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Politiszkos žinios. burge speciališkų karišku ro- 
dų, Kuri turės apdirbti plia* 
nu* karės vedimo ir apgyni* 
mo viešpatystė*. Bet esanti 
Peterburge kariška rodą tik 
painios darbų jenerolų ant 
karė* lauko, ji nepalengvįa 
karė* vedimo. Kitur, kur 
tik tokio* rodo* buvo, jo* Ii* 
kosi panaikintos, kadangi 
Įtasirodė nepraktiškom*.

maištai. Pereitu sanvaitę 
visokiuose salų kraštuose bu
vo gana smarkus susirėmimai 
terp jiasikėlėlių ir ameriko
niško* kariumenės, kuriuose 
net po kelias dešimti* ameri
konišku kareivių likosi už
muštų arba pašautų. Pasiro
do jau vėl ginkluoti čiabuvių 
pulkai net ant salos Luzon, 
kurių laikė jau seniai už vi
sai suvaldytų. Su naujoms 
valdyboms Amerikos politi
kieriai prastai savo tautai 
patarnavo.

*ymo. Neužilgio ketina iš
griebti dar septyni* mūšio 
laivus. Visus juos galima 
bus pataisyti, pataisymas ir 
įrengimas kiekvieno išgrieb
to mūšio laivo kaštuos po 
250000 dol.. Tuo* maskoli
škus karišku* laivu* japonie- 
čiai tikisi greitai sutaisyti ir 
dar šioje karėj sunaudoti 
prieš maskolius.

Ant eausžemio žengimų 
kari u menių stabdė užstoję
Mandžurijoj lytus, kurie vi
sus keliu* buvo pavertę į ne
pereinamų dumblynų. Da
bar, vienoj, kaip praneša, 
keliai pradeda džiūti, todėl 
vėl galima laukti 
mūšių.

’ Pereitos sanvaite* 
Į Peterburgu atėjo 
Linevičo telegrama*, 
poniškas vadovas Oyama, su 
visoms savo pajiegoms pradė
jo žengti pryšakin. Javini- 
ško rando, vienog, telegra 
muose nėra nieko apie žengi
mų jaĮMUiiečių pryšakin ir 
nieko jie nemini apie laukia
mų didesnį mūšį, kalbama 
vien apie susirėmimu* mažų 
kariumenių dalių. Vėlesni 
telegramai ateinanti ir iš Pe
terburgo nemini nieko apie 
žengimų visu japoniškų pa
jiegų pryšakin. Reikia to
dėl manyti, kad tas, kų Linie- 
vič palaikė už pradžių didelio 
mūšio ir žengimų pryšakin 
visų japoniškų pajiegų buvo 
tik dideliais tirinėjimais pa- 
skyretyrao priešų kariume
nės, arba teip vadinamai* re- 
konesansai*. Tokius, vie
nog, tirinėjimus vadovai daro 
tik prieš dideliu* mušiu*. 
Taigi visgi reikia neužilgio 
laukti didelio mūšio kur nors 
aplinkinėse Kirino, kadangi, 
rodosi, kad japoniečiai pir
miausiai bandys perkirsti su
sinešim us Vladivostoko.

Ant mūšio lauko japonie
čiai turi dvi nauji armiji; da
bar jie Mandžurijoj ir Korė
joj turi apie 700000 kareivių, 
maskolių gi čia nėra nė 500- 
000 kareivių. Viena japo- 
ška armija, susidedanti iš 
100000 kareivių, likosi atga
benta į Gensan. Armija ta 
paskirta ant apgulimo Vla
divostoko. Senosios gi trįs 
armijos traukia palengva 
ant Charbino.

Paryžiaus laikraščiai garsi
na, jog maskoliška, atkakusi 
į C Iii n iškas jure* laivyne ne
drįsta plaukti prie* Togo, bet 
pasuko ant Filipinų salų į 
šiaurius nuo Luzon salos. 
Toliau tie laikraščiai paduo
da, jog maskoliškos laivynės 
admirolas prisakė visiems 
laivam* rinktiesi prie salos 
Bobuyan. Sala ta, vienog. 
priguli prie Filipinų ir ji yra 
savasčia Suvienytų Valstijų. 
Kadangi dabar prie Filipinų 
nėra amerikoniškų kariškų 
laivų, galinčių uždrausti ma
skoliams rinktiesi, tai jie iš 
to ir nori pasinaudoti ir čia 
laukti, kaip pirma laukė ir 
rinkosi prancūziškos Kochin- 
chinos pertuose. - Kiaulę 
mat tik su botagu galima iš 
svetimo daržo išvyti, kur bo
tago nėra, ten ji vis lenda į 
svetimų daržų. Jeigu, vie
nog, prancūziškų laikraščių 
paduodamos žinios yra teisin
gos, tai Amerika teipgi su
lauks Japonijos protesto, tu
rės užgimti nesutikimai terp 
Amerikos ir Japonijos.

Netoli Vladivostoko japo
niečiai pagavo chiniškų laivų 
su maskoliškais oficierais. 
Mena, kad maskoliai išplau
kė tirinėti jūres. Visi tie o- 
ficierai pateko į nelaisvę.

Caras, matyt, neužsitiki 
____ _  ____ _________ t ant proto vedančiųkaręje- 
beginkliai | vų” ir nusiuntė jį ant patai-|nerolų, todėl sutvėrė Peter-

Su

Karė Maskolijos su Ja
ponija.

Nuo seniai laukiamo laivy- 
nių kariaujančių viešpaty- 
tysčių mūšio dar vis nebuvo. 
Matyt, garsus caro admirolas, 
teip gražiai atsižymėjęs mū
šyje su angliškais žvejais, 
Roždestvensky, nedrįsta sto
ti i atvirų mūšį su Togo. Ca
ro jenerolai ir admirolai mat 
narsus ir drųsus ‘ vien ten, 
kur jų pajiegos du-syk, ar 
tris-syk didesnės: kur gi jos 
beveik lygios, ten maskoli
ški admirolai stengiasi kaip 
nors nuo mūšio išsisukt, jei
gu tik tas yra galimu. Togo 
gi lai v v nė, turi mažiau dide
lį mūšio laivų, bet ji turi 
daugiau apkaustytų, greitų, 
didelių kreiserių, kurie gali 
atlyginti štokų mušia laivų. 
Taigi čia abidvi laivynės be
veik lygaus (Įrutumo.
lygiai drūtais maskoliai ne
mėgsi a stoti į mūšius.

Angliški specialistai, žino
vai jūrinių karių, nupeikia 
ir Togo už jo ramų sėdėjimų 
ir davimų Roždestvenskiui su
laukti Nebogatovo laivynės. 
Gal tie nupeikimai yra ir tei
singi, o gal ir ne, kadangi 
nežinia, kokius mierius turi 
Togo. Rodosi, kad jis. turė- 
dams« bekeik lygių pajiegų 
laivynę, nenbri neparankioj 
vietoj jų statyti ant pavo
jaus, todėl laukia maskoliško 
admirolo parankiausioj sau 

' vietoj, prie salos Formozos, 
arba prie Žvejų salų. Tų ro
do visi padavadijiraai. Ant 
japoniško raiido padavadiji- 
mo, motery* ir vaikai nuo 
Žvčjų salų likosi pervežti ant 
Formozo*. liko ten vyrai tin
kanti dar nešioti ginklus. 
Moterims ir vaikams, teipgi 
seneliams ant salo* Formozo* 
likosi prisakyta nuo pakran
čių persikelti1 į krašto vidų-j
rius, kur.jų dėt geriausiame 
atsitikime žiaurus maskoliai 
negalės Į>a8iekti. Taigi ai
šku. kad prie salo* Formozos 
jūrių siaurumįoj, terp tos sa
los ir Chinų, Togo laukia 
Roždestvenskio, jeigu jis iš
tikro išdry * stoti . į mūšį jau 
•ne su beginkliai* žvejai*, bet 
au Japonijos kariška laivy
ne.

Kaip garsina Paryžiaus 
laikraščiai, prancūziška kari
ška laivyne a.pjieškojo visas 
Kochinchino* pakrantes, bet 
niekur nepatiko maskoliškų 
kariškų laivųr Prekėjų lai
vai gi užtikrina, jok maskoli
škų kariškų laivyiię patiko 
ant jūrių 700 jnylių nuo Fpr- 
mozos. Maskoliški kariški 
laivai palengva plaukia į 
šiaurius. Ant perplaukime 

-to kelio, geriausiame atatiki- 
me, Roždestvenskiui reikia 
trijų dienų. Gal, vienog, 
būt. kad Roždestvensky 
vengs mūšio ir bandys iš tolo 
apsukti salų Formozų ir ban
dys aplinkinėse Filinų salų 
perplauktį į Didįjį oceanų, 
apsukti Japonijų ir be mūšio 
prisigriebti į Vladivostoku. 
Greičiau Roždestvensky tų 
bandys daryti, tik nežinia, 
ar pasiseks, kadangi Togo 
gali supainioti maskoliško 
admirolo plianų. Roždest
vensky, matyt, pats nelabai 
pasitiki ant savd laivynės; 
drųsus ji* buvo tol, kol galė
jo slapstytiesi prancūziškuose 
pertuose, bet kaip tik pran
cūzai atsisakė jį ilgiau laiky
ti ir pareikalavo, kad šu savo 
garbia laivyne apleistų pran
cūziškus portus, tuojaus caro 
admirolų apėmė baimė, ka
dangi mat ir ji* Jau tiek su
pranta, kad japoniška kari
ška laivyne tai ne p

angliški žvejai, turinti tik 
rakietas signalams, Togo gi, 
apart rakietų,turi dar kanuo- 
les ir iš jų šaudo teip kaip ir 
maskoliai, o pataiko geriau 
už maskolius. Išplaukę* iŠ 
prancūziškų portų Roždest
vensky, tuojaus apsirgo ir i 
perdavė laivynės vadovystę » 
savo pagelbininkui, admiro- ' 
lui Nebogatovui. Matyt, 
Roždestvensky bijosi imti at
sakymų už pasekmes laukia
mo mūšio. Jis per telegra
mų nuo caro paprašė, kad jį i 
visai paliuosuotų, kadang 
jaučiasi silpnu, nervai jo su
erzinti, apsilpę. Bet, kaip 
parodo kvailas užpuolimas 
ant angliškų žvejų ant Šiau
rinių jūrių, dėl ko be mažo 
i karę netaj>o įtraukta An- : 
glija, nervai maskoliško ad
mirolo iš pradžių nebuvo 
tvirti, kadangi jo mūšį su 
žvejais galima išteisinti tik , 
arba suerzintais nervais, arba i 
beprotyste; ne tvirtu* ner
vus, matyt, turi ir visi jo ofi- 
cierai. jeigu paklausė bepro
tiško prisakymo. Garsų jo 
pagelbininkų, bet paliktų 
Europoj už liudininkų, kapi
tonų Clado, už jo užsipuoli
mus ant maskoliškos kariškos 
laivynės užveizdos padavadi- 
jimų net pat* caras suvisu 
prašalino nuo tarnystos. Ma- < 
tyt, didesnė dalis. Roždeet- 
venskio oficierų susideda iš 
tokiu jau kaip Clado, mokan
čių meluoti ir niekinti, bet 
nemokančių nieko tverti. 
Su tokiais oficierais nelengva 
sumušti tokį priešų kaip ja 
poniečiai, jeigu jo pajiegoe 
nedaug silpnesnė*.

Pereitų sanvaitę laikraščiai 1 
buvo pagarsinę, jog iš Liepo
jaus išplaukė paskutiniai Ii- i 
kučiai maskoliškos kariško* 
laivynės, drauge su perdirb
tais į kariškus kreiserius, 
pirktais nuo Bremo* ir Ham
burgo garlaivių kompanijų 
laivais. Pasirodo, vienog. 
kad tie laivai dar neparengti 
ant išplaukimo, jie buvo iš
plaukę vien ant išbandymo 
mašinų. Tų likusių laivynės 
dalį žada siųsti į Azijų 15 d. 
berželio. Bet jeigu iki tam 
laikui Togo sumuštų dabar 
esančių Chinų pakrantėse 
maskoliškų laivynę, jeigu jų 
su visu išnaikintų arba labai 
apsilpnytų, nebūtų jau rei
kalo ant pražūties siųsti dar 
vienų, silpnų laivynės dalį iš 
Balti ko. Vokietijoj mena,
kad jeigu plaukiančiai dabar 
į Vladivostoku laivynei pasi
seks, apsuku* salų Formozų, 
prisigriebti į Didįjį oceanų, 
Togo ten jos nė negaudys, 
bet leis jų į Vladivostoku ir 
paskui stengsis čia laikyti, 
uždaryti tuos laivus, kaip 
padarė su geresne laivyne 
Port Arthuro uostoj. Visos 
laikraščiuose garsinamos 
nuomonės yra vienog tik spė
jimais; tikrų japoniško admi
rolo mierių nieks nežino.

Vyriausiu viršininku visų 
kariškų pajiegų Azijoj, tai
gi lygiai laivynės, kaip ir že
mės kariumenės, caras paaky* 
rė admirolų Birilevų. Taff, 
vienog, gali gerai išmanyti 
apie karę ant jūrių, bet apie 
vedimų karės ant sausžemio 
nedaug išmano, o vienog po 
jo valdžia atiduotas ir jenero- 
las Linevič. Caras, vienog, 
su admirolais laimės neturė
jo: menko proto admirolai 
Aleksiejev ir Bezobrazov į- 
painiojo Maskolijų į karę, o, 
vienog, nieko karėj reikalin
go neparengė.

Iš paskandytų Port Arthu- 
re maskoliškų kariškų laivų 
japoniečiai jau išgriebė vie
nų didelį mūšio laivų ,,Polta-

didelių

subatoj 
jenerolo 
buk ja-

Isz Lietuvos.

darbi
liberalai, kvie-

namus

| tuojau* butų p 
! liuteroniškų tikėj

vėliau nedarys
pasijus į>akak-

I>a<lėkavoti nera-
revoliucijiniame

Metas XIII

.ina

.retu:

surėdymas nepagerį* musų I 
būvio, arba, jeigu ir šiek-tiek 
pagerĮs, tai ant trumpo laiko,' 
kadangi šiųdien pripažintas 
mums tiesas, gali vėl atimti 
susitarę maskoliai. Mums 
reikia autonomijom kuo pla
čiausioje to žodžio prasmėje, 
reikia, kad mę* pats galėtu-! 
me rupintiesi apie musų tė
vynės reikalus, kad į tuos 
reikalus nesikištų musų per i 
sekiotojai. Teisingai ,, Dar
bininkų Balsas" sako, kad i 
mums reikia parlamento Lie
tuvoj, Vilniuje, kuris rūpin
tųsi apie musų krašto reika-! 
lūs, kad musų darbo nieks 
nedrįstų stabdyti.

Rtvoliuclja Maekolijoj. I
Revoliucijonieriška* judė-l 

Jima* Maskolijoj nenyksta, 
bet vis laikosi, nors ir matyt, 
kad terp visokių kraštų Ma
skolijos dar nėra tikro plia-1 
no ir tikro susipratimo. An-I 
tai,- Lenkijoj, atsirado net 
terp darbininkų vadovų prie-1 
šininkai reroliucijoB. Jie iš-i 
leido pareit* *a n va i tę atsišau- 
kimų į darbininkus, kuriame 
kalbina darbininkus grįžti 
prie darbo; už kraujo pralie- 
jimus kaltina revoliucijos va-! 
<b>vus ir kraujo praliejimu* 
laiko už nevaisingu*. I; t i 
kro, vienog. tas kraujas jau 
išdavė vaisiu* ir prie vieny-; 
bes visų Lenkijos gaivalų iš
duotų. be abejonės, dar svam
besniu*. didesniu* vaisiu*. 
Juk tik dėl revoliucijonieri- 
ško judėjimo Lenkijoj caras 
-ao paskutiniais manifestais 
paliu< >->ai >> pančius vartau-Į 
•'iii* išpašioto j ub neatačiatiki-l 
ško tikėjimo n,. vien Leahl« 
joj, bet visoj Maekolijoj; dėl 
to judėjimo daleido rengti! 
mokyklas bu lenkiška ir lie
tuviška kalba, Įianaikino ap
sunkinimus katalikams pir
kinėti žemę Lietuvoj ir kito
se Maskolijos gubernijose. 
Jeigu ne baimė prieš revoliu
cijų ir ne smūgiai, kokius 
nuo japoniečrų gauna caro 
armija, vigų tų paliuoMvimų 
nė lenkai, nė lietuviai nebūtų 
sulaukę. Už sugrųžinimų 
lietuviškos * j >a ūdos męs teip- 
gi galime 
m i e m s
gaivalams ir JaponiečianM. 
Jeigu ne jie, mę* spaudo* dar 
nebūtume sulaukę. Žinoma, 
caras suteikė tuo* |>a Ii uoga
vimu* ne revoliucijonieriams, 
kadangi jie to. ko ji* duoda, 
tiesiog, nė nereikalavo, bet 
suteikė ramiems, tyliu tiems, 
iš baimės, kad jie prie revo- 
liucijonieijių nepristotų. 
Taigi revoliucijinis judėji
mas jau išdavė bent Lietuvoj 
ir Lenkijoj savo vaisiu*, gali 
dar atgabenti daugiau, jeigu 
tik visi prispausti ir neužga
nėdinti turės drųsų reikalau
ti.,—Tylėjimu, kaip gyveni
mų praktika parodo, ne tik 
Maskolijoj, bet^A’isur pri
spausti niekur, paliuosavimų 
nesulaukia.

Ar lenkiški darbininkai, 
sykį parodę drųsų ir jau iško
voję šį-tų, paklausys bailių 
vadovų ir grįž prie darbo, 
dar nežinia. Rodosi, randas 
laukia nusiraminimo, kadan
gi iš Lenkijos dabar siunčia 
ant karės lauko kariumenės 
regimentus. Gal, vienog, sa
vo viltyse apsirikti. Tų, ro
dosi, patvirtina ir besistengi- 
mas užmušti Varšavos jene- 
ral gubernatorių.

Maištai, vienog, nesiliauja 
i nė ant Kaukazo, nė pietinėj 
. Maskolijoj, nė Volgos pau

piuose, nė Latvijoj. Lietu- 
, voj, sulyginant, yra ramiau, 

bet tas paeina nuo to, kad 
lietuviai nuo neseniai pradė
jo organizuotiesi, nespėjo su
rinkti pakaktinai pajiegų.

Peterburge vėl susekė di
namitinių bombų dirbtuvę, 
tik po laikuhsusekė Jų tų-syk, 
kada bomba, per neatsargu
mų dirbėjo, expliodavo ir už
mušė dirbėjų.

Filipinų salos.
Ant Filipinų salų vėl kįla

18 Rygos.
Rygoj, netoli Guisenburg 

parko, nežinomi vyriškiai 
nudurė du |>olicistu. Nesu
gauti vyriškiai kitoj miesto 
dalyj metė dinamitinę bom
bų į policijos patrolę. Ex- 
pliozijo* to* bombos policijos 
komišorių* likosi sunkiai su
žeistas, o vienas Į>olici*ta* 
ant vietos užmuštas. V ienas 
poBcistas bandė vyti metu
sius bombų, bet tas likosi nu
šauta*. Nė {Milicistų užmu
šėjų, nė metusių bombų ne
pasisekė sugauti.

Ry8”J- prieėah
prabaščiau* liuteroniškos ba
žnyčios ant Gordeso pliaciau* 
susirinko pulkas stačiatiki
ško tikėjimo latvių ir vokie
čių ir reikalavo, kad kaip tai 
can> uianit-.-tr daleista, jie 
tuojau* butų jierkrikštyti į

Jimų, kadan
gi stačiatikiai* jie nenori bū
ti. Matyt, juos su prie varta 
prie *tačiatiky*tė* priskyrė.

Antrų dienų maskoliškų 
velykų Rygoj euštraikavo 
tarnaitės. " Jos |>areikalavo 
sumažinimo dari*) valandų ir 
geresnių algų. Štraikas. vie
nog. traukėsi neilgai, tarnai- 
tėe atsišaukė jau antrų dienų 
į ponus, kad atgal priimtų.

Suštraikavo teipgi mieste 
kelneriai, liet teipgi štraika* 
neilgai traukėsi,' kadangi 
darbdaviai išpildė kelnerių 
reikalavimus. Jie reikalavo 
trumpesnio darbo laiko ir ge
resnių algų.

Iš Llepojaus.
Mintaujoj likosi ant gatvės 

ou lazdoms užmušta* masko
liško rando šni(>as.

Liepojuj užgimė a beinąs 
štraikaa visų porto darbinin
kų. Vince pardavinyčioB ir 
kantorai likosi uždaryti.

Iš Diiiaburgo, Vitebsko 
gnb..

Dinaburgo policijos virši
ninkas daleido namų savinin
kam* ir prekėjain*, kadangi 
policija neatlieka užduotos, 
dabojimui jų savasties pasam
dyti naktinius sargus. Tuom 
tarpu policijantai naktimis 
užpuola ant sargų, muša juos, 
iškraustė kišenių* ir areštuo
ja. Tokia tvarka gali būti 
tik caro valdomoj Maskoli- 
joj.

Naujos stačia tl kiškos pa
rapijos.

Padavadijimu stačiatikiško 
sinodo likosi ^rengtos savi- 
stovės stačiatikiškos parapi
jos: miestelyj Prozorokuose, 
Dienos pav. ir Drisvėtuose, 
Kauno gub.. Kasžin, keli 
stačiatikiai prigulės prie tų 
parapijų? Be prievartos sta- 
čiatikystė nesiplatina, o ca
ras savo manifeste prievartų 
žadėjo panaikinti.

Danajų dovana.
Laikraščiai garsina, buk 

maskoliška* caras daleido 
Lietuvoj rengti pradines mo
kyklas su lenkiška ir lietuvi
ška mokinimo kalba. Rodo-

si tai svarbi dovana, bet ar 
ištikro teip yra? Kasgi kon
troliuos, kur galima rengti 
lietuviukų, o kur lenkiškų 
mokyklų? x Lenkai dvarpo
niai turtingi, jie galės rengti 
lenkiškas mokyklas lenkini
mui lietuvių jr, žinoma, tų 
darys. Taigi turės didintieji 
nesutikimai terp lenkų ir lie
tuvių, nors ir dabar terp jų 
prietikiai nelabai širdingi. 
Nesutikimai terp valdžių pri
spaustų gaivalų išeina tik 
ant naudos prispaudėjų.

Lenkiško* mokyklos jau 
buvo Lenkijoj ir Lietuvoj 
(lietuviškų gi nebuvo), bet 
randas iš jų lenkiškų kalbų 
išvijo. Argi 
tų patį, kada 
tinai tvirtu?

Maskoliški
čianti visus Maskolijo* gai
valus į kovų su raudu, žada 
konstitucijonališkų ateitėj 
surėdymų Maskolijoj, kur 
kiekviena tauta galės į atei
nantį parlamentų rinkti savo 
atstovus. Bet kokių naudų 
gali konstitucija atgabenti 
pavergtoms Maskolijos tau
toms? Siųdien, rodė, maskoli
ški liberalai užtaria už nema- 
ekoliškas tautas, prų>ažįsta 
Jų miežius, rodosi teisi oge
sniais, antai, už vokiečius, 
žada daug ateitėj, bet tų daro 
todėl, kad kovoj su netiku
siu randu ir prispaustų tautų 
pajiego* reikalingos ir kad 
yi>ač terp prispaustų tautų 
vakariniuose kraštuose tauti
škas supratimas stovi kur 
kas augščiau negu pačioj 
Maekolijoj. Maskoliški li- 
Iteralai juk nevisada buvo 

! užtarėjais prispaustų. Kada 
randas lietuviams, lenkams, 
finams, atiminėjo tiesa* vie
nų |>o kitai, lilieralai, ir galė
dami kalbėti, tylėjo, kartai* 
pritarė randui. Tas pats ga
li būt ir ateinančiame Ma- 
skolijos parlamente, nors ten 
ir galės kalbėti prispaustų 
tautų atstovai. Kųgi tie at
stovai galės padaryti ten, kur 
maskolių, bus daugiau? Juk 
dauguma vis [>ersvers balsus 
prispaustų tautų atstovų. 
Susitarę maskoliai atims ir 
einančių iš vien tiesų 
priskustų tautų. Mat skai- 
tlingesni ir drutesni vis 
skriaudžia silpnesnį, to neda 
ro. jeigu negali. Tokį apsi
reiškimų matome visur. 1848 
m. kovojanti su biurokratija 
vokiečiai garbino lenkus, 
pripažino jiems viekų, ko jie 
geidė, bet šiųdien jau yra vi
sai kitaip. 18 lenkiškų pa
siuntinių Vokietijoj j>arla- 
mente neįstengia apginti Vo
kietijos lenkų nuo valdžių 
skriaudų, kadangi neturi pa- 
rėmėjų terp vokiečių pasiun
tinių; Jeigu kas už lenkus 
balsuoja, tai vien Vokietijos 
socijalistai pasiuntiniai ir tai 
nevisada. ne visuose lenkų 
siekiuose. Tas pats, tie abe
jonės. butų ir Maskolijos 
parlamente.

Konstitucijonališkas todėl 
surėdymas Maskolijoj, net 
toks kaip Vokietijoj, o Ma
skolijoj ir tokio negalima 
laukti: liberalai pasirengę 
daleisti randui skirti į parla
mentų savo atstovus, ministe- 
rius ir gubernatorius, kurie, 
suprantama, nebalsuos už iš
platinimų tiesų prispautų 
tautų, kadangi svarbiausias 
tų ponų darbas yra — siau
rinti tų tautų tiesas, neatga- 
bęs naudos.

Teisingai todėl ,,Darbinin
kų Balsas" mano, kad męs 
negalime pasiganėdinti viena 
konstitucija, tokia, kokios 
reikalauja atstovai Maskoli
jos Žemiškų įtaisų arba ir vi
si Maskolijos liberalai. Toks

iš Kauno.
Kaune euštraikavo 

niukai briežiukų dirbtuvių. 
Jie reikalauja trumpesnio 
darbo laiko ir geresnių algų. 
Neįstabu, jeigu darbininkai 
štraikuoja: darbas briežiukų 
dirbtuvėse nesveikas, o žmo
nės turi dirbti po 12 vai. ant 
dienos, už algas vo* užten
kančias kad badu nemirti- 
Veik visos Kauno briežiukų 
dirbtuvės yra savasčia pralo
bti siu žydų.

Kauno miesto rodo* sąna
rys, Dras Feinberg, atsisakė 
nuo urėdo todėl, kad jo gy
ventojai nerinko, bet randas 
ant urėdo paskyrė. Nenori 
mat būt rando įnagiu. Fein
berg yra žydas, o daugeli* 
krikščionių miesto rodos są
narių net laižosi gubernato
riui. kad tik juo* už miesto 
rodininku* paskirtų. Argi 
žydas labiau savę godotų už 
krikščionis?

Pažeriu vals.. Vilk. pv. 
Suv. l gub. atsišaukimas

Mę* lietuviai, Pažeriu vals
čiaus ūkininkai, susirinkę 
1905 m., balandžio 2 d., vien
balsiai nusĮirendėme melsti 
vidaus dalyku ministerio su
teikti Jo Viršenybei (su
prask — carui. Rd.) sekan
čius musų reikalavimus:

1) Lietuvių sulyginti tie
sas su rusų tiesomis; politi
škų laisvę duoti visiems gy
ventojams, nežiūrint nė ant 
lytie*, nė ant luomo.

2į Suteikti y pato* nepalie- 
čemybę, laisvę žodžio, sanži- 
nės, spaudos, susirinkimų, 
draugijų, panaikinti pašpor- 
tų sistemų.

3) Išliuosuoti visus politi-i 
škus ir tikėjimo prasikaltė
lius.

4) Įvesti priverstinų lietu
vių kalbos vartojimų prade
damose ir vidurinėse moky
klose Lietuvoje,- valsčiaus ra
štinėje, teismuose ir darant 
aktus pas notarijus, kad val
dininkai būtinai mokėtų lie
tuviškai kalbėti.

5) Senapilšje panaikinti 
vyriškosios mokyklos inter
natų, demoralizuojantį musų 
einančius mokslan vaikus.“

• 6) Įvesti žemiečių valdybų 
ir prisiekusiųjų teismų.

7) Lygybę visų valstybes 
gyventojų prieš valstybės į- 
statymus.

8) Leisti mums patiems 
liuosai rinkti pradedamųjų 
mokyklų mokytojus,, parapi
jų klebonus ir vietinius val
dininkus; panaikinti ištiki
mybės paliudijimus.

9) Panaikinti kaime bekon- 
trolinę policijos ir vietinės 
valdžios sauvalę, kuri yra di
džiausiu musų jungu ir prie- 
spailda.

10) Uždrausti policijai da
lyvauti valsčių susirinkimuo
se ir panaikinti kaimo žem- 
sargius, kaipo blogiausius mu
sų kraugerius.

• 11) Atiduoti policijų į pa
čių žmonių rankas.

12) Panaikinti aštriųjų sar
gybų ir administraty viškų 
bausmę.

13) Nepersekioti tų kuni
gų, kurie rūpinasi apie mu
sų ekonomiškų ir politiškų ge
rovę.

14) Leisti žydams gyventi 
visoje valstybėje, nes didelis 
jų į Lietuvų ‘susitelkimas iš
šaukė sunkių kovų už būvį 
Lietuvos gyventojų tarpe.

15) Mes — apsunkinti ne
pakeliamais 4 mokesčiais, 
reikalaujame įvedimo moke
sčių nuo pelno, panaikinti 
mokestį, uždėtų ant reikalin
giausių daiktų: naftos, sil
kių, degtukų, cukraus, ūkė* 
padargų ir tt., uždėti moke
stį ant šilkų, J karietų ir kt. 
d..

IK) Apdraudime nuo ug
nies, palikti pilnų Ii uosy bę 
patiems savininkams turto, 
nes dabartinis, priverstinas, 
prigulintis vien tik nuo val
džios, yra didelei mums ne
parankus ir neužganėdina 
tikslo.

17) Darant pas notarijų 
aktus, panaikinti mokestį pa
skirtų tvirtovėms, apsunki
nantį vien tik nekilnojamų 
turtų ūkininkų.

18) Mokestį kelių taisymui 
turi mokėti visi, kurie jai* 
naudojasi: pirkliai, valdinin
kai ir kiti, ne vien tik ūki
ninkai.

19) Panaikinti mokestį už 
gyvuliu* ir už Varšavos 
gonbutį, nes ištikus gyvulių 
marui, nuopuoliai nebūva 
apmokami; naudotis gi Var
šavos ligonbučiu mus nepri
leidžia, pagalios ir neparan
ku.

20) Dėlei didelių karės su 
Japonija išlaidų ir dėlei už
draudimo gabenti į užsienį 
gyvulius ir kitus ūkio pro
duktus, męs jįjį vargome ir to
dėl reikalaujame numesti 
mums mokesčius: čyžias, 
padūmę, ugniapinigius, 
pliantpinigius iki rudens be

penių", o ištikus mobilizaci < 
jai, iki karės galui.

21) Medega statymui viešų 
namų ir tiltų ant vieškelių, 
turi būti duodama veltui iš 
vietinių girių; kitiems gi 
musų reikalams turi būti lei
sti pirkti ne augščiau taksos, 
ir be licitacijoe.

22) Uždrausti naikinti Lie
tuvos girias ir gabenti į už
sienį.

23) Saukiant žmonių atsto
vus ir nuo Lietuvos ūkininkų 
atstovus, liuosai išrinktus, 
sušaukti ir duoti jiems spren
džiančio balso tiesų, o tėip- 
pat pasiskubinti įvykdinti 
rengiamas permainas, kad 
greičiau atliuosuoti nuo pa
vojingo ir nekantriai laukia
mo permainų*tovio. Užsitikė- 
jima* Lietuvos gyventojų • 
biurokratiškai valdžiai žuvo 
ir vien tik liuosai išrinkti 
musų atstovai su balsavimo 
tiesomis, sujungus valdžių su 
žmonėmis, gali išgelbėti lie
tuvius nuo vergiško ir var
gingo padėjimo.

Aimanuojančiais balsais 
šaukiame, prašydami visų val
džios atstovų, pradedant nuo 
*o*to, atkreipti ypatingų, gry
nai sanžaniškų atydų ant 
musų, Lietuvos ūkininkų, 
kurie paskutinį pusmetį ne
šame sunkesnį juagų. sulygi
nant su kitomis Rusijos tau
tomis. Męs kenčiame nuo 
policijos sauvalės ir vietinės 
administracijos lygiai su vi
sais Rusijos ūkininkais, ir 
priegtam nuo musų, lietuvių 
atimta buvo spauda — tas 
dvasiškas penas, kuris yra 
vienintelė paguoda ir tikriau
siu vaistu, esant žmonėms e- 
konomiškame paliegyje. Dė-

•bsi- 
iemr 
re o
van-



LIETUVA

lei to prašome ūmai prašalin
ti visas kliūtis, tramdančias 
žmonių apšviętimą ir leisti 
mums linosai rūpintis musų 
kult orišku ir dvasišku tobu- 
liniiuuoai, idant męs atsigrieb
tume ir veikiai pavytume 
kultūriškas tautas ir tokiu 
budu taptume naudinga at
naujinta tauta Rusijos vai 

. stybeje.
Balandžio 15 d. ši peticija 

buvo išsiųsta vidaus dalykų 
mini'teriui ir jos kopija — 
Suvalkų gubernatoriui.

Ant peticijos 512 balsų.
Valstietis.

„Vilu. Žin.”

me pasekmių tokios taktikos 
nematome, tai vien todėl, 
kad matyti nenorime, kad 
mums rodosi, jog geriau į pa
vojų nežiūrėti, bet slėpti gal
vą į sniegą, kaip daro kurap
kos, pamačiusios vanagą. Vie
toj stengtieji prašalinti pik
tą, jo priežastis, tankiai męs 
užginame, įkalbame, kad pik
to nėra ir mums rodosi, kad 
to turi pakakti. Abejojantį, 
jeigu tas bandytų abejojimą 
viešai išreiškti, pakoliojimu 
galima priversti tylėti. Teip, 
tuom ginklu vienus galima 
priversti tylėti, kitus atvirais 
musų priešais ir musų darbų 
stabdytojais padaryti, bet ar 

į tuom, vienog, ir piktą, koks 
terp mus apsireiškia, iš šakini ...... . pik.

ti, kiek galima, stengtieji 
prašalinti tą, kas skilimą 
musų partijų gimdo, kas iš 
vienmislių žmonių daro prie
šus kovojančius terp savęs, o 
ne su tikrais musų priešais.

Isz Amerikos
Beprotis užniusze keturias yp»- 

tas.
San Diego, Cal. Pietinėj mie

sto dalyj, koksai įpuolęs į bepro
tystę priedurininkas nušovė ke
turias ypatas.

Iš Manchesterio, Anglijoj
Lietuvių čia yra apie 700.

Užsiima jie stalioryste, kriau-1 išrausime? Turbut ne.
čysta. šiaučysta; daugumas tas, tokiose sanlygose, leis tik 
dirba anglių kastynėse. Da- giliau šaknis ir paskui išduos 
bar darbai prastai eina, tik dar piktesnius vaisius. Cen- 
kriau< ių darbai truputį pa- zuroms, uždraudimais kalbė- 
sigerino. Merginų iš Lietu- ti, tylėjimu, užgynimais, tik 
vos čia yra diktai. Jos dau- ant trumpo laiko galima De
giausiai dirba kepurių dirb- užganėdinimą nutildyti, bet 
tuvėse ir uždirba iki 14 shil. už tai paskui jis dar smar- 
ant sanvaitės; dirbančios kiau apsireikš, o pas mus 
prie kriaučių uždirba iki 20 tas apsireikš dar smarkiau 
shil., renkančios atkarpas negu kitur, kadangi męs ne
gauna vos 8 shil.. Dirba pratę protauti ir perkratinė- 

. nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. va- ti, imame daiktus netokiais, 
kare. Nė viena mergina ne- kokiais jie yra, bet tokiais, 
skaito nė jokių lietuviškų kokiais jie mums rodosi, ir 
raštų. dar, apart to, reikia pri-

. Manchesteryj yra 2 lietu durti, kad męs, musų dar- 
viškos valgomų daiktų krau- buose, mažiausiai paisome 
tu vės. vienas 1 _ _
krautuvę katalikiškų daiktų kimo mierio, męs ant jų visai 
ir knygų, bet terp lietuvių nepaisome, prisilaikome šen-

Par»i<liKMlautlN mokyklų vlrsal- 
ninkaa.

St. Paul, Min. Čianykštis mo
kyklų superintendentas, W. W. 
Welch, likosi suareštuotas. Jį 
skundžia, buk jis nuo studentų 
ėmė pinigus už dipliomus, bet di- 
pliomų neišdavinėjo, užmokėtus 
pinigus sau pasilaikė.

Del paMlgerlmo vyro. nuMiuuodl- 
uo

Newark, N. J. Savo tėvų na
muose, nusinuodino 19 metų Min- 
nie Guerin. Ji mat buvo svečiuo
se pas tėvus. Parsivesti namon 
atėjo jos vyras, bet kad ji patėmi- 
jo, kad vyras truputį užsidulinęs, 
atsisakė su juom eiti, pasiliko pas 
tėvus. Ant rytojaus nuėjo' į aj>- 
tieką, nusipirko karbolinės rūgš
ties ir išgėrė. Nugabenta į ligon- 
butį, ten pasimirė. Ii ištekėjo už 
vyro vos keturios sanvaitės atgal.

Zeglhiiu laiveliu lenktynes

New York. 17 d. gegužio iŠ 
New Yorko išplaukė lenkčiui ang
liški, amerikoniški ir vokiški laive-

lietuvis turi ant doros principų, ant atsie- 1,ai i Europą. Lenktynės tos už-

pakelti algas, nusprendė ant dar
bininkų ne naudos: gubernatorius 
sako, kad dirbtuvių savininkai, 
turėdami pelno tik 6%, negali 
brangiau mokėti darbininkams. 
Darbininkai reikalavo pakėlimo al
gų ant 5%.

* Chicaoo, III. Štraikas vežė
jų Chicagoį iki šiol nepasibaigė. 
Pereitą subatos dieną darbininkai 
atliko didelį susirinkimą, bet ant 
galų galo nutarė štraiką tęsti to
liau, kol pralobę pardavinyčių sa
vininkai ne priims darbininkų rei
kalavimų. Štraikas abiem pusėms 
kaštuoja jau apie 8 milijonus do
liarių.

r W he e lino, W. Va. Geležies 
dirbtuvės Whitakerio ir Glassnero 
likosi ant neaprubežiuoto laiko už
darytos. Priežastis uždarymo 
dirbtuvių yra ta, kad jų savinin
kams Šnipai pranešė, jog darbinin
kai ketina štraikuoti.

* New York. 7 didelės marmu
ro dirbtuvės likosi uždarytos dėl 
štraiko paprastų darbininkų. Dar
bininkai reikalauja trumpesnio 
darbo laiko ir ant 28didesnių 
algų. - .

* Detroit, Mich. Žalvario 
dirbtuvių darbininkai" pakėlė štrai
ką. Jie reikalauja pakėlimo algų 
iki >3.00 ant dienos.

5 Youncstown, Oh. Neužilgio 
prasidės darbai dirbtuvėseYoungs- 
town Sheet and Tube Co.

r Troy, N. Y. Štraikuoja čia 
marškiniams apikaklių dirbtuvių 
darbininkai.

ISZ
Lietuviszku dirvų.

nes Dievas yra meilės, o ne keršto 
ir išnaudojimo Dievas. Musų iš
ganytojas juk vaikė iš bažnyčios 
perkupčius, o mes jų klausome ir 
duodamės išnaudoti. Išnaudotojai 
ne išganys mus, ne nuves mus į 
dangų, kadangi jiems tas nerupi.

Todėl argi ne geriau butų, vie
toj penėti išnaudotojus, rupintiesi 

.mums patiems apie mūšų reikalus? 
Geriau butų, kad mes, vietoj krau
ti lobį išnaudotojams, rengtu rAe 
sau mokyklas, rengtume koopera
tyviškas krautuves ir su jų pagel
ba pasiliuosuotume nuo išnaudo
jančių mus žydelių; pinigai liktų 
musų pačių kišeniuose, galėtume 
jų dalį apversti ant svarbių tautiš
kų reikalų, kokių terp savęs besi- 
plaudami negalime nuveikti.

Musų parapijoj kįla dideli ne
sutikimai parapijonų su kunigu. 
Kaip jie pasibaigs, nežinia.

Senas Krivaitis.

Iš Colllnsvllle, III.
Darbai šitų aplinkinių anglių 

kastynėsv eina silpnai, dirba tik 
pusę laiko, vien vienose dirbtuvė
se dirba su trims darbininkų at
mainoms.

Lietuvių yra čia ne mažas skait
lius, tik gaila, kad teip mažai yra 
gerų, suprantančių tautiečių, ma
žai yra tokių, kuriems rūpėtų tau
tiški arba darbininkiški reikalai.

Neseniai čia susitvėrė Lietuviškai 
Soc. P. Amer. kuopa iš 16 sąna
rių, bet tuos niekina ir persekioja 
visokiais budais neišmanėliai, arba 
savę vadinanti dievuočiais. Tie 
neišmanėliai visokiais budais sten
giasi trukdyti darbą, išmislinėdami

iš Biiltlmorč8,M(l.
15 d. šio mėnesio, Bijou teatre i 

čianykštė Lietuvių Dramatiška 
Dr-tė parengė teatrališką persta
tymą. Atlošė tragediją, „Zivelė", 
parašytą V. Nagurinaucko. Ro
les lošė: Zivelės — Ona Garbiutė; 
Karijoto—V.Nagurinovskis; Para- 
jaus —K. Baltrušaitis; Aldutės — 

į M. Bindokiutė; Regimonto —; A. 
I Trumpiška; vaidilos — V. česna; 
Boleslovo — P. Lietuvaitis; Zbig- 

I nevo — I. lanūlevičia; Ivano — 
P. Grinius; Dimitro — J. Skorba; 
Terlos — F. Bakutis; senio — P. 
Lietuvaitis. Į

Lošikai Šiuom kartu roles atlošė 
I tikrai gerai ir vieta buvo atsakanti. 
Geriausiai savo rolę atliko Zivelė. 
Parajus, Karijotas ir Vaidila; ne 

' prastai lošė teipgi Aldutė, Ivanas 
ir Senis. Apskritai imant, visi lo
šė ne prastai. 4 Akte, susimušus 
Parajui su Terla, net kardai su
trupėjo ir šmotai nulėkė į publiką. 
Laimė dar, kad nieko neužgavo. 
Karijoto rolę lošė patsai autorius 
ir žinoma, lošė' gerai.. Klausytojų 
tūlų net ašaros byrėjo.

Kadangi tą dieną buvo kelios 
vestuvės, tai žmonių prisirinko ne 
daugiausiai. Gailą, butų ant teat
ro linksmiau laiką praleidę negu 
ant vestuvių.

Autoriui ir aktoriams už jų dar
bą ištariam Širdingą ačiū.

K. M.

Yra čia lietuviška D* L. K. Ge- dar 100 dol. pinigų. Pasirodo da- 
’ dimino Dr-tė, į kurią gali prigulė- bar, kad tas laikraščių pagarsini- 
ti visi lietuviai, be skirtumo; yra mas neteisingas. Prūsų valdžios, 
teipgi kuopa Tėvynės Mylėtojų , nuo išeivių, keliaujančių į užma- 
Dr-tės. .Neseniai susitvėrė kuopa rius vokiškais laivais nieko dau- 
L. S. P. A. Gaila, kad prie visų giau nereikalauja, kaip pakakti- 
tų organizacijų priguli mažai sa- niai pinigų ant kelionės j paskirtą 
narių, daugumas nesirūpina nė vietą; taigi kelionei maskoliškų iš- 
apie organizacijas, nė apie tautiš- eivių į Amerika pasilieka seniejie 
kus reikalus. ‘ padavadijimai.

Iš laikraščių ateina čia daugiau- ------------- -
šiai „Lietuvos." II Pagal angliškos kariškos lai-

Lietuviai dirba yvairius darbus vynės surinktas žinias: angliška 
dirbtuvėse. Uždirba po >1.50 ant laivynė pradžioj šių metų susidėjo 
dienos. Šviežiai pribuvusiam sun- iš 408 visokių laivų, naujų dirb- 
ku gaut darbą, nes lenkai visur dino 94.- Prancūziška laivynė 
veržiasi, kaip koks iš jų dirba pus-i daugiausiai turi laivų, nes 421, 
dykiai. 1 naujų dirba 154, bet didelių mu-

, šio laivų Prancūzija turi tik puse 
I to skaitliaus, ką Anglija. Suvie- 
! nytų Valstijų laivynė turi 118 lai*- 
vų, o 30 dirbdina naujų; Japoniš- 

, ka laivynė turėjo prieš karę 147 
i laivus, 9 dirbdino naujus. Po
vandeninių laivų Anglija turi 17, o 

. 23 naujus dirbdina; Prancūzija tu- 
, ri 37, o dirbdina 32; Maskolija tu
ri 23, dirbdina 14; Italija turi 7, 

į Suvienytos Valstijas turi 8, o dirb
dina 4. j

dykiai.
Šimkonis

Iš Naugatuck, Con
Darbai eina čia neblogiausiai, 

bet žmonių be darbo yra gana, tik 
merginoms ne sunku gauti darbą 
guminėse dirbtuvėse, priima ir iš

Iš Waterbnry, Con.
Yra čia pusėtinas lietuvių skar 

liūs, o terp jų yra žmonės visokių ! 
pažiūrų, yra ir visokių draugysčių, Į 
yra teipgi kuopa Susivienyjimo I 
Lietuvių Laisv., tveriasi kuopai 
Lietuv. Socijalistų Am. Musų' 
laisvamaniai ketina persikeisti į 
socijalistus. Tas gerai, bet tie 
musų pasigarsinę socijalistai laike 
rinkimų, susiriesdami, giria repu-1 || Apeliacijos sūdąs Peterburge 
blikonus ir kalbina visus balsuoti panaikino nusprendimą Varšavos 
už republikonų kandidatus,parduo kariško sūdo,kuria 9 ypatas,už me 
da savo balsus kapitalistams, dar- timą bombos į Varšavos policijos 
bininkų siurbėjams. Pažiūrėsime, I viršininką buvo ant nužudymo 
ką darys tie musų nužvelgtini nau- Į nusprendęs. Apeliacijos sūdąs aiš- 
ji socijalistai, kada vėl ateis rinki-i kiną, jog kada metė minėtą bom- 
mail bą, Varšavoj nebuvo pagarsintos

Darbininkas. • karės laiko tiesos, todėl ir nusidė- 
Į jusiu ne gali bausti kariškas sūdąs. 

iŠ Bcll^S Fiilis, A t- Nusidėjimą apskųstų ypatų turi 
Lietuvių Čia yra 5 šeimynos, o1 perkratinėti ne kariškas, bet pa- 

pavienių apie 15 vyrų. Apie Čia- prastas, civiliškas $udas.
nebūtus daiktus ant socijalistų; kįtur atvažiavU8ia3.jeigu moka nors nykščius lietuvius nėra ką daug i 
gazdinimais ir kitokiais budais a t SUSikalbėt. Iš pradžių turi darbo rašyti: apart kazvrų ir girtuokliavi-į 
kalbinėje sąnarius, o kitus nuo , - - .............. -• - • -
prisirašymo; prigulinčius prie kuo
pos žada net išvyti iš miesto, gal kas 
su peiliais ir akmenims. D ievų o- • 
čiai žada kovoti su socijalistais. įrreųaį išblykšta dėl ne sveiko dar- i o labiausiai 
Rods ne visi teip baisiai nekenčia j bo. 1 labiausiai
socijalistų, yra čia nors neprigu
linčių, bet ir neniekinančių socija- 
listus. Kaip girdėt ir pačioj kuo
poj atsiranda abejojanti; gal pabū
go gazdinimų. Nėra ko bijotiesi. 
Vėliau, geriau susipažinę su soci- 
jalizmo mieriais, įgaus gal ir tie |eįltįB 
abejojanti tvirtesnius persitikrini- į 
mus. Prigulėjimas prie socijali- 
stiŠkų organizacijų gana daug ge
ro darbininkams suteikia: mokė
dami į organizacijos kasą 15c., 
sąnariai gauna dykai sanvaitinį 

į „Kovą," 
i kuriame telpa pamokinimai, kaip 

'. darbininkai gali pagerinti savo
I gyvenimą. Bijanti socijalizmo 
karšti katalikai tegul perskaito 
knygutę: „Ar socijalistas gali 
būt kataliku," o pamatys, kad so- 

Icijalizmas ne kenkia tikėjimui; 
priešingai, doriškai socijalistai sto
vi augščiau už teip vadinamus 
dievuočius, kurie palaiko vien kar- 
Čtarnas, o tos pas mus dygsta kaip 
grybai po lytui: dabar yra čia jau 
9 lietuviškos karčiamos.

Ne kas kaip darbininkai palaiko 
ir karčiamas, o tuom tarpu musų 
karČiamninkai nekenčia darbinin
kų užtarėjų socijalistų. Gal kar- 
čiamninkams rodosi, kad jie jau 
pastojo kapitalistais? Kapitali
stais yra vienog alaus ir degtinės 
leidėjai, o karČiamninkai niekuom 

Į daugiau kaip tų tarnais ir darbi- 
_ j kais. Tūli musų karČiamninkai 

nekenčia nė laikraščių skaitytojų, 
kadangi mat tie ne duoda jiems 
daug pelno, skaitanti neturi 
laiko sėdėti per dienas karčiamo-

susikalbėt. Iš pradžių turi darbo rašyti: apart kazyrų ir girtuokliavi- 11 Pietinėj Maskolijoj, mieste 
mokytiesi; pankui gali uždirbti t mų, niekuom daugiaus neužsiima; Kišineve, koki, matyt policijos 

| 15 dol.; darbias vienog nesvei- yra ir tokių, kurie verkia, išgirdę i pasamdyti niekšai, ant gatvių už-
. Sveikos, raudonos merginos apie nepasivedimus maskolių ant i puldinėja ant mokintojų, studen- 

prie darbo guminėse dirbtuvėse katės lauko, ir keikia laikraščius, i tų, mokintinių, ant žydų ir ant ge-
Len-

I kijoj gi pulkas kaimiečių atėjo į 
miestą Sedlecus ir išdaužė moky- 

į klų įtaisymus, rando biurų ir deg
tinės pardavinyčiak.

Iš Wilder, V t.
Lietuvių čia, kur nepasisuki, 

randi vis mažus būrelius. Dauge
lis dirba popieros dirbtuvėse, kiti 
kerta medžius giriose, dar kiti 
tarnauja ir dirba ant farmų. Už
darbiai čia ne blogiausi ir darbą 
šitoje valstijoj ne sunku gauti. 
Miestelyj Bellows Falls, Vt., yra 
visokio Štamo lietuvių. Yra Čia ir 
Polsko-Liteu ska draugystė. Vi
sa jos vyriausybė susideda iš ,,pa- 
nie dobrodžieju," o vienas virši
ninkas net bajoras, lietuviškai vi
sai nenori kalbėt, nors lenkiškai 
gerai ne moka. Yra Čia lietuvių 
pnKubcč., į leok.U, d„bininkl5|„ |,lkrlS,j
Tie, žinoma, apie lietuviškus rei-' , , .
kalus ir lietuvių naudą nesirūpina, I 
jie garbina i| rūpinasi vien apie ] 
lenkystę.

Skaitančių lietuviškus raštus čia 
teipgi ne daug. Vienas skaito į 
„Lietuvą," 3 „Saulę" ir 1 „Ke
leivį"; lietuviškų knygų mačiau tik 
pas vieną tautietį.

Žinoma, jeigu maža* yra skai
tančių, tai netrūksta užsiimančių 
blogais darbais. Ypač atsižymi 
čianykščiai lietuviai lenkų prievuo- 
degiai girtuokliavimais, pešty
nėms; ypač mėgsta jie apšmeiži
mus; negirtuokliaujančius, neatsi- 
žyminčius blogais darbais pravar
džiuoja šliuptarniais, nors apie 
ŠliufM) darbus tiek žino, ką kiaulė | 
apie pipirų skanumą. Už musų i 
biauriausią naikintoją, už prispau- Į 
dėją carą daugelis galvas guldo, 
Kodėl vienog tie caro gar 
bintojai, vietoj piautiesi su brO' 
liais, neina į Mandžuriją jam pa
dėti? Iš vieno rėkavimo čia Ame
rikoj caras naudos neturės, su ger
kle musų carberniai ne padės ja
ponus sumušti, kadangi musų 
maskoliškų patrijotų rėkavimo ja
ponai nenusigąs. Laimė musų, 
kad ir Čia ne visi besmegeniai; ir 
čia, nors ne daug, yra gerų lietu
vių, kuriems rupi ne caro ir jo tar
nų gerovė, bet gerovė lietuvių, la
bas musu tėnynės Lietuvos; gaila 
vien, kad tokių yra ne daug; bet ir 
tai negerai, kad lietuvių eilėse yra 
tarnaujanti ne sau, bet svetimiems 
y- carui arba lenkams. Tokių 
vienog lietuviais ir vadinti ne ga
lima. Kam jie tarnauja, tegul prie 
tų ir glaudžiasi.

manytos Vokietijos ciecoriaus, ku
ris savininkui laivelio, kuris pir
mutinis atplauks į Europą, pasky
rė dovaną. Žinoma, lenktynėse 

vieną ginklą! dalyvauja vien didžturčiai.
Bet ar tie ginklai ištikro

, . . . i , . i Nelaime* ant geležinkeliu,išduoda tokius vaisius, kokių 
galima geist.! .Ne; pneMn- lo, Mo„ |llinoi, Cenind g.l- 
gai:tuos pačius ginklus pa- žinkeHo> susimušė du trukiai, 
skui ir kiti vartoja ir kova prįe (O g ypatos likosi ant vietos 
traukiasi netinkančiais, o užmuštos, o keturios sunkiai su
kartais ir nedorais ginklais, žeistos.

Ntw York. Ant viršutinio ge-

nedaug yra mėgstančių skai- tencijos: mieris išteisina kiek- 
.1.......... nInib-o ornlai <7if.n0 mukia’tyti, daugumas laiką pralei

džia aut girtuokliavimų, per 
ką ne vienas pakliūva į ka
lėjimą. 4

Apie tautiškus dalykus nė
ra ką kalbėti, tokio tavoro 
čianykščiai lietuviai nereika
lauja. Šįmet per Velykas 
buvo atvažiavęs lietuviškas 
kunigas iž Londono. Buvo 
užmanęs sutverti Blaivystės 
Drstę. bet tik vienas prisira- 
ėė.

Čia yra kunigo sutvertas 
kliubas nuo pradžios šių me 
tų, į kurį ateiti, teip vadina
mi dievuoČiai, laiko už didelę 
garbę, kadangi kliubas yra 
po bažnyčia it turi Šv. Kazi
miero misijų vardą. Žmone
lės po dievmaldystai eina tie
siog į misiją pasistiprinti 
svaiginančiaisgėrymais. Yra 
Kliube ir keli laikraščiai, 
bet mažai kas juos skaito; 
daugumas susirenkančių ka- 
zyruoja ir kitokiais grajais 
užsiima ir, žinoma, grajija iš si puldinėti ant savo komite- 
gėrymų. Norinti į Kliubą t:, ’ ’ * Li,
prigulėti, turi užsimokėti po 
6 penus ant tnėnesio. Kar
tais parengia šokius, ant ku
rių su.-irenka vyrai, moterys 
ir vaikai. Mat musų kuni
gėliui neužtenka įplaukimų 
iš bažnyčios, tai sutvėrė 
Klinbą ant pasipelnymo iš 
gėrynių ir ant tuštinimo varg
šų kišeniaus.

Keliauninkas.

Nutildyti neužganėdinimą
jais negalima, tokiais gin- Utįnkelio, prie 133 str. ir Souther 

Blvd..susimušė du trukiai. Prie to 
apie 20 ypatų likosi sužeistų, o ta
me 7 ypatos sužeistos labai sunkiai 
ir pavojingai.

klais męa neižplatyeime uasi- 
tikėjimo Veikėjams, ypač to 
neįkvėpsime nė tylėjimu, nė 
uždraudimu kalbėti ir kriti
kuoti. Tą parodo ir atsitiki
mai Amerikos lietuvių gyve
nime.

Kada pradėjo Amerikoj 
rinkti aukas ant kankintinių, 
aukautojai išsirinko komitetą 
prižiūrėjimui aukų ir jų pir- 
siuntimui kur reikia. Metus 
ėjo viskas gerai. Vėliau, ka
dangi Europos pinigų daly
tojai negalėjo pagarsinti už
ganėdinančių Amerikos lietu
vių atskaitų, tie pradėjo už-

Bepročio tlarbaM.
Owensboro, Kv. Huncock pa- 

vietyj, įpuolęs į beprotystę negras, 
Robert Sbaw, užsidarė vienuose 
namuose ir turėdamas karabiną ir 
du revolveriu, Šaudė į besisten
giančius jį savaldyti. Pašovė jis 
arba užmušė iš viso 8 y patas. Ant 
galo padegė namus, kuriame slė
pėsi negras. Nuo ugnies jis išbė
go ir likosi vieno iš jį gaudančių 
peršautas.

Kodėl męs negalime rim
tai apkalbėti musų reika

lų?
Žiūrint į musų darbus, ma

tyt, kad terp mus daugiau 
yra vaidų negu darbo. Vie
toj rimtai, visopusiškai 
apkalbėti visokius reikalus, 
męs bandome su pagelba 
protestų nutildyti nevisame 
mums pritariančius ir prote
stais stengiamės priversti ki
tus be ajisvarstymo prie mus 
pristoti, arba juos prašalinti 
iš lietuvių eilių, apšaukiame 
tokius lietuvystės priešais ir 
mums rodosi, kad to turi už
teikti. Męs rugojame ant ku
nigų cenzūros, bet gana tan
kiai pats griebiamos tos pa
čios cenzūros ant nutildymo 
turinčių ką nors pasakyti, 
norinčių kritikuoti; jeigu gi 
kas cenzūrai nenori pasiduo
ti, tą niekiname ir kolioja- 
me.

Tie ginklai, vienog, kaip 
gyvenimo datyrimas ne-tik 
pas mus parodo, daugiau blo
go negu gero atgabena. Nė 
tylėjimu, nė uždraudimu kri
tikuoti negalima neužganėdi
nimo nutildyti. Tą gali pa
tvirtinti ne vien musų, bet ir 
kitų tautų veikėjai. Ant ga
lo, jeigu męsrt musų gyveni- i

to, o buvo ir toki, kurie tie
siog komitetui išmetinėjo va- 
gystą. Neliko nieko dau
giau, kaip pasitraukti senam 
komitetui ir pareigas pavesti 
kitoms ypatoms. Tas pats 
yra ir su draugyste „Aušra.” 

■Jeigu norime turėti užaitikė- 
jimą, o be to aukų nesurin
ksime nuo žmonių, nė nieko 
svarbaus nenuveiksime, ne- 
drauskime kritikuoti, tegul 
žmonės perkratinėja darbus 
ir reikalus, kadangi tik viso- 
pusiška kritika parodys dar
bo silpnas puses, tik su jos 
pagelba galima bus viską pa
statyti ant tvirtesnių, pasto
vesnių pamatų. Juk viešuo
se darbuose neina apie pavie
nių ypatų reikalus, bet apie 
naudą visuomenės. Geras, 
visiems naudingas darbas ne
sibijo kritikos, jos draudi
mas, cenzūros, skaldys į ma
žus pulkelius ir tvirčiausias 
ir geriausias musų partijas. 
Mat toks jau žmogaus būdas, 
kad jis nekenčia prievartos 
ir draudimų; juo prievarta 
didesnė, juo drausmė smarke
snė, juo smarkesnė užstos re
akcija, juo didesnis bus pasi
priešinimas. Teip yra ne- 
vien musų eilėse, bet visur. 
Drausdami kalbėti ir kriti
kuoti, męs galime sulaukti 
to, kad musų organizacijos 
suskils į smulkias kuopeles iš 
poros šimtų ypatų pasekėjų. 
Suprantama, kad tokios silp
nos kuopelės nedaug turės 
pajiegų ir per tai nieko svar
baus negalės nuveikti. To 
reikia vengti, ypač mums, 
vos pradėjusiems organizuo
tis ir veikti ir todėl kiekvie
ną negeistiną apsireiškimą 
reikia visopusiškai perkraty

Gaisrai.
Wilkesbarre, Pa. Nuo ryto 

siautė čia iki po pietų didelis gai
sras, kuris pridirbo blėdies ant 
300000 dol. Gaisras užgimė Lan
go pardavinyčiose ir išsiplatino į 
visas puses.

Isz darbo lauko.

prie štrai-

I. Unija 
dirbtuvių 

darbininkų

r Ant Havai salų suštraikavo 
dirbanti ant pliantacijų japoniečiai 
darbininkai; štraikas apėmė visą 
salą Maui, kur yra apie 2500 japo
niškų darbininkų. Susirėmime su 
policija vienas japonietis likosi už
muštas, o du pašauti, bet japonie
čiai policijantus išvaikė. Iš Ho- 
nolulu išsiuntė 40 kareivių ir dalį 
{Milicijos ant suvaldymo japonie- 
čių. Nereikia užmiršti, kad ant 
salų Havai einančių iš vien: japo- 
niečių, chiniečių ir čiabuvių kana- 
nų yra kelias dešimtis kartų dau
giau negu amerikonų. Japoniečiai 
privertė ir dirbančius ant plianta
cijų korejonus pristoti 
ko.

T Providence, R. 
darbininkų medvilnės 
užmanė sutverti naują
organizaciją Amerikoj ant politiš
ko pamato, taigi kad laike rinkimų 
darbininkai balsuotų vien už savo 
reikalų užtarėjus. Prie tos orga
nizacijos galės pristoti visos uni
jos, pritariančios politiškiems mie- 
riams darbininkų organizacijų. 
Ant apkalbėjimo to reikalo, 5 d. 
berželio, mieste Lynn, Mas., atsi
bus konvencija delegatų nuo visų 
Amerikos darbininkų organizacijų.

r Chicago, III. Suštraikavo 
telegramų išnešiotojai VVestern 
Union Telegraph Co., kadangi į 
kompanijos kontorą seabuojanti 
vežėjai atvežė anglis. Kompanija 
pažadėjo nesinaudoti daugiau iš 
seabų, todėl telegramų išnešioto
jai sugrįžo prie darbo. Pritarda
mi štraikuojantiems vėžėjams, ka
dangi į mokyklas atgabeno anglis 
seabai vežėjai, suštraikavo mokin
tiniai kelių Chicagos mokyklų.

r Fall River, Mas. Massa- 
chusetso gubernatorius,kuriam pa
vesta buvo nuspręsti, ar medvil
nės dirbtuvių darbininkams reikia

M. P. ’

iš Springfield, III..
Miegame mes sunkiai, skęstam 

fanatizmo dumblyne; nėra terp 
mus vienybės ir sutikimo. Tas be 
abejonės paeina nuo musų nesu
pratimo, nuo stokos apšvietimo. 
Juk šiądien visi mus išnaudoja, 
skriaudžia mus carai, kapitalistai, 
kunigai, o mes tuos musų išnaudo
tojus penime, jiems vergaujame. 
Todėl mums neatbūtinai reikia 
mokslo, kad galėtume geriau su
prasti musų padėjimą ir mokėtu
me gintiesi nuo musų priešų. Šią
dien jie mums pasakoja, įkalba, 
kad teip jau Dievo leista, kad 
viens kitą išnaudotų, ir siurbtų.

Springfielde mus išnaudoja mu
sų dūšių piemenėlis. Katalikas, 
norintis pildyti bažnyčios prisaky
mus ir to ne gali padaryti be pini
gų, kadangi už išpažintį reikia už
mokėti po 5 dol. Musų kunigui 
ne rupi, ar žmogus turi pinigų, ar 
ne, ar turi darbą, ar ne, bet reika
lauja doliarių. Kas jų ne turi, ne 
gali išpažinties atlikti, tas tampa 
bedieviu; net pasimirusius bau
džia, ne laidoja ant katalikiškų ka
pinių. Argi iš tikro teip Dievas 
prisako daryti? Mums rodosi ne,

Socijalistas.
Iš Meriden, Con.

14 d. gegužio, ant susirinkimo 
draugystės D. L. K. Gedimino ir 
49 kuopos S. L. A. likosi pakeltus 
klausymas revoliucijos Maskolijoj 
ir Lietuvoje. Išaiškinus reikalą 
aukų ir padėjimą Maskolijos ir 
Lietuvos, ant užmanymo pirmsė- 
džio, Juozo Januševičiaus, geros 
valios tautiečiai sudėjo ant reika
lų revoliucijos Lietuvoje >6.55. 
Pinigus pasiuntėme CentraliŠkam 
Revoliucijos komiteto kasieriui.Dr 
J. Šliupui.

Pas mus yra ir tokių nemažai, 
kurie apie kokias nors aukas neno
ri nė klausyti, aukautojus vadina 
kvailiais, o revoliucijonierins, kan- 
kintinius, moksląeivius ir didvy
rius — bedieviais, latrais, tingi
niais, caro neklausančiais niek
šais ir kitokiais biauriais vardais. 
Daugelis musų tautiečių laižo ca
ro kruvinas kojas ir rankas, mirk
stančias musų brolių kraujuose.

Pas mus mažai yra protaujan
čių tautiečių, o mažiau dar vieny
bės. Nepaisant vienog ant visų 
keblumų,stovime pusėtinai. Apart 
pašelpinės Gedimino draugystės, 
turime kuopas S. L. A., T. M. D. 
ir Liet. Soc. Part. Am., trūksta 
tik supratimo ir vienybės.

Neseniai musų dievuoČiai su
tvėrė pašelpinę draugystę Švento 
Kazimiero, kuri priklauso prie S. 
L. R. K. A. Bet ar ji reikalinga 
prie teip mažo lietuvių skaitliaus? 
Viso labo lietuvių yra čia apie 60. 
Musų dievuoČiai mat nori užbėgti 
kelią senesnėms organizacijoms. 
Kada mes susiprasime ir pradėsi
me visi iš vien dirbti? Laikas bu
tų jau susiprasti ir veikti viską vi
siems kruvojl

J. JanuševiČia.

Taradaiką’’ kad pei- riau apsirėdžiusių žmonių, 
kia maskolius ir carą!

29 d. balandžio buvo čia pa- j yra įja lietuviškas hotelis. Biz- 
rengtas teatrai, atlošė dramą „Po- nįs eįna ne blogiausiai. Darbai 
nas ir mųžikaą.*’ Žmonių ant teat- eina labai gerai popierinėse dirbtu- 
ro atėjo maž4i, apie 1% šimto, vėse, tas nedirba, kas nenori.
Mat vieni pabūgo, kad kunigai ne- Į Dzūkas,
sibartų, kiti nenorėjo karčiamas ap

Iš H’estville, Iii-
Atsilankė čia kun. Žebrys iš- Musų mjest0 liet|n.iai kas kartą 

klausyti lietuvius vėlykmės. lab- pradeda darbuotis ant tau.
20 d. gegužio atsibuvo, ant sa- . tįškos dirvo<; jeijfu kitaip negaĮi> 

lės Šv. Jurgio Dr-tės Lmden Par- tai ūQrs medeglJkai fclpia u±ma. 
ke Liutuvių Evangelistų (?) ba- oym|U aukaM)a prie kiekvienos 
liūs ant naudos nukentėjus.ų lie- progos; aQt susinDkimUt tai 
v.ų (kur nukentėjusių? Rd.). teip suėję keh draugai kitus prie 
Evangelistai balių rengia ant to , _ -__ ,... . .
mierio kas metai.

Jepiteris.
Iš PhiladcIpliioB, Pa-

Gegužio 13 dieną, ant \Vashing- 
ton Hali, atsibuvo lietuviškas Į 
spektaklis, parengtas vietinės dai- 
norių draugyetės, Lošta buvo 
t,Velnias spąstuose," komedija tri
juose aktuose.

Veikiančios ypatos buvo:
Tupis, trobelninkas—J. Dydvalis. 
Tukienė, jo pati — B. Žaldariutė. 
Magdelė, jų duktė—V.Mečioniutė. 
JurgisŽiburys, dailidė—S. Mankus. 
Ant. Burbulas, našlys—K. Mačys. 
Šmuila, žydas — V. Šileika. 
Piršlys— M.Miliauckas.

Lošėjai atliko savo roles koge- 
riausiai, matyt buvo, kad visiems 
patiko. Prieš atidarymą, giedorių 
choras padainavo „Švenčių gies
mę;" tarp pirmo ir antro akto p. 
S. Masickas padainavo lietuvišką 
raudą su pritarimu gitaros; tarp 
antro ir trečio akto, choras pa
dainavo „Onytę." Žmonių buvo 
daug susirinkę ir labai ramiai už
silaikė.

Reikale įvedimo į Amerikos gy
ventojų surašus atskiros lietuvių 
tautai rubrikos, draugystė išrinko 
Keistutį Šliupą, kaipo atstovą.

Rankspaudys.

II 16 d. gegužio, miesto sode 
Ufoj likosi nušautas generalgu
bernatorius, jenerolas Sokolovsky, 
kuris griebėsi kuo žiauriausių 
ginklų ant suvaldymo revoliucijo- 
nieriŠko judėjimo. . Į du metu čia 
jau antras panašus atsitikimas: 
1903 metuose likosi čia nušautas 
jeneral - gubernatorius, jenerolas 
Bagdanovif. - !

aukų pritraukia. Besilinksminda
mi per Velykas, lietuviai sumetė 
f2.55. Atitraukus 5c. ant persiun
timo, >2.50 paskiriame ant revoliu- 
cijonierių naudos. Nors tai maža 
auka jeigu kiekvienas lietuvis au
kautų nors po kelis centus, tai pa
gelbėtų kovojentiems už laivę mu
sų tėvynės.

V. s. K.

II Ant salos Isląndijos, aplinki
nėse miesto Reykjavik,. rado auk
są. Tas, turbut, ne išeis ant nau
dos islandiečių. Dėl aukso su 
plauks Čia kapitalistai ir aukso 
jieŠkotojai, terp jų paskęs islan- 
dieČiai, kurie dabar be aukso jau
tėsi gana laimingais ir kultūriškai 
stovi gana augŠtai, terp jų nėrą 
nemokančių rašyti ir skaityti pri
gimtoj kalboj.

Isz visur.
laik-

II Maskoliškas žemdirbystės mi- 
nisteris Jermolov likosi nuo vietos 
prašalintas. Jis buvo vienas iŠ 
teisingesnių ministerių, žinoma, 
ant kiek maskoliškas ministeris 
gali būt teisingu. įtekmė vienog 
jo buvo menka, kadangi išėmus 
karės ir laivynės ministerių, kiti 
Maskolijos ministeriai yra vien 
kaipo pagelbininkais vidaus mini- 
sterio. ___________

H Varšavoj, žydiškoj miesto da- 
lyj, ant . Nalewki gatvės (ant jos 
krikščioniškų gyventojų, išėmus 
kelių kiemo sargų, visai nėra), žy
dai socijalistai laikė susirinkimą. 
Policija, neįstengdama susirinku
sių išvaikyti, pasišaukė kariume- 
nę, kuri tuojaus pradėjo Šaudyti į 
susirinkusius ir, tūlą skaitlių jų 
sužeidė. ______

Iš Nlielton, Con.
Yra čia keli lietuviai prigulinti 

prie ^Susivienyjimo” ir „Tėvy
nės Mylėtojų Dr-tės.” Kodėl ne- 
sirašo kiti, sunku įspėti. Gal ne
daro to iš baimės. Mat neišmanė
liai prigulinčius prie tautiškų or
ganizacijų vadina čia šliuptarniais. 
Bet ištikro koks yra skirtumas 
terp tų pramintų šliuptarnių ir jų 
niekintojų? Teip vadinami šliup- 
tarniai prisideda prie tautiškų dar
bų, rūpinasi apie labą, apie page
rinimą būvio visų lietuvių, laiką 
praleidžia ant skaitymo knygų ir 
laikraščių — jų gi niekintojai rūpi
nasi, vietoj to, apie labą saliunų; 
mėgsta peštynes, provas, svetim
taučiams lobį krauja, bet labas tė
vynės ir brolių jiems nerupi; laik
raščių nė knygų ne skaito, nes 
jiems rodosi, kad užtenka išeiti iš 
saluno laukan, o vėjas pripus pro
to į tuščią makaulę. Kadangi 
vienog vėjas neturi atliekamo pro
to, tai ir negali juom pripildyti 
tuščių kvailių makaulių, todėl jie 
negali girtiesi protu.

Lietuvninks.
Iš Meriden, Don.

Lietuvių čia gal bus apie 80 
vyrų; tikrą skaitlių sunku susekti, 
kadangi daug yra sulenkėjusių (tų 
už lietuvius ne galima laikyti. 
Rd.). 2 turi locnus namus,
vienas turi saliuną, o 2 valgomų 
daiktų kromus. Tikri lietuviai 
darbuojasi ant tautiškos dirvos(ko- 
kiu budu? Rd.).

Kaip paduoda vokiškas 
raštis „Warnsdorfer Volksztg," 
terp profesor. Bręslavos universi
teto, Dr. Ladenburgo ir kunigo 
Antano Winterio vedamas ypatiŠ- 
kas ginčas. Profesorius tvirtina, 
jog stebuklų nėra ant svieto ir jog 
visus garsinamus bažnytiniuose 
raštuose galima išaiškinti moksliš
kai. Kunigas gi užtikrina, jog 
profesorius neįstengs išaiškinti 
stebuklo Švento Januariaus krau
jo, kurio yra stiklinaitėj bažnyčioj 
Napolės. Kraujas tas, kaip kuni
gas sako, nors būva išdžiuvęs, pa
virsta į škysą, į skystimą, jeigu at
siranda arti numirusio kūno. Jei
gu profesorius tą apsireiškimą 
moksliškai iŠaiŠkįs, kunigas siū
lo 1000 Markių ant tokių mierių, 
ant kokių profesorius nurodys; 
jeigu gi profesorius negalės to apsi
reiškimo išaiškinti, . __________ _________________
mokėti ant kunigo nurodytų mie- galima lengvai paleistas ant jūrių 
rių. Kaip tas ginčas pasibaigs, torfiedos kėravyti ir kraipyti, kaip 
pamatysime. Profesorius apreiš- kam patinka. Tą patį galima da- 
kė, jog gavo nuo-kunigo laišką su ryti ir nuo kitų laivų, 
jo užmanymu.

H Netoli Kadikso, IŠpanijoj, at
liko pasekmingas baiTdavones su 
nauju išradimu telegrafisto Balfo- 

turi tiek jau ra. Su tuom išradimu nuo kranto

II Varšavoj, ant Medaus gat
vės paslėpti policistai sugriebė 
kokį prastai apsirėdžiusį vyriškį. 
Besiginant suareštuotam, explio- 
davo ja kišeniuj bomba. Jos ex- 
pliozijos tasai vyriškis ir abudu 
paslaptį policistai likosi užmušti,o 
23 sužeisti. Mena, kad bomba 
buvo parengta Varšavos jeneral- 
gubernatoriui jenerolui Maksimo- 
vičiui, kuris, dėl caro varduvių, 
buvo ant dievmaldystos cerkvėj ir 
žinoma turėjo grįžti tuom keliu, 
kur jo su bomba laukė ansai vyriš
kis; dažinojęs vienog, kas atsitiko, 
jeneral-gubernatorius išsirinko ki
tą kelią,senmiesčio gatvėms. Vie
ną lengviau sužeistą gimnazistą 
suareštavo, kadangi jis persergi- 
nėjo praeivius, kad neitų tą gatve, 
todėl mena, kad jis žinojo, kas Čia 
buvo parengta.

II Neseniai laikraščiai buvo pa
garsinę, buk Prūsų valdžios išda
vė naują padavadyjimą apie kėliau 
jančius per Prusus į užmarius iš
eivius iš Maskolijos, nuo kurių 
buk reikalauja formališkų pašpar- 
tų ir kad kiekvienas turėtų, apart
Šifkortės ir geležinkelio tikieto, ! skriaudėjo.

Tokiu bu
du torpediniai laiveliai butų visai 
nereikalingi. (

ti Prancūziški žemdirbiai, po va
dovyste dviejų žemdirbystės profe
sorių, rengiasi keliauti į Vokietiją 
ant apžiūrėjimo paveikslingų žem- 
darbiškų ūkių Vbkietijoj. Ir kito- 
ti atsitikimai rodo, kad ir randai 
abiejų kraštų stengiasi prašalinti 
užgimusius už Moroko nesutiki
mus terp Vokietijos ir Prancūzi
jos. ____________

* || Pabedonoscevo pagelbininkas 
stačiatikiŠkam sinode, Sabler, li
kosi prašalintas ir paskirtas už są
narį viešpatystės rodos. Į tą ro
dą paprastai paskiria tokius augš- 
tus urėdnikus, kurių niekur kitur 
įspiausti ne gali. Prašalina mat 
caras nuo įtekmingesnių vietų pa
garsėjusius fanatizmu urėdninkus.

II Prancūzijos prezidentas, kaipo 
dovaną ant vestuvių Vokietijos 
sosto įpėdinio, atsiuntė brangią 
prancūziško porcelėno vazą ir 
brangų gobeliną (divoną). Net 
vargšai, rando skriaudžiami Prūsų 
lietuviai tarėsi sudėti 80000 Mrk. 
ant dovanos sunui didžiausio savo
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MahanoyCily. Pa Ji* pats arkai kitai 
taikiii duoti tinę adresu:

Stanislovas Aleknos*.
U, Rumford ralis, Me.

reiksią. Jis pats ar kas kitas 
duoti tinę adresu:

Adomas Braząuckaa,
Poquonnock, Conn.

Doakvilleje. Ui. pasi m ii e Jonas Noris, 
Kauno g ub., Telsziu pa v., Tveriu parap , 
smilaus buvo 32 metu, palaidotas 14 d 
gegužio ant kaialikiisku kapiniu CoUina- 
villeje. 111

Stanislovas Lucas.

Pigiai ant pardavimo mebliu aztoraa. 
au arkliu, vežimu ir visoms pnetaisoms* 
Savininkas turi kita bizni, todėl viena 
isz ju nori parduoti.- Auiizaukite po 
nr. 1140 S. Oakley avė., Cbicago.

Pigiai ant pardavimo gera Buczerne ir 
Groserne lietuviu apgyventoje vietoje 
arti lieluvuzkos bainyczioc Biznis nuo

f .. -■

■ui

Demotiškas raštas, iškaltas ant akmens, surasto Rosettoj.

(Toliaug bu*.)

. ___ ______ _ Tiki*- metai kaip A meiikoie, gyveno lira laika
Kunigo komitetas 2 , lai įsitraukti isz serijų yra geri inejimui KahanoyCity. Pa. Jis pats arkas kitas 

" • taikai* <i»nti Sin*

43M!4lS8lk»ltk>£ j, JT. J

in darže Ir laimėjimui laikrodėlio. P< 
kent pilė vartų, inejimo Tiekietaa 25c. 32 Congress**" 
porai. •
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II Prancūziškose valdybose Oce- 
rijoj siautė baisios vėtros, kurios 
daug blėdies ir nelaiitiių pagimdė. 
Ant salų Tuamotu, Šiaurinėj dalyj 
vėtra išgriovė daug kaimų, išvartą 
kokosinių riešutų medžius, čia 
pražuvo ir 10 žmonių. Pakrantė
je paskendo 24 maži laiveliai ir 3 
dideli laivai, ,

II Magyarai, taigi valdanti 
Vengrijoj tauta, reikalauja įvedimo 
magyariškcs kalbos Vengrijos ka- 
riumt nėj. Tam vienog prieštarau
ja magyarų prispaustos tautos, ru- 

.munai savo laikraščiuose smarkiai 
protestuoja prieš dar didesnį iš
platinimą magyariškos kalbos.

Peterburgo laikraštis „Novoje 
Vremia” pagarsino, buk dienoje 
savo varduvių, caras parengė nau
ją manifestą, kuriuom ant 17 spa
lių sušaukia žmonių atstovų susi
rinkimą. Novoje Vremia“ 
tikrina, jog tasai manifestas

i l| Netoli Salonikų, Turkijoj, už
gimė kruvinas mujis turtiŠkos 
kariumenės su ginkluotais greko- 
nėms. Mūšyje 25 gttkcnys likosi 
užmušti, o 4 pašauti.- Netoli Kru- 
šuro sumušė bulgarai su serbais. 
Čia 17 bulgarų likosi užmuštų.

*■ Vokietijoj, provincijoj Šlezi- 
joj, 22 d. gegužio siautė baisios 
audros ir lytus. Perkūnas, Čia už
mušė daug žmonių ir naminių gal
vijų. Tūluose kraštuose užgimė 
tvanai, kurie nemažai blėdies pri
dirbo laukams.

Ii Prancūzijoj lankosi dabar Iš- 
panijos karalius, Paryžiaus darbi
ninkai rengia neprilankias jam-de
monstracijas, panašias į tas, ko
kias savo laike buvo parengę carui 
Mikalojui laike jo atsilankymo 
Prancūzijoj.

Maskoliškas caras prisakė Įve
sti Siberijoj žemiškas įtaisas, kaip 
tai yra tikrosios europinės Masko- 
lijos kraštuose. Pabūgo mat ca
ras sibiriokų, tai vilioja juos netu
rinčioms didelės vertės dovanoms.

Londono laikraščiai pagarsino, 
jog .užmušėjas caro dėdės, kuni
gaikščio Sergejaus, Jonas Kalejev, 
likosi nužudytas 17 dieną gegu
žio.

’ Mieste Buenos Aires, ant vie
no darbininkų susirinkimo, terp 
policijos ir darbininkų užgimė mu
šis, kuriame 2 ypatos likosi už
muštos, o net 40 tapo sužeistų.

F Laike paskutinių vėtrų pas
kendo ant Šiaurinių jūrių Ham
burgo žvejų laivas „Emaus". Prie 
to prigėrė šeši žvejai.

!j Afrikoj.^Sudane, likosi užmuš
tas amerikoniškas tirinėtojas Win- 
terton iš Cbicago.

— Chicagos pardavinyčių 
□inkai, kurių vežėjai štraikuoja, 
kad priversti miesto valdžias šauk
ti kariumenę, pasamdė visokius 
niekšus kelti maištus, už kuriuos, 
žinoma, kaltina štraikuojančius 
vežėjus. Terp tų pralobėlių pa
samdytų maištininkų daugiausiai 
yra negrų. Jie užpuola ne tik ant 
štraikierių, bet ir ant praeivių.

— Pereitos nedėlios "iTičtią, Chj- 
cagos. policijai gerai žinomas plėši
kas „Big Sljm,” arba Charles En- 
gels, su 3 draugais Užpuolėj ant 
Throop str.,ant einančio gatve H. 
McMulleno ir pareikalavo atidavi
mo pinigų, bet tas išsitraukė re
volverį, paleido šūvį ir teip En
gelsui pataikė į krutinę, kad tas 
puolė ant žemės; kada ant šūvio 
atbėgo policistai, jis buvo jau ne 
gyvas.

— • Pagarsėjusi Amerikoj rašti
ninkė Alice Stockham likosi pačto 
apskųsta neva už siuntinėjimą ne- 
morališko turinio knygučių. Ypač 
pačtui nepatinka knygutės apie 
moterystę. Apskųstoji Stockham 
yra jau senelė, turi 70 metų; ji bai
gusi medicinos mokslą ir kaipo 
daktaras praktikavo nuo 1856 m. 
Ji užtikrina, kad jos ^knygos yra 
daktariškos ir jose nieko nemora- 
liško nėra.

— Ant Chicigo, Milwaukee & 
St. P>ul geležinkelio trūkis perva
žiavo dvi seseri, einanti šėnimis, 
Dorą 16 metų ir Clarą 18 metų 
Turnbergytės. Jos tnat, norėda
mos pasitraukti iš kelio palengva 
bėgančiam tavoriniam trūkiui, už
šoko ant šenių, kuriomis bėgo 
greitasis trūkis, kuris abidvi paga
vo ir sudraskė.

— Ant kertės Halsted ir Con- 
gress str. likosi nušautas M. Con- 
sidine. Nušovė jį Jonas Potrick* 
už tai, kad Considine kišosi į vai
dus Potricko su giminėms. Con
sidine mat buvo speciališku poli- 
cistu. tai jam rodėsi, kad jis turi 
tiesą kištiesi į vaidus kur nors at
sitinkančius. Šovėjas likosi sua
reštuotu.

— Pereitą sanvaiię Chicagoj pa
simirė 539 ypatos, ant 89 daugiau 
negu užpereitą. Daugiausiai mi
rusių buvo nuo plaučių uždegimo, 
nes 70, nuo džiovos 58.

— Pagarsėjęs daugpatys, Jonas 
Hoch, kuris keletą savo moterų 
nužudė, pats likosi prisaikintųjų 
sudzių ant nužudomo nuspręstas.

ĮKASTO ISTORIJA 
Pagal A. B. Svhnitzer i.

Nepaisant, vienog, ant viso painumo, 
hieroglifiškaa rašta* egiptijonam* padęjo pa
skelti ant augštesnio už kaimynu* civiliui- 
cijo* laipsnio, bieroglifiška* raštas išmokino 
egiptijonų* dalinti žodžiu* į jų elementari
šku* sudėtiniu*, į skambėjimus; išmokę atsa
kančiai dalyti savo kalbos žodžius, jie toliau 
hieroglifiškų* ženklus galėjo pritaikyti prie 
atskirų skambėjimų, taigi vartoti litera* ti
kroj to žodžio prasmėj ir toliau galėjo apsi
eiti be jokių paaiškinančių ženklų, kurie 
pirma darė raštų painesniu. Ir, ištikro, lai
kui bėgant, Egipte išnyko painus siliabinie 
raštas, jo vietų užėmė praktiškesnis alfabeti- 
nisi, kurio ženklai reiškė jau ne siliabas, liet 
atskirus skambėjimus, kiekvienas paiši- 
nys reiškė tik tų skambėjimų, tų literų, ku
ria prasidėjo nupieštas daiktas. Teip, pa 
veikslan, pavidalas kojos — pat, ^nereiškė 
jau dviejų priebalsių pi, bet atsakė vien 
pirmutinei žodžio literai, taigi p; tipgi ir pa
vidalas Įniršto — teb, nereiškė jau tb, bet tik 
vienų literų /; liūto koja — km, nereiškė km, 
bet k ir t. t.. Kiekvienų skambėjimų galima 
buvo piešti visokiai* ženklai*, visokioms fi
gūroms, reikėjo vien žiūrėti, kad nupieštas 
daiktas prasidėtų nuo tos literų*, nuo to 
skambėjimo, kokį turėjo reškti.

n ;5AL- -55 f

I rašto ir iš to, rodomi, nesunku buvo surasti 
pamatus skaitymo Egipto hieroglifų. Bet 
ta* ilgai nesisekė, kadangi mokslinčiai,* užsi
ėmę tirinėjimu to Įprašo (akmuo tas yra da
bar Britiškame muzeume, Londdne) nenorėjo 
atsisakyti nuo *enu* nuomonėj kad hiero- 
glifhbkame raftte atskiros figūros reiškia die
tas misti*, o ne siliabas ir skambėjimus, kaip 
yra iš tikro. Tik '.822 m. Champolion, tiri- 
nėdamas tų raštų, susekė |>asta)>ti* egiptiškų 
hieroglifų. Tirinėdainas tų raštų, Champo
lion Įiatėmijo, kad tūli žodžiai apvesti aplink 
brūkšniu. Kadangi grekiškame tekste toj 
vietoj buvo iškaltas vardas Ptolomejo, tai 
Chanųiolion teisingai manė, jog apvesti 
brūkšniais žodžiai reiškia vardus. Nehžifgio 
po tam Champolion, ant salos Fileh, užtiko 
užrašų dviejose kalbose ant obelisko. Gre
kiškame tekste buvo minimas vantas Kleopa
tros, hieroglifiškoj dalyj buvo teipgi žodi* 
apvestas brūkšniu. J ieškodamas toliau, 
Cham|K)lion Įiersitikrino, kad ištikro fi
gūros hieroglifuos© reiškia ne daigtus, bet

Atsišaukimui i parapijų- Oruntrvop/iii RpiLului 
bus Apveizdos Dievo para- urau6J^lu D^lKdldl

Psįvklalus hieroglifiško ejriplijoniiko raito ir jp perrašymas 
lotyniškoms literoms.

Ta* reiškia: ,.Atsitiko (cheperu) kartų, 
kad Egiptan (kėni) pateko į rankas maišti- 
Dinkų (aatu) ir nieks nebuvo karalium (su- 
ten) tame laike, kada tas atsitiko; tik kara
lių* Raskenen — gyvybe, laime ir galybė 
(anch ūda sneb — paprastas garbinimas 
Egipto valdonų, toks, kaip, antai, carų — 
„Jo Didybe"), valdė tų-syk viršutiniame Egip
te. Maištininkai buvo mieste Heliopoliae, 
o jų vadovas Apepi — gyvybė, laimė ir ga
lybė —'mieste Hauar. Visa šalis pasidavė 
jam iš gero noro, visi su atsidavimu jam tar
navo (cher beku) ir siuntė jam geriausius 
(neferu) produktus Žemutinio Egipto (to-me- 
ri-cbeb). Ir karalius Apepi, gyvybė, laimė 
ir galybė, išsirinko už vyriausių dievų dievų 
Sutechų ir negarbino kitų dievų 
Egipte’’.

1799 metuose, netoli Rosettos, 
meni su hieroglifiškų, demotišku 
šku parašu, kuris palengvino 
Champolionui surasti pamatus 
Egipto hieroglifus, kokių pirma 
nemokėjo. Ant žemiau padėto 
yra paskutinė eilutė to parašo.

rado ak
uti greki- 

prancuzui 
perskaityti 
perskaityti 

paveikslėlio

Paskutine eilutė parašo surasto Rosettoj.

Parašas tas skaitosi teip:1 Tegul
her aki nti ae rout ein *xe

pljoN Chicagoj.
! 26 d. kovo buvo sušauktas para

pijos mitingas, ant kurio prabaš- 
čius paiŠkino, jog ant parapijos 
savasties yra užtraukta skola 
>41719.88. Tąsyk kilo triukšmas 
ir Šauksmas, kad parapijos sava
stis tiek ne verta, kiek ant jos yra 
skolos. Parapijos komitetas pa
aiškino, jog musų prabaščiui daug 
kaštuoja užlaikymas giminių net 
kituose miestuose gyvenančių. 
Komitetas paaiškino, jog skolos 
užtrauktos be jo žinios. Tąsyk 
susirinkę nutarė išrinkti specialiŠką 
komitetą ir siųsti jį pas archivys- 
kūpą ir paklausti jo, ką daryti,kad 
musų kunigas be parapijos žinios 

i skandina be reikalo bažnyčios sa
vastį į skolas ir dagi teisinasi, kad 
archivyskupas nedaleidžia parapi
jonams žinoti apie pinigiŠkus baž
nyčios reikalus, reikalauti rokun- 
dų esą, „didelis griekas." Likosi 
nutarta, atlikus reikalą pas archi
vyskupą, sušaukti visos parapijos 
mitingą ir pranešti, ką jis komite
tui pasakė.

Kasgi vienog su tuom nutarimu 
atsitiko. Parapijos išrinkti komi- 
te sanariai.
d. kovo žadėjo nuo savęs išrinkti 
delegatus, o paskui jeib kokią 
dieną galima bus - keliauti pas ar
chivyskupą ir paklausti, kada jis 
galės primti komitetą. Archivys
kupas pranešė, jog galės priimti 
išrinktą komitetą 11d. balandžio. 
Dažinojęs apie tai kuniginis komi
tetas, gal kunigo įkalbėtas, pabū
go, pradėjo įkalbinėt visiems, kad 
archivyskupas, užsidaręs, įkrės 
delegatams po šimtą bizūnų. Mes 
vienog ant mitingo parapijos iš
skirti delegatai ne pabugome gaz- 
dinimų, bet buvome pas archivys
kupą, kuris mums paaiškino daug 
parapijai nežinomų dalykų, paaiš- 
kino.kas priguli kunigui, o kas pa- 
rapi|hi> »P>« bizūnus ne buvo nė 
kalbos. Priduriame Čia, kad ar
chivyskupo padavadijimai yra vi
sai kitoki, 
skelbia.

Sugrįžus 
po, kunigo 
kuris pabūgo su mumis važiuoti, 

į klausinėjo, ką mes dažinojome? 
| Ant to mes atsakėme, jog išaiškin
sime tą ant abelno parapijos mi- lt* zirvt-t* HUgiiiCUU iMijn nii»ų. uirmurMi :, .. . ks * :___ a t tingo ir prašėm mitingą sušaukti,raštu parašyti buvo parašai ant pirarnydų ir s *. . ... ..*.........„i.L J. 1 Bet komitetas iki šiol mitingo ne

Ptolmees. Kleopatra.

literas. Figūra kvadrato, stovinti varde 
Ptohneeo vietoj literos P, varde Kleo|iatros 

[stovėjo ant Įlenktos vietos, taigi reiškė tų pa
čių literų, ji buvo pastatyta ten, kur reikia; 
figūra kilpos, varde Ptolmees, reiškianti lite
rų o, varde Kleo)>atros stovėjo ant 4 vietos, 
taigi ten, kur teipgi turi būt litera o; tas 
pats yra su figūra liūto, kuri abiejuose var
duose reiškia literų l ir su figūra palmos la- 
)io, turinčio reikšti literų e ir t. t.. Suradęs 
Jau pamatus, Champolion griebėsi tirinėjimo 
kitų parašo žodžių ir greitai susekė prasmę 
daugelio naujų hieroglifų. Bet Champolion 
neįstengė perskaityti viso užrašo, Jis surado 
tik pamatus skaitymo hieroglifų, taigi svar
biausių dalykų; vėliau, išmokus sj»ecialistams 
dabartinę koptų kalbų, paeinančių nuo kal
bos senovės egiptijonų, hieroglifiški raštai 
galutinai likosi perskaityti: prie to darbavo
si y)*ač vokiški ir prancūziški tirinėtojai, 
kai|> antai: Le|>siu^ de Rouget, Hrngach ir 
kiti. Dabar mokslinčiai teip gerai skaito 
visu* hieroglifiškų* raštus kaip ir senovės 
egiptijonai, arba kaip inęs skaitome knygų 
musų prigimtoj kalboj parašytų. Susekti 
jmslaptis hieroglifiškų raštų buvo ne lengvas 
dartias. bet visas sunkenybe* jiergalėjo tiri- 
notoj ų protas.

a) Hieratiškas. demotiškas ir koptiškas raštas.
A)>art hieroglifiškų raštų, vartojamų 

yjmč kunigų, senovė* Egipte buvo vartoja
mi dar hieratiškas ir demotiškas arba liau- Į 
dės raštai. Hieratiškas raštai* atsirado Egip
te dar prieš išradimų papiruso, taigi popieroa 
iš žievės augmenų pa py rusų. ilieratišku

8X€uui 
bus ii- 

en nu-pfrn 
plautas prisakymas tas ant paminklo iš akmens kieto raštu 
tur moutou, *xe en chai, en Hemiinibau, 
dieviškų žodžių, raštu knyginiu, raštu g re kiš k u, 
rta ahaf eta ousxou, em roupe nab her ran ef, 
kad jis butų salėse, žinyčiose krašto vardo jo, 
ein mhua, mhezuaou mhexomt rma xent soutn 
pirmos, antros ir trečios eilės, šalę stovylos karaliaus 
xeb Ptolmis, anx dite, Ptha rnri, nutur herneb 
Ptulmio, gyvenančio amžinai, dievo Phta mylimo, dievas ponas 
nefrou.
visogalis.

Ilgai mokslinčiai neįstengė perskaityti 
Egipto hieroglifiškų parašų ir jau tikėjo, 
kad raktas, atrakinantis paslaptis tų parašų 
likosi galutinai pamestu. Nepaisant aut vi
sų besistengimų, nors specialistai važinėjo 
net tyčia mokintiesi giminingos egiptiškai 
dabartinės koptij kalbos, paslaptis senovės 
hieroglifiškų parašų visgi pasiliko paslapčia. 
Mat besistengianti surasti raktų perskaity
mui tų parašų savo visus tirinėjimus rėmė 
ant klaidaus pamato, per tai ir visi besisten- 
girnai buvo nevaisingi. Mat tirinėtojai tikė
jo, kad Egipto hieroglifai yra tokiu jau ab*! 
rozdiniu raštu kaip Amerikos indijonų ra
štai, taigi, kad kiekviena nupiešta figūra ap
ima čielų mislį, kad tie ženklai neturi nieko 
bendro nė su pačia kalba, nė su skambėji
mais kalbos.

1799 metuose, prancūziški kareiviai,- 
kasdami apkasus forte St. Julien Rosettoj pri
kasė didelį akmenį su trįms parašais: hiero- 
lifišku, demotišku ir grekišku, raštai pirmu
tiniai ėjo paraleliškai su grekišku tekstu. 
Iš grekiško parašo dažinojo, jog visi tie trįs 
parašai yra tai trejopas vertimas to paties 
teksto, kuris apima padavadijimns Egipto 
kunigų apie pagarbinimų faraono Ptolomejo 
Epiphano. Radinys tas buvo labai svarbiu, 
kadangi jame buvo vertimas hieroglifiško

kitokių paminklų, pastatytų ant gari Aš vai-: 
donų, vadovų, augštų kunigų ir kitokių žy
mių ypatų. Panašiu raitu buvo iškali heli į 
parašai ant uolų, akmenų, iApiaustinėti ant; 
medžių, ant medžių žievės ir ant kitokių me- 
degti vieni neparankių rašymui, bet kitokių, 
medegų tam tikslui neturėjo. Kadangi 
kiekvienų ženklų, kiekvienų figūrų reikėjo iš- 
kalinėti ant akmens, arba išpiaustinėti ajit 
medžio, tai, auprantama. kad rašymas tuose 
senuose laikuose neprigulėjo prie lengvų 
darbų ir jia terp liaudės negalėjo labai išsi
platinti; per tai, per ilgas amžių eiles raštas 
laikėsi tik terp kunigų, kurių rankose sumo- 
nopolizuoti buvo viaoki mokslai.

Taigi išradimas )>apyruao. arba pirmuti
nės atsakančios rašymui medegoa, buvo laitai 
svarbiu atsitikimu. Tas išradimas labiau
siai prisidėjo prie gerinimo rašto ir prie pa
sikėlimo egiptijonų ant augštesnio civilizaci
jos laipsnio. Bu išradimu papyruso gerino
si greitai raštas ir platinosi jis terp žmonių 
ir raštas nebuvo jau savasčia vien kunigų 
luomo©, visi jo galėjo mokintiesi, kas tik no
rėjo; likosi išrastas būdas greito rašymo. 
Galėdami rašyti aiškiai ir greitai, egiptijonai 
mažai paisė ant gražaus išveizdžio rašto žen
klų, rūpinosi jau vien, kad parašyti ženklai 
nors iš tolo butų panašus į daiktus, Į ženklus 
senojo rašto. Išsiplatinus greitam rašymo 
budui, pradėjo vartoti prastesnius, greitai 
nupiešiamus ženklus: vietoj tepliojimo čielų 
daiktų figūrų, rašė ženklus tik ištolo prime
nančius daiktus. Toks pagerintas raštas bu
vo teip vadinamas hieratiška* arba kunigini* 
raštas, kuria greitai išstūmė senus, painius 
hieroglifus. Bet kada tas raštas, dėl savo 
parankumo, išsiplatino plačiau terp žmonių,

sušaukė, teisinasi, kad kunigas su 
į savo tarnais nedaleidžia, perkalbi* 
; nėja žmonis visokiais budais.

Bet parapijonai ne privalo už
miršti, jog jie mus išrinko važiuo
ti pas archivyskupą >r buvo nutar- 

I ta paskui ant mitingo pranešti, ką 
archivyskupas pasakė. Mes atli
kome mums pavestą užduotį ir no
rime parapijonams apreikšti, ką 
daiinojome, bet kad kunigo komi
tetas ne nori šaukti mitingo, tai 
mes apreiŠkiame, kad atlikome 
užduotį ir norime parapijonams 
ptanešti, ką nuo archivyskupo iš
girdome, ir išgirdome svarbius da
lykus apie bažnyčių surėdymą ir 
archivyskupo padavadijimus, ko
kius nuo jus kunigas slepia. Tas, 
ką archivyskupas mums pasakė, 
svarbiu yra ne vien musų parapi
jai, bet visoms lietuviškoms para
pijoms Chicagoj, kadangi visose 
parapijose nuo parapijonų slepia
mi yra atehivyskupo padavadiįi- 
mai.

Todėl apreiŠkiame Apveizdos 
Dievo parapijonams, jog kiekvie
nas norintis dažinoti, ką archivys
kupas .pasakė, tegul ateina pas 
manę, o aš pasakysiu. Namie- 
įie esu kas dieną vakarais nuo 6 
vai. Gali asiŠaukti ir per laiškus, 

luozapas Gedvill, 
163 W. 18 str.

Mums rodosi, geriausiai per 
pliakatus sušaukti parapijonų susi
rinkimą. To negali uždrausti nė 
kunigas,nė jo komitetas. Geriau
siai susiprasti su parapijonais; jei
gu tas yra negalimu, jeigu terp pa-> 
rapijonų nėra susipratimo, laikraš
čiai negali nieko pagelbėti.

Rd.

Paveikslu hieratiško rašto.

liaudė ir Juom nepasiganėdino, bet ženklus 
padarė dar lengviau parašomus, kurie Jau nė 
tolimo panašumo į daigtus neturėjo. Liau
dė VII šimtmetyj sutvėrė teip vadinamų 
liaudės, arba d^motUką raštų, susidedantį iš 
tikrų literų, kuriame jau tik brūkšneliais pa
ženklinti daiktai; raštas tas visai nepanašus 
į senus, painius hieroglifus.

Motina išgelbėta per vai
kus.

Ponia Tarasia Kromar iš Mani- 
towoc,Wisconsin, pasakojo mums, 
ką jos vaikai yra jai padarę: ,,Esiu 
jau sena žmona," kalbėjo ji: „Me
tai ir senatvė atėmė man visą vie
ką ir buvau prisirengusi prie už
baigimo mano dienų. Tuo tarpu 
mano vaikai atnešė man Trinerio 
Amerikoniškąjį Eliksyrą Karčiojo 
Vyno, kuris ištikro veikė stebuk
lingu, pastebėtinu budu. Nors 
vartojau jį labai mažais ymiais, 
tuojaus patėmijau, kaip veikiai 
pradėjau atkusti; mano nužudytas 
seniai valgumas sugrįžo ir visas 
mano kūnas likosi atnaujintas ir 
sustiprintas. Dabar negalėčiau 
apsieiti be šito neapibranginamo 
stiprylo, mano vienintėlės vilties 
ir noriu patarti jį visiems sergan
tiems, seniems ir nusilpnėju- 
siems." Trinerio Amerikoniškasis 
Eliksyras Karčiojo Vyno padaro 
naują kraują, sugrąžina pilną pa- 
jiegą viduriams ir yra vieninteliu 
vaistu, kuris padaro gromuliojimą 
geru. Visose ligose skilvio yra 
tai vaistas, ant kurio galima vi
siškai atsidėti. Gaunamas visose 
aptiekose arba pas patį pabrikantą 
Juozapą Trinerį, 799 So. Ashland 
avė., Cbicago, III.

Didelis Pikiiinkaa
Cbicago Dr te Saldi. Ssirdies V. Jė

zaus. Parengs pikninka nedelioj*. 4 d. 
berželio, 1905 m. Bergmano darže River
side, III, Pikninkas prasidės *9 vai. in 
ryto. Tikintas 25c. porai. Imkit* Hal- 
sted karus iki 12 ui., 12 važiuokit Iki 52 
avė. kur gausite Riverside karus, kurie 
davesz iki daržui. Utpraszome atsilan
kyti visus Lietuvius ir Lietuvaites aut 
musu Pikninko, pakvėpuoti szviežiu oru 
ir smagiai pasistoki!. Daržas yra labai 
puikus, spauge, žaliais medžiais. Labai 
puiki didele platforma dėl ssokiu. Teip
gi bus vieokius žaismes sveesiama pasi
linksminti. Musyk* bus pirmos kiln
ios Taigi už prasto m e ne užmirnti mu
su puikaus pikninko. .

Komitetas.
. (a-vu

KetvirUm Meilutis Pikuiiikas.
Cbicago. Dr-le Ssv. Antano isz Pa

duos Isikyssavo ketvirta metin> piknin
ka. nedalioj, 11d. sėjos. 1905 Bergmano 
darže, Riverside, III. Prasidės 9 valan
da ryto. Ant asio pikninko apart viso
kiu pasilinksminimu bus leidžiamas ant 
isslaimejimo laikrodėlis, ir smsgiai^ra- 
leidžiant laika laimei pasisekus, galima 
bus pasipelnyti.- Todėl nepraleiskit ati
los progos smagiai ir naudingai praleisti 
laika, suairinkile kuoakaitlingiausiai.

Imkite Metropolitan elevatori iki 48 
av*., isz ten LaGrange karas nuvest iki 
daržui. Nesivelykile važiuoti.

Liėtnvtezkas 8a Ii u na s.
Geriausia užeiga Lietuviams atsilan

kantiems lo Graot Works pirkimui trio 
bu ar suradimui darbe, pas vienlaucziu*

A. Kabaiauaka ir M. Kabeli, 
1404 52nd it., kerte TOih it., Chigaco.

Grand Opening.
Atidarei nauja saliuns darau inkurtu- 

viu balių, subatoj, 27 Ir 28 gegužio, ant 
kurio grajys gera munka ir linkimui 
susirinkusius sveczius. Todėl Titui ap
linkinių! ir pažintumui kvieczia atai- * 
lankyti ir pasilinksminti

Antanai Ambraziejui,
439 N. Msrshfield avė., Chfcago.

PsjiMzkau Juozapo Pampalo. pas!ra- 
izanczio Juozu Kasparu, Buvai k u gub, 

! Marijampolss, pav., Kvistiszkio kaimo 
Lukoeziu, 23 metai kaip Amerikoj*, pir
miau gyveno Kanadoj*, o isz ten iszva- 
žisvo in Aleaka. Jis pats arkas kitas 
teiksis duoti fine adresu:

K. P. Bzimkouls, 
Bos 871. Turnė n Pails. Miu.

Pajieazkau savo dukters Zofijos 
Ivoezkjlt**, 15 metu amžiaus, Įmeta! 
kaip nuo manei prssiszalino. girdėjau 
jog yra mirusi, bet nežinau tikrai. Jei 
kas apie tai žinotu malones man pra- 
neszti adresu:

Augustas Ivoszkus.
287 W. 3rd si., 8. Boston, Maas.

Pajieazkau savo brolio Kazimiero-Ku- 
ros. Kauno gub.. Raseinių pav., Aodrie- 
javo vol.. Rudvanu sod.. apie 18 melu 
Amerikoje, gyveno Pennsylvanijoj apie 
Pittsburga. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žine adresu:

Agnieszka Kursite,
924 33rd st, Cbicago.

Psjieszkau savo pusbroliu Krantauc 
ku Jono, Petro ir Vinco, 8uv*!ku aub^., 
Vilkaviszkio pav., gmino ir sodžiaus 
Bartninkų. Jie patys ar kaa kitas reik
šis duoti žine adresu:

Juozapai Krantauckas, 
Boa Ui, Delray, Mich.

Vargamistra nessniai pribuvęs ežia isz 
Lietuvos, mokantis vesti chorą ant 4 
balsu parai gregorijoniszka giedojimą, 
pajieszko vietos prie lietuviszkos bsžny- 
czios.

Vladislovas Miliaus kis, 
3202 8. Halsted st., Cbicago, UI.

(«—VI)

Pajieezkau savo brolio Bernardo Alek
sį nlo, Suvalkų gub , MikoHszkio gai . 
Prienų parap, Skersabano kaimo 25

Beikalingaa lietus tarkas vj ras.
Mes reikalaujame agentu visur parda

vinėti musu Auksinius. Sidabrinius ir 
Nikelinius Elgio ir Waltham laikrodė
lius ant lengvu iszmokeatciu (meuesmis 
pienas).

Mes pasiusime Uu eilia paiiuriniu, 
laikyk juos savo nam iose. parodyk juos 
savo draugams ir bendradarbiams ir pa r 
dsviiiek juos mums, j !

Mes duosime tau ra bala, ar 18 snvsiU- 
nes algos, jei dirbti mums vaitam* atli
kęs savo darbe; arb« mes duosime 820 
ant savaites ir keliones leszas, jei dirbsi 
mums pilna laika, nuo * vai. ryto iki 5

ir blsiivi vyrai tekrei 
Raižyk savo varde ir 
Adresuok visus laisz-

Tiktai teisingi 
pils; prie mus. 
adrese nuzkiai. 
kus.

North American Watch Co.. 
Dept. 6, Bot 1553, Ne'

[ID-l'l)

(VI-2)

Lietui isakiM Pi k įlinkas.
Chioagu. Dr-ta 8zv Jurgio R. Ir K. 

ture* savo pirma pikninka oadelioj 4 
birželio, Raiisigs Grove parka, Riverside 
111. Parsidės 9 vai. ryto. Inžengz vy
rui iu morena 25c Imkite Metropoli
tan Elavator, arba 22 karui iki 48 avė., 
iiz ten LsGrange karui iki parkui. Vi 
iui lietuvius ir lietuvaites izirdingai

Prislrengk pirma laiko, 
Idant nelaimei įsatikus ateileje nereiktu 
daug kainuotu ant joa pnrezalioimo. 
Kai auitiki. ne vieni nežino. Prisiuik 
•avo adrei* ir ui viena centą marke, o 
mei prisiusime praba ir visa dalyvisz- 
kuma.

W. J. Petkun, 
303 N. Mam si., Brockton, Mass.

(VI—S)

liailua
Ansonia. Conn. Dr te D. L. K. Vytau

to parenire balių panedelyj, 29 d gegu 
iio VVarcboliko saleje, 43 Jersey si. Ba
ltus prasidės 7 vai. vakare. Inejimas vy
rams 25c, moterims dykai L’lpraazo 
visus skaitlingai susirinkti.

Komitetas.

Trei ztas Metiubt Balina
New Haven, C -an Lietuviu ValsAe 

estu Amerikos Kliubas parengs balių su 
prakalboms ir danums Vainiku dienoje, 
31' d gegužioGermama salėj*, 193 IVooe 
te r si. Prasidės 2 vai. po pistu, prakal
bos ir dainos trauksis iki 5 vai., o nuo 5 
per visa naktį šiokiai. Kalbėtojais bus , ,eniai uždirbtas 
Dr. J. Szllubas isz Pbiladeiphijos ir J. , Antanės Zubaviczia,
Taraila prsi S L. A. Džinas dainuos 4404 S. Wood st., Cbicago
vi«< nes lietuvaitss. Muzike.bus VVarer- Piriai ant pardavimo loui ant Morgan 
bu no Lietuvos Sunu Dr-le* benas. In-st. arti dviaju bsinycziu. Teipgi geras 
ėjimas vyrams 25c.. moterims ir mergi- namas prie pat lietuviszkos bei n y ežios 
nom. dykai. Kviečiu v.su. vietiniu, ir į „L.siuvo. 1 redakcijoj*,

aplinkinius skaitlingai susirinkti.
Komitetas.

Trecsta* Didelis Balius
(Vest Lynn, Mase Ssv. Kazimiero 

Dr te parengė treczia dideli balių 17 d. 
berželio m. 1905 m. Hibernian saleje,KR 
Federsl 8q. Prasidės 2 vai. po pietų ir ' 
trauksis iki 12 vai. nakties; insjimas vy
rams 35c.. merginoms ir moterims dy
kai; muzike isz 8. lijstono Ltetuvszkas 
benas Ant szito puikaus paailinksmi- 
m> kvieczia visus vietinius ir aplinki
nius lietuvius skaitlingai susirinkti.

Komitetas

PikninkAN.
Menden, Conn D. L. K- Gedimino i 

Dr-le parengė pikninka, nadelioj, 4 d. 
berželio, Gormsno daria, prasidės 10 vai. 
rvu>; inianga dykai. Visus lietuves ir 
lietuves kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Kettirtaa Didelis Pi k u i n kaa.
Balti nore, Md. Keturios susivienyju- 

sios draugystes - Ssv Jono, Nik. Ko- 1 
per n i ko, D. L. K. Keistuczio ir Dro V. 
Kudirkos parengė dideli piknluka. pa
nedelyj. 12 d. berželio antra diena sek^ 
mimu puikiame Webers darže. Visos 
draugystes eis su paroda paszventinimui 
Naujos Tautiszkoe Lietuviszkos Vėlia
vos. Pikninkas prasidės nuo pietų, mu
zikantai bus geri. Važiuojant reikia im 
ii Harford Road kara. Maloniai užpra
šau visus lietuvius ir lietuvaites ant pa
silinksminimo. ’

Aukų* re i kala rus revoži unijinio 
judėjimo Ma*kolijoj.

Isz We*tvtlie, III. J. P. Doviai 50c.; 
J. Uždą vinis, V. fe. Kreivėnas, J. Urba. 
A. A Jonaitis, A. Kreivėnas. A. Yaiaitis. 
A. Tamuliunas. 8. Andriulis, J. Dailide, 
L. Dailidtene, P. Galickiene, P Juknia- 
vieze po 25c ; J. Yaoda. V- Paplauskas, 
J. Kurtinaitis, J. Gahackas po 10c. Vi
so 83 90

Isz Meriden, Conn. J Endžiulis 81.00, 
V Milsbeck 60c ; J. Janutzeviczius, P. 
Kukiams, M. Šratas, A. Bruožis, K. Liu 
keviesius po 50c ; K. Opu Iškiš 35c.; J. 
Taczilauckas 30c : A. Szatas, A Sussin 
skaa. J. Virbyla, P. Suszinskas. D 8a 
baliauckaa. 8. Lukoazeviczius po 25c.: 
J. Ssataa I5e.; 8. Vaikelis 10c.; J. Kule- 
szis 5c.; viso 86.55, priaiuntimo kasztu 
12c., lieka 86 43. Pinigai pasiusti ant 
ranku rev. kom. kas. Dr. Ssliupo.

SO Nzeimynu reikalaujama 
C Apsigyventi locnai ant ukiu 160 akru 
šemei gaunamu dykai arti lenkiszku ap- 
sigyveneliu. netoli nuo geleiinkellu, pa- 
briku, miestu ir bsinycziu, 50 szeimynu 
koinoj valstijoj Michigsno, Missouri, 
Minnesota, Wisconsin. Gregon.Washing 
ton, Cdlorado ir Oklahoms. Raizvk ka
troj vastijoj nori apsigyventi, asz tau už 
maža ka pagelbėsiu gauti vieta. Raižyk 
lieluviszkai adresu:

P. J. Gozefsky. 
Bos 34, Land^Informatioo Bureau. 

8t. Charles, Mich.
(2—VI)

Pa jieNZkojhnHl.
Pajieazkau savo brolio, Juozapo Krin

činu!. Kauno gub., Raseinių pav., Kalti
nėnų parap., Rulsu *od Jis pa.i ar kai 
kitas teiksis duoti man žine adresu:

Juozapa Krincaite, • 
4546 S. Paulina st, Cbicago.

(2«-V)

Pajieszkau Antano Meszlino Kauno 
gub., Raseinių pav., kaimo Upainiu, 10 
metu kaip Amerikoj. Jis pats ar kis 
kitas teiksis duoti žinia adresu:

Stanislovas Mirgeviczia.
3229 8. Morgan st., ' Cbicago.

(V-M)

Pajieazkau savo drauro Antano Jusz- 
kevicziaui,Vilniaus gub*., ir pav., Gialvo- 
nu vol., Možoliu sod. turiu prie jo labai 
svarbu 
teiksis

Rox 7,

Pajieazkau Povilo Navalinikio, Kauno 
gub. Panevėžio pav., Vabalninku parap. 
Poriju sod. Jis pats ar kai kitai teiktu 
duoti iine adresu:

P Navalinskas,
84 Norfolk ai., Worchester, Man.

Pajieazkau tavo pusbrolio Vincento 
Girniaui, Suvalkų gub., Kalvarijoa pav. 
ir gmino, kaimo Kreivosios, turiu prie jo 
svarbu reikalą. Jin pats ar kaa kitai 
teiksis duoti žine adresu;

Mikolat Petrauckat,
Box 733, CoUinaville, III.

Pajieazkau tavo draugu KaaparoSzmi- 
gelsko, Leono Jevarauiko ir Gabrio Rak- 
izio, viii tryi Vilniaus gub . Traku pav., 
Aleksandravtnes vol., Užukalniu sodos. 
Jie patyi ar kaa kitai teikaia duoti tinę 
ant adreso:

Jonas Degesiunas, 
Box 199. - Canton, Mas*.

Atz jaunai vaikinas, 21 metu pajieaz
kau darbo per barkyperi in saliuns. Mel
džiu atinzaukti adresu:

Benediktas Klemensas, 
Box 311, Melrose Psrk, 111,

Niekam nevalia Mkaityt!
Duodu visiems žinot, kad mz už'aikau 

pigiauiia krautuve viaokiu knygų, a b ro
želių, puikiausiu popieru gromatoms 
lietuviszkai ir lenkiszkai. su puikesnėms 
kvietkomi negu Amerikoje buvo kada 
iizeJe. parduodame 12 už 25c., arba 5 
tuzinus už 91 00, o tūkstanti už 95 50; 
teipgi mes audžiame puikius kVijavui 
azkaplieriua, parduodame 12 už 60c su 
saireliata, sziliciniu 12 už 80c.: užlaikome 
reriauaia trajanka isz mos Amerikos, 
nes mei partraukiame tie seno krkjaus; 
didelis baksaa tilt 30c. įu prisiunumu; 
kam jums pirkti kokias netikusias žoles, 
jei galite rauti tikrai lietuviszkoa tra- 
jankus. Reikalaujame arentu parduo
tieji m ui musu ta voro, pigiau nekur ne- 
gausit kaip pat mos Atsakymui indek 
marke uz 2c.; adreauokile.

Mathews Zukiitit, 
227 E Mainu , New Brii

Kaa prisius tikra žinia apie myri .Jur
gio btrampicko. bus malpniai atlygintas 
Pabaigoje pereitu metu p. A. Szatas iiz 
Austin W. Va. pranešta, buk jis 26 d. 
gruodžio, 1904 m. tapo ten užmuszas ant 
geležinkelio. No. 1 „Lietuvos" to t ži
nia v ra pararsima isz New Burry, Msm. 
Ar jis tikrai yra uimusztas, kur ir kur 
yra palaidotas, kas žino, malones pra
neštu adresu:

V. Maraus.
P O. Box 422, Mmersville Pa

(26—V)

Lietuviu Laikrasztis
Iszeina iras sanveite Peterburge su 

iliustracijomis didelio knygos formato, 
16 puslspiu.paszvestaa literatūrai, moks
lui ir politikai. Prenumerata ant metu 
kainuoja Amerikoje 6 rub. Pirmes- 
niuosius numerius galiom gauti nuo pra
džios.

Redakcijos adresas
Pele r bu rg, Ekaterinioskij kan. No. 10

j

DR. B. M. ROSS
Pantszu visiem kad srioee die
nose asz perkėliau aavo ofisą ant

167 DEARBORN ST
ANT KAMPO MONROE 6T. 
ROOM 506. 5TO FLORO

CHICAGO, ILL.
Czkmai su dadejimu Jvairiu elektro- 
gydaneriu maszinu ir instrumentu, 
esmu pasirengęs priimti ligonius ir 
isztirti ja ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz 23 metu asz savo 
praktika paszvencziatt vien ant gy 
dymo užsisenejusiu ligų ir pertai 
szendien esu pasekmingiausias spe-

nes jos yra mano israstos ir man 
vienam tik žinomos. Per laiszka 
arba asabiszkai duodu rodą dykai.

KlHff Br J. J. GOLEMBIOVĮSKl/iES"
Ofisu* 167 W. IN-th St- kerte Union St. fDIflf A 

Gyven. 17© W. Diviaion 8t., kerte Miiwaukee A v. VlllUAUV

Gyvenimo valandos: Nuo 10 vai. ryto ir 
Nuo 6 vai. Iki 9 vai. vakare

PIRKITE UKES LIETUVIŠKOJ KOLIONIJOJ

“VALYNIUS“
Nedekite savo sunkiai uždirbtu graszru in bankas, kurios bankrutija, arba 

besanžiniszki banku virsziniukai prapuldo jusu užesedijimus.
^eme yra geriausia liauka padėjimui jusu pinigu, kurios vagis neisz- 

plesz, ugnis nesudegi na, vanduo nenuplaus, o kuri su laiku atneaz jums szimte- 
riopa pelną.

Panorėkite isz v engti atraiku ir bedarbe*, kurie szi meto vis inima 
didesni apeml, apsigyvenkite ant žemes, kuri visuomet jus iszmaitys, duodama 
užtikrinimą ateilej.

Turime tukstaneziu* akru geros ir derlingos žemes geriems ir darbsz- 
tlems lietuviszkiems žemdirbiams, darbininkams ir amatninkatns. norintiems 
užvesti ūke; kur klimatas yra sveikas ir priimnas: kur žiema trumpa ir lengva, o 
vasara ilga ir vidutinisika; kur ant tamsiai pilkos szlynines dirvos, a pat i n gos van
deniais, sirpsta visoki javai ir žoles; kur vaisiai ir daržoves greitai pnspeja ir at
nešta dideles kainas [prekes], kur vanduo tyras, sveikas ir pilnybėje: kur me
džiai statymui ir kurui pigus ir dideliame daugyje: kur geležinkeliai perkerta lau
kus, o siuntimas bei turgviete tinkamu ir ežia jau; kur ūkininkas isz priežasties 
lengvos žiemos apskritus metus gali dirbti ant lauko.

Apidgyvenkite lietuviazkojc kolionljoje “Valyniua“, 
kadangi nčra aplinkines sziaurėje ar rytuose, kuri galėtu duoti ūkininkui tiek ge
ru ir pelningu iszlygu, kaip musiszkč. Meskite pavojingus pabrikus ir priga- 
vingas kastynes, o užsidekite sau ir saviszkiams locna pastoge ir Okininkybe.

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

Parduodame perinklina žeme ntlo 88 iki 812 ui akeri, ant labai tinkamu hz- 
lygu. Pilnus rasztus žemems kožnam perkaneziam padarome dykai, teipgi graži
name geležinkelio kasztus pirkusiems nuo musu žeme.

Ekskursijas in žemes darotne kas pirmas ir trecziaa ul*rnink>-s menesio; ge
ležinkelio tlkietas pigus in te ir atgal. Persitikrinkite patys savo akimis, teip ly- 
giai kaip ir tie, kurie jau teyra pirkę ir džiaugiasi isz to rekomenduodami kitiems.

Del visokių artesnių žinių,žemlapiu ir iliustruoto aprasiymo resrykite adresu

Lithnanitn Colonization Co.
217-230 Manhattan Bldg., 315 Dearborn 8t.. C’hiciuo

Vaičaitis lituviAkas atstovas.

v.su


13 Diamond tquare,

Lietuviu tlarbiulnku laikruMatia

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve

fledi

tad tuojaus

MAH.JA IX)WIATT

Kauno <ub. Btauliu pavieto.

SBOTĮĮEBI JBRPTtO

130,00 setas, pardavimo preke SI8 00 
*50,00 setas, pardavimo preke *23,00. 
*65 00 setas, pardavimo preke 481.00. 
*85,00 setas, pardavimo preke *39.00. 

*100,00 setas, pardavimo preke *47.00. 
*150.00 setas, pardavimo preke *69,00.

Iszlygos *2,00 inmoketi, 
Iszlygos *3,00 inmoketi, 
Iszlygos *3,50 inmoketi, 
Iszlygos *4,00 inmaketi, 
Iszlysros *5,00 inmoketi, 
Iszlygos *7,00 inmoketi.

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

5<>c kas sanvafte.
50c kas sanvaite.
75c kas sanvaite.

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

Ant 17 Akmeno
Ranr^Ultrodelts

OMms atidarytas kežaą dieną ase 10 ryte iki 4 po pietą ir v« 
nuo S iki 7 vakare. Nedėtiem Ir iventadienom nuo 10 iki 12.

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

puslapiu didume „VADOVAS 
aiszkei.

Brangus Profesoriau :—
Per 3 metus vargino mane nerviszku 

abelnas nusilpnėjimas, vydu-

GRYNAI 
JOKI TAVORAI 

NEPARSIDUODA 
EIKVOTOJAMS.

MES VEDAME 
REIKALUS TIK 

SU PIRKLIAIS.

Teleionan: (Janai 7082.
Tetefonuot galima iss kiekvienos 

apttekoa

Musų rakandai padirbti iš parinktos ir gerai išdžiovintos modegos, dirbti geriausių ir geriausiai apmokamų 
darbininkų, dabotingai apibaigti ir dailiai politūruoti. Išeiga to yra ta, kad jin turi nepaprastą gražumą rašto ir 
išveizdos, laiko ilgai ir duoda užganėdinimip TA PATI RŪPESTINGA ATIDŽIA YRA KREIPIAMA ANT VI
SU KITU NAMINIU DAIKTU SU UŽTIKRINIMU GERESNYBES KIEKVIENAME DALYKE.

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

Skaitykite ka sako 
D-ras Landės

Iszgydita gumbo liga, 
diegliu apturėtus po 
giiudimui ir baltosios 

tekėjimo.723 W. 18th Street.
Nuo Htoa iki lOtoe ryto, 
nuo 7-tos Iki • vai. vakare.

Nedaliom* tiktai nuo B-u>s Iki 10-tai ryto

C. 6. Agent, 
Box 14, Brooklyn, N. Y

Chicago Medical Cliriic, 
344 S. State Street, arti Harrison ūl., CHICAGO, ILL

Pasar<a sergantiems vyramu.
Vtel saandteainial ganlagl gydymai per gro 

mate* yra tik viliojimu ptaigu nao ligoniu. Jei
gu tikite in teisybe ir reikalaujate pagalbos nuo 
otelkreoaiamu lytiaaku bei nervlssku ir kitokiu 
ilgu (Isagydome nuo girtybes — neginant galima 
teduoti gyduole*) au motu Naujausia Methoda. 
nuo kurio* tukttanosiai paatgelbeio. Ka* nori 
rodo*, teprteianesla ui 10c. (tempu, o gnu* visa 
Žinia kaip ir ka daryt.

Koeni*at»erg SpeciallNtsi,
Hox 106, No. South.Elght Street, W llliamaburg, 

Brooklyn, N. Y.

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

mis, aplaikis 12 popieru su konvertais ir 
priedo knygele už 15c Isz žemiau pa
duotu trijų pasirink viena: 1 Kaip išželė
ti kortas fr atspėti isz ju laime ar nelai
me; 2 Knygele iszaiskinimui sapnu; 3 
Knygėle gražiu dainų. Popieros su vi
sokiais gražiais pasveikinimais ir daine
lėms, su graž’oms kvietkoms ir paveiks
lėliais, tinkamos raszyti pas mielus tėve
lius, brolius, seseris ir milimas mergi
nas; 6 tuzinai už *1 00 Reikalaujame 
agento ir duodame gera uždarbi. Adre 
sas toks: ' (9—VI)

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. Hilsted ulycziu. 

Gyvenimas viriui Aplinkos. 

CHICAGO, ILL.

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

Baldai musų pardavinėjami negali būti lyginami prie siųlomų kur kitur už tokius jau pinigus. JIE YRA 
GERESNI. Geri baldai kaštuoja brangiau negu prasti, bet kų bepardavinėti prastesnius baldus, dirbtus antraei
lių dirbėjų, męs einame Į geriausias dirbtuves ir mokame už GERIAUSIO DARBO BALDUS. Nežiūrint vienok 
ant šito musų prekės nuo 10 iki 20 nuoš. yra mažesnės negu prašomos kitų už prastesnius tavoms. Šitas pareina 
iš musų įpročio užsakinėti padirbti dideles daugybes tuo laiku, kada dirbtuvės šeip butų be darbo, ir kad męs pa- 
sikakiname mažais jielnais.

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

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

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

kėti,nebusi klapatytas, ir jokios trotos nepaneši.

MUSU
SPECIALIŠKAS 

BALDU 
KATALIOGAS

SIUNČIAMAS DYKAI 
REIKALAUJANT 

PIRKLIAMS TIK.

Ka tai reiszkia turėti Barga pas Spiegel's Ligos pūslės ar inkstų. 
Ligos kraujo ir odos. 
Nužudymas atminties. 
Nužudymas vyriškumo. 
Pasekmės savižagystos ir tt.
Gydau be skausmo netrukdant 

nuo darbo.
Kas metas gydau tūkstančius 

žmonių.
šimtus operacijų atlieku kas mė- 

uesis.
Išgydysiu tave namie, jei nega

lėtum ateiti.

Afess Dykai Auksinis Laikrodėlis 
ar viena Ii sekančių brangių pre- 

teMtatagdll mijų. Didelė Armonika, puiki 
MandoiIna.dailu* auksuotas»ie- 
Binte Laikrodis, % tu*. sidab- 

■ Mmal r uotų Ps.hu ir Szakucz u. sto- 
ras gryno aukso žiedas go- 

nL,WrJL Td riauiias importuotas skustu- 
vaa. dailu* Kiszcninis 
Peilis, gražus auksuota* mo- 
ten^ksi kakla retežis ir ka
butis, gražus auksuota* bry

zelis. sterlinglnio sidabro apyranke yra 
duodama ui Upardavimą M stukių importuotą 
gramų po lOc. k'įžns. Laikrodi* turi gerus *me- 
rikonilkus viduriu*, geriausiai laiko laiką ir line 
do ant auksinio grarantuo.amoant S5 metų. Kiti 
daiktai yra teipgi geriausio* vertė*. M f* patikė
sime tau pardavinius. išpardavę* prisiusi mum* 
ta.M) ir gausi premiją tą pačią dieną.

• ATLAS JEWELRY CO..
41 Metropolitan Block, CHICAGO, ILL.

J Guodotimems Kunigams iszdir* 
ba:-Kapas, Artistais Dalmati
kų**, Albai*, Malas ir vriaus baž
nytinius parėdus. Visokį darbą *t- 
ilieka artistiszluu in laiką.

Norėdamos guodotinos Dr-tes, 
i arba gnodotini Kunigai, kad Juza

Nerviszki Vyrai.
Vyram* reikalaujantiems pagalbos pris.unsiu 

kopija garsaus recepto dykai NeC.OO
' ne apgavingus vaistus, tiktai recep-

. t*- />«r*toif jdrite arto paoarga
i ATSARGIAI.

Šri pasarga yra vyrams sugriautos nervlsi- 
kos sistemos, kurie per savo jaunystes klaida* ja 
papilde Klausykite mano patarimo. Sustokite 

: bandė patentuotu* npgavkigu* vaistus, elektriss- 
kus diržus, “specialistus* ir kitus netikusius be 
verte* gydymus. N so diržu nepagysiu*, o n uolė
tai vartedami vaistus sunaikysite pilvo žlebczio- 
jim*. nžnuodlnslte visa ilstetna ir padarysite 
savo liga nelszgydoma.

Daug metu a»z kentėjau savo jaunyste* klai
das, oervlszkzma. naktisius tekėjimas, skoka 
vyriszkumo, silpna atminty, stoka ambicijos, 
neramume, gedluguma. strėnų (ksudejima. visa- 
tiny nusilpimą ir tt. kaip paiksza* pirkau ir var
tojau visokias patentuota* gyduoles ir vislia ka 
tik iszglrdes. Ant galo buvau priversta* važiuo
ti in Erops pegelbo* jleszžoti pu garsu daktare, 
kurs mane ir issgyd*. r

To daktaro receptą, pagal kuri man vaistei 
buvo užraszyti, a*z ir dabar turiu pa* save. Kaip 
tai sunku yra pagyti nuo tu Ilgu asz žinau isz 
patyrimo, todėl asz noriu Ir kitus pagelbetl. Kas 
man spraszys savo Hga, asz Ura pasiusiu užpe- 
nzetvteme lazszke to recepto kopija su patari
mais dykai. Ai* jau gavau szimtus laiszku iss 

; visu suos szalles krasztu nuo vyru, kurie raszo 
kad imdami vaistus pagal szy recepte vlsiszkai 
pagijo, teip kaip ir a*z.

Recepte užrašyti stiprus bet nevodingi vai
stai ir recepte* teip parasijrtes kad vaistus gali, 

j ma gauti kiekvienoje geroje sptiekoje už mažu* 
pinigus Gavę recepte, jei nenorėsite patys eiti 
In aptieks užsteiiaoti vaistus, tai paraszskite 

. man, o asz jums juos ežia Chittegoje pasirupln- 
sju ir prtsiunsiu. Asz' oesuncziu C. O. D. kad 
lasvlliotl nuo jus pinigus, arba pgrduoti jumis 

.matus, kuriu jus nenorite. Jeigu patemysite 
j mazie kame nors neteisingu, galite tai pagarsytl 
ratams paezisme latkrasztyje

i v įgį pasarga gal nebus daugiau garsinama, 
teigi raszyklte man sziandien, o gausite to te

mpto kopija ir reikalingus patarimu* dykai 
mojau*. Buy pa*lulltitna asz galiu atlikti be jo- 
7te jum* kašitu. Adresuokite: f
F C. BMteėfi, P. H. b®x455, Cbicafo, III.

Frank Malnarikas, 
Box 16, Ferry, SĮo. Dac.

, o asz ligą ir nuliudyiuu 
‘ s visi diegiiei krutinėję ir 

kankinantis kosulis in-gitas per netikra gydimą, mano Chroniszkos ligos. Sakau neapsakomai esu dė
kingas, jog asz dar galiesiu ant pasaulės save skaityt už laiminga, tik per jus Auguszta Mokslą ir iszgy- 
dima. • 'Su guodone Jos. BlazukaS, Bridgeport,Ceun.

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

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

Jei nesupranti symptonius ligos, kurie Jumis vargina, atsiusk keletą štampu, o bus pri
siųsta lietuvysikoje kai beje knyga, paraszy ta per Profesorių Dr. E. C. COLLINS 128

IN SVEIKATA“ ir joję visas szakas ligos atrasite

Broliai Lietuviai žinokite, __
Kad a*z užlaikau visokia* kuygaa, 

Szkaplieriua, Ražanczius, Abrozehus, 
Aitoroliua, 40 gatunku popieru grotna 
toms su gražioms kvietkoms, pavincr* 
vonems ir dainelėms, tuzinas 25c.; lietu 
visiką trajauka 25c.; agentai ant popie 
ru gauna gera rabate; raižydami laUzka 
ihdekite už 2c. steni pa.

J. Ignotus, (7—7)
'.8. Pittaburg, Pa.

Gerlausiajužeiga |>hs

“■ SAjrūocr;
5J7 Cv~.BSviIle *v« , E. SL Losi*. .11.
įtieiuriszka* saliuna*. nakvyaea, ir rauna! 
pnVieaiaiM. ^Teipgl *1* n Ii ate* pinigu in Vita* 
dali* svieto. Preke* pigiausio*, priėmimas ge- 
riainstea. [4—8]

Chicagoj.
SziaondariDe kerte 48-tos ir Ashland Avė., ant Towū oi Lake

„Kova“
Talpina pilnas ir teisingas žinias apie 

judėjimą darbininku pasaulyje ir czi* 
Amerikoje. Straipsniai, apyaakoa, siles 
ir kiti visi tilpę masteliai yra kiekvi<»ea 
užimanti ir pamokinanti.

Platinkite, draugai „Kova**, vieninte
li lalkraszti, kurs gina žmonių darbinin
ku reikalus.

Preke: ant metu *2.00. ant puses metu 
•1 00

Raszydami adresuokite sziaip:

„KOVA,“
412 Hiegel str , Philadelphte, Pa.

Naujausiai lurastos Medicinos: Naajau*- 
■asu vaistei yra pasekmlngiau*!. gydo daugybe 
ligų . Plauku tikrai ataugina, slinkimu, pleiš
ką na*. pupuorkua.lr dangei kita ilgu naujau 
siu badu Radlkal gydymu*, parauykite pa* 

Prot. J. M. Brundza 
Ne iv York dkBrooklyn, U. 8. A.

Geriteiia sekei ja v tdurine) NewYorko vaP 
•ujo). »akru až W00. 79 akrai ui tIŽOO. 
CM .akrai už <SUtW. Gero* triobo*. genau- 
aou vanduo, tu ap*iczia girios, ant lengvu 
i*smoke*csiu. Jaujkeli lieluviszki fermeriai 
gyvena e*ion. Raszant nems žinioms 
indek uifc. s u* m pa.
OKO- KLKKla.. I*oolville. N Y.

Sris $30 Auksinis Laikrodėlis V’® 
proga pirtti gtriiiiuuį gryno ankto 

laitroiGlį ui nominaliJii pr--jtį. Lūkite! yra ti
krai auksuotu gražiai ranka graviruoti, tori dvi
guba tam tyčia storą plunkite gryno autio ir jx*- 
dtr6Su u*ttžrwM/HU) ant SS metų įspausta* U vi
daus lukitų. Viduriai perdėm yra geriausio* ru
nas. v.enl H geriausiai padirbtų ir pardavinėjamų 
ir parodo rr atmmu. įspauteų juose. Turi paten
tuota reguliatorių, greita nustatymą, yra nutaisy
tas ir eina iki minutei. .Mylėtojam* teisingo laik
rodėlio ji* yra pats ta*, bites aukėtos rųties laik
rodėlis niekur nėr* perkamas už mažiau kaip M0. 
DH apgarsinimomu*ų vaizbos ir davimo progos 
kožnam įgyti tokį pulkų laikrodėli už nomlnali*- 
ką preke, mes prižadame pasiųsti litą laikrodėlį 
begyje sekančių S0 dienų už lt &, kurių #«t ir siun- 
timo kaitei tnn būti apmokėta ezpreso agentui 
po pakaktinam apžiūrėjimui, o Ūkė 10 turi būti 
{įmokėti po tl.50 ant menesio. Prisiuntusiam M 
pareikalavimu *<. mes duosime pulkų reteželį.ka 
būti ir laikrodėli pasiusimi a paaugi t* pačia, už- 
Hdvdam i siuntimo Rėžtus. Užmokanti* IB laik
rodėlį gauna pilnai be jokių parankų ar var žymų 
dėlei likusių uetiamokėtų šiušu kk Mfftiiima 
ten ir žinome, kad basi t iek užganėdintas ii pir
kinio. jog atlyginsi be užvilkimo likusiu* 10 po 
tl.SO kas mėnuo. Jei norėtam pirkti ne ant ISmo- 
kes.’io. bet grynais, tai rues 10 nuoi. nuleidžiama, 
paleisdami laikrodėlį už 113.50. Rąžyk, ar nori vy
riško. ar moteriško, medžiokliniais ar atdarai* 
akėtais. *>

M RECH & Co,Wholeaalera. Deot. 31. Chicago

COLLINS MEDIC AL INSTITUTE
Seniausias, su geriausiu pasisekimu gydime, 

kaliszkas Institutas Amrikoje
Jei žinai savo liga ir nusibodo mėtyt dykai piningus daktaramas, kurie Jumis ne iszgyde, 

atsiszaukit, pas Specialistus? žinomo visiems Didžiausio Instituto.
Daugybes žmonių Aerga, nutrotija vilti isrgydimo, vien per ne tikra gydimą, kad ir patis žinodami, 

jog sveikata yra neapiprekiuotas tunas, kuri koznas žmogus gali apturet, tik atsiszaukite ant vardo:
I>i*. E. <D. ColliiiM IiiMiitmo apraszaut liga, o jis

duos jums rodą ir tikra kelia apturėjimo sveikatos.
Kamgi vargintis ligomis, jog gali būti iszgyditas, su mažais kas r tais apturint pirmutinia gera 

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

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

Isz padekavoniu, kurios szimtais ateina kozna diena-perskaityk nors keletą:
Iszgitas nuo nerviszkumo,vy- 

duriu ligos, abelnosnusil- 
pnejimo ir reumatismo.

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

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

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

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

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

Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodą.

Nuo 20 metų gydau vien vyrų 
ligas.

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

kurį įiaimu gydyti.
Jei liga nėra išgydema, neapsii

mu jos gydyti.
Jeigu negali būti išgydytu, pa- 
’ sakysiu tau atvirai.
O jei gali būti išgydytu, tai aš 

tave išgydysiu.
Kas tik tau kenkia, pasakyk ar 

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

gi, ateik ar parašyk pas
DR. LEONARD LANDĖS,

140 E* 22-nd Street, New York, N. Y.
K** prtala* (c kroso <pačio) (rakiai*, gaa* *aaja iliastraote kayirote 32 paslaptį

mas 
riu gielimas, gumbo liga ir baltos ant dra- 1 
paneš. Jokios naudos neatuesze ieszkant pa
gelbės pas daktarus ir vienam Klinike net 
Aparacija padare, bet mano padėjimas vis 
darėsi smukesnis ir kaip su viena koją gra- 
bę stovėjau jaunystėje. Vienok ant rodos 
savo drauges parasziau laiszka pas jumis, ir 
kaip at siuntėt vaistus, kuriuos vartojau per 
dvi nedelias, pasilikau sveika ir laiminiga, 
uz^ai tegul Augszcziauses jumis laimina sa- 

_ vo nepabaigtoms loskoms, asz esu jums la-
bai dėkinga per amzi uz i-z -ydina, ir tegul — 

\ j svietas jumis garbina kaip ir asz visada
? Man* M’ajerlene,

>43 Sweet Avė., Buffalo, N. Y. V
>' J1 ' Milimas Profesoriau:— \

Johana Periciene, . Tukstantinias padekovanes nuneriu 
.. ’ jums, uz iszgydima mane nuo ntiszku ligų,

ox 13, Brazil, la. nuQ ^urju maczįausi jog gyvas būdams,
esu numerėlis; vietynei daktarai tik mano pinigais davanai naudojosi, 
bet kaip puoliausi priėjus, tai tabar esu sveikas nelik litiszkai, bet prapuolė

LYON BROTHERS
MADISON, MARKET AND MONROE STREETS

CHICAGO, ILL.
Sr~- ESTABLISHED 1872 '—   Įį—

F.PBradchulis 
Attorney and Connselor at Lai. 
Chamber of Commerce Bldg Room 709 
S. E. Corner TteSalle A W*ahinfrton sts. 

CHICAGO, ILL. 
Telsphooe Mzin 3643.

Wienintelu lietuwy» adwoltetes, baigės 
mokslą lurisprudencijoaczion Amerikoj 
Weda prowaa kaip ciyriliszkaa leip ir 
krimi Baliukas wisuoae euduote
Rea. 3112 8. H alsi ed arti 31 mo*. 

TeI.Yards 6046

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

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

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

Me»ę*anir wni*u»i lalknHlžiu prolroj*!, ir »ii»n<lten (»io l*ikra*z< zfc> skaitytojam* smarkiai nunažiuame preke* aut laikrodėliu, teip kad Jau yra 
dabar žt«žri*a<j». pritinoir y>kl km laike.lėliu imnikt. i «i m.iim/o*--- — —-—J- *—*------«

J*r>* žožao pirito laUrodtlio pridniaupi lioranu puiJtu Didtrno lonci 
No. 1.14k Dvigubai paauksuotas Huntine luk**t*i, Au«uro užsuka

ma* ir nustatom**,-vyriokas ar mo- 
terhzkM- Iszrodo ant ž?5 Aukninio laUtr.rtrHo. Gerai akiuenluola ma- 
szinerija. nustatoma* teisiutnau*:*! parodo luGvaranciia ant 20 metu ka-Ktu padavėjai gratua tektų. pu«M>.Mlw|1 pr’.ke g

No. t. 14k Dvigubai paauksuotas «4»«kama* ir nustatomas, vy- rU/ka* at tiHrtcrts knt, h u n t i n tf. I«i- 
r<x|n kaip or> auktinU laikrodffit Tikra AruvriKu^Ka utaoiurrija, 
pilnaiakmentuotas, numatoma*. Pultai «ra Gvartncija Uit 20 metu, 
viruota*. huotikriausia* laiko rialvtoja.. Kt-__ . ... ....
ti garsina toki po H.«0. M.7S, M.U6 ir -M USU preke $3.1)8 
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas. s“ p*pm»«imai*, dailu*)*

w . lukaztai*. puiku* laikrodėlis. Ansute
I užsukama* ir nustatomai, vyriszka* ar moterisaka* . huntitųt. l.zrodo 
I ant .laŽMUŽo laikroilrlio. Tikru Amerikisska rnaaziuenj*. »u dauge
liu akmenų, nustatoma*. Geriausiai laika lai- Gvaranciia ant 20 metu 
ka Kitur parduoda po OO-SU. I7.JK M5u MnBO preke $3.23. 
No. 4 14k Dvigubai paauksuotas s“ geeHate papu...rimais. i»s»<xtin- 

tiu ru /*rru Inttnaniuit. Ru>onait. ttc 
Puiku* luksstal. Nerasi puikesnio. Ausine užsukama* ir nu.tatoma*, 
vyriuką* ar moteriuke*, huntlng t**ro>io kaip iM Aukninu 'aikroJtlu. 
M a* ii nerti* tokia pat kaip No. X Kitur to- Gvarancija ant 20 metu, 
klu* parduoda po fa.75. •it*). MJS Mus(| preke *5.75. 
No. 514k Tikru auksu lietas, Puikiai irravinuHa*. hunting. Augu

te užsukama* ir nustatoma*, vyri**- 
kas ar moterisskas. Sluksžtal storo gryno aukso. Niekada* uenu*i**ers 
de nenublanks. Isirodo kaip tuo .1uE***ui laUrotltlM. >• daugeliu teme
nu. grynai amerikisika maaiinertia. nustato- Gvarancija ant 25 metu. ^A"S.Ž!1£&rK“““k'“ preke#<>.it. 

Mes parduodam terorus pilnai Juos gvarantuodami. Kam laikrodėli* nepatiks.
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. 0. D. jj "_ 
tiunftiakat draugo on ordoriu, duodamo DOVANAI puotu ionklini prili ir visu* e*proso kaustes mes 
U*ID nnncniliriTI- Paduok -avo pi 'no oi r. to. Į^zmk.iuk num, • I ir p r, 11 talke-1. I koki )u* “ 
nair unucniuu 11. **.4^0*10 Rrprooo ojioa. Kur norą Eipreso ofiso ui uavoostieri ir piuigur 
nev Orderi. Tada me* laikrodėli ir peili pasiunslme perpaeita uirogt»iru<>tam pu mieli J Jeigu Jusplr 
£1XDYKA1! VIENA LAI Iv ti
KAI VIENA LAIKRODĖLI M* * Niekur nepirk kitur laikrodėlio 1 Ina negu pamatyti mu**Mkiua. Per tai utesedy.ite daug pinigu. b*ioe preke* 
ne visados bu* teip temos, todėl oiunok ordori uiandion. ___

Atlas Jewelry Co., *«i Metropolitan block, Chicago, III.

> ou uiuinio ionJtuntoit. 
loti ou camoo prio ryriooko, 40 eoltu Lorgnotto prit motorinio laikrodolio. 

No. 6 Tikru 14k Auksu lietos Lukaital geriausio darbo, buntlng. *u 
•ule užsukamas ir nustatomas, vyriu

kas ar motoriukas, puikiai graviruotas. S luksstal iss eitra gryno aukso 
tese* visa amsi. Tiktai Amerikisika mastitierija su naujausiais pageri
nimai*. iszrudo kaip »/<«» A testai* laikrudolio. nustatoma*. Puiku* te* 
puikiausiu. Nerasi gerosnio laiko rodytojo. Gvarancija ant 25 metu, 
kiti parduoda po Iii Mk Mumu preke
No. 7 Tikru Nikelinio, »» rirsiau.Ausute užsukama* ir nustato

ma*. vyrteskas ar moterį,/kas. Drūta* ir ge
rai parodo laika, ntekado* nenublanks. Tikra ainertkteska mamuerija 
N i.tatomaa kaip reik. Tikrai puiku* taikro- Gvarancija ant 5 meto. 
‘ “■ Muku preke už vvrinzka $13)8, mot. $2.08. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlio, ’T*1*“* ",vokisskojo sidabro laikrodėlis. Au- 
sute užsukama* ir nustatoma*, pilnai akm-niuote* ir su grynais ameri- 
ktežkais viduriais, niekados nenublanks. Gvarancija ant viso amftouo. 
Drūta* ir ilgai galt laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti panasziu* parduo 
dapota.Sk te 7S ir *6.60. M linu preke *4.30.
No. 9. Grynai Sidabrinio, ryrt.ika« ar moteriška*, ausute užsukama* 

' ir nustatoma*, graviruote* ar lygu*. Huntlng
luksital. Padaryta* te* grynai otlra kalto oidabro, su tikrais ameriklu 
kai* viduriais, pilnai akmeuiuotas. su naujausiai* pageruiimate. Yra tai 
Viena i»< didžiausiu musu ofertu tame sky- Milai* orele ŽUl UK riuje. Kiti parduoda po •». Oiu. 01O ■ Pro*®
No. 10 Kalendorinio laikrodėlis, ryrinkoU. Parodo ralandao. dU. A414. IT |Į|tątf G/HUMIMM.
Lukšytei iss Juodo01 įduoto plieno, kurt mm gvaruituojame ant visados. 
Yra tai vienas te* Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiais merbantamai*. 
f linai akmeuiuotas. Laika kuoteulngiausial parod-s Kiti paniu-sla po 

io.*>. 01S.M), oioso Muku preke $7 J5O,
. _ ra* Jame kokia yda, atmainysime ant kito, arba pinigui ougradtnoimo. 

muiaminarimo pirm usmokejimo pinigu, bet esi* pirkėja* užmoka tik Ei preso kautus, o Jei 
laikrodėli ue tokiu, kokiu mes paduodame, gali atgrasinti muou kaastai*. doi jnniguo prir 

- • --------------------------•---------------pats apmokame,
sartis nrioika ar motorinio, diduma, ir paduok 
pasiunsk registruotoj grotus toj arba teiptrk Mo- 
tilrksite ant syk onnio vienokio numerio lalkro-

' ilgi. jei. duokime sau Ju* pirkaite ar parduosite 
„e*.-i* laikr -i- iu* S 1 tai gau.tie prie to (jy.

Dykai auksini* Laikrodėliu 
aro Mee duodama ėsite nau-

4^ įsu,o>s mados Amankoniss- 
( 3) kale *idurta>a Laikrodab.

v gerai laika rodanti.visai dy-
■ parluo* M »r- 

itau.iusut mu»u t..*ut. rij 
po lOc s- Ziia Luk»/tal )o

rantuoto ant 26 melu H.
*IT'1 ,uol*u‘ ° tuojau* -» prisiusime blžuntertia *nt 
pardavinėjimo. Kad* i*a 
parduosi pnslusk mums 

Jtij.-io ir gausi su laikrodėli *u leuclugeliu 
ykal. ('rown Jeivelry Co ,

Dep'b 83. 163 Randolph M.. Chicago, III.

a v Pamatuota* regu Ha
torius, aasakia aisuks- 
ust ir nestato****, vy 
rteika* ar moU-rit/ks* 

tai ,,K tas d v 1*-ūbi
■ Itin;-.. . Ilsi.

v-* „
i' e * ■'- * s1 'O tarnu,
kapo geriau* s i* b* 

gvaran- 
tuota* ant 26 metu 
S*y laikrodėly pasius- 

•tašeC- O. D. aat ksskvteno adreso. *u pavelyjl- 
mu IgargaamtauoU. Jeigu bu* tok* kaip rasto 
ma, ežaimuksk ezpresul SS 75 ir atvežimo 
fcaattu* Ir pasiimk laikrodėly. >t a*, aemokėk 
•e vteao cento. Atmink, kad ož toki pat iatkro- 
daly kiter mokėsi •» uO. Prie la krodello ūuy 
Miėa*sr' t*K nekaista labcl gr**u tonaaugely 
•u kompasu dykai

Eicelsior Witch Co. 
4MM> O litrai liauk HI<1k, Chica<o.

koleravoti paveikslai, atideng a daug 
paslaptybių žmogaus kūno suLadavoji 
mo taipat paslaptys litiszko ir laimm-' 
go gyvenimo, kožnam reikalaujan- 
cziam, je bua prisiųsta; atsiszaukiant 
ant vardo

DR. E. C. COLLINS
MEDIC^VL. INSTITITIl, 

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

i/uijd.rtiootn* tautis*ko<n* ir l<až- 
u»nnem* draugystėms tesdirba:- 
Kai Mtiota, Asnerikoairtzkas 
Welia«aa, - 8zarpa». J u ita
lais, K u kardas*. Zeakleliaa, 
Kcpnrea ir dol Marazaiku 
paredua.
darbas būta prideraneriai atlikta* ir tuom suaselpci mvo tautete, paveskite ji tikrai 
lictuwaiiuut

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

dapota.Sk
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