana expliodavo geležinkelio 
mašinos katilas. Expliozijos trįs 
geležinkelio tarnai likosi užmušti.

Cvmbkrland, M o. Netoli Hu<į- 
sonville susimušė du geležinkelio 
trukiai. Prie to 5 geležinkelio tar
nai likosi užmušti, o vienas mirt|-

|Hn sužeistas.

Miels Broleli: Pas mus yra 
daug natajienų, kurias nėra galima 

■dirbame ant tautiškos dirvos, terp n* aprašyti, ba plaukai augštyn 
mus nėra. stoja, kaip pamislyji. -----

Tveriasi čia lietuviška pašelpi-1 mus mok*kk>s P*r nedėli vis 
nė šv.Juozapo Dr-tė. Prisirašė jau Derimav0 ir’ ?•«*»»*<*.’ sustraika- 
prie jos apie 30 sąnarių.

Ezpliozijos.
New York. Dirbant naujus pa

matus Waldorf Astoria bateliui, 
expliodavo dinamitas. Expliozi- 
jos šeši darbininkai likosi užmušti, 
o dusyk tiek tapo sužeistų.

New York. Kasant pamatus 
Altmano namuose, expliodavo di
namitas. Expliozijos 3 darbinin
kai likosi"sudraskyti,o septyni sun
kiai sužeisti. v±1

Galu ra i.
New York. Sudegė čia geležin

kelio stacija ant Hudson upės ir 
23 st. Nuostolius gaisro padary
tus skaito ant 600000 dol.

g DARBO LAŪKO.
l 5 Pittsburg, Pa. Darbai čia ir 
*»plMiiflĖse eina gerai, darbininkų 
be darbo nėra ir iš kitur pribuvę 
gauna darbą. McKees Rocks, 
Frankstowne, South Side, Brad- 
docke, Rankine, McKeesporte ir 
kitose vietose visos dirbtuvės dir
ba .*

5 Conneplsyille, Pa. South
ern ConneUsviile Coal & Coke Co., 

. aplinkinėse Masontown parengė 
240 naujų kokso pečių, prie kurių 
sausio mėnesyj prasidės jau dar
bai.

Cumberland, Md. Darbai ei
na čia ne geriausiai ir nėra vilties, 
kad greitai pasigerintų. Tayloro 
blėtos dirbtuvėse tik iš dalies dir
ba, didesnė dirbtuvių dalis stovi.

5 CoNNELLSVILLE, Pa. Hum- 
berto blėtos dirbtuvėse prasidės 
darbai nuo 8 d.sausio. Sligo dirb
tuvėse dirba gerai ir darbo yra pa
kaktinai.

1 Stiubenville, Oh. Praside
da darbai Popero blėtos dirbtuvė
se, bet dirba dar mažai; nuo naujų 
metų kėtina dirbti geriau.

1 Vanderbilt, Pa. Darbai ei
na čia getifi, darbininkų be darbo 
nėra. Ir iš kitur pribuvę gauna 
čia darbą.

1 Lavrence, Mas. American 
Wool Co, pakėlė nuo naujų melų 
ant 10% algas darbininkų.

T Clinton, Mas. Nassau 
■pinyčiose JFurnsdalėj pakėlė 
110% darbininkų algas.
h^^lasport, Pa. Sudegė čia 

PJtttsbur& Steel Co. Per 
|||||H'darbininkų atsirado be dar-

ve|r-
abt

Žinantis.

Iš Philadelphia, Pa.
S. L. L. kuopa laikė susirinki

mą. Sąnariams likosi išdalinta 
knygelė p. a. ,,Dievo piktadary
stės”. Musų kuopa pripažino,jog 
sudėti revol.pinigai padalinti gezai, 
komitetas gerai padarė, duoda
mas pinigus visoms veikiančioms 
Lietuvoj partijoms, o ne vieniems 
socijal-demokratams. Nutarė ne
duoti naudotiesi iš charterio soci- 
jalistų partijaų kadangi ji pasirodė 
priešininke laisvamanių. Reika
lauja, kad kankintinių kasa pasi
liktų ir ant tc^au, kaip iki šiol bu
vo ir pinigai, sudėti kelionėj dele
gato į Niderlandas, kad pasiliktų 
kasoj.

Į revoliucijos šelpimo komitetą, 
v etoj pasitraukusių iš joŠirvydo ir 
Baltrušaičio skiriame: Jurgį Kaza- 
vičių, o vietoj atsisakusio Stagaro, 
Antaną Stanelį iš Newarko S.L.L. 
kupos.

, Butkus.

Iš CIeveland, Ohio.
Čianykščiai lietuviai laike visuo

tiną susirinkimą, ant kurio žnao— . 
nes likosi užkviesti plakatais, išda- 
1 ir tais prie bažnyčios. Ir kunigas 
iš sakyklos pagarsino susirinkimą. 
{Susirinkimas atsibuvo 3 gruodžio, 
ant jo buvo ir kunigas Plaušinai- 
Įtis. Žmonių susirinko apie 400. 
Kunigas atidarė susirinkimą. Li
kosi išrinkti susirinkimo viršinin
kai: Dembaitis — pirmsėdžiu, ojo- 
kubenas — sekretorių. Pirmsėdis, 
trumpoje kalboj aiškino netiku- 
mą caro valdžios ir musų pačių 
nesusipratimus, dėl ko mes nieko 
Svarbesnio, iki šiol neįstengiame 
nuveikti. Kalbėjo apie musų sei
mą Vilniuje, kuris turėjo atsibūti 
4 ir 5 d. gruodžio (ten buvo tik 
lietuvių susivažiažimas. Į dvi die
ni tikro seimo, apimančio visus 
.tautos reikalus, atlikti ne galima. 
Rd.). Kun. Plaušinaitis aiškino 
ietuvių atbudimą ir užmanė nusių 

Sti telegramą vardu Clevelande 
ietuvių pirmutiniam Vilniaus sei

mui. Siderevičią kalbėjo apie Lie
tuvos istoriją, ir apie baudžiavą 
tausų tėvynėj. Kunigas Plauši
naitis aiškino, kad lietuviai galėjo 
be lenkų apsieiti ir krikščionystė 
butų ir be lenkų atėjusi į Lietuvą. 
. . Vitkauckas aiškino reikalą sių
sti telegramą Vilniaus seimui.
Cun. : ’laušinaitis antroj kalboj 

i iskino, kaip galinga ir didelė bu- 
’ o Lietuva.

Iš prakaltų susirinkę buvo už
ganėdinti. Pasibaigus prakal
boms, nutarta siųsti telegramą 

Pinigus persiūti- 
idėjo susirinkę.

ilniaus seimui.

jstoja, kaip pamislyji. Studentai 
Į mus mokyklos per. dyi nedėli vis 
i nerimavo ir, pagalioti, sustraika- 
vo.

Prieš 17 d. lapkričio (pagal ru
sišką stilių), kada; išėjo caro ma
nifestas, mes išleidome (savo per- 
dėtiniams) reikalavimus. Dieną 
17, tai yra ant rytojaus, atsiuntė 
mums iš Kalninio departamento 
telegramą, su žinia, kad caras iš
leido manifestą apie "įionstituciją. 
Mes studentai, skaitlųj^? 160, per
skaitėme tą telegramą pas savę sa- 
lione, paskui, pasiėmę raudon as 
vėlavas, supiaustytą caro portre
tą ir apverstą augštyn kojomi, 
pradėjome vaikščioti po visą mie
stą ir giedoti rėvoliucijonieriškas 
dainas: „Dubinuška”, „Marsilije- 
zą”, ,,Waršaw ianka” ir kitas. 
Teip apėjome visą miestą. Tar
pais, sustoję, skaitėme susirinku
siems žmonėms manifestą ir aiški
nome, kokiu budu jis mums atsiė
jo ir dėlko jį caras davė. Negana 
da to, studentai, perėję Visą mie
stą, nuėjo prie kasyMų vadinamų 
„Dogmara”, Skolkovski”, „Ar- 
szynovski”, teipgi į fabrikus sodos 
ir cemento. Svieto buvo labai' 
daug. Iš kasyklų užveiydos visus 
iškėlė aukštyn, kad paklausytų ca
ro "manifestą. Teip pasidainavę,, 
tykiai išsiskirstėme. A

Lisičanske yra apie 40 žydų, tai 
tš jų apie 17 buvo prie garsinimo 
caro manifesto ir priėmė demon
straciją.

Dieną 17.(t. y. už dviejų dienų 
po tos demonstracijos) buvo „ga- 
liuvka” (cariška šventė) ir popai 
po visas cerkves pasirūpino sukel
ti žmones anglekasikus prieš de
monstrantus, sakydami, kad tokio 
manifesto caras suvis neišleido, tik 
tokiu budu, girdi, socijalistai norį 
išvesti jus iš kelio teisybės. Visi 
popai buvo susišnekėję.

Po molebnei, kaip tik prašČiokai 
išėjo iš cerkvių, tuoj atėjo į musų 
mokyklos kiemą, kur buvo susi
rinkę daugelis studentų, ir pradėjo 
keikti ir reikalauti, kad parodytu
me caro telegramą apie manifestą. 
Buvo susirinkę tik pravadyriai ir 
jų buvo neperdaug, tai studentai 
juos išvijo iš kiemo. Pravadyriai, 
nuėję,pasakė .„chuliganams”, kaip 
juos čia vadina,arba „bosiakams”, 
kad buk studentai saką, kad tele- 
gramus turį žydai. Tada visi nuė
jo ant didžiausios miesto ulyčios, 
vadinamos „Doneckaja Naberež- 
naja”, priėjo prie žydų kromų ir 
pradėjo reikalauti, kad išneštų ma
nifestą. Žydai pasakė, kad mani
festas pas studentus. Tada chu
liganai pradėjo griauti kromus. 
Išrubavojo pirmiausia apie 4 krau
tuves žydų, o paskui pradėjo plėš
ti ir rusiškas.

Kada tas viskas darėsi ant didė- 
stT ulyčios, atbėgo pas manę ant 
kvatieros vienas studentas ir liepė

Lietuvos inteligentija kėlė tau
tišką supratimą, bet apie pageri
nimą būvio darbininkų nesirūpino 
visai, lyg jų visai nebūtų ir lyg kad 
jie nė jokio pagerinimo būvio ne
reikalautų. Turėjo ateiti kiti, ku
rie inteligentijos apleistą dirvą už
ėmė ir patraukė darbininkus, paro- 

2. Revoliucija, kad pasisektų, de >iem’nau'us- Iabiau tinkančius 
reikalauja Centralinio Komiteto iŠ *r suprantamus idealus. * \ * 
luomų ar partijų esančių Lietuvo
je*

Kentę per Čįelų dešimtmečių ei- 
| les turi tiesą rUgoti ant tautiečių, 

‘ 3. Tas Komitetu, kur aukos iš kad ’ie Bė at™* a?ie iuosu. savo 
visų pusių turi susilieti, vienas darbuose^.
gali teisingai spręsti ir perduoti l>rie4astl‘ dabar kylanii1 vaidų, 

j pinigus kur didžiausias yra re,ka- ! Pažastys va.dų buvo nuo seniai, 
. ir jis vienas atsakys akyse au- Į >os dabar žinoma,

■ kavusiųjų ir istorijos akyse. Pr ^*a ne tiek kab* tautiečiai, kiek
4. Rinkimui gi aukų gali būti l s*“1™05’kokiose J™ musM tėvv* 

. . tik du atsakantiejie Komitetai: tai į san|yKas K1 tas ^’vėrė ne tau-
menai, kūnų čion Lisičanske yra yr> Lietuvoie ir Amerikoje. tWiai’ Caro valdžia.

J \ * j 5. Siuntinėjimas aukų į įvairius Taigi re.ktų sykį visiem susi-
į prasti, pirmiausiai išnaikinti svsr- 
i biausią priežastį Lietuvos .vargų, 
o paskui jau galima bus išrišti ir

Kol

visų pusių turi susilieti, vienas darbuose’ Tas ir yra svarbiausia

1 apie 300, o kad butų atjoję kazo- r — •
kai nuo artymujų kasyklų, tai butų Komi7erūs”Euro7oje’7r.’ ne’t’v.7 
buvę į 700, bet t.e visai nes .rodė. kiška oesukoDtroiiuojama vai. 
Ofiaerai sakė? pasibuntavos, per- i dų utmetioėjimo vieoi kit;ems 
stos, o jeigu mes įsikišime, tai tą- kUidą. gali daug bjėdės savitarpinius nesutikimus,
syk daugiau gyvasčių pražus. Če- ir aukavusiems ir revoliucijai,truk- ant nJU#'* Kulės '““‘‘us
se buntų jr popai išėjo iš cerkvių dytį -og riR darbą> savvaidi5ką caro jungas, kol jo tarnai mus lai- 
su kryžiais ir neva pradėjo kalbm-1 su pini|rais paBie|K’imą pagimdyti, į kys ^Pančiotais, nė viena luomą 
ti chuliganus ir tamsuolius išsi- po priedanBa> kad. ir iic kėjė revo. | Lietuvos žmonių ne įstengs 

būvio. Išversti 
galimu, 

tik musų partijos

su kryžiais ir neva pradėjo kalbia- j su pin|jrais paaidgimą paKimdyti, į supančiotais, 
ti chuliganus ir tamsuolius išsi- priedanga, kad. .r jie kėlė revo-' Lietuvos *mo0,1 
skirstyti, norėjo žmonėms apmui- |iucjją ■ rinti savo buvic
Imti akis. Kaip pas.rodė, tai po- 6 Nekelkime revoliucims revo- I sost4 >«■» 
ličija ir popai buvo susimokinę. j |aaacajOt, 
Policija girdė žmonės degtine, po
pai ir sudėjo ant degtinės apie 200 
rublių.

Palaidoti savo draugus mums 
nedavė. Ant jų šermenų nebuvo Į 
nė vieno studento.*

Kaip parėjome į Licičan^ką, tai 
aš tuoj daviau telegramą namo, 
kad tėvukai telegramų atsių
stų kiek pinigu ba ant pane- 
dėlio taisėsi 5|ktŠtininkai vėl pakel
ti maištą ir mums būtinai reikėjo 
nedėlioj išbėgti. Pribuvova mu
du (su draugu) pas Susiedą kva- 
tieroje j>!prą dienų, aš nesulaukiau ] 
pinigų, tada paskolino Susiedas 10 
rb. ant abiejų, ir iŠ nedėlios į pa- 
nedelį, 8 valandą vakare, tose pat 
anglekasių drapanose išėjova vėl 1 
iš Lisčansko į girią, apie 25 vior- ' 
š^ąi nuo miesto. Ten pas vieną ’ 
atl^elČių perbuvova 3 paras ir vėl ' 
Sugrįžome į Lisičanską.

Per tas tris dienas čia vėl dailiai 
padarė. Sugriovė ir sudegino chu- ' 
liganai apie 12 kromų ne žydų; bet 
pačių kacapų. Rubavojo tuos, 
kuriuos liepė policija. Užmuštų 1 
nuo utarninko ryto iki seredos 10 ' 
valandai vakaro buvo 37, o sužei
stų labai daug. Vaiskas jau biskį 
pradėjo užstoti studentus ir inte
ligentus. w

Rytoj, tai yra nedėlioj, čia vėl 
ketina būt buntas. Ant pagelbos 
ketina ateiti kitų kasyklų chuliga
nai. Šiandie, apie 2 valandą, atėjo 
apie penki maištininkai į žydišką 
aptieką ir pradėjo smaugti žydus, 
kad atiduotų pinigus, ba, girdi, 
sumušime viską. Ant ulyčios pra
dėjo rinktis kiti anglekasiai ir 
miesčionįs, bet tuos penkis suėmė, 
o krūvą išskirstę.

Kaip parašysiu jums šį laišką, 
tai reiks eit pas Susiedą nakvoti ir 
rytoj visą dieną pas jį perbusiu, 
kad naktyj,arba rytoj rytą,chuliga
nai nesurastų, ba jie sakė, kad eis 
po studentų kvatieras.

Kasyklose visur buntai. Griau- 
ja mašinas, degina, šaudo viršinin
kus. Kas iš studentų nori kur iš
važiuoti, arba išeiti ant ulyčios, tai 
turi persirengti praščioku, o ne, tai 
tuoj gaus su lazda.

Ąnt stacijos Lisičanske kasdien 
atveža po kelis lavonus,’ tai kokį 
užmuštą studentą, tai iš inteligen
tų.

Bet ateis, turbut, kora Dit4o 
it ant popų. Kada popai perskai
tė cerkvėse caro manifestą, nors 
skaitė su dideliu nenoru, tai svie-

P»ge- 
caro 
Te

igsi-
6. Nekelkime revoliucijos revo- ' sost4 

je, nes caras pasinaudos iŠ ! KU' 
mus silpnybės vienu ar kitu budu. fada vienpusiavimo, o pamatys.
7: Komitetas Amerikoje turi būt: kad Part,JM lcn‘fvai duodas* 

vienas, ir jo pasielgimas negali | ’utaikr“ ®u U^^ka.s tekiais, 
būti niekeno varžomas pirmiau , 
negu užsibaigs revoliucija. Jeigu 
išrinktas neturi užsitikejimo — lai > 
pastato bondą 
turi būt jam siunčiamos.

Kun. V. Dembskis.

Dar atsakymai.
Užsipuolimai ant manęs, retkar-— bet visos aukos I — • - - -

1 čiais gynimas,pasirodo laikraščiuo
se, Ištraukiami nauji užsipuoli
mai. Negalima tuojaus atsakyti 
tdli gyvenant, bet verčiaus vėliaus 
negu niekados, o šeip iŠrodytų.jog 
prislėgtas argumentų ar plūdimų 

i, nė neži-

Kodėl mes ėdiimėsi?
Paskutiniuose laikuose apsireiš- 8Unkenybės vi>ai iiirau 

kė smarkus nesutikimai musų ei- j nodamas kur dėtis. ■ 
lė$e ypač terp tautiečių ir socija-1 
listų, smarkesni negu seniau bu
vę vaidai klierikalų su laisvama
niais. Mes žiūrime į tuos vaidus 
užgimusius teip svarbioj valandoj, 
kada reikia visos tautos pajiegų iš
kovojimui jei geresnes ateities ir 
stebimės, negalime suprasti, kaip 
tie vaidai galėjo užgimti, stebi-1 
mės, kad ne galime susitaikyti.

Vienok prisižiūrėjus geriau, tų 
vaidų galima buvo laukti jeigu ne 
dabar, tai vėliau, kadęngi jie yra 
Vaisiu nenormališkų sanlygų. Mes 
Šiądien renkame vaisius klaidų pra
ėjusių laikų. Nors ne mes esame 
tikrais kaltininkais, bet mes ren
kame šiądien vaisius kitų pasėtos 
sėklos, teip kaip caras Mikalojus 
šiądien renka vaisius piktos sėklos 
pasėtos prieš jį valdžiusių Masko- 
liją. Kas šiądien dedasi pas mus, 
kitur seniau buvo. Dar antai 
Lenkijoj socijalistų nebuvo, jie yra 
paseknrtė pakilusios pramonės, 
bet buvo iš pats pradžių, ne tik 
nuo panaikinimo baudžiavos, bet 
dar pirma, gili iškasta grabė terp 
inteligentijos ir kaimiečių. Inte
ligentija niekino kaimietį, tie neti
kėjo ir nekentė juodai apsirėdžiu- 
šio. Grabė savitarpiifio nesiken- 
timo, vietoj išsilyginti, gilinosi vis 
labiau. Tik dėl to nesikentimo 
1831 m. Lenkijos pasikėlimas li
kosi suvaldytas; einant visoms 
luomoms tuose metuose lenkai 
butų galėję atgauti laisvę, bet ko
vą atsėjo vesti vien inteligentijai, 
liaudis, su mažu išėmimu, pasikė
lime nedalyvavo. Bet ir paskui, 
ar darė ką inteligentija susiartini
mui su kaimiečiais ir darbininkais? 
Nedarė nieko, todėl ij grabe, at
skirianti vienos tautos dvi smar
kausi luomi vis gilinosi. Jeigu 
dabar Lenkijoj visos luomos eina 
iŠ vien, tai tą padarė daug augš- 
čiau pas lenkus pakilęs tautiškas

,,Lietuvoj",nr 4,6patiljx) dar ke
li laiškai. Atsakysiu ant jų.

1. Garjbis iŠ Brooklyno, N. Y. 
rašo, jog norėtų tautiško revoliu- 
cijinio komiteto Lietuvoj. Kito
niškų revoliucijonierių nėra, su
tverti komitetą revoliucijinį iš ne 
revoliucijonierių negalimas daik
tas. Gal Garbis patars kaip iŠ 
paukščio pieną gauti? Jei
gu . nežino, kas dedas - Lie
tuvoj, lai. patiria. Jeigu dar 
tebemano, jog. ir demokratai revo- 
liucijonieriai, lai nurodo nors vie
ną revoliucijinį darbą. Tų faktų 
jisai nepristatys, nes nėra.

2. Prie laiško Semisdiėnio re
dakcija pridėjo paaiškinimus, ku
rie neliudija apie jos neutrališku- 
mą, arba bent supratimą priežas
ties, dėl kurios eina ginčai. Au
kos renkamos, revoliucijos, o ųe 
kultūros reikalams.

3. J. Butkus pripąiniojo nemaž, 
o kai kur, didesniam briešo nuže
minimui,primelavo. \

Revoliucijinį darbą daro ir darė 
vieni socijaldėmokratai. Nežino
me nė vieno pralieto kraujo, kuris 
nebūtų padarytas socijaldemokra- 
tų. Užmušimas uredniko, moky
tojo, policijanto — jų darbas. Lai 
nurodo, jog veikusiejie visai neži
nojo apie L. S. D. P. Kam per 
akis meluoti, niežinant dalykų sto
vio? ,

Butkui ir liogikos stokuoja. Sa
ko socijalistai nori carauti. Tik
rai naujiena. Bet jeigu reikalau
jama daugiaus faktų ir liogikos, tai 
kur carizmas?

Meluoja Butkus,sakydamas, buk 
buvusio ,,Draugo”org.slaptą spau
stuvę turėjus. Nė vieno lapelio 
nėra slaptai atspaudinę Lietuvoj. 
Berods buvo afspaudinta ant lape
liui jog tai Lietuvoj spauzdinta, 
bet tai melas, jie spauzdinti užsie
ny j; pasirodo dabar, jog atsirado

ką per mano rankas ir pinigai per 
jas ir ten nuėjo. Kaip matai,tam
sta, tas dalykas nėra man svetimas 
ir gana gerai žinomas. O jeigu 
buvo jie „atskirais”, tai tame bu- j 
vo tam tikra priežastis. Bet Tam
stai pakol nepasakosiu. Palauk į 
metus, gal ir apskelbsiu daugiaus { 
dalykų.

Bereikalo Laisvės Mylėtojas už
sipuola dėlei nedavimo pakvi
tavimo. Jisai duotas. Pirm ne
gu barti, reikėjo pasiklausti Rev. 
Kom.

Keistai „laisvę” myli tasai 
raštininkas. Pyksta, kam talpina
mi raštai nepatinkami jam. Nori 
mat užkimšti gerklę. Tai nėra 
laisvės mylėjimas. Mes kitaip lais
vę suprantame. Gal L. Mylėto
jas atitaisys ir savo neteisingus už
puldinėjimus; reikia gi bent kiek ir 
teisybę mylėti.

6. Kun. Žilinskas prasitarė apie 
dabartinę politišką kovą. Jisai 
sako: tai ne lekmetis. Teip, ne 
lenkmetis, bet lietuvmetis. Ir tu
ri jisai popierinį supratimą apie 
kovą. Prieš kareivius, žandarus 
nori eiti be ginklų. Lai pabandy
tų teip kovoti Lietuvoj, be ginklų, 
seniai butų kaulai supuvę žemėse. 
Reikia dabar ginklų į rankas, o 
dvasios ginklas tai ne perkalbinė- 
jimas priešų, bet pačių kovojan
čiųjų susipratimas.

Gal Žilinskas nusistebėti, jeigu 
pasakysiu, kad yra kunigų, kurie 
duoda ginklams pinigus, duoda L. 
S. D. P. kaipo revoliucijiniai par
tijai, pašelpą. Žinoma, tai retas 
paukštis, bet yra.

7. Reikia atsakyti ir „Lietuvos” 
redakcijai. Detališkiau priseis

Rev. Šelp. Komitetas:
A. B-cevyčia,
J. Šliupas, 
J. ^Naujokas.

IŠ YISDR.
H Varšavoj, ant darbininkų va

dovų reikalavimo, likosi nuo par- 
davinyčių prašalinti visi Šildai 
maskoliškoj kalboj. Tarnaujanti 
ant Lenkijos geležinkelių pradėjo 
jau štraikuoti. Varšavoj štraikuo- 
ja dirbtuvių darbininkai ir pardavi- 
nyčių pagelbininkai. Visos mie
sto krautuvės * likosi uždarytos. 
Štraikai platinasi greitai visoj Len
kijoj.

U Paryžiaus laikraščiai pagarsi
no, buk garsusis caro vietininkas 
rytinėj Azijoj, tikra priežastis ka
rės su Japonija, admirolas Alėk- 
siejev, išdūmė slapti" iš Maskoliįos 
į užrubežius. Matyt pabūgo ar 
sūdo, ar gal revoliucijonierių.

|| Maskolijos procentinės popie 
ros užrubežhiose visur nupuolė: 
Berlyne mokėjo 75 rubl. už šimtą* 
Peterburge štraikuoja visi darbi
ninkai. Randas iš visų pusių trau
kia į miestą kariumenę.

II Prezidentu Šveicarijos likosi 
išrinktas radikalas Foster/o vice
prezidentu — Mueller: Naujas 
prezidentas turi 60 metų, buvo jis 
perdėtiniu vieno geležinkelio.

U Maskvoj bųyo sušauktas kai- 
miečiųj kongjpsas. Suvažiavus 
kaitffiėįių atstovams, juos Maskvoj 
suareBavo. Matyt jie susirinko 
ne pagarbinimui caro.

kitą sykį atsakyti, o dabar pasiro
dysiu sutuom: kreipiaus į visuome
nę, nes jos aukos sudėtos; sudėtos 
aukos revoliucijos reikalams, o ne 
visos jiems pateko. Kad nedaug 
galima buvo laukti iš privatiŠko 
pranešimo, spredžiau iš šito: net 
„Viln. Žinias” priskaitė prie revo
liucijonierių (?), turi kitą suprati
mą apie revoliucijinį darbą, negu 
paprastai suprantama; kas varo 
revoliucijinį darbą, galėjo suprasti 
iš straipsnių pirm to pagarsintų ir
nurodytų faktų, bet kitaip manau- 
tiejie tylėjo, nesipriešino ji| iš-

. || Poznaniaus laikraščiai p 
sino, buk vaikai lankanti n 
klas Lenkijoj sudraskė visas 
koliškas knygas ir išvaikė m 
tojus maskolius. ■

II Kijeve ir Jablonnoj 
joj) susibuntavojo karium< 
sibuntavojo teipgi kareivis 
nėj Modlin (Lenkijoj). 1

II Mieste Bogota buvo: 
nimas ant gyvasties J 
Reyes, bet nepasisekėJi

II Charkovo gu) 
suvirŠum 10000 1



LIETUVA

WRYS IR ŽMOGUS.
Pagal Schmel’j.

$nmburuą,-VQogas. grybus ir medžių žievę. 
Bet kaip iŠ riešutų voverė iAiina branduolį, 
arba kaip nugraužia nuo medžių kietų žievę?

Tų ji atlieka savo piaujančiaiff dantims.
Tų dantų voverė turi po du ki^kvietuame 

j žande. Piaujauti voverės dantyk panašus į 
[ ‘kaltelius. Norėdami^ nuo lygios lentos 
1 išpiauti medžio šmotelį, dedame kaltų po 

aštria kerčia,'taigi laikydami jo kotelį guls
čiai. Todėl tai ir palinkę voverių pianjan- 

4 ti dantys, su kandamu daiktu, padaro aštrių 
kerčių, kas palengvina perkandimų ir labai 
kieto riešuto ir nuskaptavimų ir kietos me
džio žievės.

Piaujanti voverių dantys turi butjabai 
tvirti. Teip yra ištiki*®: jie sėdi drūčiai ir 
labai giliai žanduose, kaip kalto ašmens ran- 

| Kenoj.

NAUJI RASTAI
LltvomaiiHi. Drama, keturiuo

.. ................ ■ T
Bobrai ant vandens iš medžių ir šakų | 

dirba sau namelius. Nameliai tie kyAo iA 
vandens kaipi apvalios kalvutės, juose yra 
gyvenimą-ir rtn... lai. Bebrai dirba teipgi 
gana augAtus užtvanus, kūnais ūžt en a | terj Atopaudinta Imi „Varpo“,
vandenį. Statydamas triobas, bobras amui -nite, iooa m. am pusti 
kinimui medžių ir šakų vartoja savo piau- Į Veikalas tas spauzdinosk pirma 
jaučius dantis, kurie turi tokių jau užduotį, I Varpe", dabar skyrium į kh^^- 
kaip žmogui kirvis. Kurdamas medžio šakų, atmuštas. Parašytas gerai^Kkę 
arba grauždamas žievę, bobras pritupia ant geriau negu daugelis musų oti^ 
paskutinių kojų if laiko tvirtai šakų terp nališkų dramatiškų raštų, jis til^ 
pirmutinių, kurias‘Vartoja kaip žmogus ran- perstatymui ant scenos, 
kas. Besidarbuodamas teip, žvėris remiasi: „voll>„ulllloJull,Jtul„ Mu>.
aut savo žvynais apaugusios uodegos. koitjųj rempauzumta i« „uai-

• lituko. Tilže lt»OA m. 1O pusi.
Pelių giminė. Raštelį tą ne vienas gal skaitė,

Stepų pele, arba chomiaks, turi SOcen-įkada jis talpinosi „Ūkininke". Da- 
timetrų arba apie 11 colių ilgio. Pirma gy- bar skyrium atmuštas, čia apra- 
veno tik stėpuose pietinės Maskolijos, bet *yū revoliucijonierilki sukilimai 
paskui Įiersikėlė į žmonių išdirbtas dirvas ir buvę Maskoliuj. Raštelis vertas 
laukams visoj j.ietinej Maskolijoj daug blo- perskaitymo, 
co daro. Planko parva rusvai palša, pana
ši į žemės purvų, dėl ko nelengva Aituos žvė
ris dirvose patėmyti. Stepų pelės gyvena 
olose, kurias pačios sau iškasa. Minta jos

Raštelis vertas

Voveres kaukuolis.
r * TAfft L *' J I ’ S- L J

Kiekvienas darbo įnagis, tame ir kaltas, 
iper ilgų vortojimų nudyla. Teip jąų i| piau
janti foverės dantys ant galo turėtų riudilti 
ir netiktu tam, kam juos žvėrelis vartoja, 
bet pas voveres tas neatsitinka, kadangi jie 
vis priauga nuo vidurinio galo.

Kalto tik ašmens padaryti iš kieto plie- 
u9- Ir voverės dantys tik iš lauko: uždengti 
kieta emalija; likusi danties dalis yra iš 
niinkštesnės kaulinės medegos. Besidarbuo
jant dančiui, ta minkštesnėji jo medega nū- 
sitrina greičiau negu kietoji emalija. Todėl 
tai galai piaujaučių.voverės dantų kaipi nu
tekinti į užpakalį, kaip kalto ašmens, jie vi
sada aštrus, kadangi žvėris, juos vartodamas, 
automatiškai kaipi nutekina, išgalanda.

Terp piaųjančių ir šakninių voverių 
dą6.tų yra gana didelis tarpas. Iltinių dan
tų “įjos neturi. Jie joms ir nereikalingi, ka- 

1 daugi voverės minta augmenims.
Kad augmeniškų maistų žvėries pilvas ir 

žarnos galėtų pervirinti. jį reikia pirma ge-, 
rai susmulkyti, kaipi sumalti.

Ėdant voverei, apatinis jos žandas slan
kioja tai pryšakin, tai atgal. Todėl tai ša
kniniai dantys-niala teip maistų kaip girnos 
grudus, _ .

• • Voverių nasrai siauri. Viršutinį lupa 
perskelta išilgai, todėl tai kandant, pigujan- 

• ti dantys išlenda laukan ir viršutine lupa 
apsisaugoja nuo sužeidimų.’

Ėsdama kų nors, riešutų ar skujų, vove 
re laiko terp pirmutinių kojų, kaip mes tų 
darome su rankoms, todėl ji gal i išvalyįti per- 
kųstų riešutų arba skujų ir išimti branduolį.

Priešų voverės turi ganą daug: medžioja 
ant jų lapes, pelėdos, bet didžiausių ji|, ypač, 
gi įpalšujų voverių, priešu yra žrtiogus, kuris 
medžioja ant jų dėl jų vartojam^ skrandoms 
kailių. Kaipgi nuo tų priešų ginasi tie ma? 
ži,'beginkliai žvėreliai? , j

Pirmiausiai, juos saugoja jaū tais, kad 
jie gyvena medžiuose,' kur bent gyvenanti 
ant žemės priešai negali pasiekti. I Voverės 

1 labai bruzgios, todėl nelengva, jas į>agaųti.
Rausva plauko parva. panaši į parvų žieves, 
saugoja nuo priešų akių.

Girdėjimas voverių labai išlavintas, i^io 
j< >s ausų nepasislepiu nė mažiausias baMis. 
Akys teipgi gero, todėl Jos mato iš tol^ ir 

I girdi prisiartinantį kiekviėnų priešų.
*S<fvo pirmutš jfcns kojoms. Kaip žmoįies 

su rankoms,’ vovere?iš šakučių ir žolės krau
ją sau lizdų, kuriame praleidžia ilgų žiepios 
laikų. Ugi ir tankus plaukai saugoja nuo 

'-žiemos šalčio. Apsisaugojimui ūuo bado, 
voverės ant žiemos rengia kaipi afuoduH iš
puvusių medžių skylėse, po šaknims arba po 
akmenims. . J ;■ 1

Daug, vienok, voverių žūva nuo žiemos 
šalčių, o dar daugiau išnaikina gyvi priešai. 
Voverės dėl priešų ir šalčio butų išnykusios, 

Jrįgu jos nebūtų labai vaisingos.
Alpinė pelė, arba surkas turi 50 centi

metrų arba 20 colių ilgio, gyvena Alpų, Pi- j 
renėjų ir Karpatų kalnuose iki rųbežių am-Į 
žino sniego. Tvirtais nagais, šitie žvėreliai • 
iškasa žemėj gilias olas, kuriose slepiasi nuo 
šalčio. Tose olose praleidžia ant žieminio 
miego 8—10 mėnesių, taigi visų, daug |lge- 

i snį angštuose kalnuose, šalčiu laikų. [Dėl 
rausvai juodo plauko sunku šituos žvėrelius 

! patėmyti net ereliams ir vanagams.
Bobrai turi 80 centimetrų arba apie 2 

pėdi ilgio. Gyvena jie Europoj, Siberij<Įj ir 
šiaurinėj Amerikoj. Kailiai jų brangu^, to
dėl persekioja šituos žvėris medėjai. Euro
poj daugelyj vietų jau šituos žvėris beveik 
išnaikino; pasitaiko tik kur nekur pietvaka
rinėj Maskolijoj, Vokietijoj upėj Eltoj ir 
nedaugelyj kitų vietų.

»i . Stepų pelės.

Bobrai.

.Bobrai vandeniniai žvėrys. Todėl plau- 
[ų kaipi permirkę taukuose, ueperšlam- 
bkunas kylio pavidalo, kas palengvina 
fcinėjimiĮ vandenyj; ant paskutinių kt^įy 
■ sujungti plaukimo plėvėms; ausis ir 

nerdamas, žvėris gali uždengti ypa- 
A uždangoms. >

visokių augmenų vaisiais. Velka į savo olas 
kviečių ir kitokių žmonių auginamų augme
nų grūdus, kur rengia sau aruodus. Grū
dus kemša į ypatiškus, gamtoe duotus krep
šelius ir juose pergabena | olas. Nors su- 
krauju savo |aruoduose gana daug grudų, 

bet jų žvėriui-neužten
ka ant visos11 žiemos. 
Todėl tai stepei jielės 
į»er didesnę žiemos da
lį išbūva žieminiame 
miege. T Stepų Įielės 
labai vaisingos, todėl 
jos pietinėj .Mahkoli- 
joj labai daug blogo 
pridirba laukams.

* Laukine pelė ma
žesnė už pirmiatis ap
rašytu. bet ji teipjau 

vaisinga ir teip jau daug blogo laukams pa
daro.

Naminė pelė ir žiurkė turi labai aš
trius dantis, kuriais pragraužia ir kiečiau
sius daiktus, išėmus akmens ir metalų. Vei
siami neišpasakytai greitai, todėl Aituos ne
geistinus sutvėrimus, kur jie prisiveisia, ne
išpasakytai sunku išnaikinti. Dėl palšo- 
plauko panos, ypač naktyj, kada šitie žvėrys 
lenda iš savo olų, labai sunku juos jiatėmy- 
ti. Palšosios žiurkės persikėlė iš Azijos į 
Europa tik 18 šimtmety j ir rado jau Eurojioj 
juodąjį-žiurkę. Terp jų užgimė smarki ko
va, kuri pasibaigė tuom, kad palšoji. atėjime 
išstūmė senajjį europinę.*’ Palšoji žiurkė iš 
Europos prisigriebė į Ameriką ir Australijų 
ir čia teipgi prisiveisė ir daug blogo padaro.

Zuikis arba kiškis turi 75 centimetrų 
arba pėdos ilgio. Šitie žvėreliai yra la 
biausiai persekiojamais žvėrims gyvenančiai- 
laukuose. YJisi draskanti žvėrys ir paukš 
čiai gaudo zuikius; net varuos ii šarkos ir 
tos užpuola ant beginklių zuikučių. Bet di
džiausiu zuikių priešų yra žmogus, kuris me
džioja ant šitų žvėrių dėl jų gardžios mėsos. 
Rodosi, kad ta daugybė priešų butų turėjusi 
jau seniai ant žemės paviršio išnaikinti zui
kius, bet jie vis dar gyvuoja. Kas gi juos 
gina nuo priešų?

Zuikys savo priešus patėmija iš toli. 
Matymas ir vuoslės zuikių nors ir negeriausi, 
bet užtai girdėjimas išsivystęs labai: mažiau
sias žolės sukrutėjimas prikelia iš miego. 
Savo dideles ausis zuikys gali kraipyti į vi
sas puses.

Zuikių plauko parva panaši į parvą že
mės, kurioje jie daro sau gulyklas. Net me
dėjas kartais praeina pro zuikio guolį ir jo 
nepatėmija. Kol tik tas yra galimu, zuikys, 
nors mato priešų, nebėga tuojaus, bet sten
giasi ant vietos pasislėpti. Kaip tik supra
to, kad priešas jį patėmijo, tųsyk pašoka iš 
guolio ir bėga, darydamas didelius šuolius.

Kadangi visas zuikio kūnas laibas, tai 
bėgant, jis lengvai perpiauja orų, jis jo bė
gimo negali stabdyti teip, kaip bėgimo žvė
rių turinčių platų kūnų.

Užpakalinės zuikių kojos ilgesnės ir 
tvirtesnės už pirmutines; joms išsitiesiant, 
visas kūnas pašoka tolyn gana toli, užpaka 
linės kojos teip mat meta visų kūnų, kaip 
sėdoko lankas vilyčių, nors ir neteip toli. 
Kadangi užpakalinės kojos daug ilgesnės už 
pirmutines, tai zuikiai gali lengvai užbėgti 
net ant stačių kalnų, krantų, net ant tokių, 
ant kokių kiti žvėrys negali užbėgti. Bet 
užtai bėgant mio kalno, jie kartais tiesiog 
nusirita, kadangi negali užlaikyti lygsvary- 
stos.

Nugara zuikio teipjau lanki kaip ir ka
tės, ji teipgi prigelbsti bėgant, teip kaip ka
tėms šokant. Todėl zuikiai gali greitai pa
daryti didelius šuolius, jeigu vejantis prie 
šas, paveikslan, šunes, per arti pribėga.

Ant pirštų galų yra tvirti nagai, ku
riais, darydamas šuolius, įsikabina į žemę.

Bet visos tos palengvinančios išsigelbė
jimų nuo priešų ypatybės neapsaugotų zui
kių nuo išnaikinimo, jeigu/jie nebūtų teip 
vaisingi. Zuikė per metus’gimdo vaikus L- 
5 sykius, kiekvienų sykį po 2-5 zuikučius.?

B

Galva Stepą pelės. B ir E = 
krepšiukai grūdams.

(Toliaus bus )

Kas reikia žinoti ir atminti 
kiekvienam darbininkui. Antras 
pataisytas spaudimas. IszleisDs 
Lietuvos Boeijal-Demokratu Par
tijos. 11h 1,5 m. lAMidoue. <12 
pusi.

Yra tai antra laida. Pataisymų 
ne daug Čia yra. Telpa čia labai 
naudingos žinios musų darbinin
kams apie jų padėjimą ir reika
lus.

Kazokai pildo caro paliepima. 
Fotograiiszkas {^veikslas didelio 
4® formato. Kopija abrosdo len
kiuko teplioriaus Kossako. Isz- 
leista J Bagdžiuuo.

„Darbininku Balso“ Nr. 1O.
Telpa čia; šalyn kunigai išda

vikai. Karas pasibaigė. Japonų 
laimėjimo pasekmės. Kam plėšia
mi monopoliai. Sugriauti mono- 
pąjįiai. Žinios iŠ Lietuvos. Lie
tuviai sFetur. Kalinio žmogus. 
Valdžios žmogžudystė. Partijos 
pranž$imai.

V a t i n i n k a s, išleidžia
mas syeį ant mėnesio. Gedimino ir 
Mickevičiaus, Boston, Ma«.

Hygieniškas tai neva laikraštis; 
jeigu jis užsiimtų pamokinimu hi
gienos, butų naudingu, bet čia ir 
ta hygiena ypatiška, semta iš viso
kių apgarsinimų. Kalba teipgi su
darkyta. Nežinia todėl keno nau
dai išleidžiamas tas laikraštis. >

Dirva N. 4. Už lapkritį, 
i šitame numery) musų kunigų iš
leidžiamo laikraščio telpa pabaiga 
! Dr. Pietario apysakos p. a. Algi- 
muntas. Daugiau tame „apŠvie* 
stesmujų lietuvių” laikraštyj nieko 
nėra. ,

Kas telpa šitoje knygutėj, aiški
na tą pati jos užvadinimas. Susi
pažinti su tuom reikia ypač dabar 
Lietuvos žmonėms.' Mes mat su 
caro valdžia kovojame už tokius 
rinkimus.

A. Adata. Užburtas 
Kunigaikštis. Komedija- 

r vodevilis iŠ vokiško verstas. 15 
pusi.

Pats veikalėlis ne prigult prie 
geriausių, o ir tą patį dar sugadino 
vertėjas, bet ir sugėdytą, praleidi
mui laiko, galima skaityti.

Apie žmonių atsto
vus (kam jie renkami ir kaip juos 
rinksime). Rusiškai parašė ,P. 
Muskalblit, vertė. P. Višinskis. 
\ ilnius. 1905 m.
sos" Bendrovės. 46 pusi.

Aprašytos čia pareigos žmonių 
renkamų atstovų, o pažindami jų 
pareigas,žmonės gali žinoti, kokius Į 
atstovus reikia'rinkti. Knygutė 
ta lietuviams labai naudinga, kurie 
iki šiol ne mokėjo rinkti vhlsČių 
atstovus: rinko ne geriausius, bet 
tokius, kurie, ant pavaišinimo rin 
kėjų, daugiausiai pinigų išleido.

Apie ( 
nuo jos atsigin 
nius. 1905 m. 16 pusi.

Kaip padaryti m o n u š. 
Nuodugnus aprašymas 63 monų. 
Surinko, parašė ir išleido jonas II- 
gaudas. Chicago, III. 96 pusi.

t i rašyti. Sutaisė ir išleido 
P. Mikolainis. Tiljtėjr. 1905 m. 
24 pusi.

Knygutė naudinga norintiems pa
tiems išmokti rašyti, žinoma,jeigu 
jie moka jau knygas skaityti. Ne
mokantis skaityti rašytine išmoks* 
pirma turi išmokti skaityti, o pas
kui jau galės ir rašyti išmokt.

Knygos išėjusios Masko-

Bažnytinis Seinų vy
skupystės vadovėl is, 
Vilniuje. 1905 m. 93 pusi. .

Balsas B a i a n d e I ė s ar
ba M a ž a s š a 1 t i n ė 1 i s my
li s t ų D i e v 6. Vilniuje. Išlei
stas Juozapo Zavadskio. 1905 m. 
725 pusi.

G. P. Krislai. Vilnius. 
1905 m. 59 pusi. Išleista Auš
ros". ‘

Telpa čia 7 vaizdeliai, verti per
skaitymo.
patrijotiška. Knygutė verta per
skaitymo.

Tendencija jų grali,

Trumpas vadovė fi s 
s v i e s t i n i n k y s 14 s. Para* 
šė J. Sneigelevičia. Varšava. 1905 
m. 15 pusi.

Knygutė šita naudinga ypač Lie
tuvos gaspadinėms. Kas telpa 
joje, tą geriausiai rodo pats užva* 
dinimas,

Kaip tok) darbą pavadin
ti f

Fo tokiu antgalviu p. J. O. Sir
vydas patalpino lietuviškuose laik
raščiuose savo atsišaukimą. Terp 
kitų išvadžiojimų, atsiliepimo au
torius labai nusistebėjo ir išreiškė 
neužganėdinimą,kad mes,didžiuma 

Išleist. „Švi^ ““‘V0”,'
Bacevičia, Dr. Šliupas ir aš, 3 d. 
gruodžio padalinome aukas už 
Lietuvos laisvę kovojančioms par

tijoms ir tą padarėme be pp.širvy- 
Įdo ir Baltrušaičio žinios, kurie jau 
ir pirma garsinosi sąnariais „bu
vusio komiteto." Kaip ten* ne 
butų, ar aukos padalintos gerai, 
ar ne gerai, bet visuose komitetuo- 

, se pildomi yra nutarimai daugu- 
i mos, o ne mažumos. Kur mažu-

cholera i r kaip ma Qe norį pasiduoti daugumai, 
•I- ten ji pasitraukia nuo veikimo.

Ar musų atsiskyrę nuo komiteto jo
Raštelis tas, surengtas Dr. A. V. sąnariai, ne sutinkanti pasiduoti

tilpo ,,\ ilniana Žiniose L dabar nusprendimams daugumos, išrado 
sk\num atmuštas kaipo knygutė, getesnf sprendinrų būdą? Jeigu 

savo išra
dimą ne garsina? Gal dauguma 
privalo mažumos prisakymų klau- 
.»yri?< • ...• ]

Musų niekintojai ir-petkijai jau 
seniai garsinosi atsiskyrusiais. Ka
da, pirm padalinimo aukų aš iš- 
ziiinfinėjau komiteto sąnariams 
raštą, kad pinigai esanti pas ka
steriu, Dr. Šliupą, butų išsiųsti, 
kad jie Amerikoj negulėtų be nrti- 
dos, kad butų padalinti: sosijalde- 
mokratams, draugieČihms ir demo
kratams ir tą laišką pasiunčiau 
Baltrušaičiui,kad-perleist-ų per ko
miteto rankas, tai jis ne tik nesiun
tė, kur reikėjo, bet su savo laišku 
sugrąžino atgal (laišką tą priiinn- 
č.iu „Lietuvos* redakcijai, kad ma
tytų, kaip elgiasi tūli buvusio Rev. 
Šelp. Kom. sananai), Rašte ta
me Baltrušaitis terp kitko, pasa
kė: ,,mudu su Širvydu niekuomet 
nepritarsiva tpkiam padalinimui ir 
išsiuptjmui pinigų, todėl daugiau 
nėra ką tarties! ir ;rąŠmėtis ‘su 
viens kitu. Musų komitetas juk 
jau iširęs.*]. Tokie yra žo'džiai- 
buvusių dvieju sanirių Rev. š?lp. 
■Kom,. • Jie suttauĄė visus, ryšius, 
išstodami iš musų farpd, <r dabar

Kas joje telpa, tą aiškina pats už-! (eiPi taį kQ<lėl' a’pie 
vardinimas.

Pavasario rytmetį. Da
vatka. Burtininkė. Parašė Laz
dynų Pelėda. Vilnius. 1905 m. 
Išleista Šviesos Bendrovės. 23 
pusi.

Telpa čia.trįs vaizdeliai, geri pa
siskaitymui, parašyti gerai, ir uži
mančiai. -

Duona! Basi vaikai. Dek- 
tukat. Senelis. Ponaitis.' Para-' 
šė Jasukaitis. Išleido „šviesos” 
Bendrovė. Vilnius. 1905 m. 27 
pusi., ; . . ’ I '

Telpa čia pepki trumpi vaizde
liai parašyti gerai, užimančiai ir 
kalba gera.-: Knygutė verta per
skaitymo. . ’. . ‘

Poliaus B e r 6. Dievo 
Galybė. Su daugybe piešinė
lių. Versta iš prancūziškos kal
bos. Vilnius. .1905 m. . 136 pus
lapiai. • f

Yra tai trumpa, jachtos istorija 
jau pasimirusio prancūziško popu- 
liarizatorutus mokslų, profesoriaus 
Paryžiaus universiteto, ne Pqha,us 
Bėro,tik Paul'o Berto. Mat musų 
raštininkai Ue gali priprast) rašyti 
svetitnas pravardes teip; kaip jos .vėl rugoja, kad- mes pinigus be jų 
ištikro rasosi, bet jas iškreipta padalinome ir padalinome teip, 
teip, kad tankiai negatirha nė žino- kaip mums rodėsi, teisingai. ’ Mo
ti, ką turi reikšti, kadangi ir iCtari-1 ša, pats vandenį drumsčia ir dar 
mą perkeičia. Tokius ' neatsakan- * ‘ 
či-uš1 perkeitimus ypič mėgsta da
ryti Europos lietuviški raitininkai. 
AugŠČiau*pafninėta knygutė pamsė 
kinanti ir naudinga. ’

A' d a 1.*> P r a d i n ė G e o*

rėkiau ‘ , V .1
", Patarėjas Re v., šrlp. Kom.

J . ‘Naujokas. •’

Nuo Išleisim ė*.

mėą skritulio ir Lietuvos. 1906 m. 
Išleista A. Macejevskio, Rygoj. 
63 busi.

Yra'čia matematiškoji geografi
ja ir trumpas žemės aprašymas ir 
ant jos gyvenančių žmonių. Ant 
pabaigos telpa labai trumpas, vos 
ant trijų pusi. Lietuvos aprašy* 

Pridėtas ir Lietuvos žemla-mas.
pis.

D. Koropčevskio, U r- 
i s žmogus. Su 24 pie- 

lš' rusų kalbos vertė 
Vilnius. 1905 m.

šinėliais.
Kaz. MiŠkonis.
35 pusi.

Yra tai trumpa prieš-istoriškojo 
žmogaus, kada dar žmones nesida- 
lino j tautas, istorija. Knygutė 
naudinga ir verta perskaitymo.

Lietuvių pasakos o 
vaikų rinkinys. Vilnius. 
1905 m. 69 pusi. Išleista „Auš
ros*^.

Telpa čia 38 pasakos. Ar jos ge
ros, ar ne, apie tai nėra kalbos: jos 
žmonių sudėtos, o rinkėjas jas iš 
žmonių lūpų surinko. Yra tai 
žmonių literatūra, o į ją reikia ki
taip žiūrėti, negu į kitokius raštas. 
Autoriumi patilpusių čia pasakai
čių yra musų tauta.

Pilėnų Kunigaikgštis. 
Tragedija 5 veiksmuose. Pagal 
Kraševskio apysaką „Kunigas". 
Parašė M. Šiaulėniškis. Ryga. 
1905 m. 91 pusi.

Drama parašyta pusėtinai. Jei
gu ji ir ne paranki bus perstatymui 
ant scenos, tai gera ji pasiskaity
mui.

Eschilis. Prikaltas 
Prometėjus. Drama. Vertė 
T. Š. Vilnius. 1905 m. pusi.

Escbiles, ne Eschilis, kaip ver
tėjas pravardę perkeitė (mąfmes 
papratę perkeitinėti svetimas pra
vardes ir „Viln. Žinios" dar nė 
vienos pravardės ne padavė ne 
perkeistos), buvo pagarsėjęs gre- 
konių dramų raštininkas. Jo dra
mos, nors parašytos apie 2000 me
tų atgal, skaitomos ir dabar, kas 
rodo jau jų nemažą vertę. Kny
gutė verta skaitymo; perstatymui 
vienok ant scenos reikia specijali- 
stų aktorių.

Visuotinas, lygus, 
slaptas ir betarpiškas 
balsavimas. Vilnius. 1905
m. Išleista „šviesos". 14 pusi. įgadina.

m ę n t o r i u s. Su paveikslėliais. 
Parašė Strazdas. Vilnius. 1905 
m. 81 pusi.

Reikia Lietuvos vaikams gerų 
elementorių išsimokinimui skaityti. 
Gaila, kad išėjęs po augščiu pa
duotu užvadinimu ne gali užganė
dinti lietuvių, kadangi, matyt, ele
mentoriaus autorius pats ne mo
ka gerai lietuviškai rašyti.

ba nerkvišku, nesigin&dinančiu ir 
surųgusiu, je» jokia vaistas nesi* 
mato atneŠiant jokio palengvini* 
&o, Tri neri o Amerikoniškasis E* 
liksyras Karčiojo Vyno tikrai pa
gelbės nes jis veikia tiesiog ant 
oi ganų gromuliojimo.o per juos ant 
viso kūno. Duoda stiprius nervus, 
sveiką skilv| ir geriausią gromulioją 
(gaunamas visose aptiekose arba 
pas patį pabrikantą Juozape Tri- 
nerj, 799 So. Ashland ave.g Cbicą* 
go, III.

_________ L.JU_1!! IBHMĮĮj
6 d. sausio, Laudanskio sa^ 

bus traukimas pavesto ,,Aušrai 
Dr-tei Juozo Kuodžio abrozH 
Atsibus 6 va*, vakare.

Draugysčių Rekalai.
Didelis Baliua.

Chicago. Li uosy bes Drta parengė di
deli balių nedalioj, 31 d. gruodžio ežiu 
metu Freiheit Turner salele 3417 8. Bal- 
•tod it. terp 34 ir 35 u). Balius prasidės 
8 vai. po pietų, ložengs vyrui su mote
rie 25c Bus tai pirmutinis balius po 
Kalėdų linksmam užbaigimui senu me
lu, lodei visi lietuviai ir lietuvaites kuo- 
skaitlingiausiai kviecziami atsilankyti 
ant szito puikaus baliaus ir gražiai pasi
linksminti.

laitu t prasidės

“Lietuvos” AgentaK
NEW YORK. N. T. »

A. LesDiewtkit, 144 R.Houztoc 8t. 1
So BOSTON, MA6S. |

Nikod. Gendrohz. 194 Athenz StreeB
NEWARK, N. J. |

V. Ambnzevioziz. 178 Ferry »L
A- Sūnelis, 24 Wect St.

BROOKLYN. N. Y.
Sun. Rinketrieziua, 73 Grand et

SHENANDOAH. PA
Andriui Miežis. 133 8. Main it.

WATERBURY, CONN.
Vincas Žubrickai
Jonas Žemanuuckas, 39 W. Porter St,

NEW BRITAIN, OONN. |
M J. Cheponis, 72 Jubilee 8t^ ,

Komitetas. 
(2»-XII>

LletuviNzlMM Koncertu ir Baliua.
Atsibus 30 gruodžio Kensington, III., 

2503 Kensingtoa ar., Turner Bali. Dai
nuos choras Draugystes Giesmininku Dr. 
Kudirkos. Bus prakalbos garsiu kalbė
toju ap'e paredims revoliucijos Lietu
voj. Dskliamuos 8 mstu Kabaszinskiu- 
te. Inžanga 25c. Prasidės 8 valanda 
vakare. Vaikams Ifeiuviszkai mokin
tiems, lankantiems mokykla dykai. Pel
nas naudai darbininku Lietuvoj.

Komitetas 74 kuopos Sus. Liet. Am.

Pa jie^zkojlniai.
Pajiesakau uvo broliu Juozapo ir 

Prsnezinkaus J|kstcziu, 25 mietai kaip 
Amerii^je, jie^pa Suvalkų gub., Nau- 
miesezid-psv., Katilių kaimo. Jie patys 
ar ku kilu teiksis duoti iineadresu:

Ant. Jaksžtis,
821 Bank st., VVaterbuty, Conn.

CM>—XII)
• t •

Pajiuzkau-savo tėvo Jono Mikolavi- 
eziaus, Kauno gub., Raseinių pa v., Gir
kalnio parap., Kęrtniu kaimo, 17 metu 
kaip' Amerikoje. Jis pau ar ku kitu 
teiksis duoti žinia adresu:

Jonas Mikolailis,
17 Biar St. Ansonta, Conn.

Psjieszkzu apaivedimui vaikins terp 
23 ir 28mmylinezio apszvietima. ne 
mažesnio kaip 5 pėdu 8 coliu, dirban- 
czio ne mainu darbe. Auiszankti adre-

BALTI MORE. M D. ‘
L. Gzwlts, 2018 N. Wahingion ti

PBILADELPBIA, PA. i
M. A. IrnotM, 1028 So. 2nd 8tJ

* SCRANTON. PA. 
Jouph Petrikis, 1514 Rom Are.

PITT8BUĘG, PA. , - ■
Joną Ignotas, 13 Diamond 8qua>e 8.8. /1

* .. ELIZABETB. N. J. 
Dom. Bocslciu, 218 First st.

VBSTVILLE, ILL. ‘
V. 8. Kreivergsi

BROCKTON, MAS8. 5
Petru Marcinonis, 83 Blendale, St.

MINER8V1LLE, PA
Juozas Ramanausku, 

8PRINGFLELD, ILL.
J. Klembauskas, 2028 Peoria Road

.Keliaujanti Agentai.
Jur. Kazalčevicziė 
K.Rutkus, 
Felik. J. Gal įpina

Kur gali gauti ,,Lietuvą” 
, „Lietuvoe” redakcija turi aro agentu} 

bBrooklyee, PhiladelpMjoj, ir Baluiaore

' Neienola,
924 33rd d -Sta'60. Chicago, Ui.

Reikalinga moteriuke ui raspadioe 
prie mažos familijos. Turi mokėti gerai 
valgHis pataisyki. AlsiszaukU in ,,Lie
tuvos” redakcija.

Reikalingas bartendens mokantis ang 
links kalba biskt. Gera mokesUĮs. At- 
siszaukit pas *

D. K VValshiaa,
1138 8. Oakley av., * Chicago, Iii

Reikalingu vyras suprantantis po bu
ki darbe buesernvs ir grosernu; teipgi 
reikalinga suimydojs mergina ar nsnle. 
Ataiazaukti adresu:

V Ažuka*.
8486 Viocennes Rd., Chicago, III.

Batai agentu adresai. .
Brooklyn. N. Y. *

E. Froomes, 73 Grand st.
Pbiladelpbia, Pa.

M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd St.,
Baltlmore. Md. 

J Morran,
8. E. Cor. Sharp A Camden

Pas aituos agentus gausite ..Lietuva" 
ui 5c. kas subeta.

Pasargos Skaitytojams.
1). Kada tik raszai laiszką į “Lietu 

vos” redakciją, visada pareszyk ant

Aukoti reikalam* rcvotiucHinio
r____________ judėjimo MankolijoJ.
Lietuva” po Brooklyn. N. Y. V. Psullukdnis. A.

It lt ■ Vyto, J.BAlirusssius. J. J u nevi ežius, J. 
Kazakevicze po S1.00; J. Czivivinskas 
25c Via# >5.25.

Wilson, Pa. ProfM. K. Jaskauckas

Turime u* garbę pranešti savo 
skaitytojams, kad ,JL 
Naujų Metų pradedant su No. 
išeis padidintame formate. Bus 8 
puslapių 7 koliumnų vietoje dabar
tinio formato 4 puslapių 8 kolum- *3 00; D. Liekaviczia. J. Stosi u kėlu, A. 
nų. Tajgi beveik dvigubo didu
moj’ Prekė prienumeratai pasi
liks ta pati, tai yra #2.00 ant me
tų. Bus tai didžiausias lietuviš
kas laikraštis sviete. Į

Visus lietuvius mylinčius skaity
mą kviečiame užsirašyti „Lietuvą" 
nuo Naujų Metų, o skaitymo ture- 8. Kelnu na, ‘J. Gedgaudas, A.
site į valias. Teipgi kviečiame puemeukit. J. Racikauckas. K. Dar- 
visus senus skaitytojus, kurių Į gis. J. Polubssas, J. Kruopiai U. Stosiu- 
prenumerata pasibaigė, atnaujinti I kiūto. Nežinoma po 25c.; T iatovtokia- 

... , u < ta. J. Liaksvicxia po 10c. Viso 224 35.ją. Kieba ienas skaitytojas gaus ltl Kitahdia Iroo Works, Mc. J.Bul 
šįmet 2 kalendorių pregento. Ka- skis ir J. Kiimsvicse poli 00,. P. Lauka 
, *. . | V. Gataveckas po 50c ; S Aussiurs <2.00
lendonai yra vienas knygutės for- V|w w po uiti „ Lietu vo.“
moję, kitas sieninis, šio meto ' redakcijai.
sieninis Kalendorius, yra visas lie-; ■ — ■ -----
tuviŠkoje kalboje. 'Jis parodoj 
šventes amerikoniškas, lietuviškas O 
ir katalikiškas kiekvięrio mėnesio. lOv

Yra tai geriausias sieninis Kalen-1 tte<iakcijoj.
dorius iš visų seniau išleistų. Už•ltu^o,’ vbiu Kom 
sirašykite „Lietuvą” ir visi gausi 
te minėtus Kalendorius dykai. >

„Lietuvos" Išleistuvė. ■

Vilku po 11.50; J. Rudvalia 11.25; J. 
Albauakit. kun. J. H ai abu rd a, J. Lieka- 
vicala. kun. Dilioms po SI.00; F. Staniu-j 
uaa. A. Butkus, F. Baronas, 8. Dovi-, 
dauek ia po 75c; K. Knobika, B. Žukas," 
J. Staniuose, P. Krivida, A. Bartkus. T. 
Bartkus, F. Knostis, J. Burnines, J.Juk- 
nėviesia, Racikauckas, A. Andrei
ka po 50c ; K. Mikelionia 4Oc ; V. Burd-

2) . Kada reiaalauji permainymo
so. visada paduok ir sena j i savo adrese. 
Jeigu pats.gerai rąžyti nemoki, toi a- 
dreaa duok kitam, geriau mokanczlam, 
paraazyti. . ’

3) . Jeigu iszperki “Money 
tai nelaikykie jį pa save, bet 
redakcijai, nes be ‘•Orderio’*
negali pinigu isz paeito gauti, 
cik sau tik mažele balta] koreziukia, 
didesnėje, mėlyna prisius k redakcijai.
‘ Money Orderį” siuskieprastoje groma-', 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti paeiti ne m m markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba Money 
>rderi”. Biuncziant markes, reikia jas 
įdėti įlaiszka liuosas. sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena aut kitos niekam 
netinka ir tokios ui pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raszeju temyli ant virsi 
paduotu pasargų. 6 tokiu budu paleng- 
visite iszieistuvei darbe prįe laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
rausite. “Lietuvos” Įsileistų ve.

Parduotoji laimė. Ke
turių veiksmių drama. Paraše Dvi 
Moterį. Vilnius. 1905 m. 48 
pusi. Išleista .„Aušros". ‘

Veikalėlis geras,pasiskaitymui, 
tiks teipgi perstatymui ant scenos, 
o tokių, tinkančių perstatymui mes 
iki šiol turime labai mažai.

Pradžiamokslis sudė
tas Lietuvos jaunuo
menei. Sustatė Smilga. St. 
Peterburgas. 1905 m. 20 pusi.

Rankvedėlis nė blogas nė geras, 
teip sau, vidutinis. Išsimokini
mui skaityt tinka geriau, negu 
Naujas ir senas elementorius.

R. Fath. Amerikoniš
kos vestuvės. Naujalė. IŠ 
prancūziško parkelo A. Adata. 
Ryga. 1905 m. 92 pusi.

Originalas ne priguli prie geriau
sių, o jį dar sudarkė vertėjas. 
Tiek yra puikių veikalų prancūziš
koj ir vokiškoj, literatūroj veikalų, 
sunku todėl suprasti, kodėl p. 
Adata ne pasirenka geresnių, bet 
verčia 'bięfcuom ne atsižyminčius 
ir dar tuos, versdamas, tankiai su

Redakcijos atsakymai.
Klibenii. Aukų dviejuo

se laikraščiuose ne galima kvituo
ti. Tas laikraštis kvituoja,kuriam 
pinigai nusiųsti. x

riauMiai 
pirkti
„Liet u-

I veto“ Redakcijoj. Cria yra aiceti- 
Už- turo" viau Kompanijų ir laivus 

inzvažii. ti galima gauti beveik 
kožna div. a. Mes turime aivus 
kurie perp.atikia man* nu R die
noms. įtaisykite ir gausite szif- 
koreziu prekes.

Siuskite pinigus per „Lietuvos“ 
Redakcija, o greieziaasiai daeis.

A. OLSZEW8KIS, 
i»24 33rd 8L, Chicago, III.

Brukuojamo* Maazinoti Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Dru- 

knojama Manina.
31 aazina Odeli Typ«writer No. 4* 

kurios ikatolei preke buvo SIO.0O, dabar 
ja galite*pirkti ui......................... $<i.i>5

Mat mes nupirkome aitu maatnu 
1000 isz vienos subankrutyįusios firmos 
pigiai, lodei galime ir parduoti jas pi 
giai. Maazmos yra naujutėlės, 'lik ka 
isz fabriko paimtos.

Kas reikslaujaie geros drukuojama 
maainos. tai pirkite dabar pakol pigios, 
nes kaip ui 1000 iuparduosime. Ui jau 
kitu teip pigiai negausite.

Kitas reiks pirkti iu fabriko, kur jos 
kasziubja po tlO.OO. Taigi pirkite da 
bar pakol pigios yra.

Gausite jas po >6.95 pas:'
A. OLSZEVSKI, •’ ■'

33rd St. Pirmas narna nuo Szv.
Jurgio bainyežios.

PINIGAI!

Klausimas gėrimo.

Žinun&s Daikto.
Ponas Juozapas TnnerS*. iszdirbejas 

Trinario Amerikoniszkojortelyksyro Kar- 
cziojo Vyno yra vėl pasirotges iszdaline- 
ti tovo sienini Kalendorių, kuris pereina 
szi meta visas kitas publikacijas. Tai

• yra puikus Kalendorius susidedantis isz, e Į J B * į * M 1 ■* ■ V •" * V v* B • w
Vieną kartą laike didelės puotos ^vieju paveiksiu, vienas Jsi ju parodo

ėmė šnekėt apie tai kods vynas 
geriausiai atsako tam tikroms ypa- 
toms ir kokiame laike ir žinomas 
Johnson tapo užklaustas kokia jo 
nuomonė. Jis tvirtino, jog leng
vas rūgštūs vynas yra jauniems 
žmonėms, sunkus saldus seniems, 
o degtinė karžygiams.
klausimą užduoti šiądien, tai vie
ninteliu atsakymu bųįų, jogTrine- 
rio Amerikoniškasis Eliksyras 
Karčiojo Vyno gali būti vartoja
mas visų ir visokiame laike, nes 
visuomet yra geru kunui. Turi 
jis geriausią vyną ir geriausias žo
leles ir negali padaryti blogo net 
silpniausiam ir labiausiai susirgu
siam skilviui. Jei kas jaučia ma- 
žinimąsi valgumo, nuostoli savo 
normališkų pajiegų ir gaivumo, 
spalva kūno yra išblyškusi arba 
geltusi, jei jaučiasi kas negerai 
valgęs, jei yra kas apsilpnėjęs ar-

Jei tą

linksma automobilini regjni, o kitas lai
minga szeimynlszka regini. Geresnio 
papdoszimo svetruimiui negali būti. Mu
su skaitytojai norinti gadli viena malo
nes prisiųsti 10c. stempoms pas Juozapa 
Trineri. 799 8. Ashland av., Chicago III. 
Pasiskubink kol nedidelis skaitlius ju ne- 
iszsisems.

Prekes apgarsinimu.
1 colis druko, ui 1 syki....................I
Paprasti pajiesikojimal ar d ra ūgy s 

ežiu mitingai ar balių apgarsinimai po 
50c. ui koina syki.

50c.

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po...................  52į
Nuo 500 iki 1000 rubliu, /ublis po. -52|c 
Virsz 1000 rubliu, rublis po............... 52c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paežio kuztu.

dzmi

tie, k&d pinigai greiui ir g 
įlotu ir niekur neimu, Ui ■ 
Lietuvoe” redakcija, adre

A. OiMBevaki,
Chicago,

gera' 
tai sius- 
adresuo-

<-. Dauguma žmonių, geriau nežinodami, 
stunezia savo pinigus in kraju per viso
kius žydelius ir kitokius svetimtaucztus. 
kuriu dauguma lankiai subankrutyja, 
pabėgs ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in kraju, tai 
siusk juos per ,,Lietuvoe” redakcija, o 
tave pinigai su 14 dienu bus visto, mirt
imi! ir niekados ne centas nežus. , Lie
tuva” jau 12 metu kaip stovi ant 
kojų, turi mvo didelius, be jokiu s* 
namus, 8 lotus, drukarne ir už kels 
ulmtis tukstaneziu dol. vertes 
knygomis ir kitokiais daiktais 
dten per „Lietuvos” redakcija siunezia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir austrijokai. ,,Lietuva” yrs 
tai didžiausias bankinis kamoras ir 
paeito stacija, isz kutios pinigai plaukia 
in kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji szifkortea, tai pirk ję 
„Lietuvoe” redakcijoj, ežia tavęs neap
gaus ir gau%i laive koki norėsi. Raszsyk 
tuoj aus, o gausi prekes visu uifkorcziu 
ir pinigu prekes.

Adresuok ant vardo „Lietuvos" tes
tigtojo saitai p:

A. 0LSZEW8KI8, 
024 83rd 8t. Station 80. Chicago, UI.

f Tiktai 15 centu
Tuzinas puikiausiu ir gražiausiu po

pierių gromatu rasiymui.lO tuzinu ll.OC 
— pigiau niekur negausite, lodei paeis 
kubinkite pasinaudoti isz progos, nesszi> 
tas atpiginimas neilgai tetrauksią; raszyj 
darni Indekile sidabrini deszimtuka jiįj 
vyniota m popiera ir už 5c 
turite tuzine pvpieru.

_ AleksspdraBgMfigri|^HHHi|

Mutilated
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Lietuwiszka 'Aparatu Dirbtuwe

Box 15, Statton D.

Skilvio Kartuoiea

Szaltinis Sveikatos

L. A. MOLLAND & CO

NaudingaKnyga

KNYGAVISIEMS

dykai!

Kiekvie-

Daneszu visiem kad szioee die
nose asz perkebau savo ofisą ant

arba at- 
pasiliks

Boki*.
Aliegbeny City, Pa.

Antra, Halis Ang 
kfitk

ii Matas AuJęšo pra 
drūtai* »pbs!>:.->. auk

oae, kojos* 
tuvanrinf, 

vadk-

lrt«O.” M*ia* Aokao Altorių*, ap
dėta baltai* aloniau* kaulai*, 
su 3 medatikėliaU. aksomo nu
gara. apkaustytos briaunos si
dabruotomis blėtelėmls. su ka
be. auksinti kraštai. . *1SO

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

lre<>3 Malas Aukso Altorius, 
moroko skuto* mokėtais apda
rais. apvaliai, kampais, auk
sinti k raita i. su parašai* ir 
kvietka..................... H-£ff

155 Washington St., CHICAGO, ILL

Telefonas: Canal 7082.
Taiefonuot galima Im kiekvisnoa 

apliekoe.

F.PBradchulis 
Attorney and Coanselor at Lai. 
ChiDber o! Commera Bldg Rwia 701 
8. E. Corner LaSalle it Waahingion «ta.

. CHICAGO, ILLu 
Telepbone Main 8642.

Wieninulia lietusrys adsroknaa, baigės 
mokalf lurUprndenoHoscsion Amerikoj 
Weda prowM kaip c i viliokas teip ar 
kriminaliMkas u išnokė suduota.
Bea. 3112 8.11alsted arti 31 mos. 

Tel.Yards 8©4t

Rlco ssores
--..tarc-s
muro

Abi llUlys
Lieturiizkai Ang: 
kai-i.teiuvis^ka, i

Isųjyclyta nuo 
sunkios nioteri- 
turkos vidurines 
ligos.
M. Vidiceiene 

Westwood,
N. Y.

No.1907.
Baltos eelnloidcs gra

žu-. apdarai, išrodo, kaip 
baiči* ui** tiloniaus kaily 

,]*•. čy*t», didi, žvilganti; 
ant Sopo a.lk*u«ta* kiu’.į- 
kasirkvi* įLel.-.'aliai* ir kl
ūkiu parrų lapeliais, run- 
do . kampai, lapų kraštai 
Utz- ai auksinti. >u vi- a 
kantine ant vidurio kabu- 
t-. f*rekė . g 1*23

723 W. 18th Street.
Priimk ligonius kožna diena 

nuo 8 iki 12 ryto.

No.1905.
Baito* akurelto kieti 

drūti apdarai, gražų, Ii- 
spausti ifniarginimai. auk
suoti lapų kraltai.

Prekė f»Oc

Pinigus siuskite ant adreso;
A.. OLHZEWSKI, 

024 83rdSt, Chlore®*,, III

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

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

CHICAGO. ILL.

T- ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. D i Tb ton St, Chiesgo, III.

Czionai su dadejimu yvairiu elektro- 
gydancziu rnaszinu ir instrumentu, 
esmu pasirengęs priimti ligonius ir 
i sz tirti ju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz aa metu ąsz savo 
praktika paszvencnau vien int gy
dymo užsisenejusiu ligų ir pertai 
szendien esu past-.kmingiausias spe- 
rijalistas visoj Chicagoj. Mano gv- 
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj, 
ties jos yra mano israstos ir man 
vienam tik žinomos. Per laiszka 
arba asabiszkai duodu rodą dykai.

Pasarga sergantiem* vyram*.
Visi azendiaalaiai traniacl gydymai par <ro- 

gaata* yra Uk viliojimu pietini aao-ligosiu. Jal
ta Ukit* La teisybe Ir reikalaujate pagulbo* aso 
uislkrvesiamu lytteaka bei santaika Ir kitokiu 
ligų (issgydome niro girtybes — sekinant galima 
iaduotl gyduole*) su musu Naujausia 'Metkoda, 
nuo kurio* tukstan-aiai pasigelbeio Kas nori 
rodos, teprisluaeala ui 10c. štampu, o gaus visa 
tini* kaip ir ka daryt.

Koenigsberg Specialint*,
Box 106, No. South Elgbt Street, Wllllamsburg

Brooklya, N. T.

Yra geriausias ir sveikiausias alui gerti našiems žmonėms Malt Tome 
Saistė r, Tos Exportas, Bavartan Ir Itohemian parsiduoda kiekviename 
saliune buteliuose Racakomis turime lokio pat natunko siu, dėlto norėdami 
uibidet. ds u; ų sali u na. arba turėdami prasta alų :r norėdami permainyt ant 
gdr<. kuris visiems tiktu nerti. kreipkite*: n varytuvet c tSi 9 valanda ryto, n 
»si- patarnausiu savo tautieesiams kungeriausiai ir parūpinsiu viską, kas tik 
re|kalinga. įsa kilu miestu tautieesiai kreipkiteai per telefoną arba raistu, o 
a*t-. dastatysi u alaus ktek tik reikės, arba pats nuvyksiu apžiūrėti kastuose 
dalykuose yra reikalinga.

Su ssirdlngms velijimais savo tautieesiams,
Lietuviszkas Agentas, Joseph J. Krasowski.

Baniai kur tu 
beiti? Nugi pa* 

,-j. Petrą Salėki nes
...' -■'C^g^labai isslroaikes, o

* pas Ji galima stot-
*r-fe**~*. vedyti, nes jis turi

puiku ir asalta ba- 
varajra alų, gardžia 
ruska oexisxosena 
arielka, cigarus nei 

įsi Havanos, o isxstgerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, ui jas 
ilgiau su tamisu kalbeli negaliu. Lil 
veikas turiu skubintis. Prie to jis lur 
puikia sale dėl veseiiu ir mitingu ir pa 
klauso kiekvieno, o ypaos ui llumocsii 
susikalbėti anglisskat. Ateikite pas m i 
ne, o asa jum patarnnuaiu už dyka viso 
kiuose reikaluoee ir provose. Atvažiav- 
isa kitu miestu galite gauti pas mau< 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakls,
3321 Aubiim’av., Chicaffo,

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

OFFISAS:
Ktne Ji-mos ir So. Halsted ulycziu.

Gyvenimas viriui Aptiekos.

CHICAGO, ’ ILL.

Ernst Tosetti Brewing Co.
40-th and Butler Strs, CHICAGO, ILL

Ttel. Yards 656.
Gyvenimo adresam 3148 80. Auburn Aveuue, Chicago, III.

b»PH 
kampai 

<»O

JOHM'S SUPH.Y HOUSE CtilSAliO. ILL

,f * • urato prulmlamo
I •*!«*. Ji galt būti* —*~*J
I ir kitokių draugyi" 
"vo kalusiu »i-ni

Dauggall* Protraoriau ir Specialiste:
Ip ratreiu Tamistai. kad

**in vnal sveika* ir liuv*** nuo reumatizmo 
tkauMiių ir dieglių p*žju«*»e. ranku 
ir strėnose, kurte mane telp buvo i 
kad vo* Įutėjau; perleidau daug daktarų 
nn*ių save *peeiaiistat*. bet via be naud 
nedaslgirdau apie jųsų garsųjį Institutą, per 
kurį pilnai atgrieliian savo sveikatą 
siu dėkinga* i J Širdies Drui K. L 
l.vdatna* pas jį kreipti* 
Clsms. Ilgydytakis.

Augustas 
IMS Hudton SU,

Nsulausial IU rastos Medicinos: Naajao. 
aviu vaistai yra pasesmlnglaast gydo dangyb* 
lig* Planku* tiktai ataugina. •ii*kima. pki- 
kana*, papaozkn* Ir dangai kitu Ilgu *u naujau 
•iu bud u Radtkal gydymas, paraasykito pa*

Prot. J. M. Brundza
Nore York ABrooklyn, U.$.A

Dr. E.C. COLLINS, Metai Mirte, 140 W. 34.111 Si., New York City, N.
Atsitaukianbems asabiikai offisas (torp BroadWBy ir 7ios Ava.) atdaras kasdien nuo 10 iki 5 vai. po pistų.

Vakarais: Utarmnke, Stropoje jr Pštnyiiojo nuo 7 iki 8 vai. Nekėlioms: nuo 10 vai. ryto 4ki 1 vai po i

kai — sekanesiai 
know (no), žinoti, 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, au pn- 
•iuntimu $1,25. Pinlgua yra goriausiai 
palu usli per „Postai Mono y Order" ant 
uio adreso:

P. Mikolainls,

teikalaujaht, muzlkallėka skryu.l 
jus (s un. Liekluys usmokama ap 
kompanijų. A^eiUat iluro jdnigiM

Prieiunek 2c »t*mp* dėl kssUsLioso
STANDARD MFG. CO. 76 PARK PLACE. P 0. BOX 1179. N Y. DEP. 5.

KOZMINSKI A YON1M4RF, 
73 Dearborn at. >

B a n k i e r i a i.
Mes -*■ --i jame PINI1-' -S ant tu-tei.y- 

biutrjet tu rengiesi turtenybe pir’ti 
rūta su džiaugsmu prigelbesime. {pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitu 
veikimas. Lengvos isilygoc. Agentai 
apmokami dosniai.

Gramatika 
ANGLI8ZK0S K ALBOS 

au intarimu kiekvieno žodžio lietu visa- 
anovr (soo), miega*, 
leaf (lyf), lapes ir lt.

PREKYSTE S .Asksialą ir Sidakriaių tavorą,
— visokių muzikaliuų instrumentų,

gromatoms drukuojamų mašinilią, ir kitokių tavorų. W
Koznam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu 

Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra ii m- 
• tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 

iš kurio matysi jog mano ta vorai pirmos į7 
kliasos, o prekės prieinamiausios. L l

Afsteiiarimus atlieku greitai, ir išstun« vt TįS‘c\' 7 
čiu | visus Amerikos miestus. Adresai t W

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

*OL nugaros irT7l5?>:-R»ado- 
gnl begotai autesfn' 
krMtni, Tumi i

PreU

No.1903.
J ood. < fraoca*iA;o* 

tkureiė* kieti lygus apda
rai. auksiniai pantai ant 
tano ir nugaK». lapų krai
tei begotai raudonai auk
suoti, rutulini kampai.

Prekė 7 3c

Oras, karino mes kvėpuojame.
Žmogų* gali gyventi daugeli dienu be maisto ar vandens, bot be dagio 

(kvėpuojamo oro) ji* m irs* ta io kelias minutes
Žmones i*x tikro serga tiek pat nuo issalkimo degto, kaip ir nuo stokos 

maisto — nors degis yra liūnas*! Kodėl? Todėl, kad jei gleivines plėvė* tavo 
pla uostu nore sveikame padėjimo, tai kraujas negali sugerti degto per dėl i kai 
nes sienas oriniu celių*

Dr. Jean Sirrom'a Plauesin Kartuoles pagimdo sveika padėjime piauosiu 
yra tikras vaistas 
gydykla nuo sun-

180-1 Malas Aukso Altorius. 
francuziSkti* giuodnio* skare

lė* apdarai*, apvaliai* kam
pai*. auksinė kvietka. kryžių* 

Ir krata*!............ (I SO

Nerviszki Vyrai.
Vyram* reikalaujantiems pagalbos prisiunaiu 

kopija garsaus recepto dyka, Ne C.O D 
ne apga.-ngu* vaistus, tiktai recep

tą. Pertiuilį/tite tzui p "argi 
AT9 A BGJAl.

8ri pasarga yra vyram* sugriauto* nervtsz- 
ko« *i»tem-->s. Kurie per saro jauny,i- * klaidas ja 

' papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite 
bandė patentuotus apgavingus vaistas, elektrlsz- 

. kue diržus, -‘specialistus1' Ir kitus netikusius be 
verte* girdymus Xuo diržą nupegys ie, o nuota 

į tai vsrtaJaml vaistas sunaikysite pilvo žlebciio- 
Į jima. atnuodinstte visa sistema ir padarysite 

savo liga nelszgydoma
Daug meto asz kentėjau savo Jaunyste* klai- 

I dss, nervtsskuma, naktinius tekėjimus, skoka 
vyriszk'-mo, silpna atminty, stoka ambicijos, 

' nėramuma. gedioguma. sirenų skavdeiima. vist*, 
j Uny nusilpimą ir tt. kaip paiksza*pirkau ir v»r- 
Į tolau visokias patentuota* gyduoles ir viską Ka 
J Uk isr.gtrde*. Ant galo buvau priversta* v»žiao- 
! tilo Eropa pagalbos jieszirotipas garsu daktare, 
i kurs mane ir iszgyde.

To daktare recepu. pagal kuri man vaistai 
r buvo užraityti, asz ir dabar U lu pas save Kaip 
1 ui suok 1 yra p.-»»-yti nup tu ngu m> žinau isz 
i patyri nu, todėl asz noriu ir kitu* pavelbetl. Kas 
i m* i *prar -y, savo ilgų, s-z lam pasiusiu užpe- 

1 - ne laužk* to recepte kopija su paturi-
! mat* dykai. Asz jau gavau szlmtus laisvėti i»r 
: Visu »zio» szalies kraaztu nuo vyru kurie ra»zo 
i kad imdami vaistus pagal szy receptą visiszkai 
; pagffj t'ip kaip iras*.

Recepte užraszytt stipru* bet nevodingl val- 
it*t irreijepUs telp parkszyta* kad vaistus g» i 
Cl*n-*<1>. it okvieno;-- --etoje aptiekoje ui inažn< 
ptn|gua Gavę receptą, jei :> n<-r- «Ite patys eiti 
to kptlek* utalelluoti vaistus, tai p*ra.-žakite 
tnaa, o as&jutns juos egi* Cbicagoje pasirupin- 
sinir pnsiunslu A*z nesuneziu C. O. D. kad 
iszvilioti nse-Jn* p ;ts arba pgrduoti jumis 
vaistus. > jriu^as mem-rite. JaĮgu pa:-rny«;-<- 
mw katae įtars net<-is|ogu. gah-.e tai pagarbu 

SZltKlzie paežiam-- .aikrssvtt;>■ -į
' Szi pasarga gal nebuz daugiau gursj;11--’ . 

taigi raižyk iii .-nuo sziandien. c-gausite t . ] n> 
oepio kuplia Ir reikalingu* patarimus dykai - 
to-: Jau* 8zy*..-i, ui -.imu s-z. gailu at.ikii b>-,

kaistu. Adresuose.
r.iio-., P. H. bo

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

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

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

. Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo 
dus paakius, pučkus, plšmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nėmora- 
liškus sapnus, nubčgimus sčkios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnčjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą-šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar puslčsligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos?

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

Raazyk klausymo lakszto ir gausi rodą.

x 4. F^"1 įf ' »» po g*nau» z-i*>ka 
~A ■ į|y la ««nt » gvaran 

tuota* ant 25 matu 
Szy laikro-Ky ps-lun 

•tmaC.O. D. aatlciekvleBo adre*n, tu p*, tai y ji 
- egaMrtBMSta Jeisu bu- k>k* ntoį raazo 

sbc, utaim- kek 4nnbfv»ui $3 75 11 stvažlmc 
ka«ztu* Ir paatlink Kikrodri v )el *>-, aemokrk 
■e vt»nooento. Aitu ink, kad už suki pat laikro- 
daly kitur moke.i •» 00. Pn* i* kred»!)o du- 
pridedama 14K *b kris ta liksi gražu leoefogaly 
tu kompasą dykai

Stcelslor Watch Co.
900 Central Bank Bldg, Chicajro

tud'aiu irklai vinių plėvių i*xklojsnexiu orines seles. Tai 
nuo Kostulio, SuUeaip, Karaztinea Lr Broot hUo 
kąsniu Ilgu plaucxiu — l’neumonlji* ir Džiovė*.

Jei sergi taipgi negrotnuliojimu, tai Dr. Jean Sirrom's 
reikia vartoti drauge su Plaucaiu Kariuoletnis

Preke 81 00 už bonka arba 6 bunka* atsargiai supakuoto* aiuacsiatno* blle 
kokiu adresu už 85.00, apturėjus pinigini prisaką ar bankini aaeki.

Tikrosios turi musu paraasa aat kaasasezio

No.1901
Juodi, kieti, drūti a» 

dimo apdarui, itaodo kaip 
ikurtniai, gražų* i fe puošti 
tSrųjorgizils**!. lapų kraitai 
■.-■S i*rekč^..--4i>C

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius. varginti save liga 
ir leisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo 
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių 
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką aprašydamas savo ~
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas į jį nusiduo
da, dčkavoja už išgydymą ir būna linksmas ant visados,.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bųdu su tokia pasekme Dro E. C. Col
lins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nUleisdami atsi
sako?

)! Atsakymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas 
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak

taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligi| su atida ištiria specialistai 
po užžiura pirmininko profešoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei- 

škįmų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam pade- 
jimui ligos. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią

* krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau-
H* ’ gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų,kuriųniekur 

kitur nėgalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In- 
■Z m stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 

ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.
iMvydytA* nuo Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 

^’7o\nHrttixn'<>,,iM-1l tos li(?oniams' tai matyt iš daugybės padėkavonių 
užMseneju«ios vt- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In 
Jon.'zlbokevicieStitutuiipagal prašymą dėkavojančių. kaipo pavyzdį. 
Bok 8B, paduudame čion keliąs:

1800 Maža* Aukso A (tortu*.- b*lto* 
celiulioidą* apdarai. įskilusio* 
kvietko*. su kauline kabute, auk- 

sinislknUui............ 1130

ĮPrisiusim sarto N^VJa 
0'DEL.V LlgTU. SZK* 

.KATALiOGA, visokiu 
brukuojamu masjinu, 
isierodehu -i1 tt . tam 
kv s prr -T.a.-r a 
ant szio adreso:
Staple Novelty House 
3253 Illinois ct., •

Chicago, iul

.įkas, kadrili! 
i* daina* Oa 
i nauja. Titai

Garbinu** I*rnfe*ori*u; ,
Teiki* priimti nuo nlany*. prasto* žroono* 

llrdlngų sėtu už lėgydym* many* nuo neregu- 
llartėko* mėnesinė*, T*rgfnu*i<« mane per 8 
metu*;-kankino mane dideli* plosima*, aktas- 
dėjimai *trėno*e. gėlimą* vidurių, kojų, skan- 
dėjimą* palvo* Ir nusilpnėjimą*: a*ėii<-*inei pi 
a|>*l*toju* balinti,)* vėl mane naikino. Per vi- 
•f laikų perleidau daug visokių daktArų ir 
Suvartojau dane visokių aliejų bei vynų, bet 
velt*! ir tik kada aprašiau **vo ligų jum* tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai itaijau. luid»ma tuo* vaistus, už ku
riuo* sianUu Tntniatai Širdingų padėkavonf 

T. Vy»lockienė.
78 Saratoga St. Coboe*. N. Y.

Gal nori turėt savo lo<*na narna ar 
lota?

Ateik pas mus, mes turime daugybe 
ju pasirinkimui snt geriausiu ir leng
viausiu iszlygu

8. MACK,
212 First st., Enzabeth, N. J.

Brač h offloe: 102 Ferry st„ Newark,N.J.

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

Per 20 metų aš pas i švenčiau Vydymui vyriškų ligų spėciališkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Je 

pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgjjdoma, tai ir išgydysiu, 
name reikale atsišaukite j mane į?at skai ar per laišką.

Ligas pūslės ir inkstų, kraujo .r išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per s^vi_ą 'ybę, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo dafbo ir atsi ieka be skausmų.

Aš tūkstančius išgydau vienus 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 St., New York City.

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplailįysite'* Dr. Landės naują knygą 
turinčią 32 puslapiu ir 24 abrozus.;Tą knygą perskaitę nesigraudysite

ii vl-.-klu* ni.iiiu, K t - kv)< .'Tu 
»|>'uii-ri11, iv jrtkiul.it;->-'.' ir ta? 
[gali p-uluryli. Cziouai p*du><iu 
i>. 11 l**oru*tck pinigu prigau
ta, rauk<d laikoma oboolv *u vi»- 

n G-T» czu-la laikrodėly
Hito gv- Žy pri.. burn.n'atta rank

111 I : ri; 41 P. i!lu« Ir ,: lik
’>U. ■> M f’-.Į -.-•■> ■ ... -ų- r . .. . 1- ;
e /akimi* korta* InvprtL Nuaiplrk knygvie, 
į H*. J«l<u ka* nori knygrie* turiny tpautl.

JOHN’S GONOKURA 
yra gyduoi-. kuri nuotaaknnu ln,pdo TkIPfSY

KAIP PADARYTI MONUS::

Guodounom* tauttaikoai* ir b*Ž- 
L-'tinetn* *>augy«tein* iszdirb*:-1 
Kai Anerikoaisziia*
Welia**«*, Sutrpaa, Jaus
ta*, K u kardau, Zeskleliaa, 
Keparea Ir dėl Mar*xalk*t

Mo.1906.
Balto* skarelė* mlnki- 

iai dklmėt: ap-iu-ral. per a- 
ku galu bėgs Biik*uoto« 
i»o«t. -. auksuota* kryžius 
« ant ti-.igzn-s ; parai**. 
Jok- -«*i - v ; ■ -un
itai

Vieninteliai sgeiųrai ant Suvienytu Valstijų ir Ksnadoa.
Dr. Jesn Sirrom's Dr. Jeau Sirrom’i
Kepenų Ksrtaoles L Skilvio Kartuoles
81.00 už bpnka 81 00 už bonka

Vartojama daktaru Ir Ligoobucaiuoee po rita svietą.

Į GuodoumenM Kunigam* ij£dir 
>ba:- Kanas, Arnotas. Daiaati- 
^kus, Albas Stalas irvnsusjjsž- 
,oytiniu* parėdus. Visokį darbą st- 
'lieks artisti*xkai in laiką.
' Norėdamos jpodotinos Dr tęs, 
įsrba guodouni Kunigai, kad j usu 

darbas butu prideraacziai atliktas ir tuom suareipti savo tautetj, paveskite ji tikrai 
betuvaidai.

NO.1904.
Jnodos <mc«Uz tikos ly

gto* tkurelė*. minkytai iė- 
apdarui, klaiapal iė-

I rrjok.- <>k isz po *pau-l->» kiivin* apritmanti kaip padi.r- 
uj.r , ■ -.vii rii -nai. k.upji- p.-l-n-nil ir -aip paermro ji/i 
ay irutu. Monal teip lengvai paduromt. k.«1 i« t valka* j'iot 
tik >ai ki-ii* i»s k hm.'"' turini- 4 sutveri i k j nor* t»z n i, k 
dyll, kiek ,«inU* g-Utžtn M Suyli-it ii-i t» il|u ar k -ni i c»H._,____
nu k- m in k- 'url.f- gla, d,it* i» ni*n ti. n--» i*el<iži >g't runk > 1. 
kaip (karti.* lankstyti. ' U Sniegu kaip poMtf* ikglntk M Akyvaiidoja žiūrėtoja In krito* 
minui*, puikias*? pavrikki* nub pltoli. Jt 1* —■ - — .
trnsk'.ųk u-niukv vintL 41 Paprasta gu- .i, 
praryti ir Luti svslku. tZ Urgam-zta žvakr ** 
b--t na atiklo n--vtalo nr.udaiižytl M1 zrl«*i 
o gah»l vi»u* 63 tnonn* parodyti, preke 80' 
tegul prbtuuczia 9c marke, o tetpgl Ir ant uV

JONAS ILGAUDAS, 3108 Sautį/ Halsted Straat, Chicago, III

NESIUSK PINIGU!^SS
Idant j ' "kr- r k-’* ■

1BO7 Mas** Aukso Altorius, bal- 
. to* oehulioido* *pdarai. kvietkos 

ant vJeno tono išklotos *>d*bru jr 
periu; »u kaulina kabutę auksin

ti kraėtal.......................89 OO

. Juodytis l’.rtt.tfv iširk si AngFsrkos 
'AagbtofckA.•bk’.avisžk-.jsfekiubd

■ ptrms DatiM t -ievuv tskai- 
įglistke, 382. puslapiai, audimo

j *4*ran, tidažudneti iiUfos aat. qu

$2.00
ai-1,lėtu-

''-F> p'.vįaf;.' «t* aj Jaras: nn-
krtTW.il . -mL’*. :r.i.■ mo-

>uif mo, aukso
austres, krasatai mar- 

....$4.<k>
tbje knygoje.
ka ir Anglisz-
1 puslaptu.ap-

*th» Pliti Tiki ..k-P. clv ru i’-r-t" 
>

liga niekad neangryžta. Gal
.. m f’r * I n 111,. t: I O, ."
fl.ft) už »krynate. Miku gyduolių kataliog

SZO-
auk*T Ii taros Ant nu- 

traros. k rašalai marmuro $6.00
■\l.- 1>hI\ H *• e • • z je, vi

.sas -pd*.ri9 brangios moroko sku-
ros ................  $7.00
44 Dr. Vincas Pietaris, h* mano at

siminimu. (Su autoriaus taveikklu).
■ Speudon prirengs Dr J Basanavt- 

- .ua, Cbieajro. Iii. 190-V pusi. 301. 
Gražios pasakaites isi katmiecziu at-

*<>3902. ’
. Juodi, k l-r;. an.

dimo apdarai. Hfodo lyg 
Sirutinun. gmz ,s įfe uosti

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

! MALDAKNYGES.
3-1 ižas a - ;«o Alt r ■. k-itaiik -. ka maidu kny 

:-e)e. Maldo* yra rytmetine*, vakaru ■ 
s:«wseuni-* komantjos 'tii-i.i;. m-.-inru ir 
d*,**kitu; m-» u maldo- - air-'Z'-)-*!-. 
u K <vi»nu • *tw/<1 ir toliui,/.*)

■ daug loi.’-tiis’.Su gi' / lt-
ivtcgdSė. ■ • - . . s* rupini-.-

» iir>.» -' .'ii -rsziijo*. pų»lme« St. hsrijo*.
Pi.-ir K.s.-* «u Dovido; aktai, nto^neztai.: 
stacijos.k*run . , k -ilsiu- * - nfu . .«»">.«• 
tilt Yrk'» Eli. -r* ■' /r*.-) su, i* k;,,... Iri 
t|« Visa • • : u-V' - i ■: a,; du*..- - uit :*:.T >

. ta,-jsit-Ji p-ipiėre. (it.*n::.''U5. dru-.n*
JĮjjfcruS^st-, cotia: tu knygeliu u

.iTFpre>t's.< yra i-•<*»■■’

dangų Szventenybes. Isto- 
apy-aka. Parasse Pus ten.' 
L J. Odesoje, 1905, puslapiu 

.......25c 
kalbu.Sutat 

— -w---------ĮSOS. pusL
anuoji dali* lietuv-Jkai angllA- 
Sniroii d*lu, angliėkai-lietuvita 
Įet. .Yra tai didžiausias ir ge- 
a* ti visu IjgSiol išleistu lietu-

lSO-4 Mažas Aukso Altorius, 
prastais drūtai* apdarai*, auk- 
siųtai* k raita i*, apkaustytom* 
briaunoms paiutabruotomi* 
blėtelėrųis, *u kabute... ,75c

Miela* ProfMorisu:
Praneėiu TamistaLjog e*tn patveikųaii U- 

go». nuo kurio* tnaue gydėte — p- rtankaa* 
Uapinimo, uždegimo pūslė*, lytiško* tilpny- 
bė*. nubėgimo aėmen* nemigo*, nerviikmao, 
skaudėjimo strėnoae ir abelno nusltpnėiuno 
kaip vra apraAvta Jųsų knrgoje ant pu*l. M 
VadokatįSve katu. Jų»ų spectallėkl vaistai 
mane galutinai itgy-lė ir dabar džiaugiuosi H 
savo laimingo toim'vuiiicn gyvenimo Dėl ar- 
tymo meilės noriu sįtų pagarsinti apie tat saro 
vientaučiam*, esamiem* tokiame padėjimu 
kaip mano, idant ir Jie galėtų atgrte'- -------
sveikatų ir bųti laimingai*.

Fr Mandlna*.
ltox S». ----- *

Ant 17 Akmenn
Lalirodelis

Pairu'uota* ressta 
toriu*, susuk 1* užsuks 
mes ir easiatoma*. vy 
rszks* at moteriszka*. 
18K auksuota*, dvigubi 
‘ Huntlay ' luksztaL 

(gražiai i»ikvle-.knotas 
I Tlkni gerai laika rodo

Pilna* Orakui»> arba knyga bur- 
visokiii paslapčių, ir praktiška <'. 

*la Itelnaiinysia. su paveikslėliais 
igėlde iė svetima kalba J. Laukis, 

. bau. p< *i. 413. K .I.--* form.'.t A 
int viriau* apdaru kciioruota, pa- 
rtminto ruimo. Yra tai didžiau- 
lėktausta knyga mono, buriu irtai- 
mokslo..................... 00

............................ -B 50 
ys MagŲos bei Spiritizmo Jvtemoje 

------ . Jgsj svetimus tolUuiu* leukUkai
■ u- . -si. vs-r- J Lauk-.*. <’hi-
tage, 1' . ItMJB. pu>i 38*. Yra tai iiaiikim- 
mv» mon-i darymo. Dabar jau su raonu knv- 
gotais niek* lietuviu nepngėadinea, ne* nusi
pirkę Si* knvga atrasite joje visa* moau ir 
burtu ■ t'ir jas suprasite, ne* silkei 
aprašyto* ir pareikštais parodyto* viso* slap
tybes ir bodas ju daryme............................ 5O«'

ti»A RaL.kv-*-!;s gromatu raly m: u Pam- <in»n-j 
tt knvgel-- kajp raSyti gromatas visokiuose 
reikai-jose in visokiu luomu imonea: in gimi
ne*. drangų*, prekėje*, ponas, kunigu*, u- 
rMnmk <* tr in ;-an csra. Teipgi meiliški laiš
kai jaunikaičiu it» mergina* ir merginu injan- ' 
nikį. ' . limo ir *p»;.-il.-iKv j
Chicago, Iii., 1885. pust 115.......................4O<?

vUkaL-angliuku žodynu. Kosite tame visu* 
I tėra v iširus toditva išguldytus angliškoje kai
ru." .1 k u* i ’'.' paž-nklinias kursi- 
voms U ta rems prie kokio Jis gramatikos aky- 
rtaus prigulu. K nyga 8x9 coliu* didumo Kire 
tuo*ų grazs i* mėlyno audimo apdaruose, ant 
nugaros išspausta lidabrinemis11 taromis j-v 
titulas..................................................... .4S.OO

IMO Tikyba ar mokslas• Tyrinėjimai tikėję 
'i»5ėki įuokstiAkiir draugijiškai nohtiškj. An
tra und* su priedu. OKk-ago, ILL.. 1M>I. pusk 
an............ ....................................................... Rot

-tovišga* Sapnį:., n k*.*, -irt irti* u 
<■ jn:*,. n i n mk u ir : rėdy

tas pautai 'iKta persiškai egiptiška sapniuiuk*
paslai-či-i. k Sus* senovės žmonės vartojo in- 
apėjimui starte*. — Geriausiai ISguido, viso 
ki * sapnus, ębieago, III. t-«f.. pas! a»'5V-

h-i netinka nemokėk Ra vieno c_....... ........ .......... ..............  ...............
draugam*. Sale daiktai «u moterišku laikrodėlio Ir 48 coliu Ilgio lenciugelpi ka 
galime joo* prtsiunsti tau ir pučiu, jeigu au užpH0ymo priaiunal visu* pailga

Apliūksmink Savo Namo
Hu A , V A A Z l/Z / V ' v i <' s y .. .

Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iŠ čion paduotų ligų, k. a.. Per-a urna, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų —Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligy Plaučių, Kepenų ir 
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Nevirimmo, Abelno sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusių sapnų, 
Nubėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kūno ir proto, kaipo 
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitumu. 
Nuo Spi*-irimo ir Ūžimo galvoj* ir ausvse; Vangumo, Geltlige*, Menkos r.: . Moterys nao b^vi-;
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kryptis tuojaus i 
Institutą, čion specialistai akylai ištiria ligas-po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros page Irios.

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk kelias, stempas persiuntimo kaštams, o apturėsi Prof. 
Dro D. C. knygą, 128 pusi. ,.Vadovas ’ Sveikatą”, kurioje rasi aprašymą visų ligų. Toji knyga yra] 
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmo-J 
gaus kūno ir naujai dadėta 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motiną viduriuose. g

Kam sirgti ir varginti sarę jei lengvai gali būti išgydytas, atsišaukdamas pas: ■

. BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygeli, 

Pavesta Liettoo^ Katalikišiui Jaunuomineė 
Kata*-** »wa>^X3M- Pw*ta|>w 140, (tona jų coiia.

Mažtatiria, fraSiMtia ir »iM<7šav*i<
• txtžay<S->A. JfiJLia, Miš-

fud* ir fupidtacŲoi dritjotf totlSoM.'
■ »*Aa« š- lutPcUJtai. Tari ri«M rataiingaf 

J iridlcreiori^ ttip kaip Mtlikup-
; p«. BAlta pldn.1 ftrapoptira. Čia yra jot 

parrik*:ilia[ ir prtkįt;

ipkauatytoms
.. i.iLruotomis

krtTW.il
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