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Metas XII

Politiszkos žinios.
—o--

♦ Kare Maskolijos su Japo
nija.

Tarybos terp Maskolijos ir 
Japonijos, nors teip ilgai 
traukėsi, neišdavė tokių vai
sių, kokių nuo jų laukė ma
žai dar pažįstanti Maskolijų 

- kraštai. Užvilkdama tary
bas. neduodama Japonijai 
gahituno atsakymo, Maskolija 
stengėsi vien laimėti laikų ant 
geresnio pasirengimo; sten
gėsi nutęsti tarybas iki pa va
sariui, kada parankiau karę 
vesti. Dabar antai Mandžu- 
rijoj šalčiai būva tankiai 40 
pagal Celčiaus termometrų, 
taigi daug didesni negu kur 
nors Europoj. Nors masko
liai ir pripratę bet mūšiai 

' ir jiems prie šalčio 
šilumos ne priduos. Todėl tai 
Maskolija vilko tarybas, sten
gėsi jas nutraukti iki paran
kesniam laikui, taigi iki pa- 
vasariu^ kad per tų laikų 
galėtų į Azij.ų sutraukti dau
giau savo kareivių.

Japonija ant galo suprato 
paslaptus mierius Maskolijos, 
suprato, kad ji, aut laimėji
mo laiko, menkos vertės pa
žadėjimais^ vilioja Japonijų. 
Pereitos subatos dienų Japo
nijos užrubežinių dalykų mi- 
nisteris Kamura apreiškė 
maskoliškam pasiuntiniui, 
jog Japonijai jau nusibodo 

‘ Maskolijos viliojimai ir drau
ge pridūrė, jog Japonija pa- 

apseiti. Rods dar tūli laik
raščiai svajoja, buk masko
liai jieško tarpininkiĮ sutai
kymui su Japonija, bet tas, 
turbut,yra išmistu. Visi jau 
nuo seniai matė, kad Masko
liai ne rūpėjo prašalinimas 
karės, bet per tarybas ji sten
gėsi vien laikų laimėti, kad 
karę pradėti kuo parankiau
siam laike. Apie prašalini- 
mų karės maskoliams visai 
nerūpėjo ir nerupi, jiems ru
pi vien grėbimas svetimų 
kraštų ir pavergimas, uždė
jimas savo jungo ant spran
do kitų tautų. Japonija 
stoja vien apgynime Azijos 
tautų, Maskolija gi stengiasi 
kuo daugiausiai Azijos tautų 
savo vergais padaryti.

Pereitų subatos dienų Į 
Londonu atėjo jau telegra
mas apie didelį mūšį ant jū
rių, kuriame buk trįs masko
liški ir du ja{>oniški laivai li
kosi paskandyti. Patvirtinimo 
tos žinios dar iki šiol nėra. 
Pirmas mušis ištikro grei
čiausiai atsitiks ant jūrių. 
Japonija, turi stengtiesi per
gabenti jūrėmis savo karei
vius į Korėjų, kų be abejonės 
maskoliška kariška laivyne 
stengsis stabdyti. Todėl pir
mutinio mūšio reikia laukti 
ant jūrių. Jeigu maskoliams 
pasisektų išnaikinti jajioniš- 
kų laivynę, japoniečiai karės 
ne įstengtų perkelti ant Azi
jos sausžemio, o be to jie nie
ko blogo maskoliams negali 
padaryti. Jeigu gi japoniš- 

mų, kas atsilieptų ir ant ka
rės.

Amerika
Republikoj Columbijoj at

sibuvo rinkimai prezidento. 
Dabar praneša, jog likosi iš
rinktas jenerolas Reyes, dar 
iš Suvienytų Valstijų ne iš
keliavęs, speciališkas pasiun
tinys atsiųstas čia ant tarybų 
reikaluose atsiskyrusios Pa
namos. Jenerolas Reyes tu
ri didžiausių įtekmę terp ka- 
ri u menės Columbijoj ir kaip 
sako, jis yra šalininku su
valdymo Panamos kad ir Į>er 
karę.

Pereitų sanvaitę laikraščiai 
pranešė, jog dalis Columbi- 
jos kariumenės įsiveržė į Pa
namų. Amerikos randas ap
reiškė, jog kol Columbijos 
kariumenė ne prisiartįs prie 
apskričioPanamos kanalo, jis 
nesikiš į kovų Columbijos ir 
Panamos. Tuom tarpu per
trauktos Suvienytų Val
stijų sij Calumbija tarybos 
vėl atsinaujino, tariama yra 
apie atlyginimų, kokį išmo
kėti Columbijai už nužudy
mų Panamos.

Pietinės Amerikos repr.bli- 
ka Argentina atsisakė pripa
žinti už savistovę Panamos 
republikų. Dar ir kitos pie
tinės Amerikos republikos, 
net Meksiko, ne pripažino 
Panamų -už savistovę ir ne už
mezgė su ja ausi nešimų kaų>o 
au neprigulminga vieŠĮiaty- 
ate.

Isz Lietuvos,

Netikras tautiškumas ir 
klerikalizmas.

Kad terp klerikalų yra 
daug gerų tautiečių, patrio
tų ir šovinistų, liudija gerai 

geismus perduotų masko
liams; tųsyk, suprantama, 
negalėtų užsilaikyti carų 
vienvaldystė su sauvalia jo 
tarnų. Europoj todėl Mas
koliai ne paranku platinti 
savo rubežius. Lieka todėl 
tik Azija ir Turkija. Kad |
Azijoj g»lMų niekenonezUb-p'l lalkraWla'■ ° ,la «erlau 
(loma platintieji, turi perga-rl,,Se,du8 PatriotUki Jų paęi- 
lėti JaponiJų, kuri etoja ant! k,llWJ,ma'' ž,uoma’ dčl db 
Maakolijoe kelio. I karę to-!dB8,,l° efekto' a>*k«“>'° •»' 
dėl »u Japonija Maakolija tu- rei6k"“° Pa‘ri»‘i«”<> ir Pa’ 
...... .. godonės lietuvystės,išmintin-n statyti visas savo pajiegaa, ° J ’

i igai ,,poniška kalba. Kokianes jeigu jų praloštų ir caras ° 1.... . . .... . gi garbe ir nauda lietuvysteiMikalojus ne pasiliks ant ® r J
...... . * *. i iš to, kad jos reikalus aiisvar-Maskohjos sosto, statas tąsi J 1

IT - a a 1x1 stmėja svetimoje kalboje, aš grius. Užimta t<xlel teipj _J. . . J J
svarbia kova j 

lija ne turės pakaktinai i>a- 
jiegų ant gynimo savo rei
kalų ant Balkanų pussalio. 
Maskolijos priešai todėl, su 
macedoniečių pagelba, sten
giasi pasinaudoti, suskubinti 
išgriovimų Turkijos ir jos to
kį padalinimų, kad Maskoli- 
jai kuo mažiausiai tektų, ka
dangi jos susidrutinimo dar 
didesnis Europoj nė jos drau
gai ne geidžia; susidrutini- 
nimas Azijoj pavojingesnis 
Azijai ir Amerikai, lieineĮ 
teip i>avojingas Europai. 1 

/-r > i-i -a- -tojų vienamedėl tai Londono laikraščiai , 
tvirtina, buk Vokietija pri
kalbėjo Maskolijų pradėti ka-j 
rę su Japonija, pažadėjo net j 
apginti Baltiškas jūres nuo “l 
angliškos laivynės, jeigu' 
Anglija bandytų čia siųsti: 
savo laivus.

Macedoni

Azijoj. Ma.ko- norėčiau P*kl»UBti teiP d- 
rančių. Kaslink manęs, tai 
aš tame nieko naudingo ir 
garbingo Lietuvai neregiu; 
priešingai, matau pažemini
mų lietuviškos kalbos.

Keistas ir originališkas j 
daugumos klerikalų patrio
tizmas. keistai ir originališ
kai apsireiškia ir kituose 
„patriotiškuose” jų darinio 

[se.
Reikalaujate faktų? Štai 

Jie.
Iš vieno Lietuvos užkam-Į 

|do. apie tūlų dūšelių gany- 
*-s ------, lietuviškame
laikraštyje atsirado korės 
pondencijoe, kuriose korės- 
pondentas teisingai aprašė 
aprašomosios ypatus draugi-Į 
jai blėdingus darbus. Su
judo tenykščiai klerikalai. 
Mat tiek metų čia jie ramiai 
trane savo avytes, skiepijoI

Dėl jų suraminimo galiu tik 
pasakyti, kad visa širdžia at
jaučiu jų širdgėlų, kari ge
riausi vaistai kuone visados, 
ant musų nelaimės,kartus,bet 
su gailesčiu vėl turiu priminti, 
kad draugija, kuri nori būti 
dvasiškai sveika, tų vaistų 
niekinti neprivalo. Parody
mas atsakančioj šviesoj svie
tui jo ydų ir jų naikinimas - 
tai geriausias moterius pro 
gresso, tai pareiga doro žmo
gaus.

Bet štai da faktas. — Atsi
rado net ypata (lietuvis), ku
ris per išpažintį klausinėja: 
, .Ar neskaitai lietuviškų 
knygų?” Turbut skaitymų 
lietuviškų knygų laiko už 
baisių nuodėmę!

Žinau ir daugiau panašių 
faktų, bet nevarginsiu jais 
skaitytoj ų. 
mažai jų 

Norinti ras ne- 
,,Ūkininke’’ ir 
,” Priminsiu tik 

gana tankiai atsitinkančius 
paskutiniame laike kunigų 
(dagi „patriotų”) viešus iš
plūdimus lietuviškų knygų, 
jų rašytoji: ir platintojų. 
Klausiu: argi tai patriotiz
mas? Gal psvudopatriotiz- 
mas!? Juk tai kovojimas 
prieš lietuvystę, prieš tauty
stę!

Bet gal pasakyti, kad dva
siškąja tai daro, gindama sa
vo idealus, senas tradicijas, 
tikėjimų, ir ypatiškus savo 
interesus. Gerai, bet kamgi 
naudotis kovoje brutališkai-

getaujančius. Tie pats bo- 
taginiai sargai dabojo, kad 
tikri elgetos ne rodytij savo 
žaizdų, kad elgetų šeimynos 
ne gulėtų ant ulyčių. Vil
niaus elgetos turėjo savo nak
vynės namus ir špitolę.

Paskutinėj sa n vaite j perei
tų metų (pagal maskolišku 
kalendorių) Vilniuje apsirgo 
limpančioms ligoms 17 ypa
tų: šlakuotoms šiltinėms 4, 
pilvinėms 6, tymais 2, difte
ritu 3, rože 2.

Iš Vilniaus gub.
Vilniaus pav., Širvintos 

valsčiuje, kaime Ūkanuose, 
mergina Agota Katiniutė 
rengėsi tekėti už ūkininko 
Tvarijono, bet brolis nuota
kos atsisakė išmokėti jos da
lį. Mergina, paklaususi ro
dos ūkininko Jankovskio, 
įprašė dar du savo draugu, 
Gedraičiuose teip sumušė 
merginos brolį, kad tas be ža
do gulėjo ant žemės; paskui 
kūnų dar gyvo žmogaus įme
tė į aketę ant ujiės. Visi už
mušėjai ir mergina likosi jau 
suareštuoti.

Gyvenantis kaime Riešą 
Izabelin 88 metų senelis An- vtanas Sumskis, gavęs proto 
sumaišymų, išėjo iš namų ir 
su dalgiu Į>erpiovė sau pa
kaklę. Bežado gulintį rado 
jo sūnūs ir stengėsi nugaben
ti į Vilnių, bet bevežant, se
nelis nuo ištekėjimo kraujo 

Gyvenanti* palivarke Da

money orderių ir ten pats 
nuvažiavęs, pinigus paėmė. 
Iš viso jam pasisekė prigauti 
pačtų ant 9580 rublių, bet 
pinigų čėdyti nemokėjo, mė
tė, kur tik galėjo, per tai ir 
žandaras ant jo akį atkreipė. 
Užtai dabar be abejonės at- 
seis jam Siberijų pamatyti.

Iš Palangos
Tilžės „Nauja Lietuviška 

Ceitunga” paduoda, jog su
imta Čia mergina Guttmany- 
te ir išgabenta į Liejjojų, iš 
ten likosi paleista ir sugrįžo 
pas tėvus į Palangų. Ji bu
vo apskųsta už prisidėjimų 
prie platinimo ir pergabeni
mo per rubežių uždraustų 
raštų. Matyt maskoliškos 
valdžios ne įstengė jai nė jo
kios kaltės darodyti.

Iš Rygos.
Maskoliškoj viešpatystės 

rodoj perkratinėja dabar 
klausymų priverstino įvedi
mo maskoliškos kalbos ir už

draudimo vokiškos ir latviš
kos ir estiškos Latvijos žemiš
kai-bajoriškose užveizdose. 
įvedimo maskoliškos kalbos 
pareikalavo Livlandijos gu- 

i bernatorius. Viešpatystės 
rodą paklausė rodos kitų 
gubernatorių, kurie davė sa- 

I vo pritarimų. Juk kur eina 
apie išvijimų vietinių kalbų, 
ten gubernatoriai ir kiti caro 
tarnai visada pritaria.



[sz Amerikos
Atlyginimą* tartnenam* ui viaa«

Isz darbo lanko.

už darbo

Imperfect in original

dirbtuvėse Selz, 
darbininkai rengia- 
kadangi numažino

20 čia-
uždarytų,

Lukfiių kunigai smarkiai 
pradėjo kovoti prieš girtuok
liavimus. Prabaftčius su po
licija vaiko iš karčemų ge
riančius. Vien$ nenorintį 
pasiduoti skaudžiai sumušė, 
užtai tas kunigu ir jo pade- 

tojus padavė j, sud$.
į Zapyškyje rengiasi statyti 
bažnyčią už 28000 rublių.

i Mat parapijos ūkininkai turi 
14000 margų žemes, tai jiems 
atseis sudėti tuos 28000 rub
lių, mokant po 2 rubliu nuo 
margo.

Sniego šįipet nėra, bet oras 
šaltas, keliai su ratais geri, 
bet rogių kelio nėra. Ruduo 
buvo labai šlapias.

Ųž javus moka Panemunė
se Suvalkų gubernijoj: už 
pūdų kviečių 90 kap., rugių 
80 kap., avižų 60—65 kap.; 

" už šėpelį bulvių po 70—100 
kap., šieno po 1 rubl 85 kap. 
— 2 rubl.
Iš Amerikos parsiunčia daug 

šif korei ų per Eitkūnų agen
tų, bet nežinia kodėl tuos 
daktaras randa ne sveikais ir 
grųžina nuo porto atgal; nu
važiavus kitų kartų, randa 
sveikais. Tai dideli dyvai, 
kaip tas pats žmogus vakar 
pripažintas ne sveiku, nors 
jaučiasi ne ligoniu, ant ryto
jaus tampa sveiku.

vą susiuvo, bet visgi neiinia, 
ar Brandi galės išgyti. Ui- 
puolikas yra suareštuotas.

Netoli Karaliaučiaus, kai
me Deuthen, ant išėjusių pa
sivaikščioti vokiškų kareivių, 
neiinia kas pradėjo šaudyti; 
du kareiviai likosi sunkiai 
pašauti, o likę priversti tapo 
grįžti į kazarmes. Atbėgę iš 
kazarmių kareiviai jau nė jo
kio pėdsako šovė jų ne rado.

Koethuzkon parniūkta*.
Prezidentas Roosevelt priėmė 

pasiūlymą lenkiškų draugysčių, 
ant kertės ’SVashington ir Lafayet- 
te Sųuare, vietoj raito paminklo 
Pulaskio, pastatyti paminklą mu
sų vientaučio Kostiuškos.

Nyksta Niagaros vandens puoli
mas

Nyksta dabar teip smarkiai gar
sus Niagaros vandenkritys, kad į 
porą dešimtmečių jis gali suvisu 
išnykti. New Yorke susitvėrė 
speciališka draugystė, turinti už 
mierį sudrutinti griūvančius puoli
mo krantus, kad per tai apsaugoti 
puolimą nuo visiško išnykimo.

Iš Prūsų Lietuvos.
Tilžės ..Lietuviška Nauja 

Ceitunga" garsina; jog čia- 
nykštė lietuviška giedorių 
Dr-tė jieško moterų norinčių 
giedoti.

Lietuviškas komitetas Klai
pėdoj atlaikė susirinkimų, 
ant kurio nutarė: paduoti 
valdžioms prašymų, kad ge
ležinkelis terp Klaipėdos ir 
Bajorų butų sujungtas su 
maskolišku geležinkeliu į kad 
Klaipėdos kareivių garnizo
nų padidint, o Šilokarčemoj 
naujų įtaisyt; kad mokyklų 
inspektorius butų paskirtas 
mylintis lietuviškų kalbų, kad 
Klaipėdos paviečio mokanti 
lietuviškai mokintojai "gautų

Milijonierius Morgan apleidžia 
Ameriką.

Garsus Amerikos milijonierius, 
čia surinkęs per skriaudimą darbi
ninkų ir išnaudojimą viso krašto 
ukėsų milijonus, Morgan, ant visa
dos apleidžia Ameriką ir persike
lia į Angliją. Morgan yra nepir- 
mas, kuris Amerikoj uždirbęs mi
lijonus, persikelia į Europą juos 
išleisti, kadangi mat gyvenimas 
Europoj daug linksmesnis negu 
Amerikoj, kur žmonėms rupi vien 
rinkimas pinigų.

Rauple*.
Bloomington, III. Siaučia Čia 

rauplių epidemija, dėl kurios visfs 
mokyklos likosi uždarytos ir viso
kį vieši susirinkimai, pasilinksmi
nimai, baliai uždrausti ant teip il
gai, kol epidemija nepasiliaus.

U tetaryti New Yorko (eatrai.
New York. Miesto majoras iš

leido prisakymą uždaryti čia sekan
čius teatrus: Grand Opera House, 
Madison Square, frincess, Vaude- 
ville, Harling & Simons ir Hube- 
ro museum teatrus, kadangi mat 
šitie teatrai nepadarė miesto rei
kalaujamų pagerinimų. *

Vėtra.
Reno, Nebr. Šitose aplinkinė

se siautė baisi vėtra arba tornado, 
kuris daug blėdies pridirbo. Vė
tra sugriovė Stones triobą, o 
Wah-Hoo hotelį pakėlė nuo pama
tų ir nunešė toliau. * Ar laike vė
tros pražuvo ir kiek žmonių, dar 
nežinia.

EzplioztjOH.
Scranton, Pa. Stores Šaltoj, 

Delavvare, Lockawanna & Western 
R. R. Co. kastynėse atsitikusios 
expliozijos vienas- darbininkas li- 
likosi užmuštas, o 2 mirtinai su
žeisti.

Auk<*a* mieste.
Grand Forks, Wash. Visas ši

tas miestelis gali sugriūti, kadangi 
žemę po juom iškasinėjo aukso 
jieŠkotojai. Beveik visų namų 
kelnorėse jų savininkai randa že
mėj auksą. Iš visų aplinkinių 
traukia Čia dabar aukso jieŠkoto
jai, tikėdami greitai pralobti.

Pasimirė buvęs laivyne# ministe
ris.

New York. Netikėtai pasimi
rė čia buvęs prie Clevelamdo Ame
rikos laivynės ministeris Whitney. 
Jis sirgo ant uždegimo spangos

i Įtaktarai opearari-

VVashington, D. C. Naujas ka
rės ministeris, Taft, paskyrė 8000 
dol. iš karės ministerijos- iždo ant 
atlyginimo farmeriams už kareivių 
pavogtas laike pereitų metų ma
nevrų vištas. Farmeriai reikala
vo 21000 dol., bet jiems neišmo
ka nė pusės to, ko jie reikalavo. 
Mat nevien badu marinami masko
liški kareiviai vagia.

Dideli* atlyginimu*.
New York. Expresso tarnas 

Frederick gavo nuo geležinkelio 
kompanijos atlyginimą 45000 dol. 
Jis mat likosi ant geležinkelio 
sunkiai sužeistas ir jo gyvastį 
daktarai užlaikė tik tokiu budu, 
kad jo draugai suteikė po šmotelį 
odos, kurias daktarai priskiepijo 
ant Fridericko žaizdų.

Hanna serga Nziitine.
\Vashington, D. C. Garsus re- 

publikonų vadovas, įtekmingiau- 
sias politikierius, per kurio malo
nę ant prezidento pateko McKm- 
ley, senatorius Hanna, apsirgo ant 
grippos, kuri persikeitė į Šiltinę.

Galarai.
Balti uore, M u. Užsidegė čia 

7 d. vasario pardavinyčios Įohno 
Hursto & Co. ir ugnis greitai išsi
platino ant kaimyniškų triobų ir 
pardavinyčių kurių sudegė net ke
li tūkstančiai, išdegė apieKOblio- 
kų namų ir pardavinyčių. Blėdį 
gaisro padarytą skaito dešimtimis 
gal šimtais milijonų doliarių. Prie 
to sudegė .ir 8 ypatos, dirbtuvių 
kelios ir per tai ir daug darbininkų 
neteko darbo. Gaisras užgimė 
nuo expli.ozijos Hursto pardaviny- 
čioj. ‘

Connelt Bli ffs, Ia. Vienuose 
sudegusiuose čia namuose sudegė

T Chicauo, Ii.l. Darbininkai 
Federal Co. dirbtuvių, pn. 68 
\Vyst Monroe str., pakėlė štraiką 
dėl įvedimo naujų mašinų. Uni
jos sekretorius liepė grįžti prie 
darbo, bet darbininkai nepaklau
sė.

čeverykų
Schuab & Co. 
si širaikuoti, 
)U algas.

Chicaco, 111. Santaikos sū
dąs, išrinktas sutaikymui vežėjų su 
darbdaviais, išdavė nusprendimą 
ant naudos darlalavių: jis nuspren
dė, kad vežėjai už 7 dienas dart>o 
po 12 vai. ant dienos gautų po 12 
dol. ant sanvaitės. Nežinia, ar ve
žėjai ant tokio nusprendimo su-

9 Victor, Coi. Pas distrikto 
sudžią paduota skundų ant 1 mili
jono doliarų ant šteto gubernato
riaus ir milicijos oficierų: tūli mi
licijos oficierai apskųsti ir krimi- 
naliŠkai. Nuo guta*rnatonaus 
vien pajieško darbininkai 400000 
dol.

9 Evreca, Inu. Yra čia daug 
medžių dirbtuvių, visose dirba ge
rai ir uždarbiai neblogiausi. Dar 
bą čia nesunku gauti. Paprasti 
darbininkai, medžių kirtėjai gauna 
valgį tr po 35—45 dol. ant mėne
sio ir valgį.

9 Chicaco, Iii.. 200 mūrinin
kų, dirbančių prie statymo triobų 
Illinois Steel Co. pakėlė štraiką, 
kadangi jiems numažino užmokes- 
nį nuo 50c. ant 37’.-c.
valandą.

* Minneapolk, Min. 
nykščių malūnų likosi
kadangi negauna pakaktinai kvie-

nesutikimus stengiasi per laikraš-Į menkoj, kur mųsų darbų valdžios 
čius pagarsinti. AsabiŠkus ne- j nestabdo, turėtame ne vien pui- 
sutikimus reikia asabiŠkai už
baigti, o ne daryti juos viešais, ' 
garsinant laikraštyj. Laikraščiai I 
negali užsiimti keno nors asabiš- 
kais reikalais, jų pareiga prižiūrėti 
viešus, visuomeniškus. To musų 
ginčų mylėtojai nenori suprasti.

Užtenka vienam koresponden
tui parašyti, kad kur ten terp lie
tuvių yra girtuokliaujanti, negra
žiai besielgianti, tuojaus kitas rašo 
ant kokių dešimties lapų protestą, 
su nurodymais, kad tai neteisybė, 
stengiasi įkasti, išniekinti pirmuti
nį korespondentą. Tas vėl neap- 
sileidžia ir siunčia į redakciją dar 
ilgesnę ir dar mažiau suprantamai 
parašytą. Jeigu redakcija neper
trauktų tokių tuščių be vertės gin
čų, jie už nevertą minėjimo maž
možį galėtų trauktiesi ir per tris 
metus ir ant galo atseitų laikraš
tį užimti tik asabiškais ginčais, 
vietos kitokiems raštams visai ne
būtų. Tuom tarpu mėgstanti ■ 
tuščius ginčus labai pyksta ant re- ! 
dakcijų, jeigu jos netalpina jų raš
tų. Kas gi nežino, kad vietose, Į 
kur yra keli šimtai lietuvių, terp jų į 

' yra girtuokliaujanti ir negražiai Ih - 
Steigianti, stabdanti gerus darbus? 
Toki yra visur, nevien vienoj vie- . 
toj ir turbut negražiai besielgiau- { 
čių, atšalėlių visur yra daugiau ' 
negu geidžiančių labo musų tau- j 
tai. Yra, žinoma ir gražiai besi
elgiančių. Tai uz ką čia vesti tuš
čius ginčus, jeigu abiejų nuomonė
se yra dalis teisybės? Ką besi
ginčijanti nori atsiekti savo tuš
čiais ginčais? Gal vien nori paro
dyti, kad ir aš štai ginčijuosi? 
Tuom tarpu priežodis 
sakč: „išmintingesni*: visada nusi
lenkia.” Kartais pasitaiko redak
cijoms gauti net tokius raštus, iš 
kurių nu kaip negalima žinoti, ko 
rašantis nori tikrai; matyt vien, 
kad jis nori ką nors išniekinti, ta t 
negalima žinoti už ką; daugumas 
ginčų mylėtojų stengiasi rašyti 
kuoplaČiauMai, j raštą krauja augš- 
tų, nepaprastų žodžių kuo dau
giausiai, kurių prasmės nesupranta 
ir atžagariai tuos žodžius vartoja, 
per tai ir negalima iš tokio rašto 
žinoti, ko rašantis nori.

Musų ginčų mylėtojai kartais 
siunčia protestus ant paprastos 
informacijos, pavvikslan, apie už
darbius kokioje vietoje ne todėl, 
kad informacijos butų neteisingos, 
bet todėl, kad jiems rodosi, jog in
formuojantis netiiri tiesos infor
muoti. Tuom tarpu informuoti 
gali ktekgįena»; jeigu informacijos

kias bažnyčias, bet ir daugybę par
davinyčių ir dirbtuvių, iš ko lietu
viai turėtų gerą pelną, o ant palai
kymo bažnyčių turi vien aukas dė
ti. Jeigu mes < suprastume savo 
pačių naudą ir reikalus, šiądien ir 
ekonomiškai if doriškai ir apšvieti
me stovėtume kur kas augščiau 
negu stovimej Gyvenantiems 
mieste priderėtų rengti
koojMratyviškas pardavinyčias ir 
dirbtuves, nemėgstanti miestų ga
lėtų pirkti žemę; ir ant jos apsigy
venti, kadangi lietuviai nuo amžių 
yra pripratę žemę apdirbti.

Brooklyno kooperatija išgyveno 
metus, sulaukė 80 sąnarių ir turi 
tik 600 dol. pinigų. Pinigų mat į- 
plaukė nedaug, kadangi musų 
broliai dar mažai rūpinasi apie e- 
konomiŠką pasikėlimą, apie page
rinimą savo būvio. Darbininkai, 
nors kapitalistų įišnaudojami ir ma
žai užčėdija, i galėtų prisidėti 
prie kooperatijos, bet to nedaro: 
lietuviai mat pripratę kiekvieną 
naują daigtą, nojrs jis butų ir nau
dingiausias, niekinti; jie mažai pai
so ant to, kas užmanyta, kiek iš 
užmanymo naudos galima, ištrauk
ti, liet labiau žiuri ant to, kas už
manė.

Ant metinio kdoperatijos susirin
kimo, n d. gruodžio pereitų metų 
( kodėl kooperatipa teip vėlai pra- 

Įn<ša? Rd. ) likosi išrinkti sekan
ti direktoriai: K.: Balčiūnas, Anta
nas B< motas, j\ incas Mockus, 

Į Juozas Ludze, V- Karalius, V. Ma- 
j tuk vičia, Domidinkas Bočkus, J.

lietuviai miega. Jeigu tas netei- 
»yl>ė, tai norėtume žinoti, ką Cle- 
velando lietuviai nuveikė ant tau
tos labo? Tėv. Myl. D-tės kuo
pos viršininkai pasiliko tie patįs. 
Kad nors dabar kuopa neužmigtų. 
Priderėtų viršininkams perskaityti 
T. M. D. įstatus, o iš jų dasižino- 
tų, kad neatbūtinai reikia daryti 
susirinkimai.

Lietuviškas Darbininkas.

Is Mnhanoy City, Pa.
5 d. vasario užgimė čia gaisras 

namuose Jono Šiniskio. Ugnyje 
pražuvo Šiniskio pati, jo sūnūs ir 
boardingieriai kalnakasiai: Mikola 
Hoders, Jonas Aliushis, Juozas 
Karosas ir Petras Grybas. Nude
gė paskui ir kiti, kaimyniški, kal
nakasių ajigyventi namai. Kaip 
matyt, terp pražuvusių yra ir lie
tuviai. Sudegę parėjo namon ge
rai užsitraukę, sunkiai įmigo, to
dėl nejautė ugnies; pabudus jiems, 
buvo jau per vėlu gelbėtiesi. 
Vieną iš sudegusių matė lauke sto
vinti prie lango, bet matyt 
neįstengė atadaryti; prie 
pribėgo ir Siniskio sūnūs, 
.jis neįstengė išsigelbėti.

jis jo 
lango 
bet ir

kas, A. Rimkus.
IŠpildantis komitetas susideda iŠ 

sekančių ypatų: prezidento— K. 
Balčiūno; protdkolų sekretoriaus

\ . Karaliaus:; kasu-num, atsisa
kius |. Matulevičiui, išrinko J. 
Bensoną, bet tam atsisakius, 
likosi išrinktas; Vincas Matu- 
levicia, In t ir jis ant išti
sų m< tų neapsiima, tai ant ateinan
čio susirinkimo, antrą j^anedėlį šio 
menesio, 73 Grand st. Brooklyne 
bus išrinktas kitjas kasicrius. No
rinti prisirašyti jprie kooperatiįos 
teiksis pribut. Antrašas koopera- 
tijos yra: K. Balfciunas, 256 Grand 
st., Brooklyn, N. Y. K. B.

Iš Clcveland. Oh.
Gyvenantis čia lietuvis, knygų 

prekėjas K. J. Kasper, saliune su
sipyko su sulenkėjusiu saliuninku 
už 50 c., kadangi mat rokundų ne 
galėjo suvesti į tvarką. Kasper 
saliuninko pašauktų policistų liko
si nuvestas į policijos areštą, kur 
bandė pasikarti, bet j laiką patė- 
myjo sargai ir iš kilpos išėmė. 
Pašauktas daktaras atgaivino ir 
yra viltis, kad žmogelis išgis. Ge
rai butų, kad tas atsitikimas at
pratintų jį ir nuo gėrymo, ypač 
nuo lankymo lenkiškų saliunų.

Nykštukai musų protė
viai.

Šveicariškas mokslinčius, Dr. 
Kollmann, tyrinėdamas senus žmo
nių kapus Šveicarijoj, Prancūzijoj 
ir peržiūrėjęs medegą surinktą ki
tur: Amerikoj, Azijoj, Afrikoj, da
ro išvedimą, kad mažo ūgio žmo
nės, taigi nykštukai, žinoma di
desni už nykštį, gyveno visose 
svieto dalyse ir jie yra prątėviais 
šiądien gyvenančių žmonių.

Mažas žmonių ūgis paeina arba 
nuo vargo, nuo stokos maisto au
gimas apsistoja, arba yra tai rasi- 
Ška ypatybė; pirmutiniai yra tai 
išsiveisę dėl vargo žmonės, teip 
kaip pusbadžiai laikomi naminiai 
gyvuliai, * žuvys prūduose išsivei- 
sia, pasimažina; antriejie yra tai 
teip vadinami pygmėjai arba nykš
tukai. Senuose Europos kapuo
se surasti mažo ūgio žmonės nėra 
išsiveisusiais dėl vargo, bet mažas 
jų ūgis yra prigimtas, yra tai rasiš- 
ka ypatybė. Kūnai pygmėjų, ra
sti Šveicarijoj ir Prancūzijoj rodo, 
kad jie priguli pradinei žmonių 
formai. Pygmėjai visokių musų 
žemės dalių giminingi terp savęs, 
nor^ skiriasi savo pavidalu teip 
kaip ir šiądien gyvenanti visokio
se žemės dalyse žmonės. Pygtne- 
jai Afrikos turi negrų pavidalą, 
gyvenę Sicilijoj panašus į Euro
pos gyventojus, gyvenę ant Niko- 
barų salų, pietinėj Azijoj, turi 
mongolų pavidalą, ant Andamanų 
salų turi Ceilono veddų tipą, o 
ant Filipinų salų panašus į 
dienos negritus ir Australijos 
rus.

Šveicarijoj pygmėjų kunus 
trijose vietose; Prancūzijoj,
matyt iš rastų kūnų, gyveno net 
trįs pygmėjų tautos drauge su 
žmonėms didelio ūgio. Dr-as 
Kollmann mano, kad tie pygtne- 
jai, taigi mažo ūgio žmonės, yra 
pratėviais dabar gyvenančių žmo
nių: nuo keturrankių, taigi nuo 
panašių į žmogų beždžionių jie ne
paeina. Iš jų išsivystė visos da
bar žemę apgyvenančios žmonių 
rasos.

Kol išsidirbo dabartinės žmonių 
rasos, žmonija perėjo kelis laip
snius, o kaip matyt iš surastų 
kaulų, Europoj mažiausiai perėjo 
keturis laipsnius: buvo čia nykštu
kai arba pygmėjai, buvo ir milži
nai; dabar žmonės {gavo vidutinį 
ūgį.

Iš surastų žemės sluogsniuose 
žmonių liekanų, profesorius Dr-as 
Kollmann tvirtina, kad europiečiai 
Europoj gyvena jau mažiausiai

šios
neg-

rado 
kaip

Susi važia vilnas slaviškų 
laikraštininkų.

Išeinančiame įmieste St. Louis, 
Mo., čekiškame laikraštyj „Hias” 
patilpo atsiliepimai: redaktoriaus 
to laikraščio Hyneko Dos tai, re-

Pereitame numeryj ,,Lietuvos” 
mes patalpinome žinią, buk pačto 
užveizda uždraudė, prie siuntinėji
mo ,,Žvaigždės”, pasinaudoti iŠ 
pačto. Tuorn tarpu „Žvaigždė”, 
nors vėliau negu visada (į Chica- 
gą atėjo ketverge, o ateidavo pa
prastai panedėlyje) atėjo paprastu 
keliu, taigi per pačtą. „Žvaigždės” 
išleistojai išmeldė nuo pačto nuė
mimą uždraudimo. „Žvaigždė” 
aiškina, jog pačtas jos nenorėjo 
priimti dėl jos pigumo. Tas ne 
tiesa: dėl tokių priežasčių pačtas 
ne atima laikraščiams tiesų.



LIJSTUVA

ipa senobės Istorija
tinSt caro paliepi
mai tolimuoena 
mieetuosna. Paga
lio* caras rūpinosi, 
kad apie jį liktų 
atmintis, ir liepda
vo kuo smulkiausiai 
aprašyt jo kares ir 
užkariavimus.
Knygos. Kę no

rėjo ilgam užlaikyt 
ir visiems žinomu 
padaryt, rašė ant 
akmens, ant bažny
čių sienų, ant di
delių smailų stul
pų (obeliškų). Kas
dieniniams smul
kiems reikalams, ar

gaus galva, su augio
mis kepurėmis: gitas 
stovylas turėjo nuvai- 
kyt piktąsias dvasias 
nuo ėvtmtoe vietos.

Nupiepiant smulkias 
piktas dvasias, babilio
niečiai padarydavo jų 
paveikslus biauriais.su 
iškiltais dantimis, ra
gais ir šeriais, vuode- 
gomis ir tt. Tokiu bu- 
du atsirado paveikslas 
velnio, kurs vėliau pa
teko europiečiams ir 
iki šiai dienai piešia
mas ta m šuolių, pasken
dusių prietvaruose.

Sūdąs aname gy
venime. Galingi švie
sus dievai kastiien ka
riauja su piktomis 
Saulė, didysis milži-

Isz visur

RastiniiiK^s, laukiąs darbo, su 
pritaisyta rašymui molin&lenta.

moksliškiems raštams, egiptiečiai naudojosi 
iš ilgos ir siauros popieros iš nendrių (papi
roso); ant tokios popieros rašė rašalu visokių 
■spalvų. Knygutė pasidarvdavo tokiu budu, 
kad nuo galo prilipinta popiera viniodavosi 
ant lazdelės, beskaitant: nuo vieno galo nu- 
atvyniodavo iY perskaitytą jau užvyniodavo 
ant antrojo galo.

Babilioniečiai kitaip rašė: jie imdavo 
plonas molines lenčiukea ir, neišdžiuvus dar 
moliui, išbrėždavo ženklus aštria lazdžiuke; 

Į pasidarydavo ženklai, it vinys, ar klineliai, 
pertai ir raštą tokį dabar vadina klininiu. 
Išdžiuvusias užrašytas plyteles galima buvo 
labai ilgai užlaikyt. Knygutė tada išrodė, 
it krūvelė sukrautų viena ant kitos plytelių.

Iškasinėjant kalnelius ir griuvę- tt
aius miestų senųjų, europiečiai nese- A.
niai surado visą plytini knygyną. Jis j 
prigulėjo Assirijos carui Assarbaui- 
palui: jam liepus, buvo perrašytos 

į visokios senos ir naujos knygos;terp 
jų yra ir vertimai iš dar senesnės, 
užmirštos žmonių kalbos, kurioj pir-

Spamuotas jautis su žoiogatH galva.

Babilionv caro 
vardas: „Caras 
keturių svieto 

kraštų.”

mę kartę buvo užrašyti žyuavimai ir kalen
dorius; caro knygyne buvo gramatikos ir žo
dynai išsimokyt šitai senobės kalbai.

Daila. Žmonėms riabar norėjosi nupieš-

Piktosios dvasios paveikslas, 
reiškiąs’ sausą kenkiantį žie
mos vakarų vėją: šitokį 
veikslą (iškabindavo aut 
rų. kad biaurus velnio pa
veikslas nuvytų nuo namų 
patį velnią, 
tamsybių dvasiomis, 
nas, vidurdienyj visai įveikia, pergali prie
šus; ant vakaro vienog 'piktos galybės įvei
kia ję. Nusileidus, ji numiršta. Bet ne 
ant visados; ant rytojaus ji vėl prisikels su 
naujomis spėkomis. Laikę, kurį šviesusis 
milžinas praleidžia, žmonėma nematant, jis 

lesti ar ant ,,laimingųjų laukų” vakaruose, ar 
tamsiam pragare, po žemių. Jis ilsisi nuo 
vargo, arba jį kankina, vargina piktiejie 
priešai; bet kankynės negali jo 
šviesesnis, dar dailesnis jis pri
sikelia.

Kaip atsitinka didžiamjam 
dievui, teip turi atsitikti ir ma
žam dievaičiui, žmogaus dva
siai. Jie irgi nukris su saule 
vakaruose; pertai egiptiečiai 
statydavo kapus ant kairiojo 
Nilo kranto, į vakarus nuo gy
vųjų namų, kę buvo ant deši
nio, rytinio kranto. Dvasiai 

j irgi priseis linksmintis rojuj 
ant krašto svieto, arija kankin
tis urvuose po žemių. Dvasia 
irgi vėl prisikels, kaip prisike
lia saulė iš nakties tamsos.

Į Kankynes dvasius požemi
nėj vieši>atystėj žmonės skaitė 
per baufemę už tę blogę, kę 
žmogus, gyvenant, padaręs bu
vo. Geriausių žmonių dvasios 
— laisvos nuo kankynių. Gal
važudžių ir nedorėlių dvasios 
daugiau nebsugrįž ant žemės, 
neprisikels; jas laukia antras galutinas my
ris: baisus siaubūnas jas prarys.. Požeminėj 
viešpatystėj laukia teisingas audžia; tai pati 
nusileidusi saulė'(egiptiečių Oziris); tas su
džia perkratinėja visų gyvenimų dvasios, 
prieš jį stojusios, išduoda šatro sprendimą.

Egiptiečiai tankiai nupiešdavo vaizdą 
sūdo anam jam gyvenime; jie dėdavo į kapus, 
tartum, sudiev sakydami dvasiai nabašuįko, 
tam tikrą maldaknygę, kur kuo smulkiausia 
buvo parašyta, kaip reikia dvasiai atsakyt 
awVfw " “

II Kaip paduoda laikraštis 
voboždenije”, Samaros gubernijos 
ūkininkai atsišaukė į valdžias su 
prašymu daleisti uždėti trįs ūki
ninkų draugystes. Gubernato
rius, perduodamas į ministeriją 
ūkininkų prašymą, pridėjo reika
lavimą, kad prašymas butų at
mestas, kad ministerija draugysčių 
neužtvirtintų dėl sekančių prie
žasčių: 1) kad draugysčių vardai 
yra: Vienybė, Lygybė ir Meilė; 2) 
kad draugystės nori samdyti ir ap- 
dirbinėti žemę; 3) kad nuo sąna
rių įstatai reikalauja: kad dorai 
elgtųsi, dirbtų, nevartotų piktų 
žodžių, negirtuokliautų, ne kazy- 
ruotų ir nieko peiktino nedarytų.’ 
Na, ar gi nesvarbus motyvai ne- 
daleidimo uždėjimo draugysčių. 
Gubernatorius mat norėtų, kad 
ūkininkai: peštųsi, girtuokliautų, 
kazyruotų, keiktųsi, o nieko gero 
neveiktų. Toki kvaili urėdninkai 
tik Maskolijoj gali pasitaikyti, 
kitur, ant žinomų laimės, turbut, 
teip kvailų niekur nėra.

Os-

II Austrijos kariumenės ofičierai 
priverstinai turi mokytiesi kalbos 
tos provincijos, kur stovi jų regi- 
mentai, kurie Austrijoj susideda 
ii atskirų tautysčių. Lemberge 
(Lwowe), Kriokavoj, Jaroslaviuj, 
Tarnove oficierai turi mokintiesi 
lenkiškos kalbos. Iki šiol Austri
jos kariumenės kalba buvo vokiš
ka.

II Greitame trukyj geležinkelio, 
bėgiojančiame iš Prancūzijos j 
Maskoliją, miegojimo vagone rado 
po lova maskolišką studentą. Jis 
sakė, kad tokiu budu jau kelis 
kartus važinėjo iš Prancūzijos į 
Maskoliją ir pargabeno daug revo- 
liucijonieriškų raštų.

II Mieste Neceoj, pietinėj Pran
cūzijoj, likosi suareštuotas vienas 
iš svarbiausių amerikoniškų detek
tyvų, Ireland, buvęs prie prezi
dento McKinleyo laike jo užmuši
mo. r Pasirodė, kad Ireland prigu
li prie terptautiŠkos prigavėję or
ganizacijos.

Įveikt; dar

Medinė stuvyla 
žmogau* didu
mo, kurhui iš
guldydavo mu

miją.

II Mieste Odesoj praeives rado 
ant ulyčios gulintį žmogų. Tikė
damas, kad jis serga, nugabeno į 
ligonbutį, bet čia feldŠyris apreiš
kė, jog žmogus tas sušalo ir liepė 

1 gabenti į numirėlių krautuvę, kur 
ir tapo nugabentas. Ant rytojaus 
vienog krautuvės sargai pasigedo 
numirėlio ir apie prapuolimą davė 
žinią policijai. Po kokiai valan
dai atėjo į policiją pats jirškomas 
numirėlis pasiskųsti, kad nesu- 

• prantamu budu pateko terp numi
rėlių. Pasirodė, kad jis nebuvo 

, sušalęs, bet vien pasigėręs, o feld- 
šeris ligonbučio to pažinti negalėjo.

Ii Mandžurijoj dideli šalčiai; 
termometras rodo 47° žemiau ze- 
to. Sniego nėra. Maskoliškas 
laikraštis ,,Novoje V remia” nuro
do ant Amerikos kaipo ant tikros 
priežasties karės, jeigu ji užgims, 
kadangi buk Amerika papirkimais 
stumia Japoniją ir Chinus į karę, 
kad pačiai tvirčiau stoti ant Azijos 
sausžemio. Nuo Amerikos buk 
Europai gręsia didžiausias pavo
jus, jeigu ji įgaus dar didesnę ga
lybę ir įtekmę.

I! Mieste Ekaterinoslaviuj, pie
tinėj Maskolijoj, užgimė darbi
ninkų maištai. Ant jų suvaldy
mo atsiuntė kareivius, kurie tuo- 
jaus pradėjo šaudyti į pulkus be
ginklių žmonių. Daug darbinin
ku likosi

Nauji iszradimai
t Hgrly no chemikas Eberhardt 

išrado kokį teįi sumaišymą gesini
mui ugnies. Atliktos bandavonės 
išdavė kuo geiiausius vaisius. Prie 
bandavonių Eberhardt įpylė į indą 
kerosinO ir jį uždegęs, pripylė der
vos. Pakilus liepsnai, įpylė į in
dą viedrelį safo, sumaišymo ir ug
nis akies Inirlnsnyj užgeso. Derva 
buvo teip šaltą, kad į ją galima 
buvo kišti rankas. Paskui apliejo 
su kerosinu medžio skiedras ir 
Šiaudus ir juįis uždegė. Užteko 
viedrebo sumaišymo ant užgesini
mo akies mirksnyj ugnies.

* Berlyno i sveikatos užveizda 
daro vis dar Iiandavones ant per- 

Į sitikrinimo, at nuo sergančių džio- 
Į va galvijų žmonės gali džiova už
sikrėsti, ar neį Iki šiol bandavo- 

| nes daro tik jąnt gyvulių. Gyvu
lių džiovos bakterijos, įskiepytos
gyvuliams gimdo džiovą; užtai jau glaudėsi prie jos kojų, 
bakterijos paimtos nuo žmonių ir į ~ 
įskiepytos 41 jaučiui tik keturiems manęs malonus — pamislijo ji ir ! gumynus duotų, kaip paukščiai 
suteikė džiovą, f Reikia todėl ma- meiliai nusišypsojo savo baisiam garbintų, kaip visa pasaulė manim 

. nyti, kad ka,ip žmonių džiovos ajiginėjui. Pasaulė vėl nudžiugo.
į bakterijos rJ‘-: ----- *- - 1 '
ant gyvulių, tiip ir gyvulių džio- čiavosi linksmi iš jos džiaugsmų'.

Atbalsy* nespėjo atkartoti lių 
žodžių, o jau dyvina angis gulėjo 
pas jos kojas ir žiurėjo jai į akis 
savo žėruojančiomis akimis. An
gis, apsukus lankų liemenį mergi
nos, tai spaudė ją savo glėbyj, tai 
silpo nuo daugumo smagumų. 
Mergelė visa savo ėsybe jautė tą 
angies džiaugsmą ir džiaugėsi juo- 
mi pusę valandos.

Nežinodama ko jai trūksta, ji su
raukė kaktą ir 
magus jos ūpas 
j>ė ant gamtos, 
juodu debesiu;
•pradėjo daužyti krantus; vėjas už
gaudė, užkaukė • Miškas, ta
rytum rugodamas, garsiau pradėjo 
ūžti; o šakos, tarytum grumoda- 
mos, smarkiau siūbuoti.

Mergina atsižvelgė ir išsigando.
— O, kaip baisus šitas svietas, 

— sušuko ji. — O aš tokia silp
na ir baili! Duok man, Višnu, 
apginėją. Bežiūrint didelis butas

užsirūpino. Nes- 
nesmagiai atsilie- 
Saulė apsidengė 

supykusios jūrės

nieko nematė. Jijė girdėjo rugo- 
jiihą jūrių, kuris vis didinosi; gir
dėjo užimą padūkusio miško ir 
piktą gaudimą vėjo; išgirdo ji ir 
balsą liūto, išėjusio ant medžiok
lės, ir šnypštančią angį krūmuose. 
Ji, viena, visų apleista, sėdėjo 
tamsoje ir, drebėdama iš baimės 
ir nuo Šalčio, gailiai verkė.

— O, Višnu! meldėsi ji. .— O, 
Višnu! pasigailėk manęs, saugok 
manę, gelbėk, apgink! —

Višnu gailėjosi sutvėrimo, ku
riame įvikdino savo mintis apie 
grožybę, bet nežinojo, ką jai sių
sti. O ji vis verkė ir alpo iŠ bai
mės, nes piktumas gamtos vis di
dinosi: miškas ūžė smarkiau, pa
jutęs kaimynystą audros ir rreper- 
tolimą dundėjimą griausmo.

— O, Višnu! — meldėsi, išsigan
dusi mergina. — Išklausyk ma
nęs ir duok man tokį sutvėrimą, 
kuris kąip liūtas manę gintų, kaip 
slonis nešiotų, kaip Šuo suprastų, 
kaip angis glamonėtų, kaip me-

Komendantas porto Vladivos
toko prisakė visiems japonieČiams 
išsinešdinti iš miesto; kas iš japo- 
niečių nori Siberijoj pasilikti, turi 
greitai persikelti j Chabarovką. 
Matyt todėl, kad Maskolija jaučia; 
jog užgims karė terp Maskolijos ir 
Japonijos.

— Tas senutis Višnu labai ant džiai penėtų, kaip jure man bran- 
. 1 i: I ~ 1 l/dira f f 1 L cZ I !

džiaugtųsi. Tik tegul toje ėsybė 
nitai j>erneŠa džiovą J urė$ ir krantai pametė kovą, bu- niekados neapleidžia manęs, tegul 

! kantriai išklauso mano rugonių, 
Miškas su vėju užmiršo-netaiką ir pildo mano pageidimus ir kantriai 
meiliai šnekėjosi, apimti tuom pat nukenčia visokius smūgius ir 
jausmu. Debesis, kuris pirma skriaudas.

, nuslinko tobaus, o Teip meldėsi apleista mergina, 
padirbimo elelįtrikos tiesiog iš oro. giedra saulelė ir žydrus dangus vėl ir malda jos tapo išklausyta. Viš- 

I.__j____! __ ..... džiaugėsi jauna eražune. kuri nu sutvėrė jai tokią esybę: jis da
vė jai vyrą.

vos bakterijos* retai gimdo džiovą 
pas žmonis.

Gyvenantis Amerikoj prancū
zas Dr. \V. Jacyne iišrado būdą den^ saul?>

Ii Vengrijoj, kaimuose: ObriŠa, 
Morgą ir Glcmboke 100 žmonių 
užsinuodino nuo degtinės, ir daug 
užsinuodinusių pasimirė. Mat 
dūdos degtinės vannyčios 1-----
užlipintos su Švinu, kuris perėjo į lionę iŠ-Amerii 
degtinę ir ja užnuodino.

Ii Pržncuzijos randas rengiasi 
atiduoti po sudu tuos katalikiškus 
vyskupus, kurie drįsta peikti ran
do padavad vjimus. Dabar ren
giasi atiduoti po sudu: kardinolą 
Richard, kardinolą Langonįeux ir 
kardinolą^ Collier.

II Knokavoj,kaso; kreditinės drau
gystės, susekė nepriteklių 370000 
kronų. Kad vogti mat, tai jau 
daug, kadangi sūdai viėnarp bau
džia už pavogimą kelių centų kaip 
ir kelių milijonų.

ir Ant bajorų susivažiavimo 
Maskolijoj nuspręsta, kad ant urė
dų žemiškų načelninkų galėtų pa
tekti tik baigę kokią nors Maskoli- 

aotritesne mokykU. ar tai uni-

Ant bandymų duoda jam pinigus džiaianėsi jauna gražune, kuri 
milijonierius Rockefeiler. Jacy. siautė su savo plaukuotu sargu, 
ne tvirtina, jog su viena jo pa- ’>‘ t s*aul® neilgai.
dirbta baterija! galima bus varvti \ išnu —- šuktelėjo ji. Aš 
geležinkelių takius su greitumu sil>>na ir Paisau; duok man tą, 

.... 100 mvlių per . valandą, varvti lai- manę galėtų nešioti. Akimirk- 
buvo VUS su tokiu fcreitumu, kad jie ke-! sn-' h d,del,s slon,s Stovč)° P^eSais 

ifcos į Europą atliks į^’ J* mostelėjo ranka. Slonis 
įmonės galės turėti atsiklaupė ir, saugiai ją paėmęs, 

užsidėjo sau ant sprando; paskui 
jis dar ats‘kėlė ir nešė ją ten, kur ji norė

jo. -— Liūtas ėjo drauge, visados 
pasiruošęs savo krutinę apginti 

Angis, 
kuri pirma nulindo, pajutusi nu
budimą merginos, dabar su dvigu
bu džiaugsmu spaudė ją, gaivin
dama ir joje tą patį jausmą.

Pąsaulė džiaugėsi. Ten, kur ji 
keliavo ant savo milžino, pražydo 
naujos puikios kvietkos, išduodan
čios gardžius kvepalus; neregėti, 
dideli, saldus, skanus vaisiai siū
bavo ant medžių, pirma suvis ne
vaisingų; jūrės jai aukavo bran
giausius savo turtus; paukščiai 
garbino gražunę naujais, dyvinais 
hymnais. Mergina jodinėjo ant 
savo milžino, meiliai šypsojosi pa
sauki ir džiaugėsi. Bet iŠpaleng- 
vo veidas jos pradėjo blausti.

tris dienas;
pigų žiburį ir'šilumą savo namuo-, 
se. Bandavonių vienog 
neužbaigė. '

1 Prancūzas' Bertillon 
naują būdą gep snio pažinimo ra
stų negyvėlių) Mat mirtis pada
ro žymias petfnainas ant veido ir 
per tai net tieį kurie pažinojo nu
mirėlį gyvą, ųumirusio ne gali pa
žinti. Bertillon numirėliams į 
galvą įčirškia jglycerinos, nuo ko 
atsidaro užmerktos akys, veidas į- 
gauna raudoniimą, žmogus išrodo 
tokiu, kokiu liįavo gyvas būdamas. 
Nuimtos fotograiijos nuo teip su
taisytų numirėlių išrodo tokios 
kaip ir nuo g.Vyo žmogaus.

t Muenchenjo inžinierius Kaempf 
išrado prietąisą jo pramintą 
gyroskopu, siį kurios pagelba po- 
junniai laivai, panėrę giliai, gali

išrado gražiausiąją ant žemės.

Tilvikas.

Draugyscziu Reikalai
KnopoH.

Aus iros Draugystes kuopos turi pilna 
autonomija. Surinktus nuo sąnariu tno- 
kesezius kuopos prisiuesia CentrsJisa- 
kamKasieriui, vardus gi sąnariu ir kiek
vieno mokeseziu rokunda prisiunczia 

i Centr. Finansų Sekretoriui.
Adresai virszlninku .Amtoz* D-es 
Prezidentas A. L. Sraiczunas, M. D.

167 W. 18lh st., Chicago, I1L 
Kisielius A. Olszevskis,

924 33rd sL, Chicago, III.
Susinėsi. Sek r. J. Szernas,

5236 Indiana av.. Chicago, III.
Fin. Sekr. A. Lalis,

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

167 W. 18ih st, Chicago. III
Didelis Balius..

Chicago. Dro Basanavicziaus Teat- 
raliszka Dr-te, turės savo Dideli Baliu 
subatoj, 13 d. vasario(FebruaryJ sziu 
metu, sa'eje Walsh North West Side 
Hali, ant kertes Noble ir Emma gatvių. 
Pelnas baliaus eis ant naudos Parapijos 
Szv. Mikoto Arka n molo. Balins prati-

Imperfect in original j

biauriais.su


Buvo $90.29

669

Buvo $60,06

976

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!949

1.080

BREVIORELIS

(Room 6)
(2—19)

Lietuwiszka Aparatu Dirbtume
RODĄ DYKAI!

Chicago, III.

gm., 
kitas

kaimo 
teiksis

Vikt. Styklius, 
siuntė isz Cuddy,

parai ir i*pldlacijtr 
m ik ai ir hrtmiikai. 
maldai ir kalmdur.

Aukos kankintinianiN
Vikt. Styklius, surinko ir pri

siuntė isz Cuddy, Pa.............. ..

Pavesta Lietuvos Katalikiškai Jaunuomenei.

M A R.) A IM»W1ATT

Lietuviu ir 
Atminėsią!

sukaktuviu, 
Istorijai laik- 

kiiimo ir atgijl- 
Silezijos lenku, 
ir Makedonie-

Sykiu $60,6'
Dr-te* fondai*,

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

) Jeigu reiksią u |i gera tavom 
Iražczedyti pinigui, tai ra* 
ssyk pas mane, o gausi 2 di* 
dalius KATALIOGUS Hz kai*

Karūna*, Amerikoni*zka* 
kelia v. a*, bzarpan, Juos
tis, K u kardai. Ženkleliu*, 
Kepures ir dėl Marszalku

No.1902.
Juodi. kietį, drūti au

dimo apdarai, lindo lyg 
skutimai, grasus it.pau.ti 
^marginimai, auksuotas 
kryšutis ant Šono, auksuo 
Ulapij kraitei Preke SOr

Jonas Dovgiallo,
19 Jefferson st., Schenectady N. Y.

Pajieszkau Juze tos Gedvigovos, pir- 
mlaus gyveno po nr. 4507 Hermitage 
av , tegul auiszaukia svarbiam reikale

No.1901.
Juodi, kieti, drūti au

dimo apdarai. Urodo kaip 
.kuriniai, gražų, it.pau.tl 
iSmarvimmai. lapų kraitei 
raudoni. Preki......AOc

723 W. I8th Street.
Nuo Rtoe iki lotos ryto, 
nuo '-tos iki l> vai. Vakaru.

Nadrlloota tiktai nuo S-los iki lo tai ryto

Pigiai ant pardavimo pirmos kliasos, 
duokepinyczia su 3 pecziais, 4 vežimais 
ir 3 arkliais. Biznis nuo seniai iszdirb- 
tas, vieta lietuviu apgyventa. Gera vie
ta dėl lietuvio. Atsiszauktte in ,,Lietu
vos” redakcija. (3—4)

Pigiai ant pardavimo 7 ruimu mūrinis 
namas su lotu. No. 3531 S. Morgan st. 
Dasižinokite pas Mrs. D.I)ewain, 3501 S. 
Halsted st.

Kalendorius 1904 metams 154 pusi , yra 
didžiausias ir geriausias kalendorius 
su daugeliu moksliszku straipsniu ir 
visokiu kitu svarbiu žinių. ... 25c

Kas užsimokės už ..Lietuva' viso meto 
prenumerata $2.00 gaus sula kalendorių 
dovanu.

DvidMzimtmetines ..Auszrua” su
kaktuves, Tilžėje 1903, pusi. 62. Is
torija inkurimo ir gyvenimo latk- 
raszczio „Auszroa*' iszeidinėjusios 
Prūsuose nuo 1883 m....................40c
Kaip žmogus gyveno ant žemes? 
Parasze S. M įsileido T. M D. 
pusi. 47. Chicago, UI. 1903m. Kny
gute apraszo visa gyvenimą žmogaus 
ant žemes nuo pat jo atsiradimo iki 
pasiekimocivilizacijos. 25 paveik

slėliai parodo senovės žmonių varto
tus akmenmiirs tarankius, namus, 
kapus ir tt. Preke.. .
Tautiszkas atgijimas 

kitu jaunu tautu 
20 metiniu ,,Auszroa'' 
Tilžėj, 1903, pusi. 40. 
raszczio „Auszros”, 
mo Rusinu, Czeku, 
Bulgaru, Gruzinu

Yra labai gražu h pa- 
veiknlan, ant kurio ma
tosi naujas popiežius 
teip kaip gyvan. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai raudoni, o 
abrozo dugnan tamsiai 
žalias. Neapsakytai 
gražus paveikslas.

PREKE 50 centų.
(iaunaniRH ..Lietuvos” 
redakcijoj. Adresas:

A. OLSEVSK1S, 
924 33rd Str.,

Chicago, III.

(tai yra gramatika) Užleista per 
L. L. Spauda E Jagomosto, Tilžė
je 1896, pusi 81.................................50c

1315 Truni[>a Vokiecziu Gramatika arba 
kalbamokslis lietuviams ir žemai- 
ežiams ant tobulo pasimokinimo vo- 
kiszkos kalbos. Parasze Kristupas 
Jurknaitis. Tilžėje 1900, pusi 89 
Kietais SĮidareliais...................75c

1529 Sziapus ir anapus grabo, l^rasz.e 
J Gerutis Chicago. 1903, pusi 185. 
Mokliszkai dvasiszki gamtos tyrinė

jimai .............................................7.5c

State Medical Dispensary, 
Pietvakarinis kampas State ir Van Buren gatvių.

Inejimos per 66 Van Buren gatve, mimas 6, Chicago, III
Mis užprašoma visus kenčiančiu s nuo uzsiseneįusių Uęų. nuo kuriu neoz'ejo išsigydyti, atsišaukti į muši) gydynyčią ir pamė- 

gyti musų NAUJA BUDA, kuris yra laikomas už neklaidingą.

2 Kriaucziai 2
Palionį* ir Zsuharewi<-ze,

855 33rd st., Chicago, I1L
Mesaiuvam viaokiua drabužiai, pig ai

Paveikslas naujo Popiežiaus PIUSZO X.
_ ____  iniera 18x24 coliu.

Sykiu $90.54
Aukos aut kaNztu delegatui in 

Nyderiandtja.
surinko ir pri-

P.A Valentine, iš Armour A Co.
Nelson Morris, iš Nelson Morris A Co.
Jesse P.Lyman. iš Hammond Co.
John A Spoor, iš U. S. Yard A Transit Co.
Frederick S. Mmston, Atterney

S. R. Flynn, iš National Live Stock Bank.

Šita banka priima ant inkavojitno pinigus nuo $1.00 iki didžiausiai sumai ir 
už sudėtus pinigus moka 3 procentą. < la vis; Stock V ardų darbininkai gali 
pasidėti savo pinigus tuojau*, kai p tik gauna alga*. ir už padėtus gaus 3 procentą.

Pigiai ant pardavimo ant dvieju fzmi- 
lijų mūrinis namas su lotu, arti szv. 
Jurgio lietuviszk.-s bažnycnos. Dssiži- 
nokite „Lietuvos" redakcijoj.

Pigiai ant pardavimo šluba, geroj vie
toje ant ketvertu familiju ir saloras at- 
neszas 62.00 ant menesio, preke 4800 dol. 
Attiszaukite pas agensa.

Simon Mack,
212 First st.. ■» Elizabeth, N. J.

Pa |iesz tolimai.
Pajieszkau savo draugo, Tamoeziaus 

Racziuko, Suvalkų gub, Marijampolės 
pav . Mikaliszkio gm , Kaimo Kuisziu, 
5 metai atgal gyveno Brooklyn, N. Y 
Jis pats ar kas kitai teiktis duoti tinę 
ant adreso;

Jok. Rimkus,
P. O. Box 6, Minersville, Pa.

Pajieszkau savo szvogeriu: Juozapo ir 
Stanislovo Bumblauskiu, Kauno gub., 
Telsziu pa v., kaimo Judzenu. Jie palys 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adre-

Teleloua*:> Morgan 1382. 
Telefonuot galima isz kiekvienos 

apliekoe

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių, 

verta 25c. Kausi dykai, jei užsiraazy- 
si laikraszti,,Lietuva” ir užmokėsi $2 00 
už viso meto prenumerata isz virszaus/ 
..Lietuva” yra didžiausias ir geriausioj 
laikrasztis visoje Amerikoje. Joje rasįį, 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk $2.00 su savo aiszkiu adresu 
o gausi ., Lietuva " kas subata per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos” 
iszleistojo, adresuodamas teip:

A. OLSZEW3KIS. 
Station 60.

“AUSZROS* 
betdtuokinaueziai lietuvlszkai 

jaunuomenei.
Vikt. Styklius, surinko ir pri

siuntė isz Cuddy, Pa..................  50
Nuo apvaikszcziojimo Dr-tes 8i-

mano Daukanto, Chicago, III... $20.00 
Dr-te Szv. Jono Kriksz , Lošt

Creek, Pa...................................... ‘ ...5,00
Nuo pavieniu lietuviu. Lošt

Creek, Pa...............................................3.30
J. Zoluba, Chicago...............................50
Chicagos kuopos sąnariu mėne

sines ...............................................    .5.50
Buvo $246 13

Reika’auju 500 mainieriu, ženotu ar
ba pavieniu dirbti in mainas lUinojaus, 
Indianos, Colorado, ir New Meksiko 
szlėtus, geras uždarbis. Tepgi rdikalauju 
100 žmonių už darbininkus ant freitiniu 
laivu važiuoti isz New Yorko in Europa 
Atsiszaukit pas lietuviszka agenta.

J. Lucas,
Chicago, III.

Chicago, III.
Pajieszkau savo brolio, Jono Damulio, 

Kauno gub., Raseinių pa v., parapijos 
Szilelio, pirma gyveno Chicago, III 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

P. Damulis,
849 Oak st., Brockton, Mass.

Pajieszkau savo dėdės, Antano Galmi- 
no, Kauno gub., Telsziu pav., kaimo 
Domeikiu, pirma gyveno Chicago, III. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

J. Galminas,
Bos 202, Bridgeville, Pa.

Pajieazkau Viktoro Aliszaucko, Kau
no gub., Raseinių pav., Maknunu volos- 
ties, kaimo Surmantu. Jis pats arkas 
kitai teiksis duoti žine ant adreso:

John Bakan,
638 N. Riverside st., VVaterbury, Conn.

Pajieszkau savo brolio. Jono Mickevi- 
ctiaus, Kanno gub., Seredžiaus parap., 
kaimo Tesztvenu. gyveno Brooklyn, N 
Y. Kas duos apie ji žine gaus $25 nag- 
rados. Adresas:

Kaz. Miccevicze,
Bos 125, • Lincoln, N. H.

Pajieszkau Jurgio J-urkaus, Suvalkų 
gub., Marijampolės pav., Prienų parap., 
kaimo Macziunu. Jis pats ar kas <itas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Po v. Karvelis,
8 Cross st., Boston, Mass.

Pajieszkau savo dėdės, Petro Jaksz- 
czio, pusbroliu Jono ir Povylo Jakszcziu 
ir szvogerio Jono Aurylos, visi Kauno 
gub., Raseinių pav. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Mikolaa Jaksztis,
P. O. Bos 214, Girardville, Pa.

Pajieszkau savo draugu: Antaoo^ir

'lieka artiztiszkai in la ka
J NoredamtM guo.lotu»<* 18 
arta guodotiai Kumžai, ka i J 

darbas butu priderančiai atliktas Jr tuom asKcipti uwo Uutete, paveskite ji til 
lietu waiuai,

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

J T. Wachowski,
1724 W. 4"th st., Chicago, III.

Pajieszkau Vladislovo Jankovskio, 
pirmiaus gyveno po nr. 4522 8. Paulina 
st., tegul atsiszaukia svarbeme reikale, 
ant saio adreso:

. J. T. Wachowski,
1724 W. 47th it., Chicago, III.

Pajieszkau savo seseles, Petronėlės 
Andriuszkėviczienes ir brolio Juozapo 
Gudaicsio, abudu Suvalkų gub., Vladis- 
lavovo pav., Lestnistvos 
Usėnų. Jie patis ar kas 
duot*, žine ant adreso:

J. Knlbaitis,
958 W. 21

GarniiH Diediškas užžiurėtojas, užbaigęs \okiškus ir amerikoniškiiH Univeraite- 
tUM, hu daug metų patyrimų yra autorium, išr<idinčtojuin ir specialintu gydyme 
privališkų, nerviškų ir už^igenėjunių ligų. Tuknlančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo. kurieniH jis sugražino sveikatą ir tvirtuimĮ.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškai silpnumas, jieržengimas gamtos tiesų, 
niintojiinUH gyvyl»eB, lenkinianiH draugijos, sunykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo sveikatos tiesų, 'fu gal esi pirmam laipsnyje 1*4 atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar pasididžiavimui suturėti wt- 
vę nuo sugryžimo Įirie sveikatos. Daugel vyru neatboja apie savo padėjimu kol jau 
yra jn-r vėlu.

Limpančios ligos. kai|M> kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas getklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas \arjios ratelio, uždegi
mas pūslės, sutinimas lytišku daliu yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme jgydymiį virš minėtų kenkimu teip. kad tu netiktai patirsi greitu paleng
vinimu, bet visišku išgydymą.

Atmink— Mes duodame užtikrinimą išgydymo kiekvienos ligos paimtos ant 
gydymo.;. Jeigu tu negyveni Chicagoj, tai rašyk prašydamas klausymų lakšto. Tu 
gali Imt Išgydytas namie, jeigu suteiksi mums gerą aprašymą savo ligos. Gyduo
les sukrauname in mažas. I>e jokių parašų skrynutes, teip kau nieks neatkreiptų 
atydos kas jose yra.

Gyduoles Dykai iki Iszgyjimui.

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Savings Bank 

EXCHflNGE BUILDING.

Union Stock Yards Chicago 
KAPITULAS ir SURPLUS $283.000.00.

VIK8ZININKAI:
S.R. Flynn. Prezidentas. J.A.Speor, Vice-Prezidentas. T. J. Fitzger«ld, Kasteriant Asit

DIREKTORIAI:
Louis F.Svift. ti Swift A Co.
James H.Ashby, iš U. S. Yard A Transit Co. 
Sam i A McClean Jr..iš Contin. Paching Co. 
Arthur G.Leonard. išU.S. Yard ATransitCo. 
Levi B. Doud. iš Doud A Keeter

>3 laz m užu praeites. Parasze Jonas 
Gražys. Iszleido L.. S. D. P. Londo

ne 1903, pusi. 16......................... )0c
Darbininku kalendorius 1904 tn,...15c 
Laiszkeliai Vorai ir Muses Priligi- 

nimas prie ponu irdarbininku... 5c 
Varžytines, ka joc duoda kapitalis
tams, darbininkams, ir kaip jas rei
kia panaikinti. Iszleido Liet. Soc.D. 
Partijos Ix>ndon, 1903, pusi.16. ..10c 
Valdžios pilvas. Parasze Jonas Gra
žys. Iszleido L. S. D. Partija. Lon

done, 1903, pusi. 16...................... 10c
Paslėpęs vilko nasrus rodo lapes uo
dega. Iszleido L. 8. D P. Londo
ne. 1903, pusi. 7............... 5c

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

) Tiesos ižas padori u ir samdininku 
Lietuvoje. Ihilis 1. Tilžėje 190.'!. 
pusi. 11............................................10c

1255 Kalbamokslis lietuviszkos kalbos

Imperfect i n original
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