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Metu XIII

Politiszkos žinios.
S Revoliucija Maskolijoj.

Pereitą ’san vaitą Maskoli- 
joj bombos vėl buvo darbe. 
Finlandijęj, mieste Helsing- 
forse. boinbos likosi užmuštas 
policijos viršihinkaš Kremą- 
renko. Ir Lietuvoj, Baltsto
gėj, bombos eipliozijos net 
kelios dešimtys žmonių likosi 
užmuštų arba sužeistų.

Neįstabu, jeigu bombų pa
būgo caras. Jis slapta per
sikėlė ant laivo ,,Šiaurės 
Žvaigždė” ir išplaukė aut su
sitikimo su plaukinėjančiu

ri ar gauti pasiskolinti kiek 
pinigų. Prancūziški bankle- 
rių laikraščiai, vienog, atvi
rai rašo, jog užmokėjimui ka 
rėš kaštų Prancūzija paskolys

dabar Švedijos pakrantėse pravardes susirinkusių, bet 
Vokietijos ciecoriu. Ko jie tie atsakė, kad gali susirasti

apie tai Trepovo tarnai, visu 
pulku įsiveržė į gyvenimą ir 
liepė susirinkusiems išsiskir
styti, bet tie nepaklausė ir 
esant policistams, traukė ra-______,__  _ . .
miai perkratinėjimą visą Ma^’tiek pinigų, kiek reiks, bet 
skoliją apeinančių klausymų. 
Policija neišdryso su prievar
ta vaikyti susirinkusių že
miečių atstovų, kadangi čia 
buvo daug kunigaikščių ir 
kitokių žymių ypatų. Tre
povo tarnai turėjo prasišalin
ti, o žemiečių atstovai toliau 
traukė savo darbą, kurį stab
dyti neišdryso policijom tar
nai. Dar jie norėjo surašyti

neištikimumą

rodo jo pavaldiniai,

nori nuo Vokietijos cieco- 
rįans, nežinia. Iškeliauda
mas caras nepaėmė nė užru
bežinių dalykų ininisterio. 
su juoiu iškeliavo vien teip- 
jaų^inonių nekenčiamas ku
nigaikštis Mikola.

Kada prieš tai laikraščiai 
pagarsino, jog caras rengiasi 
plaukti susitikti su VVilhel- 
mu. tai randas tuojau? pasi-

• skubino užginti. Taigi tas 
J susitikimas buvo nuo žmonių

slepiamas. Matyt bijojo, 
kad dažinoję apie rengiamą 
kelionę, revoliucijonienai ne
pastotų kur kelio.

Bet jeigu buvimas namie- 
‘ je carui gana pavojingas, tai 

ir iškeliavimas, yjiač dabar, 
kada revoliucijos dvasia ir 
nepaklusnumas pirma teip 

4 ramių ir bailiu ukesų apėmė 
veik visą Maskoliją. nema- 

- žiau pavojingas. Kas gi 
būt, jeigu jurininkai laivo 
..Šiaurinės 'Žvaigždės” susi- 
buntavotų, kaip susibunta- 
vojo jurininkai „Potemki- 
no”? Žinoma, jurininkus 

’ rinko kuo ištikimiausius, bet 
rinkėjai negali juk žmogaus 
mįslių ir širdies matyti. Šią
dien ištikimas, rytoj gal būt 
neištikimu.
gimdo geresnis supratimas 
padėjimo Maskolijos vidu
riuose.

Ko caras gali prašyti nuo 
Vokietijos ciecoriaus, negali
ma įspėti. Gal pagelbos 
prieš Japoniją, ar prieš narni-

• nįus priešus, o gal prieglau
dos Vokietijoj, jeigu žmonės 
carą išvytų, arba kad jam 
prireiktų dumti nuo meilės 
,,karštai ji mylinčių pavaldi
nių’’! Tokio® meilės, kokią 
carui
turbut, nė joks valdonas ne
trokšta.
kad je’gu Vokietija nepadės 
carui karėj su Japonija ir su 
ukėsais, tai prieglaudos neat
sakys. Caro gyslose daugiau 
jra vokiško, negu maskoli
ško kraujo. Be pinigų jis 
neatkaks Vokietijon, nes už- 
rubežių bankuose turi šimtus 
milijonų nuo žmonių prilup
tų pinigų. Vargo nekęs, 
vokiškiems giminėms nereiks 
caro šelpti, i Gal caras pasiti
ki, kad kaip jau sykį, Vokie
tija su Prancūzija susidėjusi, 
nedavė po chiniškai karei 
Japonijai rinkti pilnai perga
lės vaisių, teip ir dabar pasi
stengs Eumažinti jos reikala
vimus. Gal būt, kad caras 
Vokietijoj jieško pagelbos 
prieš savo ukėstrs. Ko, vie
nog, jis ištikro jieško pas 
VVilhelmą, apie tai, turbut, 
negreitai dar išgirsime, ka
dangi tas yra slepiama net 
nuo artymiausių caro tarnų, 
gal ir Jo giminės ne visi tą 
žino.

Nors žemiškų institucijų 
atstovams Trepov uždraudė 
atlaikyti susirinkimą Mask
voj, jie nepaisė ant uždrau
dimo, bet paskirtoj dienoj 
susirinko namuose kunigaikš
čio Dolgorukovo. Dažiroję 

Am .

Nėra abejonės,

pravardes visų Maskolijos 
gyventojų* kadangi visi rei
kalauja reformų ir didesnės 
laisvės. ?•’

Negalėdamas įveikti ne
klausančių žemiečių. Trepov 
griebėsi laikraščių, kurie ne
paisė aut jo uždraudimo ir 
patalpino atsakančius straip* 
suius apie žemiečių susiva
žiavimą. Laikraštį ,,Stovo* 
uždarė ant mėnesio laiko,, 
kitiems suteikė persergėji
mus, kitiems uždraudė tal
pinti apgarsinimus, dar ki
tus uždraudė pardavinėti at
skirais numeriais. Bet ar sa
vo bausmėms uždarė skiltis 
laikraščių nepatinkančioms 
reakcijonieriams žinioms, ga
lima abejoti. Jeigu visi laik
raščiai eis išvien. nieks, 
jų neišdrys bausti ir uždari
nėti nors ant trumpo laiko: 
Visų laikraščių negalima už
daryti, tas sukeltų prieš ran
dą visus žmonis skaitančius 
laikraščius.

Ant paskutinio susirinki- 
mo žemiečiai nutarė išleisti 
atsišaukimą į visos Maskoli- 
*os žmonis ir pakviesti visus 
rengti susirinkimus apkalbė
jimui kaip ištraukti visą kra
štą iš netikusių, negalimų il
giau kęsti dabartinių sanly- 
gų. Toliau nutarė kalbinti 
visus neklausyti valdžių už
draudimų, prieš jas nusilenk
ti tik ten, kur Jų pajiega di
desnė, bet ir tą-syk kelti pro
testus prieš neatsakančius 
valdininkų pasielgimus. Vie
na žemiečių dalis norėjo dar 
kartą kreiptiesi prie caro su 
maldavimais, bet sanariai 
laisvesnių pažiūrų, kokių bu
vo daugiau, atmetė tokį kon
servatyvų reikalavimą, ka
dangi carui negalima užeiti- 
keti, jis vien vilioja žmonis, 
savo pažadėjimų nepildo. 
Žemiečiai priėmė ir Maskvos 
darbininkų deputaciją, kuri 
išreiškė žemiečiams pasitikė
jimą, kad jie pasirupys apie 
labą visų gyventojų luomų.

Veik visi susirinkę žemie
čių atstovai pasirašė po rezo
liucijoms, nors terp jų buvo 
kunigaikščiai, grafai ir kitokį 
ponai ir didžturčiai. Vien 
keli, rando įstatyti, nepasi
rašė ir pasitraukė iš susirin
kimo, bet ant to pasilikę ne
paisė.

Kare Maskolijos su Ja
ponija.

Caras jau seniai paskyrė 
tarybų komisorius; vienas iš 
jų, Rosen, jau atkako Wash- 
ingtonan, kitas, vyriausias 
komisijos sąnarys, buvęs mi- 
nisterių perdėti n is, Witte, 
drauge su agentais iždo mi
nisterijos, atkako į Paryžių. 
Witte, atkakęs į Paryžių, tuo- 
jaus atlankė Prancūzijos mi- 
nisterių perdėtinį Rouvierą 
ir gana ilgai su juom kalbėjo; 
paskui nusidavė pas maskoli
škąjį ambasadorių Nelydovą. 
Iždo gi ministerijos agentai 
atlankė įtekmingesnius Pran
cūzijos bankierius, matyt, 
Jgw*avosi, ar Maskolija galės

bėjimo su Amerikos laikraš
čių reporteriais.
ts^Nora Maskolija ir žino, ko
kius reikalavimus pastatys 
Japonija, bet vis gi jos komi- 
šoriai tikisi šį-tą nuderėti, 
žinoma, jeigu iš-tikro Masko- 
lija pasirengusi dabartinėms 
flryboms užbaigti karę, o ne
sinaudoti iš tarybų audru ti
nimui savo pajiegų v Azijoj.

Paryžiun iš Maudžurijos at
kako dabar maskoliškas jene- 
rolaa Reunenkampf. Klau
siantiems laikraščių reporte
riams jis išsakė, kad dabar 
Mandžurijoj maskoliška ar
mija esanti daug skaitlingo- 
snė negu kada-nors pirma ir 
ji neužilgio pradėsianti mu
šti Japonus. Be abejonės

Vokietija.
Pavojus karės terp Prancū

zijos ir Vokietijos, rodą, 
šiuom kartu išnyko, bet ne
sutikimai terp šitų tautų dar 
neišdilo. Vokietija visokiais 
budais stengiasi išardyti už
megztą terp Anglijos ir Pran
cūzijos ryšį, bet tas nesiseka. 
Nesutikimai dėl to gal vėl at
sinaujinti.

Vokietijos ciecorius ant 
Sedano šventės buvo užpra
šęs atkakti į Vokietiją Ispa
nijos karalių, kas butų ne- 
prilaukia Prancūzijai demon
stracija. IŠĮ»anijos randas, 
vienog, neprilankiai priėmė 
pakvietimą ir karalius prane
šė, kad aut to laiko negali at
kakti į Vokietiją. Taigi su

jus

tolesniam karės vedimui ne
duos nė cento. Matyt, Witte 
nesitiki gauti Prancūzijoj 
tiek pinigų, kiek Maskolija 
nori, kadangi iždo ministeri
jos agentus jis ketina paimti 
į Ameriką. Čia, matyt, tiki 
daugiau gauti. Iš tikro vi
sada tuščią, kas metą turintį 
didelius nepriteklius Masko
lijos iždą iki šiol paskoloms 
pripildydavo, pirmiausiai Vo
kietija, o paskutiniuose me
tuose, kiek tik Maskolija rei
kalavo, davė pinigų prancū
zai. Kadangi dabar jau nė I pats Reunenkampf,carui kai-1 pagelba Išpanijos karaliaus 
vokiečiai, nė prancūzai dau-Įbė® visai ką kitą. Jau ne | Vokietijos randui nepasisekė 
giau skolinti nenori, tai Ma- kartą laikraščių skaitytojai į suerzinti prancūzų ir supy- 
skolijos randa® nori pabandy-įgalėjo matyti, kad Jeigu ma- kinti Prancūziją su Išpanija. 
ti, ar negalima bus gauti škotiški Jeuerolai kalba viešai kurios dabar laikosi krūvoj. 
Amerikoj. Artas pasiseks, apie prietikius ant karės 
nežinia. Dabar maskoliškas Jauko, tai visada meluoja, 
randas ant silpnų stovi kojų. Į Be abejonė® ne sako teisybė®' 
visa viešpatystė apimta revo I ir Reunenkampf rei>orteriains 
liucijo®. Kol nežinia, katra Paryžiaus laikraščių, teisybę 
pusė gali laimėti, užrubežių Jis pasakys vien carui ir ka- 
bankieriai nenorės skolinti rė® ministeriui. 
carui pinigų. Berlyno laikraščiai mano, Į P'

Apie ką rodą v i Jo® i W it te i kad vietoj mokėjimo Japoni-jdrau‘^ 
su 
perdėtiniu, 1 
Laikraščiai mena, jog Witte: sas užrubežiuose Jo® užtrauk-Ivoms. Primena. Jog vaiky- 
jo meldė paprašyti Anglijos i tas paskolas, 
randą, kad Jis prikalbėtų Ja
poniją nestatyti persunkiu 
sandaros išlygų, kad nereika-

Isz Lieta vos.
Iš Kauno.

Kauno tvirtynės komen
dantas išlipinėjo mieste savo 

liainaciją, kurioje ui- 
tvirtynės rubežiuo- 

Prancuzijo® minieterių jai karės kaštų, Maskolija I ’r J°* aplinkinėse rinktie- 
teipgi nežinia, užmanys Japonijai paimti vi-l®» žmonėms ir vaikščioti kru-

Kadangi, vie- j m u i keliančių maištus bus 
nog, visos užrubežiuose už- vartojama kariumenė. 
trauktos Japonijos skolos ne- t- ---------------  ----
pereina 250.000.000 dol., di- neklausyti valdžių. įžei- 

lautų nieko tokio, kas galėtų desnė dalis skolų yra narni*?
Laik įje užtrauktų, tai, turbut, Ja

ponija nesutiks ant Maskoli
jos užmanymo ir |«reikalaus 
sugrąžinimo tikrų karės ka
štų, kurie daug didesni negu

pažeminti Maskoliją. 
raščiai Jau rašo, buk Angli
jo® randas, ant Prancūzijos 
maldavimo, {>ažadėjo tą pa
daryti. Gal tame būt dalis
teisybė®, kadangi Jeigu An- užrubežinš® j>askolo®.

r.anniH.rT. KfauVrkilia, j Maskolijai nepasisekė iš
dergti apetabdymo karė* lai
ke tarybų, Japoniečial sutin
ka apetubdyti karę tik tą- 
•syk, Jeigu maskoliški tarybų 
komisoriai priims svarbiau
sius Japonijos reikalavimu®.

Mandžurijoj pasiliovė jau 
stabdanti kariumenių |>asi- 
krutinimus lytus, keliai džiū
sta, su tuom ir prasidėjo žen
gimas Japoniečių armijos į 
šiaurius. 23 d. liepo® atėjo 
Londonan telegramai, jog Ja
poniškas Jenerolas Hasegava, 
su 30000 kareivių užpuolė 
ant pryšakinlų pozicijų ma
skolių Tumėno terpkalnėj, 
bet, buk, Jo užpuolimą ma
skoliai su didelėms nuotro- 
toms atmušė.

Japoniški laikraščiai pa
duoda žinias, buk tankiai 
Mandžurijoj atsitinka, kad 
maskoliški kareiviai nenori 
muštiesi, traukiasi atgal 
prieš daug mažesnes Japonie
čių pajiegas.

Salą Sachaliną Japoniečiai 
Jau beveik su-visu apvaldė. 
Čia nelaisvėn pateko su vir
šum 1600 maskoliškų karei
vių su kelioms kanuolėms. 
Japoniška laivynė pasirodė 
Jau Siberijos pakrantėse į 
šiaurius nuo Vladivostoko, 
prie porto Nikolajevsk, iš 
kurio išbėgo civiliški gyven
tojai. Japoniečiai išsodino 
ant kranto naują armiją Po- 
sjeto uostoj. Europoj todėl 
mano, kad Japoniečiai steng
sis, kad ir su neišpasakytoms 
nuotrotom®, užimti Vladivo
stoką pirma, negu susivažiuos 
Washingtone abiejų kraštų 
tarybų komisoriai.

Mobilizavimas kari u menės 
Maskolijoj neatsibuva teip 
švelniai, kaip randas norėtų. 
Latvijoj sušaukti po ginklu 
rezervos kareiviai Rygoj ir 
kitose vietose kėlė maištus, 
daugelis kareivių pabėgo ir 
slapstosi giriose. Matyt, 
kareiviai nenori eiti karėn.

glijai pavojinga Maskolija. 
ji geidžia jos apeilpninimo 
tai ji, vienog, negali geisti ir 
per daug didelio susidrutini- 
mo Japonijos, kuri Anglijos 
valdyboms Azijoj ir Austra
lijoj gali būti dar pavojinge
snė negu nerangi, sukoru- 
puota Maskolija.

Japonijos svarbiausias ta
rybų komisorius, Jos užrube- 
žinių dalykų ministeris Ka- 
mūra pereitą panedėlio dieną 
buvo Jau Chicagoj, kur nuo 
visokių čia gyvenančių tautų 
buvo paskirtas priėmimo ko
mitetas: lietuvių, - vienog, 
nebuvo, lenkai turėjo kunigą 
Gordoną ir aldermoną K u n- 
zą. Žinoma, iš to dar Len
kijai didelės naudos nebus, 
jeigu kunigas Gordon turėjo 
vien progą storu balsu šauk
ti ,,banzai”, pasirodžiusį Ja
ponijos užrubežinių dalykų 
ministeriui. Jis neprlgul- 
50ingos Lenkijos lenkams ne
sutvers.

Tarybos prasidės pradžioj 
sekančio mėnesio. Ar jos 
užbaigs karę, ar ne, nežinia. 
Ant to nemažą įtekmę turės 
prietikiai Maskoli jos vidu
riuose. Be abejonės Masko- 
lija žino, ko pareikalaus Ja
ponija, bet pašaliniai, nė 
laikraščiai tų reikalavimų ne
žino; ką laikraščiai apie tai 
rašo, yra tik spėjimu, bet 
spėjimai gali nesutikti su 
teisybe. Laikraščių reporte
riai laikė apgulime Chicagoj 
hotelį Auditorium, kur buvo 
apsistojęs vyriausias Japoni
jos tarybų komisorius Karnų- 
ra, tikėdamiesi, kad jis <pasa
kys jiems, ko reikalaus nuo 
Maskolijos, bet iškvošti ką- 
-nors nuo Japonijos mlniste- 
rio nepasisekė: jis su Repor
teriais kalbėjo visai apie ką- 
•kitą, bet ne apie susitaikymo 
išlygas. Tame ir dyvų nėra: 
jį Japonijos randas siuntė 
ant tarybų su Maskolijos ko- 
misoriais, o ne ant puikai*

Ypa 
tos kalbinančios keiti mai-

džiančio® urėduin k u®. busian
čios atiduotos po sudu ir iš
gabentos iš miesto. Perserg- 
sti gyventojus, kad nesi jung
tų su minių pulkais, kadan
gi, mat kari u menė šaudys į 
žmonių pulkus. Jau mat ir 
Kaune baimė apima caro tar
nus.

iš Jurbarko, Kauno rub.
Jurbarke likosi išmėtyti at

sišaukimai žadanti visą mie
stą išdeginti; todėl namų sa
vininkai f>aaamdė sargus. 
(Jatvėnis vaikščioja kareivių 
patrolėe. Gal būt, vienok, 
kad tie gazdinimai tyčia pla
tinami; jeigu kas norėtų 
miestelį išdeginti, tą gal ir 
dabojant padaryti, medinius 
namelius nesunku uždegti. 
Ant galo, kokią kas naudą 
gali turėti iš išdeginimo mie
stelio!

Iš Baltstogė n, Gardino gb.
Iš Baltstogės visi turtinge- 

sniejie gyventojai dumia į 
ramesnes vietas, bėga ne-vien 
dirbtuvių savininkai, bet ir 
sanariai labdaringų draugys
čių bet netikri labdariai, 
kadangi tikriemsiems nieks 
nieko blogo nedaro ir laike 
smarkiausių maištų.

Iš Prūsų Lietuvos.
Prūsų Lietuvoj pasibaigė 

šienavimas. Visur šieno su
rinko tik vidutiniškai, kitur 
daugiau kaip praėjusiuose 
metuose. Žieminiai javai 
gražus, 
prasti.

Kaip 
,,Nauja 
ga”, maskoliškasis rubežiaus 
sargas ties Doviliais bandė 
du einančiu per rubežių lie
tuviu ant neutrališkojo kelio 
suimti. Bet lietuviai nesida
vė, atėmė karabiną ir rube
žiaus sargą baisiai sumušė; 
butų gal visai užmušę, bet 
pagelbon maskolpalaikui pa
siskubino Prūsų pusės ūki
ninkai ir jį išliuosavo..

Paskutiniame kiaulių tur
guj Tilžėj mokėjo: už porą 
4—5 sanvaičių paršų po 20— 
24 Mrk., už senesnius 25—30 
Mrk., už penėtas kiaules po 
48 Mrk. už kiekvieną 100 
svarų gyvo gyvulio.

Žieminiai javai 
vasarojai teipgi ne-

paduoda Tilžės
Lietuviška Ceitun-

Jiems reikia, kad dirbę visą 
amžį, jie nevargtų senatvės ar 
ligos susilaukę. Visuomenė, 
visas kraštas privalo duoti 
pasenusioms, ar susirgusioms 
darbininkams pinigų pragy
venti. '

Reikalinga, kad darbinin
kai visados galėtų darbą sau 
rasti. Ištikus bedarbei, te
gul visas kraštas pasirūpins 
duoti jiems kur užsidirbti.

Darbininkams reikalingi 
geri įstatymai ir geri teismai 
(sūdai), kurie juos gintų nuo 
turtingųjų skriaudimo.

Jiems reikalingas mokslas, 
duodamas dykai ir gerai. 
Jiems reikalinga, kad darbi-

Kaimo darbininkai Ir 
darbininkes! 

(Ataikaukinu).

Jus, vargo žmonės,
ariami Jaučiai, pasamdyti 
turtingųjų ir pakinkyti jun
gai) nepabaigto darbo, susto
kit vilkę sunkią savo naštą ir 
pasirūpinkit bent kartą, 
kaip geriau savo gyvenimą 
sutaisyti.

Jus pastatot ponams gra
žius ruimis, kasdien ruošiat 
jiems gardžius pietus; patys 
vienok gyvenat dažniausia 
drėgnuose laužuose ir min- 
tat* juoda duona. Jus aptai
so! dykaduonius, išjienit 
jiems arklius ir padirbat ka- į
rietas važinėtis; jiaty® vaikš-I ninkame leista butų patiems 
čiojat amžinai "pėkšti ir ap- rūpintis savais reikalais, Įsi
driekę. : sta butų atvirai rinktis, atvi-

Jūsų samdytojai, nešėją, rai apie viską šnekėtis, turėti 
neplovę, vis gi esti turtų pil- ■ savo raštai, tverti visokias 
ni, gali sau mokslą įgyti, va-į draugoves, liuesai kelti štrai- 
žinėtis po svietą, gali link- kai. Darbininkams reikalin- 
smai praleisti jaunas savo ga, drauge su kitais krašto 
dienas ir apsisaugoti nuo var- gyventojai®, patiems rūpintis 
go. ligos ar senatvės sulaukę. I reikalais savo valsčiaus, savo

Bet jus, kaimo darbininkai į pavieto, savo viso krašto — 
ir darbininkės, esat turtin-!Lietuvos. Jiems reikalinga, 
gųjų vergais dar ir šiądieną, j kad musų krašto valdžia nuo 
be laisvės, iš prievartos tam- musų žmonių prigulėtų ir bu- 
sus, nej>atyrę, kas tai yra gy
venti žmoniškai. Už darbą 
per visą amžį gaunat, pasenę 
nuo savo darbo davėjų tik' kia išgriauti dabartinė caro 
krepšį ir lazdą ubagauti!

Draugai! Gana vargti be 
galo. Atėjo laikas reikalaut, 
kad svieto penėtojai ir rėdy
tojai patys galėtų geriau gy
venti. Mes. lietnviai-aocijai- 
demokratai, tie patys apta
riami blogų ar tamsių žmo
nių „cicilikai”, patariame 
jiems Įastatyt savo samdyto
jams šitokius reikalavimus:

Turi būti Jums sutrumpin
ta darbo diena. Ateitėje 
darbininkai privalo pasirū
pint, kad jiems per parą reik-

caro ber- 
činaunin- 
musų kra- 
nepata

tų musų tarnu, o ne ponu, 
kaip dabar.

Bet, tuo*kart, draugai, rei-

valdžia? Teip, reikia iš
griauti! . Caro bernai temoka 
rūpintis savo gerove ir reika
lais piniguočių. Ligšiol jie 
tik šaudė štraikuo jaučius 
darbininkus. neduodavo 
jiems apsišviesti: suprate- 
snius iš jų varydavo Sibiran 
ar Maskolijon. Jie sukrau
davo ant darbo žmonių visus 
mokesčius, visas sunkenybes, 
o sau pasilikdavo visas leng- 
venybes ir buvo ligšiol ponais 
ir prispaudėjais Lietuvos. 
Tie caro bernai, žinoma, ne-

tų aštuonios valandos dirbti, norės geruoju pasitraukti iš 
aštuonios miegoti, aštuonios1 šiltos ir nutupėtos vietos, 
ilsėtis arba pasiskaityt, j>asi- 
linksmint. šiai dienai rei
kalaukit, kad dirbti reiktų 
kasdien tik dešimtį valandų, 
kaip Jau pačios caro valdžios 
norima įvesti miestų darbi
ninkams.

Turi būti Jum® tiek padi
dinta alga, kad jos užtektų 
jūsų kūno ir dvasios reika
lams. Pirmam kartui sam
dytojai teužmeta bent po dvi 
grivini ant kiekvieno rub- 
liaus algos. Alga turi būti 
keliama visiems: bernams, 
mergoms, ordinarčikams ir 
padieniniems, labiausia 
tiems,' kas lig šiol gaudavo 
kuomažiausia.

Reikalaukit geresnio val
gio, geresnių triobų gyventi, 
drabužių apsivilkti, geresnio 
apsiėjimo.

Pasirūpinkit, kad reikala
vimai jūsų butų išpildyti. 
Todėl, jeigu samdytojai ne
sutiks geruoju, parinkt karš
čiausią darbymetę ir atsisa
kyki!, visi susitarę, nuo dar
bo. Padarykit štraiką.

Straikuokit ramiai. Dva
rų, arba šeip kokios samdyto
jų savasties nekliudykit, ne
deginki ir neardykit. Ne
lieskit jų pačių, kol jie jūsų 
nelies ir nešauks prieš JUS 
policijos ar kareivių. Nedo- 
vanokit vienok tiems, kurie 
norėtų pasislėpti nuo teisin
gų jūsų reikalavimų už val
džios nugaros ir užleistų jus 
caro bernais. Nedovanokit 
ir saviems išdavikams arba 
tiems, kurie neprisidės prie 
jūsų štraiko. Darbą meskit, 
kiek galima, visur, vienu lai
ku.

Tai tiek pareikalaukit šiai 
dienai.

Bet darbininkams vien to
kių atmainų neužtenka.

Nenorės geruoju, priversim 
piktuoju, bet senybinė tvar
ka reikia mainyt; be to vis 
tiek nebus galo musų var
gams.

Vietoj caro valdžios pasta - 
tykim žmonių valdžią. Dėl 
musų krašto, Lietuvos, su- 
šaukim seimą Vilniuje iš at
stovų, kuriuos męs patys iš
rinksim, paduodami savo bal
sus slaptai, visi suaugę vyrai 
ir moterys, kas kokio turto, 
tikėjimo ar luomo nebūtų. 
Vilniaus seimui męs duosim 
valią rūpintis visais reikalais 
musų krašto. Tai bus nau
ja musų valdžia, musų pačių 
renkama ir mums paklusni. 
Ji tikrai neužmirš, kas 
mums butų naudinga. Gra
žus ir naudingas butų dar
bas. tik nepakeliamai sunkus 
— pasakysit. Jog caro val
džia turi pulkus kareivių, 
šaudykles, kanuoles, o mes 
plikoms rankomis stosim 
von.

Nenusigaskim. Ir mes 
rim pulkus be skaičiaus,
kol-kas išblaškyti. Jie grei
tai, vienok, susikuops vienon 
vieton. Jau pasikėlė prieš' 
valdžią fabrikų darbininkai 
visoj rusų viešpatystėj. Jau 
valdžios * nebeklauso žmonės 
Lenkijoj, ant Kaukazo, Kini
joj, Latvijoj. Nerimsta iš 
keršto patys rusai. Kada 
Jus kilsit, prie jūsų prisidės 
išvarginti mokesčiais ir viso
kiais prispaudimais ūkinin
kai Lietuvos ir bus tuo-kart 
šimtą kartų daugiau karei
vių prieš carą, negu už carą.

Vietoj šaudyklių ir kanuo- 
lių mums pabus pasipriešini
mas caro valdžiai.

Todėl atsisakykim Jos 
klausyti. Nemokėkim moke
sčių, ’ kam reikia mokėti. 
Mobilizaciją apšaukus, nei-

ko-

tu-
tik

kim vaiskan, kam reiktų eit.
Rudeniop tegul nestoja 

Bosų traukti .musų jaunuo
menė, o jeigu kas stos, nelei
skime jų.

Neklausykim ir Jokių rei
kalų neturėkim su policija ir 
, ,zemskiais”. Atsisakykim 
lankyt ištvirkusį valsčiaus 
sūdą ir savo nesutikimus ati
duok i m išrišt savo kaimy
nam®. Neleiskim vaikų val
džios mokyklon. Prižadė- 
kim ir prisiekim daugiau ne
begerti degtinė®, iš kurio® 
valdžia išrenka šimtus milijo
nų rublių ir paskui juos ap
verčia ant musų galvų. Jei
gu už pasipriešinimą valdžia 
norėtų suimt* prakilnesnius 
musų vyru®, neišdnokime Jų 
ir neapsileiskim 
naras. Paliepkiiu 
kam® išsi nešint iš 
sto, o piktiems ir
sniems varykim kakton kul
ką. Šunim® tebūna šunie® 
mirtis. -

Kada neduosim valdžiai nė 
žmonių, nė pinigų, sutikę 
Jo® galybė, kaip pavasario 
sniegas, o mes iš • prislėgtų 
pavaldinių virsim valdytojais 
savo krašto ir savo reikalų.

Draugai! Jau atėjo laikas 
pasirokuot su piktadėjais! 
Priminkim jiems dabar kra 
žiočių kraują ir viską, ką mes 
nuo Jų iškentėjom, kaip lie
tuviai. Suskaitykim visus 
mokesčius, kuriuo® valdžia^ 
tiesiai ir kreivai plėšė iš 
skarelių desėtko® metų: 
dėkavokim policijai už Jos va- 
gystas. pasityčiojimus ir plė
šimus; ..zemskiams” — už jų 
sauvalę ir suktybes; visai ca
ro valdžiai — už kraują šim
tų tūkstančių varguolių, pa
klotų tolimo® Mandžurijo® 
laukuose, sušaudytų čia po 
miestus ir kaimu®, supūdytų 
kalėjimo urvuose. Nedova- 
nok i m Jai tūkstančių milijo
nų, išpustytų karėj su japo
nais. Už musų pinigus ir 
kraują musų brolių tegu) ca
ro valdžia užmoka mums savo 
galva.

Gana kentėjom ir vargom. 
Jau laikas sukilt irdrėbt nuo 
savo sprando musų budelius.

Stokim kuopon, vy
rai, už 1 i u o s e s n ę 
ir laimingesnę dar
bininkų buitį, už 
sa vi ranki ą savo 
reikaluose, žmonių 
valdomą Lietuvą, 
už seimą Vilniaus 
mieste. Teprasmen
ga caro valdžia! 
Tegyvuoja socija- 
1 i z m a s! Tegyvuo
ja gerovė darbi
ninkų po k a i m u s 1 
i r m i e s t u s! ’

Centralinis Komitetas 
Lietuviu Socijaldemo- 

kratų Partijos.

Lietuvos valstiečiai, ūki* a 
ninkai ir darbininkai! |

(AtaiUukimas.) I
Mes, Lietuvių Socijalde- ’ 

mok ratų Partija, vadovai 
Lietuvos darbininkų, jau ®e- g 
niai esam patyrę, ko verta 1 
caro valdžia ir seniai esam I 
pasakę, kad geresniam gyve- 1 
nimui reikalinga išgriauti I 
dabartinė tvarka ir pavesti 
valdžia patiems žmonėms.

Mes šendien sakome, kad j 
jau meta® stoti prie darbo, j 
Caro valdžia susilpnėjo; jo®^ 
galybę sulaužė japonai, ja M 
pakirto kojas ir surišo ran-W 
kas maištai ir sukilimai dar-w 
bininkų ir valsčionių vidury-1 
je viešpatystės. Caro sostas V 
pasviro ir tik laukia da vieu^O 
drutesnio smūgio, kad par^ 
virst visiškai. Iš tų sumiši^ 
mų. kurie pakilo dabar ske^H 
sai ir išilgai visos rusų vahdOH
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Naujausios Knygos. I —
IMS Gyvenisso V*i*deU*i*<i*ided*n’i UaJHuonta 

•ekaačta gražiu pasakaičių ■ Atsisveikintai**; 
— Vacį*; —Kas kaito*; ~>Gatves v»iksl; 4- 
P*par-’i« tteda*;— Milko *ar«a*: — $tawda*; ’ 
— Kete iv i*. Chicago. IU. ritė. pusi. *17710* 

OP Ltetuvlėkta Pasako* Yvairtao Baltį UI. 9u- 
' rinko D-iaa Uos*n*r iriu*. Cbieago, 111.. idpt.

po* 1333. Telpa čia St* gražiu ir labai juokingu 
P**»kų .................................  ŽŽ.tiK
Drūtu.«.■ apdaruos* ...... ..................... ,. *!..50

VO .LtetuviJko* Pusakli* Yvkirlo*. Dalis IV. Pa
rinko D-ras J. Basanavičių*. Chicago. 111 19ŠS. į 
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jrahSŽtoraamrajp*""^^ F--*—
tyro>3Jfc*ftrai^L_ ....... . _
Putokliai lėminties'ir IVtey tte. leidinėtI 

galvočių vi*u amsiu Chssoto. Ilt. |8u». po» 
lupiu IM Sapnto k ay pelėj telpa 1S gžū- 
ŽJo» juokingo* Ir lėmintiago* pasakaitei Kas 
■ori tusėti graižu. juokintu Ir panioklnanAu

saulė. žvaigždė*. nrfaulis ir kaip Jo* toli v*-

Dntuosr, gražiuose apdaruose

i kės duoti išmintinga atsakymą.
300 Pa**k» lipte Kantria Alena. ___  ,

metu vaikšė i<xi*rua po* v teta dnugyM bMu ir 
vargu ijk’niijo. ChK'agn.TH. KMa.pu.LS* \JtV<' 

Uh& Pt»a* ir Berną*, i'hteago. III ISO* pml. SS.
A.py«aic*lte U Tol»t. >ui ii gyvenimo »**k*- 
Hfitu katratečiu; kin*«idt norinZhtm »u*ipa- 
Sinti *u bariu ir tauiygoru* *y veuuno nuukte

ksyguteteip tadptr No. StO yra Maakolije* 
centuro* dateula u įrali būti Ltetuvou aiup- 
Cžatua.............................................................. 13c

SB012 Miadaucį* Lietuvos karuliu*. Cbteagv. IH 
NOO. pusi, te latoriNta* paveik.I*, p-iikiu.** 
■kttMMC. Lt-nklikai par*M Judu* Slovacki. 
Metu*i*k*i ven« Vinoaa Kap«a* Dra* K niur
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Visokį tavorai reikalingi ant rudens ir žiemos jau yra gaunami pas mus.

I

Pigiai ant pardavimo lotai ant Morgan 
»t. arti dvieju bunyciiu. Taipgi geraa 
namu prie pat įletuvisiko* bainyczio* 
Daailinokite Lietuvon” redakcijoje.

DR. B. M. ROSS
Daneszu visiem kad anose die
nose asz perkėliau savo ofisą ant

Ar turi $300?
Su fcita suma gali pradėti pirkliauti iri trumpą laiką išvysti gerua vaisius.
Pirkliaudami apiamiškai suvirš vieną trečdali šimtmečio Abelnaia lavoraia, męa ži

raos pusi. 83.............. ....................................
Žbh<u> NepiluAcis. Vertė i»»vedi»ko Nėris 

Chicago. IB-. I*. pusi. Z3k Graži apysakSlf: 
kaip tartinpo prekėje sunu* apsivedė su t ar
ginga mergina tt iaintngteu gyveno užkilu*, 
su turtingoms apsivedusiu........................Ilk'

3*10 Dede atvažiavę. Komedija vtensane akte. 
Pupai ieukiėka sutaisė K .Ils ir M. P-i*. CM- 
c*go, IIL iae, pusi ra Nitą komedija buvo 
kelia kartus loMa Detaviėko* draugystes Pb- 
SarbVge. Maskolijoje. Ji yra maskolltke* 
▼aklaio* censuruota ir todėl ja galima ir i | 
Uetmr* parsiųsti. Matkolijo* valdžia jt>s pok- 1 
siuntimo Mdraadžia............................ WOo

M5 Geriau* raitau negu niekad Komedija vte-

viename *ku». Pagal tenkina sutalae M. P-i*. 
Okeago. III tOOt. pusi. M. SIU kny*mte telp 
kaip ir No. SU) yra Maskoltjo* cenauro* d»lte- 

Ir todėl gali būti Ltetuvua siunčiam*. lOo 
Afcvvlapslreiėkimal sviete, ant kuriu žnio- 

■i* BtMilatai žturi. bet Ja gerai nesupHuit*. 
CMtevuco. III.. ISM. pusi M Su pavelkilaui 
Parteo rf ko darosi žaibui, griausmai, liet** 
ir saieva*: kas yra debesiai, ant ko jte laikini, 
irta ....... . ....... ..............................i_____ »«*•

Mokslas *pi« žeme ir kliu* svietu*, ju bū
vi ir palai**. Chteage. III. 18B6. pusL. W S<>

4MSO Biologija MokJae apie grvn* d*fc 
tu*. Pag*! prsvT Nusimina* *nt*i-ė Sn-rn**. 
Ckteag--*. I1V, 1901. pa*l. 1«. Su psvi-ikdėlia)* 
Tai yr» mokslui, kokiu bodu rado«i sutveri 
B»i ant mpsu ieinė*. s*ip jte vy*»ė*i predfjn* 
bud maža vabalėliu kol doėjo iki pnukėfiu. 
žvėrių ir kita satvėrimo..............   -UK

SO 7 Gamtos Istorija, pagal Povil* Bert, verte Dr. 
A. lUeeriėU. >:>»:J* .Ltetnvoe.” Oisago, 
BL IAB. pusi, aa Knygele su daugeliu tm- 
veik*leiiu: gyvullU-vibaTu, žuvį a. žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, aiifciai Ir aayeaMa- 
asai ižaiikin* garnio* isterija, ypač ns» da
lyku*. ant kunu tmoae* auolatai žiMri, bet ju 
gerai nesupranta....... «.......................S0O

CBOm Gamtos psjtego* ir kaip H Ja naudoti*. Pa
gal Bitnera sutaisė Saeraas. Chicago, Ui. 1SM

kitokiu prtetauu an
pojtegu.......... ............

B1«V I* kur atsirado mu.----------- - -. • - ---- ---
auginami augmeuys’Paual Lunkeviciu suiaįsė 
Ssernss, Chicago. III IžOl, pusi. T3. Sn paveik-, 
s lėliu i*........................................................... »O«

.............................B0O 
naminiai gyvuliai, ir 
-ai Lunkvvteiu šutai

ii p gyvena aogiaaays? Chieago. IV, MII. 
I39i Su pa veikliais Aprašo yrairisst»u-

didžiausiu ir tobuliausiu...........................85e
K* Nematomi prteAai ir draugai (teoniu. pa
irai Bittnen sutaisė Šarma*, t'hteaeo. IU.. 1#S6, 
nosį. IIX Su paveikslais. Apntevmas visokiu 
veislin bakterijų, mikrobu, becilliu ir k*u 
smalkiausiu gyvūnėlio, gimdančiu svarbiau
sias ligas terp žmonių, kaip tai: .maru. >-b<’te- 
ra. raupas diherija. sifllia yru geriau nuomas 
■eng pranciuligč. ir t*....... ............. . ........ 8<*o

0K*>:t Paėjima* organiško srleMk Pagal B it t neri 
sutaisė Szeruav, Cbteagi*. 11L. 19Ub. pati. 187. 
Su peveikalaia. Yra tai istorija augmenų ir gy
vūną nuo sena teniaašiu laika pagal mok.
Įtik u* UtyrinIJimu* ,us»ktu» nov-aiinii 
aluog*Bluone. Knyga didelė* mokailAion^

HuuTitaurma sutaisė SzerBas.Chteago.IU. lW. 
pusi. 370. Su paveikslais. A prašo seniausiu |r»- 
dyniu yvairius sutvėrimus gyvenusius ant ae- 
■tė* dar prieš atsivadinta žmogaus. Sziandten 
u sutvėrimu kunus žmonės kasdami giliu* 

žulinius, kanalus, ar imdami i* žemė* anglu 
randa žemėje. Tūta sutvėrimu atrado čtapm 
■esugudiatus kūno*, kurie šiandien yra išsta
tyti yvalriiHMe muzėjuose ir te ju žnsooė* ato- 
kiBBsi pažinti, kaip *eim yra minu žemė, kiek 
daug milijonu metu reikalavo pakol ant mini 
aio žvėries kūno užaugo eilė žsimta keltolura* 
stekam* storio ir pagal storuma kr senumą že
mės sluogsmu, kariuoae tu sutvėrimu kubus 
ratui*, moskliačiai apskaitė kaip sena yra mu
ša žeme ir kaip seniai atsirado ant Jo* žmo
gus ..............1........................................_n.o<>
Apdaryta ......................... . ......................-M.£3

B7 Spėka ir Medega, principai prigimtinio su
rėdymo visatos drauge su morališku mokslu
nrof. Oras L Boreboer. pairai XIX voki*ka 
laida • a mažais pndMkais i* araesniu laidu 
Itetavitkai pev«*udS Oras J. Sxtiupe*. Chteatro 
III., tane, posL 3*0, su paveikslo ir btoemfia 
ražailan.. Yra tai mokslas cvikteaanti* gam- 
to* dalyko*, kuriuo* imoož* vadina Diev* su- 
r«dyma..................  11.00
Gtež iuoee; dm luoša apdaruose ....... . *13-OO

Beit* Svieto pabaiga. D ruilUko verte Pr Siūleli*.
Chicaga, III.. I90L pusi. 31. Kas nori daliži- 
■oti kada bus svieto pabaiga tegul perskaito 
Ua knygele...................................... ..lOo

gys. Hlekdo T M.D., Oticago, Dl.. 1900.pud B. 
Su paveikslėliam. Aprašo visa* vandens 
permainas ir veikmes: kaip fi* persikeičia Ir 
kyla ta virtu ir tenai tveria debesius, debesiai 
padangėje- *tv>«, keičiasi in vandens laėėlias 
ar miego lustelius ir vėl krinta ant ien>&. i* 
kurios buvo pakilę* ir čia sniegas kariai*: už
dengia čielus kaimus ir laidoja savo pusByse 
žmones ir gyvulius, paskui ttrpdams nuo sau
lės. keičiasi in vandeni ir užlieja laukus. Hrė-

nome kaip prigelbčti J»u retailinčje pirklyboje.. Męs iAtyrčme stovį dalykų tiek, kad jis 
pastojo mums mokslu.

Męs turime speciališką skyriii suradimui naujų vietų, naujų laukų, kur Abelni Ta
vorai gali būti vaisbuojami; męe turime mintyje tokių vietų apačiai ir vienoje i A Jų Įtainy • 
eime tave, kaip ir šimtui kitų kau metas. Musų ligAioliAki ir žemoms kainoms tavorai da- 

> leis tau plačiai lenktyniuoti.
Tie, kurie imasrt pirkliauti su musų rodą, gauna inti8ų pagelbėjimą jų reikaluose, 

kol pasisekimas tam^A užtikrintas.
Męs turime daugybę pa v e iždų pasisekimo; šitai, tūkstančiai pasekmingų pirklių ša

lies kalti savo pasisekimą musų metodoms ir yra skaitomi šiądien terpdidžiausių retailiuo- 
čių Amerikoje.

Ar nori būti pasekmingu pirkliu?
Rašyk pas mus.

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

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

LYON BROTHERS,
Geriausi Aplamiški Pardavčjai Visokių Abelnų Tavorų Amerikoje.
Madison, Market ir Monroe ui.

Broliai Lietuviai!
Turėdami klek kapitalo, važiuokite 

ant farmu, kur nereiks jums bijotis ne 
visokiu kietasprandžiu, ne prastu laiku, 
ne nužudymo uždarbiu; czion kur asz gy 
vęnu, viduryj Wisconsino valstijos, arti 
dtfcėtio miesto Stevens Point yra parda
vimui išzdirbtos farmoe su trloboms, gy
vuliais ir visokiais padarais pigiai ant 
lengvu iszmokeszcziu, dera viskas gerai. 
Panorėjusieji* czion pirkti ukes lai atsi- 
szaukia pas mane dėl platesniu žinių, 
indedami už 3c. krato* ženkleli atsaky
mai.

Peter Vaicziulaitis,
Caaimir Portage Co., Wix.

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y.

A. Lesniewskis, 144 E.Housžon St.
So. BOSTON. M AS8.

Nikod. Gendrolis. 194 Athena Street 
NKWARK. N. J.

V. Ambrazeviczia, 178 Ferry av
A' Stanelis, M Weet St.

BROOKLYN. N. Y.
8ten. Rinkewi ežius, 73 Grand st.

SHENANDOAH. PA-
Andrius Maczis. 133 S. Main sL

* WATERBCRY, CONN.
Vincas Žubrickas
Jonas Žemanlauckas, 39 W. Porte? St.

NEW BRITAIN, CONN.
X. J. Cheponis, 72 Jubilee St„ 

BALTIMORE. M D.
L. Gavelis, 3018 N. Washingwn st 

PHILADELPHIA, PA.
lu. A. Igąotaa, 1028 So. 2nd Si.

SCRANTON. PA.
Joeeph Petrikis, 1514 Ros* Avė.

PITTSBURG. PA.
Jonas Ignotas, 13 IMamond Square S S.

MOŪNT CARMEL, PA.
Jonas Banis, 

ELIZABETH, N. J.
Dom. Boczku*. 218 First st

žentes . ................................... ..............-......... lOc
Žemė* Istorija. Parsis S. M iilekio TMD .

Chicago. III.. 1904. pusi. M. Su pavetksiėlliais 
Pagal moksliška iStyrima apraėvta kaip ir per 
kiek amžių tvėrėsi žemė, kokia ant jo* pir- 
mįaustai radosi gyvybė, kaip ji vystėsi lė' že- 
taesniu veislin In augėlesnes, ir tt........... ŽOe

*07 Ar vyskupą* Valanči u [ Vaiančauaka*] ne
buvo vtliugu lietuvystė*? Parašė kn. DUmb- 
■kia. teleido Susivienijimas Ltetsvm Laisva
maniu Amen, Chicago. III , 1901. pust S7.1.*»e 

*80Ethnologiia arba mokslas apie žemės Jautas
Pagal Dr. M. Haberlandta paraše bernas. 
Chicago. III 1903. pusi. riTT. Yra tai svarbiau- 
aia molcilteka knyga apie visas musu pašau
ta* žmonių re iale*. Ji patikto visa vteėpat.'*- 
ėiu, visu žente* kraėtu ir net mažiausiu sale
lių žmonis ir ja paveikslus. Aprašo ju kilmes 
purvą, tikėjimo, papročiu*, uzsietnima irabel- 
aai viską. Iš patilpusią paveikslu matysite 
žmoni'i gražiu, prastu.ir btauriu, tolu visa* 
k u na* plaukais apželes, veidas į beaMžoaea 
panašus. Raštas Iventas sako: ..Šutvėm Die
vą* žmogų ant abrozo ir paveikslo savo.” bet 
pažvelgus J tufu žmonių veislių veidus, mato- 
■B* dideli nevienodumą, tada nežtne kurie U 
ju yra panašus paveikslui Dievo. Kas nori 
Minai pažinti intooio istorija tegul perskaito 
lia knyga. Prėke neapdaryto*........IH.OO
Apdary'.s gražiuose ir drūtuose audimo apita- 
ri*o*e...........................................................ŽS3SO

VVESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėną*.

BR0CKTON, MAS8.
Petras Msrcinonis, 63 Blendsle, St.

‘ MINERSVILLE. PA.
Juozas Ramanauskas,

Keliaujanti Agentai.
Stasiai Valiackas.
Jur. Kazakeviczia
K. Rutku*.
K. P. Szimkoni*
Felik. J.-Galmina*

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

CHICAGO. ILL.
Czionai su dadejimu yvairiu elektro- 
gvdancziu maszinu ir instrumentu, 
esmu ponirenges priimti ligonius ir 
iastirti ju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsk ta metu asz savo 
praktika paszveiKztau vien aut gy
dymo užsiaenejusiu ligų ir pertai 
szendion esu pasekmingiausias spe- 
cijsJistas visoį Chicagoi. Mano gy- 
gyduoles nesiranda jokioj apttekoj, 
nes jos yra mano taras tos ir man 
vienam tik žiw6mo«. Per laiszka 
arba asabiszluū duodu rodą dykai.

Kaulai kur tu 
be<i? N uft pas 
Petrą Srieki nes 
labai iiztronkea, o 
pas ji galima aui- 
vedytl, nes jis turi 
pulką Ir szalta ba- 
vareka ola, gardžia 
rusk a ociiszczena 
arielka, cigarus net

iss Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
paiku užkandi kiekviena diena, lai jau 
ilgiau su lamista kalbėti nėgaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veeeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekviena, o ypač* už tlumoeziu 
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
iss kitu miestu galite rauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakls,
3321 Anburn »▼., Chicago, III.

(Tarpe 33-ios oi. ir 33-io Pi.) 
Telephonaa Yarda 6012.

Dr.O.C.Heine
DBNTISTAS

PREKYSTEI ,r Gabriai, taront.
___ ________________________ _ rltekitf muriksliUi| iMtrementiį,
gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Kūmam kuris atsiųs už 2 centus marką, prisiųsiu 
Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra šim

tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
iš kurio matysi jog mano tavorai pirmo* 
kliasos, o prekės prieinamiausios.

atlieku greitai, ir išsiun
čiu į visus Amerikos miestus, zf/rrru/.-

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

MAHJA IM)WIATT

Kauno gub. Banaliu pavieto.

(teikte. N*lkov*ki Ir kitu* sutaisė Swn>M.Clii- 
«*«.>. UI. 1*0 pu*l. te*. Su paveikslėliai*, Ai
škiai ir suprantamai apražo visa musu žrtite. 
Jo* pavidalą, diduma ir platuma. Jo* kalno*. 
Ja vardu*, sueiti, vulkanus na-ranriui ii lavr* 
meni: i* kokio sluoksniu susatedažemž. kur ir 
kiek joje an<llu. ffležte*, aukso, druskos ir 
kito mineralu; kiek mariu, ežeru, upio; ja 
vardai, ploti*, šyli*: kokikt>riuo*e v*od«ors; 
auras. pežskL saldu* arkanu*, koki jo«>*e gy- 
vunai iryven*. ir tt. Klek kurioje žemėje yra 
ayvenuija: koki Ju tikėjimai, kubo*, pa pro 
eiai. užsiėmimai, pramonės ir tte*o*:kokl m te
mai, su kiek giventoju, patinku, pramonių: 
kur koki orai hHliai. karWl*L lietus arsi* 
<ro»: kur koks ilgis dteoos ir nakties: kur vi
sada vra ly<i diena ir naktį*, kur saulC per ke
letą i)iena nenusiteidžia arba neužteka, ir

4SSS Istorija abeln*. Dalia I Paraėė lira* A. 
Macevičla. Uhieaco. DL. HkM. pas) (M. SU pa- 
vrikslai*. Apraėovisk*. k»* snt nvteto dėjosi 
boo laika 3M0 prie* Kriėtaui gitnitn* iki 

l*S po Kristau* gimimui. . ......... *1.00
apcfcyu............ .....................................

*07 Istorija Suvienytu Valstijų Szlaurižė* A- 
teeriko* <T>ic*<t>. III.. 1#6 m. pusi. 3M. Ap
vado kaip Kolumbo* atrado Amerika,koki čia 
tada žmonės * y reno. koki žmonės pirmiau
siai U Europon pradėjo Amerikon plaukti, ko
kio* karės buvo, už ka kariavo ir iūkiuo»e me- 
tao*e; klek prezidentą buvo, kokrlr k tek ku
ria rero Jiai ėeraei yra padar-j. IVipgi telpa 
Barlenytu Valstija konstitucija, kuri yn rel- 
kailnri*o«ia Amerikoje gyvenančiam dėl su
pratimo kokia* ji* čia tari tiesas, kas Jam yra 
valia daryti, kas ne..........................11.00

SMI7 Krsžtu Skurdyn# ir jo* pasekmė*. P*pieiė 
ka. J. t. Chicaitci. III.. tW7 pusi 97. 4pražo 
ana baisu sUitikans, kada !*0B m. maskoliai 
ažpuoiė ant bažayėte* Kražių m teste, y te, mu- 
M. žaudė ir plovė nekaltas žmoaes. :Agriovė 
altorių* ir uzpeėėtijo bažnyčia........ . ISc-

Ptnlgua stnaktte aat adreso:

88-rdBt. Chioaoo. IU-

Vyrtd, Vtol pM T. Bakanaucka! 
Jto yra visiem* garai žinomas, užlaiko 
aaviežla ai u, gera degtine Ir kitu gery- 

mus M cigarus.
Blgh ir Harrison gal, Nachua, N, H.

K ar gali gauti ,,Lietuvą 
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus 
Brooklyne, Philadelphijoj, Baltimoreje, 

Sztai agentu adresai.
Brooklyn. N. Y.

E. Froomes, 73 Crand st.
Philadelphia, Pa.

M. A. Ignotas, 10*28 So. 3 nd St., 
Baltimore, Md.

Wm. J. Morran,
8. E. Cor. Sharp & Camden str. 

KEWANEE. ILL.
A. Wezdžiunas, 520 N. Burr St.

Pas szituoa agentus gausite „Lietuva” 
už 5c. kas subata.

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. HaJsted ulyczio.

Gyvenimas viriui Aptieks*.

CHICAGO, ILL.

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

Lietuviu darbininku laikrasztis

„Kova“
Talpina pilnas ir teisingas žinias apie 

judejtgto- darbininku pasaulyje ir ežia 
AmenQrp». Straipsniai, apysakos, eile* 
ir kiti visi tilpę raszteliai yra kiekviena 
užimanti ir pamokinanti.

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

Preke: ant metu 12.00; ant puses metu 
•1 00.

Raszydami adresuokite sziaip: 
„KOVA,“

412 Siegel str., Philadelphia, Pa.

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

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

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

Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, puikus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora- 
liškus sapnus, nubigimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, Inkstų ar pūsles ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos? *

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą*

arba aU 
pasiliks

trūksta 
nusigą-

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

Tetartu**: (Janai 7OM2.723 W. I8th Street 
’ Nuo Stos iki lOtos ryto. Tmsfonvot galima Iss kišk visuos 

a pliekos. Kepa ra* ir dėl MscsmIKm

Guodotimem* Kunigam* iazdiz*
Kapas. Arnotam Dalmati-

lieka ertiatiazkju in laiką.
Noredamo* guodotmoa Dr-tea, 

arba guodotmi Kunigai, kad Jaša 
darbe* butu priderančiai atlikta* ir taooi Mteelpd-aauro tautelę, paoreakite ji tikrai 
~ *waitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division St, Chicago, III.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe F.PBradchulis
AUorney acd Coonselor at Lai. 
Chimber of Commerce Bld|. Room J09 
S. E. Coroer I**S*lle A Washington*sts.

CHICAGO, ILL. - 
Teiepboee Main 3643.

VieointeA* lietuvy* advokatas, baigęs 
tn&kslą j urisprudenci i o* czion Amerikoj 
Weda protras kaip einrilisakas teip ir . 
krimlnalinkas vtauoee sudoocs.
Bes. 3112 8. Halsied arti 31 mos.

Tel.Yards 6046

Knyga Naudinga

VISIEMS

dykai!

KNYGA

vyrams!

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti

jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasišvenčiaa*gydymui vyriškų ligų speciališkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei 

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

Ligas pūslės ir inkstų, kraujo Ir išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per savixagybą, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsilieka be skausmų.

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

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

f—“» I si 

n
S: • £ o

GEO KLEKk, I’oolv Ūla. MY.

PaMarga NerganticmN vyrams.
Vist nendleaialal ganiagi gydymai per gro

Gen***ia *ekel> vidariae) Net, York o val
stijoj. M) akrą »i ««00. 7* akrai *ž 11300

i*»ok*Kii*. J*a kali ltetuvi*xkl f»m>.ri*l 
gyv«n* etioa. Ra***nl nona* žiniom*

t J 
ž S i? 
žS

Naujausiai Iszrastra ■sdicins*:
■ ■•o vaistai yra paaaknlaclaaai, <vdo da* 
Ils* . Planku* tikrai *tauflBa. slinkimą, ; 
ka***, papuerk** ir d»***l kita ilgu *o n* 
•i* badu Radikal zydym*» panasyklt* paa

Prot. J. M. Brandam
Nsw York ABrooklyn, U. B. A.

Žiūrėk - Tiktai Ant 80 Dienu.

g* Ūkite lu teisybe ir reikalaujate pagelbo* nuo 
utelkreoaiamu lyU.sk* bei narvlsskn ir kitokiu 
ilgu (issgydom* nuo girtybe* — neginant galima 
Induotl gyduole*) *u muiu Naujausia Matboda, 
nuo kūno* tuk*tencaiai pa*ig«lb*lo. Ka* nori

žinia kaip Ir ka daryt.

Koenigaberg Specialisto,
Buz 10S, No. South F.fght Street, Vllllamibarg 

Brooklyn, N. Y.

Pirm** pasiūlyt—norlDCslam tor*li 
pradini vadovėli anflitzko* kalba*, . 
pardavinėjama už 5<*c., dabar tik 35c. 
2-rae Medlkolioflja arba gydymu viso- I 
kiu varginanciiu žmonų Ilgu, taip labai 
reikahng* tureli kiekvienai tteiminai ir 
kožnaifypatal; tu ja užcaedyai dideliu* 
kuztua ir turėsi viauomet tinkama pa
galba. Paruayta yra lietuviizkai, ang- 
liazkal ir lotyniazkai, preke toe knygoe 
11.25, dabar tik 11.00.

V. J. Petkon, 
308 N Main et., Brocktan, Mase. ,

Ant 17 Akmenn
Rallroadmtrndflih

Patentuota* regulia
torių*, nusuki* niauka*

loa tuiiiioui, avtguot 
“Huntlng” lukaztal, 
kratini isakvieikuota*. 
(Tikrai gerai laika rodo

ilsi laika
laikantis; gvaran- 
luotas ant 95 matu. 
8xy laikrodėly poatun-

4 •* toki pat lalkro- 
Pri* laikrodėlio dar

•• kompase d j kai.
Titeli C®.,te sB teO^^m e *

•OO Centrai Bank Bldg.Cklcago.

Pinigų Preke.
Iki 500 rublio, rubli* po................... 52J
Nuo 500 iki 1000 rublio, rubli* po. ,52ic 
Virsi 1000 rubliu, rubli* po.............52|e

Pri« kiekvieno liuntinio reikia pridėti 
30c. ant paczto kaaztu.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
•uvaikazeziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per,, Lietu voe” redakcija, adresuo
dami: A. OLsaevski,
»24 33rd St.. Chicago, III.

Geriausia užeiga paa 
8AM JOCĮ, 

*17 Cou.nsvill* av*., E. 8t. Loaia, *11.
Liatavlnka* aahana*, aakvysaa, ir raisaal 

pavteniam*. T*lpgt *l«*tlis*i pinigo in visa* 
dali* »vl*io Frake* pigimslo*, priėmimu g» 
rtansi**. [4—S]

Kozminski & Yondorf 
73 Dearborn St. 

TURTENYBE IR PASKOLOS.
Skolina pinigu* ant lengvų išlygų namų 
statymui. Agentai už atveatu* koatu- 
meriu* bu* kuogražiauaiai traktuojami.

Inztlkro puikus didelis paveikslas |
Žingeidus, pilna* laisvo* mislies ir sa- 

tyriszkas. Pobiedonoscevo misijos Ir ca
ro kaili dyrljantis Japonas, galima gauti 
■u priaiuntimu už 10c. stempomls. Ka
ssyk

Lietuviu Laikrasztis
lazein* kai iinvslte Peterburge su 

iliuatracijomis didelio knygoe formato, 
16 puslapi u, pas* veetM literatūrai, moks
lai ir politikai. Prenumerata ant metu 
kssstuojs Amerikoje 6 rub. Pirmes- 
niuceius numerius galimi gauti nuo pra
džios.

Redakcijos sdresas:
Peterbarg, Ekatsrininsklj kan. No. 10

J. Naujokas.
Madison 8q. Sta. Box 157, New York.

Jok*'* Blood Kenedy

STEBĖTINA GALYBE TIKRU VAISTU 
Ir deltos prežasties, mes apreiškiame skaitytojams 

laikraščio — kad:

DR. E. C. CCLLINS MEDICAL INSTITUTE,
. Kožną menesi šimtais ligoniu liekasi išgydyti; ir pailginant daugiau ne kaip kokem Institute 

Amerikoje.
TAS INSTITUTAS yra geriause žinomas visiems, su veliauseis moksliškais išradymais vaistu 

dėl išgydimo, sergančiu paprastoms ir Chroniškoms (uuolatinens) ligoms.
SPECIALISTAS IK VYRIAVSES VADOVAS TO INSTITUTO, per daug metu veda kitus 

daktaru*, su geriause pasekme išgydimuose ir sugražynant kuiną metą, tūkstančiams žmonių, nuo 
pirmiaus suirusia sveikatą.

V A ŠTAI TO INSTITUTO, šendien yra gerai žinomi veik kožnuosą namuosą ir kožnoj šeiminoj 
ui tai kad yra vaistai (Bekartos), kurios išgydo nelaimingus sergančius tokiose ligosą, jog be ju, tai 
senei ne butu buvę ant paviršiaus žemes gyvais ir sveikais. .

Ui tai mes laikome sav už pereiga, parodytie sergantiems žmoniems su visokiom^ ligoms: tiesu

SKAITYTOJAI’ ! klausyk balso tu kurie pirmiau* sirgo ir jcm« pasaule išrodė šlykščia, o per to’ 
Instituto Augšta Mokslą ir išgyduuą, šendjen yra sveiki, linksmi ir džiaugėsi gamtos dovanoms širdin
gai dekavodami:

Brangu* Profesoriau in Specialistai;
Kaip jums žinoma nuo pirmiau* 11 aprašy

mo mano Ilgo*, Jog per daug metu turėjau

ką kitai man* k sakino — taip kaip iaalukat 11 
parari tikrai tikėjau*! tilpt po vatena, bet kad 
galutiaal aepa*ailedam* pinigu vi* tiek Jog 
■ninku ir ataitaauklau pa* Judi*, tai nuo pir
mu valdu paaljutau daug itipmuit antru* Ir 
treealu* vartodami ir per t nededa* laiko, pa. ( ______ ________  _________
•illkaa (velka* drūta* ir linkima* taip kaip i*velk*dama» dideli dekavvilma. Jog man tunu 
naujai atgimė*, už tai nėra žodžiu *u kūrei* 
Jum* galleeiia atidekavot, už Jut brangiame

dėkinga*.

rijo* ir užkrecitamu li
gų. Nugydo *puogu». 
Inkštiru*, laiškui, pte- 
maa. Suteikia gyvybe 

ir tilluma ataialuakom ir nutirptu 
Sntlmtina kraujo. Preke *u priiiu

JONAS RIKLU, 
Box W, Hellertowu, Pa.

Poną* Profesoriau:
Ž'tenal* pririnku paveiksi* aavo ir *u»*us.-I.* ;i.-'-1-. —— -t.-i— ii —i-----i*—_ * ______

ligelbejote suteikdami brangvusla^deiiuZnl*“"y 
sveikata ir gyvastl.kuri* per iSaiguadyma tunte* 
staėel mirtie* nasrouse buvo ir pat* netikėjau aad 
ka* ji galtetu ISgydil kadTĮu* ligydit ui yra ste
buklą*. ai motiua ir Vis&famllia eaame nėižpa.a 
kitai dėkingi Jum*.

ALKXANDRA CZEKA8. 
B. John bu„ Hartford, Conn.

MUima* Profesoriau:
Itegingaa esu už jus vaistu*, kurie mene 

l**Jr<**l£B0o * be i no nusilpafjmio Ir Jaajsies 
gyvenime klaidu, bot* butu sarmata aprvtkit 
visa buvusi nelaimingume, bet velidsm* dėl 
broliu slaptinguose atsitikirauoee aptarei tik- 
ra iigjvllma kad kreiptųsi prie Ju*. Ir kad vi
sokiem be pMaaukimo daktarams pinigu be 
naudo. aemet Hu. Dabar ai esu .velkas ir dru-
garsia*: u iaikldams

JUOKAS ŽAK. 
Brasą, Waki*a, N y

ŠIMTAIS TOKIU DĖKINGUMU, gali būt parodyta Offise to Instituto. Ir kad-taip daug ir pa
sekmingai likosi išgyditu nuo visokiu Hgu, Skaitytojau i Kodėl tu negali būt išgyditas? Jeigo Tave 
kankina Reumatismas,. Vyduriu ligos. Sloga, Kosulis, Plaucziu. Kepenu ir Širdies' liga, Skaudėjimai 
krutinės,dieglei šunuose ir viduriuose Inkstu (koadneys) liga. Nerviškumas, Galvos skaudėjimas vydu
riu nedirbimas ir nžkietejimas, Savžagystes Spaugai ant veido uodoe ir kraujo nečystumas, Niefmimas 
Blogi sapnai ir sekios nubegimas, abelnas ir lytiszkas musilpnyejimaa. Moterų nereguliariazkos ir balto
sios antdrapanes, bei kitos šeiminines ligos, užsikrečenoa lytiškos ligos ir kurios ant žmonių nelaimes 
atsiranda ir t. t. '

Virsi ir Moreris, kuris tik sergate, atsišaukite prie Specialistu su pilnu užsitikejinu ,kuric be jo
kio svyravimo taip kaip tūkstančius išgydė Specialistai Collins Medical Instituto, taip ir Tave išgydis.

Jeigo negyveni New Yorke, aprašyk savo liga prigimtai kalboi, plačei ir aiškei kiek gali, o bus 
jums sutaisiti ir pritaiku vaistai, pagal jus silpnybes vis tiek kaip ir asabiškai pribuvusiam

Rašyk dar šendien adresuojant:

Dr. E. C. Collins Medical Institute,
140 W. 34th Street, NEW YORK, N. Y.

Jeigo negali suprast savo liga gerai, tai prašyk atsiust dovanai garbinama knig;
Sveikato,“ parašyta Prof. E- C. Uoilins, pnsiunčiant keletą štampu, iš kurios galiesi.w >BV
Specialistą Daktara aprašant silpnybes ligos. Vaistus išsiunčiame in visasdalis Suv, Valstiiu Amerikos 
Mezica ir Canada. Savo adresa rašyk aiškei.

Instituto vai. nuo io-iki\$ po piet Nedelioms nno 10-iki i.

„Vadovas in 
štampu, iš kurios paliesite paaiskirt sav
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Politiszkos žinios.

Jum, Jum

Isz Lietuvos.

Bet. tuo-kart, draugai, rei-

Kare

Vokietijos randui nepasisekė 
suerzinti prancūzų ir supy
kinti Prancūziją su I&panija, 
kurios dabar laikosi krūvoj.

Žieminiai javai 
vasarojai teipgi ne-

Tokios meilės, kokią Į vo daugiau, atmetė tokį kon- 
rodo jo pavaldiniai,!servatyvų reikalavimą, ka-

Ui n n ori narni n4>ornlima nyaiti.

stracija. Išpauijoe randas, tat juoda duona. . 
vienog, neprilankiai priėmė į dykaduonius, 
__  k. i a. s  _ ž — i  u . i   _ I Ii o n 1 Likt • «> »»* ,4

valdžia? Teip, reikia iš-

Kaimo darbininkai Ir
> darbininkės!

(AlaitaukimM).

vargo žmonės,

sutaisyti. - i gul visas kraštas pasirūpins
Jus pastatot ponams gra- duoti jiems kur užsidirbti.

Sorivaltirils L^aikraaurtia

FtMshed every Friday at Chlcago. III (tena kas Pėtnyfcią, Chlcaft, B,

tag ta *11 modem tanguages.

jos

caro ber- 
činaunin* 
musų kra- 
nepaklu-

dar gauti pasiskolinti kiek 
pinigų. PrancuziAki bankie- 
rių laikraščiai, vienog, atvi
rai rado, jog užmokėjimui ka 
rėš kaAtų Prancūzija paskolys

A. OLSZEVVSKI, Publisher,
CMICAGO, HL.

paduoda Tilžės
Lietuviška Ceitun-

. Jis slapta per- 
ant laivo ,,Šiaurės

kunigaikščiai, grafai ir kitokį 
ponai ir didžturčiai. Vien 
keli, rando įstatyti, nepasi
rašė ir pasitraukė iš susirin- 

bet ant to pasilikę ne-

THo LltHuatilan VVeckly

apie tai Trepovo tarnai, visu 
pulku įsiveržė į gyvenimą ir 
liepė susirinkusiems išsiskir
styti, bet tie nepaklausė ir 
esant policistams, traukė ra-______ ,___ _  ..
miai perkratinėjimą visą MaT tiek pinigų, kiek reiks, bet 
skoliją apeinančių klausymų.
Policija neišdryso su prievar
ta vaikyti susirinkusių že
miečių atstovų, kadangi čia 
buvo daug kunigaikščių ir 
kitokių žymių ypatų. Tre
povo tarnai turėjo prasišalin
ti. o žemiečių atstovai toliau 
traukė savo darbą, kurį stab
dyti neišdryso j>olicijos tar
nai. Dar jie norėjo surašyti 
pravardes susirinkusių, bet 
tie atsakė, kad gali susirašyti 
pravardes visų Maskolijos 
gyventojų, kadangi visi rei
kalauja reformų ir didesnės 
laisvės.

Negalėdamas įveikti ne
klausančių žemiečių. Trepov 
griebėsi laikraščių, kurie ne
paisė ant jo uždraudimo ir 
{įtalpino atsakančius straip* 
snius apie žemiečių susiva
žiavimą. Laikraštį ,,Stovo'' 
uždarė ant mėnesio laiko, 
kitiems suteikė persergėji
mus, kitiems uždraudė tal
pinti apgarsinimus, dar ki
tus uždraudė pardavinėti at
skirais numeriais. Bet ar sa
vo bausmėms uždarė skiltis 
laikraščių nepatinkančioms 
reakcijonieriams žinioms, ga
lima abejoti. Jeigu visi laik
raščiai eis išvien, nieks, 
jų neišdrys bausti ir uždari
nėti nors ant trumpo laiko. 
Visų laikraščių negalima už
daryti, tas sukeltų prieš ran
dą visus žmonis skaitančius 
laikraščius.

Ant paskutinio susirinki
mo žemiečiai nutarė išleisti 
atsišaukimą į visos Maskoli
uos žmonis ir pakviesti visus 

mielių ir širdies matyti. Šią-1 r«ngti susirinkimus apkalbė- 
dien ištikimas, rytoj gal būt J^mto kaip ištraukti visą krk- 
neištikimu, neištikimumą;^tą iš netikusių, negalimų ii- 
gimdo geresnis supratimas i £Pau kęsti dabartinių sanly- 
padėjimo Maskolijos vidų- g^- Toliau nutarė kalbinti 
riuose. visus neklausyti valdžių už-

Ko caras gali prašyti nuo baudimų, prieš jas nusilenk- 
Vokietijos ciecoriaus, negali- B Bk ten, kur jų pajiega dl- 
ma Įspėti. Gal pagelbos ’desnė, bet ir tą-syk kelti pro- 
prieš Japoniją, ar prieš narni- Į testus prieš neatsakančius 
nius priešus, o gal prieglau- valdininkų pasielgimus. \ le
dos Vokietijoje jeigu žmonės na žemiečių dalis norėjo dar 
carą išvytų, arba kad jam kartą kreiptiesi prie caro su 
prireiktų dumti nuo meilės?maldavimais, bet sanariai 
,,karštai jį mylinčių pavaldi-1laisvesnių pažiūrų, kokių bu- 
nių”! 
catui 
turbut, nė joks valdonas ne I daugi carui negalima užeiti- 
trokšta. Nėra abejonės, i keti, jis vien vilioja žmonis, 
kad je’gu Vokietija nepadės | savo pažadėjimų nepildo, 
carui karėj su Ja{>onija ir su Žemiečiai priėmė ir Maskvos 
ukėsais. tai prieglaudos neat- darbininkų deputaciją, kuri 
sakys. Caro gyslose daugiau išreiškė žemiečiams pasitikė- 
yra vokiško, negu maskoli- jimą, kad jie pasirupys apie 
ško kra,ujo. Be pinigų jis | labą visų gyventojų luomų, 
neatkaks Vokietijon, nes už- Veik visi susirinkę žemie- 
rubežių bankuose turi šimtusj^iŲ atstovai pasirašė po rezo- 
milijonų nuo žmonių prilup- liucijoms, nors terp jų buvo

ž Revoliucija Maskolijoj
Pereitą sanvaitę Maskoli

joj bombos vėl buvo darbe. 
Finlandijoj, mieste Helsing- 
forse. bombos likosi užmuštas 
policijos viršininkas Kremą- 
renko. Ir Lietuvoj, Baltsto
gėj, bombos eipliozijos net 
kelios dešimtys žmonių likosi 
užmuštų arba sužeistų.

Neįstabu, jeigu bombų pa
būgo caras.
si kėlė i
Žvaigždė" ir išplaukė ant su
sitikimo su plaukinėjančiu 
dabar Švedijos pakrantėse 
Vokietijos ciecoriu. Ko jis 
nori nuo Vokietijos cieco- 
riaus, nežinia. Iškeliauda
mas caras nepaėmė nė užru
bežinių dalykų ministerio, 
su juom iškeliavo vien teip- 
jaų^iuonių nekenčiamas ku
nigaikštis Mikola.

Kada prieš tai laikraščiai 
pagarsino, jog caras rengiasi 
plautai susitikti su VVilhel- 
mu, tai randas tuojaus pasi
skubino užginti. Taigi tas 
susitikimas buvo nuo žmonių 
slepiamas.slepiamas. Matyt bijojo, 
kad dažinoję apie rengiamą 
kelionę, revolincijonieriai ne
pastotų kur kelio.

Bet jeigu buvimas uamie- 
je carui gana pavojingas, tai 
ir iškeliavimas, ypač dabar, 
kada revoliucijos dvasia ir 
nepaklusnumas pirma teip 
ramių ir bailių ukėpų apėmė 
veik visit Maskoliją,* nema
žiau pavojingas. Kas gi 
būt, jeigu jurininkai laivo 
..Šiaurinės Žvaigždės” susi- 
buntavotų, kaip susibunta- 
vojo jurininkai LPotemki- 
no”? Žinoma, jurininkus 
rinko kuo ištikimiausius,* bet 
rinkėjai negali juk žmogum

tų pinigų. Vargo nekęs, 
vokiškiems giminėms nereiks 
caro šelpti. Gal caras pasiti
ki, kad kaip jau sykį, Vokie
tija su Prancūzija susidėjusi, kimo,
nedavė po čhiniškai karei paisė. 
Japonijai rinkti pilnai perga
lės vaisių, teip ir dabar pasi
stengs rumažintl jos reikala
vimus. Gal būt, kad caras 
Vokietijoj jieško pagelbos 
prieš savo ukėsua. Ko, vie
nog, jis ištikro jieško pas 
VVilhelmą, apie tai, turbut, 
negreitai dar išgirsime, ka-i 
daugi tas yra slepiama net 
nuo artymiausių caro tarnų, 
gal ir jo giminės ne visi tą 
žino.

Maskolijos su Ja
ponija.

Caras jau seniai paskyrė 
tarybų komisorius; vienas iš 
jų, Rosen, jau atkako Wash- 
ingtonan, kitas, vyriausias 
komisijos sąnarys, bavęs mi- 
tosterių perdėtinis, Witte,

A. OLSZEVVSKIS,

Betas XIII
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nisterijos, atkako į Paryžių. 
Witte, atkakęs į Paryžių, tuo- 

' jaus atlankė Prancūzijos mi-
Nota žemiškų institucijų perdėtinį Rouvierą

atstovams Trepov uždraudė ir «aua ‘‘S3' »u juom kalbėjo; 
atlaikyti susirinkimu Mask- l,askui nusidavė pas maskoli- 
voj, jie nepaisė ant nždrau-1 ambasadorių. Nelydoyą.

.i ,. . . ,. . Iždo gi ministerijos agentai
dimo, bet paskirtoj dienoj,atlan|3 ĮtekniingesniUs Pran- 
susirinko namuose kunigaikš-1 cuzijos bankierius, matyt, 
Ho DcĮgorukovo. Dažiroję avosi, ar Maskolija galės

tolesniam karės vedimui ne
duos nė cento. Matyt, Witte 
nesitiki gauti Prancūzijoj 
tiek pinigų, kiek Maskolija 
nori, kadangi iždo ministeri
jos agentus jis ketina paimti 
į Ameriką. Čia, matyt, tiki 
daugiau gauti. Iš tikro vi
sada tuščią, kas metą turintį 
didelius nepriteklius Masko- 
lijos iždą iki šiol paskoloms 
pripildydavo, pirmiausiai Vo
kietija, o paskutiniuose me
tuose, kiek tik Maskolija rei
kalavo, davė pinigų prancū
zai. Kadangi dabar jau nė 
vokiečiai, nė prancūzai dau
giau skolinti nenori, tai Ma- 
skolijos randas nori pabandy
ti, ar negalima bus gauti 
Amerikoj. Ar tas pasiseks, 
nežinia. Dabar maskoliškas 
raudas ant silpnų stovi kojų, 
visa viešpatystė apimta revo
liucijos. Kol nežinia, katra 
pusė gali laimėti, užrubežių 
bankieriai nenorės skolinti 
carui pinigų.

Apie ką rodavijosi Witte 
ita '* Prancūzijos ministerių 
perdėtiniu, teipgi nežinia. 
Laikraščiai mena, jog Witte 
jo meldė paprašyti Anglijos 
randą, kad jis prikalbėtų Ja
poniją nestatyti persunkiu 
sandaros išlygų, kad nereika
lautų nieko tokio, kas galėtu 
pažeminti Maskoliją. Laik
raščiai jau rašo, buk Angli
jos randas, ant Prancūzijos 
maldavimo, {>ažadėjo tą {iš
daryti. Gal tame būt dalis 
teisybės, kadangi jeigu An
glijai pavojinga Maskolija, 
ji geidžia jos apsilpuinimo 
tai ji,' vienog, negali geisti ir 
per daug didelio susidrutini- 
mo Japonijos, kuri Anglijos 
valdyboms Azijoj ir Austra
lijoj gali būti dar pavojinge
snė negu nerangi, sukom* 
puota ,\Įaskolija.

Japonijos svarbiausias ta
rybų komisorius, jos užrube- 
žinių dalykų ministeris Ka
mora pereitą panedėlio dieną 
buvo jau Chicagoj, kur nuo 
visokių čia gyvenančių tautų 
buvo paskirtas priėmimo ko
mitetas; lietuvių, vienog, 
nebuvo, lenkai turėjo kunigą 
Gordoną ir aldermoną Kun- 
zą. Žinoma, iš to dar Len
kijai didelės naudos nebus, 
jeigu kunigas Gordon turėjo 
vien progą storu balsu šauk
ti ,,banzai'\ pasirodžius Ja
ponijos užrubežinių dalykų 
ministeriui. Jis neprigul- 
ųj ingos Lenkijos lenkams ne
sutvers.

Tarybos prasidės pradžioj 
sekančio mėnesio. Ar Jos 
užbaigs karę, ar ne, nežinia. 
Ant to nemažą įtekmę turės 
prietikiai Maskolijos vidu
riuose. Be abejonės Masko
lija žino, ko pareikalaus Ja
ponija, bet pašaliniai, nė 
laikraščiai tų reikalavimų ne
žino; ką laikraščiai apie tai 
rašo, yra tik spėjimu, bet 
spėjimai gali nesutikti su 
teisybe. Laikraščių reporte
riai laikė apgulime Chicagoj 
hotelį Auditorium, kur buvo 
apsistojęs vyriausias Japoni
jos tarybų komisorius Karnų- 
ra, tikėdamiesi, kad Jis pasa
kys jiems, ko reikalaus nuo 
Maskolijos, bet iškvošti ką- 
-nors nuo Japonijos ministe- 
rio nepasisekė: jis su repor
teriais kalbėjo visai apie ką- 
•kitą, bet ne apie susitaikymo 
išlygas. Tame ir dyvų nėra: 
jį Japonijos randas siuntė 
ant tarybų su Maskolijos ko- 
misoriais, o ne ant pasikal-

bėjimo su Amerikos laikraš
čių reporteriais.

Nors Maskolija ir žino, ko
kius reikalavimus pastatys 
Japonija, bet vis gi jos komi- 
šoriai tikisi šį-tą nuderėti, 
žinoma, jeigu iš-tikro Manko- 
lija pasirengusi dabartinėms 
Bryboms užbaigti karę, o ne
sinaudoti iš tarybų audruti- 
nimui savo pajiegų Azijoj.

Paryžiun iŠ Mandžurijos at
kako dabar maskoliškas jenų- 
rolas Rennenkampf. Klau
siantiems laikraščių reporte
riams jis pasakė, j kad dabar 
Mandžurijoj maskoliška ar
mija esanti daug skaitlinge- 
snė negu kada-nors pirma ir 
ji neužilgio pradėsianti mu
šti japonus^ Be abejonės 
įMits Rennenkampf,carui kal
bės visai ką kitą. Jau ne 
kartą laikraščių skaitytojai 
galėjo matyti, kad jeigu ma
skoliški jenerolai kalba viešai 
apie prietikius ant karės 
lauko, ,tai visada meluoja. 
Be abejonės ne sako teisybės 
ir Rennenkampf reporteriams 
Paryžiaus laikraščių, teisybę 
jis įtanakys vien carui ir ka
rės ministeriui.
-Berlyno laikraščiai mano, 

kad vietoj mokėjimo Japoni
jai karės kaštų. Manko! i ja 
užmanys Japonijai paimti vi
sas užrubežiuoee jos užtrauk
tas paskolas. Kadangi, vie- 
nog, visos užrubežiuoee už
trauktos Japonijos skolos ne
pereina 250.000.000 dol., di
desnė dalis skolų yra namie7 
je užtrauktų, tai, turbut, Ja
ponija nesutiks ant Maskoli- 
jos užmanymo ir {pareikalaus 
sugrąžinimo tikrų karės ka
štų, kurie daug didesni negu 
užrubežinės {paskolos.

Maskolijai nepasisekė iš
dergti apetabdymo karės lai
ke tarybų, japoniečiai sutin
ka apstubdyti karę tik tą
syk, jeigu maskoliški tarybų 
komisoriai priims svarbiau
sius Japonijos reikalavimus.

Mandžurijoj pasiliovė jau 
stabdanti kariumenių pasi- 
krutinimus lytus, keliai džiū
sta, su tuom ir {prasidėjo žen
gimas japoniečių armijos į 
šiaurius. 23 d. liepos atėjo 
Londonan telegramai, jog ja
poniškas jenerolas Hasegava, 
su 30000 kareivių užpuolė 
ant pryšakinių pozicijų ma
skolių Tumėno terpkalnėj, 
bet, buk, jo užpuolimą ma
skoliai su didelėms nuotro- 
toms atmušė.

Japoniški laikraščiai pa
duoda žinias, buk tankiai 
Mandžurijoj atsitinka, kad 
maskoliški kareiviai nenori 
muštiesi. traukiasi atgal 
prieš daug mažesnes japonie
čių pajiegas.

Salą Sachaliną japoniečiai 
jau beveik su-visu apvaldė. 
Čia nelaisvėn {pateko su vir
šum 1600 maskoliškų karei
vių su kelioms kanuolėms. 
Japoniška laivynė {pasirodė 
jau Siberijos pakrantėse į 
šiaurius nuo Vladivostoko, 
prie porto Nikolajevsk, iš 
kurio išbėgo civiliški gyven
tojai. Japoniečiai išsodino 
ant kranto naują armiją Po- 
sjeto uostoj. Europoj todėl 
mano, kad japoniečiai steng
sis, kad ir su neišpasakytoms 
nuotrotoms, užimti Vladivo
stoką pirma, negu susivažiuos 
Washingtone abiejų kraštų 
tarybų komisoriai.

Mobilizavimas kariumenės 
Maskolijoj neatsibuva teip 
švelniai, kaip randas norėtų. 
Latvijoj sušaukti po ginklu 
rezervos kareiviai Rygoj ir 
kitose vietose kėlė maištus, 
daugelis kareivių pabėgo ir 
slapstosi giriose. Matyt, 
kareiviai nenori eiti karėn.

Jiems reikia, kad dirbę visą 
amžįjie nevargtų senatvės ar 
ligos susilaukę. Visuomenė, 
visas kraštas privalo duoti 
pasenusioms, ar susirgusioms 
darbininkams pinigų pragy
venti.

Reikalinga, kad darbinin
kai visados galėtų darbą sau 
rasti. Ištikus bedarbei, te-

Vokietija ,
Pavojus karės terp Prancū

zijos ir Vokietijos, . rodė, 
šiudm kartu išnyko, bet ne
sutikimai terp šitų tautų dar ariami jaučiai, - pasamdyti 
neišdilo. Vokietija visokiais turtingųjų ir pakinkyti jun- 
budais stengiasi išardyti už- gan nepabaigto darbo, susto- 
megstą terp Anglijos ir Pran- kit vilkę sunkią savo naštą ir 
ouzijos ryšį, bet tas nesiseka, pasirūpinkit bent kartą, 
Nesutikimai dėl to gal vėl at- kaip geriau savo gyvenimą 
ai naujinti.

Vokietijos c i ecorius ant
Sedano šventės buvo užpra- žius rumus, kasdien ruošiatl Darbininkams reikalingi 
šęs atkakti į Vokietiją Išpa- jiems gardžius pietus; / patys geri įstatymai ir geri teismai 
nijos karalių, kas butų ne- vienok gyvenat dažniausia (sūdai), kurie juos gintų nuo 
prilaukia Prancūzijai demon*'drėgnuose laužuose ir min-{turtingųjų skriaudimo.

Jus aptai- Jiems reikalingas mokslas, 
iš{>eriit duodamas dykai ir gerai, 

pakvietimą ir karalius prane- Ijiems arklius ir padirbai ka- Jiems reikalinga, kad darbi- 
šė, kad aut to laiko negali at- rietas važinėtis; {>atys vaikš- i ninkama leista butų patiems 
kakti į Vokietiją. Taigi su čiojat amžinai pėkšti ir ap- • rūpintis savais reikalais, lei- 
{>agell)a Išpanijos karaliaus driskę. ■ sta butų atvirai rinktis, atvi-

Jūsų samdytojai, nešėję,; rai apie viską šnekėtis, turėti 
neplovę, vis gi esti turtų pil- savo raštai, tverti visokias 
ni, gali sau mokslą įgyti, va-1 draugoves, liuosai kelti štrai- 
žiuėtis po svietą, gali link-jkai. Darbininkams reikalin- 
sinai praleisti jaunas savojga, drauge su kitais krašto 
dienas ir apsisaugoti nuo var-į gyventojais, patiems rūpintis 
go. ligos ar senatvės sulaukę. Į reikalais savo valsčiaus, savo 

Bet jus, kaimo darbininkai I pavieto, savo viso krašto — 
ir darbininkės, esat turtin- Lietuvos. Jiems reikalinga, 
gųjų vergais dar ir šiądieuą, kari musų krašto valdžia nuo 
be laisvės, iš prievartos tam- musų žmonių prigulėtų ir hu
nus, nepatyrę, kas tai yra gy- tų musų tarnu, o ne ponu, 
venti žmoniškai. Už darbą kaip dabar, 
per visą aražį gaunat, pasenę 
nuo savo darbo davėjų tik kia išgriauti dabartinė caro 
krepšį ir lazdą ubagauti!

Draugai! Gana vargti be griauti! .Caro bernai temoka 
galo. Atėjo laikas reikalaut, rūpintis savo gerove ir reika- 
kjui svieto penėtojai ir rėdy
tojai patys galėtų geriau gy
venti. Mes, lietuviai-socija 1- 
demokratai, tie patys apta
riami blogų ar tamsių žmo
nių „cicilikai”, patariame 
jiems )>astatyt savo samdyto
jams šitokius reikalavimus: 

Turi būti jums sutrumpin
ta darbo diena. Ateitėje 
darbininkai privalo pasįru- 
pint, kad jiems per parą reik
tų aštuoniom valandos dirbti, 
aštuoniom miegoti, aštuonios 
ilsėtis arba pasiskaityt, pasi
linksmint. Šiai dienai reL 
kalaukit, kad dirbti reiktų 
kasdien tik dešimtį valandų, 
kaip jau pačios caro valdžios 
norima įvesti miestų darbi
ninkams.

Turi būti jums tiek padi
dinta alga, kad jos užtektų 
jūsų kūno ir dvasios reika
lams. Pirmam kartui sam
dytojai teužmeta bent po dvi 
grivini ant kiekvieno rub- 
liaus algos. Alga turi būti 
keliama visiems: bernams, 
mergoms, ordinarčikams ir 
padieniniems, labiausia 
tiems, kas |ig šiol gaudavo 
kuomažiausia. 

Reikalaukit geresnio vai 
gio, geresnių triobų gyventi, 
drabužių apsivilkti,, geresnio 
apsiėjimo.

Pasirūpinkit, kad reikala
vimai Jūsų butų išpildyti. 
Todėl, jeigu samdytojai ne
sutiks geruoju, parinkt karš
čiausią darbymetę ir atsisa
kyki!, visi susitarę, nuo dar
bo. Padarykit Štraiką.

Straikuokit ramiai. Dva
rų, arba šeip kokios samdyto
jų savasties nekliudykit, ne
deginki! ir neardykit. Ne
lieskit jų pačių, kol jie Jūsų 
nelies ir nešauks prieš jus 
policijoš ar kareivių. Nedo- 
vanokit vienok tiems, kurie 
norėtų pasislėpti nuo teisin
gų jūsų reikalavimų už val
džios nugaros ir užleistų jus 
caro bernais. Nedovanokit 
ir saviems išdavikams arba 
tiems, kurie neprisidės prie 
jūsų štraiko. Darbą meskit, 
kiek galima, visur, vienu lai
ku.

Tai tiek pareikalaukit šiai 
dienai.

Bet darbininkams vien to
kių atmainų neužtenka.

Iš Kauno.
Kauno tvirtynės komen

dantas išlipinėjo mieste savo 
prokliainariją, kurioje už
draudžia tvirtynės rubežiuo- 
se ir jos aplinkinėse rinktie- 
si žmonėms ir vaikščioti krū
voms. Primena, Jog vaiky
mui keliančių maištus bus 
vartojama kariumenė. Ypa
tus kalbinančios kelti mai
štą, neklausyti valdžių, įžei
džiančios nrėdninkus. busian
čios atiduotos po sudu ir iš
gabentos iš miesto. Perserg
ėti gyventojus, kad nesi jung
tų su minių pulkais, kadan
gi, mat, kariumenė šaudys į 
žmonių pulkus. Jau mat ir 
Kaune baimė apima caro tar
nus.

iš Jurbarko, Kauno gub.
Jurbarke likosi išmėtyti at

sišaukimai Žadanti visą mie
stą išdeginti; todėl namų sa
vininkai ųmsamdė sargus, 
(iatvėms vaikščioja kareivių 
patrolės. Gal būt, vienok, 
kad tie gazdinimai tyčia pla
tinami; jeigu kas norėtų 
miestelį išdeginti, tą gal ir 
dabojant padaryti, medinius 
namelius nesunku uždegti. 
Ant galo, kokią kas naudą 
gali turėti iš išdeginimo mie
stelio?

Iš Baltstogės, Gardino gb.
Iš Baltstogės visi turtingo- 

sniejie gyventojai dumia į 
ramesnes vietas, bėga ne-vien 
dirbtuvių savininkai, bet ir 
sanariai labdaringų draugys
čių bet netikri labdariai, 
kadangi tikriemsiems nieks 
nieko blogo nedaro ir laike 
smarkiausių maištų.

Iš Prūsų Lietuvos.
Prūsų Lietuvoj pasibaigė 

šienavimas. Visur šieno su
rinko tik vidutiniškai, kitur 
daugiau kaip praėjusiuose 
metuose, 
gražus, 
prasti.

Kaip 
,,Nauja 
ga”, maskoliškasis rubežiaus 
sargas ties Doviliais bandė 
du einančiu per rubežių lie
tuviu ant neutrališkojo kelio 
suimti. Bet lietuviai nesida
vė, atėmė karabiną ir rube
žiaus sargą baisiai sumušė; 
butų gal visai užmušę, bet 
pagelbon maskolpalaikui pa
siskubino Prūsų pusės ūki
ninkai ir jį išliuosavo. *

Paskutiniame kiaulių tur
guj Tilžėj mokėjo: už porą 
4—5 sauvaičių paršų po 20— 
24 Mrk., už senesnius 25—30 
Mrk., už penėtas kiaules po 
48 Mrk. už kiekvieną 100 
svarų gyvo gyvulio.

lais piniguočių. Ligšiol jie 
tik šaudė štraikuojančius 
darbininkus. neduodavo 
jiems apsišviesti: suprate- 
snius iš jų varydavo Sibiran 
ar Maskolijon. Jie sukrau
davo ant darbo žmonių visus 
mokesčius, visas sunkenybes, 
o sau pasilikdavo visas leng- 
venybes ir buvo ligšiol ponais 
ir prispaudėjais Lietuvos. 
Tie caro bernai, žinoma, ne
norės geruojn pasitraukti iš 
šiltos ir nutupėtos vietos.

Nenorės geruoju, priversim 
piktuoju, bet senybinė tvar
ka reikia mainyt; be to vis 
tiek nebus galo musų var
gams.

Vietoj caro valdžios pasta- 
tykim žmonių valdžią. . Dėl 
musų krašto, Lietuvos, su
šauki m seimą Vilniuje iš at
stovų, kuriuos męs patys iš
rinksim, paduodami savo bal
sus slaptai, visi suaugę vyrai 
ir moterys, kas kokio turto, 
tikėjimo ar luomo nebūtų. 
Vilniaus seimui męs duosim 
valią rūpintis visais reikalais 
musų krašto. Tai bus nau
ja musų valdžia, musų pačių 
renkama ir ųiums paklusni. 
Ji tikrai neužmirš, kas 
mums butų naudinga. Gra
žus ir naudingas butų dar
bas, tik nepakeliamai sunkus 
— pasakysit. Jog caro val
džia turi pulkus kareivių, 
šaudykles, kanuoles. o mes 
plikoms rankomis stosim ko
von.

Nenusigaskim. Ir mes tu
rim pulkus be skaičiaus, tik 
kol-kas išblaškyti. Jie grei
tai, vienok, susikuops vienon 
vieton. Jau pasikėlė prieš 
valdžią fabrikų darbininkai 
visoj rusų viešpatystėj. Jau 
valdžios* nebeklauso žmonės 
Lenkijoj, aut Kaukazo, Kini
joj, Latvijoj. Nerimsta iš 
keršto patys rusai. Kada 
jus kilsit, prie jūsų prisidės 
išvarginti mokesčiais ir viso
kiais prispaudimais ūkinin
kai Lietuvos ir bus tuo-kart 
šimtą kartų daugiau karei
vių prieš carą, negu už carą.

Vietoj šaudyklių ir kamuo
lių mums pabus pasipriešini
mas caro valdžiai.

Todėl atsisakykim
klausyti. Nemokėtam moke
sčių, kam reikia mokėti. 
Mobilizaciją apšaukus, nei-

kim vai aka n, kam reiktų eit.
Rudeniop tegul nestoja 

liosų traukti mnsų jaunuo
menė, o jeigu kas stos, nelei
skime jų.

Neklausykim ir jokių rei
kalų neturėkim su policija ir 
..zemskiais’. Atsisakykim 
lankyt ištvirkusį valsčiaus 
sodą ir savo nesutikimus ati- 
duokim išrišt savo kaimy
nams. Neleiskim vaikų val
džios mokyklon. Prižadė- 
kim ir prisiekim daugiau ne
begerti degtinės, iš kurios 
valdžia išrenka Šimtus milijo
nų rublių ir paskui juos ap
verčia ant musų galvų. Jei
gu už pasipriešinimą valdžia 
norėtų suimt prakilnesnius 
musų vyrus, neišduokime jų 
ir neapsileiskim 
naras. Paliepki ui 
karna išsinešint iš 
sto, o piktiems ir
sniems varykim kakton kul
ką. Šunims tebūna šunies 
mirtis.

Kada neduosim valdžiai nė 
žmonių, nė pinigų, sutūps 
jos galybė, kaip pavasario 
sniegas, o mes iš prislėgtų 
pavaldinių virsim valdytojais 
savo krašto ir savo reikalų.

Draugai! Jau atėjo laikas 
pasirokuot su piktadėjais! 
Priminki m jiems dabar kra- 
žiečių kraują ir viską, ką mes 
nuo jų iškentėjom, kaip lie
tuviai. Suskaitykim visus 
mokesčius, kuriuos valdžia 
tiesiai ir kreivai plėšė iš nj 
skurėHų deeėtkua metifs
dėkavokim policijai už jos va
gystes. pasityčiojimus ir plė
šimus; „zemskiams" — už jų 
sauvalę ir suktybes; visai ca
ro valdžiai — už kraują šim
tų tūkstančių varguolių, pa
klotų tolimos Mandžurijos 
laukuose, sušaudytų čia po 
miestus ir kaimus, supūdytų 
kalėjimo urvuose. Nedova- 
nokim jai tūkstančių milijo
nų, išpustytų karėj su japo
nais. Už musų pinigus ir 
kraują musų brolių tegul ca
ro valdžia užmoka mums savo 
galva.

Gana kentėjom ir vargom. 
Jau laikas sukilt ir drėbt nuo 
savo sprando musų budelius.

Stokim kuopon, vy
rai, už 1 i u o s e s n ę 
it laimingesnę dar
bininkų buitį, ui 
savirankią savo 
reikaluose, žmonių 
valdomą Lietuvą, 
už seimą Vilniaus 
mieste. Teprasmen
ga caro 
Tegyvuoja 
1 i z m a s!
J a 
n i

socija- 
T e g y v u e- 

gerovė darbi- 
nkų po kaimus 
miestus!

Centralinis Komitetas 
Lietuviu Socijaldemo- 

kratų Partijos.

Lietuvos valstiečiai, ūki* 
įlinkai ir darbininkai!

(AtsiUukiinu.) ■

Mes, Lietuvių Socijalde- 
mok ratų Partija, vadovai 
Lietuvos darbininkų, jau se
niai esam patyrę, ko verta 
caro valdžia ir seniai esam 
pasakę, kad geresniam gyve
nimui reikalinga išgriauti 
dabartinė tvarka ir pavesti 
valdžia patiems žmonėms.

Mes šendien sakome, kad 
jau metas stoti prie darbo. 
Caro valdžia susilpnėjo; jos 
galybę sulaužė japonai, ja
pakirto kojas ir surišo ran
kas maištai ir sukilimai dar
bininkų ir valsčionių vidury
je viešpatystės. Caro sostai 
pasviro ir tik laukia da vien 
drutesnio. smūgio, kad pa
virst visiškai. Iš tų suipiš 
mų, kurie pakilo dabar ske 
sai ir išilgai visos rusų vai
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hės, jau matyt aiškiai, kad 
pūslėtas, bet galingas darbo 
žmoniij kumštis jau pakeltas 
ant vyriausybės galvos ir 
trinkęs,šupuliais nuvarys se
nų surėdymų.

Todėl laikas, kad ir mes, 
Lietuvos darbininkai ir vals-' 
čiobys. drauge su visais kitų 
tautų nuskriaustaisiais, sto- 
tumėm kovon su vyriausybe 
ir jau dabar žinotumėm, ko
kia nauja tvarka vietoj iš
griautos naudinga butų 
mums Lietuvoje įvesti.

Mes, lietuviai socijaldemo- 
kratai, pa tariam jums šiokių 
re3ų sutaisyti.

VALSČIUS.
Dabartinis v 

>Č i u s turi būti 
naikintas ir jo 
toj įvestas 
p t i e 
lygus, 
si valsčiaus gy
ventojai, darbinin
kai, ūkininkai, dvar
poniai, šlėktos ir 
mažųjų miesčiukų 
miestelėnai. Tokiam 
valsčiui turi būti leista rū
pintis visais valsčiaus reika
lais teip, kaip jam patinka. 
Vedimui savo reikalų, vals
čius renka iš savo tarpo ir 
paeinamdo * tokius- žmones, 
kurie jam butų geri. Visi 
valsčiaus rinktiejie ar samdo- 
miejie žmonės už savo darbų 
atsako tik prieš valsčių ir 
reikale po sudu gali būti ati
duoti. Visi mokesčiai vals
čiaus reikalams turi būti už
dedami pačių valstiečių ir 
pagal žmogaus turto (betur
čiai nieko nemoka, .turtin- 

»giausi moka kuo-daugiau). 
Visur valsčiuose turi būti 
valftojam* vietinių žmonių 

•kalba. Visi svarbiejie tari
mai valsčiaus reikalų turi bu

rti daromi visuotinų, lygiu, 
slaptu ir tiesiu balsavimu vi
sų suaugusių valsčiaus gy- 

; V ventojų (20 metų) vyrų ir

a 1 s-
P *■ 

v i e- 
k s,I t O 

kurio, kaipo 
prisidėtų v i-

turi būti įvesta milicija — 
tai tokia tvarka, kad visi su
augę musų krašto vyrai, 
trumpu laiku išsimokinę gin
klus vartoti, v61 gryžtų su 
ginklais namon; o priešams 
ant Lietuvos užpuolus, visi iš 
vieno turštų stoti tSvyn&s ap
gynimui.

VALDŽIOS MIŠKAI IR 
ŽEMĖS.

Valdžios miškai ir žemčs 
Lietuvoje, kitados pavogti 
vyriausybės iš musų žmonių, 
turi būti jiems sugražinti ir 
apversti viso krašto reika
lams: užlaikymui mokyklų, 
ligonbučių ir tt..

SAMDININKAI.
Pasenę, susirgę, ar darbo 

netekę darbininkai turi būti 
apsaugoti nuo vargo iš viso 
krašto pinigų.

Jiems apsiginti nuo turtin
gųjų skriandimo, turi būt pa
čių žmonių išduoti tikę įsta
tymai ir pačių darbininkų 
renkami inspektoriai prižiū
rėti, kad įstatymai tikrai bu
tų pildomi. Inspektoriai tu
ri būt užlaikomi iš viso kra
što pinigų.

Tik tokios permainos bus 
jums naudingos. Nesulauk- 
šit, vienok, jų iš dangaus nu
krinta nt. Kas šiądien > nori 
bent ką pelnyti, turi už savo 
tiesas remtis su savo priešais. 
Savanoriai galėsime musų 
gyvenimų tik tuokart sutai
syti, kada Lietuva ' į liks 
laisva. Tuomet išrinksime 
visuotinu, lygiu, tiesiu ir 
slaptu balsavimu savo atsto
vus Vilniaus Seiman ir duo
sime jiems valių valdyti mu
sų kraštų; tuo-kart ir Lietu
vos valdžia ir jos surėdymas 
nuo musų prigulės ir rūpin
sis musų gerove. Kad atidy- 
kinti, vienok, vietų seimo rū
mams statyti, reikia išvaryti 
iš Lietuvos caro vyriauąybė. 
Varykim jų! Nemokėkim 
valdžiai jokių mokesčių, ne- 
skirkim algos valdžios pasta
tytiems pas mus 
kame. Neeikime 
carui kariumenėj 
akim savo vaikų,
kim daugiaus nebegerti deg
tinės, kad valdžia iš jos ne
pelnytų. Atsisakykim klau
syti policijos, ,,zemskių’' ir į- 
sigalėję, varykim caro bernus 
laukan iš Lietuvos.

Paliepkime savo dešimti
ninkams ir šimtininkams nu
sikabinti blėtas. Prisaky- 
kim uždaryti pradines moky
klas, o mokintojams rusams, 
caro valdžios pastatytiems, 
paliepkime išvažiuoti. Nei
kim valsčiaus teisman arba 
pas „ziemskius”. Atlikim 
visus savo reikalus patįs, 
kaip ir neesant pas mus vy
riausybei Jei katrų iš musų 
valdžios tarnai norėtų suimti, 
neišdaokime. Tik eikim, vy
rai, vist iš-vieno. Jau la
tviai, lenkai, Kaukazas, fin- 
na i, patys rusai pradėjo 
griauti dabartinę rėdą. Pri
sidėkime prie jų netrukdami 
ir tikrai viršų paimsim ant 
caro valdžios. Metas pradė
ti!

ŠALIN CARO VALDŽIA!
LAI GYVUOJA ŽMONIŲ 

VALDOMA LIETUVA!
LAI GYVUOJA 

NIAUS SEIMAS!
LAI GYVUOJA 8OCIJA- 

LIZMAS.
Centrą 1 i n i 8 Ko

mitetas Lietuvių 
Socijaldemokra tų 
Partijos.

Vilnius, berželio mėn. 
1905 metuose.

pėdų, nukabino pakeliantį orlai
vį balioną. IŠ pradžių mašina va
rė orlaivį gerai, bet paskui sparnai 
susiglaudė ir orlaivys nupuolė ant 
žemės. Orlaivys su visu susidau
žė ir Maloney užsimušė.

Turtingai niMkolius.
New York. Ant prancūziško 

garlaivio ,,La Bretagne" atkako, 
čia kaipo III kliasos pasažierius, 
jaunas vaikinas, kuris savą vadina 
kunigaikščiu Potemkinu. Jis sa
kosi, pardavęs savo dvarą; 10000 
dol. išdalinęs ūkininkams ir tar
nams ir su likusiais pinigais atka
ko į Ameriką ir čia nori pirkti šar
mą; į Maskoliją ne norįs jau grįž
ti. Kad tik ne būt tai koks pabė
gęs su rando pinigais caro tar
nas.

Lovisville, Ky. šitose aplin
kinėse 21 d. liepos siautė audra su 
debesų praplykimais. Užtvinę 
nuo to vandens beveik su visu nu^ 
plovė miestelį Georgestown, pie
tinėj Indianos dalyj. Tvanai ir 
laukuose labai daug blėdies pri
dirbo.

Isz darbo lauko.

Mokslas

kitoms tautoms

urėduin- 
tarnauti 

ir nelei- 
Prisiiadė-

L'imusae »eua indijoua.
Everett, Wvo. Po geležinke

lio tiltu rado čia 106 metų indijo- 
ną, indi jonišką daktarą J imą. Gal
va jo buvo peršauta. Kas jį nu
šovė, nežinia. Galėjo, rodosi, se
neliui duoti pačiam numirti, jau jis 
ir teip ne ilgai butų gyvenąs ant 
svieto.

Suaresztavo politilderiuii.

Philadelphia, Pa. Suareštavo 
Čia žinomus politikierius: H ar t ma
ną, Kurgb, Judge, Benjaminą ir 
E. M. Gunddens. Juos aprtun- 
džia už suklastavimą balsų, laike 
miesto viršininkų rinkimų. Iš 
374 balsų, 201 buvo suklastuoti. 
Paleido juos vienog ant kaucijos 
2000-5000 dol.

Reikalauja miesto duonos keptu
vių.

New York. Journeymen Ba- 
kers & Confectioners Union išlei
do į visas unijas atsišaukimus, ku
riuose kviečia organizuotus darbi
ninkus reikalauti rengimo miestų 
duonos keptuvių, ant išliuosavimo 
žmonių nuo išnaudojimo privatiš- 
kų kepėjų. ‘

Iiuuude tukstancaiiM aviu.

Bukbr City, Ore. Granit ka
utynių distrikte kalnakasiai iššau
dė porų tūkstančių avių, prigulin
čių Lux & Miller Co., kadangi 
avys perkarti prisiartino prie ka- 
stynių, b jos turi mažai vandens ir 
pašaro savo mulams ir arkliams. 
Avių piemens gavo persergėjimą, 
kad neleistų avių ant prigulinčių 
kastynėms pievų, bet tų persergė- 
mijų ne klausė.

5 Chicago,III. Pasibaigė departa- 
mentinią štorą ir expresą vežėją 
štraikai, kurie traukėsi 105 dienas. 
Vežėjai štraiką pralošė. Žinoma, 
didesnė dalis vežėją ras vėl darbą. 
Carson Pirie pažadėjo visus štrai- 
kavusius vežėjus atgal priimti, 
kitos pardavinyčios tokio pažadė
jimo nedavė.

5 Pittsdurg, Pa. Kaip laik
raščiai garsina, anglekasiai vėl 
rengia štraiką ir tai dar didesnį 
negu buvo užpernai Pennsylvani- 
jos kietą anglių kastynėse: šiuom 
kartu prie štraiko, jeigu nepasi
seks susitaikyti, nutarė prisidėti ir 
darbininkai minkštą anglių kasty- 
ną.

1 Washington, D. C. Ameri
kos randas jieško 2000 darbininką 
pripratusią prie karšto klimato 
ant darbą prie kasimo Panamos 
kanalo. Randas tikisi gauti pa
kaktinai chinilką, japonišką ir ita
lišką darbininką už 75c.—>1.50 
ant dienos.

5 New Castle, Pa. Dirbtuvė
se Carnegie Steel Co. prasidėjo 
vėl darbai; stovėjo jos per visą 
mėnesį. Prasidės neužilgio dar- 
bėi ir kitose šitą aplinkinių gele
žies dirbtuvėse ir keli tūkstančiai 
darbininką patilps prie darbo.

5 Eveleth, M i n. Darbai Šitų 
aplinkinių geležies kastynėse eina 
gerai ir iŠ kitur pribuvę darbinin
kai greitai čia gauna darbą, žino
ma, susipažinę su darbais geležies 
kastynėse.

5 Yatesboro, Pa. Pasibaigė 
Štraikai darbininką čianykščiose 
kastynėse. Nesutikimai buvo už
gimę už svėrimą.

5 Evans, 1owa. Darbai kasty
nėse šitų aplinkinių Šiuom kartu 
eina ne geriausiai, dirba mažai ir 
nežinia, kada pradės dirbti ge
riau.

Paaiškinus svarbumą auką ant1 nigus tuos paskiriame on U1 
sušelpimo revoliucijos Maskolijoj, '„Aušros” Dr-tės; pertiuntėm 
išgirdome daug visokią išmetinė- tos draugystės kasieriui, Dr. . ’«*

rėti. Bet lietuviai ant to ne pai
sė, kol juos persekiojo vien ame
rikoniški patrijotai, kadangi ame
rikoniško lenko toks patrijotizmas, 
ką čigono. ‘ Ant nelaimės porą 
metą atgal pribuvo du lenkiški pa
trijotai iš baduojančios Galicijos ir 
tai ne koki tamsunai, bet apšvie
sti, kadangi abudu priėmė čia už 
profesorius. Vienas buvo svietiš
kas inteligentas, kitas dvasiškas 
tėvelis. Atėjūnai užmanė padary
ti Detroito seminariją grynai len
kiška. ■l'Tą padaryti buvo nesun
ku, kadangi, apart suamerikonėju- 
sią lenką ir apie desetko lietuvių, 
kitokią mokintinių nė mokintoją 
nebuvo, kitoki gaivalai tos lenkiš
kos seminarijos ne lanko. Pir
mutinis iŠ tą patrijotą užmanė už
drausti lenkam^ ir lietuviams 
angliškai kalbėti, už ištarimą žo
džio angliškai reikėjo centą mokė
ti. V Jeigu gi lietuviai negodotą 
lenkiškos kalbos, tai jiems galima 
žymę už mokslą numažinti, jeigu 
gi tas ne gelbėtą, tai, girdi, gali
ma pasirūpinti, kad kliasos neg
reitų (šitoje seminarijoj mokina 
angliškos kalbos, net tūli mokslai 
guldomi angliškai). Teip mat 
darbavosi svietiškasis lenkiškas 
patrijotas.

Dvasiškasis pasirodė dar smar
kesniu, ir tą savo smarkumą ir 
karštą patrijotizmą užsimanė rodyti 
ypač lietuviams. Vienas iŠ lietu
vių, siųsdamas siuntinėlį savo 
draugui, ant jo parašė antrašą ir 
savo lietuvišką pravardę. Užtikęs 
pakelį, kunigėlis pradėjo po kam
barius kaltininko jieŠkoti, suradęs, 
užriko, kaip jis, būdamas lenkiš
koj seminarijoj, drysta lietuviškai 
savo ptavardę rašyti ir už tą bai
sią nuodėmę • drožė vaikinu* per 
ausį (Ką tasai vaikinas darė? 
Jeigu tokia ueužpelnyta bausmė 
butą patikusi prancūzą, be abejo
nės už vieną kirtį jis butą savo 
įžeidėjui du atidavęs, o italijonas 
gal ir iŠ peilio butą pasinaudojęs, 
vis tiek, kas tuom neteisingu įžei
dėju De butą ir visi butą tuojaus 
apleidę netikusią seminariją. Rd.). 
Dar to ne buvo gana: privertė dar 
vaikiną savo pravardę lenkiškai 
parašyti (Matyt ir tasai vaikinas, 
buvo silpno budo. Rd.). Paskui 
vaikščiodamas po kliasą, iššauki- 
nėjo tuos, kurie savę lietuviais va
dina. Kada gi tie atsistodavo, ku- 
nigpalaikis pradėdavo pamokslus 
sakyti, dergdamas ir niekindamas 
lietuvius, išjuokdamas Lietuvos 
istoriją, ją išvirkščiai iškraipyda
mas. Šitas kunigėlis mat stengėsi 
sukelti terp lenką nekentimą lie
tuvių. Ne kartą kalbėjo: „ježeli- 
bym ja tu byl rektorėm, to 
tadnego litvnna by niebylo (rodosi 
patiems lietuviams priderėtą pasi
rūpinti, kad iŠtikro ten nė vieno 
lietuvio ne butą. Tokiose sanly- 
gose negalima priderančiai išsila
vinti, o Amerikoj yra daug geres
nių ne lenkiškų seminarijų, kur 
nėra niŠmanančią ką daro, ne pa
šauktą, ar nesuprantančią pašau
kimo pedagogą. Rd.).

Žiaurumu vienog dar nieks savo 
įtekmės neišplatino, neiŠplatįs jos 
ir nešanti pats svetimą jungą len
kai.

S. S.

vienos progos, aukas, už jas ap
turėsime įrankius perpiovimui gys
lą despotiško siaubūno; tegul 
kraujas ištekės, kurį prisiurbė iš 
panagią musą broliams ir sese
rims!

Centr. Liet. Am. Rev. Komite
tas padarė savo darbą, jis susiži
nojo su Europos komitetu ir kito
kias pareigas atliko. Kadangi ko
miteto sanariai tulus Lietuvos ir 
Maskolijos revoliucijonierius asa- 
biškai pažįsta, tad galima užsiti- 
keti, kad darbas atsakančiai yra 
vedamas. Tulus atsitikimus žino
te iš laikraščių, bet teipgi žinote, 
kad per laikraščius negalima vie
šai viską garsinti, kadangi ir Ame
rikos lietuviški laikraščiai eina į 
Maskoliją ir juos skaito, juose šni
pinėja caro šnipai-žandarai.

Kadangi revoliucija yra tai šven
ta liaudės kova su jos skriaudė
jais, tai kiek galėdami prisidėkime 
ir mes prie jos, rinkime aukas, kas 
tik gali, surinktus pinigus siąski- 
me tiesiog centrališkam komiteto 
kasieriui, Dt. šliupui, 828 Federal 
str., Philadelphia, Pa. Ne prim- 
kime vilką į kumus, kaip tai Mas- 
sachusetso lietuviai padarė. Des
potiška svietiškoji ir dvasiškoji 
valdžia iš vieno juk kelmo uždy- 
go, tai negalima tikėti, kad kuni
gai savo antragalvį siaubūną stelb
tą. Juk neseniai pats popiežius 
išleido encikliką, prisakydamas 
bažnyčią prižiūrėtojams užgesinti 
revoliuciją .Maskolijoj —»tai ko ge
ro galima laukti nuo musą kunigė
lių. Nepaisykime ant ją, jie 
mums ne padės, bet kad ir per 
kraują ir durnus,žengkim pryšakin, 
Šaukdami: Šalyn su judošiais, ša- 
lyn su caru, į darbą draugai! Lai 
gyvuoja laisvėl

Liet. Am. Rev. Kom. patarėjas
J. Naujokas.

jimų. Vieni sakė, kad sudėti ant pui.
to pinigai patenka į anarchistą Į Visiems aukautojams, vardu
rankas, kuriuos tūli lietuviai laiko 
už bjauriausius žvėris; reikalingus

Bemokinančios lietuviškos jaunuo
menės, ištariam širdingą ačiū. 

Juozukas.pinigus, girdi, suteika pakaktinai 
žydai, kurie Amerikoj labai turtin
gi ir Maskolijoj jie turtingesni už 
kitus gaivalus (turbut teip kal
banti niekada ne matė vargo lydą 
mažuose Lietuvos miesteliuose. 
Rd.). Caras, girdi, jau suteikęs 
lietuviams paliuosavimus, o po ka
rei daugiau duos (po karei, jeigu 
nusiramintą Maskolijoj, jis steng
sis atimti net tą, ką pirma davė. 
Jau Maskolijoj carai ne kartą teip 
darė: priversti, jie davė žmonėms 
trupinius, o paskui tuos trupinius 
vėl atėmė. Rd.), girdi visus žy
dus žada iš Maskolijos išvaryti (ir 
dabar jiems Maskolijoj uždrausta 
gyventi, išvijo juos, jie sugrusti 
vien ant ploto senovės Lenkijos ir 
Lietuvos. Rd.), kaip žydą ne 
bus, tai, girdi, lietuviams bus ge
riau. Buvo ir tokią, kurie kalbino 
sudėti po doliarį, tai, girdi, už 
tuos pinigus galima bus pasigerti, 
tai bus daugiau naudos negu iš 
aukavimo ant revoliucijos. Mat 
dar musą tautiečiai, su mažu išė
mimu,vis tebemiega ir nežinia, kas 
juos įstengs iŠ to miego prikelti. 
Jeigu mes visi suprastume svarbu
mą laisvės ir numetimo nuo musą 
pečią svetimą despotą jungo, pa- 
siliuosavimo nuo išnaudojančią 
musą tėvynę, siurbiančią jos sy
vus, stumiančią žmonis į vargą ir 
badą svetimą išnaudotoją,- nesigai 
lėtume centą ant sušelpimo kovo
jančią už laisvę, galėtume paremti 
kovojančius, o tąsyk greičiau iško
votume svarbesnius palengvini
mus.

Argi mes De matome, kad arti
nasi galas despotiškai valdžiai? 
Paskutiniai atsitikimai rodo, kad 
tą įnagią, kokius iki šiol vartojo 
despotiška valdžia, kaip muŠino, 
sodinimo į kalėjimus, skerdimo 
beginklią, žmonių jau nepakanka. 
Net tamsus kareiviai, kurie iki Šiol 
buvo įnagiu despotiškos valdžios, 
pradeda suprasti, kas yra tikru 
Maskolijos priešu ir kankintoju 
jos žmonią, daugely; vietą jau ir 
tie tamsus caro valdžios įnagiai 
atkreipė ginklu* prieš netikusius 
caro tarnus. Jeigu tik sykį gynę 
iki Šiol netikusį carą kareiviai su 
sipras, jie stos kovojančią už žmo
nią laisvę eilėse, tąsyk visus des
potus ir išnaudotojus kaip Šluote 
nušluos. Ir visiems prie tos ko
vos reikia prisidėti, be auką, be 
kovos nieks mums nieko ne duos. 
Šslyn despotizmas, lai gyvuoja 
laisvė, lygybė, brolystė!

Auką sudėjome: P.Gulskis 50c., 
D. Draugas 50c., J. Dapkus 50c., 
A. Slaksnaitis 50c. Iš viso 2 do- 
liarei.

Pinigus tuos, 2 d. liepos nusiun
tėme centrališko revol. komiteto 
kasieriui, Dr.Šliupui. Paskiriame 
juos ant revoliucijos naudos.

P. Galskis.

Iš Cleveland, Oh
16 d. liepos buvo čia vestuves 

musą tautiečio K. Varakojo su 
Barbora Daminaituke. Baliaus 
nebuvo, nebuvo nė gėrymą, kaip 
paprastai daro daugelyj vietą lie
tuviai. Susirinkę be rėksmo kal
bėjo apie visokius reikalus, išreiš
kė džiaugsmą, kad japonai peria 
kailį maskoliams, kalbėjo apie re
voliuciją musą tėvynėj ir kitokius 
musą reikalus. Ant galo prakal
bėjo M. Sacevičia, nurodydams, 
jog iš pasikalbėjimą ne daug bus 
naudos, kad reikia ne žodžią, bet 
darbą, užmanė sudėti kiek auką 
ant Lietuvos kankintinią, kurie 
lieja kraują už laisvę musą tėvy
nės (ant kankintinią, ar ant revo- 
liucijonierią? Yra juk atskiras fon
das kankintinią ir atskiras revoliu- 
cijonierią; siunčiant pinigus, rei
kia tą aiškiai pažymėti. Rd.). 
Užmanymui susirinkę pritarė ir 
sudėjo 15.86 (aukautoją vardai ir 
ją aukos pagarsintos kitoj vietoj. 
Rd.). Jeigu visur prie visokią 
šeimynišką apeigą lietuviai teip 
pasielgtą, dėtą aukas ant tautišką 
reikalą, visiems butą didesnė nau
da negu iš girtuokliavimą.

M. Sacevičia.

Iš Chicago, 111.
Pas A. Demikį, ant jo varduvią, 

susirinko būrelis lietuvio. Besi
linksminant, J. Bruzevičia prakal
bėjo apie musą vargstančią, besi-, 
mokinančią jaunuomenę, kuri, per
sekiojama caro valdžią, turėjo 
apleisti tėvynę ir lankymą augš- 
tesnią mokslą, persikėlė į užrube 
žius ir ten vargsta ir badą kenčia, 
besistengdama pabaigti pradėtus 
augštesnius mokslus, kad juos 
baigus, geriau galėtą dirbti ant 
visą lietuviu ir musą tėvynės la
bo. Juk tik apšviesti vyrai gali 
mus pamokyti, ką mes privalome 
daryti ant pagerinimo musą pačią 
gerovės ir pakėlimo, išliuosavimo 
iš svetimo jungo musą brangios 
tėvynės. Kur tik nepažiūrėsime, 
visur reikia mums sumanią, išla
vintą vadovą, o tokią mums la
biausiai trūksta. Kalbėtojas pri
minė, kad musą pareiga paleng
vinti musą jaunuomenei baigimą 
augštesnią mokslą, aukaujant, po 
kiek kas išgali. Susirinkę tam 
pritarė ir sudėjo iš viso 8.70. 
(aukautoją vardai ir ją aukos pa
garsintos kitoj vietoj. Rd.). T'

Laisvamanių priešam*!
Nuo tūlo laiko tūli musą peda

gogai pradėjo per laikraščius žmo
nėms įkalbinėti, buk laisvamaniai 
yra tokiais jau žmonią siurbeliais 
kaip ir dievuočiai (nieko panašaus 
laikraščiuose, rodosi, ne buvo. 
Rd.), buk apie pagerinimą žmonią 
būvio jie nesirūpina.

Kad terp laisvamanių yra siur- 
beliai, kaip ir terp kitą, aš nemis- 
liju užginti, bet siurbelius tuos 
gimdo ne laisvamanysta, tik Šią- 
dieninis surėdymas. Bet už 
pagerinimą draugijos S surėdy
mo, turbut, jau ne visi vienodai 
darbuojasi, tame jau laisvamaniai 
ne paskutinę užima vietą. Pa
girtinos ideos, ar tai moksliškos, 
ar kitokios visada rado paramą 
terp laisvamanią. Už ideas, pra
dedant nuo inkvizicijos laiką (ir 
pirmiau. Rd.) laisvamaniai gal
va* guldė, kovojo jie su neteisy
bėms dvasiškos ir svietiškos val
džią ir prie pagerinimo darbinin
ką būvio jie teipgi šiek tiek prisi
dėjo, o >u prieš atsiradimą soci- 
jalistą jie, turbut, buvo vienaiti- 
niais užtarėjais varguolią ir darbi
ninką, kada dievuočiai stengėsi, 
visus išnaudoti. Jeigu ne butą 
buvę laisvamanią, ne butą gal ir 
socijalistą; jeigu ne laisvamanią 
darbas - tai ir revoliucija Maskoli
joj neturėtą tokią pasekmią( tikrais 
revoliucijonieriais Maskolijoj yra 
ne laisvamaniai, bet soči ralistai. 
Rd.).

Kilus Maskolijoj revoliucijai,po
piežius išleido prisakymą vysku
pams iškeikt revoliucijonierius 
(vyskupai juos pats iškeikė, po
piežius, bent iki Šiol, ne atsiliepė 
dar su savo nuomone. Be abejo
nės įis yra priešininku revoliucijos 
ir gal norėtą padėti carui, bet iki 
šio! su tuom neatsiliepė. Rdrt 
ypač Lenkijoj. Žinoma, d vaši š- 
kija prisakymą išpildė ir keikė re
voliucijonierius, kaip tik mokėjo. 
Kevoliucijonierią vadovais ne bu
vo dievočiai, bet buvo laisvama
niai (ar ir popas Gopcn? Rd.) ir 
socijalistai, kuriems patriubijus — 
revoliucijos gaisras apima visą 
Maskoliją, pasidėkavojant Įaisva- 
manystai (ne vien jai, bet ir dau
geliui kitokią aplinkybią. Rd. >.

1. Naujokas.-'

Iš Plyinouth, Pa.
Darbai musą mieste eina neblo

gai ir atvykusiejie iš kitur greitai 
gauna darbą. Uždarbiai nelygus: 
turinti geresnį darbą, uždirba į 
dvi nedėli po >40.00 iki >50.00, 
bet daugelis uždirba tik po >20.00 
ir mažiaus į dvi nedėli.

Apšvietimas terp musą lietuvių 
ne augščiausiai pasikėlė. Mat čia 
atvyko kua. Vizgirda naikyti ap
švietimą. Nuo naują metą pradėjo 
kariauti su šliuptarniais ir bedie
viais, o labiausia su „Vienybe L." 
Kunigėlis įkalbinėjo parapijo - 
nams,jog skaitanti „Vienybę", mi
rę, nebus laidoti ant kapinių ir 
nebus įleisti bažnyčion. Eidamas 
per stabas kalėdodams, kur tik ra
do „Vienybę” ant stalo, arba žino
jo, kad skaito, tai barė,draudė nuo 
skaitymo. Iškeikė dvi draugysti: 
Šv. Kazimiero iŠ šv. Juozapo, ap
šaukė tą draugysčių sąnarius 
šliuptarniais ir bedieviais. Tos 
draugystės, ant mėnesinio susi
rinkimo surengė reikalavimą, kad 
atšauktą tokį neteisingą apšmeiži
mą draugysčių,išrinko 3 vyrus nu
nešti reikalavimą į kleboniją ir pa
duoti kunigėliui į rankas, bet, ant 
nelaimės, nešikai nerado kunigo 
namie je, tai padavė gaspadinei, 
kad ji perduotą kunigui. Ant to 
ir užsibaigė.

Kun. Vizgirda nurimo ir laukė 
iškeikimo pasekmių, o draugystės 
tylėjo ir lankė atšaukimo.

štai kun. Vizgirda, nesulaukda
mas keiksmo pasekmių, 11 d. ber
želio, puolęs ant kelią prieš alto- 
rią ir patvirtino, kad iškeiktos 
draugystės tikrai yra Šliuptarniš- 
kos ir bedieviškos, „Vienybei", 
kad davė, tai davė, už tai, buk ji 
veisia „nežaleznus". Kunigėlis, 
matydamas, kad jo žmonės ne
klauso ir nemeta skaitę „Vieny
bę”, pasisamdė Plymouth’o išti
kimiausias davatkas. Tos dabar 
eina po karčiamas ir stubas draus- 
damos skaityti „Vienybę”.

21 d. berželio Plymouth’o lietu
viška parapija laikė pikninką ant 
„Fern Brook Park." 10 vai. ryfo 
kompanija atsiuntė du speciališku 
karu nuvežti parapijonus, bet jie 
tais karais nevažiavo, važiavo vien 
davatkos su savo vaikeliais, 
pietą nuvažiavo keliolikas vaikiną 
su merginoms, ir be šokdami, su
sivaidijo, vienas kitam koją paki
šo, antras per ausį drožė, kiti susi- 
koliojo. Ant to nepasibaigė: vie
ni ėjo pas vaitą jieŠkoti teisybės, 
kiti pas kitą vaitą, ne apsileisda- 
mi; provojosi visą sanvaitę, kol 
surado teisybę, užmokėdami po 
kelis doliarius vaitams. Tai vis 
pasekmės musą kunigėlio erzini
mą ir mokinimą. Kun. Vizgirda, 
atvykęs į Plymouth’ą, pasakė pa- 
rapijonams, kad atsitikus kokiems 
vaidams tarpe parapijoną, kad jie 
neitą pas vailą, bet pas jį, jis juos 
sutaikysęs, o tuom tarpu jis pats 
susivaidijo su senu parapijos ko
mitetu už kokius ten purapijos pi
nigus, neįstengia susitaikyti, bet 
sako, kad juos į sūdą patrauksęs. 
Taigi ir jauniejie, nusižiūrėję į 
dvasišką tėvelį, teip daro. Ar ne 
geriau butą tuos pinigas apversti 
ant tautišką reikalą, ką sukišo vai
tams?

Lietuvis.

ISZ
Lietu viszko dirvų.l'žslnuodino.

Hammond, Ind. Iš 48 svečių 
suvažiavusių ant pietų pas Mal- 
colm H art Crown Pointe, nuo 
valgio, matyt padaryto iš pagedu
sių produktų, 38 ypatos sunkiai 
apsirgo, užsinuodino.

Ar lenkai lietuvių (irau-

Nepažinojo grybu.

LANDtąvTLLE, N. Y. Netoli nuo 
čia gyvenantis taimeris Franzer 
apvaikščiojo gimimo dieną. Aat 
pietų farmerienė užsimanė išvirti 
grybų, bet vietoj gerų pievagry
bių pririnko nuodingų, 
iš 6 šeimynos sąnarių, 4 
rė.

Nuo ją, 
pasimi-

Kun. Dilioniui.
Kun. Dilionis „Spinduly;” pa

talpino atsakymą „Lietuvos” re
dakcijai, kurio suprasti ne galima. 
Ką Čia su jo atsakymu „Spindu
liui”, „Vienybei,” ar „Kovai” gali 
,,Lietuva” turėti? Kas užgavo 
tam ir atsakymą reikia siąsti. Kiti 
laikraščiai gali atsakymą talpinti 
vien tąsyk, jeigu užgavęs atsisako 
užgavimą atitaisyti. Juk pasitei
sinimas, j>atilpęs kitam laikraštyj, 
bus ne visada suprantamu skaity
tojams, kurią didelė dalis gal visai 
ne skaitė apkaltinimą, patilpusią 
kitame laikraštyj. * Kun. Dilionis 
būvą atsiuntęs mums savo atsaky
mą ant užmetinėjimą patilpusią 
„Vienybėj." Kadangi tas atsa
kymas, dėl augŠČiau nurodytą 
priežasčių be pamato mums 
buvo prisiąstos, tai jį sugrąžinome 
atgal, kad besiteisinantis pasiųstą 
jį į tą laikraštį, kur pridera, „Lie
tuvoj" nė jokio užgaunančio kun. 
Dielionį rašto ne patilpo, todėl 
prieš jos skaitytojus ne buvo rei
kalo tėisintiesi. Tai ir viskas. 
„Lietuva" nuo kun. Dilionio nė 
jokio atsakymo ne reikalavo. 
Priežastys sugrąžinimo rašto buvo 
Dilioniui paaiškintos ant jo paties 
grąžinamo rašto, bet jis apie tai 
nieko ne sako ir duoda „Lietu
vai" atsakymą visai be reikalo. 
]eigu paprastas žmogelis kartais 
be pamato pasiskundžia, tai dyvą 
nėra, kadangi jis ne pažįsta gerai 
pasielgimo formą, kunigas gi jas 
turi pažinti.

Pabudus lietuviams ii tautiško 
miego, kada jie pradėjo reikalauti 
prigulinčią tiesą, lenkai niekur 
nepasirodė musą draugais ir užta
rėjais! priešingai, teip terp dvasiš
kųjų,kaip ir terp svietiškųjų lenkų 
musų siekiai atrado tik pasityčio
jimus. Kovoje už musą tiesas, 
lenkai, vietoj mums padėti, pasi
rodė didžiausiais musą priešinin
kais. Kada lietuviai reikalavo su
grąžinimo išplėštos jiems spaudos, 
kada už raštus įimtus musą vyrą 
gabeno į Siberijos tirus, lenkai ne 
tik neparodė mums sąjausmo, bet 
siuntinėjo valdžioms prašymus, 
nurodydami, kad lietuviams spau
da ne reikalinga, užtenkanti jiems 
esanti lenkiška literatūra (prašy
mą bent su panašiais motyvais 
lenkai ne galėjo siuntinėti, 
kadangi jie butą išdavę vi
sai priešingus lenką norams vai
sius.! Tą lenkai gerai žinojo, to
dėl, jeigu padavinėjo prašymus, 
tai juose kitokius motyvus turėjo 
paduoti. Rd.). Lenką priešta
ravimas negelbėjo, lietuviai spau
dą atgavo. Vos pasirodė Lietu
voj lietuviški laikraščiai, tūli len
kiški publicistai griebėsi niekini
mo ir drabstymo purvais ant lie
tuviškųjų.
* Bet nekalbėsime daug apie lon- 
ką neprilankomą lietuviams, apie 
tai visi žino. Privesiu čia vien 
prietikius lenkiškoj Seminarijoj 
Detroite. Užsilaikymas šitos se- 
minsrijos, nuo jos užsidėjimo bu
vo gana blogas ir dabar negeriau- 
sias. Kartu su lenkais ir lietu
viai ją pradėjo lankyti. Atsiradus 
didesniam lietuvių skaitliui, jie 
pmdėjo mokintiesi prigimtos kal
bos ir ant galo išreikalavo ir mo
kintoją lietuviškos kalbos. Kada 
gi lenką skaitlius pasididino, jie 
pradėjo kreiva akia žiūrėti ant lie
tuvių ir kartais juos gana skau
džiai užgavo. Per tai lietuvių 
skaitlius sumažėjo, bet nuo trijų 
metą vėl daugiau pradėjo atsiras
ti. Susirinkus ją daugiau, jie at
naujino savo šv. Kazimiero Dr-tę. 
Užtėmiję lenką knygyne lietuviš
kas knygas su pečėčiušv.Kazimie
ro Dr-tės, reikalavo ją atidavimo; 
lenkai vienog tą knygą lietuviams 
ne davė nė skaityti, jeigu jie ne
prigulėjo prie lenkišką draugys
čių. į Lietuviai, kad atgauti turtą 
savo draugystės, turėjo kreiptiesi 
net prie seminarijos rektoriaus. 
Pamatę lenkai, kad lietuviai virsta 
ne į lenkiškus, bet į lietuviškus 
patrijotus, kad jie mokinasi savo 
prigimtos kalbos, kad terp savę 
kalba ne lenkiškai, bet lietuviškai, 
pradėjo aot ją su neapykanta žiu-

EzplioaljOA.
San Diego, Cal. Ant 

kos kariško laivo „Benington*, 
stovinčio čianykščiame porte, ex- 
pliodave garinis katilas, expliozi- 
jos laivas likosi išardytas. 48 ju
rininkai likosi užmušti, 76 sunkiai 
sužeisti, trūksta dar 21, su kuriais 
nežinia, kas atsitiko. Kaip pa
prastai prie panašių atsitikimų ant 
Amerikos laivų, kapitonas buvo 
nuplaukęs ant kranto. Laivas tas 
kaštavo pusę milijono doliarių, ant 
jo buvo 180 jurininkų ir oficierų, 
padirbtas jis 1888 m.

II Dės Moines, Iowa. Laike 
audros trenkė perkūnas į parako 
ir dinamito krautuves West River- 
side anglių kastynėse ir pagimdė 
baisią ekplioziją,kurios keturi dar
bininkai likosi užmušti.

Ameri- Tėvynė pa^elbos šaukia
Atsitikus svarbesniems visuo

meniškiems reikalams, musą tau
tiečiai renka tam tikrą komitetą, 
kadangi tas ir yra reikalingu, bet 
rodosi, turėtą komitetus remti, ją 
neapleisti kaip zuikučią motinos, 
užaugus ją ūsams. Visi juk pri
valo darbuotis, kadangi dalykai 
ne apeina vien komitetą, bet visą 
lietuvišką visuomenę. Ne vienam 
gal rodosi, kad jeigu išrinko komi
tetą, tai pats, sudėję rankas, galės 
ramiai sėdėti. Kadangi reikalas 
surištas su pinigais, tai kiekvie
nas tari suprasti, kad komitetas 
ne išrinktas ant kraustymo žmonią 
kišenių, bet ant sutvarkymo žmo
nią sudėtą auką.

Lietuviška visuomenė, išrinkusi 
Central. Rev. Kom. Am. pati ma
žai darbuojasi, lyg tinginys laukia 
kepto balandžio. Tik keliose lie
tuviškose kolionijose ir tai atskiri 
tautiečiai širdingai, su atsidavimu 
darbuojasi, bet didesnė dalis lietu
viškos draugijos miega, lig kad 
jai tiek rūpėtą ekonomiška ir po
litiška gerovė musą broliu tėvy
nėj, ką tutoriui Mahometo dangus; 
didesnė dalis, veik visi lietuviai, 
susėdę apie ugnį, ramiai bulves ke
pa.

Mieli viengenčiai! Jeigu jau 
teip mažai pas jus yra meilės jūsų 
brolių ir serą tėvynėj ir atjautimo 
ją vargo po jungu despoto, kur 
nėra laisvės gyvenime, bet žmo
nės mirtinas badas marina, tai 
suminkŠtinkit savo širdį, atsiminę 
apie jūsų tėvelius, brolius, seseris 
vos kvėpuojančius baisiuose var
guose ir prispaudimuose. Supra
skite, kad reikalingos jūsų aukos 
ant išgriovimo sosto biauraus siau
būno, geriančio paskutinius syvus 
jūsų artymiausią giminiu. Jeigu 
atsakytume savo pagelbos jos 
reikalaujančiai tėvynei, ko gi bū
tume verti? Tokią artymą kan
kintinią kiekvienas iš mus turi tė
vynėj. Nusiuntimas kelią dolia- 
rią giminėms — tai tik lopas ant 
suplyšusią kelinių. Meskime mes 
tas lopytas kelines ir stegkimės 
naujas įsitaisyti.

Tokiai šventai kovai, kokia ve
dama dabar Lietuvoj ir visoj Mas- 

rinkime visur, prie kiek-

Pradines mokyklas, sutai- 
r sytas teip. kaip žmonėms bus 

reikalinga, privalo lankyti 
priverstinai visi vai
kai lig 14 metų.

• ten turi būti davinėjamas 
prigimtoj vaikų kalboj; mo
kytojai renkami paties vals
čiaus; mokyklos užlaikomos 
iš pinigų viso musų Lietuvos 
krašto. ‘ Be pradedamųjų, 
turi būti įts syta tiek gimna
zijų, kitokių vidutinių mo
kyklų ir augšČiausiųjų, kiek 
Lietuvos gyventojams bus 
reikalinga. Mokslas turi 
būti visur d*ykai davinėja- 
mas, vedamas ir prižiūrimas 
musų krašto žmonių (tam rei
kalui išrinksime visur iš tar
po savęs tikumus tam darbui 
atstovus);
musų krašte, • kaip: žydams, 
lenkams ir kitiems, turi būti 
teippat duodami pinigai mo
kyklas įsitaisyti pagal jų 
akai tižaus.

POLICIJA.
Dabartinė policija, žanda

rai, ,,zemskiar\ kaipo vagių 
ir plėšikų lizdas, tari* būti iš 
Lietuvos išvaryti. Naujoji 
policija turi būti pačių žmo
nių renkama ir prižiūrima ir 
tik prieš juos už savo darbus 
atsako.

MOKESČIAI.
Rindos (vikupai) už žemę, 

kaipo caro valdžios vagystė 
iš musų, turi būti panaikin
tos. Turi būti panaikinti vi
si muitai ir akčyžės, labiau
sia gulinčios ant neturtingų
jų. Vietoj to, visur mokes
čiai turi būti apdedami nuo 
turto (juo kas turtingesnis, 
juo daugiau moka).

| TEISMAS (BUDAS).
" Valsčiaus teismas, kaipo 

niekam netikęs, turi būti pa- 
naikintas. Jo vieton turi bū
ti įvesti vienodi visiems

a) santaikos teismai mi
ra vie jie”) ir

b) prisiekusiųjų teismai.
Teisto jai (slidžios) turi bū

ti pačių žmonių renkami. 
Teismas turi būti visiems ne-

^A^aniuokamas.
KARIUMENĖ.

\ Dabartinė kariumenė turi 
» \uti panaikinta ir jos vietoje

tOSb,-

HSI

VIL-
Vėtros

Rabine, Wis. Šitame pavietyj 
23 d. liepos siautė smarkios vėt 
ros, kurios pridirbo blėdies ant 
150000 dol. Prie to 2 ypatos li
kosi užmuštos.

UaiNrat.
Tex. Perkūnas už- 
aplinkinėse kerosino 
Ugnies iki šiol nepa-

Isz Amerikos
Amerikos prekygta.

Nuo 30 d. berželio pereitų metų 
iki 30 d. berželio šių metų Suvie
nytos Valstijos į kitus kraštus iš
gabeno savo tavorų už 1518000000 
dol.; svetimų gi tavorų parsigabe
no už 1117000000 dol., arba ant 
401000000 dol. mažiau negu išga
beno savųjų, taigi tiek pinigų į A- 
merika atėjo iš svetimų kraštų.

Humble, 
degė šitose 
sėminyčias. 
sisekė užgesinti; ji pridirbo jau blė-
dies ant milijono doliarų. Ugny
je, kiek iki šiol žino, pražuvo 12 
ypatų.

St. Paul, Minn. Mieste Wa- 
basha sudegė Hoffmano kotelis. 
Ugnyje pražuvo 7 ypatos. Gaisras 
užgimė kotelio virtuvėj nuo par
virusios kerosininės liampos.

Nupuolė nuo 3000 pėdu ant 
žemes.

San Jose, Cal. Daniel Malo
ney pasikėlė čia ant oro su nauju 
profesoriaus Montgomery padirb
tu orlaiviu. Pasikėlęs ant 3000

Debesų praplysclmai.
St. Louts, Mo. Aplinkinėse 

Galiga, Kas., 20 d. liepos siautė 
smarkios audros su debesų praply- 
šimais, nuo kurių užgimė tvanai. 
Vanduo užliejo Spring River klo
nį ir kaip mena, čia daug farmerią 
prigėrė; užliejo užtviną vandens 
teipgi kalnakasių apgyventą mie
telį Buder; gyventojai miestelio 
Lowell, dėl tvanų, turėjo apleisti 
savo namus ir persikelti į Rūgštes
nės vietas.

Iš Chicago, UI.
Mes, susirinkę, apsvarstėme pa

dėjimą Maskolijos darbininką, ko
vojančią už laisvę; nutarėme tik 
pats dėti aukas ant ją naudos, bet 
teipgi kalbinti pažįstamus prisidė
ti su aukoms. Girdėt, kad aukas 
ant sušelpimo Maskolijos darbi
ninką deda net svetimtaučiai, tai 
gėda būt mums neprisidėti, nes 
čia eina apie musą tėvynę, apie 
ten gyvenančius musą brolius.

Redakcijos atsakymai.
En. Chicagoj. Tamista oara- 

Šei ne korespondenciją, bet pa
mokslą. Bet kad ir f>amoksle nie
ko naujo nėra, antrinamas vis tas 
pats, kas ne sykį buvo minėta, 
tai raštelio negalima patąlpinti. 
Korespondencijas reikia remti ant 
bėgančią atsitikimą. Atsišauki
mus gi reikia rašyti tik svarbiuose 
reikaluose, Tamista gi savajį remi 
ant paprastą, visiems žinomą, at
kartojamą lyg nuobodulio pasaka 
visą musą laikraščių prie kiekvie
nos progos.

P. Gal. Redakcija tik tąsyk 
trumpina, išmeta tą iš atsiųstą 
raštą, kas ne turi susinsimo su ap
rašomu dalyku, o kartais tą, ko vi
sai ne galima suprasti. Jeigu koks 
raštas parašytas gerai, tai redakci
ja teip patalpina, kaip jis parašy
tas. Už tilpusius laikraštyj straip
snius visada atsako redakcija. Ji 
turi sutvarkyti atsiųstus raštus 
ypač, kad atsiųsti, paprastai, kaip 
tai pas mus yra, parašyti ne gerai, 
tankiai terp žodžią ir mislies tvar
kos nėra. Kas gi todėl būt, jei
gu redakcijos teip viską talpintą, 
kaip parašyta? Atsitiktą kartais 
ir teip, kad apart parašusio straip
sni, nieks daugiau jo suprasti ne
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Skaitosi: Kaemaetsi 
atyn yamar ugae Šono- 
stoacy buey kaemaen 
tsurkaen doksiksatr ira- 
ed tsolyolduksandu tu- 
tdmaell aeyn kaemaen 
yabudatl inu go toelgu- 
en saedkill inu amugo- 
lantaey batyae uetsaee- 
kuelaengtaey gaegaen 

.inu tunggulakkoeboeoen 
\xamiga aedzae iraebaey 

kaemaen asaguksaudu
KMm.k, Mttį Uvehd,. aej,„laemam.

Reiškia: ,,Pasakęs tą, jis šoko žiauriai 
prie senuko. ,, Apie ką jus čia kalbat?’’ At
sakė jam ministeris: ,,Mes kalbame apie tai, 
kad tavo pasielgimai rodo aukštą protą ir 
painią dvasią, a^ie tai, kad turi tu sviesų vei
dą ir gražų sudėjimą. Bet pasakyk mums, 
jaunikaiti? iš kur tu ateini?” Kunigaikštis 
ant to ateakė sekančiais žodžiais.”

Raštai prieš išsidirbimą arabiškojo.

a) Nabatėjiški raštai ir raštai parašų ant uolų 
Chaurane.

Nabatėjiškas raštas užima tarpą terp 
aprašytų pirma semitiškų raštų ir išsidirbu
sio vėliau teipgi iš aramėjiško.arabiško rašto. 
Mokslinčiai, važinėdami tirinėti, jau seniai 
patėmijo gana skaitlingus užrašus ant uolų 
Sinajaus kalnų ir Chaurane. Ilgai tikėjo, kad 

Į parašai tie padirbti žydų, keliaujant jiems ti
ruose po Maižio vadovyste. Bet neseniai, 
geriau susipažinę su kalba ir įtariu tų para
šų, persitikrinb, kad parašai tie padirbti 
pirmame šimtmetyj po Christui ir kalba ant 
jų ne žydiška it pats raštas ne žydiškas, bet 
nabatėjiškas. Nabatėjiška tauta gyveno 
ant didelių plotų | rytus nuo upės Jordano.

Nabatėjiškas raštas, esantis ant užrašų, 
yra dvejopas ir viens nuo kito gana žymiai 
skiriasi ir per tai iš pradžių net specijali- 
štai palaikė tuos raštus už visai atskirus. 
Vieną iš tų raštų praminė auranitišku todėl, 
kad užrašus juom padarytus rado Chaurano 
tiruose; kitą gi, surastą ant uolų Sinajaus 
kalnuose ir Arabijoj praminė nabatėjiėku ra 
štu. Ištikro, vienog, abudu raštai netveria 
atskiros formos, bet abudu yra — tas pats 
nabatėjiškas tik stovintis ne ant vieno savo 
išsivystymo laipsnio. Auraniškasis raštas 
— yra tik sena forma nabatęjiško rašto. $a- 
vo išveizdžiu raštas tas labai panašus | pal- 
myrišką, iš kurio, be abejonės, ir išsidirbo, i

Tikras nabatėjiškas raštas yra tai vėle- 
suėji forma auranitiškojo. Kašte tame yra 
jau daug jungiančių literas ženklų ir tuom 
jis panašus į arabišką raštą, kuris vienog iš
sidirbo jau vėliau; teipgi tūlos literos turi 
jame dvejopą, net trejopą pavidalą, pagal 
vietą, kur litera žodyj turi stovėti: pradžioj 
žodžio, jo viduryj, arba pabaigoj.

> rrSiYMiK ^1/ 

Pavidalu nsbatėjiško raAto.

Skaitosi- Auschu b(a)r K(a)l-
1 ’ Ramybė Aušui, sunui Kalė

ta vk\a)lbu b(a)r(o}h l(a)t(d)b: 
bo ir Kalebai sunui Latabo.

‘ Tokias yj>at^t>es raštui suteikė besisten- 
gimai padaryti tą raštą tinkančiu greitam 
rašymui; tokius besistengimus galima jau 
užtėmyti aramėjiškame rašte egiptiškos opo
kos ir kursiviniame palmyriškame; labiau
siai gi pritaikytas prie greito rašymo yra 
arabiškas raštas, kokį dabar vartoja nevien 
arabai, bet teipgi persai, turkai ir kitos tau
tos išpažįstančios mahometonišką tikėjimą; 
nuo arabų jos mat priėmė ne tik tikėjimą, 
bet ir raštą. Nabatėjiškas raštas, kaip jau 
pampėjome, labai panašus į arabišką. Rei
kia. todėl, manyti, kad nabatėjai, turėję tan
kius susiusimus su tos pačios kilmės ara
bais. prisidėjo prie išdirbimo arabiško rašto. 
Tą rodo ir surasti angliško tirinėtojo Dough- 
ty nabatėjiški užrašai vidurinėj Arabijoj; 
užrašai tie padaryti pirmame amžyj krikščio
niško metų skaitymo budo. Taigi pasirodo, 
jog I amžyj po Chr. gm. nabatėjai prisigrie
bė | Arabijos vidurius ir prieš atsiradimą ma- 1 
hometoniško tikėjimo terp arabų išplatino 
savo raštą. Keikia, todėl, manyti, kad ara
bai, prieš išdirbimą savo rašto, vartojo naba- 
tėjišką, iš jo gi, laikui bėgant, išsidirbo jau 
arabiškas raštas, kurį, priėmę mahometoni- .

nise, Tripolio, Algiere, Egipte, MorokkoJ. 
prisigriebė į Europą apvaldžiub maurams Is
paniją, ant Balkanų puaaalio, apvaldžius jį 
priėrauaiema mahometonišką tikėjimą tur
kams.

Arabiškas raštas dalinasi į du skyrių 
arba formi. Viena, vadinama „kufišku ra
štu”, nuo miesto Kufos, ant upės Eufrato, 
kur, kaip užtikrina padavimas, pirmiausiai 
atsirado ta. rašto forma. Antroji arabiško 
rašto forma yra — teip vadinamas raitus ne- 
achi (raštas perrašinėtoj^). Šita forma la
biausiai pritaikyta greitam rašymui.

Kufiškas raštas yra tai sena forma ara
biško rašto. XIV amžyj musų metų skaity
mo budo raštas tas likosi galutinai užmestas; 
dabar jį vartoja vien jiadailinimui sienų me- 
četų, rūmų, teipgi pinigų. Nuo XIV am
žiaus. mahometonrškos tautos savo knygose 
ir kitokiuose raštuose vartoja vien raštą ne- 
schi, kuris, po įtekme mahometoniškų rašti
ninkų, pasidalino į kelias naujas formas. Iš 
jų dabar tankiausiai vartojamos formos yra 
sekančios:

1) Džeri. Literos tos rašto formos yra 
didesnės negu paprastame neschi rašte.

2) Šulus. Jame literos apkabina vienai 
kitą kaip monogramuose; raštą tą vartoja 
parašymui knygų užvadinimų.

3) Rika. Tą rašto formą arabai ir tur
kai vartoja privatiškuose susinėsimuose.

4) Ikivani. Raštą tą vartoja rašymui 
dokumentų ir paspartų.

5) Talik. Raštą tą vartoja ypač Įiersai.
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II Prancūziški laikraščiai patal

pino Rozdestvenskio raportą, at
siųstą carui apie priežastis nepasi
sekimą maskoliškos laivynės. 
Rozdestvensky sako, jog maako- 
liŠki laivai buvo ne tikę, neturėjo 
nė tokią apkaustymą kaip priderė
jo, nė tnkio greitumo kaip reikėjo; 
trįs dalys bombą ne plyšo. Juri
ninkai buvo ne paklusni, didesnė 
jų dalis ne mokėjo su kanuolėms 
apsieiti. Didžiausia gi nelaimė 
buvo — kad vadovystė pateko ju
rininkų nekenčiamam Nebogato- 
vui, kurio prisakymą mūšyje nieks 
ne klausė. Tuom tarpu per pas
kutinius 5 mėtos Maskolija ant 
laivynės išleido 160 milijoną do« 
liarią, japoniečiai gi tik 47 milijo
nus.

Maskoliški sužeisti kareiviai, Į Deutcshui, koksai vyriškis metė į 
palikti ant mūšio lauko ir paimti 
japouieČią, Japonijoj išgydyti, pra
deda grįžti namon. Jie negali at
sigirti japoniečią ir atvirai sako, 
kad be noro grįžta namon, Japoni
joj daug buvo geriau; ne vienas 
grįžta daug apšviestesniu negu bu 
vo pirma. Apie tai rašo net mas
koliški laikraščiai.

Mieste Nizni Novgorod buvo 
beveik toki jau maištai ir kraujo 
praliejimai kaip pirma Lodziuje ir 
Odesoj; tūlą laiką miestas buvo 
maištininką rankose, tik paskui, 
sušaukta iš visą aplinkinią kariu- 
menė,paėmė ant maištininką viršą 
ir parengė minią skerdynes. Daug 
žmonią likosi čia užmuštą, arba 
sužeistą.

t 
t
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II Londono laikraštis ,,Standard" 
patalpino savo korespondento 
straipsnį apie paskutines skerdy
nes Odesoj. Korespondentas už
tikrina, jog tas skerdynes parengė 
tyčia rando agentai provokatoriai, 
kurią, persirėdžiusią, atkako čia 
suviršum 200; daugumas jų prisi
glaudė prie darbininką, todėl ge
rai žinojo darbininkų mierius ir 
turėjo progą juos sukurstyti. Tas 
jiems ir pasisekė. Kada prasidėjo 
maištai ir plėšimai, randas nesiki
šo, davė valią plėŠiantiems, tik 
paskui, prieš beginklius darbinin
kus sutraukė mašinines kanuoles. 
Kaip užtikrina ..Standardo" ko
respondentas, Odesoj laike tų bai
sią skerdynių 7000 žmonią likosi 
užmuštą, o trissyk tiek tapo sužei
stą. Įr

II Guanajuato aplinkinėse, Mexi- 
ko republikoj, nuo debesų praply- 
iimą užgimė dideli tvanai, ku
riuose prigėrė su viršum 1000 
žmonią. Vanduo nunešė daug 
namų, kurią gyventojai lovose 
prigėrė. Užtvinę vandens pavijo 
bėgantį pasažierinį geležinkelio 
trūkį; visi jame buvė žmonės pri
gėrė.

H Sekdama Prancūzijos paveiks
lą, kuri Ryme užlaiko dailės aka
demiją prancūziškiems dailda- 
riams, Amerika rengiasi Čia pa
rengti panašią akademiją ameri
koniškiems daildariams. Ant to 
turtingi amerikonai sudėjo milijo
ną doliarių; ant uždėjimo gi ame
rikoniško knygyno sudėjo 200000 
dol.

•I
J J

Alfabetas netehi ir jo pritaikymas ražtuove arabų, persų, 
turką ir kitą.

Gema klausymą*, kada ir prie kokių ap
linkybių arabai išdirbo knfi£ką ir neechi ra
štus? Ilgai tikėjo, buk arabiškas raštas at
sirado sykiu su mahometoniškų tikėjimu ir, 
buk, kuflškas raštas užgimė mieste Kufoj, 
uždėtame laikuose Omaro, I amžyj mahome- 
toniško laiko skaitymo budo. Nuomonė ta, 
vienog, pasirodė neteisinga. Iš surastų vi
duriuose Arabijos parašų pasirodė, Jog kufi- 
škas arabiškas raštas buvo jau vartojamas 
prieš atsiradimą mahometoniško tikėjimo, 
raštą tą žmonės jau vartojo tą-syk, kada Ku
fos dar visai nebuvo. Porą metų atgal 
Watxstein, mieste Harrare, rado užrašą dvie
jose kalbose, grekiškoj ir arabiškoj kufišku 
raštu. Grekiškasis įtarašas rodo, kad užra
šas tas padarytas 568 metuose, taigi ant 60 
metų prieš atsiradimą mahometoniško tikė
jimo.

Teipjau klaidus pasirodė arabiški šalti
niai ir apie kitą arabišką raštą — raštą ne- 
schi. Iki 1825 m. Europos mokslinčiai, («• 
siremdarni ant arabiškų šaltinių, manė, jog 
raštas neschi yra Jaunesniu net ant poros 
šimtmečių ir, buk, išsidirbo iš kufiško X am
žyj po Chr. gm.. Nuomonė ta, vienog, pa
sirodė klaidi. 1825 m. prancūziškas konsu
line Egipte, Drovetti, atsiuntė į Paryžių jo 
surastus Sakarache arabiškus rankraščius. 
Rankraščiai tie pateko į rankas mokslinčiaus 
de Saucy. Rankraščiai tie buvo rašyti ne
schi raštu ir pasirodė, kad jie prašyti I-me 
amžyj mahometonų metų skaitymo budo, o 
vienas rankraštis, laiškas Osamai, buvo ra
šytas 40 metuose pagal mahometonų metų 
skaitymo būdą, taigi 660 metuose pagal 
krikščionių skaitymo būdą. Taigi raštas ne
schi bnvo vartojamas nuo pradžios mahome- 
toniškos eros ir, rodosi, kad abudu ^raštai at
sirado beveik vienu sykiu. Terp abiejų ra
štų yra didelis panašumas, ką geriausiai ga
lima patemyti ant čia pridėto paveikslėlio.
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II Maskoliški ir lenkiški laikraš
čiai pagarsino, buk laike paskuti
nių laivą lenktynią mieste Kiel, 
ant kurią buvo Vokietijos cieco- 
rius, ant vokiško kariško laivo 
„Frauenlob" susibuntavojo juri
ninkai. Mat buntai maskolišką 
jurininką užkrėtė nepaklusnumo 
liga ir jurininkus kitą kraštą. Ju
rininkai Amerikos kariškos laivy
nas rods dar nesibuntavojo, bet 
jie stengiasi nuo tarnystos pabėg
ti: niekur tiek jurininką nepabėga, 
kaip Amerikoj. Matyt visose lai- 
vynėse yra kas negero, ką reikia 
prašalinti.

H Atsiradus Vokietijoj socijah- 
stams, jie laike rinkimą ėjo išvien 
su progresistais, dabar gi yra vi
sai kitaip, •ocijalulai padeda o*i 
reakcijonierią centram (katalikiš
kai) partijai, kad tik progresistai 
arba laisvamaniai nebūtą išrinkti. 
Toki susidėjimai socijalistą su 
karštais katalikais buvo jau per 
paskutinius rinkimus protestoniš- 
kuose apskričiuose laike paskuti- 
nią Vokietijos parlamento pasiun- 
tinią rinkimą; dabar gi tas pats 
buvo katalikiškoj Bavarijoj, kur 
socijalistai padėjo katalikams per
galėti liberalus.

II Angliški laikraščiai veda smar
kią agitaciją, pritardami susiriši
mui Prancūzijos su Anglija, atsi
gynimui nuo Vokietijos, jeigu tojė, 
pasinaudodama iš apsilpninimo 
Maskolijos, užsimanytą užpulti ar 
ant Prancūzijos, ar ant Anglijos. 
Rodosi, kad toks susirišimas va
karą Europos tautą ir bus pada
rytas, kadangi sumažėjus įtekmei 
Maskclijos, Vokietija įgavo per 
daug didelę įtekmę. •

jį dinamito dombą, kuri explioda- 
vo ir gana sunkiai Deutscbą sužei
dė, Metęs bombą pabėgo, jo ne 
suėmė.

Ii Pradžioj liepos baisios vėtros 
neišpasakytai daug blėdies pridir
bo ant Maršalo salą, Australijoj. 
Vėjas išlaužė palmą ir duonme- 
džią pliantacijas, išgriovė daug 
-triobą. Laike tą vėtrą pražuvo 
ir tūlas žmonią skaitlius.

II Ant geležinkelio stacijos Cars- 
kam Sele, išlipus iš vagono gar
siam reakcijos pasekėjui Pabedo- 
noscevui, stovintis netoli vyras pa
leido į jį kelis Šuvius, bet Šūviai 
tie nepataikė; šovėją suėmė.

II Varšavos citadelėj likosi pa
kartas Steponas Okreja, kuris me
tė bombą į policijos staciją ant 
priemiesčio Pragos. Paskutiniai 
Okrejos žodžiai buvo: šalyn su dės 
potizmu.

II Kaip garsina Berlyno laikiaš- 
čiai, bulgariški pasikėlėliai Mace* 
donijoj, nuo pavasario šią metą 
iki dabar, užmušė 23 serbiškus ku
nigus, 32 mokintoju ir 400 prastą 
žmonią.

II Vengrijos parlamentas užgyrė 
išleisti manifestą, kuriame bus pa-' 
kviesti visi Vengrijos gyventojai 

valdžią, nemokėti 
kariu-

ne klausyti
jiems mokesčią, ne tarnauti 
menėj.

Ii Žemiečiai ir miestą atstovai, 
teipgi atstovai maskolišką 
servatyvą, ant susirinkimo 
kvoj, nutarė prašalinti nuo 
carą Mikaloją, pasodyti ant
mažą jo vaiką, o valdžią pavesti 
regencijai iŠ keturių didžiųjų kuni
gaikščių. Tie, vienog nė doresni, 
nė išmintingesni už Mikalojų

kon-
Mas- 
sosto 
sosto

II Ant rando prisakymo 
galutinai uždarytos garsios 
lovo geležies dirbtuvės, netoli Pe
terburgo. Mat randas pabūgo 
darbininką neprilankią demonstra
ciją.

likosi
Puti-

Ii Peterburge praplito paskalas, 
buk revoliucijonieriai stengėsi už
mušti garsų reakcijos pranašą 
Maskolijoj, perdėtinį stačiatikiško 
sinodo Pobedonoscevo, išlipant 
iŠ geležinkelio trūkio, bet policija 
suareštavo ant to pasirengusias 
ypatas pirma, negu jos galėjo sa
vo miepus išpildyti.

U Mieste Shanghai (Chinuose) 
pradėjo boycotuoti Amerikos ta
voms. Vist chiniški preke jai pa
žadėjo ne pardavinėti ir ne laikyti 
savo pardavinyčiose nė jokią iš 
Amerikos paeinančią tavorą. Mo
kyklos, neiŠkiriant augŠtesntą, iš
metė iš Amerikos paeinančias kny-

H Kadangi maskoliškas laikraš
tis „Slovo" ne paisė ant Trepovo 
uždraudimo ir patalpino straipsnį 
apie atsibūvantį dabar Maskvoj 
žemiečių susirinkimą, Trepov per 
mėnesį laiko uždraudė laikraštį iš
leidinėti. Laikraščiai „Novosti" 
ir „BirževijaVedomosti” gavo pir
mą persergėjimą.

II Pereiją nedėlios dieną Pary
žiuje visokią kraštą anarchistai at
laikė didėlį susirinkimą, ant kurio 
buk nutarė pirmiausiai prašalinti 
nuo kelio Išpanijos karalių Alfon
są. Tas vienog ne lošia didelės 
rolės; didžiausiu laisvės priešu yra 
ne Alfons, bet caras Mikalojus.

ii Maskolijoj laukia vėl bado me
tą. Tūlos gubernijoj, dėl stokos 
lytaus ir karščių* javai išdegė teip, 
kad nėra ką rinkti, gyvuliai neturi 
pabaro, kadangi pievos išdžiuvo.

U Išpanijoj, miestuose Sevilla ir 
Salamanca, dėl vargo, užgimė dar
bininką maištai. Sevillej darbi
ninkai užpuolė ant duonkepią ir 
veržte veržė duoną.

U Į Valenvią, Išpanijoj, atkako 
amerikonišką astronomą komisi
ja, tirinėti saulės uftemimą, kuris 
pietinėj Išpanijoj bus 29 rugpiu- 
čio.

ii Serbijoj atsibuvo parlamento 
pasiuntinių rinkimai. Išrinko: 56 
rando šalininkus, 24 tadikalus, 8 
nacijonalistus, 2 socijalistu, 3 li
beralus.

-I Čekijoj, mieste Reicbenbach, 
Huebnero dirbtuvėse atsitiko 
smarki; expliozija, kurios 30 dar
bininku likosi sunkiai sužeistą.

II Italijoj, aplinkinėse Palermo, 
anglią kastynėse atsitiko smarki 
explioziįa, kurios 12 darbininką li
kosi užmuštą.

H Baisus ledai Vokietijoj, ap
skrity j Hofgeismar, su visu išmušė 
javus ant lauką.

šką tikėjimą, paskui arabai išplatino plačiai 
terp vientikių mahometonų. Tokiu budu 
išpuola, kad arabiškas raštas yra vėliausioji 
forma nabatėjiškojo rašto.

į '
' b) Arabiškas raštas.

raštas yra jauniausiu semiti- 
Įos raštu, išsidirbusiu iš seno 

Atsirado jis pirm atsi-
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II Caras Mikalojus, po žandarą 
prižiūra, išsiuntė į Užkaukaziją 
didijį kunigaikštį Mikaloją. Jį 
apskundžia už susidėjimą su Mas
kolijos revoliucijomenais. Matyt 
blogai Maskolijoj, jeigu net kuni
gaikščiai priguli prie revoliuęijo- 
pierią; jie susideda su revoliucio
nieriais todėl, kad mato, jog caras 
negali jau jiems tiek gero duoti, 
kaip iki šiol..

II Maskoliški sektantai ducho- 
borai, kurią dalis porą metą at
gal persikėlė į Kanadą, rengiasi 
vėl neŠdintiesi iš caro valdomos 
Maskolijos. Duchoborai gyvenan
ti Jakucko gubernijoj (Siberijoj) 
parduoda savo nekrutančius tur
tus ir rengiasi visi persikelti į Ka
nadą.

Arabi 
škoe rašto 
aramejiško alfabeto, 
radimo mahometoniško tikėjimo Arabijoj, o 
paskui tapo vienaitiniu raštu m ah ome toni
ško tikėjimo; drauge su nauju tikėjimu, iš
siplatino į visus kraštus. Labiausiai išsipla
tino jis Arijoj, kaip antai: Arabijoj, Mažo
joj Azijoj, Syrijoj, Persijoj, Afganistane, iš

T

l J

Dai
Ht

4

t

Ha (V 2

T»

Senas kufiika* arabiškas alfabetas.

dalies Indi jose ir Mongolijoj. Iš Azijos jis 
prisigriebė į šiaurinę Afriką, išsiplatino Ta

JuUi,
Pavidalas Uutižko ir neschi raitą (iitrauka iš Korano). 

(Kairėj — kuflikas, deiin4j — nesohi).

(Arnar Ii Muhamad) 
Pasakė man Mahomete Die- 

allafiu! la illaha illa huva, l-hayu l-kayyumu. 
vas! Nėra Dievo apart jo gyvenančio amžinai. 
Nazala alaika l-kitaba, ba Ihuk mussadika, li- 
Jis davė knygą teisybės, kad mums Įiarodyti, 
ma baina yadaihi wa anzala t'-taurate wa 
kas jo rankose ir davė Torą« ir 
V-indschila.
evangeliją.

Apie paėjimą arabiško rašto mokslinčiai 
ilgą laiką prisilaikė klaidžios nuomonės. Ka
dangi arabiškas raštas atsirado Syrijoj, kad 
syriškame rašte bent tūlos literos labai pa
našios į kufiškas arabiškas ir kad abiejuose 
raštuose po 22 literi ir kad literos viena po 
kitai eina vienaip abiejuose raštuose, tai de 
Saucy pirmiausiai išreiškė nuomonę, Jog ku
fiškas arabiškas raštas išsidirbo iš syriško 
estrangelo. Iš tikro, iš visų semitiškų ra
štų, žinomų laikuose de Saucy, didžiausias 
panašumas buvo terp arabiško kufiško ir ra
što estrangelo. Nuomonę tą paskui priėmė 
kiti mokslinčiai.

Bet 1880 metuose, vidurinėj Arabijoj, 
EI Gedžros klonyj surado nabatėjišku raštu 
padarytą užrašą, kas rodo, kad pirmame am
žyj po Chr. gm. Arabijoj vartojo nabatėji- 
šką raštą; tai užgimė klausymas, ar terp ara-

(Toliau* bus.)

|| Korėjos ciecorius atsiuntė į 
Ameriką du specijališku pasiueti- 
niu papirkinėti čianykščius laik
raščius, kad, jie pritartą paleidi
mui Korėjos delegatą prie sanda
ros tarybą terp Maskolijos ir la- 
ponijos. Žino mat jau ir Korėjoj, 
kokio vaisto reikia išgavimui pri
tarimo Amerikos laikraščių. Jie 
geriausiai tarnauja idėjai už pini
gus.

D Neseniai pasimiręs Tilžėj gy
dytojas, Dr.Gobureck, paliko 250- 
000 Markią fondui, ii kurio besi
mokinanti augltesnią mokslą stu
dentai galės gauti be paluką 
paskolą ant pabaigimo mokslo Vo
kietijos augltesnėse moksliškose 
įtaisose.

t Vokiškas specijaliŠkas laikraš
tis ,,Deutsche Medizinische Wo- 
cbensĮchrift" garsina, buk du vo
kiški daktarai išrado vaistą panai
kinimui skaudėjimų, galintį užstoti 
chloroformą ir kokainą, bet netu
rintį jų vodingų ypatybių. Nau
jam vaistui jie davė vardą ,,Ay- 
pine".

Vietines Žinios.

|| Kadangi Maskolijoj iždui ant 
karės ir po karei reiks daugiau pi
nigų, tai iždo ministerija rengiasi 
uždėti specijališkus mokesčius nuo 
metinių gyventoją įplaukimą ir 
nuo palaiką, kaip tai yra Vokieti
joj- II to šaltinio randas tikisi 
per metus surinkti 50 milijoną do- 
liarią, ko pakaktų bent ant mokė
jimo palukų už užtrauktas svetur 
paskolas ant karės vedimo.

|| Baisi audra ir vėtros veik su
viro išnaikno lauką vaisius provin
cijose Saragossa ir Carceres, Išpa
nijoj, nors ir be to gyventojus čia 
kankino badas. Randas, dėl sun
kaus varguolią padėjimo, bijosi 
maištų. Prekės valgio produktų 
neišpasakytai pasikėlė.

II Kaip paduoda Paryžiaus laik
raštis „Pelit Bleu”, ant mečeto 
(mahometoną bažnyčios) kiemo 
Konstantinopoliuj, išėjus Turkijos 
sultanui iŠ mečeto, koksai vyriš
kis metė dinamito bombą, kuri ex- 
pliodavo, bet expliozija sultano ne 
pasiekė.

II Bulgariški pasikėlėliai Mace- 
donijoj, aplinkinėse Salonikus už
puolė ant kaimų Baltina ir Gra- 
dešnica ir visus jų gyventojus, vy
rus moteris ir vaikus, išskerdė; 
skerdynės traukėsi per visą naktį. 
Atkakus turkiškiems kareiviams, 
bulgarai pasitraukė, bet turkai, 
vietoj gelbėti žmonis, pradėjo 
deginti kitus kaimyniškus kai
mus. /

H Vokietijos randas ohcijaiiškai 
pagarsino, buk vien berželio mė
nesyj šių metų, gyvenanti vokiš
kose valdybose Kameran tauta 
Njaume suvalgė 2000 negrų ir 8 
baltparvius žmonis. Vokiečiai ne 
įstengia padaryti galo toms žmog- 
ėdystėms.

II Halsingforse, Finlandijoj, ei
nant iš senato vice-gubernatoriui

— įtaisose Merle & Heaney.nuo 
šeštą lubų į elevatoriaus skylę nu
puolė 20 m. darbininkas, Karolius 
RumŠa. Vaikinas nusilaužė spran
dą ir gal atseis jam mirti.

— 9 metą James Rynn reikalau
ja nuo gyvenančio pn. 256 Madi- 
son str. M. R. Lovet.to, kurio šuo 
sukandžiojo Rynną 15000 dol. 
Nežinia dar, kiek pripažįs jam sū
dąs.

— Italijonas Graciano Scarlata 
apskundė E. W. Walserą iš Au- 
stin į sūdą už tai, kad jis, važiuo
damas automobiliu, pervažiavo 
Scarlatą. Už baimę ir kančias ita
lijonas reikalauja 10000 dol.

—;Chicagos socijalistai nuspren
dė padėti Maskolijos revoliucijo- 
nieriams. Jie ŠuŠauks susirinki
mą apsvarstymui, kokiu budu bu
tą parankiausia rinkti pinigus ant 
maskolišką revoliucijonierią nau
dos.'*

—| Ant kertės Emerly str. ir 
Ashland avė. policijantai rado bai
siai župiaustytą 45 metą Joną Tes- 
nerą. Nugabeno jį įligonbutį, kur 
jis, pe atgavęs sanmonės ir pasi
mirė Be abejonės supjaustė jį 
plėšikai.

— Beturčių nakvynės namuose 
pn. 3128 State str. nusinuodino, 
35 metą atkakęs neseniai iš San 
Francisco Charles Carey. Vargas 
ir stoka darbo privertė žmogą 
griebtiesi nuodą.

— Pereitos nedėlioš dieną, ant 
kertės 39 str. ir Indiana avė. siau
tė gana didelis gaisras, kuris išnai
kino penkis medinius namus.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 627 ypatos, taigi netoli ant 
200 daugiau negu užpereitą. Ta
me skaitliuje buvo 340 vyriškių ir 
287 moterys. Daugiausiai mirčių, 
nes 150, buvo nuo žarnų uždegi
mo, nuo džiovos 73, nuo širdies li
gų 57.

Tautiečiai ir Tautietes.
Atsišaukimai Lietuvių Laisva

manių Susiv. tilpo visuose rimtes
ni uose musą laikraščiuose, todėl 
juos matė visi sumanesnieji© lietu
viai skaitanti laikraščius. Kiek
vieno sumanesnio lietuvio pareiga 
praplatinti tuos atsišaukimus terp 
savo pažįstamą ir draugą Ameri
koj ir Lietuvoj. Norinti gaut tą 
atsišaukimą, tesikreipia prie sek
retoriaus Susiv. Liet. Laisv., ku
nigo Dembski, 328 Federal str., 
Philadelphioį; atsišaukimai tie, 
ant pareikalavimo, bus atsiųsti 
be jokio kašto lygiai Susiv. Liet. 
Laisv. sąnariams, kaip ir prie įo 
neprigulintiems.

J. Naujokas.

Draugyscziu Reikalai
LietuviszkaM Pikninkas.

Chicago. Dr-ve Bzv. Kazimiero K*r. 
turės savo metini pikmnka nadehoj 13 
rugpiuezio. Bėre m ano darže. Riveretde, 
III. Prasidės 9 ryto. Inienga 25c. po
rai. Visus lietuvius ir lietuvaite* szir- 
dingai kviaezia atsilankyti, ne* szis bu* 
didžiausias ir gražisiuias pikninkas, gra
žus didelis daržas pilnas visokiu zabovu, 
didels šiokiu platforma, grejis geriausia 
muzika. Visus užpraszo.

Komitetas. 
(II-VIII).

Pirmas Didelis Pikninkas.
Havsrhill, Mas*. Draugyste Bzv. Ka

zimiero Kareiviu parengė Pirma Dideli 
Pikninka, aubetoj po pietų, 12 d. rug
piuezio (Augusi) 1905 m. Girele Mont- 
calm Camp. Prasidės nuo pirmos va 
landos ir trauksis iki vėl i vai nakczial. 
Vieta yra labai puiki ir yra terp Haver- 
bill tr Lavrense, važiuojant senu elek- 
trikiniu keliu ant Riverda!e ui. Užpra- 
•zome viau* lietuvius ir lietuvaites isz 
aplinkiaiu miesteliu atsilankyti kuo- 
•kaitiingiaukiai ant saito puikaus pesi- 
hnksminimo

Komitetas.

Antraa Metinis PikninkM.
Chicago Dr te Bzv Franciszkau* 

Beraf. parengė pikninka nedalioj, 8 d. 
rugpiuezio, 1805 m Reissigs darže, Ri- 
vereide, 111. Prasidės 9 vai, ryto. Mu
zike pirmo* kliaeoe ir visokios žaisme*; 
Inženga vyrui su motere 35c. Važiuo
jant reikia issti 12 ui. karus iki 52 avė , 
o nuo ten La G range karu*, kurie nuvesz 
iki paežiam daržui.

Ssirdingai kvieciia visus atsilankyti 
Komitetas.

(4—VIII)

Pikninkas.
Mendan. Conn. Dr-te D. L K. Gedi

mino parengė puiku pikninka Shuting 
darže nedehoj, 8 d. rugpiuezio; prasidės 
11 vai. ryto; bus puiki muzika ir viso
kios žaismes, teip kad kiekvienas galės 
smagiai pasilinksminti. Inejimas dykai 
visiems, svecziai is* kitur bu* laukiami 
ant geležinkeliu slocziu.

Visus lietuvius, vietinius ir te aplin
kiniu — Ne« Britai n, Waterbuno, New 
Heveno ir Walingfordo ssirdingai kvie- 
czia atsilankyti.

Komitetas.

Antras llldeli* Pi k n In kas
West Pulltnan. III. Drte Atradimo 

Scv. Kryžiaus pareore pikninka^nedelio- 
je, • d. rugpiuosio Pauls darže, 123 ui. 
Pikninkas prasidės 9 vai. ryto ir trauk- 
sis iki 10 vai. nakties. Bus pulki muzi
ke ir visokios žaismes, terp kitko lenk
tynes tnenrinu ir vaikinu. Daržas pa
rengta* puikiai ir pilnai pavesiu. Kvie- 
cria skaitlingai susilankyti.

Paįleszkolimai.
Pajieszkau savo trijų broliu, Jono, Ig

noto ir Petro Dumstu, Jonas 3 metai at
gal gyveno Waukegan. III.; Petras Bt. 
Charles. IIL, o Ignotas du metai atgal 
gyveno pietinėje Afrikoje Cape Tovn, 
poem* iss Kauno gub., Sziauliu pav., 
Bzeduvos narap., Gimbogaloa kaimo. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu

Donat Dumtas, 
109| N. O! i v* st.. Los Angolos, Gal.

Pajieaskau **vo tėvo Viktoro Sabu- 
esio, Kauno gub., Raseinių pav. ir per., 
Pakalnupiosod, 8 melai kaip Ameriko
je. pirmiau gyveno Thomas W. Va., 4 
menesiai kaiptevažiavo in Chicago, III. 
Jis pau 
adresu:

ar kaa kitaa taikais duoti tiaia 

r.
Antanas Sabu tu

Ooketon, W. VaBoz 154,

Pajieszkau Franctekaua Ragauskio, 
Kauno gub., Sziauliu pav., Bzaukenu 
miestelio ir parap. ir Antano Vatszvilo, 
Kurtu venų parap., turiu prie ju labai 
svarbu reikale. Jie patys ar kaa kitaa 
teiksis duoti žine adresu:

Fel Norgaila,
21 Warren st., Sommerville, Mase.

Pajieszkau savo brolio Igno Vatevilo, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Puasaloto 
parap., 14 metu kaip Amerikoje, pir- 
miaus gyveno New Yorke; teipgi pa- 
jieazksu Zigmanto Punkrio te toa pa
eitos parapijos. Jie patys er kas kitas 
teiksis duoti žinia adresu:

Petras Vatevilo.
793 St. Clair st., Cleveland, Ohio.

Pajieaskau kunigo Juozapo Griciaus, 
buvusio kitados Bostone. Ji* pau ar kas 
kitas teiksis duoti žine adresu:

Domininke* 8iama*.
Boz 83, Barnatable, Mas*

Pajieaskaa mvo dvieju drauru Jono 
B u loto ir Mikolo Kaocieriaus, abudu Su
vaiką gub., Marijampolės pav., abudu 
gyveno Stoti joje Blantyrej* ir Juozapas 
Danielių* pajiaazko draugo Andriau* 
8tudln*kio,4 metaiAmerikojs isz Suval
kų gub., kaimo Girininku. Visi jie tai 
alsissaukta adresu:

Adomas Litv.nas,
4038 Edgsmont St., Bridssburg, 

Phiiadslphia, Pa.

Pajieszkau apsivedimui merginos ar 
naszlss lietuves er latves protnstoniseko 
tikėjimo, nuo 25 iki 30 metu senumo su 
kokiais 1500 Ass turiu ferma, estu 30 
metu mum, negeriu svaigineneztu gori
mu ir nerūkau. ŽingeidaujaDezios teik
sis kreiptis adresu:

Kris. Seiksman,
200 Fostor st., Merrill, Wis.

Pajioszkau savo brolio Jono Jankovi- 
cziau, Kauno gub.,Panevožio pav , Pam- 
j»enu perap, Jurgionu sodos. 9 metai 
kaip Amerikoje, 2 metei atgsl gyveno 
*Mlo'Newarko ant farmo*; aaz neseniai 
pribuvau isz k rajau* ir turiu prie jo la
bai svarbu reikale. Jis pau ar kas kitas 
teiksis duoti žine adresu:

Antanas Jankeviczia,
111 Oregon st., Merrill, Wm.

Pejieszkau J ievos Bals nesiutęs. Bu val
ku gub., Punsko parap., metai kaip A- 
merikoje., Ji pati ar kas kitas teiksią 
duoti žine adresu:

Mis* Ona Žemaitis,
Atlantic Oity, N. J.Rudo! f Hoiel,

Iszieidimas Dieninio Liet. Lmik> 
rumrezio atidetae.

Kadangi skaitlius staiSMukusiu sn no
ru apturėti dienini laikraszti yra mažes
niu negu buvo tikėtasi, tai iszleidimas 
minėto laikraszezio Ūpo atidėtas. Isz 
leidimui dieninio laikraszezio būtinai 
reikia 10000 skaitytoju, kurio skaiUiaus 
sUisMukusiu skaitlius toli nepasieks. 
Matyt priežaaczia tam yra terp žmonių 
laukimas nsuju perversmu tevyeeje;

•saukiame.
J. Naujoku and O*.

Springfisld, IIL 1 d. szio menesio pa
simirė czion Juozape* Czekavicze, M n. 
amžiam nuo sužeidimo pirssto, pasirgęs 
3 Mnvaites Springfloldo ligonbutyje; dir
bo jis Di verdon kMtyasse ir prigulėjo ie 
apdraudimo draugyste ir draugyste Rair- 
dies Pono Jszuso. Szormsnys atsibuvo 
3 d. szio menesio su pamaldomis; palai
dotas ant airiu kapiniu. Tėvynėje pa
liko senus tęvuosius.
• Stirdies P Jezuso sąnarys

' ■ . F. Gavronskia.

LietuviMzkaM Agentus.
Reikalauja 1000 darbininku vedusiu ir 

pavieniu ant geležinkeliu, algos auot? 
iki 82 25 1000 darbininku in M ic b i ga
no ir Wiscon»ino pabrikus ir giria*, pa
prast* mokestis *35—X OC —jt uieinte' 
kožnoje szakoje, teipgi darbas mieste 82 
per diena.

J. Lucas,
Room 18, 157 Wa*hington st, Chicaro.

(28—VII 25—VIII)

Reikalingas prie ofiso vaikinas, szae- 
kantis lietuviszkai ir lenkiszkai ir ga
lintis sziek tiek raszyti angliszkai. At- 
siszaukti su paliudijimu.

• C. Falk, 
2)9 Sebor st., flat 5. Ghieago, LIL

(28—VII)

Lietuviai Temykite.
Tunu parcUvimui gers Mliun* iieUi- 

viu apgyventoje aplinkeje pnesMis 
Cra.De Oo. 545 8o. Caoal st.; lyses yra ant 
2 metu, rando* 145 00 ant menesio, bet 
duo raudau ninku surenku llė.OOper sne- 
Desi; biznis gerai iszdirbtaa Taria urnai 
Iszvažiaoli, almsMukite tuojau*, o pirk
aite pigiai. DMižiDokite pa*.

Ant perdavimo šaitane* geroje lietu
viu apgyventoje vietoje, bisnia nuo se
nei issdirbtes. Savininkas turi i**va
žiuoti in Lietuva dėl szeimyniezku rei
kalu. auiszaukite pas.

Geo Festhnz.
549 8. Ganai st., Ghieago, liL

(4—VIII)

Lietuviai tempkite.
Parduodu labai puiku sali u n* lietuviu 

apgyventoje apygardoje, nuo seniai bo
sinis iszdirbtas, bet būdama viena ne
galiu laikyti, kadangi motenszkai yra 
sunku vienai viską apdirbti. Norinti 
ingyti ta puikia vieta teiksi* atsiszaukti 
ir persiliudyti pas

Ane Žiliene,
593 Gana) cor. 14th SU, Chioagn, IIL 

(28—VII)

Piriai ant pardavimo lotai ant Morgan 
st. arti dvieju bažnyeziu. Teipgi getas 
namu prie pat hetuvtszko* bair.yasMS. 
Dasižinokite „Lietuvos" redakcijoje.

Aukos reikalams revoliucijiata 
Judėjimo Maskolijoj.

’ Isz Bier Hill Pa. M. Klyviacka •!; 
J. Dsounas, Aniel. Dantiniene po 50c ;
viso 82.00

1m Benld, III. Sušukavo: V Sunkus 
85.00; R. Putnia, P. Ontrovakia. Jur. 
Paplauskas, E. Zigmantas, F. Ragdane- 
kia, P. SalaaseviOM po 81.00; J. Gusevi-

esi u lis, V. Giraitis, J. Kaptarauskas, A. 
Savickas, V. Žukauskas, J. Baniulis, P. 
Danelavicse, A. Baltrusziene, II Raaie- 
liene po 50c.; J. Zubavicze 40c.: ▼. Gu 
taus kis 30c.; M Ostrovskiene. A. Pai- 
ssiene, A. Krukauskas, J. Rais, J. Eke- 
laitis, M. Zigmontaite, K. Mscziulis, B 
Macziuliene, M. Radsevicse po Z5c.: J. 
Tanikis 15c.; K. Maesiulis 10c.; J. Smit 
5c ; viso tžO.ŽS, 14c,'jjnsiuntimo. Lse- 
kssi 130.11.

„AU8ZKOR” Or-tee fondas

jaunuomenei.
Ant vestuvių Demikie, Ohioagoj, sė

dėjo.
F. Drmiktell 00; A. Demikts 50c.; F 

Žemaitis, J. Bruže vieše, B. Jurgaiias, J. 
Buugaitis, A. L’sas, V. Urbaivis, F. 
Bzcziuka. J. Kuraitis po 35c ; O. Žessai- 
cziuta, J. Žebrauskas po 10©. Visot3.‘, 
kassta; paeito 10c. Lieka viso iab* 
«3.«0.

Ant rando* geras, ruimingas, su vtem 
parankamais sztebelis; kreiptis reik** •• 
.Lietuvos" Redakcija.

Cra.De


LIETUVA
Aukok kankinttaianiM

Surinktos aai vestuvių Vsrekojo, Cle- 
volud, Oh

M. Saoevicae, J. Žalonia, J. Stirbis, G. 
Žydonii, F. Žlibinu, K. VarekoJIs, J. P. 
Grilo, Ona Grruene po 50d.; M. Jakubo
nis 31c.; Barbora Varokojiene, L. Ber
žinis, K. Skukauskaa, A. Jagminą, A. 
Dominaiti* po 25c.; Magdelena Vareko- 
jute. Ona Andriuitiute, Teofilą 
caiene po 10. Viso labo 48. S6

Sacevi-

Temykite!
Praneštu mvo pacientams, jog pagal 

ju pora persikeliu nuo L d. rugpiuegio 
pa. 46308o. Ashland avė.; teip <t lanky- 
sluoei aptiekoje poeo Leetciynsklo, 3315 
8o. Morgan ui., tinkamose valandose.

Su guodone,
Dr. M Kahn.

2514 Lincoln sv.

Pabaiga gyvenimo
Labai garsus vokiškas gydyto

jas tikrina mums, buk žmonija vi
siškai išnyksenti ubo paviršiaus 
žemės dėlei džiovos, Šiądien kas 
septintas atsitikimas myrio yra 
plautinė liga, nuošimtis tas auga 
su kožnu dešimtmečiu. Taigi kaip 
ilgai tas tęsis, kol apimtas liks 
kiekvienas žmogus Šitos baisios li
gos? Perai tos li^os neišpasa
kytai lengvai įeina į musų kūną, 
ibet jei skilvio syvai yra sveiki, tai 
Šitie perai urnai liekasi visiškai iš 
pamato išnaikinti. Jei šituos sy
vus užlaikysime pilnume pajiegos, 'j 
tai perai taps užmušti tuoj aus po 
įsiveržimui kunan. Trinerio Ame- | 
rikoniŠkasis Eliksyras Karčiojo i 
Vyno yra vienintėliu, žinomu vai
stu, kuris tą tikslą atsiekia, ka
dangi veikia tiesiog ant skilvio, 
sustiprina jį ir gelbsti skirstymui _____________________________ 
syvų, tokiu badu darvdamas tvir- 5|>o v*nduo «*ižemė*.p® vm ir viriui* *«- \ . ... w>_ ,___ 1______ IA—.
čiausią atspirtį džiovai ir visoms 
užkrečiančioms ligoms. Suveda 
grumuliojimo organus į normališ- 
ką, sveiką ir aitrią veikmę, išgy
do visokias ligas skilvio, kraujo 

_ ir nervų. Gaunamas visose 
aptiekose arba pas patį pabrikantą

. Juozapą Trinarį, 799 So. Ashland 
avė., Chicago, 1114

Saugiau ir geriau
NEGU INDELEI, ABLIGAI AR BANKOS.

Patyrimas parodo, kad kokią įdSIybę nepradėtum, įdėliais, abligait* ar Handėliaie 
baukotse, tai tavo pinigai negali atnešti nė mažiausios dalie* pelnų nulyginus bu tuo, ką 
jie atneėa įdėti į abelnoe pirklyboe nankrovą.

Męs turime ypatingą skyrių. iSjieėkojimui užganėdingų vietų uždėjimui krautuvių: 
Jei turi kapitolo 1300.00 ar daugiau ir vidutiniėką gabumą ant pirklybės, tai męs 
galime tave pastatyti į tokias sanlygas, kurios Įiadaris tave pasekmingu pirkliu sulyg 
mųsų sumanymo.

LYON BROTHERS,
Geriausi Aplamiški Pardavėjai Visokių Abelnų Tavorų Amerikoje.

Madison, Market ir Monroe ui.
xxxxx>o<xx>c><xx>oo«xxxxS«S INSTEIGTA 1872 ^xxx^xxxxxx>ooooo«xxxx>jo

•Visokį tavorai reikalingi ant rudens ir žiemos jau yra gaunami pas mus.

mės. Rusižkai t>«r*Aė Rutekln's*. Vertė Dru- 
K». Ižteido T M.D., Chiesgo. UI.. l«n.pusl.31 

paveikstelteis. Aprteo vi*** vandeu> 
Crmalna* ir veikme*: fczip H* persikeiči* Ir 

I* in viriu ir tėtei įverta debesius. <tel«*stai 
padangėse atvėsę, keičiasi in vandenslatelius 
sr sniego lusteliu* ir vėl krinta ant žeme*, to 
kurtoa buvo pakito* ir čia sniegas kartai* už 
dengia čiel** kairaus Ir laidoja savo pusnyse 
žmones ir gyvulius, paskui tirpdant* nuo sau
lė*. keičiasi in vandeni ir užlieja taukus, ižrė- 
žo rsvu*. upe* ir upeliu* ir kavojasl po žeme, 
kur vėl veikla ta pati įtarta, ka ir ant vifaus 
žemės......... . .... ...........  !<»»■

5U« Žemte Istorija. P*r*» S. M tetekto T.M. D. 
Chicago. Iii.. I9W. pusi. M. Su paveikslėliai.
Pagal moksliėka įkyrima apnteyta k»ip ir per 
kiek amsia tvėrėsi žemė, kokia ant joa pir-

DR. B. M. ROSS
Danea.ru visiem kad ežiose die
nose a&z perkėliau savo ofisą ant

Naujausios Knygos.
33 Oyvsalmo Vaizdeliai zuškiedan t i ii altuonlu , 

sekančiu gražiu pasakaičių: Atsisveikinimą*;
— Vagiai — Ka* kalite; — Gatve* vaikai; — ! 
Paparčio žiedas;— Mzlko sargas; — Sigtedte;
— KeieiVto. Chieago, III. 1903. ptel. 9*13c

0(1 Ltotavilkoa P«*ak<ė Yvairtoa. Dali* III. 8a 
rinko D-ra« BasauaUčius Chicago, IU.. HMM. I 
pusi 3*3. Telpa čia IBS gražiu ir labai juokingu i

70 LietsvUko* Pasato* YvaMsa. Dalis IV. Su. 
rinko D-ras J. Basanavičius. Chicago. III Itua. ; 
pusi. jse. Telpa čia 134 labai gruzine ir ūži-Į 
masčios im-ake*. bovijančlos kiekviena skai- ■ 
irtoje ir klausytoja j........................Il-V.~
Dnztuoee apdaruose  ............................*1.90

manėuvi pasato**, bosįi 
L SZ*OJ* *r klausytoja j

Drutut**- npiiaru.'se ................................
97 Pnmoks.ai UaaintHj* ir Teisybė* utoukiioėti

V galvočiu visu. aiškiu chieago. B!.. l**l pus

(107 Ar vyakupa* Valančiu* [ V*l*nč*u»ka»] ne
buvo vlliugu lietuvy*!**’ Paratf kn. Demh- 
skto. UUeido Susivienijimą* Lietuvi* Laisva
maniu Anzet., Chicagu. III . 19U1. pu»L 37. l.Tc

OHOEthnologiia arba mokslas apie žente jautas 
Pagal Dr. M Haberiandta namie 8ernaa.

Į Chusago. Hl ISOS. pust. 0B7 Yra lai ivarbiaa- 
aia mokihika knyga apie visa* musu Į»*aa- 
les žmonių veisles. J i parodo v U* vteip* ''- 
čtu. visu žemes krtetu ir net mažiausiu ante
lių žmonis Ir ju paveikslu*. Apraio ju kilme* 
parva. tikėjimą, papročiu*, nžaiemima ir atei
na! viską. Ii patilpusiu paveikslu matysite 
žmonių gražiu, prastu ir biaurtu. tulu visas 
kūnas plauksi- apžetos veidas į bezdtionae

pažvvlgu* į tuja žmonia veislių veidu*, ranto
me dideli nevivuuduin*. tada artine kurie 11 
ju yra penalu* paveik*lui Dievo. Ka* nori 
pilnai pažinti žmonių utortja tegul perskaito 
lia knyga. Preke neandarytoa....... IV. OO
Apdaryta gražiuose ir drutuoee sudiaao spda-

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE *T. 
ROOM 500. 5TO FLORO

CHICAGO. ILL.
Czionai su dadejimu vvsiriu elektro- 
K>dancziu niaazuiu ir mstnunentu, 
aunu pasireuges priimti ilgumus ir 
isrtirti ju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su viru s* metu ass savo 
praktika pasgvencziau vien ant gy- 
dvtno užsisenejusiu hgu ir pertai 
szendien esu pasekmin^iausiaa spe- 
cijalistas visoj Chicaęoi. Mano gy- 
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj, 
nes jos yra mano tarautos ir man 
vieoam tik žinomos. Per lataika 
arba asabiaakai duodu rodą dykai.

PREKVSTEi ****1 »' tav»m,__ _____ . aiulludiUię toižtnigiMtą, 
gromatoms drukuojatnų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Koznam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu 
Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra Šim- 

tai visokių daiktų paveikslai ir prekes, 
r . - ;-.i-t.uv

k. .1- ' , o pu kr-, į>ii. inaiiiiau'ii
- ■ ku ■

Č1L1 ( vi>us Aini riko;*, miestus.

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

MAKJA DOWlATr

nori tutėn gražiu, juokingu ir pamokinančiu 
skaitymu, tegul nusiperka lia knygele, o tarė* j 
ka papa-akoti ir ant kiekvieno klausimo mo
kė* duoti Ūminiing* atsteyma................ iSOv į

1OO Pateka apie Kantria Alena, kuri per 9S
metu va.kViodajna po svietą daugybe bėdų ir 
vargu ilkentėjo. Chicago, III. 19M. pus L 08.4JO« • , 

11-4 Ponas lt Hemas. Chicago, DL 1904 pusi. M.
Apysakaite L. Tolstojau* ii gyvenimo masko- Į 
Uaku kaimiečiu; žiMteidi norinčiam susina- i 
žinU su buriu ir ssnlygoms gyvenimo masko- . 
Įteka kaimiečiu; ji verčia skaitytoja jausti ' 
drauge su pet*levais varru žmonėmis.... 15c 

•79^ Robinsoną. Kruaiua. Graži ir moraliika pa- ;
saka Antra pertaislla laida. Chicago. 11L 
1903 pUsL 83........ J.........................................8Se

t**.*. Žracu- Nepliuiki*. Vvrtė te Jvedižko bėri* 
Chiotco. 11L, I8B9. pusi. 23, Graži spjutkėlė: 
lt*ip turtingo pr-kėjo sunas s p* įvedė s. v*r- 
iZiOKs tnenema ir biniia*rtau gy t v no už kiliu, 
su turtingoens apslvedoaiv*..............  lOv

210 Dėde žtvažiav*. Kora«ii> viename akte. 
Panai tonkiėka šulais* K, B-* ir M. P-t*. Chl- 
caco, IU. 1902. pusi -52. Šita komedija buvo 
keli* kartus loėta Itetuvtekos draugystes Pe
terburge. Maskobjoje. JI yra maakolteko* 
valdžia* oenzuruoia ir todėl ja galima ir į 
Lietuva paraiu.ti, Maskolljos valdžta jo* jar- 
(iuntimo nedraudžia............................ 2O«

• teikis. Nalkovski ir kitu* sutaisė A*erna*.C%i 
rago. IIL 1800 ptel. Su p»velk»lėltei». AL 
(ktai ir suprantamai sprako visa musu žente, 
jau pavidalu, dtdutna ir platuma, tos kalnu*. 
)ti vardu*. *ug(ti vulkanus ne-tanriu* to *ave» 
ugnį; ta kokiu sluogsniu susideda tente kur ir 
klek joje anglių, geležie*, aukso, druskos Ir 
kitu mineralu; kiek mariu, eteru. uptu; ju 
vardai, plotis, gylte: koki kurtuose vandeny* 

. suru*. prėski, sakius ar kartu*, koki juoee gy
vūnai gyvena, ir tt. Kiek kurioje teroėje yra 
gyventoja; koki ju tikėjimai, kalboa, papro
čiai. ussiėmimal. pramonė* ir tte*o*;koki mie
stai, su kiek gyventoju, pabnkn, pramonių; 
kur koki orai (a)čtal. karščiai. Itetu* ar gie
dro*; kur koks ilgi* dieno* jr naktie*: kur vi
sada vra lygi diena Ir naktį*, kur saulė per ke
letą dienu nenusileidžia iria neužteka, ir 
tt. Preke................. ... ......................... (U <»<>
Apdaryta............................ .................... Žti5O

055 Istorija abelna. Dali* I Paražė Liras A. 
Bacevičia. Chicago. IU.. 1904. ptel 498. Su pa
veikslais. Apražo viską, kas ant svieto dėjosi 
nuo laiku skž’ prie* Križtaus gimimą iki 

146 po Kri»taur gimimui.........  41.4MI

728 W. I8th HtreeL 
Am keliu sanvuciiu issvažiuoju ant 
vskaciju ir in oAsa atsilanko tik fpa 
nedelials ir ketvertais nuo 8 iki 11 ryt

Telefonas: Canal 7002.
Teiefonvot rali m a le> kiekvieaoe 

aptiek oe.

Kaulai kur tu 
begi? Nug-t pas 
Petrą Sziekt nes 

mtrossksc, o 
pas ji galima stsi- 
vedyll, nes jis turi 
puiku ir ssalia ba-

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

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

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 rytmetyj, trūksta 
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą 
stantis, nespakainas ir užerzinantis?

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

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą*
Olflsas atidaryta* kožaą dieną omo 10 ryto iki 4 pa ir v4i 
mm S Iki 7 vakare. Modelio* ir Šventadienom eoo 10 iki 12.

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

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe. I

taa, Kttkardža, leaktaliaa. 
Kepam ir dėl .M a ražai k u
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lik 
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Vi< 
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vei 
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SIS Geriau* vėliau* negu niekad Komedija vie
name akte. Pagal lenkižka sutaisė K. Bta * 
M. P-i*. Chicagf.. III. 1908. pusi. 48. Šita

i kuygute taip kaip ir No. 310 vra Maskoliuos 
cenzūros daleis ta ir gali būti Lietuvon aiun- 

čiazn*............. ;..."..................................... 15<
262 Mindaugis Lietuve* karalių*. Chicago. III. 

1900, pusi. 86 l.toriikas paveikslas penkiuose 
aktuose. Lenk likai parakė Julius Slevacki. 
lietuviškai vertė Vincas Kapsas (Drus Kudir 
ka). Knygelė paskirta ypatingai mylėtojam* 
teatru.........J............. . ....................  ..r.125<

831 žile goTvon — velnias vuodegon. KomedUa 
viename akte. Pagal lenkiįka sutaisė M Pks, 
Chicago. ui. 1906. pusi. 31. Šita knygute teip 
kaip ir No. 310 yra Maskolijo* cenzūros datei- 
*vir todėl gali būti Lietuvon siunčiama. lOo

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant korta žmo 
ne* nuoiatat zfurt. bet ju gerai nesupranta. 
Chiczųto II!.. W4. pusi. 76. Su paveikslais 
Parodo i( ko darosi žaibai, griausmai lietus 
ir sniegas: ka* yra debesiai, ant ko jie taiko*!, 
ir n............ J....................................... ,..3Oe

478 Mokslas apr žeme ir kitu* svietą*, jo bū
vi ir pabaiga. Chicago. III 1886. pusi. 266 Su 
paveikslėliais. Apražo ka* yra žemė, U ko ji 
suaideda. ant ko laikosi Ir kaip sukasi, kas yra 
saulė, žvaigždės mėnuli* ir kaip jo* toli vie
na nuo kitos; Kas yra ptianetos, kometos ir ki
ton retai zninmi-i žvaigždė*.Yra tai vienatinė 
knyga. H kurias žmogus gali tikrai apsižviesti 
Prekė...... 1...............................................75c
Drutuoee, gražiuose apdaruose ....... *1.00

475 Aritmetika Knyga tosimokinimul rokun-
dtj Prekė ....................... . ................. U5c

480 Biologija žrb* Mokslas apie orus daik
tus. Pagal prof. Nusbauma sutaisė Szernas. 
Chicago. IU.. 1901. jmsi. 147. Su paveikslėliais. 
Tai yra mokslą*, kokiu budu radosi sutvėri
mai ant miiMi žemė*, kaip jie vy»tė*i pradėjus 

r auo mažu vabalėliu koL^aėjo iki peukMiu.
žvėrių ir kitu sutvėrimu.............................4Oi-

507 Gamtos btonm. pagal Povilą Bert, verte Dr.
A. Baoevičla, spadda „Lietuvo*.” Chicago, 
IU. 1988, pus L a». Knygele su daugeliu pa
veikslėliu: gyvuliu.vabalu, žuviu. žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, atokiai ir supranta
mai ižeKkin* gamtos istorija, ypač tuo* da- 
lykus. ant kariu žmones nuoiatai žiuri, bet to 
gerai Msupržnta..................    5Oc

O." 7 Istorija Suvienytu Valstijų Szianrinte A- 
meriko* Chlcago, III.. IHM m. pusi. 9U. Ap
valo kaip Kolumbą* atrado Amerika.kok[ f la 
tada įmonė* gyveno, koki tmonė* pirmiau
siai ii Kuropo* pradėjo Amerikon plaukti, ko
kio* karte buvo, už ka kariavo ir kokinoee me-

ii an
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SOH Gamtos pajiegos ir kaip i* ju naudoti*. Pa
gal Bitaera sutaisė Ssemas. Chicago. Iii. 1904 
pusi. 23». Svarbios moksliškos verte* knyga, 
su daugybe pavr" -'----- - <-
kitokiu prietaisu 
pajtegu-------------

314* Ii kur stuirado musu naminiai gyvuliai ir 
augitetni *u*nnenvs?P*gal Lunkevlčiusutaisė 
Szema*. ' hjcago, III. 1901, pust 73. 8u paveik

slėliai*.,................................................... UOc

5Oc

S1įS Kaip gv*en* sugmenyif Chteago. III.. 1901, 
pusi. 1*9. 8<* paveikslai*. Aprteo y vairi u* mu
lu žemė-, sirgnlua, ju sudėjimą, atmaina*, gy
vi ir ptetojimasl nžo meakianiin augalėliu iki 
didžiausiu ir tobuliausiu..,............... 3ftc

545 Semstotni prietai ir draugai žmonių, pa
gal Bittnertsutatoč Szarnte. Chicago, IH., 1906. 
pu*!, 113. Su paveikslais. Aprašymas visokiu 
veislių bakterijų, mikrobu, baciHiu ir kitu 
smulkiausiu gyvūnėliu, gimdančiu svarbiau
sias ligas terp žmonių, kaip tai: mara. chote- 
ra. raupus difterlja. sifilis yra geriau žinomas 
neug prancuziigė. ir tt............  3Oc

553 Paėjima* organteko svieto. Pagal Bittnert 
sutalaė Szerna*. Chicago. IH-. 190*. pusi. 137. 
Su paveikslais Yra tai istorija augmenų ir gy
vūnu nuo ienų seutauiin laiku pagal moks- 
lilkn* tetyrtuėhraus susektu* ■ožeminiuote 
aluogsniuose. Knyga didelės moksllJko* ver
tė*...... ..L............   .35c

300 Senu Gadynių Hnyke Sutvėrimai. Pagal 
Hutchinscma sutaisė Sxernas.Cbica>.-o,Ill.,1900, 
ptel. 870 8u pavejatai*. A penio seniausiu ga
dynių y vairius sutvėrimu* gyvenusius ant ze
nite dar prie* atsiradime žmogau*. Sziandien 
u sutvėrimu kunus žmonės kasdami gihu* 

| žoliniu*, kanalas, ar Imdami i* žemės anglį* 
randa želėje. Tulu sutvėrimu atrado čtelii* 
nteugadintus kanu*, kurie liandien yra Usta- 
tyti yvajrkuoae murėjuose ir Ui ju žmonės mo
kinasi pažinti, kaip sena vra mtuu žemė, kiek 
daug milijonu metu reikalavo pakol ant miru
sio žvėrie* kūno užaugo eilė žemės keliolikos 
kiekiniu storio ir pagal storuma ir senumą že
mė* sluogsniu. kuriuose tu sutvėrimu kunu* 
rauda, moskllnčiak apskaitė kaip sena yra tnu- 

| su aeme ir kaip seniai atsirado ant jo* žmo
gus ............  *1.00

Apdarvta ......................... !....*.............. *1.425
A©?. Spėka, ir Nedega, principai prigimtiniosn-

• I rėdymo vĮ*«to* drauge su morališku mokslu
ant anų paremtu. Visiems suprastinai paraėė 
prot. Dra* L. Buechuer, pagal XIX vokilka 
laida ’n mažai* pridėčkai* i* senesniu laidu 
Itotuvitkai perguldė Dra* J. Szltupas, Chicago 
UI., 1902. pusi. 380,'su paveikslu ir biografia 
ražaiiau>. Yra Lai moksle* gvildenantis gam
tų* dalyku*, kuriuo* žmonės vadina Dievo «u- 
rėdvmū......................................................r"
Gražiuos*, drūtuose apdaruose ........ I______

300 Svieto pabaiga, II ruslfto verte PT.Slulells, 
Okieaga. Iii.. 190*. pusi. 31. K** nori daaižl- ;

tonuoti kad* bu* svieto pabaiga tegul perskaito 
/ iii* knygžie...................................................... T~-

Apdaryta
©07 Kražių Skerdvuė ir jos pasekmė*. Papteėė 

kn. J. Ž.. Chicago. Iii.. 1M*7. pusi. 97. Apraėo 
ana baisu atsitikima, kada 1883 m. maskoliai 
užpuolė ant bažnyčios Kražių mtestelyte. mu
lė, teudė ir pėovė nekaltus žmones, ilgriovė 
altorius ir užpečėtijo bažkiyči*............ Irto

05H Ittorita Chicago* Lietuviu, ju parapijų ir 
kn. Krauciuno prova su laikraščiu "Lietuva" 
buvusi balandžio mėnesyje. 1899. Chicago, III., 
pusi 586 Yra čia surinkto* viso* tikriausio* 
ainio* apie Phicago* lietuviu* ir visa kn. 
K rauči u no prova. kuri tesėsi per 5 d ienas kri- I 
minallėkame sode, žodi* in andi; taipgi foto I 
grafljo* abieju pusiu advokatu. kn.Kraučiuno, 
"Lietuvos" teleistojo, redaktoriau* ir paveik
slai Chicago* Iv. Jurgio liet, bažnyčios*1.00 
Apdaryta............................................. *1.50

060 Kaip žmogus gyveno, ant žeme*’ Paraito S. 
M. Itteido T. M. D. pusi 47. Chteagu, IU. 
Knygute a prato visa zmogan* gyvenimą ant 
žeme* nuo pat jo *tziradimo iki pasiekimo ci
vilizacijos. » paveikskltai parodo senove* 
žmonių vartotu* akmeniniu* tarankiu*, na
mus ir tt...................  lOe

1521 Paslapty* Magijos bei Spiritizmo (viešoje 
mokslo. Pagal (vetimus (altinius lenktekal 
sutaisė F. J., lietuvteka! verte J. Lauki*. Chl- 
sago, Iii.. 1908. pusi. 3(52. Yra tai UaUkini- 
iu*s monu darymo. Dabar jau monu kny
gomis niek* lietuviu neprtgaudines, ne* nu«i- 
plrke (ta knyga atrasite joje visa* monu ir 
tiurtu paslaptį* Ir ja* suprasite, ne* ailkiai 
aprėžyto* ir paveikslai* parodyto* visos slap
tybe* ir budai ju daryme......................BOc

@S© A ako* Kares Dievui. Parake Jonas Gražys 
Chicago. IU.. 1908. pusi. <0. Ši knygele ap
rėžo kokios kada kare* buvo, kas buvo ju 
priežasči*. kiek tos kitavo, kiek blede* žmo
nėms padare ir daro, ir ka* į ja* žmonija stū
mė ..............................................................lOo

©71 Užmušimas caro Aleksandro II. P»r»4e Jo 
na* Gražy*. Iltoido Busiv. Liet. Latav. Chi- 
cago J1L, 1908. pupl. 38. Knygute apraio ki
limą tt ■ lankstymas! revohucijikko judėjimo 
Rosijoj. kova su carizmu ir. kaipo pasekme 
to* kovo*, užraukime minėtojo caro... 15c

075 Lenkai ir Lietuviai nuo 1328 iki 1430 m. 
Parakė pagal tonkteku* istoriku* Žemkalnis. 
Chicago, nl.. 1890. pusi. M. Yra tai aprakymas 
Lietuvos su Lenkija susivienijimo ir jo pasek
mė*. Kaip lenkai pasielgė su Lietuvos kuni- 
gaikMiai*: Keistučiu, Vytautu te kitais, ka 
perskaitė suprasite, ar mums prietelystė len
ku naudinga, ar blėdinga....................15c

Pinigu* siuskite ant adreso: 
A. OL8ZEWHKI.

924 83-rd 8t., Chica«o, III.

arielka, cigaras net 
iss Havanos, o isasigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su ta m ista kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia salė dėl veaeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaci už Uumoesiu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pas ma
ne. o ux jum patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
iu kitu miestu galite gauti pas mace 
gerisusis nakvyne.

Petras SzlaUs,
3321 Auburn av., Chicago, III.

(Tarpe 33-ioe ui. ir 33-io PI. j 
Telephonas Yards 6012.

Dr.O.G.Heine
DENTISTAS

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

Gyvenimas viriui Aptiekei. 

CHICAGO, ILL.

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

•2 « S3 žf

Johi’i Blood Kenedy 
iszczystyia krauju.

y ,- »'■ varo užsilikusiu* nuo- W
Kk gk W du* nuo drugio, niale- Kb Mb W 
rX-.TT.jf r i jo* ir u ik rec z iam u Ik- JĮ 
UKr-Z1 ?u' Nngyt*0 *puogu*. BMk M 

ink*tiru*, szlaku*. ple- f
ma*. Suteikia gyvybe -e*

ir (žiluma aUzalusiotn ir nutirpiuiora dalim. 
Sutinzt.'na krauta. Preke su pritluntimn IIJO. 
jotis am KXJ», s y. sa*.. cikago, iu.

Naulauilal luntstM Medicinos:

tižu, papuarkaa Ir daairel kita ha u «u n**}** 
•t* bud* Radlkal |tydym»*. paraižykite pa*

ProL J. M. Brands*
New York ABrooklyn, D. 8. A.

Ant 17 Akmeni
Laikrodėlis

_ V .. *Mį— Patentuota* tegulto-
toriu*, au*ukla uteuka- 
m a* ir nustatoma*, vy 
rlszka* ar moU-riszka*. 

auksuota*, dvigubi 
" II u n ti n y' • I u k * 1 tai.
z raki a 1 i s z k vle t k jta* 
TiKn kers; laika rodo 
Y ra Viaur vartojama* 
geležinkelio tarnu, 
kaipo geriautiai laika 
laikanti*; gvaran- 
tuotaa ant 25 metu 
Szy laikrodėly padun- 

•Ime C. O. D. ant kiekvieno adreao. tu pavelyji* 
na lazegzaminuoti. Jeigu bn* tok* kaip raazo- 
ne, už*tmokek ezpreiui $5 7B Ir atvežimo 
kasi tu* ir pasiimk laikrodėly, jei ne, nemokėk 

nero.n- 1 »« vtenooento. Atmink, kad ui toki pat lalkro- 
c* daly kitur mokėti *86.00. Prie laikrodėlio der

i pridedame 14K auksinta labai gražu lenoiugely 
«M.w | *0 kompasu dykai.

frcelsior Yitcb Co„
Yoc 900 Central Bank Bldg, Chicago.

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po........... 52| 
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po. .52|c 
Virsi 1000 rubliu, rublis po................52|c

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

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaiksseziotu ir niekur nežūtu, tai sius
kite per „Lietuvos” redskeljs, adresuo
dami: A. Olszevaki,
924 33rd 8L. Chicago, III.

Geriausia užeiga pas
8AM JOCĮ,

M7 Cm..n*vilto ava., E. 81. Loals,
Lietuvis**** Mliusat, nakvyaee, ir ruimai 

pavieniam*. 
dali* svieto, 
riausla*.

u.

Taipgi alnntlma* pinigo in vt*n* 
Preke* plgi»u»io*, priėmimą* ga- 

[4=^]

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Ai turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti

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

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

Ligas pūslės ir inkstų, kraujo .r išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per savi^Tybę, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi ieka be skausmų.

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

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplankysite Dr. Landės naują knygą 
turinčią 32 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę ncsigraudysite

Geriausia sekelja vidurine) N**Yorko val
au joj. M akru ai 1900. » akrai ui 11*00 
133 akrai ui P"> Gero* triobos. geriau ■

itzraokaeeniu. Jau keli lletuvUtkl fermeriai 
gyvena natos. Raszant nem* žiniom* 
išdek ai te * te m pa.
GEO KLERK, f>oolvllle. N.V.

Vyrai, Visi pas T. Bakanaucka!
Jis yra viaiems gerai žinomas, užlaiko 
ssvležia alų, gera degtine ir kitu* vary

mu* bei cigaru*
High ir Harrieon gat., Nasbua, N. H.

Broliai Lietuviai!
Turėdami kiek kapitolo, važiuokite 

ant farmu, kur nereiks jums bijotis ne 
visokiu kietasprandžiu, ne prastu laiku, 
ne nužudymo uždarbiu; esion kur ast gy 
venų, viduryj Wisconsino valstijos, arti

PaMArga m* r gan tiems vyrama.
V 1*1 *a*a4tealaiai rarsiniti gydymai pvr r te

matai yra Uk viltojlrau ptalfu nuo ligoniu. Jei
gu tikite In tetaybe ir reikalaujate pagelbo. nuo 
ateikrecsiam* lytteaku tei n.rvtaaku ir kitokį* 1 dt<eHo m(teto Stevsn* Point yra psrda- 
Ugu (litgydome nuo girtyb.* — nežinant galima ,, ,, . . __________ —Induoti gyduoiM).« mu.u N.uja.to. M.thtea, I v*®“' itidtrblos farmos >u trioboms, gj- 

nuo kurio* tuk*taacatai pancelbelo Ka* nori I vuliai* Ir visokiai* padarai* picini ant 
rodo*, teprtalunozia už K*e. (tempu, o <*u* Vita

Koeni*nber* SpectalUts, 
Boz 10*, No. BouUSKight Btmt, Wllltam*burg 

Brooklyn, N. T.

Kozminski & londorf 
73 Dearbom St. 

TURTENYBE IR PASKOLOS.
Skolina pinigus ant lengvų i Mygu namų 
statymui. Agentai už atvestus koetu- 
merius bus kuogražiausiai traktuojami.

lengvu issmokessctiu, dera viskas gerai. 
Panorėjusio]ie esion pirkti ukes lai atsl- 
tsaukia pas mane dėl platesniu žinių, 
tndedsmi už 2c. krasos ženkleli atsaky
mui.

Peter Vaicsiulaitis,
Casimir Portage Oo., Wis.

Lietuviu darbininku laikrasstii*

„Kova“
Talpina pilnu Ir teitinfM žinia* apie 

judėjimą darbininku pasaulyje ir ežia 
Amerikoje. Straipsniai, apytakos, eiles 
ir kiti viti tilpę rasitelial yra kiekviena 
užimanti ir pamokinanti.

Platinkite, draugai „Kova”, vieninte
li laikrattti, kurt gina žmonių darbinin
ku reikalus.

Preke; ant melu 82.00; ant puses metu 
81.00.

Lietuviu Laikrasztis
laieina ka* ž&nvalte Peterburge su 

iliustržCijomi* didelio knygoe formato, 
16 puslapiu,pasevetta* literatūrai, moks
lui ir politikai. Prenumerata ant metu 
kuztuoja Amerikoje 6 rub. Pirmes
ni uosius numerius galima gauti nuo pra- _ . . * , . , , -
dijos » » p Raitydami adresuokite sziaip:

KOVA,“
Philadelpbia, Pa.

Rsdskctjos adresas. i *
Peterburg, Ekatsrininskij kan No. 10 | 'V diegei str.,

RPBradchulis 
Attornej aid Coonselor ai La*. 
Chimber of Comniercė Bldg. Booa 709 
S. E. Corner LaSalle A Washington tu 

CHICAGO* 1UL.
Telephone Main 3843

Guodotmiemž Kunigams iszdir* 
trnota- Painiati- 

Stula* ir urtaus haž-

podotiMS Dr te*. 
Kunigai, kad Ju*u

sasro tautete, patvenkite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Divhioa St, C h i rago, III.

darbas betų pnderancziai atliktai 
Itetuvr aidai.

Weds provas kaip eitrilieskas teip ir 
kriminalmkas visuose soduose.
Bes. 3112 S.HaJated arti 31 mos.

Tel. Yards 6046

STEBĖTINA GALYBE TIKRU VAISTU
Ir deltos prežasties, mes apreiškiame skaitytojams 

laikraščio — kad:
DR. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,

Kožną menesi Šimtais ligoniu liekasi išgydyti; ir pailginant daugiau ne kaip kokem Institute 
Amerikoje

TAS INSTITUTAS yra geriause žinomas visiems, su veliauseis moksliškais išradymais vaistu 
dėl išgydimo, sergančiu paprastoms ir Chroniškoms (nuoiatinens) ligoms.

SPECIALISTAS IR VYKIAUSES VADOVAS TO INSTITUTO, per daug metu veda kitus 
daktarus, su geriause pasekme išgydimuose ir sugražynant kožną metą, tūkstančiams žmonių, nuo 
pirmiaus suirusia sveikatą.

VASTAI TO INSTITUTO, šendien yra gerai žinomi veik kožnuosę namuosę ir kožnoj šeiminoj 
už Ui kad yra vaistai (bekartos), kurios išgydo nelaimingus sergančius tokiose ligosę. jog be ju, tai 
senei ne butu buvę ant paviršiaus žemes gyvais ir sveikais.

Ui tai mes laikome sav už pereiga, parodytie sergantiems žmoniems su visokioms ligoms: tiesu 
kelią in sveikatą.

SKAITYTOJAU ! klausyk balso tu kurie pirmiaus sirgo ir jenas pasaule išrodė šlykščia, o per to 
Instituto Augšta Mokslą ir išgydimą, šendien yra sveiki, linksmi ir džiaugėsi gamtos dovanoms širdin
gai dekavodami: ,

Breugns Profesoriau in Specialistai:
Kaip jums žinoma nuo pirmiau* ii apvaly

mo mano ligos, jog per daug metu turėjau

gyvent gailėjau, o skausmas krutinėjo, skrep- 
įlavina*diegto! lunuoae ir visam kūne netopa- 
snkital mane kankino — taip kaip žąsiukes Ii 
parari tikrai tikėjausi tilpt po veleną, bet kad 
galutinai nepagailedams pinigu vi* tiek jog 
mirsiu ir atsiizaukiau pat Jarai*, tai nuo pir
mu vaistu pasijutau daug stipresni* antru* ir 
t įrėžius vartodams ir per 7 nedalias laiko, pa. 
attikau sveikas drūtas ir linksma* taip kaip 
naujai atgimė*, ui tai nėra žodžiu su kūrei*

Poną* Profesoriau:

jum* galieczia atidekarot, už Ju* brangiau** >tačei mirtie* aun.ue- buvo ir plt* tetikėjau lid 
•kirba — Ah Vįekbatto, tai yra galvbe mok- ka* ii gailėtu llgydit kad ju* tegvdit tai vra »tc- 
slo! Tegul v i»į paaauto garbina jumis ir ak kTta.idekiSi’j ūmi!nupeša 
dėkinga*. JONAS HIKLIZ. -----------------

B01 89. HMIertovrii. Pa. ĄLEZANDRA CZEEAS.
8. Jobo Str„ Hartford, tona.

Milini mMlUmaz Profesoriau: •
Detrlngu e*u už jus vaiatas. kurie >mm 

i(gydeknuo abeioo ntuUpofjimo ir >aystes 
gyvenime klaidu, nors batu sarmata apreikšt 
n»a buvoti nelaimingumą. bet velkiams d.l 
broliu slaptinguose aUKUlmuoae apturet tik-

Ja*, ir kad vi- 
» pamaukime dskrarem* plonu b- .“■S? m“.--l>-b<r u «u »*’>*<• 
’*Vi"‘,T,'‘1“1*‘įin kuao — Iu* visiems 
c*r*lasiu hklkidmni pfcguodvtH*.

veiktam* dėl
apturet tik-

JUOZAS 
4IX. W aklei 

ip daug i 
s? Jeigo

ŽAK.
ŠIMTAIS TOKIU DĖKINGUMU, gali būt parodyta Offise to Instituto Ir kad 

sėkmingai likosi išgyditu nuo visokiu ligų, Skaitytojau I Kodėl tu negali būt’ išp-vdltks 
kankina Ręumatismas, Vyduriu ligos. Sloga, Kosulis, Plaucziu, Kepenų ir Širdies'lira 
krutinės dieglei šunuose ir viduriuose Inkstu (keadneys) liga, Nerviškumas, Galvos skaudėjimas vvdu’ 
nu nedirbtas .r nžkietejimas, Savžagystes Spaugai ant veido uodos ir kraujo nečystumas/ Neimąs’ 
Blogi sapnai ir sekios nubegimas, abelnas ir lybszkas musilpnyejimas. Moterų neriguliarisko. k Uhį 
atsiranda k t"!’’ užsikrečenos lytiškos ligos ir kurios ant žmonių wlkmX

Virai ir Morerig, kuris tik sergate, atsišaukite prie Specialistu su pilnu užsitikejinu, kurie be jo
kio svyravimo taip kaip tūkstančius išgydė Specialistai Collina Medical Instituto, taip ir Tave iš?vdi^

Jeigo negyveni N?w Yorke, aprašyk savo liga prigimtoj kalboi, piačei ir aiškei kiek ?ali o 
jums sutaisiti ir pntaiku vaistai, pagal jus silpnybes vis tiek kaip ir asabiškai pribuvusiam ’

Rašyk dar šendien adresuojant:- *

Dr. E. C. Collins Medical Institute,
140 W. 34th Street, NEW YORK, N. Y.

U-..-LCir\nzegaIixSUpr«t Tte’T Fer»*’ tai Pra5?k atsiust dovanai garbinama knira Vadovai in 
Sveikata, parašyta I rof. E C. Collins, prisiunčiant keletą štampu, iš kurios paliesite tL«.i L,-- 
Specialistą Daktara aprašant silpnybes ligos. Vaistus išsiunčiame in visas dalis Suv. Valstijų An erik« i 
Mexica ir Canada. Savo adresa rašyk aiškei. menkos, j

Instituto vai. nuo 10-iki 5 po piet Nedelioms nno lo-iki i.

ir pa-

Danea.ru
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