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Metas

Poliįiszkos žinios.

Amerika.
Terp Amerikos ir Prancū

zijos užgimė nesutikimai už 
muitus. Prancūzija pareika
lavo numažinimo muitų nuo 
vyno, o kad Amerikos ran- 

- das atsisakė tų padaryti, tai 
Prancūzija pakėlė muitus 
nuo atgabenamos Į Praneuzi- 
jų amerikoniškos -mėsos nuo 
20 ant 50 frankų nuo kiek
vieno 100 kyliogramų. Ame
rikoj vienog tiki, kad pasi
seks kaip nors susitaikyti ir 
išderėti amerikoniškai mėsai 
mažesnius muitus.

Washingtono senate per- 
kratinėja toliau Panamos 
klausymų. Terp senatorių 
atsirado toki, kurie reikalau
ja, kad Suvienytos Valstijos 
paimtų su visu Panamų po 
savo globa ir valdytų teip 

< kaip Filipinų salas. Kasžin 
ar Washingtono į senatariai 
butų - užganėdinti net tųsyk, 
jeigu po Suvienytų Valstijų 
globa atsirastų visas žemės 
paviršius; gal tųsyk reikalau
tų dar mėnulio ir saulės, kad 

. jos šilumų ir šviesų atiduoti 
ant r išnaudojimo Amerikos 
trestams.

Tųsynės Suvienytų Valsti
jų su Columbija už Panamų 
dar vis neišdilo ir dar vis ne
žinia kas gal užgimti. Pagal, 
vienas žinias: Columbija ne

kariški laivai. Jie plaukia 
per Gibraltaru ir "Snezo kana
lų į rytinę Azijų ant audruti- 
nimo Azijos vandenyse sto
vinčios Amerikos laivynės, 
kuri, jeigu užgimtų karė 
terp Maskolijos ir Japonijos, 
buvo per silpna dabojimui 
Suvienytų Valstijų reikalų ir 
jos pavaldinių.

Rytinė Azija.
Prietikiai rytinėj Azijoj 

dar vis neišsiaiškino. Perei
tų sanvaitę laikraščiai iš pra
džių garsino, buk karė Azi
joj an,t ilgo laiko likosi pra
šalinta, kadangi Maskolija su 
Japonija galutinai susitaikė. 
Pabaigoj vienog sanvaitės 
garsino visai priešingai, tai
gi kad karė neišvengiama. Iš 
tikro vienog Azijoj nieko 
naujo neatsitiko. Maskolija 
ant paskutinių Japonijos rei
kalavimų dar nedavė atsaky
mo. Laikraščiai vienog už
tikrina, kad Japonija savo 
reikalavimuose ir nereikala
vo greito atsakymo, paliko 
maskoliškam randui liuosų 
laikų apsvarstyti reikalavi
mus ir po apsvartymni duoti- 
at.-akymų. Nieks netiki,kad 
Maskolijos antras atsakymas 
užganėdintų Japonijų, bet 
nieks nežino, kų Japonija to
lia n darys: ar ji pertrauks 
tarybas ir pradės .karę, ar 
trečiu kartu pastatys Masko
liai reikalavimus.

sirengia į karę už Pa namų; jos Tj{aadai lygiai Maskolijos 
k kareivei at-išsiųsti į Panamų

tų, tai nieko ir nežudytų; 
jeigu gi Japonija karę laimė
tų, tai žinoma, pelnu su Ame
rika turėtų pasidalinti. •

Abejonės nėra, kad lygiai 
Maskolija, kaip ir Japonija, 
jeigu tik butų galima, velytų 
be karės apsieiti, bet tankiai 
pirma ne patėmytos aplinky
bės suskubina karę, kuri, ro‘- 
dėsi, jau ant toliau likosi 
nustumta. Azijoj tokių ne
tikėtų, suskubinančių karę 
atsitikimų gali būt daug. Ir 
dabar jau vienas toks atsiti
kimas buvo. Korėjoj japo- 
uiečiai turi savo geležinke
lius ir telegrafus, teip kaip 
maskoliai Mandžurijoj. Pe
reitų sanvaitę korejonys už
puolė ant taisančių geležin
kelį japoniečių darbininkų, 
juos ir kelio tarnus išvaikė. 
Jeigu užpuolimai ant japo
niško geležinkelio atsinaujin
tų, Japonija turėtų į Korėjų 
siųsti savo kareivius ant sau
gojimo geležinkelio ir savo 
pavaldinių. Kaip ant to 
žiūrėtų maskoliai, jeigu jie 
ne nori Korėjų atiduoti Japo
nijai Juk japoniečiai, sykį 
atėję, teip Korėjoj išsivieš- 
patautų, kaip maskoliai išsi- 
viešpatavo Mandžurijoj; 
Korėjų apvaldyti butų dar 
lengviau, kadangi to krašto 
ciecorius turi vos ne vos pra
stai organizuotų ir dar praš- 
čiau apginkluotų kareivių 
6000.

Juo toliau, juo didesnis 
terp korejonų apsireiškia ne-kaip ir Japonijos Šiądien no

Albanijoj vėl neramu; al- 
baniečiai rengiasi prieš šai
tano valdžių pasikeiti; gabe
na jie kuo geriausius ginklus 
iš Italijos. .

Serbijos karalius Petras, 
nors Europos ‘ viešpatystes 
pertraukė dipliomatiškus su- 
sinešimus už apdovanojimų 
augštais urėdais užmušėjų 
karaliaus Aleksandro, neį
stengia ne tik jų nubausti, 
kaip kitų kraštų randai rei
kalauja. bet nė prašalinti 
nuo urėdų, pasiliuosuoti nuo 
jų |tekinės. Užmušėjai ka
raliaus Aleksandro atvirai 
dabartiniam karaliui }>asakė, 
kad jeigu jis bandytų bausti, 
arba atimti urėdus, jie pa- 
gar sis laiškus, iš kurių visas 
svietas dažinos, kad karalius 
Aleksandras užmuštas su ži
nia ir pritarimu dabartinio 
karaliaus; taigi jeigu bausti 
užmušėjus, negalima aplenk
ti ir dabartinio karaliaus, 
kurs teipjau kaltas kaip ir 
jam išliuosavę sostų oficierai. 
Užmušėjai nesibijo bausmių, 
nes kol ant sosto sėdi kara
lius Petras, žmogžudystės 
pritarėjas ir sukurstytojaa, 
bausti jis negali. Jie lyg 
tyčia erzinasi su reikalaujan
čiais jų nubaudimo kitų 
kraštų randais. Mieste Zem- 
line tūli oficierai, prigulinti 
prie šalininkų užmušėjų, su
degino paveikslus Austrijos 
ciecoriaus ir maskoliško caro, 
kuom parodė didžiausių pa
niekų šitų viešpatysčių vųL

Tibetan
Ištraukę iš Indiju į Tibetu 

anglijonai, po vadovyste pul
kauninko Younghusbando, 
turėjo apsistoti, kadangi su 
mažoms pajiegoms traukti to
liau gana pavojinga. Į jo 
stovyklas iš Lhasos atkako ti- 
betoniškas jenerolas su tulu 
kunigų skaitliumi. Jenero
las pasiūlė anglijonams ge
ras išlygas sugrįžti atgal į 
Indijaa, iš kur jie atėjo. To
lesniam gi traukimui žadėjo 
priešintiesi iš visų pajiegų, o 
jeigu jos butų per mažos, 
žadėjo kreipties! prie Masko- 
lijos su prašymu pagrlbos. 
Kadangi pajiegos pulkaunin
ko Youghusbando mažos, tai 
jis be pastiprinimo ne gal 
traukti toliau, o kol išsiųs 
pastiprinimų, traukiant to
liau, tibetonai galėtų išmuš
ti visus aglijonus. tai pul
kauninkas turėjo apsistoti, o 
dalį kareivių iš tikro sugrųži-

Matyt ir pats trauks at-no.
gal.

Isz Lietuvos.

rui- 
mo-

Iš Vilniaus.
7 d. sausio šių metų, 

muose Vilniaus piešimo 
kyklos, likosi atidaryta paro
da vaikų rankų darbų, tei- 
posgi paroda paišintų ir Ii pi
ni mo darbų mokyklotLmokin.- 
tini 

rankraščiai ne butų išvežti į 
Peterburgu, Kijevu ir Mas- 
kvų, šiųdien Vilniaus knygy
nas galėtų stovėti pirmose 
eilėse, greta su didžiausiais 
civilizuotų tautų knygynais. 
Pagal daugumų ir vertę kny- 
nų, šiųdien Vilniaus knygy
nas užima trečių vietų Masko- 
lijoj: didesnės vertės knygos 
yra tik: Peterburgo ciecoriš- 
koj bibliotekoj ir Maskvos 
Rnmiancovo muzejuje. Ne 
reikia užmiršti, kad iš buvu
sio Vilniaus universiteto 
knygyno daug knygų Išga
benta j ciecoriškų Peterburgo 
bibliotekų ir į Maskvos Ru- 
miancovo muzejų; cjaug bu
vusio Vilniaus universiteto 
knygų pergabenta į Kijevu 
ir jos yra pamatu* knygyno 
Kijevo universiteto. v

Dabartinis Vilniaus kny
gynas užima 17 didelių salių, 
dalinasi jis į 4 skyrius: mas
koliškos, svetimos literatūros, 
senų knygų ir rankraščių. 
Rankraščių Vilniaus knygy
ne yra daug.- “ | J

Dabar Vilniaus knygynas 
gali apturėti be cenzūros kny
gas iš užrubežių.

Dienos uždarbis prastų 
darbininkų.

Užveizda pramonės Vil
niaus gubernijoj atliko, 4 d. 
sausio šių’metų,{susirinkimų 
ant ^nusprendimo* dieninio 

r I > ■ 

ve, ar Minske, ar Vitebske, 
kadangi šitie miestai nori 
paskirti didesnius pinigus 
ant uždėjimo universiteto, o 
Vilnius nė jokio iš savo pu
sės pasižadėjimo ne priėmė. 
Ne įstabu. Juk Vilniaus 
miesto rodoj yra daugiausiai 
lenkų, kuriems Lietuvos pa
kėlimas visai ne rupi.

Ib Palangos.
Iš Palangos arešto gabeno 

į Liepojų suimtų vagaiių; ant 
kelio jis vienog teip susirgo, 
kad reikėjo gražinti į Palan
gę ir patalpintisį ligonbutį. 
Čia jis ištikro apsirgo ir pa
simirė. Kūnų reikėjo laido
ti ant Palangos kapinių, kur 
kunigaš, pirma nuėjęs, laukė 
kūno, bet ilgai jo sulaukti 
ne galėjo. Ant galo atvažia
vo vežimas su lavonu. Kaip
gi vienog vežėjai nudžiugo, 
priėję prie grabo, kada jį ra
do atidarytų, o viduryj lavo
no ne buvo. Mat vežėjai, 
veždami lavonų, vienoj Pa
langos karčemoj drutinosi, 
todėl ne juto, kada iš grabo 
lavonas išpuolė ir su grabo 
antvožu nusirito į grabę. Rei
kėjo grįžt atgal pamesto la
vono j ieškoti, kurį, ant galo, 
girti vežėjai ir rado.

Iš Jurbarko. Kauno gub.
Jurbarko giriose prisiveisė 

vilkų, kurie daug blėdiee 
kaiminėms aplinkinių kaimų 
^■^žiėmoe laike įsikasa į

Naujosios link. Minėtas žų- 
sis ūkininkas buvo pkrdavęsll|| 
ir pirkėjas ant rytoją ii.-žade-W 
jo jas paimti.

Prieš Kalėdas už jai’us mo- W 
kėjo Tilžėj už 100 kyliogra- 
mų (200 svarų) kviečių 14.- 
75—16.60 Mk., rugių 12.90—
14.50 Mk., miežių 12.75— 
13.55 Mk., avižų 10.90— 
12.35 Mk., žirnių iki 21 Mk.. 
bulvių 4.00 Mk., šieno 4.00 
Mk., šiaudų 3.60 Mk.

Klaipėdoj mokėjo: užšėpelį 
kviečių 6.25—6.50 Mk., 
rugių 5.00—5.25 Mk., miežių j
4.55—4.80 Mk., avižų 2.754- J
3.00 Mk., baltųjų žirnių 7.50 ■
—8.00 Mk., rainųjų 8.00—
8.50 Mu., bulvių 1.60—1.80 ■
Mk. Už 100 svarų šiaudų I
1.60—1.80 Mk., šieno 2.00— 
2.20 Mk. Už svarų sviesto 
1.00—1.10 Mk. Už kapn^H 
kiaušinių 4.00 Mk. Už žų- w 
sis mokėjo po 3.00—4.00 Mk. W
Už karkas (kalakutus) mo-' 1 
kėjo po 3.80—5.00 Mk., už 
vištų 1.00—1.20 Mk. Obuo
liai buvo 50 Pf. už kvortų, 
kiauliena po 50—55 Pf. už 
svarų. Menkes pardavinėjo
iki 50 Pf. už svarų, kapų sil
kių už 50 Pf. ,už kapų stintų 
ėmė 40 Pf.

Ties Tilže inžinieriai pra
dėjo jau daryti išmatavimus 
Nemuno .ties vokiška bažny
čia, pastatymui tvirto geleži
nio tilto. ‘Turbut darbai 
prie dirbimo tilto prasidės 
nuo ateinančio pavasario.



LIETUVA

Įmonių skaitlius pergyvena 
ilgiau kaip 75 metus.

k Klausymas, kokią ant 
k Čių turi įtekmę lytis dar 
^derančiai neitaidkintas;

mir- 
pri- 

|fii- 
luefepatavęs vienog visur įti- 
;-;Bimas. buk visokiuose žmo- 

gyveninio amžiuose vy- 
miršta daugiau negu 

^Herų: ištik m vienog skir- 
MHas terp moterų ir vyriš- 
H£yra ne znairaus. Mote 
typTpertfengnsios 45 metus, iš
gyvena ilgiau negu vyriškiai, 
taigi mpterų turinčių sn vir
šum 45 
negu vyriškių.
I Paga| ištiriraus Bertillono, 
moterystė teiposgi turi įtek* 
'mę ant ilgio gyvenimo ypač 
pas vyriškius: terp 20—25 
metų apsivedusių vyriškių 
ant 1000 miršta 6, o terp ne
vedusių 10; tuom tarpu terp 
apsivėlusių moterų iki 25 
metų nuošimtis mirčių dides
nis negu terp nevedusių.

Kraštuose vidutinio oro 
. žmonės. imant vidutiniškai, 

- j gyvena ilgiau negu šiltuose 
- ir karštuose. Vokietijoj, Ho- 
L landi jo j ir Anglijoj iš 1000 
B"” užgimusių peržengia 60 metų 
B amiį 77, Danijoj 84, Švedi* 
B joj S8.Norvegijoj 90. Maskoli-
■ joj gyventojai šiaurinių kraš-
■ tų išgyvena ilgiau negu pie- 

tinių. Australijoj ir Portu-
l^tgalijoj iš 1000 užgimusių su-

<

metus miršta mažiau

mis primaišymai*. Išpultų todėl, 
kad ir daugelio teip vadinamų ne
va stebuklingų vaistų nevalia bus 
pardavinėti.

Turbut motina užiuuaae.
Oakland, N. J. Darbininkas 

Arthur Oswald, parėjęs namon, 
Virtuvėj rado negyvą savo 8 me
tų sūnų: galva jo buvo su visu 
nuo pečių nukirsta ir įsprausta į 
tarpkojį; šalia vaiko gulėjo, tei- 
posgi su nukirsta galva, Šunytis. 
Kitam kambaryj, su kitais vaikais 
lovoj gulėjo serganti Oswaldo pa
ti. Ji vienog negalėjo nieko pasa
kyti, kas vaiką užmušė. Mena, 
kad vaikžudystę papildė pati moti
na, įpuolusi į beprotystę nuo karš
čiavimų.

Užmusze mokintoją.
Louisvtlle, Ky. Vežimų remi- 

aoj rado užmuštą mokintoją čia- 
nykŠčios Bedford mokyklos, mer
giną Sarą Schaefer. Šita mergina 
paeina iš Indianos, turėjo 22 me
tu. Užmušėjų nė jokio pėdsakio 
nerado, jų įieško dabar su šunų 
pagelba. Miestas paskyrė 
dol. dovaną tam, kuris padės 
rasti žmogžudžius.

500
su-

NetetaingiM kaaieriua.
Cleveland, Oh. Nusibankruti- 

no čia Produce Exchange Bank
ing Co. Pasirodė, kad banko ka- 
sierius, George A. Rose, pavogė 
170000 dol. banko pinigų, 
daugiau negu vertos buvo 
išleistos akcijos.

taigi 
visos

| 58, Grekijoj 56, Rytinėse In- 
dijoee 40, pietinėj Afrikoj 
50; daugiausiai peržengusių 
60 metų amžį yra Prancūzi
joj: čia išpuola 127 ant 1000 
užgimusių, Airijoj 105.

Ne mažą ant ilgio gyveni
mo įtekmę turi užsiėmimas. 
Iš tirinėjimų < aspero išpuo
la, kad kunigai išgyvena il
giausiai,nes-viduįiniškas ilgis 
gyvenimo kunigų yra 42 me
tai, ūkininkų 40 metų, augė
lesnių urėdninkų, prekėjų 
ir pramonininkų 35 m., ka
reivių 32 m., žemesnių urėd- 
ninkų 32 m., advokatų 29, 
daildarių 28, mokintojų 27,

Tornado j vėtra),
Birmingha.m, Ala. Aplinkinėse 

šito miesto, 22 d. sausio užkilo tor
nado arba baisi vėtra, kuri mieste 
sugriovė 25 namus. Tas pats tor
nado suvisu išgriovė turintį 300 
gyventojų miestelį Moondville. 
Čia, kaip mena, pražuvo ir didesnė 
gyventojų dalis, o suviršum 100 
tapo sužeistų. Blėdys vėtros pa
darytos yra labai didelės.

Nelaime kautynėse.
Pittsburgh, Pa. Kastynėse 

Harwick Coal Co.,netoli Checwick, 
Pa. atsitiko baisi dujų expliozija, 
kurios kastynių 
griautos ir 180 
užbertų. Kiek 
pražuvo, o kiek 
vų, nežinia tikrai.

olos likosi iš- 
darbininkų likosi 
prie to žmonių 
olose yra dar gy-

Galsrai.
Whieling, W. Va. Viduryj šito 

miesto siautė didelis gaisrasJ^f|

jai reikalauja algų po $12.50 ant 
sanvaitės už 12 vai. darbo ant die
nos, užmokesnio po 25c. už valan-, 
dą virš paprasto laiko ir pripažinę 
mo unijos. Ant tų išlygų nesuti; 
ko darbdaviai ir vežėjams neliko 
nieko daugiau, kaip griebtiesi 
štraiko.

T N»w York. Pennsylvanijos 
geležinkelis dirbdina naują tunelį 
150 pėdų po žeme. Kadangi dar
bas pavojingas, tai darbininkai 
dirba tik 3/4 valandos ant dienos 
ir gauna po 10 dol. už dienos dar
bą, taigi po 60 dol. ant sanvaitės. 
Nepaisant vienog ant tokio mokes
čio, nėra pakaktinai darbininkų. 
Iki šiol jau tunelyj numirė 26 dar
bininkai.

5 Cripple Creek, Col. Laik
raščiai praneša, buk kalnakasiai 
Colorados kastynių susitaikė su 
darbdaviais, arba bent surado pa
matus ant susitaikymo, todėl gali
ma tikėtis, kad teip ilgai besitrau
kianti kalnakasių štraikai žnt galo 
pusibaigs šitame apskrity).

5 South Chicago, III. Dar 
nevisose dalyse Illinois Steel Co. 
dirbtuvių prasidėjo darbai; dirba 
tik keliuose mažuose departamen
tuose, prie darbu priėmė tik 600 
darbininkų. Kada prasidės darbai 
kitose dirbtuvių dalyse, dar neži< 
nia.

• Chicago, III. Kriaučių uni
ja pareikalavo sekančių algų: su- 
kirpėjams 20 dol. ant sanvaitės, 
18 dol. sukirpėjams kelinių, 14 dol. 
paprastiems siuvėjams.

Dirbtuvėse South During Plant, 
išdirbančiose žemdarbiŠkks maši
nas, nuo* ateinančios 
prasidės darbai.

* Indianopolis, Ind. 
jo .čia ,,United Mine 
konvencija, ant kurios 
visokių Amerikos kraštų 1000 de
legatų. Amerikoj yra 450000 kal
nakasių, o iš jų 325000 priguli prie 
minėtos organizacijos. Iš to kal
nakasių skaitliaus 14000 dabar 
štraikuoja.

5 Chicago, III. Atsibūva čia 
susivažiavimas fabrikantų ir kon-' 
traktorių ant apkalbėjimo, kaip 
kovoti su darbininkų organizaci
joms ir kaip pasipriešinti paduo
toms ant kongreso užtvirtinimo 
naujoms tiesoms ant naudos darbi
ninkų.
. 1 Indianopolis, Ind. Ant kai- 

n a k a s i

neįstengiame nieko kito daryt. 
Iš kalno galima žinoti, kad kuni- 
—.i peiks, niekįs, keiks, išjuoksgai peiks, niekįs, keiks, išjuoks 

i- Kiekvieną ne kunigų užmanymą,

sanvaitės

Prasidė- 
\Vorkers” 
atkako iš

nekunigai daro tą vėl su kunigų 
užmanymais ir darbais, o savuo
sius išgiria, į padanges kelia, nors 
nevisada tie užmanymai ištikro 
yra . naudingi ir užsipelno ant 
ypatiško garbinimo; ir garbinamus 
darbus reikia per kritiką perleisti.

Kada kunigai uždėjo savo ,,Mo
tinėlę” nekunigų laikraščiuose til
po vieni peikimai, taigi, galima 
buvo manyti, kad ,,Motinėlė” ne
užganėdina lietuvių. Ištikro ji 
negalėjo užganėdinti, kadangi šau
tinę sąnarių iš syk pastatė po cen
zūra kunigų. Kad užganėdinti 
,,Motinėlės” priešus, Chicagoj su
sitvėrė svietiška, visai liuosa nuo 
cenzūros „Aušros’' Dr-tė, turinti 
tokius jau mierius ką ir „Motinė
lė”. Galima buvo tikėti, kad 
„Motinėlės” priešai tvers visur 
kuopas „Aušros” Dr-tės. Kur 
tau! Susitvėrė per du suviršum 
metu viena kuopa iŠ 6 sąnarių 
Scrantone. Kodėl gi smarkiausi 
„Motinėlės” priešai netveria nie* 
kur kuopų ^$buŠre*** Dr-tės? Jei
gu kas ką pma, tai turi stengtie- 
si t vert ką geresnio už peikiamą. 
Mes gi pa«iganėdiname vien pei- 

o tverti nieko geresio ne- 
ar nenorime. Kodėl Šią- 

dfH^Motinėlės” turtai didesni 
nega 'ftttai „Aušros”? Todėl, 
kad „Motinėlės” priešai vien pei
kia, bet prie „Aušros” nepristoja. 
leigu mes visada pasiganėsįme 
vien peikimais, tai nieke naudin
go, tvirto niekada nesutversime.

Dabar kunigai užsimanė rengti 
nierat klioštorius. Mes iš tų 
kliafltrių netikime ko gero. 
Klioštorius užmanė kunigai, kad 
turėti minyškas mokintojas lietu
viškoms mokykloms. Mes pei
kiame ir minyškas ir mokyklas, 
kadangi musų lietuviškos moky
klos Amerikoj, taigi vienaitiniame 
krašte, kur jas turėti galime, ištik
ro netikusios, daugumas mokinto
jų neturi nė mažiausio supratimo 
apie mokinimą vaikų ir pats tan- 

' kiai nedaugiau už vaikus išmano; 
bet ar kas-iš mus gali pasakyti, 
kad mums mokyklos ir mokinto
jai yra nereikalingi? To, mes 
tikimės, nieks nepasakys, visi pri- 
pažįs reikalą gerų mokintojų ir 
mokyklų, ypač Amerikoj, kadangi 
čia yra dar vienaitinė vieta, kur 

i mokyklų nieks

tautietį iš Argentinos beprotnamio 
išimti. Ant kiek mes matome iš 
jo nusiskundimų, perdaug bruta* 
liškai yra laikomas, ir tik mums 
geros valios tautiečiams reikia no
ro, o be abejonės mes jį galėsime 
iš ten išimti, ir potam iŠ aukų gra
žiai užlaikyti, tam reikalui, rodos 
nepritruks aukų; arba ir pats Su
siv. L. A. galės jį aprūpinti iš to, 
ką dedame po centą ant tautiškų biaus padidino vargą. Sumažėji- 
reikalų. Męs negalime daleisti mą darbų atjaučia saliuninkai ir 

girtuokliai. Gal niekur nėra to
kių tamsių girtuoklių, kaip pas 
mus Newark’e.l Pasigėrę, mušasi 
ir meldžiasi; apie tautiškus reika
lus mažai kam rupi. Parapija ir 
draugystės iš girtuokliavimų savo 
turtus didina: daro balius ir sten
giasi kuodaugiausiai raugo varg
šams įsiųlyti.

Kriminalistų ir netrūksta: 
gavo po du ir pusę meto, o 
moterėlė 2 metu kalėjimo.

17 d. sausio buvo 
susirinkimai: Tėv.
ir Susivien. L. A. kuopų, 
abiejų susirinkimų 
5 žmonės.

Milukas teikėsi vėl atsibastyti 
pas mus, rinkdamas pinigus'ant 
davatkų ir erzino lietuvius, kurstė 
piautiesi terp savęs.

Užėjus Šalčiams, užšalo vanduo 
liet, bažnyčioj; dudorius užsimanė 
atšildyti vandenį: :aukurė ugnį po 
paipoms ir uždegi^bažnyčią, bet į 
laiką ugnagt-siams subėgus, tik 
skylę sienoj iškirto, ugnį užgesino.

Daugmatęs.

oklyno lietuvių peštynės labai re
tai pasitaiko; jeigu jos atsitinka, 
tai tik ant didesnių švenčių, kada 
tikinti žmonelės, perdaug džiaug
damiesi, perima paprastą saiką.

Unistas.

Iš Newark’o, N. J.
Užstojus naujiems metams, už

puolė siberiški šalčiai, kas dar la-

reikalų, 
musų tautietį kankinti.

Pasitikėdami, kad visuomenė Ši
tą mus užmanymą priims ir kas 
žino artesnius prietikius p. Višta- 
lio ir kokiu budu butų galima jį iš 
ten išimti ir kur padėti,tegul kelius 
mums parodys. Pagal Amerikos 
emigrantų tiesas, neįleidžia senes
nių per 60 metų, bet jeigu męs, var
dan Susiv. L. A. duosime gvaran- 
ciją, jog duosime užlaikymą tam 
žmogui, nėra abejonės, kad leis į 
Suvienytas Valstijas.

Vardu 36 kuopos S. L. A.
M. J. Damijonaitis.

Ar ištikro hiun mermi 
klioštorlsl išganys?

Musų kunigai pradėjo-darbuotie- 
si, ruoitiesi prie parengimo mergų 
klioštonų. Atsiranda priešininkai 
mergų, kurie netiki, kad jos galė
tų ką gero padaryti, tie bijosi, kad 
tninyškos nesukeltų peklą, sumiši
mą lietuviškose šeimynose, kad 
pačios be doros ir mokslo būda
mos, neapkvailintų lietuviškų vai
kelių,- neištvirkintų, neužmuštų 
savistovystės ir energijos jaunos 
gentkartės; tie nuo lietuviškų mi- 
nyškų nelaukia nieko gero, bet ti
ki, kad jos vien blėdį atgabęs.

Gal būt, kad tos kunigų mergos 
naudos musų tautai ir neatgabęs, 
bet kunigams 
bus nemaža, 
merginos net 
garnio dovaną
lietuviškam saliunininkui tiek vai
kų mergos atnešė, kad žmogus 
net sabuną turėjo uždaryti ir iš čia 
pasitraukti). Mat reikia turėti 
vietas, kur mergos savo vaikelius 
galėtų padėti; vieta tokia gali būt 
— dabar rengiamas mergų namas. 
Ir Lietuvoj antai pasitaiko nelai
mės ypač klebonijų mergoms; kad 
jos negadytų kunigų reputacijos, 
kartais reikia tokias mergas net į 
užmarį išsiųsti: reikia tokioms to
dėl rengti prieglaudą čia Amerikoj, 
o kur ją ras, jeigu nebus mergų 
namo? Reikia todėl kunigėlius 

kad jie rūpinasi apie pri
gavo atsidavusių drau-

be abejonės nauda
Dabar juk tūlos 
bažnyčioj pameta 

(vienam Brooklyno

in original

du 
viena

šaukti
Myl. Dr-tės, 

Anf 
atėjo vos

liaus: miestuose yra 9194 moky
klos, o 73003 po kaimus ir bažnyt- 
kiemius. Visose mokyklose pe
reituose 
suaugę, 
lyties ir 
kintojų 
sksitliuje 55% buvo moterų ir tik 
45% vyriškos lyties mokintojų. 
Daugiausiai moterų mokintojų yra 
gubernijose: Permos, Maskvos ir 
Viatkos, nes čia moterų mokintojų 
yra 66—75%. Užlaikymas visų
mokyklų kaštavo 50 milijonų rub
lių, iš ko daugiausiai paskiria že
miškos įtaisos, nes 114M134 rubl., 
randas duoda tik 10372653 rubl., 
valščiai 9 milijonus rublių. Moki
nimas kiekviepo mokintinio mies
tų mokykloj kaštuoja po 19 rubl. 
ant metų, kaiminėse mokyklose 10 
rublių. Iš atskirų gubernijų dau
giausiai ant mokyklų paskiria 

į Maskvos gub.: čia ant kiekvieno 
[gyventojaus išpuola po 1 rub. 38 
kap. ant mokyklų reikalų.

metuose mokinosi 76177 
3291694 vaikai vyriškos 
1208902 mergaitės. Mo-

gi reikia didesnės begėdystės už 
begėdystę randui tarnaujančių, 
gaunančių nuo jo kasmetinę pašei* 
pą, maskoliškų laikraščių.

II Tibetonai anglišką expedičį- 
buvo 172000, kuriame tai; ją, įsiveržusią į Tibetą, priėmė la

bai neprilankiai ir todėl dalis an
gliškų kareivių sugrįžo atgal prie 
Indi jų rubežių, kadangi mat ant 
pergalėjimo tibetonų angliškos pa- 
jiegos per menkos. Tibetonai ap
reiškė angliškos expedicijos vado
vui, jog jie Šauksis Maskolijos pa- 
gelbos, jeigu anglijonai bandys 
traukti toliaus. Gal būt, kad įsi
veržimas anglijonų į Tibetą iš da
lies padarė Maskoiiją nuolankesne 
prieš Japoniją. Į karę su Japoni
ja galėtų įsikišti, apart Anglijos, 
dar Amerika, o karėj vidurinėj 
Azijoj ir Tibete Anglijai nieks ne
padės, todėl Anglijos Azijoj Mas- 
kolija ne 
ponijos; 
Amerika 
todėl jos 
už Tibetą ji susipeštų su Masko- 
lija.

Iš Herrin, III
16 d. sausio atsibuvo čia vestu

vės Jono Mitchelio su M. T. Ant 
vestuvių buvo sukviesti pažįstami 
ir draugai. Bekalbant apie viso
kius musų reikalus, likosi pakel
tas klausymas reikalo aukų ant 
musų tautiškų reikalų. Susirinkę 
pripažino, kad norint ką nuveikti 
ant tautos labo, reikia dėti aukas, 
ypač ant suŠelpimo musų kankin- 
tinių, už norą apšviesti tėvynės 
brolius, maskoliškų valdžių išga
bentų į šaltus Siberijos tirus ir ant 
naudos vargstančios musų besimo
kinančios jaunuomenės. Ant to 
sudėjo susirinkę ant vestuvių $2. 
50. Pinigus tuos šiteip padalina
me: ant kankintinių $1.90, o ant 
moksląeivių ,,Aušros Dr-tės” fon- 
dan 60 c.

Geistina butų, kad visi lietuviai 
remtų gerus tautiškus užmanymus 
ir prie kiekvienos progos dėtų au
kas ant jų nuveikimo, kadangi be 
aukų mažai galima padaryti.

II Berlyne, viešpatystės rodoj 
socialistų pasiuntinys Haase ap
reiškė, jog Vokietijoj pilna paslap- 
tų maskoliškų Šnipukų ir jiems pa
deda paslapta Vokietijos policija, 
veja iš Vokietijos caro šnipams ne
patinkančias ypatas, daro kratas 
pas jų nurodytas ypatas. Berlyne 
yra caro Šnipas Tardik, gaunantis 
iŠ Maskolijos 9000 dol. algos ant 
metų. Vokietijos vidaus ministe- 
ris atsakė, jog ištikro prie masko
liškos ambasados yra toks šnipas, 
liet jis daboja tik maskoliškus pa
valdinius ir jam padeda Vokietijos 
randas, kadangi, girdi, randai turi 
viens kitam padėti gaudyti anar
chistus, nors, žinoma, Vokietijos 
ministeris negali žinoti, ką masko
liški šnipai už anarchistus persta- 
to. Už tai socialistų vadovas Be- 
bel apšaukė Vokietijos randą už 
laižytoją čebatų maskoliško caro, 
bet jam nedaleido toliau kalbėti. 
Taigi mat išėjo į aikštę, kad Mas- 
kolija Vokietijoj elgiasi kaip na- 
mieje ir jai Vokietijos valdžios pa
deda gaudyti Maskolijos randui 
nepatinkančias ypatas. Teip bus 
Vokietijoj be abejonės tol, kol so
cialistai neįgaus dar didesnę galy
bę.

II Londone, nuo kiemo Wool- 
vich angliškos kariumenės arsena
lo nežinomi vagiliai pavogė šešias 
kanuoles ir tai ne sykiu: vieną 
naktį pavogė dvi, o antrą keturias. 
Ne kokia, matyt, sargyba yra prie 
svarbiausio Anglijos arsenalo. 
Ginklus iš arsenalų galėtų gal pa-

teip privengia, kaip Ja- 
Tibete nė Japonija, nė 
nė jokių reikalų neturi, 
Anglijai nepadės, jeigu

|| Rengiamas terptautiŠkas dar
bininkų kongresas mieste Amster
dame, Holandijoj, ant kurio ir 
lietuviai rengiasi siųsti savo dele
gatą,” truksis nuo 15—20 d. pjutės 
mėnesio šių metų. Programas 
kongreso, taigi klausymai paskirti 
apsvarstymui, yra sekanti: atskai
ta sekretorijato, atskaita tautiškų 
gruppų, peržiūrėjimas mandatų; 
išrinkimas biuro, padalinimas sek
cijų, abelni klausymai socialistiš- 
kos politikos; generališki štraikai, 
unijos ir politika, trustai ir stoka 
darbo, terptautiŠki santaikos sū
dai, išeivystė. Susirinkę turi tiesą 
išplatinti programą, paduodami 
ant apsvarstymo savo užmanymus.

II Bažnyčios valdžia Varšavoj 
uždraudė giedoti moterims bažny
čių choruose, jeigu chorai yra prie
šais didįjį altorių. Iš Varšavos 
bažnyčių, tik bažnyčioj Šv. Kry
žiaus yra mažas chorelis, su mažais 
vargonėliais prie Šalinės koplyčios 
kitose bažnyčiose chorai yra prieš 
didįjį altorių. Taigi, galima saky
ti, kad savo padavadijimu bažny
čios valdžia uždraudė moterims 
giedoti bažnytiniuose choruose. 
O vienog ne velnias, bet Dievas 
davė moterims balsą ir jų balsas 
choruose teipjau reikalingas ir ei
na ant Dievo garbės, kaip baisas 
vyriškių.

ant svieto j



ClETU VA
Kgio žmonis, kurie ant tvirtos že- 
|nės i negali vaikščioti. Iš Mel- 
mourno rengėsi siųsti komisiją ant 
kirmėjimo tos žmonių giminės, bet 
ikol komisija išsirengė, juos beveik 
K’isus išskerdė kaimyniška Aga tau-

Trumpa senobės Istorija
įsa maskolisskos kalbos verte D.

II Studentai VarŠavos universi- 
^■eto, įerzinti rektoriaus, kuris be 
^^okio phmato sutraukė į universi- 
1 tetą kazokus, žandarus ir policiją, 
' stengiasi priversti rektorių pasi

traukti nuo vietos per štraiką. 
. Studentai neina ant lekcijų, todėl 

profesoriai skaito jas tuščiose au- 
| ditorijose.

II Buvusio Austrijos sosto įpėdi
nio moteris, ištekėjusi paskui už 
grafo Lonyay, duktė dabartinio 
Belgijos karaliaus, Stefanija, ap
skundė į sūdą savo tėvą ir pajieš- 
ko nuo jo 17 milijonų frankų pa
laikų savo motinos. Apginėju 
savo reikalų sude ji išsirinko ad
vokatą Jauseną, asabišką karaliaus 
priešą.

Ii Garsus lenkiškas aristokratas, 
grafas Henrik Potocki, likosi vėl 
suareštuotas mieste Stanislavove, 
Galicijoj, už visokias prigavystes. 
Jis mat prigavo daug beturčių, res
tauracijų kelnerių, siuvėjų ir kitų. 
Lenkiški aristokratai, jeigu jiems 
reikia pinigų, nesidrovi mat kreip- 
tiesi prie tų, kuriuos už nieką lai
ko.

|į Berlyno laikraštis ,,Berliner 
Tageblatt” paduoda, buk Maskoli- 
joj, ant nuraminimo darbininkų, 
randas nori įvesti priverstiną ap
saugojimą dąrbininkų. Pagal už
manytas tiesas, darbininkai laike 
ligos turi gauti paprastų algų. 
Mokesčius į apsaugojimo kasą turi 
mokėti vien darbdaviai.

II Berlyno universitetas, už nuo
pelnus chemijoj, po ilgų ginčų iš
davė filozofijos daktaro dipliomą 

\ amerikonei merginai iš Detroito, 
Inai Millroy. Iki Šiol Berlyno 
universitetas moterims išdavė de- 
šimtį daktariškų dipliomų, o tame 

į penkioms amerikonėms.

Pertai dagi protėjo į varį pridėt stiprumui 
švino — tai ir bus žalvaris. Žalvariniu* 
daigtug iš pradžių dirbdavo panašius į akme
ninius. Bet jų negalima jau buvo nutašyt, 
nuskaldyt. Reikėjo ar padaryt forma* iš 
akmens ar molio ir įpilt į jas sutarpytas nau- 
ges, arba įkaitinti kąsniai mušti su kuju, iš
tirpinti ploni pluoštai ir tt.

Vėliau žmonės išmoko gaut ir apdirbt 
ijeleiį'. įrankiai tapo dar stipresni. Atsirado 
didelės naugių dirbtuvės; ir po šiai dienai 
nekurtose vietose matyt jų liekanos. Sun
kiu kalvio ir liejiko amatu užsiimdavo stip
rus ir vikrus vyrai: jie vaikščiojo iš vietos į 
vietą, pridirbdami kiekvienai apygardai viso
kių reikalingi} įrankių.

Lygus, blizgą ir skambą, geltoni, balti ir 
rausvi nauginiai daigtai labai patiko žmo
nėms: jų visi geidė. Gražiausiu papuošalu 
skaitėsi: apyrankės, ausy karai, žiedai, sag
tys iš žalvario, aukso, sidabro. Nauginiais 
pluoštais apkaldavo namų stogus, sienas, 
slenksčius ir durų adverijas. Numirėliams 
ant veido uždėdavo maskas iš plonų auksi
nių lukštų. Kas norėjo pasigirt,sakėsi, buk 
namie turįs daug visokių naugių.

Ginklai. Baisesniais taį>o ginklai, kaip 
pradėjo vietoj akmens iš naugių dirbt galū
nes durtuvų ir vilyčių, ašmenis peilių ir kar
dų. Bet greit išmoko prisitaisyt iš nauginių 
ploštų visus rubus: šeimą, t. y. kepurę su 
nusmailintu viršugalviu; šarvą, t. y. be ran
kovių marškinius iš dviejų pluoštų, sukabin
tų iš šonų: sulenktus pluoštus apsaugot ran
koms ir kojoms. Kartu su tuom apkausti- 
nėjo žalvariu medinį ar šikšninį skydą. Kar 
žygis, teip apsišarvojęs, buvo beveik nepa
žeidžiamas; akmeniniai ginklai nieko negalė
jo jam padaryt; jis ilgai galėjo gintis prieš 
keletą priešų. O jeigu toki ..variniai” ar 
,.geležiniai" karžygiai ^atsistodavo ant ratų ir 
iš viršaus mėtydavo durtuvus, tai galėdavo 
vytis mynią nešarvuotų žmonių.

Šitoki karžy- 
. : giai pirmiausiai

pakėlė 
51 tolimas

A? iJgjĘK- Jš nes.

Senobiiiis (rymiečių) pinįgas iš žalvario; 3 kartus sumažintas, 

priaeidavo atsvert pinįgu* teipat. kaip ir pir
kinį.

Didiejie miestai. Tose vietose, kur tei
šeidavo keliai, ar prie upių buvo dideli* uo- 
eta*, kur gyveno daug amatininkų,arba buvo 
vada* *u karžygiais, atsirado labai užgyven
to* vietos — miestai. Tokiai* buvo Babilio- 
nas ant Eufrato, Tėbai ant Nilo ir Ninevija 
ant Tigro upė* (pa* a**iru*). Mieetų apsup
davo stipria augšta siena iš plytų ar akme
nų.

Babilioniečių ir assįrų miestai skyrėsi 
nuo dabartinių tuom, kad viduj jų, apart 
namų, buvo dideli daržai, sodai¥ laukai, pie
vos ir ganyklos; pagalios, juose buvo tiesiog 
tyri plotai, kur apygardžių žmonės galėjo 
apsigyventsu savo turtais ir kaimenėms, no
rėdami apsigint už sienų nuo priedų užpuoli
mų. Namai didžturčių, ypač-gi vado ir vy
riausio dievaičio, kurs buvo didžiausiu savi-

Assirų rūmai su visokiomis tnobomis.

I H Allensteine, Karaliaučiaus ap-
I skrityj, likosi pakarta lenke ūki

ninkė moteris Karolina Przygoda.
■ Ji buvo apskųsta už nužudymą sa-
■ vo trijų vyrų. Sūdąs rado ją kal-
■ ta ir nusprendė ant pakorimo-. Ji 
Į mat savo 3 vyrus nunuodino.

D Ant Vindobonos priemiesčio

didele* 
kelio- 

norėdami 
prisiplėšt to, ko 
namie truko. E- 
giptiečiai eidavo 
į pietų*, Abiasi- 
nijon; jie persi- 

daeidavo iki Eufratui. 
kėlė assirai, tai tauta, 
kaimynų — babilionie-

Assirijos karžygiai, plaukiu per 
upę ant išpustų maišų.

keldavo Azijon ir 
Ypač 
daug 
čių. 
Ijono, 
mius 
keliavo: karžygiai perplaukdavo ūpe* ant di-

didžias kares 
išmokusi nuo

Assirai užpuldinėjo ant Egipto, Babi- 
į pietus iki Persiškos įlankos, į žie- 
iki Kaukazo kalnų. Jie labai greit

nįku, buvo tikri dvarai: aplink namu* buvo 
dideli kiemai su daugybe triobų, klėčių, 
tvartų, sodų, tvenkinių ir tt. Pertai neku
rto miestai, ypač milžiniškas Babilionas, 
buvo daug didesni už dabamykščiu* kuo 
didžiausius Europos miestus. Apsiaučian- 
čios Babilioną sienos turėjo ilg as,
200 volakčių augštumo, storu y.
viršus sienos |>anašue buvų į plačią ulyčią. 
Šitose sienose buvo 100 vartų.

Caras. Galingu tapo dabar vadas: jo klau
sė daugybė į naugesapkaustytų karžygių,prieš 
jį drebėjo visi kiti žmonės; Jis turėjo nesu
skaitomus turtus, galėjo daugybę apdovanot, 
daugeliui galėjo savo malonę parodyt. Jištar
tum, pakilo ant žmonių; jis pradėjo vadintis 
caru, viešpačiu. Kaipo ženklą savo didybės, 
jis nešiodavo tam tikrus, ilgus, auksu išsiu
vinėtus arba raudonus rubus, ant galvos ui- 
aidėdavo augštą,išsiuvinėtą ar nulietą kepurę.

Žmones pas save priimi-

K* ž nome, o ko nežinome.
Žmogaus protas nuolatai ištiria 

naujus dalykus, ištyrė jau daug, 
bet liekasi dar vis daug neištirto, 
daug nežinomo. Žinome tolumą, 
didumą dangiškų svietų, greitumą 
jų krutėjimų, net iš ko tie svietai 
susideda, nors jie nuo žemės yra 
aht Šimtų milijonų mylių, bet už
tai nežinome daug dalykų arti mus 
stovinčių, nemokame išaiškinti 
daug apsireiškimų ėsančių ant že
mės.

Žinome iš ko susideda musų kū
nas., žinome, kiek vienų, o kiek ki
tų medegų jame yra, žinome, kaip 
sudėti musų jialaikanti kūno gyvy, 
bę organai, žinome, kaip jiė dar
buojasi, bet užtai visai nežinome, 
kokiu budu ir kaip iŠ mažutėlių 
kraujo gumulėlių pasidaro Širdis, 
plaučių pūslelės, kepenys; nežino
me,kodėl iš vienokių gumulėlių pa
sidaro nevienoki daigtai; nors ži
nome iŠ ko yra augmenys, bet vis
gi nežinome iš kokių atomų pasi
daro lelijos žiedai ir eglių spyglės, 
kodėl iš vienokių augmenų cele- 
lių darosi teip nepanašus augme
nys kaip aržuolas, eglė ir lelijų 
žiedai, nežinome mes, kokios prie
žastys tokį skirtumą gimdo. Nors 
mokslinčiai žino, iš ko susideda 
tveriančios augmenis, gyvūnus ir 
žmonis celelės, taigi smulkutės kū
no dalelės, jie žino net kiek oxyge- 
no,vandens,anglių ir tt. yra tokiose 
celelėse, bet niekam iŠ tokių jau 
sumaišymų nepasisekė padaryti 
gyvos celelės ar tai žvėriškos ar 
augmeniŠkos. Visa gyvybė musų 
žemės, visų ant jos ėsančių daigtų 
remiasi ant nesiliaujančio persikei
timo medegos. Bet prie tokio per
sikeitimo daugumas medegos ne- 
gal nė sumažėti, nė pasidauginti. 
Net prie sudegimo kūno neprapuo
la nė vienas atomas, taigi nė smul
kiausia medegos dalis. Sudega 
žvakė ir mums rodosi, kad ji su vi
su išnyko, bet jeigu mes surinktu
me iš žvakės pasidariusius gazus ir 
pasilikusius lajaus ar vaško lašus, 
tai pamatytume, kad sudegusios 
žvakės nepražuvo ne mažiausia 
dalelė. Ką žudo kūnas gyvuoda
mas iš savo medegų, tos medegos 
iš apmirusio kūno pasilieka gam
toj be jokio sumažėjimo.

Palaikantis gyvybę oxygenas y» 
ra tas pats gazas, kuris gimdo, ar 
pats, ar susijungęs su anglims kai
po anglerugštis, puvimą ir gedimą 
žvėrių ir augmenų kūnų, pasidali
nimą mineralų. Metaliai nyksta, 
rudyja, augmenų ir žvėrių kūnai 
pūva, taigi jų sudėtiniai jungiasi^

nas, nors ir jjs turi savo persikeiti
mą medegų: pakįla pavidale gazo, 
o kaipo lytus nupuola ant žemės. 
Kvietkos žydi ant lauko kas pava
saris teip jau,kaip žydėjo prieš dau
gelį tūkstančių metų. Žmonės vis 
yra tokiais jau žmonėms, kokiais 
buvo ir bus iki svieto pabaigai, ko
vos jie vis už savo ėsybę, kaip ko
vojo iki Šiol, tautos skersis karėse, 
kaip skerdėsi iki šiol, nors žmonės 
bus vis kiti.

Mes negalime į musų smegenis 
ir širdį pažiūrėti. Paslaptis yra 
žmogaus užgimimas ir mirtis. Nė 
tėvai nežino, kokios lyties sulauks 
vaiko, nežino nė jo kūniškų, nė 
dvasiškų ypatybių. Nieks ne' 
žino nė kada, nė nuo ko ateis mir
tis. Paslaptis yra ir pati gyvybė: 
mes nežinome nė kas ji yra, nė ko
dėl ji baigiasi pas vieną žmogų, o 
pasirodo pas kitą, nežinome kaip 
tas atsitinka.

Nors mes galime išaiškinti dau
gybę gamtos apsireiškimų,liet visgi 
negalime suprasti dar daugelio. 
Kodėl iš augštai pakilusio debesies 
puola ledai, kurie išnaikina su vie
na valanda tą, ką gamta augino 
per kelis mėnesius. Kamgi gamta 
naikina tą, ką pati tveria?

Kokia pajiega verčia vienus žmo
nes mylėtiesi, kitus nesikęsti. Kas 
tą gimdo, kodėl yra meilė ir nesi- 
kentimas; kokios priežastys tą gim
do? To visko mes nežinome.

Mirties naguose*).
Iš laiko išpanų su amerikonais 

karės aprašysiu vieną atsitikimą.
Oficierai vieno liuosnorių regi- 

mento linksminosi Havanoj, ant 
Kubos, kur buvo nusiųsti, pasibai
gus karei.

Laike pietų, visiems sėdint prie 
stalo, daktaras, Majoras Norris, 
atvirai užgavo garbę jauno leite
nanto Bertramo, kurs sėdėjo prie
šais daktarą, antroje pusėje stalo. 
Bertram sėdėjo tarpe kitų jaunų 
oficienų. Norris savo pusėj turė
jo tūlą daktarų skaitlių, kurie tuom 
tarpu buvo atsiųsti į Havaną Su
vienytų Valstijų rando ir buvo už- 
prašyti ant baliaus,

. i . .
Daktaras Norris su paniekinimu 

pavadino Bėrtramą bauguoliu nors 
jis buvo muŠije po Santiago. Ber
tram buvo abelnai žinomas kai
po narsus oficieras, užtai visi labai 
nusistebėjo, išgirdę daktaro už- 
mėtinėjimus. Bertram atsitraukė 
nuo stalo ir tuojaus nusiuntė vie
ną oficierą, reikalaudamas, kad 
^^■MM^Mj^tšauktų savo kal-

Tuojaus potam daktaras Norris 
ištarė:

’— Bertranu, man tavęs labai 
gaila: aš savo galkutę ęerkandau 
ir nejaučiau jokio mėtų kvapo.

Bertram išbalo kaip drobė, jis 
pajuto mėtų kvapą burnoje.

— Jeigu tamista turi ką sakyti, 
aš velyčiau, kad sakytum tuojaus
— tarė vienas iš daktarų. — Nuo
dai, žinai pats, veikia tuojaus ir 
mes sutaisėme teip, kad į dešimtį 
minutų galkutės turi pasileisti vi
duriuose.

Bertram paėmė galkutę stovėda
mas, bet dabar, jaučiant mirtį, jo 
keliai sulinko ir jis pargriuvo ant 
kanapos. Vienas iš stovinčių at
nešė plunksną bei popierą, idant 
jis galėtų parašyti savo paskutinius 
norus. Paėmė plunksną, bet ne
turėjo spėkos rašyti; norėdamas 
parodyti, jog nepaiso, ištarė:

— Tamistų nuodai dirba greitai, 
nervai mano pirštuose neturi jau 
pajiegos.

— Sakykie, jeigu ką turi — tarė 
vienas iš daktarų — tavo liežuvis 
tuojaus bus suparalyžuotas.

Bertram ištarė keletą žodžių, bet 
tuojaus liežuvis atsisakė klausyti.

Bertram parvirto labiau ant ka
napos ir užmerkė akis.

Daktaras, kurį jis buvo išsirin
kęs sutaisyti galkutės, priėjo pa
žiūrėti plakimo jo Širdies.

— Degtinės, degtinės! greičiau!
— sušuko daktaras. — Dėl Dievo, 
man rodosi, kad jis jau tikrai mirš
ta. —

Tuojaus padavė degtinę, kurios 
pusę stiklo supylė į leitenanto bur
ną.

— AŠ tau sakau Bertrame — su
šuko daktaras — tu klysti, tu ne- 
prarijai nuodų.

Bertram iŠpalengvo atmerkė 
akis, su išgąsčiu aplinkui apsidai
rė.

— Tai ne yra dvikova — traukė 
toliaus daktaras — tai yra moksliš
kas ištyrimas, išmėginimas ar 
žmogų galima užmušti tiktai per 
įkalbėjimą, per imaginaciją; abi
dvi galkutės buvo iŠ duonos.

— Kelkis, Bertram, — tarė Nor
ris, eidamas prie jo ir imdamas jo 
ranką — Tamista esi drąsus kaip 
liūtas. AŠ sumislinau ant tavęs, 
kaipo drąsiausio, išmėginti ir daro- 
dyri savo draugams daktarams, 
jog tavę galima buvo užmušti su 
nevodinga galkutę iš duonos. Mes 
sutarėme prieš pietus praktiškai 
darodyti įtekmę proto ant kūno ir 
paėmėme Tamistą ant pirmutinio 
išmėginimo proto įtekmės*).

Bertram tuojaus atsigavo ir dė-

Drangyscziu Reikalai -
Kuopos.

Auszros Draugystes kuopos turi pilna 
autonomija. Surinktus nuo sąnariu um»- 
kesezius kuopos prisiuezia Ceatraliss- 
kamKasieriui, vardus gi sąnariu ir kiek
vieno mckeecziu rokunda prisiūnesia 
Centr. Finansų Sekretoriui.
Adresai vtmzlninku ,Aszroo* D-ei
Prezidentas A. L. Graiczunaa, M. D.

167 W. ISth si., Chicago, IIL
Kasierius A. Olszevskia,

024 3Brd ai., Chicago, 11L
Susinėsi. Sek r. J. Bzernas,

5236 Indiana ar., Chicago, I1L
Fin. Sekr. A. Lai i s,

5236 Indiana av., Chicago, UL
Prot. Sekr. J. Žukauskas, 1

167 W. 1*1 h st, Chicago, III
Pirmas I>ideli* Balius!

Palauk Jurai kur 
begi?

Juras: Nugi ant 
pirmo didelio lįe- 
tuviszko baliaus
parengtoJaunu Vai
kinu Draugiszko 
Kliubai, kuris bos 
nedalioj, 31 d. sau

sio (January), 1W>4, Pulaskio salėję po 
nr. S00 South Ashland avė., tarp 1?JM 
ir 18toe -zl. Prasidės 6 30 vai. vakare. 
Grajys Bramhall puiki muzika. Tikie- 
tas 25c. y pa tai. Taigi, bracie, kad szok- 
sime Ui szoksitne. „Ali right", ui at
eisiu ir asz su savo mergina.

Ateik, nes Kliubb Komitetas
Vžpraazo visus.

Didelis Balins.
Chicago. Dro Basanavips!aus Teat

rą lis z ki Dr-te, turės savo Dideli Baliu 
subatoj, 13 d. vasario (February) sala 
metu, saleje Walsh North Weet Side 
Hali, ant kertes Noble ir Emma gatvių. 
Pelnas baliaus eis ant naudos Parapijos 
Szv. Mikolo Arkaniuolo. Balius prasi
dės 5 vai. vakare. Todėl visus lietu
vius ir lietuvaites, vaikinus ir merginas 
užkviecziame nepamirazti atsilankyti ir 
pasilinksminti ant szio gražaus didelio 
baliaus. (Del miesto uždraudimo persta
tymus rodyti Teatro nebus.)

(2—12) Komitetas.
Chicago. Dr-te Szv. Antano turės sa

vo treczia Rožini balių nedelioj, 7 vasa
rio, Freiheit Turner salėja, 3417 South 
Halsted st. terp 34 ir 35 ui., prasidės 4 
vai. popietu. 1 n žengs 2Lc. porai. Ant I 
szio baliaus kiekvienas Įeinantis in sale 
gaus puiku rožes kvietka dykai. Visus 
lietuvius ir lietuvaites senus ir jaunus 
szirdingai kvieczia atsilankyti ir pasi
linksminti.

(2-5) Komitetas.

Pajfeszkoiimai.
Asz jaunu vaikinas, biednas be levu, 

14 m. senas, norecziau kad kas mane 
paimtu už savo1 augintini. Todėliua ne
turi savo vaiku, tai gali mane pasitrauk
ti, asz busiu kaip tikras vaikas.

Frank Vsliukonis,
4 Grovrn Black Place. Haverhill, Mace

Pa j ieszkau Augusio Smith, kurie pir
ai įaus liltou, Ohio. teipgi Ir 

muį, kuris pinantis



Kur gali gauti „Lietuvą” 
„Lietuvos” redakcija tart savo agen

tas Brooklyne, Philadelphijoj, Balti mo- 
reje ir Shenandoah.

Batai agentu adreaaL
K. Froones. 78 Grand st. 

Brooklyn, N. K.
J. Guda vieše, * 3104 Riebmond, Si

Philadelphia, Pa
Wm. J. Morton,

8. E. Oor. Sharp A Onmden sts. 1 
Baltimore. Md.

Jos Valakas. 806 W. Coal st, 
Sbenaudosh, Pa.

Paa saituos agentus gausite „Lietuva 
až5e. kas subata

Aukoe V18ZTALIUI.
J. Smelatorius Pitiston, Pa........25 
Saaukauta ant kriksztynu pas

Ant. Besti, VVsstville, IU., prisiųs
ta per Jon. Uždavinį.........................  30

J. Halai lis, Pitutou, Pa............į..... 10
Buvo 820.10

Sykiu 820 75

J. Smelatorius, Pittaton, Pa.
Suaukauta ant vestuvių Petro 

Lismkaus, sn Mikase Valinskiute, 
Pbilndelphia, Pa.,prisiųsta per V. 
* kartinate* .. ....................................   d - •4.00

Aat vestuvių Jono M tiesei io, 
Berno, III., prisiųsta per Ant. 
Kupraaaiti........................................ ' .11.90

Ant krikastynu pas Ant. Baiki 
Weetville, III., prisiųsta per Jos 
Uždavinį........................................i. J.

Surinkus ant krikaiynu pas V. 
Blaienkoni.Haverhille, Man., pri 
liauta per M. Liundtacka...............

J. Mataitis, Pittston, Pa.............
Buvo

Sykiu

•2.00

•74.35

•83.40

“AUSZROS’

114 Prie dvaro. Parasse Žemaite. Til
žėje 1908, pusi. 47.,Grali

134 Robinsonai Kruzius. Grali ir mora- 
lisakvpaeaka. • f Antra pertaisyta lai
da. Chicago, 111.1908. pusi. 88. .35c

178 Vaidyla, originalisska novele. G re
ti apysaka apie senovei lietuvius, 
stabmeldiszkua kunigus ir ju die
vui..................    15c

801 Sofoklis Antigeną Tragedija te
atrui. Tilžsje 1903, pusi. 39....30c

365 Eiles Prancisskaus Vaicsaicsio (Se
ku pasakos). įsileido T. M. D. Ply- 
moulh, Pa. 1903, pusi. 165. Ciia 
telpa su virsi 100 labai gražiu dai
nų............................  50c

507 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, 
verte Dras A. Bacevicsia, spauda 
„Lietuvos" Chicago, puslapiu 300. 
Knygele tu daugeliu paveikslėliu: 
gyvuliu, vabalu, tuviu, žmonių, me
džiu ir akmenų trumpai, aiszkiai ir 
suprantamai isaaisakina mums gam
tos istorija, y pači tuo* dalykus, ant 
kuriu žmones nuolatai žiuri, bet ju 
gerai nesupranta. Preke... 50c
Dvideuimimelines ..Auszros" su

kaktuves, Tilžėje 1903, pusi. 62. Is
torija tnkurimo ir gyvenimo laik- 
rasaczio „Auszros'* iszeidinejusios 
Prūsuose nuo 1883 m...................... 40c
Kaip žmogus gyveno ant žemes? 
Parasze S. M. įsileido T. M. D. 
pusi. 47. Chicago, Ill.-1903m. Kny
gute apraišo visa gyvenimą i m ogaus 
ant žemes nuo pat Jo atsiradimo iki 
pasiekimocivilizacijos. 25 paveik

slėliai parodo senovės žmonių varto
tus akmeninius tarankius, namus, 
kapus ir tt. Preke...........................10c
Tautiukas atgijimas Lietuviu ir 

kilu jaunu tautu. Atmincsiai 
20 metiniu „Auszros" lukaktięviu, 
Tilžėj, 1903, pusi. 40. Istorijai laik- 
raszczio ..Auszros", kilimo ir atgiji
mo Rusinu. Czek u. Si lesi jos lenku. 
Bulgaru, Grusinu ir Makedonie- 
esiu.....................................  20c
įsi musu praeites. Paraižė Jonas 
Gražy a Įsileido L. S. D. P. Londo
ne 1903, pusi. 16.................................10c

Darbininku kalendorius 1904 m.. ,.15c 
Laisz keliai Vorai ir Muses. Pn Ii gi

nimas prie ponu irdarbininku.. .,5c 
977 Varžytines, ka jos duoda kapitalis

tams. darbiom kurna ir kaip jas rei
kia panaikinti.. įsileido Liet. Soc.D. 
Partijos Loedon, 1908, pusi. 16... 10c

976 Valdžios pilvas. Parasse Jonas Gra
žys. Įsileido L. S. D. Partija. Lon
done, 1908, pusi. 16.  10c

949 Pašiepei vilko nasrus rodo lapes uo
dega. įsileido L. S. D. P. Londo
ne. 1903, pusi. 7.......... 5c

1042 Kas ir kiek gali pirkti žemes Lietu
voje. Tilžėje 1903, pusi. 33..... 10c 

1080 Tiesos gaspadoriu ir samdininku 
Lietuvoje. Dalis I. Tilžėje 1903. 
pusi. 11..........................................10c

1255 Kalbamokslis lietu visiko* kalbos 
(tai yra gramatika). įsileista per 
L. L. Spauda E. Jagomosto, Tilžė
je 1896. pusi. 84.  50c

1315 Trumpa Vokiecsiu Gramatika arba 
kalbamokslis lietuviams ir žemai- 
esiams ant tobulo pasimokinimo vo- 
kiszkos kalbos. Parasse Kristupas 
Jurkszailis. Tilžėje 1900, pusi 89. 
Kietais apdareiiais.................  .75c

1529 Sziapus ir anapus grabo. Parasze 
J Gerutis Chicago, 1903, pusi. 185. 
Mokliszkai dvasiszki gamtos tyrinė
jimai..............   75c
Apdaryta...........t.. .. 1...............81.00

Kalendorius 1904 metams 154 pusi., yra 
didžiausias ir geriausias kalendorius 
su daugeliu moksliszku straipsni u ir 
visokiu kitu svarbiu Žinių.... 35c

Kas užsimokės ui „Lietuva" viso meto 
prenumerata 82.00 gaus szita kalendorių 
dovanu.

pasaka. 20c Paveikslas naujo Popiežiaus PIU8Z0 X.
,______ . x miera 18x24 coliu.

723 W. 18th Street,
Nuo Siu iki lOtoa ryto.
,n«o 7-toe Iki V vai. vakar*.

Nednllom* Ūktai nuo S-k» Iki 10-1*1 ryto.

903

jaunuomenei. 
Balti more* lietuviu aukos surinktos 

Marei Aukattakalniutea: 
H. Kalulis.............................  15
A. N (amaras... ...................................90
V. Ssiuraitis. .............  15
J. Leazcainckas .........................81.00
J. Klimcaž.............. ....................... .35
J. Bareli c kas.......................  15
J. Ritei kas...........................................25
E. Savi tori ule. .........  15
A. Greenfield „................................ .15
B. Magoodcnas ......................... . .25
M. Mrgoodcki ule.............................35
O,lk,M.ir J.Kronihk, po 35c.•1.00 
M. Sabai i k........... .............................j3B
K. Matuaeviciiene .................. 81.00
V. Radaviczinle .............................15
M. Kalnu Duktė............................. 25
Mare Aukasta<talniute, ,Ausz- 
ree” aanare.................. .............,92 00

• Vtoo 18.50 
- J. Smelatorius, Pittston. Pa. 50 

J. R. Prasėtai lis, Bluefleld, W.į

Svecziai susirinkę pas Ant. Kli
mą, New Haven, Coon ....... j..

Surinku ant kriksstyou pas V 
Blaženkom, Haverhill. Mase.. pri 
si asla per M. Liundincl^. ., J. •

Surinkta ant knkait^^MfSnt 
t v i:

Yra labai gražus pa* 
veikslai, ant kurio ma* 
tosi naujas popiežius 
teip kaip gyva*. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai ranuuui, o 
abrozo dugnas tamsiai 
žalias. Nea {įsakytai 
gražus paveikslas.

PREKE 50 centų.. 
Gaunamu* ..Lietuvos” 
redakcijoj. Adresas:

A. 0LŠEV8K1H.
•24 33rd Str..

Chicago, III.

Telefonas: Morgan 18B2. 
Telefonuot galima iss kiekvieno* 

aptiekos.

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Savings Bank

EXCHANGE BUILDING.

Union Stock Yards Chicago
KAPITOLA8 ir 8URPLUS S283.OOO.OO.

VIRMZIN INKAI/
S.R.Ftyo*. Prendontas. J.A.Spoor, Vico-Pruidontas. T. J. FMžgoreM, KasiertMt AsiL

DIREKTORIAI:
Lo«is F.Urttt. ii Swtn A C*.
James H.Ashby, ii U. 3. Yard i Traasit C*. 
Sam'i A McClean Jr. Ji Centui. Packing C*. 
Arthur G.Leoeard. ii U. S. Yard BTranMC*.
Levi B. Deud, ii Doud A Ksster

P.A.Valentina, ii Armour d Cs.
Ce.

J*ss* P.LymM, H HAMMOftd Co.
John A tpeer. ii U. t. Yard * Traasit Co.
Fredertck S. Vinston, Attomey __ __ _____

S. R. Flynn, ii National Livo Stock Bank.

pinigu* nuo 81 00 iki didžiausiai sumai Ir 
Čia visi Stock Yardij darbininkai gali 

gauua algas, ir ui padėtus gaus 3 procentą.

Šitabanka priima ant uikavojimo 
ui sudėtus pinigu* moka 3 procentą, 
pasidėti savo pinigus tuoj aus. kaip tik

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Guodocimems Kunigam* rwdir' 

'ba:-Kapa*, Amata*. Dalmati
kų a, Alba*. Stula* h w<*a- U.J 
vytiniui paredu* Viaoki dariu ai- 
'tieka am»ti«zkai in laiką 
[ Norėdama* guolotmu* l> le*. 
iarb< guodolini Kunigai, kad J i»u

Guodolinotu* įSutiMkam* ir b*i- 
nvtinem* Ihaugystem* nudirba:-' 
Karūnas, Amerikoaiszkaa' 
Weliawa», Mzarpas. Juos
tas, K m kardas. Ženklelius, 
Kepures ir dėl Mamaalka 
parėdus. 1_____________
darbas butu prideranezisi atliktai ir tuom mmzelpO tauro tautele, paweakite ji tikrai

T- ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division 8t, ' Chicago, III.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-Spinduliaivartojamidel atradimo ligos

ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.
ISZPJAUK SZITA IR ATS1>ESZK SU SAVIM

Svieto pagarsėję specijalistai STATE MEOICAL DISPENSARY J išgydo visas vyrų ligas 
greičiau už kitus gydytojus šiaurvakaruose. ’ Gydymas SILPNU VYRU yra jų SPECIJA- 
LIŠKUMAS, ir DISPENSARY turi daugiau naujausių aparatų ir instrumentų negu sudėjus 
visus kitus specijalistus šiaurvakaruose.

Vyrai iu geliančiom ir silpnom nugarom, inkilai*. skaudAjimais kauliuos*, lytitkų nutilpnėjimą skaudančiu nusillapinimu. Mieti
niais nubegimai*. susitraukusiais arba neiDavintais organan, trety (imas atminties, nerviikumas, skaudėjimai krutinėję, inkstų lig*, 
plautis pūsles, nusistojima* Uapume krituliai priei akis, negalėjimas atlikti savo priderysčių, skaudėjimas galvos, klapatyjantis pa
raudimas, prieimanavimas, silpnumas, meiankoliįa. negeras kvapas, patretyjimas apetite, pus<imas plaukų, VISIŠKAI IŠGYDOMI.

iiillKykfK nulM-gimai, užnuodyjima* kraujo, Varicocele, vtatMZ-
dpCllJail jžžv 5 ll&uJ. tįai injųfjdotni. Greicziauniau iszgjdyiuan <tel * Lipnu vyru.

Įmini VVFfli nUMUPn*n,l P*r bjauriu* papmcrlnu Ir pereidtrbima, silpni ir nerviuzki ISZiGY- 
UdUiH IJI<11 ĮX)MI bo tikra gvarancija, akija pinigai sugražinti.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.

State Medical Dispensary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

Inejimas per 66 E. Van Buren St., Ctiicago, III.

Burtininku Maszinele.
Szita* yra stebuklingas 

i*zradlmas.
PREKE 50 CENTO.

" A.CS i i'»“•■'•*>•‘n-»n;"*'•’ »•>►»*■
, U*, auliniu, u-:; K.;; -. a

Miko agi* *«H». Brėžyti* ir nrl*un*« rreit*! ir

M. J. Damijonaitis,
3108 S. Halsted st Chicago, III.

( Jeigu rmkilauji geru tsvern 
ir uzczwlYti Uin* 

f.<:SįlfB0£ : “Yk Pal mane- 0 9,ut* 2 *• 
AgSSHT del,us KATALIOGUS iu kai-



LIETUVA

•Trumpa senobės Istorija
Įsa maakottsakos kalbm verte D.

■ nusiekeldavo nelygios skelianti ros: Įrankis 
I aštresniu tapdavo. Bukas, sunkus akmuo, 
I ant lazdos užmautas, buvo ginklu kovoj bu 
r žvėrim e, ar kuju poliams įbeat. Apart to pa- 
f išnaudodavo, kaipo iš įrankių, iš aštrių ir 

stiprių kaulų gyvulių ir žuvių, ypač gi brie- 
1 diių ragų.

Vėliaus žmogus išmoko pasidaryt dailės- 
i nius įrankius, išmoko lygiai nudaužyt ir nu

tekini,, akmeni* su pagelba ir-gi akmeni;. 
Daug kantrumo reikėjo, nudaužant kąsni po 

į kąsnio kampą titnago ir padarant iš jo peilio 
ašmenis, ar galą vilyčioa, arba pinkli ūką.

Indai buvo ar iŠ molio, rankomis sulip- 
dyto ir išdžiovinto ant saulės, ar iš iškalto 

Y^pedžio; pintines ir-gi mokėjo nupint. Iš Ji- 
| nų mokėjo suverpt siūlą, o paskui ar virvę 

nuryt, arba išaust audeklą: Vilnų nuo avių 
nekirpdavo. Kailiais nuo gyvulių nubiely- 

r tais ar tiesiog apsivilkdavo, arba juos susiu* 
y Maro dideliais kąsniais. Labai prastai išro

dė visi šitokie padarai* ale žmogus galėjo jais 
pasismagini ir savotiškai stengėsi padailint 
Juos; senobės europietis savo peiliapalaikiu 

. ar yla išrežinėdavo ant indų, ginklų brėžė- 
litis, ratelius, visokius kreivulius ir paveiks- 

i lūs žvėrių.

Naujų ąktnens laikų įrankiai: akmeninė piuklelė, akme
ninė durtuvo galūnė, aptašyti .akmeniniai kirviai, žmogaus 

< paveiksi**, išpiauaiyta* iš briedžio rago: moliniai indai, ranko
mis dirbti.

Musu laikuose kuo

šeimynoje gyminystė skaitėsi tiktai pagal 
motiną; pad., tėvo brolis nesiskaitė gimine jo 
vaikams.

Be atsitikdavo, jog vyras paimdavo sa
vo rankoena visą gaspadorystę; tai ypač ten 
atsitikdavo, kur laikydavo dideles galvijų 
kaimenes; piemens negalėjo teip valkiotis, 
kaip medžiotojai, ir vyrai tvirčiau laikėsi 
vienos vietos. Tėvas įgydavo didelę valdžią; 
suaugusius sūnūs jis prie savęs laikė.

Kas norėjo įsikurt namus, tas vogė į>a- 
čią, išveždamas ją iš svetimo kaimo, atimda
mas nuo svetimos įiadermės; arba, nenorė
dama susipykt, jaunikaitis susiderėdavo su 
mergaitės gentimis ir nusipirkdavo pačią. Bet 
vis-gi tokioj ėeimydbj moteriukė buvo, it be
laisvė, vergė; jai liepdavo dirbt kuo sunkiau
sia. kuo bjauriausia darbą. Atsitikdavo, kad 
vyras ją vėl parduodavo. * Moterų nebrangi- 
no tokiose šeimynose. Pralobti* gaspado- 
riui, t. y. padidus jo kaimenei, jam reikėjo, 
daugiau stiprių piemenų ir sargų, tai reiš
kia, daugiau sūnų. Gimstant gi mergaitėms, 
adverniai, matė tik apsunkinimą ir atsitik
davo, kad jas užmušinėdavo.

Tokiose šeimynose giminystė skaitėsi tik 
po tėvo. Tėvas čion buvo valdytoju, Viešpa
ti m. Didelė šeimyna, po jo valdžios esanti, 
galėjo savo spėka lygintis su visu sodžium; 
jinai galėjo paglemžt įx> savo valdžios daug 
smulkių šeimynų, priverst jas jai dirbt.

Skaitlius ir ženklai. Prisirinkus gaspa- 
dorystėj daugeliui ištekliaus, stengdavosi ko 
per daug buvo a pinainy t pas kaimynus ant 
tokių daigtų, kokių namie truko. Anksti 
žmogus turėjo išmislyt skaitlių, kad galėtų 
savo kaimenę ir vaisių išteklių sužinot, ar ne 
aį>sirikt prie mainų: neperduot ar nedagaut.

Iš pradžios žmogus skaitė ant pirštų vie
nos, paskui abiejų rankų; vietoj žodžio: 
,,skaityt,” sakydavo , .atiminėt penkinėmis.” 
Dabartinės rymiškos skaitlinės - liekanos to
kio skaitliaus: I, II, III — tai vienas, du, 
trįs pirštai, V.—tai paveikslas atgniaužtos 
rankos: vienoj pusėj keturi suglausti pirštai, 
antroj nykštis. Jeigu reikėjo suskaityt dau
giau penkių, pad., 6. sakydavo ,.ranka ir 
piratas” — VI: skaitlius dešimt — tai „dvi 
ranki” — £ arba X. 20 — tai „dvi ranki ir 
dvi koji” — XX. Ir laiką skaitė penkinė
mis; senobėj sanvaitę turėjo penkias dienas.

Teippat reikėjo turėt saiką nusaikint. 
pvz., ilgumą ir platumą grįčelės*, kuria ren
gėsi pasistatyt, arba pastolio ant poliu, tvir- 
tynęs: paskui — saiką audeklui atrėžt, kiek 
reikia marškiniams ir tt. Pirmu saiku žmo
gui tarnavo toji ar kita jo kimo dalis; nusai- 
kinimui ilgumo nedidelio buto buvo pėda; 
nusaikinimui audeklo tarnavo alkūnė arba 
volaktis, iš gudiško sakant, nes nusaikinant 
audeklą, vyniodavo jį ant alkūnės.

Norint paženklinti atminčiai koki nors 
skaitlių, žmogus išbreždavo ar išpiaustydavo 
ant medžio kąsnelio keletą žeklelių (dar ne 
teip seniai po sodžius vartodavo panašias 
,,birką”). arba užmegsdavo keletą mažgų ant 
virvės. Kartais jam reikėjo paženklint ką-

Isz visur.
II 1901 m. Europinėj Maskolijoj 

buvo iš viso 177786 fabrikai,kuriuo
se dirbo 1710735 darbininkai, tame 
skaitliuje buvo 10J4 % nemečių. 
2254% suaugusių moterų ir 67% 
suaugusių vyriškių. Maskolijoj fa
brikų darbininkai uždirba viduti
niškai 201 rubl. 88 kap. ant metų: 
17 gubernijų darbininkų uždarbiai 
buvo didesni už vidutinį, 44 gi ma
žesni. Mažiausiai uždirba darbi
ninkai Penzos gubernijoj, nes vos 
66 rubl. 36 kap. ant metų; Mas
kvos gubernijoj gauna ant metų vi
dutiniškai jk> 202 rubl. 68 kap.;
daugiausiai uždirba Ekaterinosla-Į dosios rauplės, 
viaus gub., nes vidutiniškai po 
323 rub. 23 kap., Chersoniaus gub. 
po 265 rub. 76 kap. Peterburgo 
gub. 302 rubl. 23 kap., Rygoj 290 
rubl. 56 kap., Nižnenovgorodo 
gub. 285 rub. 56 kap., Revelyj 270 
rubl. 94 kap.,ant Kaukazo 268rub.
7 kap.

su dinamitu. Matyt tą bandė pa
daryti koki maskolių papirkti niek
iai, kadangi niekam nerupi, kas 
Siudosis iŠ tų laivų, vien besiren- 

anti į karę maskoliai negali geisti 
•udrutinimo japoniškos laivynės.

II New Yorko laikraštis „\Vorld” 
paduoda, buk Kišenevo advokatui 
Katnovitzkiui, gynusiam žydų pu
sę prcvoj už žydų skerdynes Kiše- 
neve, atėmė ant dviejų metų tiesą 
užsiimti advokatyste. Miesto ro
dos sekretorių Karabčevskį, be sū
do, ant 5 metų išsiuntė j Siberiją.

|| Kaime Birnbaum, Krainoj, 
pietinėj Austrijoj, apsireiškė juo- 

Persigandę gy
ventojai apleidžia savo namus ir
gyvulius ir bėga iš ligos apimto 
kaimo, kiti už Šuns pinigus par
duoda savo daigtus ir namus.

II Ant Terpžeminių jūrių pereitą 
sanvaitę siautė smarkios vėtros, 
kurios nedaleido maskoliškiems ka
riškiems laivams išplaukti j rytinę 
Aziją: tūli maskoliški kariški laivai 
nuo vėtros priversti buvo pasislėp
ti Italijos portuose.

|| Vengrijos sostapilėj Pešte, re- 
zervos oficieras, sūnūs turtingo 
dvarponio, vieną vakarą prakazy- 
ravo oficierų kliube 60tKM)dol. Mat 
ant ko apverčia iŠ krašto išsiurbtus

|| Vokietijos cieconus užsimanė 
Vokietijos kanumenę apdovanoti 
naujais uniformais. Prieš tai vie
nog kelia protestus ne tik atskiros, 
Vokietiją tveriančios, viešpatystės, 
bet ir kariumenės oficierai, kuriems 
uniformus reikia iš savo kišenių į- 
sitaisyti, o tas kaštuoja nemažai 
pinigų. Logiškai protauja oficie
rai: jie sako, kad mainant tankiai pinigus aristokratų vaikai'. Jie vi- 
uniformus, oficierais galės pastoti sur vienoki, vengriški aiistokratai 
tik didžturčiai ir tokiu budu, išpa- 
lengvo, visa tauta bus atiduota ant 
malonės pralobėlių, išsidirbs Vo
kietijoj dar biauresnės sanlygos ne
gu yra dabar Amerikoj, kur milijo-, 
nieriai per daug didelę turi įtekmę

nėra išėmimu.

II Kaip laikraščiai praneša, ir ry
tiniuose kraštuose vakarinės Afri
kos vokiškų valdybų pasikėlė čia
buviai prieš vokiečių valdžią: tokiu 

ant krašto politikos, ant krašto tie- budu pasikėlė čiabuviai visų vokiš- 
sų; jeigu jos milijonieriams nepa- Į kų valdybų pietinės Afrikos, 
rankios, visai nepaiso jie ant išdir 
btų tiesų. II Peterburgo miesto viršininkas, 

I jenerolas Kleigels, pirma buvęs 
|į Prancūziškos ambasados Lon- Varšavos policijos viršininku, liko- 

done sekretorius apreiškė, jog, pa- si paskirtas už jeneral-gulu-rnato- 
gal padarytą terp Maskolijos ir : nų Mažrusijos, į Kijevą, vietoj pa- 
Prancūzijos sutarimą, Prancūzija I garsėjusio jenerolo Dragomirovo. 
neprivalo karėj Maskolijos su Ja
ponija gelbėti pirmutinę net tąsyk, 
jeigu Korėja ir Chinai stotų 
Japonijos pusėj. Prancūzija turė* 
tų paremti su savo laivyne ir ka- 
riumene Maskoliją vien tąsyk, jei
gu prie Japonijos prisidėtų ar tai 
Suvienytos Valstijos ar Anglija. 
Kadangi nė viena iš Šitų tautų ne
sirengia su ginklu padėti Japonijai, 
tai ir Prancūzija su ginklu, karėj 
rytinėj Azijoj, nepadės Maskolijai.

|| Anglijoj, gyventojai miestelio

miestoII Hamburgo senatas, iš 
iždo, paskyrė 30000 markių pinigų 
ant išsiuntimo gerų miesto 
ninku ant apžiūrėjimo rengiamos
Šiuose metuose St. Louis, Mo. vi- 
sasvietinės parodos.

amati-

Popiežius galutinai pripažino už 
šventą garsią prancūzišką patrijotę 
pramintą Orleano Mergelę, Joanną 
d’Arc, su kurios pagelba prancūzai 
išvijo iš Prancūzijos Čia iŠsivieŠ- 
natavusius anglijonus^^^^^M^

skaitytojas mato iš paties užvardi- darbui. Tokios ypatos, ar tai mo- 
nimo. Raštiškų ženklų trūksta, teriškos ar vyriškos, seks savo į- 
arba jie nepastatyti ten, kur reikia, kvėpimą visvien, ar jai meilini mo- 
Žodžiai parašyti vietomis klaidžiai, terystę, ar ne. 
kaip skaitytojas mato ir knygutės Gal užmestų kas man konservą-
užvardinime žodyj „spaustuvieje”. tizmą, propagandą moteries ver- 
Panašių klaidų netrūksta ir pačioj gystės, amžinai netyčioms prisiri- 
knygoj. Reikia vienog pasakyti, šusios prie vieno žmogaus, arba 
kad lietuviškų knygų yra ir pras
čiau parašytų. Pats veikalėlis iš 
savo turinio daugumui lietuvių pa
žįstamas: yra tai perdirbimas, arba 
scenizuota žinoma apysakaitė p. a. 
Genavaitė, kuri juk yra versta ir į 
lietuvišką kalbą. Scenizavimas nė Į 
per geras,nė per prastas, vidutinis. 
Tą patį galima pasakyti ir apie lie
tuvišką vertimą: jis nė geras, nė 
niekai, teip sau vidutinis, tik eilės 
išverstos netikusiai. Vertėjui pri
derėjo versti geresnius už Šitą 
kalus.

vo gyvenimo atliko milžinišką tau
tišką darbą.

Nuo susiorganizavimo „Aušros** 
iki šiam laikui į moksląeivių fondą 
įplaukė iš viso.........t......... >808.82

Išleista: Stipendijoms 
ir pašelpoms besimokinan
čių........................... >421.24

A (spaudimas „Aušros” 
konstitucijų...............18.00

Smulkesni išdavimai 7.00
Viso išleista.... 441.24 

Kasoje liekasi 1904 m... >367.58 
„Aušros” Draugystė duoda tuo 

tarpu keturiems stipendijatams sti- 
Į pendijas ir dviem — pašelpas.

A r šeini yna ar darbas?
Varduvių dienoj vienos lietuvai

tės, paprastu budu pasveikinau ją 
ir, terp kitko, velijau jiamatyti ją 
ištekėjusią už tvirto budo lietuvio. 
Buvusiems prie to jaunikaičiams 
tas, matyt, nepatiko ir jie, kreipda
miesi prie merginos, pratarė:

— Mes nevelyjame ta- 
mistai ištekėt, liet velyjame gyvent 
iš savo rankų darbo.

Tuodu priešingu noru neapsėjo 
be mažų ginčų, iŠ kurių galėjau su
prast, kad jaunuomenė nemato rei
kalo lietuviškų inteligentiškų Šei
mynų: inteligentės lietuvaitės, ėsą, 
dabar nenaujiena ir jų užtektinai 
yra sodžiuose*: dabar jos reikalin
gos, ėsą, gyvam darbui, kurį mote
rystė galinti tiktai trukdyti. Man 
rodos, kad tai nevisai teisingos pa
žiūros. Jei visos inteligentės lie
tuvaitės yra reikalingos platesniam 
darbui, tai tas jau parodo, kad jų 
da neužtenka. Moterystė — su
prask šeimyniškas gyvenimas — 
netik netrukdo inteligentei būt nau
dinga tėvynei, bet priešingai, šei
mynos motina gal daug daugiau at
likt tokių darbų, kurių mergina nė 
suprasti nesupranta.

Mokslo iš katedros klausomo vien

nepripažinimą laisvos meilės ir t. 
t.? Aš atsakyčiau: permainykite 
įstatymus įsigėrusius į visuomenės 
kraują, duokite motinai ir vaikams 
garantiją liuosos meilės, tuokart' 
aš savo pasakyme perstatau kaiku- 
riuos žodžius: vieton „žmona”, 
„seimyninkė a-pasakau: „motina, 
moteriškė”, vieton; „turi įtekmę 
ant savo vyro,” pasakau: „turi į- 
tekmę ant vyriškių” ir t. t. Čia 
turiu pridurti, kad tą įtekmę teturi 
tik motina vaikų, bet niekuomet 
neturi tos įtekmės mergaitė ir be
vaikė moteriškė. Bet kadangi ji 
vistiek pasilieka tik motina, pagim
džiusi ir supratusi ypatišką vaikų 
meilę ir įgijusi ypatingą taktą, ku
rio mergaitėms trūksta, aš savos 
nuomonės nepermainysiu.

Atsimenu vieną lenkišką patrio-
■ tišką dainelę:
j O niezginęla jeszcze ojczyzrra, 

Poki niewiasty vv niej žyją, 
Bo z ich to piersi plynie trucizna, 
Kt6rą wrogowie się trują.
(Da neprapuolė musų tėvynė, 
Kolaik jpj moters gyvena, 
Nes iŠ krutinės jų teka nuodai, 
Kurių dėl priešai žųsta.) 
Su poetu ir aš pasakysiu: teisy

bė --- tiktai motinos krūtys teren- 
gia žmogų tokiam ar kitokiam tiks
lui' Jų penas neišnyksta pas žmo
gų per visą jo amžį ir visose gyve- pasimirė 145, senelių su viršum 60 
n>mo nelaimėse suteikia jo budui metų amžiaus 110. Daugiausiai 
išgalę kovoti su priešgynybėms.

. Da gyvas.

Vietines Žinios.
— Ant kertės Van Bureu ir 

Clark str., ant einančio agento 
Franko Rovers užpuolė du vyriš
kiai ir pareikalavo pinigų. Kadan
gi jis greitai nepaklausė, gavo su 
kumščia |>er veidą teip, kad nuo to 
puolė ant žemės, o kad šaukė 
pagelbos, likosi su peiliais supiaus- 

. tytas, o pinigų ir laikrodžio neiš
gelbėjo.

— Chicagos teatrai dar vis už- 
I daryti ir žmonės turi jieškoti kito- ’ 
j kių pasilinksminimų. Šitą sanvai- 
■ tę bus jau atidarytas Auditorium 
j teatras, o toliau ir kiti geresnieįie, 
j kur žmonės geriau apsaugoti nuo 
gaisro pasekmių.

Pereitą sanvaitę Chicagoj pasi- 
. mirė 516 žmonių, kuriame tai skait- 
liuje buvo 270 vyriškių ir 246 mo
terys. Vaikų iki 5 metų amžiaus

ir kiekvienas studentais tik tuomet 
tesuvartoja klausytas lekcijas, jeigu 
jam tenka įgytą teoriją pritaikyt 
prie praktikos. Pedagogika, di
daktika ir metodika—tuščias yra 
merginai ^noksiąs, bet motinai — 
svarbi paspirtis, vaikus auklėjant. 
Mergina, įgijusi minėtą mokslą, 
taikys jį prie visų savo mokinių, 
motina gi, pažinusi savo vaikų bū
dą, su nauda prit&ikįs jį prie kiek-

mirčių, nes 114; buvo nuo plau- 
I čių uždegimo, nuo džiovos 44; už- 
j mušystų buvo 30, patžudystės 9.

....... „ n 4. — Pereitos nedėlios dieną užsi-Atskaita “Ausnis’ Dr-tės. . = r.* ’ knrdegė Chicagos miesto rūmas, kur
Jau keli metai atgal kįlo kiaušy- telpa ir užveizda apsąugojimo gy- 

mas lietuviškuose laikraščiuose a-
pie svarbiausius tautiškus reikalus, Į įr tarnai, persfgandę, bėgo laukan! 
taigi apie šelpimą besimokinančios i nors nįeks nežinojo, kur yra ugnis, 
lietuviškos jaunuomenės, kuri tą-' ynt gaio ugnį rado po trepais ir ją 
syk visai buvo apleista visuome- su pagelba chemiškos čirškynės 
nės. Europoj pradėjo tvertis šel- utgesino. Mat baiųtė turi dideles 
pimui besimokinančių draugystės, akiS. Kodėl miesto valdžios ne- 
bet kad ten tokios draugystės yra privertė teatrų turėti tokias che- 
persekiojamos valdžių, todėl nega
lėjo sustiprėti, laikosi silpnai, bet 
visgi Europos lietuviai užėmė pir
mesnę vietą Šelpime besimokinan
čios jaunuomenės, negu Amerikos. 
Amerikos lietuviai, nors jų neper
sekioja valdžios, susiprato vėliaus 
ir vėliau pradėjo rūpintis apie pa
dėjimą lietuviškos neturtingos jau-

ventojų nuo ugnies. Urėdninkai

miškas čirškynes, o gal, jas turint, 
Irocjuois teatre nebūtų atsitikusi 
teip didelė nelaimė.

— Nužudę savo Šeinynas jau • 
pradeda jieŠkoti per sūdą nuo mies
to atlyginimo už pražuvusius Iro- 
quois teatre. Jeigu visi pa j ieškos, 
miestui atseis užmokėti apie 10 mi
lijonų doiiarių. Mat per savo ne-
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Kas nori gauti gražu sieninį ka- 
lįgtforių tegul prisiunčia 10c. Juo- 
sapui Trinariui, fabrikantui Ame
rikoniuko Eliaįro Kartojo Vyno, 
799 So. Ashland avė., Chieago, 
III. ir gaus jį.

Draugyscziu Reikalai
Kuopos.

Aunuos Draugystes kuopos tori pilna 
autonomija. Surinktus nuo sanan u mo- 
hescziua kuopos prisiūtais Ceatnliss- 
kamKasieriui, vardus gi sąnariu ir kiek
vieno mokescziu rokunda prisiunczia 
Osutr. Finansų Sekretoriui.

Prezidentas A. L. Greičiūnas, K. D.
197 W. 18th 91., ChicSgo, 111.

Kasionus A. Olszevskis,
934 33rd si., Chieago, III.

5289 Indiana av., Chieago, III. 
Fln. Sekr. A. Lalu?

5336 Indiana av., Chicaco, III. 
Prot Sekr. J. Žukauskas,

167 W. 18tb si„ Chieago. 111

Lietu v įsakas Pikulukas.
Cbitaga Dr-te Apveizdos Dievo tu

ras savo pisninka nedalioj, 14 rugpiu- 
eaio (Augusi) Bergpan's Orove darže, 
Riverside, I1L Todėl meldžia visu kitu 
draugyscaiu Ir kliubu nedaryti toje die
noje plkniuku ne balių, idant vieni ki
tiems neužkenktumem.

(15—.1) Komitetas.

Didelis Teatras ir Bailus.
Chieago. Dro. Baaanavieaiaus Teat- 

rajisaka Dr-te, turas savo antra teatre 
po vardu „Isagriovimas Kauno Pilies,” 
o po teatrui balius tu bato j, 1$ d. vara 
rto(February) sziu metu, saleje Walsh 
North Wsat Side Hali, ant kertes 
Noble ir Esama galviu. Pelnas nuo te
atro eia aat naudos Parūpi jos Szv. M i 
koto Arkamuoio. Teatras prasidės 7 
vai. vakare. Todėl visus lietuvius ir 
lietuvaites, vaikinus ir merginas užkvie- 
cziame nepamiršt! atsilankyti ir pasi- 
linksminti ant salo gražaus Teatro ir ba
linas. Su guodone,

(3—13) Komitetas

Philadelphia. Pa. 10 8. L. A. Kuopa 
laikys savo susirinkimą utarainke, 19d. 

, sausio. 8 vai. vakare, L.Kliubo Saloje, po 
| ar. M3 So. 2nd st. Todėl sairdingai už- 

kviecziame visus sąnarius alsi lankyti ir 
užsimokėti savo kvartaline duokle, taip
gi nepamirški t i paklabinti ir savo drun
gna noriuosius prisiraszyti. Su guodone. 

.. Kuopos Kom.tetas.

Balius!
Kensington, III. Jaunu Lietuviu Pa

silinksminimo Kliu bos, turas savo teat
rą, po vardu „Iszgama,” o po teatru ba- 
Hna, nedalioj, 17 d. sausio, saloje Tunte r 
Hali, ant Kensington Av. Teatras p ra 
aidės 7 vai. vakare. I n žengs 25c. y p* tai. 
Todėl užpraszome visus lietuvius ir lie
tuvaites, vaikinus ir merginas, u^tbus 
labai dailus teatras, o po teatrui bajius. 
■suoka boa pirmos'kliaaos. Su guodone 

K. J. L. P. Kliubas.

Pallesskolimai*
Pajiostkau Jono Rudaicsio, Kauno 

gub., Raseinių pa v,, Eržvilkos vaisos., 
pirma gyvend Pittaburg. Pa. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adre
so: Ciprijonas Kavolius,

53 Washington si., 
Cambridgeport, Mas*.

Pajiesskau Jono Stegvilo,Kauno gub., 
Raseinių pa v., Batakių vol. iss kaimo 
Akstinu, 30 metu atgakgyveoo sšlan- 
ford, Conn. Jis pati ar kas kitas teik
sis duoti žino ant adreso:

J. Elvikls, (sūnūs Mikoloj 
344 Broadway, So. Boston, Mms.

Pajiesskau savo brolio, Jono Martt- 
sxiaus, Pilvisakiu parsp., iss kaimo An- 
tanavo. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Isid. Rudaitis, 
131} Aregsn si., Cleveland, Ohio.

Pajiesskau savo dėdės, Ignaco Žem- 
kaus, Kauno gub., Ssiauliu pa v., Kro
piu par. iss kaimo Veresiu. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žino ant adreso: 

Juoz. Žemkus,
142 Canalport avė., Chieago, III.

Pajiesskau savo brolio, Jurgio Binke- 
vieziaus, Suvalkų gub., Vilkavisikio p.» 
Gižu gm., isz kaimo Msrižekiu, 10 metu 
atgal gyveno Chicagoje. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti line ant adreso:

Ant. Sinkevioze, 
502 W. Cherry st., Shenandoah, Ps.

Pajieszkau savo paezios, Onos Berno- 
taviezieneo, (po levais Vendzaite), Kau
no gub., Raseinių pa v., Konstantinavo 
volo*ties, parap. Kviedainoa, 9 metai 
kaip Amerike. Ji pat ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso;

Vinc. Bernalovicz, s 
Bos 3, Divermon, III.

Pajieszkau doros laisvamsnee lietu
vaites sau ant apsivedimo, ne senesnes 
kaip 26 metu. Ant pareikalavimo pri
siusiu savo potograflja. Adresas:

Jos. Stasiukevicze, 
Bos 3, Ali. Co. Elkhorn, Pa.

Pajieszkzu Barboros Pocevicziutes, 
Kauno gub., Raseinių pav., Jurbarko 
parap., iss kaimo Girdžiu, 4 metai atgal 
gyveno Boston, Mas*. Ji pati ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:*

Aleks. Zaturskis, 
Boi 249, Toluca, 111.

Pajieszkau Antano Pociaus, Kauno 
gub., Raseinių psv., Eržvilko* vol., iss 
kaimo Balniu, pirmiaus gyveno P i ta
bu rg. Pa. Jispauarkas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

J. Bahruszaitis,
P. O. Box 1., Vandergrift, Pa.

Pajieszkau savo paczioe, Magdės Mi- 
cziuliutes (po vyru Gutauekienej, paei
na isz Suvslku gub., Vilkaviszkio pav., 
2 menesiai kaip iszvažiavo isz Kevraaee. 
III., paliko 2 vaikucziu, valka 9 metu, o 
mergaite 8 metu. 30 metu sena, mažo 
ūgio, juodi plaukai, smuikelis balto 
apskritam veido, nestos smailos nosies, 
ant kaktos yra rudi Isssai, szneka plonu 
gergždaneziu balsu ir biski kuprota. 
Jeigu kur kas tokia užtemys ir duos 
žine ant žemisus padėto adreso, gaus 
nagrada.

P. a Box 123,

J. 8. PrušlalUa Bluefield, W. 
Va 99.60 Ir Ant. Miliauckš 50c. 
Chekto lumainimš 10c Įteks........93.90

Ant vestuvių Km. Januškos, 
Chieago. III....................  1.36

„Auuroa” Dr-tes kuops, Scran-
ton, Pa......................................... .....91.50

- Buaukautu ant krikštynų, pat 
F. Sandoriu, Wutville, 111., pri
dusta per Žemaiti 93.00

Sykiu 9387.69

Pigiai ant pardavime pirmos kliaaos 
sallunaa, tarpe dvieju sabriku, bianis 
nuo seniai leadirbtas. Pigiai parduoda 
dėl to, kad savininkas gavo ui auperiten- 
denta in miestą, nes du darbai per sun
ku. Alsiazaukite po nr. 1249 W. 13 su, 
Chieago, III.

Pigiai ant pardavimo ant dvieju faml- 
lijg mūrinis namas su lotu, arti uv; 
Jurgio lietuvisikos bainyczios. Dasiii- 
nokite „Lietuvos" redakcijoj. -

Katu yra miela gyvas t ta, 
r- Lai platina lapelius tarpo broliu dar
bininku „Kas yra Socialiamas.” 8x1 na
tas lapeliu tiktai 25c., taigi broliai dar
bininkai platinkime tiesas Bocialiaakaa, 
kurios vienutėliai lluoeuoja darbininkus 
Įsa kapitalistissko rado.

K. Rulkus, 
708 Hamilton su, Cleveland, Ohio.

Reikalauja mainieriu in anglių ka- 
slynes vakarinėse valstijose ir paprastu 
darbininku in misskua Michigan ir Wie- 
oonsin valstijose. Aisisaaukite |«s 

J. Lucas, agent,
122 La Šalie si. Koom 8.

Chieago, 111.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežinodami, 

siunczia saro pinigus in kraju per viso
kiu* žydeliu* ir kitokius svetimtauezius, 
kuriu dauguma tankiai lubankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in ktaju, tai 
siusk juos per „Lietuvos” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vietoje pri
imti ir niekados ne centas nežus. „Lie
tuva” jau 11 metu kaip stovi ant savo 
kojų, turi savo dideliu*, be jokiu skolų 
namus, 3 lotus, drukarne ir ui kėlės dė
mimu* tukstanesiu dol. vertes ta voro 
knygomis ir kitokiais daiktais. 8zi»- 
dien per „Lietuvos” redakcija tiunezia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kieczisi ir austrijokai. „Lietuva” yra 
tai didžiausias bankinis kamoras ir 
paeito stacija isz kurios pinigai plaukia 
in kraju pundais kaina diena

Jei reikalauji szifkortea tai pirk js 
„Lietuvos” redakcijoj, o gausi pigiau ir 
geresnius laivus kaip visur. Mes par
duodame szifkortes ant visokiu kompa
nija laivu, ka* tik ant kokiu nori. 
Raszsyk tuojau*, o gausi prekes visu 
szifkorcziu ir pinigu.

Adresuok ant vardo „Lietuvos” iš
teistojo sziteip:

A. OL8ZEW8KI8.
33rd St. Btation 60. Chieago. III.934

Dykai!
Gražu dideli Ir labai gera kslandonu,

verta 25c. gauni dykai, jei užstraasy- 
•i Įsikrauti „Lietuva” ir užmokėsi 92 00 
už vito meto prenumerata isz virstant. 
„Lietuva” yra didžiausiu ir geriausiai 
laikraštis visoje Amerikoje. Joje rasi, 
daugiausiai tvarkia ilsia ir naujiena.

si lai krauti „Lietuva1 
už

903 Isz musu prasite* Paraus Jonas 
Gražys įsileido L. B. D. P. Londo 
ne 1903, puel 16...................... K»c

Darbininku kaleedoriua 1904 m....U9 
Laiškeliai Vorai ir Muses. Pn Ii gi

nimas prie ponu irdarblnlnku... 5c 
Varžytines ka jos duoda kapitalis
tams darbininkams Ir kaip jas rei
kta panaikinu. įsileido Liet. Boc.D. 
Partijos Loodon, 1908, pusi. 16. „joc 

976 Vaidilos pilvas Parane Jonas Gra
žys. Įsileido L 8. D. Partija. Lon
dono, 1908, pusi. 16...................10c

949 Paslėpęs vilko nasrus rodo lapes uo
dega. įsileido L. 8. D. P. Londo
ne, 1908, pusi. 7....................5c

Kalendorius 1904 metams 154 pusi., yra 
didžiausias ir geriausia* kalendorius 
su d a u relių moksliuku straipsniu ir 
visokiu kilu svarbiu žinių.... 25c

Kas užsimokės už „Lietuva” viso meto 
prenumerata 92.00 gaus uita kalendorių 
dovanu.

Adresuok:

A. 0L8ZEV8KI8,
W24 38-rd «t„ Htatlou WO, 

CHICAGO.1LL.

977

Kuj goe sawos Mimuuoa.

HYG1ENA Daktariuką ksygs arba nekilai 
syta sėlalkraag (valkatos, tai kario* gs'l b-

iraMtaikysapstasagroU lao tukatascua vt- 
aokis Uge. patalky* aėtalkyusualybajcaseo 
•valkata, palieta u aswo aisti ir mukę* sėaa- 
■iaU aaraikaia ir tvirtai* savo vaikelis* 
Pr» k*............................................... ........M8e

negru po*.

“LAetavos” Isatalslojo, radaktortau* ir p»r»ik- 
ttal Cbtaagoa H.Jurgio Itaturtaiku* boSayeuua 
Fopiarva apdarai*.................................... lt! OO

etatais ............................ |USO
inaa asmla.ai yyraitai ir aa-

Starus. CbtaagoUL UKM m. Puslapi1* 7X 
Ba pavaikatatata......................................... .WOo

ibsa atrodo Amo-

LIETUVA

aoe
SlSe

-AOv.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.

Offim valanda: ‘ "" 1°,^.^ ♦e.Ą!’.Vį ,7J*"*' I neoenemt ir per šventei nuo 10 iki IZ.

k silgsėM nugsrem. tekstais, ttašeiimsi* kisukietM. iytibkig neįilgnėjiM^, tkšdaažiu nšiUapteiMM. nakti- 
MitraakMiais arto aeitlavintais erysaan. tretyjimis ataitetiei, aerviikumss, skanMjiaai kratinete, takstg liga, 
tejiMš Mase**, krituliai prie! akte, negaleiimat atlikti tave pnSerysžig. skaudėjimu gatves, kiapatyjantis pa- 

iilpeumat, melanketija, negerai kvapu, patretyjimu apetite, pve.iaiu pluki;. VISIŠKAI IŠGYDOMI.

^TlAflidAC* nubniimaf,ntnn<Ml.vJimiM kraujo. Varicocrle, vtalsz-
dpCUJdlibZlUb ll&Ub. ku| |g<<j<|omL GrricziMUMiMH tazgydymas dėl silpnu vyru.

Ilinni T V PU i •“•"Up“1”*! per bjaurina paprocziiiM ir per«i<l(r«f ima. silpni ir nervtazki I8ZGY- 
UaUUl IJ1U1 1H)MI p() T|KKA GVAKANCIJA, AHBi PINIGAI SUGRAŽINTI.

Naujas Apgarsinimas.
Tautiecslei Lietuviai pas sava.

Asmpadidinau savo krautuve, kurioje 
gulite gaut vieko, kaipo tai. dsiegoreliu 
kokiu tik ant svieto randasi, lenciūgėli u 
auksiniu ir paauksitu Ir sidabriniu, 
auksiniu žiedu, sspilku, kompasu, kol- 
eslku, visokiu instrumentu, armoni
kų Ir cilinderei dėl grajinamu maszinu- 
klu. Msssinukes dėl ruošimo gromatu. 
Monn knyga ir visokis prietaisas dsrimul 
batuku. Istortszkoe knygos kokios tik 
randasi lietuviszkoj kalboj. Puikiu 
maldaknygių, dideliu ir mažu ir visokiu 
abroueliu. Puikiu popieru grotosioms 
su paviacslsvonems ir kvietkoms. Rei- 
kslaujanti kokiu nore dsigtu prisiuskile 
už 5o. marke ir gausite kalalioga, ku
riame tesite apraaayms visu dalgiu ir ju 
prekes. Pas mane t a vora i geresni kaip 
visur. Adresuokite taip:

JOS. MATCT18, 
112 Grand et. Brooklyn. N. Y.

Ar slenku Plaukai?
Ar nori kad ant plikos gal 

vos užželtu.
Kurie nori isuigydyti ir prassalinti Ii 

K tegul kreipiasi prie E u ropeles ko 
f. ir Dr. Hrundžos, o su kurio rodą 

tekslancsiai ligoniu trumpame laike pa- 
sigelbejo vien tik pagal jo metodą ir ny- 
geniszka užsilaikyme ir tt.

Kiausenti rodos per grumstas adresuo
kite sziteip:

J. M. Brundza Co.
Nee York A Brooklyn, U. 8. A.

Lietuvhzka Banka.
(Uždėta 1888 mete.)

Siuncziam pi n iru* rreitai ir sauriai in 
visas dalis svieto. Parduodame Laiva
kortes ant greicziausiu laivu. Paeito 
Sis. No. 8.

8. Msck, 
213 First Bl, Ehtabeth, N. J

Tiktai ant 30 dienu.
■I Kas prisius gromatoj 

sidabrini 10c. ir ui 2c 
marke gaus 30 Įsiustu 
nalijos spaudos popteru 
gromatoms visokiu ga- 
lunku su visokiais sp- 

Ma skaitymais ir paveikslė
liais. Siuskite greitai uždedami toki

V. J. Pėtkou.
303 N. Mani st.. Rrocklon, kasa

Hfl. Gyvenimo Validoliai ta»wiedan(| lai te
ka aca la (raliu pauakaK-na; A taure IklaUaa*. 
— Vašia: — Kaa kaltai: - Galėta valkai, — Ps- 
Kilo iaedaa - M uito aarfai; - Masalu: —

iria. caiaa«o. 1U. IMK. puti. »............10c
■1O Deda atraitam. Komedija rieaame ak- 

ta, PsaL š Draug; atee UtiUnancrio* tastra to
niniu raa aaloja kargetap aau> ir pilas taika 
nematymo. kurta uasasedint ir rruui publika. 
V ra tai traki komedija, o )•> pamatymui reikia 
tiktai lietala j patu. Salt* komedija buvo kelta 
kartas taaita lietuviuku draurvtteu FVtrrbunp. 
Maakclljuje. JI yra maakoiiaako* vaidilai mata
ruota ir eeniarvi datatdimai yra aat knyga*** 
raškomi* litaeomlt alipauttau. Todėl > salima 
tr la Lietuva pamanau. Maakolijoa raktam jut 
parsluatimo aedraadtia....................................... WO«-
SIS Oriau* vellaaa naga niekad. KomadUs 

viename akte. Parai tankink a lotaue K. Balt 
M. P-ii. Ckioago. nL įsos. puil. «K Šilta knygute

tiktai seac

Už tuziną popteru dėl gromatu 
mo su visokiom pavinesevonem 
gražiausiom^*ietkom pagražytoa,o ant

rauy-

DYKAI!
X-Spiūduliai vartojami dėl atradimo ligos

ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.
ISZPJAUK SZITA IR ATSIINBSZK SU SAVIM

Svieto pagarsėjf specijalistai STATE MEDICAL DISPENSARY J išgydo visas vyry Ilgu 
greičiau už kitus gydytojus čiaurvakaruose. Gydymas SILPNU VYRU yra jų SPECIJA- 
LIŠKUMAS, ir DISPENSARY turi daugiau naujausių aparatų ir instrumentų negu sudėjus 
visus kitus specijalistus šiaurvakaruose.

Vyrai 
siais

State IMedical Dispensary
. PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

Inejimas per 66 E. Van Buren St., Chieago, III.
Itaikirpk iitą. nes ne vtsades eis laikrežtyje. Šitas yra geras dėl egzamine sa X-SpiadoHais.

F.PBradchulis i Lietuvviszka Aparatu
Attornej ud Coanselor it Lav. 

CUaber of Coraerce BMg- RoomTOS 
8. K. Oorner LaSalle A Wsshington sts 

CH1CAGO, 1LL. 
Telepbone M ai n 3942.

■lytinėms I>raugy*tenu istdirba:-1 
Koranas, Amerikoaiszkas 
Heliowas, Szarpaa, Juos
tas, K n kardas. Ženklelius,1 
Kepures ir dėl Marssalkn,

Dirbtuwe
' Guodotiniems Kunigams istdtr 
ba:- K totu, Arnotas, Dalmati
kas, Alias. Stalas irwta**bož- 
,oytuitas parėdus. Visokį darbu at
lieka artvattavbai in laika.
i Norėdamos guodotinos Dr-tes,
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