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Isz Lietuvos.

Vii-

nors ant 
šiol svar

ina? 
tiku-

Nora sultono randas ir gar
sino, jog albaniečių (įasikėli- 
nias likosi suvaldytas, bet tas 
pasirodo neteisingu. Teisy
bė, viename susirėmime alba-

vicki už prabaščių Aušros 
Vartų bažnyčios Vilniuje. 
Minyška Jure Snarska pas
kirta perdėtine bemaf^iučų 
klioštoriaus Slonime.

buvo didžiausios 1
kraujo praliejimai: Euru(»oj 
buvo Napoleono kares.

Iš Prūsų Lietuvos.
Tilžėj prasidėjo prova ste

buklingo gydytojausSchroet- 
tero už nedalei stą tiesoms 
gydymą. Toki stebuklingi
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Kare Maskolijos su Japo 
nija

Karė rytinėj Azijoj trau
kiasi savo keliu, 
sausžemio dar iki
bosnių susirėmimų ne buvo. 
Kaip dabar rodosi, tai ueužk 
ilgio gal į kart; bus įtrauktos 
ir kitos viešpatystės. Masko
lija, lyg tyčia, erzina Angli
ją. Laikraščiai atvirai kal
ba, kad ant pavasario užgims 
karė ir su Anglija: kadangi 
tojė slapta remia Japoniją, 
tai. girdi, iš jos geriau turė
ti atvirą priešą, kuris už sa
vo darbus turėtų atsakyti, 
negu pasislėpusi. Maskoliai 
labai pyksta ir antAmerikos. 
Prekėjai, užsteliavę Ameri
koj tavorus, atsisako juos 
priimti, atsisako nuo pirma 
su Amerikos fabrikantais pa
darytų kontraktų, Peterbur
ge maskoliai ne paduoda ran
kos amerikonams. Mat Mas
koliai apkaltinaAmeriką, kad 
ji rodo didesnį prilankomą 
Japonijai negu Maskolijai. 
Laikraščiai, kaip moka, siun
do dabar ant Amerikos, kal
bina raudą sykį užbaigti ro- 
kundas su visais priešais, ne 
vien su Japonija, kuri esanti 
tik įnagiu Anglijos ir Ame
rikos; jeigu ne padrąsinimas 
šitų, Japonija, girdi, nebū
tų karės pradėjusi.
I 'Laikraščiai pranešė, buk 
maskoliai išvartė rubežiniu? 
Itulpus aut Afganistano rųbe- 
l.iaus. Taigi mat erzina tyčia

kiu budu ne gali stab
dyti gabenimo japoniškų že. 
mės kareivių ant Azijos saus- 
žemio, kur jie išlipti nori. 
Kiek jau japoniečiai išsodino 
šavo kareivių Korėjoj ar ki
tur, tikrai nieks nežino, kaip 
nežinia, nė kur stovi didžiau
sios japonięčių, ne kur mas
kolių pajiegos.

Pereitą sanvaitę Londono 
laikraščiai garsino, buk gana 
didelės japonięčių pajiegos 
likosi išsodytos Posjeto jūrių 
kojoj, vos 80 mylių nuo Vla
divostoko ir traukia ant to 
miesto, taigi į Siberiją. Tos 
žinios vienog ne patvirtintos 
nė japoniško, ne maskoliš
ko rando. Toliau Londono 
laikraščiai garsino, rods jau 
kelis kartus, buk japoniečiai 
paėmė Portą Arthuro, bet ži
nia ta, turbut, teipjau netei
singa, kaip ir pirma tų pačių 
laikraščių paleistos. Mat 
Londono laikraščiai tyčia lei
džia į svietą maskoliams ne
malonias žinias,kurios (taškui 
Ištenka į Maskoliją ir prisi
deda prie pakėlimo žmonių 
ne uisi tikėjimo randui; Ang
lija geidžia to labiausiai.

Ne patvirtinta teiposgi ži
nia užpereitos sanvaitės apie 
didelį mūšį ant Yalu upes 
terp maskolių ir japonięčių, 
kuriame buk maskoliai nužu
dė 2500 kareivių ir priversti 
likosi pasitraukti iš Korėjos,į 
kurią buvo jau įsiveržę. Tiek 
dabar žinia, kad aplinkinėse 
Ping Yuug jau pasirodė ka
zokai ir turėjo susirėmimą su

Kada Japonija pagarsino, 
jog paima po savo globa Ko
rėją, Maskolija norėjo tą su
naudoti perstatydama Korė
ją kaipo naują priešą ir Šau
kėsi prie Prancūzijos pagal
bos, bet toje atsakė, jog Ko- 
jeja yra per silpna J jos už 
vertą minėjimo priešą nega
lima laikyti. Taigi ne pasi
sekus su tuom, Maskolija 
stengiasi į karę įtraukti to
kius, kurių Prancūzija už 
silpnus ne galėtų laikyti. 
Vokietija, kaip gali, remia 
Maskoliją dabartinėj karėj. 
Reikia todėl manyti, kad 
terp Vokietijos ir Maskolijos 
yra padarytas koks paslėp
tas sutarimas. Tik žinoda
ma, kad Vokietija nesinau
dos iš karės, Maskolija net iš 
Varšavos ir Vilniaus apskri
čių siunčia kareivius į rytinę 
Aziją. Iš maskoliškų tvirty- 
nių rytinėj Azijoj, drauge su 
japouiečiais, veja laukan tei- 
posgi amerikonus ir angli- 
nus. Prie tokio nesikenti- 
mo ir ne norintis gali būt į 
karę įtrauktas. Kas todėl 
ant (>avasario gali iš pradė
tos kares užgimti, kokius ji 
vaisius gali išduoti, dabar 
nieks ne gali įspėti; matyt 
vienog jau dabar, kad iš ma
žo gaisro maskoliai stengiasi 
kuo didžiausią padaryti, 
įtraukti į pradėtą karę kuo 
daugiausiai tautų.

Nuo karės lauko šiuom tar
pu mažai svarbių žinių atei
na, laikraščiai talpina daug 
prieštaraujančių,arba tiesiog 
išmislytų telegramų. Po Por- japoniškaisavautpostaje.Mas

Iš Vilniau*.
Vilniaus Šv. Baltramie- 

^rtta7nkori7Jmu^M7brtta.|l•’“ ‘“‘“yMoj neauganUr 
dar nereiškia, kad jie butų P° *>i6p»rų
likę ..įvaldyti. Suniukti ,|«. I-'1 kĮ? tyčioj, pavogė 
name nnikyje. jie ^įtrauk* 
į sunkiai prieinamu? kalnus, 
kur organizuoja geriau savo 
pajiegas ir be abejonės vėl 
neužiigio pasirodys. Turki
jos albaniečius paremia jų 
vientaučiai gyvenanti Itali* 
joj, kurie pristato ir ginklus. 
Ant pavasario su liuosnoriais 
žada į pagelbą (tasikėlėliams 
ateiti sunūs garsaus Italijos 
(patrioto, jenerolo Garibaldi.j 
Taigi nuo (>avasario, kai] 
galima manyti, pasikėlimaai... __ čios vienas iš vagilių likosiapims didesnę europinės Tur- 7
kljo.d.U. .uerektuot., kita gi ...ji..

P.kvierti .nt org.uimvi.no vo«t"8 da,KU 
•1 Vilniaus teatrui atimta i>a-žandarmerijos visokių Euro- »po. kraktų ofielerai. Kon>‘f &000 rubl .ut metų, 

etantinopolije .tl.ikk pirm, P“d*u«‘
. , .. . . , , bematorius pripažino, kadsusirinkimą, ant kurio terp < , , ja ‘ teatras neatsakančiai vedatų oficieru užgimė toki nesu-

.iLi . J a : -uj: mas ir per tai ne atsako m tetikimai, kad pirmaiis turėję!
uždaryti susirinkimą. P ‘

Tuom tarpu neeutikimri * ■nilijou.l rublių, kokiu. 
Turkija m. Bulgarija didi- “X" a T!... . . . . 850000 rubl. ant (užstatymonaši, abudu kaimynai sku- *.. . . .i . .. „ „dmlesto galvijų piorinyčių;biai ginkluojasi ir iš (lalengvo e /A 4 855000 rubl. ant išplatinimotraukia savo kareiviu- ant 1
rubežiaus. Mažas atsitikimai 
gali suskubinti karę. Ber
lyno užrubežinių reikalų mi
nisterijoj laiko karę terpBul- 
gari jos irTurkijos už neišven
giamą. Taigi ant pavasario 
karės gaisras gali apimti vį- *L ap^'igoti savę nuo limpan- są civilizuotą musų zemta » 0 ‘

litru Mat ivnai

j nuo stovylos Motinos Šven
čiausios. Sudaužė 5 aukų 
dėžes, bet kiek Jose buvo pi
nigų, nežinia. Atlikęs savo 
darbą, per langą išsinešdino 
laukan.

Ant Kvietkinės ulyčios va
giliai prisigriebė į gyvenimą 
Broido ir pašlavė vekselių už 
8000 rubl. ir tulus auksinius

Jų

elektriškos stacijos; 200000 
rubl. ant reguliavimo ulyčių, 
400659 rubl. ant užmokėjimo 
seniau užtrauktų skolų.

Vilniaus žydiškoj valginy 
čioj pradėjo skaityti dabar pa
mokinančias lekcijas: ..Kaip

Metas XII

Taigi aišku, kad maskoliai 
nori Angliją įtraukti į karę, 
kadangi ^r be karės ant Afga
nistano rubežiaus Maskolija 
turi laikyti tiek kareivių, 
kiek reikia ir ant karės. Iš
tikto Užkaspiškoj Maskoli
jos dalyj, teiposgi ant Kau
kazo įtari u mene pastatyta 
ant kariškos papėdės, į po 
ginklu sušauktos ir rezervos. 
Ta maskoliškos kariumenės 
dalis paskirta aut traukimo 
į ledijąs, jeigu anglijonai 
padarytų ką nors tokio, kas 
maskoliams kenktų, arba ne
patiktų.

BesierzinimasMaskolijos su 
Anglija ir Amerika, turint 
ant spraudo karę su Japoni
ja, rodosi, nesuprantamu, ne
išmintingu. Tuom tarpu teip
arydama,Maskolija žino, ką 

Mat pagal padarytą 
olijos su Prancūzija su 

imą. paskutinė privalo 
bėti Maskoliją vien tąsyk, 

jfigu ant jos užpuls du prie- 
Kol Maskolija kariauja 

Aen su Japonija, Prancūzija 
įe privalo gelbėti, bet jeigu į 
tarę butų įtraukta dar kokia 
liešpatystė, paveikslan, Ang
lija ar Amerika, Prancūzija 
turi padėti Maskolijai; tūli 
laikraščiai gi tvirtina, buk 
tąsyk Maskolijai padėtų ir 
Vokietija Kadangi kariš 
kos pajiegos Anglijos ir A- 
nerikos ne didelės, tai jų 
prisidėjimas ne daug svertų 

^įirėj ant sausžemio, užtai su 
iavo kariumene Prancūzija 
|au žymiai paremtų Maskoli
ją, kadangi Prancūzija dau
giau gali stumti kareivių su 
^kuo geriausiais ginklais ne
gu Anglija ir Amerika drau
ge-. Ir -laivyne Prancūzijos 
užima antrą vietą, stovi ji 
tuojaus po Anglijai. Jeigu 
jgi dar ir Vokietija tąsyk pa
remtų Maskoliją, tai iš pri-

stovi gyventojai kokio nors 
miesto. Bu savo palinkimais 
Minsko gyventojai, rodosi,ne 
ant atigMlauslb kultūriško 
virbalo pasikėlė.

Minsko apskričio audė per
kratinėjo provą advokato Po- 
nikvickioi kuris dvikovoj už 
mušė advokatą Popovą. Bu
das Ponikvickį rado kaltu ir 
nusprendė ant dviejų metų į 
tvirtynės kalėjimą.

1 d. vasario Minske j>asi- 
mirė buvęs miesto galva, gra
fas Ca peiki, kuris būdamas 
miesto viršininku, įvedė čia 
tikrai ponišką tvarką, arba, 
geriau sakant, netvarką, kuri 
daėjo iki to,kad kasierius ne
prisileisdavo kasos peržiūrėto
jų ir teip traukėsi gana ilgai, 
kol ant galo kasierius ne ga
lėjo ilgiai! slėpti nepritekliaus 
miesto ižde. Po tam Č'apski 
turėjo pasitraukti nuo vietos 
miesto gaspadoriaus.

Minsko policijos viršinin 
kas išdavė padavadijimus do- 
rožkų vežėjams, kuriems už 
draudė nulipti nuo vižimų, 
rūkyti. Kada už peržengi
mą padavadijimo pradėjo ant 
dorožkorių dėti liausmes, jie 
pakėlė štraiką ir visai per ke
lias dienas neleido į miestą 
vežimų.

rinčių į mokyklą pastoti atsi- i 
šaukė 180, tame skaitliuje, 
55 kriokščionys. Krikščio- ’ 
nims mokintiniams šįmet yra 
daromi visoki pa 1 i tiesa viniai,1 
daugeliui numažino mokestį j 
už mokslą.

Kaune tveriasi speciališka 
draugystė šelpimo studentui 
besimokinančių augėlesnių 
mokslų Maskolijoj. Nors 
mieriai tos draugystės ir pa
našus į mierius musų ,,Auš
ros,’' bet iš jos lietuviai nau
dos ne turės, kadangi tvėri
mu užsiima maskoliai. Or
ganizavimą draugystės paėmei 
į savo rankas Kauno gimna
zijos direktorius Rubcov. 
Lietuviai iš jos neturės nė 
jokios naudos: ji šelps vien 
maskolius, o gal kiek dar pa
teks žydams studentams.

Kauno Liaudės ruime vis 
laiko vakarais skaitymus, 
gaila vien, kad apart skaity
mo apie Angliją, visos kitos 
lekcijos buvo vien išgiriinu 
maskoliško raugo ir masko
liškos rašlavos;nieko ne skai
to tokio, kas apeina musų 
kraštą.

Šiuose metuose terp grafo 
Tiškevičiaus, Kerbedžių .ir 
Eidrigevičių ir ūkininkų pa
darytas sutarimas ant išpir
kimo ūkininkų žemės.

Prie Tilmanso dirbtuvių 
ketina parengti speciališką 
ligonbutį. Mat pagal naujas 

i tiesas: dirbtuvės turinčios su 
viršum šimtą darbininkų tu
ri turėti daktarą ir ligonbutį 
darbininkams.

Jau prasidėjo lekcijosKau-

Iš Vitebsko gubernijos.
Vitebsko pavietyj yra di

delis dvaras Zelčiai, prigulė
jęs Azančevsklui. Dabar dva
rą tą pirko turtinga? masko
lius, laivynės kapitonas Pet- 
rov. Naujas dvaro savinin
kas ketina |vesti naują ūkia- 
vimo būdą. Kad tik tai ne 
butų maskoliškas ūkia v imas, 
kuris remiasi vien ant gir
tuokliavimų ir demoralizavi
mo tarnų ir aplaukinių gy
ventojų.

Iš Baranovičių. Minsko

14 d. sausio, palivarke Ze 
leznica, naktyj likosi užmuš
ta 55 metų žydelka Estera 
Šliomovič ir jos duktė; užmu
šėjas buvo jaunas plėšikas. 
Bandė užmušti ji? ir tarnai Jau prasidė.

Permainos kunigų Vil
niaus vyskupystėj.

Vilniaus vyskupystėj pasi
mirė sekanti kunigai: 73 me
tų filiai istas Rikantuose, kun. 
Ed vardas Gajevski; 79 metų 
prabaščius Surviliškiu para
pijos, kun. Ign.Seliaticki; 44 
metų kun. Stan. Puchalski. 
Paskirti misijonieriais: kun. 
Alberta Rudša Birštonuose, 
kun. Mikola Ordinaki — R&- 
doškovicuose. Paskirti, vi- 
k a rijai s: kun. Samsonas Bi- 
straitis į Šventėnus; kun. Ig. 
Braniski į Varnėnus; kun. 
Pranciškus Čaglis į Giedrai
čius; kun. Petras Burda — į 
Žaslius; kun. Laurinas Les- 
nevski į Holus. Paskirtas 
filialista — kun. Fel. Lubo- 
widski į Mažuosius Solečni- 
kus.

Paskirti prabaščiais: kun. 
Ant.Kačinski į Žalesos; kun. 
Jonas Narušis į Budniką; 
kun. Liudvikas Pagaminki į 
Kivaličius; kun. Jonas Kar
velis į Birštonas; kun. Jonas 
Čepanis į Daniuševą; kun.

tančios portą. Svarbiausias 
mušis buvo 24 d. vasario. 
Naktyj japoniečiai į porto 
įėjimą nusiuntė keturis se
nus, akmenų ir explioduo- 
jančių medegų prikrautus 
laivus, norėdami juos pas 
kandyti siaurame įėjime | 
portą teip, kad iš porto ne
galėtų išeiti maskoliški ka
riški laivai. Ištikro tie japo
niški laivai likosi paskandy- 
ti, tik rodosi, ne toj vietoj, 
kur japoniečiai norėjo,kadan
gi maskoliški kariški laivai 
iš porto išeina. Japoniečiai 
tvirtina, jog savo mierį išpil
dė. bet turbut ne-auvisu, ka
dangi maskoliška laivynė ne 
tapo uždaryta porte. Mas
koliai tvirtina, kad mūšyje 
27 d. vasario jie paskandino 
ne vien akmenų prikrautus 
garlaivius bet ir du jaį^niš- 
ku mūšio laivu ir du kreise
riu; japoniečiai vėl užtikri
na, kad ne nužudė nė vieno 
kariško laivo. Kur čia tei
sybė, nežinia. Svetimų lai
vų kapitonai vienog užtikri
na, jog pliaukiant į Portą 
Arthuro, japoniška laivynė 
susidėjo iš 16 laivų, po mū
šiui gi plaukė tik 14. taigi 
dviem mažiau. Ar tie trūk
stant! likosi nusiųsti į Japo- < 
niją ant pataisymo, ar ištikro < 
likosi paskandyti, kaip tvir- 1 
na maskoliai, nežinia. Da- 1 
bar Japoniška kariška laivy- i 
nė stovi ties Portu Arthuro ’ 
ir daboja maskolišką laivynę. 
Besišaudymai laivynių su 
pertraukoms traukiasi nuo 
25 d. vasario, bet besišaudy- 
mai tie nevaisingi. Matyt
aponiška laivynė neišleidžia w w «, t---------------,

iš porto maskoliškų laivų to- ant pavasario pasirengę at- 
dėl, kad kitur transportiniai na‘Ginti an vi.
laivai ant sausžemio gabena 
žemės kareivius.

Kita japoniškos laivynės 
dalis daboja portą Vladivo
stoką ir iš jo neišleidžia mas
koliškų kariškų laivų. Mas- 

įkoliėki kariški laivai apstoti, 
to- dymas.

• . t ••• • • V. **
(Kiniečius, japoniečiai gi tvir- ir pradžioj pereito amžiaus 
tina, jog kazokus išvaikė.
Katroj pusėj teisybė — sun- 

1 ku įspėti. Reikia laukti ap
linkinėse Ping Yung pirmu
tinio didesnio susirėmimo 
japonięčių su maskoliais ir 
tai neužiigio.

Maskoliai skubiai gabena 
kareivius į Aziją, ant to nuo 
Europinių geležinkelių paė
mė net 2000 vagonų. Geležin
kelis ledu per ežerą Baikal 
jau padirbtas. Iki gegužio 
mėnesio maskoliai iš Europos 
žada pargabenti į rytinę Si
beriją ir Mandžuriją 400000 
kareivių.

Nors Amerikos užrubežinių 
dalykų ministeris ir iėderėjo 
pripažinimą Chinų už ne u t Fa
lišką kraštą, bet rodosi, pats 
Chinai nenori neutrališkais 
pasilikti ir jie gali į niekus 
paversti besistengimus Ame
rikos ministerio. Maskoliai 
garsina, buk geriausi Chinų 
kareiviai, turinti geriausius 
ginklus, artinasi prie Man- 
džurijos rubežių ir nori su 
japoniečiais prieš maskolius 
susijungti. Jeigu tas atsi
tiktų, karė išsiplatintų ir ant 
Chinų ir tai priešais norus 
Amerikos.

Balkanų pussalis.
Ant Balkanų pussalio vi

sokios tautos labiau subruz
do, ant pavasario daugiau jų 
rengiasi pasikelti prieš sulta- 
no valdžias. Iš Maskolijos 
ir Austrijos užmanytų ant 
nuraminimo gyventojų re
formų, turbut, nieko ne bus, 
kadangi ne tik albaniečiai, 
bet net pats macedoniečiai 
priešinasi įvedimui reformų; 
macedoniečiai ne tik nesiren
gia grįžti į savo namus, bet

naujinti pasikėlimą su vi
soms pajiegoms. Sultonas 
teiposgi dabar vilkina su įve
dimu reformų, kadangi užim
ta Azijoj Maskolija ne gali 
jį versti išpildyti savo paža
dėjimą, o Austrijai, kol pa
sikėlimas ne apims jos paru- 
bežių, ne labai rupi jo su vai-

lua ariKscioms moka ižsirinlr^r . O J —«— -------- ------- -
ulTT'Jti lekcija; iydų , ' kZetoe mokykloj Mokyki. Eikikkiua: kun. AdonSft
£** J y« u.idh>K<«. o «,‘° .‘“'H P*,'e8® bnkk, turk. 7 kli.Mg_ 

kriki^ionių rengiamas nega- en*1“0’

Vidurinė ir pietinė 
Amerika.

Columbijoj, kaip dabar 
paduoda, ant prezidento li
kosi išrinktas, vos trįms bal
sais viršaus, jenerolas Reyea. 
Panamoj visi tiki, kad pasto
jus šitam jenerolui preziden
tu, nėra ką karės bijotis, Jis 
be karės susitaikys su atsis- 
kirusia republika. Nežinia 
tik, ar šalininkai neišrinkto 
prezidento duos Re y esu i ra
miai pareigas pildyti.

Republikoj San Domingo 
dar nesiliauja kraujo pralie
jimai ir tai visai nereikalin
gi, kadangi palaikantis revo
liuciją jenerolas Jimenez ne
gali turėti nė jokios vilties 
per revoliuciją ką nors (>el- 
nyti, ypač kad tos republikos 
randą prieš Jimenezą paremia 
Suvienytos Valstijos Siauri
nės Amerikos.

Ryšis Skandinaviškų tau
tų.

Europoj laukiamos karės 
terp didžiausių jos tautų, į 
kurias be savo noro gali būt 
.trauktos ir mažesnės. Skan
dinaviškas tautas apėmė bai
mė, kad užgimus karei terp 
Anglijos ir Maskolijos, ka
riaujanti kraštai neužsima
nytų sulaužyti neutrališku- 
mą jų kraštų: aglijonai tą
syk bandytų užimti Kopen
hagą, o maskoliai galėtų ban
dyti griebti šiaurinius Nor
vegijos kraštus. Ant apgy
nimo savo neutrališkumo trįs 
skandinaviškos tautos: Dani
ja, Norvegija ir Švedija, no
ri susirišti į vieną ryšį. Su- 
sirišusios šitos tautos, turėtų 
apie 10 milijonų gyventojų, 
o karės laike galėtų pastaty
ti netoli milijoną kareivių, 
su kuriais turėtų rokuotiesi 
norinti sulaužyti katro nors 
iš šitų kraštų neutrališkumą, 
į jos plotus perkelti 
gaisrą.

įima to pasakyti, y pan
kolių lekcijos ne kam 
sios.

Pereituose metuose
niaus žemiškas bankas su
vartojo 167286419 rublių. 
Gryno pelno turėjo 2352994 
rnbl.

Vilniuje susitvėrė pirmuti
nė grynai lietuviška draugy 
stė ir buvo parengtas grynai 
lietuviškas vakaras.

, nuo ko sudegė na
mai ir niekšo užmuštos au
kos; tarnaitei vienog {>asise- 
kė ištrukti it Ji viską papa- 
ko Jo kaimynistoj gyvenan
čiam popui? Užmušėjo iki 
šiol nesuradai

bet atidarė 
tik trįs pirmutines, ne skai
tant parengimo kliasos. No
rinčių į mokyklą pastoti atsi
šaukė 168, priėmė gi 128, iš 
priimtų 64 arba 50% yra žy
dukų, o kita pusė krikščio
nių visokių tikėjimų, terp 
kurių daug yra maskolių.

Botai ant upių VllnlaiiN 
gubernijoj.

* Pereituose metuose ant Ne
muno ir Nėrio Vilniaus gu
bernijoj prikrauta 122 botai 
ir surišta 6209 medžių trotai. 
Vertė (įergabentų uj>ėmis 
Vilniaus gubernijoj ta vorų 
siekė 1625340 rublių. Tro 
tai ir botai plauki nėjo ant 
upių nuo kovo iki lapkričio 
mėnesio.

Kalvynai Lietuvoj.
Kalvyniškų parapijinių ba

žnyčių yra Lietuvoj 12, fili- 
jališkų 4 ir viena ant kapi
nių. Kalvyniškų pastorių 
yra 12. Parapijonų kalvynų 
yra 12927, gyvena jie guber
nijose: Vilniaus, Grodno, 
Kauno ir Minsko. Mieste 
Vilniuje kalvynų yra 258.

Iš Minsko.
Minske aptiekoriški maga- 

zynai nuo vasario mėnesio 
šventomis dienomis turi būti 
uždaryti 7 vai. vakare; pirma 
jie turėjo tokias jau tiesaskaip 
ir esančios mieste aptiekos.

Minske lankosi itališka 
operos trupa, bet operą ma
žai kas lauko. Buvo čia ir 
garsus itališkas komponistas 
Mascagni, kuris dirigavo pats 
savo operas, bet ir tas ne pri
pildė teatro. Už tai buvęs čia 
cirkas su mokančiais šokti 
žvėrims negali skųstiesi: cir
kus visada buvo pilnas žmo
nių. Pagal tą, kas ką mėg
sta, galima spręsti ir apie 

ant kurio

Iš Kriokavo**.
Kriokavoj yra mažas lietu

vių būrelis. Iki šiol terp jų 
ne buvo tvirtesnio ryšio; da
bar vienog sutvėrė jie čia lie
tuvišką draugystę. Bus tai, 
turbut, pirmutinė lietuviška 
draugystė senovės Lenkijos 
sostapilėj. Jeigu čia buvo 
ir pirma lietuviai, tai jie mai
šėsi terp lenkų, savo tautiško 
skirtumo nė nesistengė paro
dyti.

Iš Llepojaus.
Angliški agentai pirko 

Maskolijoj diktai arklių. 
Maskoliškos valdžios nužiūri, 
jog angliški agentai arklius 
nori išgabenti į Japoniją ant 
reikalų kariumenės. kadangi 
mat Japonijoj arklių nėra 
pakaktinai ir tie,koki ten yra, 
ne tinka kariumenei, kadan
gi jie maži ir silpni. Perei
tą sanvaitę aglijonai iŠ Lie
poja us laivais norėjo išgaben
ti 600 agentų Maskolijoj 
pirktų arklių,“ bet valdžios ne 
daleido laivams su arkliais 
:iš porto išplabkti, todėl gy
vulius reikėjo atgal ant kran
to gabenti.

Iš Kauno.
Kauno liaudės rūme pra

sidėjo skaitymai lekcijų. 
Gaila vien, kad terp tų lek
cijų nėra pamokinančių, o 
jeigu lekcijų rengėjai norė
tų, iš tikro galėtų žmonis ir 
naudingo pamokinti. Žino
ma, lekcijas maskolpalaikiai 
skaito maskoliškoj kalboj ir 
tai vien apie maskolišką rau-

19 d. sausi 
minai jaunų 
čių pastoti į 
stos mokyklą

■ s

Iš Kauno gubernijos.
Pradžia metų sunki ūki- gydytojai, kokių ypač Anie- 

ninkama, ypač jie skundžia
si ant stokos tarnų ir tarnai
čių. Dvarai mat čia samdo 
tarnus iki Kalėdų, iki Naujų 
Metų, o kaip kur iki Trijų 
Karalių. Prasišalinus šei-’ 
mynai, naują sunku gauti, 
retai kur ypač jauni vaikinai 
ar merginos išbūva ilgiau 
kaip vienus metus, stengiasi 
apeiti kuo daugiausiai vietų, 
bet žinoma, veik visur randa 
tą patį: dvarponiai savo tar
nus stato žemiau už gyvu
lius, kadangi mat gyvulį rei
kia pirkti, galima ir parduo
ti. Ir algos visur mažos: vi
dutinė metinė tarno alga nuo 
40—60 rublių. Iš tokio už
darbio juk darbininkas ant 
senatvės nieko negali užsičė- 
dyti. Kas gi jam lieka ant 
senatvės? Nieko daugiau 
kaip elgetavimas. Argi įsta
bu todėl, jeigu teip daug 
Lietuvos vaikinų nešdinasi į 
Ameriką, kur darbas rodos 
sunkesnis negu Lietuvoj, 
bet užtai ir uždarbiai daug 
didesni. Bėga mat žmonės, 
apleidžia mylimą tėvynę ne 
dėl kvailumo, bet bėga dėl i 
vargo, kuris žmonis spaudžia, 
bėga ir nuo (>olitiško valdžių : 
prispaudimo.

Iš Kuršėnų, Šiaulių pav.
Ant važiuojančio keliu 

dvarponio Jaselskio su dūk- 
tere, netoli Kuršėnų užpuolė 
penki apsiginklavę revolve 
riais plėšikai ir pareikalavo 
atidavimo pinigų. Užpuoli
kai, atėmę. 30 rubl. 70 kap., 
su pinigais prasišalino į gi 
rią. Juos vienog visus suė
mė; terp jų yra vienas bajo
ras, buvę? dvarponis.

rikoj prisiveisė daugybė vi- 
visokios veislės, labai daug 
žmonėms blėdies padaro. Jei
gu valdžios persekioja tokias 
išnaudojančias lengvatikius 
ypatos, daro gerai; juk val
džių pareiga saugoti Židonis 
nuo išnaudojimo, jų pareiga 
saugoti ypač nesuprantan
čius; suprantantis pats mote 
apsisaugoti.

Prūsų seime buvo perkra 
ti nė jam i socialistų daromi 
randui išmetinėjimai, kad jis 
išduoda maskoliškoms val
džioms iš Maskolijos prasiša
linusius ypač maskoliškus 
studentus ant vieno nurody
mo caro šnipukų. Vidaus 
ministeris apreiškė, jog iŠ- 
tikro saugiai dabojami yra 
maskoliški studentai Kara
liaučiuj ir maskoliški paval
diniai Prūsų Lietuvoj. To
liau pasakė, buk su jų pagel- 
ba platinami revoliucijonie- 
riški, net anarchistiški raštai 
Maskolijoj, išleisti Šveicari
joj, maskoliškoj, lenkiškoj ir 
lietuviškoj kalbose. Vienos 
knygutės ištrauką, kur pa
sakyta. kad caras ne vertas 
kulkos, bet vien kilpos, ku
rios be abejonės sulauks, 
ministeris net perskaitė sei
me. Pasiuntiniai seimo, ku
riame yra daugiausiai urėd- 
ninku ir aristokratų, pripaži
no rando padavadijimus už 
teisingus, kadangi, girdi, 
randai turi viens kitam pa
dėti gaudyti anarchistus. 
Gaila, kad nė Prūsų ministr 
ris, nė Prūsų seimo pasiunti 
niai nežino tikrai, ką masko
liški šnipai laiko už anarchi-

-e.

kultūrišką laipsnį,5't

prasidėjo egza- 
aikinų, norin- 
; kliasų preky- 

ruščiko.* No-
kares

org.uimvi.no


J. Naujokas.

Nauji Rasztai

J. šeštokas.

Pittsburgietis.

K. čelkis.

apšviesti
ji liuosa

Per pa-
įstojimas

Vargeli*.

už-

numažino

Dėl nu-
Mfg. Co. 

150 darbi-

apie 
dalis

Čia 
mi-

Užsidegė laivas. r
San Francisco, Cal. Užsidegė 

Californios pakrantėse garlaivys 
„Queen. Iš buvusių ant jo žmo
nių, 14 prigėrė.

tai godoja tokias stovylas, ar gi 
tik amerikoniški godonės neturi!

Ant paraginimo garbana 
mokintojana Kuršaičio, pa
rengimui lietuviško skyriaue 
ant amatų parodo^ 1905 me
tuos Tilžėj, likosi išrinktas 
komitetas iš sekančių ypatų:
Jurgio Banaičičio iš Tilžės, 
Martino Jankaus iš Bitėnų, 
Jurgio Strekio iš Jakštelų, 
Jono Vanagaičio iš Pabudę- 
pių, Mikelio Kaitino iš Lūžų, 
M. Gailiaus iš Pakaluos, 
Grobsto ir Tanerlaukių, D-ro 
Gaigalaičio iš Priekulės, Gri
go iš. Mediškienų ir Mortos 
Zaunytės-iš Tilžės: nuo Lite-’ 
ratiškos draugystės paskirti: 
Kuršaitis, vyriausiausis mo
kintojas Lenkaitis iš Tilžės, 
dvarponis Scheu iš Šilokar- 
čemos.

Ant važiuojančio į Tilžę 
ūkininko iš Akmeniškių, ne
toli Kurmių tilto užpuolė 
koksai vyriškis ir su kirviu 
stengėsi drožti į galvą. Besi
gindamas, ūkininkas nukan
do jam pirštą. Netekęs pirš
to užpuolikas, paėmęs nuo 
vežimo maišą su duoda ir mė
sa, pabėgo. Policija, kaipo 
paženklintą, tikisi užpuoliką 
sugauti. '

Darbininkas Adomaitis 
Klaipėdoj įsiveržė laike diev- 
maldystos į šventinyčią Išga
nymo Armijos ir ten liarumą 
kėlė. Už tai sūdąs neužken- 
čiantį Išganimo Armijos dar
bininką nusprendė ant dvie
jų sanvaičių kalėjimo.

Kaip paduoda „Nauja Lie
tuviška Ceitunga,” butelnin- 
kas Vilius Endriušaitis iš 
Gryneidės, važiuodamas su 

E šienu per užšalusią upę, įlu- 
r žo ir prigėrė.

Kolionijoj Bismark, darbi
ninkas Gnlbinatis, susivaidi
jęs su savo vuošviu, jį netoli 
namų užmušė. Abudu pirm 
to ramiai gėrė karčemoj, su
sivaidijo eidami namon; 
matyt per daug buvo užsidu- 
linę.

Sugrįžusi iš Amerikos lie- 
- tuvė moteriškė, einant per 

rubežių, padavė kokiam ten 
kontrabandnešiui pernešti

Užsidegė kast y nes.
Madisonyille, Ky. Užsidegė 

„Monarch" anglių kastynės. Nuo 
ko užgimė gaisras, nežinia. Prie 
degančių kastynių, dėl dūmų, ne
galima prisiartinti. Ar olose ne
pražuvo kiek žmonių, nežinia, 
bent iki šiol apie tai žinių nėra.

N turingo žeme.
Sc rantoN, Pa. Nuslūgo Čia že

mė ant ploto 40 akrų, ant kurio 
pastatyti namai vieni sugriuvo, 
kiti gi likosi drūčiai pagadyti, iš
viso užgriebtų nuslugimo yra 
200 namų. Mat ta miesto 
yra ant olų senų kastynių.

Užgriuvo darbininkus. -
Crestkd Butle. Cou Netoli 

Augusta kastynių, nusiritusi nuo 
kalno sniego lavina pagriebė Šešis 
darbininkus ir visus juos užmušė 
ant vietos. Terp tų yra vienas 
amerikonas ir penki ateiviai neži
nomos tautystės.

Turtinga* medeja*.
Port Angelos, Wash.. Netoli 

Hot Springs rado negyvą baroną 
Martiną von Schlosser. Šalę jo 
gulėjo negyvas meškinas, kuris, 
matyt, ir užmušė baroną. Jo ki- 
Šeniuose rado kvitas Portlando, 
Chicagos ir New Yorko bankų ant 
sudėtų juose su viršum 100000 dol. 
pinigų.

Netszmintingas reikalavimas.
Kongresmanas Adams iš Phila- 

delphios padavė ant užtvirtinimo 
kongreso savo bilių, kuriame rei
kalauja, kad į Ameriką butų per 
metus įleista ne daugiau kaip 80- 
000 svetimų ateivių; perviršijanti 
tą skaitlių turi būt sugrąžinti at
gal. Tas juk lygus uždraudimui 
atervystės. Kas gi į Ameriką ke
liautų, nežinodamas, ką porto val
džios priskaitys prie perviršijančių 
daleistą ateivių skaitlių?

LIETUVA

Isz darbo lauko.
5 Pittsbvro, Pa. Nesutikimai 

terp National Glass Co. ir darbi
ninkų išdilo ir prasideda darbai 
sekančiose šitos kompanijos dirb
tuvėse: „Indiana Glass Co., Dun- 
kirke, Ind.; Ohio Flint Glass Co„ 
Lancaster, Oh.; Riverside Glass 
Co., Willsburge W. Va.; McKee 
Iwanette Glass Works, Iwanette, 
Ind.; Rochester Tumbler Works, 
Rocbester, Pa.; Cumberland Glass 
Co., Cumberlande, Md.

T Ansonia; Con. čianykštė 
žalvario kompanija savo Rod Mil! 
perkėlė iš Ansonios į Torrington, 
o vario dalį į Coe Brass Mfg. įtai
sas. Mažas lietuvių skaitlius dir
bo Rod Dptmente, bet visgi keli 
atsirado be darbo. Vietoj perkel
tų dirbtuvių parengs liejinyčią.

* Chicago, III. Užgimė ne
sutikimai terp darbdavių ir darbi
ninkų alaus leidinyČių. Darbinin
kai reikalauja 18 dol. ant sanvai- 
tės, darbdaviai siūlo pernykŠčias 
algas. Ar iš tų nesutikimų 
gims štraikai, nežinia.

* Chicago, III. Užgimė
nesutikimai terp fabrikantų ir
singės darbininkų. Darbininkai
reikalauja, kad dirbtuvės neimtų 
daugiau mokintinių kaip po 1 ant 
10 darbininkų. Fabrikantai ant to 
nesutinka.

Nelaime kautynėse
Butte, Mont. Minnie 

kastynėse nupuolusios uolos penki 
kalnakasiai likosi ant vietos už
mušti. Prieš piet darbo vedėjas 
patėmijo, kad uola vos laikosi, to
dėl darbininkai nuo pavojingos 
vietos prasišalino; po pietų vienog 
darbo vedėjas 
PTOvirtlEtT

Healy

bus ar ne drauge ir gerai* vaikai* 
tėvynė*; teip gal protauti tik mo
tina nesirūpina apie labą savo tau
tos ir tėvynė*.

Reikia vienog dar pridurti, kad 
nepakanka peikti minyškų mokini
mo metodą, bet svietiškiem* reiki* 
rengti mokykla* ir jose įvesti ge
resnę lavinimo ir mokinimo meto
dą, o tąsyk minylko* bu* nerei
kalingos. Vienu peikimu mes jų 
nuo musų sprando nenustumsime. 
Peikimas be veikimo, vi* bu* 
vien laistymu iš sauso į tuščią.

numu tą galime padaryti. Matyt 
minyškų mokyklų garbintoja tokių 
reikalavimų mokyklai nestato, jei
gu garbina minyškų vedama* mo
kykla*; o vienog gyvenime tas yra 
svarbesniu negu mokėjimas pote
rių ir nusižeminti ypač prieš kuni- 
K4-

Iki reformacijai visur mokyklos 
buvo kunigų vedamos ir jie, teip 
kaip maskoliška* randas, iš mo
kintinių visur stengėsi padaryti 
tik paklusnius, kantrius įnagiu*; 
mokėjimas skaityti ir rašyti buvo 
tik kaipo priedas pridėtas; viskas, 
kas lavina protą, tas buvo uždrau
sta. Po reformacijai protestoniš- 
kuose kraštuose mokyklos mažiau 
pradėjo pančioti prigimtu* palin
kimus vaikų, o katalikiškuose mo
kyklos po senovei pasiliko ranko
se kunigų ir laikėsi jų mokinimo ir 
auklėjimo metodos. Ir kokiu* 
vaisius matome? Katalikiškos tau
tos, kitą syk galingos, kaip Italija 
ar Išpanija skursta, tamsybėse pa
skendę, energija sunaikinta; pro- 
testoniški kįla vis augštyn. Pran
cūzija dar laikosi, bet ji nuo pa-ltuj ateiti į kleboniją peržiūrėti pa
skutinės nelaimingos karė* išbuo- rapjjos kasos stovį. Komitetas 
savo mokyklas nuo dvasiškuos į- teip ir padarė: pribuvo ant prisa- 
tekmės. Nepaisant ant kunigų kyto laiko į kleboniją; kun. Žilin- 
mokslo ir doriškai katalikiškos s kas atnešė knygas, visas bilas ir 
tautos stovi žemiau.

Iš Plyinoiitli, Pa.
Pas mus darbai angliakasyklose 

vidutiniškai eina. Uždarbiai ne
lygu*. Vieni uždirba daugiau, ki
ti mažiau. Žmonelės, gavę užmo
kestį už savo darlią, nepraleidžia 
progos ir karčiamose pasilinksmin
ti; karčiamų pas mus netrūksta: 
tik vienų lietuviškų yra 24.

Musų lietuviškoj parapijoj la
bai nesmagus padėjimas. 24 d. 
sausio, kunigui Žilinskui atsisa
kius, liepė teip vadinamam komite-

tos; buvo ir alui. Atsirado kok
sai judošius, kurįs apskundė drau
gyste* policijai, buk ant baliau* 
pardavinėjo alų, kas yra neteisybė. 
Balius likosi suaitabdytas ir jo ren
gėjai pateko pO sudu. Sūdąs vie
nog draugyste* Uteisino (jo* turi 
tiesą nuo policijos pareikalauti 
vardo neteisinga skundėjo. Rd.), 
bet advokatui reškia užmokėti 25 
dol.; taigi skunMja* pridirbo tik 
nereikalingų kaltų. Tūli Čianyk
šČiai lietuviai nužiūri jaunuomenę. 
Butų tai labai liūdna, jeigu jaunuo
menė užsiimtų tokiais judošilkais 
darbais.

Iš Wllke« Hurre, Pa.
Darbai eina Čia Šiuom tarpu ge

rai ir uždarbiai nemažiausi.
No** lietuvių yra čia diktas bū

reli*, bet ant tautiško* dirvos ne
daug jie nuveikė. Yra čia ketu
rios pagelbinė* draugystės, viso* 
bažnytinė*; apart pagelbos ligoj, 
priverstino atlikimo išpažintie*, 
niekuom daugiau neužsiima; tau
tiški reikalai joms nerupi. Dabar 
prie 35 Susiv, Liet Amer. kuopos 
likosi įsteigta pagelbinė draugystė 
arba, geriau sakant, atnaujinta už
migusi D. L. K. Algirdžio Dr-tė, 
turinti už mierį: stengtis 
ir gelbėti ligoj esančius; 
nuo tikėjimiškų vystyklų, 
skutimus du mėnesiu
dovanai, užtenka užmokėti 50 c. 
mėnesinės; prigulėti gali kiekvie
nas sveikas ant kūno, jeigu apsii
ma pildyti draugystės įstatymus. 
Mokestis ant metų 6 rubl. arba 50 
c. ant mėnesio. Priverstinu

I* Trenlon, N J
Nuo kokių 20 metų Trentone 

gyvena lietuviai, bet lietuviško čia 
nieko nebuvo, lietuviu* svetimtau
čiai laikė už lenkas ir jie patį* to
kiai* savę vadino. Atkakus čia 
keliem* geresniam* tautiečiams iš
kitų miestų ir čionykščiai pradėjo , dalijimu ligonių neužsiima, po- 
savę laikyti už lietuviu*. Jau nuo Į 8mertinės nemokės, kadangi norin- 
pereito pavasari* rengėmė* įsteigti tį galj prigulėti prie Susivieny- 

j* jimo. Susirinkimus laiko pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio pn. 
123 Horle avė. Norinti prisirašy- 

»ior« *u vargu 20 tj, teiksi* ateiti ant susirinkimo.
Tumosa.

Indianopolis, Ind. Po kalna
kasių konvencijai, susirinko čia 
Industrial Association konvencija 
ant apkalbėjimo, kaip kapitali
stams reikia kovoti su darbininkų 
organizacijoms.

’ Chicago, III. Darbininkai 
„Steam fitters" Pullmano dirbtu
vėse pakėlė Štraiką, kadangi mat 
jiems perkeitė užmokesnio būdą.

• Minneapoijs, Minn. Čia
nykšČiai sukirpėjai pakėlė štraiką, 
kadangi mat darbdaviai 
jų algas net ant 25%.

5 Indianopolis, Ind. 
numušimo algų Parry 
dirbtuvėse, suštraikavo 
ninku.

5 Shamokin, Pa.
Cameron anglių kastynės. 
1400 
bo.

arė, bet kada, jam prasi- jam ir 4 darbininkams, uola nupuo-
šalinus, moteriškė pažiurėjo 
į pundą, kur buvo pinigai, 
truko ten 100 dol.

l aike kratos pas vieną ūki
ninką kaime Kuturuose,Prū
sų žandarai rado kelis pakus 
laikraščio ,,Iskra”, teiposgi 
piktai socialistiškų raštų mas
koliškoj ir lietuviškoj kalbo
se'. Raštai tie buvo paskirti 
ant pergabenimo į maskoliš
ką pusę; juos žandarai paė
mė.

Isz Amerikos
Keikaiaoja rykszcziu.

RichmoNd, Va. Čianykščiam 
tiesdarių butui likosi paduotas ant 
užtvirtinimo bilius reikalaujantis 
rykščių baudimui nusidėjėlių: už 
vagystą iki 5 dol. bilius reikalauja 
15—39 rykščių, už didesnę — dau
giau. Jeigu patekę už pirktus 
balsus į tiesdarių eiles mažai apsi- 
tašę ir mažai doros turinti politi
kieriai įgaus didesnę galybę, dar 
jie Amerikoj sutvers viduramžines 
san lygas.

Žydai nori gelbėti .Japoniją.
New York. Koksai Moss iš 

Chicago užsimanė iš Amerikos žy
dų organizuoti kareivių regimentą 
gelbėjimui Japonijos. Tuom tar
pu Japonijos randas garsina, kad 
krašto tiesos nedaleidžia priimti į 
kariumenę kokių nors svetimtau
čių, ne vien žydų; nedaleidžia pri
imti svetimų liuosnorių. Tokiu 
budu ir Amerikos žydams atimta 
proga parodyti savo narsumą ir 
drąsą.

Prapuolė unijos kasteriąs.
New York. Prapuolė čia kasie- 

rius Budavonių kalvių unijos, 
Walter Dowson. Jo rankose bu 
vo 4000 dol. unijos pinigų. Išei
damas iš namų, Dowson savo duk- 
terei apreiškė, jog išvažiuoja ant 
poros dienų. Kur jis vienog din
go, nežinia.

Ir Brookfyno dijecezija seka Var- 
h ««vą.

Brooklyn, N. Y. Cianykščios 
dijecezijos katalikiškų bažnyčių 
valdžia uždraudė moterims giedoti 
bažnytiniuose choruose.

Ar gi tai galima?
Cambridge, Mas. Studentai 

čianykščio universiteto, seniausio 
Amerikoj, tyčia pagadino stovylas 
visokių mokslinčių, stovinčias uni
versiteto knygyne. Kitur studen-

lė ir visus užmušė.

Eipliozijoe.
Beleure, Oh. Namuose kalna

kasio Tondorovičo expliodaro pa
rakas. Expliozijos viena moteriš
kė likosi užmušta, o trįs vyriškiai 
mirtinai sužeisti. Tondprovič 
mat rengėsi eiti į kastynę ir iŠ sto
vinčios virtuvėj bačkutės ėmė pa
raką. Tuom tarpu iš pečiaus ant 
parako užlėkė kibirkštis ir uždegė 
paraką.

Cinctnnati, Oh. Čianykščioj 
krikščionių sektos bažnyčioj atsi
tiko smarki expliozija, kurios 10 
vaikų likosi sunkiai apdegintų.

Waukeegan, III. ČianykŠčiose 
cukraus rafinerijose WarnerSugar 
Refinery Co. atsitiko baisi ex- 
pliozija, kurios daug žmonių liko
si sužeistų ir užmuštų? Užmušti 
yra 4 darbininkai, trūksta dar vie
no, kuris be abejonės teiposgi li
kosi užmuštas.

Gaisrai.
Minooka, III. Siautė čia gai

sras, kuris išnaikino daug parda- 
vinyčių; daugelis žmonių išsigelbė
jo tik vienuose naktiniuose mar
škiniuose.

Madison, Wis. Sudegė šteto 
rūmas. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 800000 dol.

Rochester, N. Y. 26 vasario 
šitame mieste siautė baisus gai
sras, kuris pridirbo blėdies ant 5 
milijonų doliarių. Gaisras užgi
mus ant Maine gatvės ir greitai 
apėmė kelis namų bliokus su par- 
davinyčioms ir dirbtuvėms. Per 
sudegimą dirbtuvių apie 2500 dar
bininkų neteko darbo.

New Decator, Ma. Siautė vi
duryj šito miesto didelis gaisras, 
kuris pridirbo blėdies ant 200000 
dol.'

Colorado Springs, Col. Siau
tė čia viduryj miesto gaisras, laike 
kurio sudegė 15 metų mergaitė ir 
vienas vyriškis.

Johnston, Pa. Laike ; gaisro 
vienuose namuose sudegė čia dve- 
jatas vaikų. Motina išėjo pas 
kaimynus, o vaikai užkrėtė ugnį; 
motina tik tada gaisrą patėmijo, 
kada degė visi namai.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Johnson, Pa. Netoli nuo čia 

expliodavo lokomotyvos katilas. 
Expliozijos 3 geležinkelio tarnai 
likosi užmušti, o 8 mirtinai sužei
sti.

Cairo, III. Ant Iron Mountain 
geležinkelio iššoko iš rėlių tavori- 
nis trūkis. Prie to trūkio vedėjas 
ir pečkurys likosi užmušti, j

darbininkų atsirado

U žsidegė 
Per tai 

be dar-

ISZ
Lietuviszku dirvų.

Dar apie minyškas mo- 
Tinto] as.

Neseniai mes patalpinome du 
straipsniu su priešingoms nuomo
nėms apie naudą ir nenaudą kuni
gų užmanytų mergų klioštorių, bet 
nė klioštorių garbintoja, nė juos 
išjuokiantis ir peikiantis neišaiški
no nė kodėl giria minyškas, nė ko
dėl jas peikia ir niekina. Dalykas 
čia guli daug giliau ir yra svarbe
snis. Kad ir kasžin kaip girtume 
minyškas ir jų mokyklas ir į jas 
varu norėtume varyti visus vaikus, 
nors jų priešininkai ir kuo niekiau
siais vardais minyškas apdovanotų 
ir labiausiai išjuoktų senmerges',' 
davatkas ir visokias kunigų mer
gas, tai tuom juk vis klausymo 
gerumo ar negerumo minyškų mo
kyklų neišaiškinsime. Jeigu mes 
laikysime kunigų užmanytus klio
štorius už kunigų mergnamius, tai 
tuom jau darome juos privatiška 
kunigų institucija, o apie privatiš- 
ką keno nors savastį visuomenė 
nepašaukta rupintiesi. Jeigu ku
nigai nori mergnamių ir jie 
jiems reikalingi, tegul 
sau rengia kad ir po dešimtį 
kiekviename mieste, bet tegul 
juos užlaiko savo kaštais. Tąsyk 
mums tas neriipės, kaip negali rū
pėti, kokią kunigas sau gaspadi- 
nę išsirenka; jeigu ją kunigas nu
skriaudė, ji gali kunigą suareštuoti 
kaip ir nekunigą ir per sūdą jieš- 
koti teisybės. Juk musų laikraš
čiai neprivalo rupintiesi apie ne- 
kunigų užlaikomus mergnamių?.

Klausymas vienog mokyklų yra 
labai svarbus, kadangi mokyklos 
pareiga auklėti ateinančią gentkar- 
tę, kuri pasekmingiau galėtų ko
voti už tautos būvį negu dabarti
nė. Jeigu pakaktų išsimokinimo 
maldų, katekizmo, šiokio tokio 
mokslo skaityti ir nors neortogra- 
fiškai rašyti, mes sakytume, kad 
geros bus ne tik minyškų vedamos 
mokyklos, bet ir dabartinės, kur 
per pusę mokanti rašyti dudoriai 
mokina. Bet to neužtenka. Už- 
duotė mokyklos išmokinti ne vien

Juk lietuvis, liepė rokuot komitetui, o ką tie 
lenkas išaugintas paklusnume vien rokuos, kad nė vienas nesupranta 
ir mokėjime nusižeminti, atsiradęs apįe jokią rokundą. Tada tūli iš 
svetimame krašte, nežino kaip elg- komitetinių pradėjo barnį kelti, 
tiesi, tankiai žūsta. Antai 1892 Saukdami, kad kunigas negali išva
rų. į Argentiną per Bremą vien iŠ- žiuoti.kol mes negausime kitą kuni- 
keliavo apie 1000 lietuvių. Kur 
jie ten dingo? Gal pražuvo, nes 
apie juos nieko negirdėt, o angli- 
jonai, vokiečiai ten greitai pralob- 
sta. Mat tie kitaip išauklėti: ne 
paklusnumo ir nusižeminimo juos 
mokino, bet mokino tvirtumo, mo-1 
kėjimo patiems aprūpinti savo rei-1 k,^ vakarus, išsimokinti šokti; tas 
kalus. Argi to gali išmokinti pa- Į gražu, bet negražu, jeigu ant Šokių 
čios neturinčios energijos, mokin- priaigabendavo ant. salės visokių 
tos vien nusižeminimo kunigų už- svaiginančių gėrymų; toki* darbas 
manytos minyŠkos? Žinoma, ko jaunųjų yra peiktinas. Šokių va- 
pačio* neturi, to ir prie geriausių karai jau užsibaigė. Nuo šokių 
norų neįkvėps vaikams. Neat- ‘ atlįko pinigų apie >80, tai jie neži- 
sakanČiai vedama mokykla, besi- Į nojo, kur juos jiadėti. Vieni už- 
stengianti išauginti vien nusižemi- manė, kad pasidalint tarp savęs, o 
nančias, paklusnes aveles į trumpą mtri, kad duoti tuos pinigus ant 
laiką gali iškreipti visus geru* pa- į nupirkimo vargonų į lietuvišką 
linkimus, išnaikinti visą mokinti- fxžnyČią. Ant to visiems sutikus, 
nių energiją, individualiŠkas ypaty- dą, uimanė ir balių padaryti ant 
bes ir tuom neišpasakytą blėdį tau
tai padaryti: vietoj išdirbti tautos 
reikalų apgynėjus ir darbininkus, 
išdirbs svetimų nužemintus ver
gus.

Išgirianti minyškų mokyklas, 
leidžianti ten savo vaikus motina 
gal visai neapmislija vaisių moki
nimo, jai užtenka to, jeigu mato, 
kad vaikai gerai moka, kaip fono-

gą, kuris suprastų rokundas. Kn. 
Žilinskas, matydamas, kad negali 
gauti jokios rodos su teip vadina
mu komitetu, pasišaukė du kuni
gu, airį ir slovaką ir tiems viską 
padavė, o ne komitetui.

Musų jaunuomenė užmanė Šo-

kizmą ir su nusižeminimu klauso 
tėvų ir I 
savo pareigą, kadangi tą pareiga 
įkalbėjo minyŠkos?

Kokius vaisius tankiai išduoda 
minyškų mokinimo metodą? An
tai Varšavoj prie klioštoriaus šv. 
Kazimiero yra minyškų vedama 
vaikų auginyčia ir mokykla; joje 
yra ir apie 100 mergaičių. Mer
gaites išmokina ten, teisybė, skai
tyti, neortograliškai lenkiškai ra
šyti ir visokių rankų darbų. Tas 
yra naudingu; bet apart naudos 
klioštoriaus mokykla atgabena ir 
dar didesnę blėdį. MinyŠkos, be
sistengdamos mergaitėms įkvėpti 
reikalą nusižeminimo ir paklusnu
mo, teip apsilpnina jų būdą, kad 
gyvenime minyškų išauginto* mer
gaitės neįstengia pasipriešinti gy
venimo pagundoms. Iš minyškų 
išaugintų yra didžiausias nuošim
tis palinksmintojų jaunų, atskirai 
nuo šeimynų gyvenančių vaikinų, 
pas kuriuos ateina tankiai su pri
spausta prie Širdies maldaknyge. 
Žinoma, minyŠkos pikto jų nemo
kina, bet per neutsakančią moki* 
mo metodą, per apsilpnininv .Ju
do ant to kelio be noro pas'.umia. 
VarŠavos klioštorius yra jau nuo 
seniai, minyŠkos turėjo gana laiko 
išdirbti mokinimo metodą, bet ta 
metodą, kokią jos išdirbo, matyt 
niekai, jeigu tokius vaisius išduo
da; mūsiškės juk, kaipo pradedan
čios, ir rutinos neturės, tai jų mo
kinimo metodą dar niekesnius vai
sius turi išduoti. Ar apie tuos 
vaisius pamislijo lietuviška motina 
garbinanti minyškų mokyklas?

Yra dar viena priežastis verčian
ti mus persergėti visuomenę prieš 
kunigų užmanytas, minyškas la- 
vintojas lietuvių vaikų. MinyŠkos 
juk bus tik užvaduotojoms ir pagel- 
bininkėms kunigų. O koki musų 
kunigai Amerikoj? Kaip matome 
paskutiniuose laikuose, terp jų at
siranda labai daug denuncijantų. 
Kokią gi neišpasakytą blėdį tauta 
apturėtų, jeigu su minyškoms iš

vargonų naudos. Ar nebūtų buvę 
geriau, vietoj airiams didinti turtą, 
kad būtumėt tuos pinigus paskyrę 
ant tautiškų reikalų, ypač ant 
moksląeivių? Juk ir jums patiems 
tas mokslas labai reikalingas. Ant 
didinimo airių turto mes nesigaili
me aukų, bet už tai gailimėsi au
kų ten, kuri eina apie musų locnus 
reikalus, štai 28 d. spalių 1903

r su nusižeminimu klauso Į jet 
tų, kurių klausyti laiko už \jdani

poterių, katekizmo, truputį skaity- jos vaikų kunigai užsimanytų iŠ- 
ti, nusižeminimo ir poklusnumo, dirbti gauja8 denuncijantų, šni-
bet išdirbti būdą, ener
gijos, mokėjimą gelbėti savę kiek- ..._________
viename atsitikime. Ne be pama-1 Apginanti minyškas motina sa- 
to net svetimi nusprendė, jog 1871 ko> jog j minyjkų mokyklas leis 
m. prancūzus pergalėjo ne suma- vajkus bk be tėvai, kurie norės, 
nesni vokiečių jenerolai, ne gin- kas nenorjs> galės nesiųsti. Čia 

...- e ’ motina klysta. Lietuvių vaikai

pūkų niekiausios veislės, svetimų 
įnagių, parduodančių savo brolius!

klai, bet vokiškas mokintojas, iš- motįna klysta. Lietuvių vaikai 
dirbęs energiškesnį vokiečių būdą. prįjrub tautai, ne vien tėvams, to- 
Ar minyŠkos gali išdirbti tokį bu- visuomenė turi didesnę tiesą 
dą, ko musų ateinanti gentkartė net už tėvus žinoti kaip| kokioj 
labai reikalauja, kadangi kitaip dvasįoj auklėjami yra jos vaikai, 
nustums mus į šalį kiti, daugiau kad iS tauta džiaugsmą, o ne 

-- • us’^e* j vargą ir blėdį turėtų. Tik tokia
ir paklusnumu mes ne- motina gali sakyti, kad tautai ne-

už mus energijos turinti.
minimu i , _
iškovosime geresnės ateities, -bet gali rūpėti, kaip ji savo vaikus au- 
vien energija ir pastovumu, suma-Į gina, kuriai vi* tiek, ar vaikai jos

lietuvišką draugystę, bet tas neį-' 
vyko iki rudeniui, kadangi mat se- Į 
nesniejie lietu vai išsiskirstė dėl sto
kos čia darbo.
d. gruodžio buvo parengtas susi
rinkimas; tikėjoįnės kalbėtojų su
laukti net iš Phi|adelphios.

Dažinojęs apiė rengiamą susirin
kimą kun. Kaulakis, pranešė len
kų kunigui, buk.tai bus anarchistų 
susirinkimas (m^tyt Philadelphios 
lietuvių erzintojas pats tiek apie 
anarchismą išmąno, ką ožys apie 
šampano geruma), liepė duoti žinią 
policijai. Iš Philadelphios kalbė
tojai nepribuvo. Atkakus polici
jai, susirinkę paąiškino mierius su
sirinkimo ir pplicistai, supratę, 
kad Čia nėra ką Veikti, supratę kad 
dūšių ganytojai b<- pamato apšmei
žė savo broliu^, ramiai išsinešdi
no. Kunigas norėjo užkenkti dar 
negimus draugystei, tik mat pajie- 
gos buvo per menkos. Neberei- 
kalo priežodis sako; „kad kiaulė 
ragus turėtų, visą pasaulę subady
tų.” 20 d. gruodžio susitvėrė! 
Nepngulminga* ukėsų kliubas. Į 
Ant pirmo susirinkimo prisirašė i 
17 sąnarių; dabar yra 27 sanariai. 
Kadangi lietuvių skaitlius daugina
si, tai reikia manyti, kad ir kliubas 
susidrutįs; lietuviai apleidžia len
kų eiles ir glkudžiasi prie lietu
vių.

r t <

rtr*WIių wjs krnrpcrs- Susšv.1! 
Amer., S. Daukanto, M. V. 
įčiausko ir D. L. K. Vitauto 

ant surinkimo kaštų kelionė* dele- | 
gatam ant ateinančio Į9-to seimo į 
Sbenandoah, Pa., ui musų biznie 
riai ne tik ką nėjo ant to baliaus, 
bet dar išmėtinėjo tiems, kurie tą 
balių darė. Teipgi ir musų jau
nuomenė puikiai atsižymėjo: tą 
vakarą ne tik ką nėjo ant baliaus, 
bet dar prisakė ir merginoms, kad 
nė viena neitų, dar pagazdino, 
kad einančių daugiaus nepriims 
ant kokių.

Kelis kartus parengė vakaru* 
draugystėlės: Dr. V. Kudirkos 
dainininkų draugystė ir „Lietuvai
čių Dr." Musų jaunuomenei 
nelabai patinka toki vakarai, jie 
visada priešingi, tai, sako, esą ko
kių „šliuptarnių" i matyt ta jau
nuomenė nedaug ką išmano. Rd.); 
netik pats neina ant tokių vakarų, 
bet dar ir kitus sudraudžia.

Lietuvis.

Iš Pittsburgo, Pa.
Darbai eina čia prastai. Vieni 

lietuviai iškeliavo į tėvynę, kiti sė
di be darbo, tręii, negalinti grįžti, 
riusiafih^ 19l ŪlglrtiUOtBkart* Terp 
Maskolijo* ir Japcnuos: pertai ir 
vėliau sugrįžimas,bus sunkus. La
biausiai vienog mes nusimi
nę dėl maišaties užgimusios musų 
parapijoj ir apšmeižimo lietuvių 
prieš čianykŠčia* valdžias, kas bu
vo aprašyta angliškuose laikraš
čiuose. To apšmeižimo jau kad 
ir norėtų, netŠtaisys apšmeižėjas 
savo tautos, mus pačių užlaiko
mas. Argi apšmeižėjas apmislijo, 
kad apšaukimas mus anarchis
tais gali mums kenkti visiems, 
gali užtraukti valdžių piktumą ant 
mus visų sprando (lyg musų pra
kaitu nupenėtiems kunigams rupi 
musų laimė ar nelaimė! Jiems ru
pi vien jų pačių laimė ir ant jos 
atsiekimo nesidrovi jie kad ir mela
gingais apšmeižimais žeminti visą 
musų tautą)?

Dėl tų apšmeižimų užgimė čia 
terp lietuvių nesutikimai, kurie 
nežinia kada pasibaigs; mes pasi
dalinome į dvi neužsikenčianti par- 
tiji. Nesutinkant mums, musų 
bažnyčios skolos, turbut, niekada 
nebus išmokėtos. Teip mat mus 
meilės ir sutikimo mokina tie, ku
rie savę Cbristaus įpėdiniais dry- 
sta vadinti.

Iš Stoiiglilon, Man.
Darbai eina Čia prastai ir uždar

biai maži.
Musų broliai vienog nevisi paiso 

ant prastų darbų, yra toki, kurie, 
ką turi, tą praleidžia ant gėrimų.

13 d. vasario vienas vaikinas kė
lė Čia puikias varduves. Parsi
traukė kelis bertainius alaus ir ne
mažai degtinės. Susirinkę pradė
jo savotiškai kelti savo tautos gar
bę. Kadangi tas kėlimas musų 
garbės buvo pergarsus, reikėjo po- 
licistų su lazdoms, kurie šešis kar
žygius nugabeno į Šaltąją, kur per
nakvoję, ant rytojaus turėjo padė
ti kaucijos po 25 dol. iki provai. 
Prova atsibuvo 17 d. vasario. Su- 
džia trįs nusprendė ant užmokėji
mo po 7 dol. o 3 po 10 dol.

Argi mes Stoughtoniečiai nega- 
I lėtume padaryti teip, kaip daro ki
tų miestų lietuviai? Argi nege
riau butų, vietoj mokėti policijos 
sudžioms, nors dalį tų pinigų pa
aukauti ant naudos kankintinių, 
moksląeivių ar ant kitokių musų 
tautiškų reikalų? Mokėdami bau
smes suduose, mes užsitraukiame 
panieką svetimtaučių, remdami 
tautiškus reikalus, užsipelnytume 
ant paguodonės.

Buvęs ant baliaus.

Atėjo* pas p. Domią telegra
moj, jog ligonbutyj numirė musų 
vientautis, tuojau* nutarėme par
sigabenti kūną, neduot palaidot 
miesto kaštai*. Ant palaidojimo 
nereikėjo eit kolektuot pinigų po 
namus, bet draugai, atėję ant šer
menų pa* p. Draugelį, mielai ir 
doliariai* dėjo. Ant palaidojimo 
sudėjome 93 dol. 65 c. ( atskaita ir 
aukautojų vardai kitoj vietoj. Rd.) 
ir visi tie pinigai išleisti ant palai
dojimo kūno.

Ant laidotuvių net iš kitų miestų 
pribuvo laisvamaniai, iš Philadel- 
phios atkako kun. Demb«kis, kuri* 
laikė ir prakalbą, gerai sukirsda
mas farizėjams.

Kunigas musų parapijos ir turė
jo progą pasinaudoti iŠ laidotuvių 
ir niekino ir keikė, kaip tik jo ne
prausti nasrai įstengė. Doras vie
nog žmogus net priešams pasimi
rus duoda ramybę, iš mirties nau
dojasi ant keiksmo tik bobų negra
žiais vardais apkrikštytos ypatos.

Laike laidojimo važiavo 10 ka
rietų ir karų pilnų lietuvių.

Velionis nuo keleto* metų neval
gė mėsos.

Homoleckis todėl savo pravardę 
perkeitė Amerikoj, kad jo turtingi 
giminės nedažinotų apie jo gyve
nimą.

Kadangi jis, gyvas būdamas de
ginimą pripažino už geriausią 
laidojimo būdą, tai mes jo kūną 
sudeginome Fresh Poud Cremato- 
rijoj.

PraraetvoM M khaidom Karalie
ne* b>z 8abbo«. Ine naujo at*|»au 
Hta. Lakta III. Kanztai* I. Ha- 
kalaucko 4M ponlap

Apart ,,Praractvų” Micbaldos, 
telpa čia dar mažesnės „prarac- 
tvos” Wernihoros, kun. Morkaus, 
Bernardo, zokoninko Franciškaus, 
Armur Bucharly, Marijos iŠ Elen- 
bergo ir Švento Vaclavo. Pasku
tinės „praractvos” vietomis net 
juokingos, jose kalbama vis apie 
garbingą ateitį Lenkijos, na ir ži
noma, turinčių su lenkais laikytie- 
si lietuvių ir rusinu., Fantastiški tie 
pranašavimai, žinoma, neturi ver
tės, teip kaip ir kasdieniniai sap
nai, parašyti ant monyjimo nesu
brendusių vaikų.

Kalba ir rašyba knygutės netiku
si; daug yra ir korekt oriškų klai
dų. Ar negeriau butų, vietoj be 
vertės vertimų, versti ir išleidinėti 
apšvietimui žmonių pamokinan
čias knygutes? Šita prie tokių

Iš No. Bostono, Mass.
ČianykšČiai lietuviai po senovei 

kruta, pasirodo tai su gražiais, tai 
su negražiais dailiais. Yra mat 
visoki žmonės, tai visoki yra ir jų 
darliai. Vieni rašosi į draugystes: 
D. L. K. Vytauto, šv. Kazimiero, 
į Lietuvišką Ukėsų Kliubą, į Su- 
sivienyjimo kuopą ir į Tėvynės 
Mylėtojų Dr-tę ir darbuojasi ant 
tautiškos dirvos; kiti ralosi į baž
nytinę Šv. Petro ir Povilo Dr-tę, 
kuri tautiškais darbais rods neuž
siima, bet užtai užpirko jau mišias 
ir paskyrė laiką ausinės.

Musų naujas kunigėlis patinka 
lietuviams, kadangi šventomis die
nomis vaikščioja po namus ir ren
ka aukas ant airių savasčia ėsan- 
čio dievnamio. Su aukomis eina 
gerai: į porą sanvaičių surinko jau 
500 dol. ir bedieviai nesigaili au
kų. Prie naujo kunigo ir bažny
čia būva pilna žmonių, eina ten 
net teip čia praminti bedieviai, o 
kas įstabiausia, kad tie bedieviai 
gražiau bažnyčioj užsilaiko negu 
savę vadinanti karštais katalikais. 
Pasitaiko ir teip, kad kada teip 
praminti bedieviai nedėlioms eina 
į bažnyčią ant dievmaldystos, savę 
vadinanti 
ria alų namieje arba slapstosi 
kur žydų pardavinyčiose, neviens tinės, draugystė turi už mierį skai- 
praleidžia paskutinį centą, kartais 
pakelia muštynes, už kurias atsi
randa už grotų ir paskui turi pini
gus mokėti.

Nr. 4 „Lietuvos” ir 6 „Vieny
bės" buvo pamirkta, jog Čianykštė 
jaunuomenė išniekino trįs čianykš- 
čias lietuviškas draugystes. 28 ( kitur pripratę prie raugalo; jie už- 
d. sausio tos draugystės parengė silaiko ramiai! 
baliuką su įženga 50 c. nuo ypa-

Iš Ttirners Fnlh. III
Darbai eina Čia pusėtinai; be 

darbo žmonių nematyt.
Lietuvių yrą čia 5 šeimynos, o 

pavienių yra net kelios dešimtys. 
Iki Šiol jie su lietuvyste nepasiro
dė, laikė savę n*t pats už lenkus 
ir su jais sėbravo. Tik dabar, per 
prikalbėjimą čelkio ir A. Zele- 
niaus, 14 d. vasario likosi sutverta 
lietuviška draugystė po vardu Šv. 
Petro.

Viršininkais naujos draugystėj 
likosi išrinkti: prezidentu — An
tanas Zaikevičia; jo vietininku — 
Antanas Kalinauckas; prot. sekr. 
— KazimierasjČelkis: finansų sekr. 
— Zidorius Vengraitis; kasierius 
— Antanas Zelenius; maršalka — 

. Liudvikas Potjockis.
Ant pirmo susirinkimo prisirašė 

22 sanariai. Susirinkimus nutarta 
laikyti pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio. Sanariai vieną kartą 

uolais katalikais" ge- ant metų turi atlikti išpažintį.
Apart pašelpos ligoj ir posmer-

tyti knygas ir laikraščius ir kitus 
kalbinti prie skaitymo. IŠpildan- 
tis komitetas turi skaityti laikraš
čius: „Lietivą", „Vienybę”, 
„Darbininkų Balsą", „Varpą” ir 
„Ūkininką".

ČianykšČiai lietuviai neteip kaip

lecklM
17 d. vasario Flowres ligonbu- 

tyj pasimirė žinomas musų tautie
tis Stasys Homaleckis (čia jis va
dinosi Malevskiu).

Velionis vra gana augštos kil
mės, apšviestų tėvų sūnūs: tėvas 
jo buvo daktaru, o motina Peter
burgo universiteto profesoriaus 
duktė. Tėvas paliko jį mažą, au
ginimu užsiėmė motina. Gimna
ziją lankė Vilniuje, o universitetą 
gamtos mokslų fakultetą Peterbur
ge. Peterburge jis prigulėjo prie 
laisvės mylėtojų ratelių neužken- 
čiamų valdžios. Būvant ant pa
skutinio kurso, pas jį užtiko laišką 
draugo iŠ kalėjimo: už tai ištrėmė 
ant 5 metų į Siberiją. Vargai 
Siberijoj sunaikino ir teip nedide
les velionio pajiegas.

Po 5 metų jam buvo daleista 
grįžti iš Siberijos, bet uždrausta 
buvo apsigyventi dideliuose ir fa
brikiniuose miestuose; taigi galėjo 
apsigyventi tik ant kaimo ir da-gi 
po policijas prižiūra. Kadangi 
tokiose sanlygose tiesiog negalima 
apšviestam žmogui prasimaityti, 
tai Stasys, ners mylėdamas tėvy
nę, 1894 m. atvažiavo į New Yor- 
ką. Čia ir nemažai jam atsėjo 
vargo pamatyti. Nors draugai 
norėjo jį nekartą sušelpti, bet jis 
aukų nepriimdavo, laikydamas jų 
priėmimą už pažeminantį. Maiti
nosi iš to, ką uždirbdavo savo ra
štais. Rašė jis lietuviškai, lenkiš
kai, angliškai, prancūziškai, vo
kiškai ir maskoliškai.

Puskutiniuose laikuose jis pra
dėjo rašyti platų kalbąmokslį ang
liškos kalbos, kurį norėjo išleisti 
„Lietuvos” išleisto jas, bet gaila, 
kad darbo neįstengė pabaigti, ir 
per tai tas darbas turės nueiti ant 
niekų, kadangi nebus kam užbaig
ti.

Velionis ne kartą skundėsi, kad 
dėl menkos sveikatos ir sunkaus 
medegiško padėjimo negali parū
pinti lietuviams moksliškų raštų, 
ant prasimaitinimo turėjo rašyti 
svetimiems, kurie už raštus gali 
mokėti. Nors velionis buvo gana 
didelio mokslo, bet tuom nesidi- 
džiuodavo. Draugai, žinodami jo 
vargus ir žinodami, kad aukų ne
priims, samdydavo nuo jo lekcijas. 
Savo gi paskutinį čentą jis atiduo
davo varguoliui.

Nuo atvažiavimo į Ameriką jis 
buvo karštas socialistiŠkas agitato
rius; agitavo lygiai terp lietuvių, 
kaip ir terp svetimtaučių. Pasku
tiniuose laikuose apleido socializ
mą ir pastojo spiritistų pasekėju.

Jis buvo dideliu priešu caro ir 
jo despotizmo ir čia Amerikoj; jis 
iki paskutinių savo dienų buvo 
priešu ir kapitalizmo.

Grafas Leonas N. 
nas ir Bernas. In lietu 
te Joną* Beržini*. C 
l»O4 m. 60 puslap.

Grafas Tolstoi yra. gali 
ti, geriausias šios dienos i 
kas raštininkas, apginėja: 
lių ir valdžių prispaustų, jtekmin- 
giausia y pa ta Maskolijoj, tekmin- 
gesnė už carą ir jo minjstenus. 
Ant tos įtekmės jis užsipelnė savo 
raštais. Svarbesnių jo ra?*“ 
stų į lietuvišką kalbą, iki

III.

na saky- 
laskoliŠ- 
varguo-

į, ver- 
iol ne

buvo, o reikia su jais ir mums, 
kiek galint, supažinti. Už išverti
mą vaizdelio „Ponas ir Bernas** ir 
už jo išleidimą mes galime būt dė
kingi. Kalba lietuviško vertimo 
gera. Susipažinti su raštu masko
liško varguolių apgynėjo privalo 
kiekvienas lietuvis.

Išeinančiame Londone mėnesi
niame laikraštyj „The Month a 
Catholic Magazine" pati 1 po raštas 
Whittington Howley’o p. a. „Onr 
Polish and Lithuanian •mari, 
grants”. Straipsnis tas parašytas 
pažįstančio padėjimą lenkų ir lietu
vių ir jų istoriją. RaŠėjas pamini 
trumpai Lietuvos istoriją ir perls 
klojimus lietuvių Maskolijoj, pm 
veda Kražių skerdynę ir uždraudi
mą lietuviškos spaudos MaskoB 
joj. Howley užstoja už lietuviu* 
ir prieš Anglijos ateivių priešus 
siundančius valdžias ant ateivių. I

Bulius rubežiaiis sargAs
— Jonuk! Ar tu girdėjai, kail 

tėtė pasakojo apie rubežiaus sari 
gus? — klausė Antanukas — kaip 
neleidžia niekam pereiti per ru
bežių, knygnešius gaudo..........

— Girdėjau.... Kokia Čia nau
jiena? — atšovė Jonukas.

— Musų Dvylis! musų Dvylisl
O tai butų geras sargas! — džiau
gėsi Antanukas, voliodamasi ant 
dirvono. — Žiūrėk, kaip neleidžia 
nė vienos karvės prie dvaro ban
dos, užstojęs ir sergsti.......... tokį
ant rubežiaus pastatyti, nė vieno 
knygnešio neperleistų.. .. reikės 
jį karaliui parduoti........

— Kam karaliui pirkti.... dar 
mat tau pinigus mokėti — juokiasi 
Jonukos. — Kad jis gal dykai
imti Dvylį į kariumenę, kaip mu 
Kazimierą pernai.

Žemaitė.

Redakcijos atsakymai.
P. Sutskiui, Kaip matyt „Vie

nybėj”, balsavimai jau užbaigti, 
todėl talpinti toliau jų nėra naudos 
kadangi balsavimai po laikui nieko 
nesvers.

J. Andr. Apie naujas kny
gas telpa „Lietuvoj". Kas non 
kokias pažinti, gali parsitraukti.

A. L. Eilės „Iš Nusidavimų" 
vietomis neturi ritmo ir tymas ne- 
visur tinkantis. — 
ma. Geriau 
eilėms.

Pataisyti negali- 
rašyti proza, negu



Trumpa senobės Istorija.
Imk in&MkoliMKk<>M kalt>ON verte 1).

mėn nusileidžia, veda karžygius mušiu, geibi 
savo numylėtus ir sudus nuo mirtini) kirčių; 
kartais, susigrumus mušyj, juos pačius su
žeidžia marus žmonės. Dievų galybė didi, 
bet ji visgi*sulyginama su žmonių galia; die- 
vė-kariautoja mušyj klykia, kaip kelios de
šimtys žmonių; juros dievas keturiais žings
niais peržengia pusę juros.

Savo dainose grėkai be galo galėjo pasa
kot apie dievus ir didžius žygius 
dievų sūnų. Šitose pasakose (grėkiškai my-' suvienytos 
tuose) išsireiškia suopračiai grėkų apie pa- ’ ........
saulę, žmogaus dvasių, jų papročiai ir tvar
ka,viskas. kų jie girdėję buvo, ar kų išmisliję, 

. visas jų mokslas ir išmintis.

Grėku miestai 700 480 m. K. N.

l>agal ginklus Juos ir sustatydavo; skirium 
raiteliai, peštieji©, apsišarvoję šarvais povirš 
raudonų marškinių, stovėjo priešakyj; tai 
buvo turtingesni žmonės,nes gerai aĮmišari uot 
brangiai apseidavo. Mušyj šarvuotieji© ka
reiviai, nesiskubindami, ėjo, pagal balsi) 
vamzdelių; ir jie ėjo dviem ar trims eiliomis, 
it kokia siena, suglaudę plačias skydas vienų 
prie kitos ir atkišę ilgus durtuvus, sieksnio 
ilgumo; visi karžygio šarvai svėrė daugiau 2 
pūdų, per tai jų dalį vežė ant vežimų.

Sitoki karžygiai ir ėjo ir mušėsi tiktai 
liepti. Jau nustojo brangint imtynes dru

ni 1 > isa- šuolių, kų pirmyn išlysdavo; važiuoti mūšiai 
iraliuiru i *r'g^ iėnyko. Priešų įveikdavo galybė visos 
g g it,™ Kiliose greta stovėjo

draugai ir kaimynai, kurie prislėgdavo kar
tu muštis ir krist. Į kovų einant, jie daina
vo sutartines dainas.

Šitokį karžygiai buvo didžiausia mie
stiečių kariumenės galia; iš šalių ir užpkalyj 
eidavo neturtingiejie kareiviai, kų negalėjo 
nusipirkt brangių šarvų ir mušėsi su trum
pais mėtomais durtuvais, ar vilyčiomis iš lau-

Isz visur.
|| Piktumas maskolių ant Ame* 

rikos už laikymą Japonijos pusės, 
nuolatai auga. Prekijai, utste- 
liavę amerikoniškus tavorus, grą
žina juos atgal; kontraktai su 
amerikoniškais fabrikantais pada
ryti likosi atšaukti, kadangi, girdi, 
maskoliai nenori pirkti amenkoniš- 
kų tavorų. Yra ir svarbesni ran
dų nesutikimai. Amerika, pasi
remdama ant sutarties padarytos 
su Cbinais, paskyrė savo konsubua 
į Mugdeną ir Antungą. Maskoli- 
jos randas pranešė Amerikai, kad 
nepriims konsulių, kol maskolių 
rankose yra Mandžurija ir kol 
traukiasi už jos valdymą kart su 
Japonija. Nepriėmė Maskolija ir 
Amerikos prezidento paskirto kon- 
suliaus ir j maskolių valdomą mie
stą Dainy.

II Angliška BibliŠka draugyste 
apvaikščiojo šimtmetines sukaktu
ves nuo savo užsidėjimo. Per tą 
laiką išleido ji 180 milijonų Bibli- 
jų 400 kalbų, o tame ir lietuviš
koj.

i Netoli Barče kine t te, pietini] 
Prancūzijoj, nusiritusi nuo kaino 
smego lavina pagriebi 19 einančių 
keliu prancūziškų kareivių; 6 ka
reiviai likosi užmušti.

Mamliij suareštavo kasteriu 
Amerikos kariško laivo, ,,Ore- 
gon’.’, Harry Earl Biscoe. Jis 
ant savo reikalų išleido 11600 lai
vo pinigų.

II Pereituose metuose ant Fili
pinų salų atkako 19393 ateiviai, 
kuriame tai skaitliuje buvo 10668 
amerikonai, 4324 chinieČiai, 952 
japoniečiai.

noj širdyj tautiška ugnis, tegul 
teisybė viešpatauja!

M.

u - . . . .. . .. ... kų. Paprastai jie pradėdavo mūšį ir vyda-Homero karžygy laikuose tolu.p.lna l J WgiuJi,ls prieSne. Bet n>u»yj 
buvo pilių, apie karias stūksojo sodžiai. Ne-j __ t__......
retai keletas vadų su savo giminėmis susivie- 
dydavo vienoj pilyj: ji tuomet pavirsdavo į i 
tikrų tvirtynę,tapdavo miestu. Mieste ponai i 
susitardavo spręst apie dalykus bendrai, o į 
vadus ir sudus ir sėdžias laikinai išrinkdavo 
paeiliuj iš kiekvienos giminės vienų, ar kelis 
vyrus. Tankiausiai nustojo vadinę juos ca
rais.

Pirklių kelionės. Nausėdijos nuo 700 
m. K. N. Ponams ir jų draugams reikėjo 
pritaisyt daugelis indų, rūbų, padarų, šarvų: 
viduj miesto sienų ir netoli nno jų apsigy
vendavo daug amatininkų. Seniau turtin- 
giejie grėkai dėvėjo rubus iš Azijos audeklų, 
dangstė savo kambarius atvežtais dyvonais, 
vjilgė ir gėrė išfinikiškų taurių ir bliudų. Da
bar praliejo namie imtys viskų dirbt. Negan 

• to: kada-gi žmonių vis daugiau vaišinosi ir 
reikėjo pirkinėt svetima duona.įvežt jų iš ki
tų šalių Grėkijon, pradėjo išdirbt padarus 
išvežimui. Ypač meniškai padarydavo grė
kai molinius ųsuočhis ir taures, impiešdami 
juos paveikslais su juodu ir raudonu dažu.

Grėkiški pirkliai važinėjo jura į vakarus 
ir rytus nuo savo tėvynės parduoti savo pir
kinių. Nekuriose vietose grėkai išvaikyda
vo pirmuosius pirklius, finikus. Daugelis 
grėkų išvažiuodavo iš tėvynės dėl angštumo 
ir statydavo svetimoj šalyj naujus miestus, 
nausėdijas.

Iš savo juros grėkai į žiemius nuplaukė 
per ištakas iki Molinosios juros. Tolimiau
sios jų nausėdijos žiemiuose buvo prie įtakų 
į jurų didžiųjų dabartinės pietinės Maskoli- 
jos upių, Dnėpero ir Dono. ^Pietuose jie ap
sigyvendavo Egipte ir Kirėnoj (šios dienos 
Baržoj), Vakaruose daug grėkiškų nausė
dijų atsirado Italijos ir Sicilijos pakraščiuo
se; tolimiausios nausėdijos vakaruose buvo 
dabartinėj pietinėj Francuzijoj (Marselio 
miestas — taj^^ųpbinė grėkų Maasilija) ir

i vai ir du If^rekijar’STTtun, ’
dėjo tx>mbėtd*tamin?.8 i“™8 pakraMiua. Bet 

. . -eidavo toliau pakraščiu ir salų.aplinkines . . JT“. V . .__ . ninkyste. Didiejie grekų laivai 
fcoli8Maū- lt^.u jrįiaįa jr gairėmis. Ant didelių 
raporte pad triėrų — irkluotojai sėsdavosi laivo 
liai nė jokfis trimis eiliomis, viena ant kitos; jie 
rėjo, kadaigreit ir lygiai pagal balsų vamzdelio 
•dittu bomJb *Iuoa pririnkdavo tankiausiai iš ne- 
Privatiškcl- Laivai galėjo praplaukt 16—18 

\ per valandų, beveik kaip dabirtiniai 
duoda, jOiiaį Kelionei išrinkdavo ramų laikų 
ir moterigavasarit) iki rudenio; žiemų neplauk- 
inžinieria 
Ant jap 
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Į viršų imdavo šarvu<>tiejie kareiviai.
Sparta. Apturėti tokiai kariumenei rei

kėjo karžygiai išmokyt vienodų vikrių judė
jimų, reikėjo iš jaunų dienų kūnas austi- 
print. Garsiausiais kareiviais buvo ^partie
čiai, Peloponėze. Tai buvo gaspadoriai ge
riausių žemių Ijikonijoj; jie kartu susivieny- 
ju apsigyvent svarbiausiam Spartos mieste. 
Nuo baudžiauninkų, kų dirbo ant jų žemių, 

i jie gaudavo duonų, vynų, stogų, o patys pra
leisdavo laikų, užsiėmę lamdynių žaislais, ko
vos dalykuose išsitobulinimu ir maršavimu. 
Jie gyveno, tartum, kazernėj ar stovynėj.

lyg vis laukdami kares. Ir iš tikrųjų dau
gybė baudžiauninkų visuomet galėjo sukilt, 
pertai spartiečiai turėjo juos Imugint, jeigu 
norėjo pasilikt ponais.

Kiekvienas spartietis buvo |>o akių ka 
riškos vyriausybės; niekas negalėjo išvažiuot 
be jos daleidimo, ypač užrubežin. Spartoj

po jog avetyna tvarka gali duot blogij pa-

Didelis, triirklis grėkų laivas.

Kariški laivai turėjo aštrų, stiprų 
etov^kaustytų pirmagalį; mūšiuose stengėsi su 
nežilo pirmagaliu pataikyt šonan priešų laivo 
stot jį pramušt.

Pirklystės miestai. Naujus miestus 
t Jtatė pas juros atienius; tokiu buvo, pvz., 
Wj>yrakuzų miestas Sicilijoj; labai pralobo ir 

padido senasis Korinto miestas ties Pelopo- 
nonėzu, buvęs ant sųsmukos terp dviejų gilių 
j itįlankų, įsismeigiančių iš vakarų ir rytų. Jei- 
m gu senobinis miestas stovėjo toli nuo juros, 
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tai rūpindavosi [įasidaryt uostų; teip atsitiko 
su Atėnais. svarbiausiu miestu nedidelės At- 
tikos šalelėj (visa Atiką didumo vidutinio 
musų pavieto). Viduryj Atėnų užsiliko se
nobinė tvirtynė ant stataus kalnelio (grėkiš
kai akropolis — t. y. pilis ant kalno). Ji vė
liau skaitėsi šventa vieta ir joj tiktai bažny
čios tilpo.

Paminėti miestai, apart jų dar Miletas, 
Mažojoj Azijoj, buvo kuodidžiausi Grėkijoj. 
Bet pagal gyventojų skaitlių jiems toli iki 
didelių dabartinių miestų. Skaitlius Jų gy
ventoj ų buvo iki 80—100000. Daugumas-gi 
miestų buvo daug mažesni, po 5—10000 gy
ventojų.

Bet beveik kiekvienas toksai miestas su 
aplinkiniais kaimais ir pakraščio rėžiu buvo 
neprigulmingas ir pats valdėsi. Tokių sa- 
vyrankių miestų-viešpatysčių Grėkijoj buvo 
apie 100, o jeigu skaityt ir nausėdijas, tai jų 
skaitlius buvo iki 1000. Nuo augšto kalno 
vienos viešpatystės matyt buvo kaimyniškos 
viešpatystės tvirtynė, jos kalnai arba uostas.

Miestiečių kareiviai. Senobėj į karę 
eidavo ponas su savo baudžiauninkais; vieni 
ir kiti ne vienaip apsišarvoję buvo, nevienaip 
mušėsi. Miestas netik daugiau kareivių ga
lėjo prirengt, negu eeniejie dvarai ir rūmai; 
miestiečiai apart to vienodžiau mušėsi: juos 
lengviau buvo surinkt ir išmokyt vienaip 

rmnata" Kiekvienas turėjo pats apsišarvuot;

veikslu ir sujudini į>as vaiVumus nonj įmkim- 
ryt pas narę kokias nore permainas. l>ėl to 
tai žvairom žiurėjo Spartoj ant svetimųjų, 
ypač-gi neramiuose laikuose kartais iškart 
prašalindavo visus svetimtaučius, mieste ap
sigyvenusius. Tikras karžygis — Spartoj ma
nė — jeigu nenori išsilepint. turi priprast 
prie prasto gyvenimo ir nesibijot vargo. Vi
si karžygiai, kaip drangai, turi visi lygiai 
užsilaikyti; užlaikymui draugiškos vienybės, 
jiems liepta buvo suseit ant bendrų pietų; 
vyriausybė ir patys vyriausiejie vadai, kurie 
Spartoj tebesi vadi no carais, nedėdavo kartu 
su kitais už stalo.

Pas valstiečius stengėsi {takelt kareiviš
kų vertę: jiems Įkalbinėdavo, kad nesibijotų 
jokių priešų, gnodotų savo verčiu, tvirtai sto
vėtų mušyj ir iki paskutiniam muštųsi, kur 
liepia vadas ar pareiga. Vaikus nno septy
nių metų imdavo iš narnų ir atiduodavo į ka
reiviškas mokyklas. Čion vaikai buvo pa
skirstyti į kuopas įx) valdžia senųjų karžy
gių, kurie kietai juos užlaikė. Jaunikaičiai 
16 metų iš čion išeidavo | begalę tarnystę iki 
senatvės.

Pramonė. Pajūriniuose ir pramonin
guose miestuose, kokiais buvo: Miletas, Atė
nai, Korintas, Syrakuzai, atsirado kitoki pa
pročiai. Žmonės čion buvo žingeidus, neųu- 
sėdų, mėgstu pasikalbėt ir j>asiginčyt; pirklių 
ir amatininkų darbas laisvam žmogui nesiro
dė bianriu ėsųs. Atėnuose sakydavo, kad 
tėvas ant senatvės negali reikalaut nuo sū
naus pašalpos, jeigu jo pats nebuvo išmoki
nęs kokio nors amato.

Mažam miestelyj, noroms-nenoroms, tie 
patys žmonės padarydavo visokius daigtus: 
stalus, ratus, lovas, statydavo namus ir tt. 
Jokiam amate perdaug neišsitobulindavo. 
Dideliuose miestuose, kur daugelis žmonių 
reikalauja vienodų daigtų. kožnas meistras 
gali pasikakint savo amatu; negana to, vie
nas amatas skirstėsi terp keleto meistrų; vie
nas, pvz., piaustė odas, kitas siuvo batus, 
dar batų siuvėjai skyrėsi į siuvėjus batų vy
rams ir moterims; vieni rubus sukirpdavo,ki
ti susiūdavo ir tt. Pertai padarai tapdavo 
plonesni ir dailesni. Bet grėkai nepažinojo 
mašinų ir dirbdavo su įrankiais, kurie, suly- 
gilvuit su dabartiniais, labai prastai išrodė.

vergai. Meistrai, daigtus padirbę, til
po mažose krautuvėse; jiems padėdavo šeimy
na, arba jie pasisamdydavo darbininkę, lais
vę vergę. Išvežimui dirbdavo fabrikai ir 
dirbtuvės: ginklų, meblių, molinių i»adarų; 
jos netokios būdavo didelė^dcaip dabartinės, 
nes ir jose dirbdavo su reF Hnis. Fabrikų 
darbininkais buvo vergai. Vienoj dirbtuvėj 
dirbdavo nuo 20 iki 100 vergų. Gaspad orius 
duodavo rubus, maistę, vietų, bet visų jų už
darbį prisisavindavo. Kits vergų ponas ne
norėjo turėt su jais jokių rūpesčių ir priežiu 
ros; tuomet jis prisipirkdavo jų kuodaugiau- 
šia ir paskolindavo fabrikantams. Pas tūlę 
ponų Atėnuose buvo 1000 vergų, kuriuos jis 
atiduodavo į kasyklas sunkiam darbui: tokiu 
budu iš savo vergų jis tarėjo didelį pelnę, 
apie 600 n lių ant dienos, musų pinigais 
skaitant.

(Toliau® bua )

|| Sacharos tiruose, į pietus nuo 
Orano, plėšikai iŠ Tahleto užpuo
li ant keliaujančios per tirus kara- 
vanos ir nuo jos atimt tavorus ir 
verbliudus. Prancūziškas pulkau
ninkas Picadon išsiuntė kareivius 
vyti užpuolikus." Pavijo juos ne
toli Djebel Grūs. Užgimusiame 
mūšyje 40 pltŠikų likosi užmuštų. 
Prancūzai atimi nuo jų visus nuo 
karavanos atimtus tavorus ir gy
vulius. Grįžtant prancūzams, ne
toli Beni Unif, ant jų užpuoli plė
šikai; mūšyje 8 prancūzai likosi 
užmušti, o 9 pašauti; užpuolimą 
vienog prancūzai atmušė.

II Londono laikraštis ,,Stan
dard" praneša, buk maskoliai iš
degino kokį ten miestą ant upės 
Sbanghay, Chinuose ir išskerdė 
daug žmonių, o tame ne mažai 
moterų ir vaikų. Mieste New 
Chwang esanti maskoliški kareiviai 
teip mažai jiaiso ant disciplinos, 
kad europeiškos moterys čia nega
li gyventi, europiečių Šeimynos 
nešdinasi kitur Daug ja- 
poniečių darbininkų, keliaujančių 
iŠ Mandžunjos namon, maskoliai 
biauriausiu budu užmušė.

II Japoniečiai atėmė nuo laivo 
,,Korea" 670 tonų mėsos, gabe
namos maskoliams iŠ San Fran- 
cisco.

II Kalnuose Bolivijos užtiko už
kastą senovės inkų skarbą vertės 
18 milijonų doliarių.

|| Mieste Unson, Mandžurijoj, 
maskoliai užėmė kastynes ameri
koniškos kompanijos ir išvaikė vi
sus amerikoniškus urėdninkus. 
Iš Charbino maskoliai išvijo visus 
amerikonus, anglijonus ir japonie- 
čius; {pavaldinių kitų kraštų neuž- 
kabinėja; tą patį padarė ir kituose 
miestuose, o tame ir Porte Arthu- 
ro.

1 1 aa^^kas uotetonJuJ 1̂ 
Grissaionge padavė karės ministe
rijai plianą lengvai perdirbti pran
cūziškos kariumenės karabinus 
teip, kad jų magazinuose galėtų 
būt visada 18 šūvių; dabar yra tik 
8. Užmanymą Grissaionge tirinė- 
ja dalvar specialistų komisija.

II Popiežiaus rūme yra paveik
slai 264 buvusių iki Šiol popiežių. 
Prancūziškas istorikas Duquesne 
ištyrė, kad iš tų popiežių <6 buvo 
netikri; jam pritarė dabartinis (K>- 
piežius ir tokiu budu iš surašo bu
vusių popiežių 6 likosi išbraukti. 
O vienog jie buvo.

|| Mieste Beuthen, šlezijoj, 
prasidėjo prova lenkų, apskųstų 
už užpuolimą laike rinkimų ant 
centrum partijos susirinkimo, iš ko 
užgimė muštynės, kuriose besimu
šanti naudojosi iš karabinų ir re
volverių. Tose muštynėse daug 
žmonių iš abiejų pusių tapo su
žeistų,, buvo ir mirtinai sužeisti.

II | Peschawar, Indijose, atėjo 
žinia, buk maskoliai išgriovė Af
ganistano rubežinius ženklus. Jei
gu tai teisybė, tai matyt maskoliai 
Azijoj karą stengiasi išplatinti, į ją 
ir Angliją stengiasi įtraukti, nes 
tąsyk Prancūzija turėtų padėti 
Maskolijai. Erzinasi maskoliai ir 
su Amerika.

|| 400 maskoliškų studentų, lan
kančių Berno universitetą, atlaikė 
susirinkimą ant apkalbėjimo, ar ne 
priderėtų pasinaudoti iš Maskoli- 
jos karės Azijoj ant išliuosavimo 
Maskolijos iš po netikusio caro 
despotizmo. Susirinką išsiskirstė 
Šūkaudami: „šalin su carizmu!”

II Pereituose metuose ant Ma
skolijos geležinkelių 1889 ypatos 
likosi užmuštos, o tame 1847 gele
žinkelio tarnai. Imant ilgį gele
žinkelių, išpuola Maskolijoj dau
giau ant geležinkelių užmuštų net 
negu Suvienytose Valstijose Šiau
rinės Amerikos.

|| Iš viešpatystės iždo paskyrė 
400000 rublių ant pastatymo Var- 
šavoj maskoliško teatro, kokio 
Varšavoj nebuvo. Kas eis į tą ca
rišką teatrą, jeigu Varšavoj ma
skolių nedaug? Jie neįstengs te
atrą užlaikyti, jeigu į teatrą neis 
nemaskoliai.

|| Šiaurinėj Afrikoj Tripolise, 14 
d. vasario siautė baisi audra su de
besų praplyšimais, nuo kurių už
gimę tvanai išnaikino labai dide
lius laukų plotus. Ant jūrių pa
viršiaus ir ant laukų plaukinėja 
daugybė prigėrusių žmonių ir gal
vijų.

Svetur.
— Ar mes silpni? Klausiu vie

ną lietuvį, klausiu kitą.
Vienas žiuri žemėn, kitas myga 

savo kišenių, trečias dairosi kasžin 
kur, nesuprasdamas tokio klausi
mo. Bet štai kaip patiko šitą 
klausimą viena man žinoma Šei
myna.

Ar-gi mes silpni? — tariau 
aš, žiūrėdamas į šeimyninkę.

Teip užklausta, pažvelgė į vyrą, 
vyras į žemą, moša į brolį, brolis 
į tėvą, kuris sėdėjo ant pečiaus., 
O kur žiuri senelis, išgirdąs tai? — 
lis pažvelgė ant dviejų savo anū
kų, kurie prie stalo skaitė lietuviš
ką elementorių.

-—Jus patyloms išrišat mano 
klausimą, tariau aš, — o senelis 
gudriausiai; jis rodo: kas linksta 
prie mokslo, tas nebesilpnas.

— Ts-ėe — tarė senelė — jis 
visados apie mokslą misliją, bet 
kas iš to? Ar mažai pinigų padė- 
jom ant Juozuko? O kiek kruvino 
prakaito, kiek ašarų'.......... o kas
iš to! Trįs kartus apverkiau ir 
apraudojau jį: vieną kartą, kad 
pradėjo mokslus eiti.... Numa
nė mano širdis, kad nieko gero ne
bus iš jo......... paliko kasžinko-

Kunigui pavogtas arklys
Jojo sau keliu raitas kunigas per 

mišką, ant pavakarės prisiėjo lai
kas jam poteriauti. Nusėdęs nuo 
arklioj išsitraukęs knygą, arklio 
atklapas užsimovęs ant rankos ir 
eina, arklį vedinas, knygą skaity
damas, poteriaudamas.

Miške mato tą kunigą du vagiu 
ir rokuoįasi:

— Pavogkime tą arklį nuo to 
kunigo.J..

— Nė bandyti nebandyk, nieko 
neveiksi— tarė antras.

— Na, aš pamėginsiu, tik tu 
priimk arklį.........

Pamaži, iŠ užpakalio priėjęs, 
nuėmė balną, užsidėjo sau ant 
kupros, paskui, numovęs kamanas, 
pasižabojęs ir eina paskui kunigą.

Arklys liuosas liko.
Antrasis vagis, pagavęs arklį, 

spruko į mišką, o tas eina paskui 
kunigą, žinoma, kaip arklys, ir iš
sitemps ir vėl lygiai eią paskui.

Kunigas, pabaigęs poterius, sės 
jau joti; atsisuka — arklio vietoje 
žmogus pažabotas ir pabalnotas. 
Žiuri, nustebęs.

. Vagis, 
klupt, ant 
verkdamas,

— Dėkui

nieko nelaukdamas, 
kelių prieš kunigą ‘-~ 

tarė:
tau, tėveli dvasiška

sis! Buvau per raganas užkeiktas 
į arklį, 'dabar per tavo šventas 
maldas atviriau į žmogų, kur nori, 
Čia manę dėk....

Kunigui gaila likti be arklio, bet 
džiaugsmas išgelbėjus žmogų nuo 
prakeikimo.

— Nereik man tavęs, vaikeli, — 
tarė kunigas — eik sau, kur tavę 
Dievas veda.. ..

Vagis, puolęs dar po kojų, pa- 
dėkavojęs, spruko į mišką prie ar
klio ir antrojo vagies, su balnu ir 
kamanomis, nešinąs.

Žemaitė.

meldė pačią gyventi drauge, bet ji 
ant to nesutiko. Matydamas, kad 
ne gali perkalbėti, nuėjo į ke>norę 
ir ten pasikorė.

— Pereitos nedėlios dieną, ant 
Archer avė. iššoko iš rėlių elektriš
kas karas ir su dideliu smarkumu 
užbėgo ant akmens. ‘ Stovintis 
ant pliatformos A. Schulze nupuo
lė ant ulyčiOs ir teip drūčiai apai- 
kulė galvą, kad gabenant į ligon- 
butį, pasimirė.

— Pereitą senvaitę, ant kupu- 
los naujo pačto rūmo, dirbant dar
bininkams, nugriuvo, matyt nege
rai įtaisyti, darbininkų pastovai, 
ant kurių buvo daug darbininkų. 
Vienas darbininkas prie to likosi 
užmuštas, o keli tapo sužeisti.

— Ateinančią nedėlios dieną, 8 
vai. vakare, aptiekoj Dr-o Grąiču- 
no, ant 18 gatv., atsibus susirinki
mas „Aušros" D-tės, ant kurio 
užprašomi visi prijaučianti mūrų 
moksląeiviams.

Butrimoniu vol., Kuimieravo aodžiauz 
Pirma gyveno I^evrUtone, Mm Jie pa
tys ar ku kilu teiksis duoti žino ant ad-

Mot Smalskaa, 
Oreenland, W. N. H.Box 5, 

Pajleaiksu mvo tavo, Juozo Tzmulionlo 
Suvaiko gub. Beinu pa v., Seiriju ga., 
Raieziuku kaimo, 11 melu kaip Antri- 
koja, antras metaa kaip jis mane palikes 
(atvažiavo nežinia kur. Kas man apie 
ji pranešt gaus dovanu S3 00. Mano ad
resas yra toks:

Ant Tamnlionis,
Box77, Caasandra, Pa.

Pajiaszkau savo pusaeseru Agotos ir 
Alenos Daktaraicziu, Suvaiko gub., 
Marijampolės pav. isz Buikos. Jos pa
ežio* ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Mias Marijonu Petrovskiuia.
Boz 942, Btooghtou, Maaa.

Pajieezkau savo dr*u<u Franko 
Szcziokce, Antano Staniulio, Stasio Val- 
lukaiczlo, Bronislovo Jurgiloe ir Juozo 
Miliaucko; motai atgal jie visi gyveno 
Ix>ndone, Anglijoje. Jie petys ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Jonas Vosylius,
345 Spring st.,' Now York.

Guodotinl Draugai Tautie
čiai!

Tiems, ką pasiunčiau tikietus 
ant pardavimo leidžiamų ant išlai- 
mėjimo 1000 cigarų, ant naudos 
moksląeivių ir priminiau, kad iki 
10 d. kovo 1904. butų viskas, t. y. 
pinigai ar neparduoti tikietai, 
sugrąžinti; ir dabar tą patį prime
nu, podraug meldžiu, kad teiktu
mėtės skubiau pasidarbuoti ir kas 
reikia, man prisiųsti. Apie nau
dą mokslo jums nereikia aiškinti, 
nes aš tokiems pasiunčiau tikietus, 
kurie supranta mokslo reikalą. 
Kas kiek parduos tikietų arba ne- 
prisiųs, bus ,,Lietuvoje” pagarsin
ta, nes čionai veda kontrolę ,,Auš
ros" draugystė.

J. Naujokas.
10 E. 3-rd Str.
New York City.

Kaitai palaidojimo kūno miimu 
tautieczio Malevskio. Anttomio-
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Draugyscziu Reikalai

kiu ,,revizorių" ir išvažiavo kas- 
*r Tik Štai

T- • **• miręs.... Nau- ateina žinia. “ P— - ---------y vrv
jas upelis ašarų, naujas širdies gė
limas...'. .. gaila!.... Bet maž 
to! Atvažiuoja jo pati su vai
ku.........bežodžiai.... maskalka
su maskoliuku... . per urėdnin- 
ką pasakė, kad ji ponia ant Juozo 
tėviškės.... Dievuliau!.... ji 
ponia ant musų.... žemelės! i... 
Kaip Dievas teisingas užmokės 
jam už tai ?!....

Nutilo senelė. Man Širdį su
spaudė didžiausias sopulys dėl jos 
teisingo iškalbinėjimo. Pažvel
giau ant senelės. Ji neverkė da
bar, jos raudonos akys buvo sau
sos, ji išverkė jau visas ašaras dėl 
nelaimingo sunaus likimo ir savo 
vargų.........

Atsiduksėjusi, tarė ji:
—- Kad butų kunigu likąs, bent 

Dievui ir žmonėms butų patarna
vęs ....

— Nelaimingas! — tariau aš; jį 
suėdė rusiškos mokyklos, bloga 
draugija ir......... — Čia nutilau, o
norėjau pasakyti, maža jūsų įtek
mė ant Juozuko, bet susiturėjau, 
nebeišpuolė. — Tegul Jonukas su 
Petruku gražiai tarnaus Dievui ir 
žmonėms!

Iki šiol negaliu užmiršt' Šitų at
sakymų senelių. Ar tai negrau- 
dingas pamokslas?! Ar neaišku, 
jog tik tėvynės meilė ir lietuviškas 
mokslas (kurio mes teturim tik
pradžią) tegal mus apšviesti tei
sybės šviesa; jie tegal išgelbėti 
mus nuo visokių atskalūnų, klaidu- 
nų ir ištvirkėlių, kurie svetimą sė
klą sėja tėvynėj ir augina piktžo
les ......... Tik sutvėrimas lietuviš
kų bendrybę, draugysčių visuose 
pakraščiuose svieto, kur tik išeina 
musų broliai, jieŠkodami laimės, 
tik užlaikymas įtekmės ir auklėji
mas meilės tėvynės jos sunuose-iš- 
eiviuose gal sugrąžinti juos prie 
Lietuvos, parodyti, kad nevien 
kunigai ir bažnyčios tė’ra reikalin
gi Lietuvoj, bet ir mokintojai, mo
kyti žemdirbiai, gydytojai, aptie- 
koriai, advokatai, inžinieriai, fa
brikui, dirbtuvės, krautuvės ir t. t.

Kiek musų krašto grudų, kiek 
linų, kiek vilnų, skurų ir t. t. iš
veža iš musų krašto, kad perdirbą 
kitur sugrąžinti mums atgal ir iš
imti nuo musų mokestį sav už dar- 
bąl O mes bėgame svetur, jieŠ
kodami darbo ir duonos! Gal tie 
musų išeiviai parneš tėvynėn me- 
degišką spėką, padės ekonomišką 
pamatą musų tėvynėj ir, gelbėda
mi tautišką idėją, išpirks tas au
kas, karias dešimtimis neša tėvy
nei musų dvasios galiūnai!?

Laikykime tvirtą ryšį tėvynės su 
broliais-išeiviais, rengkime vietą 
tėvynėj jų triūsui, platinkime lietu
višką mokslą, tegul dega kiekvle-

Žvaigždžių persikeitimai.
1901 m. ant dangaus užtiko trįs 

naujas žvaigždes. Visų tų žvaigž
džių Šviesa nuo to laiko sumažėjo, 
ant jų atsitiko ir kitokios (>ermai- 
nos; dabar visos trįs tos naujos 
žvaigždės žiba silpnai. Garsi 
Lieko žvaigždžių tėminyčia ir per
eituose metuose ant jų atliko eiles 
spektroskopiškų tirinėjimų, ant su
sekimo sudėjimo tų naujai surastų 
žvaigždžių. Spektras žvaigždės 
pramintos vardu Nova, Vežėjo 
žvaigždžių surinkime nuo 1901 me
tų žvnuai persikeitė, kadangi jame 

itiuiaiai u c unitai, ih iat-
tūlos Šviesios linijos suvisu pra
puolė ir drauge su tuom ir šviesa 
žvaigždės sumažėjo iki 14 kliasos 
didumo. Kita gi žvaigždė Persi- 
aus žvaigždžių surinkime sumažė
jo iki 12 kliasai didumo; ir jos 
spektre nuo 1901 m. teiposgi patė- 
mijo dideles permainas. Už tai 
tūlos linijos, prapuolusios pirmo
je žvaigždėj, Šitoje dar vis matyt, 
vietoj tų čia prapuolė kitos linijos. 
Ir trečioje žvaigždėj, Dvynučių 
žvaigždžių surinkime, patėmijo žy
mias permainas spektre ir žvaigž
dės didumas pasimažino. Iš tiri- 
nėjimo spektro matyt, kad visos 
tos naujos einančios mažyn žvaigž
dės dabar turi tokį jau spektrą, ko
kį duoda miglotinės, iš kurių, kaip 
mena, pasidarė visi dangiški svie
tai, neišskiriant ir musų žemės, o 
kas svarbiausia, kad tokios žymios 
permainos pasirodė į porą vos me
tų. Šviesa jų į teip urną laiką 
sumažėjo net 1000 kartų; jeigu ir 
toliaus eis teip, kaip iki Šiol, tai 
visos trįs naujos žvaigždės persi
keis į mažas miglotinės, kokioms 
ir pasiliks. Taigi matyt, kad di
deliuose dangaus ruimuose, kaip 
seniai, kada iš miglotinių tvėrėsi 
dangiški svietai, darėsi žymios 
permainos, visokį persikeitimai, 
teip jie darosi ir dabar: iŠ migloti
nių, kokių yra dar dideli plota 
dangaus ruimuose, tveriasi nauji 
svietai arba žvaigždės, pasitaiko 
vienog ir atbulai, tai gi kad susi
tvėrusius jau žvaigždės persikeičia 
vėl į miglotinės, iŠ kurių vėl galės 
tvertiesi naujos žvaigždės.

Mitiugus.
Chicago, 111. L'taroinke, 8 d. kovo, 8 

vai. vakare saleje pn 3400 Auburn avė., 
Jaunu Amerikos Lietuviu Pasilinksmi
nimo Kliubas, laikys savo susirinkimą, 
ir praszo kiekviena sanari pribūti, o isa- 
girs gera naujiena. Kiekvienas jaunas 
lietuvys privalo prisiraszyti, katras nori 
prasilavinti kuniszkai ir prvlisskai. 
Kliub** turi prietaisas dėl darymo gim
nastikų, isz kuriu sanariai naudojasi 
du syk ant sanvaites Bananus iszmo
kina nokti dykai. Instojimas dabar 
Uk 12 00, o mėnesiniai mokescaiai 50c.

J. Bagdžiunaa sekr.
3314 Moepratl st., Chicago, III.

Jon. Naujokas.............. ........... .
T. Petrauskas ........... ................
A. Smith.........................................
M. Ukialis.....................................
Juoz. Brtdžiulaitis........................
Ant. Kriaucziunaa........................
J. Laukaitis — isz Nowark N. J 
J. Buczinskas ................................
Jon. Tulabas................................
Joo. Užupis...................................
Kaz. Rugys.............. .......................
Ant Rimkus..................................
Juoz. Rugys...........................
Jon. Ksrdoka........................
Pov. Yalentukonis ........ .
Seb. Mockevyczia........ . ...............
Ant. Btankevyezia.......... . ...........
Jurg. Daugui* ,.............................
Gabr. Millius.<t.........................
Vinc. Strogi*.................................
Jon. Szunski*..................... .........
Petras Btankevyezia...................
Zigrn. Zyczkauckiuto...............
Jonas Liulkauska*......................
Juoz. Dominas..........................T.
Juoz. Bzunskis ......................................5.00
Ant. Stany na*........................................2.00
Ant. Szimkoni* Lawrence, Mas* . ..1.00 
Dom. Maizys . .7..............  1.00
Baltrus Yankaus..................................5.00
Vinc. Yalentukonis.............................. 1.00
Jonas Marlių ...................................... .100
Petras Naujokas ... ......................... 1 26
Jonas Mikutis.......... i ,......................... 1.00
Vincas Vaitkus..........................  .2.00
Frank Dobilas.............................................2 00
Jurgi* Norvaisia  ........................2 00
Ant. Z-aliauska* ..................................2.00
V. Daunora ........................................... 100
Jonas Ori na ........................................1.00
Ant. Dirgėla ....................................... 100
M. Kundrotą Mahanoy City, Pa....l 00 
V. Karaleviczia . ................................1.00
Dom. Mockevyczia . 
Jon. Karalius..........
K. Moękus ..............
Petrai Draugeli*.... 
Juoz. Zubavycz'us . 
Juoz Jonuszas........
Alena YalentukonisAnsoma, Conn. Lietuviszkas Pol 

IT lt n he ■ Uilria sn«ne««ni
iu

antra panedeli. Ui yra 13 d. kovo 2 
po pietų, vokiecziu saleje ant Maple uly- 
czios, ant kurio užpraszome atsilankyti 
visu* lietuvius bu* apsznekami svarbu* 
reikalai.

Taipgi primename, kad nuo szio lai
ko susirinkimai bus laikomi raguiia- 
nsakai. kas antra panedeli kožoo mene
sio.

Komitetas, i 

PaKzventinimaa vėliavos ir balius
Chicago. Dr-le Apvaitdot Dievo ap- 

vaikaxcxioa iaakilmingai diena pašventi
nimo savo naujos vėliavos ir turės balių 
nedelioj. 24 balandžio, Fraiheit Turner 
saleje, 3421 €. Halsted st. terp 34 ir 35 
ui. Toje dienota Dr-te pilnoje parodoje 
iszmarszuos isz bažnytines sales ir eis su 
nuliu in Fraiheit Turner sale. Ant 
sales bus laikytos prakalbos, dainos, de- 
k'enae jos ir tt. Polam Dr-tęs bsdius. 
Inženga ant svies 25. Visus lietuvius ir 
lietuvaites užkvieczia pasirengti ant 
szios iszkilmes.

Komi te u*.

Vietines Žinios.

PajieszkoĮimai.
Pajieszkau Juozapo ir Mateuszo Ju- 

taicziu, Suvalkų gub., turiu pas juos 
tvarbu reikale. Jie patys ar ka* kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Mike Katauckas,
Box 45. FrankHn, Waah.

Pajieezkau savo brolio MotiejausBleiz- 
gio, Suvalkų gub., turiu in ji svarbu 
reikale. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Antanas BĮ užgis, t
Boz 228, Munhall, Pa.

Pajieezkau savo pusbrolio Antano 
Kliknoa, Kauno gub., Raseinių pav.. Vi
duklės juirap., Pilkiu kaimo; turtu in ji 
svarbu reikale. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Juoz. Laužeckia,
2911 Marvin av., Scranlon, Pa.

Pajieszkau savo szvegerio Aleksandro 
Brokoraus, Kauno gub.. Raseinių pav., 
Vainuto* pa ra p., Galnes kaimo. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant ad

reso:

1OQ 
..1.00 

...500 
S10.00 
...1.00 
...2.00 
...1.00

Pijusza* Macziulis............................... J.00
Juoz. Veoskus .....................  1.00
Vinc. Depui* .............. .........................J.00
Kajetons* Yanulionia ...........................1.00
Steponas Garbys.............................1.00
Ant. Macziulis. ....................................1.00
M Uibonas Yoolcere. N. Y................ 2 00
Stan. Krtpeilis........................................1.00
Donata* Ihimsza....................................1.00
Natalija Dumsziene.............................. 1.00
Kaz. Balcziunas................................ ...3.00
Ant. Staselis Neįtark N. J............... 1.00
Kaz. Dominauskas ,, „  .............. 1.00
J. Petkūnas „ „ ....................1.00
Juoz. Zokas................................. .......... 65
JonasKaružas ............................  5.00

Surinku isz viso 993 63

Palaidojimo iszmokeecziai gra
bo ri ai už grabą . ............................335.00

Žvakes už tris naktis ir dienas... .8.00
Balsam avima*.................................... 10.00 <
Marukiniai.kaklaraisztis ir kal

nieti us.....................................................65
Už parvežime ir New Yorko am 

sales ir nuvežimas in Crematorija 
karavanas ............................................15.00

Ui sudeginime Crematorijoj ....25.00

įsi mokė u 993.65
J. Naujoka*.

Lietuviszka Bauka.
(Uždėta 1888 mete.)

Siuncziam pinigus greitai ir saugiai in 
visas dalis svieto. Parduodame Lai va- 
kortos ant greieziausiu laivu. Paežio 
8ta. No. 8.

S. M sek, 
212 First Su, _ Elizabeth, N. J

Vi

— Šiaurinėj miesto dalyj privi
so daug plėšikų; nėra tos dienos, 
kad jie neužpultų ant praeivių: 
veržiasi ypač į saliunus ir aptie
kus, kurios ilgiau būva atidarytos 
negu kitos pardavinyčios; su re
volveriais suvaldo saliuninkus ir 
aptiekorius, ištuštinę pakavones, 
su pinigais nešdinasi laukan.
sų užpuolimų negalima nė su
skaityti.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 674 ypatos, kuriame tai 
skaitliuje buvo: 354 vyriškiai ir 
310 moterų; vaikų iki 5 metų am
žiaus pasimirė 173, senelių virš 60 
metų 171. Daugiausiai mirčių 
buvo nuo plaučių uždegimo, nes 
151, nuo džiovos 69. UžmuŠystų 
buvo 36, patsžudysčių 10.

i ,
— Kelnorėj pametusios jį pa

čios, pn. 711 N. Washtenaw avė., 
pereitos nedėlios dieną pasikorė 
norvegietis John Rusted. Žmogus

M. Šcherinis,
107 Berry si.. Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo draugo Antano Cziu- 
paiezio, Kauno gub., Reseiniu pav., Jur
barko parapijos, kaimo Kalnėnu apie 4 
metai Amerikoje, pirmiau gyveno Pitts- 
burge, Pa., dabar rodoai ten mainote 
kur aplinkui. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Jurg. Jankauskis, 
128 \V. 5lth st, Chicago, III

Pajieszkau savo brolio Juliaus Czipu- 
lio, per pereitas kalėdas jis 
nežine kur, ketino važiuoti in 
euto valstija. Jis |>au ar 
teiksis duoti žine ant adreso:

Frank Czipulis, 
1119 Albright av., Scranton, Pa.

Pajieszkau savo brolio Jurgio Binke- 
vieziaus, paeina isz Suvalkų gub., VII- 
Kaviszkio pav.,Gižu gm., koki 10 metu 
atgal gyveno Chicago. Iii. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Ant. Sinkevicze,
502 W. Cherry st., Shenandoah, Pa.

(4-lV)
Pajieszkau Miko ir Motiejaus Barnu 

tavieziu, Vilniaus gub., Traku pavieto,

iuvMŽiavo 
Connecti- 
ku Kitu

Naujas maistas-
Buvo daromi dabar pasistengi

mai išrasti naują būdą maitinimo
si, kuris ne vien užganėdintų sko
nį, bet podraug kad butų maitingu 
ir lengvai suvirinamu persidirbu
sio, nuvargusio ir skaudamo 0ir— 
vo. Miežiai, kviečiai, riešutai ir 
kiti miltiniai sutaisymai yra davi- 
nėjami visuomenei ir kiti įsimyli į 
juos, bet nežiūrint ant to, pilvas 
pasilieka silpnas ir aržus. Taigi 
ar ne geriaus butų pirma pilvą iš
gydyti, o paskui valgyti viską, 
kas tinka skoniai? Trinerio Ame
rikoniškas Eliksiras Karčiojo Vy
no, tą padaris. Susidedamas iš 
gryno vynvuoginio skystimo ir žo
lelių, gydo skaudulingas sienas pil
vo, ir Švelniai stiprina valgumą. 
Po trumpo sulyginamai laiko, pil
vas atgauna pilnai senovišką sti
prumą teip kad gali, priimti visokį 
maistą. O tą syk nebus reikalo 
jieškoti naujo budo maitinimosi. 
Kožnas valgis bus geras. Turėsi
te stiprius nervus, naują kraują, 
skaistų veidą ir parvą odos ir svei
katą. Aptiekose ar pas fabrikan
tą, Juoz. Trinerį, 799 So. Ashland 
avė., Chicago, Uis.,' Pilsen Sta.

P. S. Pon. Pet. Bielinsky nė
ra ant tarnystes pas mane ir nėra 
autorizuotas rinkti orderius ant 
Trinerio Amet. Eliksiro Karčiojo 
Vyno ar pinigus priklausančius 
tnan.

Juozi Trineris.
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Profesorius

Medical140 West 34-th ui. Institute949
NEW YORK

30c

ELEKROS DIRŽAS
GIANT

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

CHICAGO,šalia1
l Pr

365

Czia

luoaiu

Dr. A. L. Graiczunas

626

kuri* gali tiuli 
DMtiOlit tu ža

giau, 
balsus 
tašę ir 
kieti

CHICAGO, ILL.
Tel. Canal 475.

M AK. J A IM)WIATT

Dykai! Dykai!
Gaus kiekviena* Daktariėką knygutę apie 
liga* vyrą. n**terą ir vaiką kas prisiaa*

(LIETUVY8)
1«7 W. IB-th St.,

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

140 West 34th St. 
NEW YORK, N. Y

Daug galis Pn>f D*. Coilla*: —
Melui kacuse gydė man* ktU 

daktarai ir m vien* Ui ju man n*-

Sykiu Si 

Aukos* ant kaaztu delegatui 
Nydertandija.

V Krtntauckas, Minersville, P*....
Buvo >60

Sykiu 161 

Laisvamaniu Susivienyjimui 
V Krantaucktt, Minertville. Pa... 

Buvo

No. 1903.
Juodon trane mišk o* 

skarelė* kimi lygu* »pda- 
ral. auksiniai parašai ant 
tono Ir nugaros, kapą kraš
tai bagota i raudinai auk* 
šuoli. madini kampai.

preke 91 oo

I A ]\I Ą I Visiems Sergantiems ant
V /AlirAl |Q dienų išmėginimo

GARSINGAS

Teleiuua«t Morgan 13M2 
Taiafonvot gal t m a iss kiėkviaai 

apilakoa.
Ar slenka Plaukai?
Ar nori kad ant plikos gal 

vos užželtu.
Kurie nori i asai gydyti Ir praaxallnti H 

gu tegul kreipiasi prie Europeiszko 
Prof. Ir Dr. Brundžoa, o au kurio rodą 
lukstancaiai ligoniu trumpame laike pa- 
aigelbėjo vien tik pagal jo metodą ir hy* 
geniuką užailaikyma ir tt.

Klauseuti rodos per groniatas adresuo 
kitę aaitelp:

*J. M. Brandus Co.
Ne* York A Brooklyn, U. 8. A.

Tūkstančiai žmonių jau išsigydė su plačiai žinomu 
Elektros Diržu, nuo reumatizmo, viduriu užkietėji
mo, bėgunkos, vidurių silpnumo, nuo ligų: plaučių, 
žarnų, inkstų, kraujo, gyslų, kosulio, karščiavimo, 
drugio, nerviškumo, silpnumo, žodžiu sakant, nėra li
gos, kurioje šis diržas nebūtų pagelbėjęs.

Sveikus jis sergsti nuo ligų. Kas geidžia pasinau
doti iš jo gerumo, turi iškirpt šį apgarsnimą iš laikraš
čio, paduodant savo aiškų ądresą ir prisiųsti ant šito
kio adreso:

No.1905.
Balto* skurelėa kieti 

drūti apdarai. gražų* 14- 
>pau*ti UmarginImal. auk
suoti lapt} kraitei.

Prekė 50®

O. J. Pupeuakl Co.
3157 8. Halated st , Chicago. III.

723 W. 18th Street.
* Nuo 8toa Iki lOtoe ryto, 

nuo 7-tos Iki • vai. vakare.
Nvdvliona tiktai nuo n-toa iki IV-tai ryto.

TAI RODS NAUJIENA.
Juonį M. Saroczka lietuviuku agen

te* klaneli* pinigus in vite* t tai i* •vin
to, ir parduoda izifkorte* pigiau grei- 
cziaus ir leikingieus už visu* kltui agen
tu*. Todėl reikale kreipkite* vien pas 
ji. Jia teipocgi turi puikiausi* seliuna 
kur gausite puikiausio* degtine* alsu* ir 
cigaru, neužmirazkite adreso:

J. M. 8AKOCZKA,
471 ColliiiHville av. E.8t. Loti Im, III.

Telefonas Bell Esat 936 A.

Aukos kankintiuianis
Nuo kriksztynu pa* R. Kuloka 

Cuddy, Pa. prisiųsta per FStykliu... 50
V Krantaucka* Minersville Pa.... 50 

Buvo >109 74

Sykiu 1110 74

• Aukoti VISZTALIUI.
V. Krantauckas, Minersville, Pa... .>5 

Buvo 13.87

kM Bituku M O'Uk..
rouanotn. O/oa. Rasiyk M im

STAPlE NOVELTY HOUSE 
mj IUJMOIS COURT, CHICAGO.

OFFISAS: 
lerte 31-mos ir So Hilsted įlyczii.

F.P Bradchulis
Attorney and Coimselor atLav.

Chamber of Commerce Bld£. Room 709 
8. E. Corner LaSalle A Washington st* 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 3642.

Wieninteli* lietuwy* adwokata*. baigę* 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj 
Weda prowa* kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminaliszka* visuose suduota.
Rea. 0441 8. H alsi esi artrito Boul.

Telephone Root 74.

SUVIS DYKAI IITAQTA
$1 graži Elektros uUVOlA

Kaulai kur tu 
be*gt? Nugi paa 
PiatraHzlekl ne*

<> 
Į>a.i ji galima abu- 
vedytl, ne* JI* turi 
puiku Ir Malta ba- 
varške alų, gardžia 

MĮRM^JUteAr. rusk* oczlszciena 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, lai lau 
ilgiau |įi ta m 1*1 a kalbeli negailu. Lik 
sveika* turiu skubinti*. Prie to ji* turi 
puikia sale dėl vesellu Ir mitingu Ir pa- 
klauso kiekvieno, o vpaos už tlumocsiu 
susikalbėti angį ūkai.. Ateikite pa* ma
ne, out jum patarnnuaiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoae. Atvažiavę 
iaz kitu miestu galite gauti pa* mane 
geriausia nakvyne.

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

(Tarpe 33-ioa ui. ir 33-io PI ) 
Telephonas Root 21.

New York Specialty Co.
52 West 18-th Street. NewYork. N. Y

Yra labai gražus pa- 
veiknlan, ant kurio ma
tosi naujau popiežius 
teip kaip gyva*. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai rauduui, o 
abroro dugnan tampiai 
žaliau. MeaįMtaKytai 
gražus pa veiklia n.

PREKE 50 centų.
Gaunu mm* ..Lietuvos” 
redakcijoj. Adreeaa:

A. OL&EVSKIN, 
924 33rd Str.,

Chlcngo, III.

Kožnas gaus šį diržą, su j>aaiškinimu kaip jį vartoti, tik rei
kalaudamas diržo tur pilnai aprašyti tavo ligą. Si proga yra duota 
tik ant trumpo laiko. Todėl naudokitės. Rašykite tuojaus reika
laudami ELEKTROS DIRŽO.

r slenka plaukai?
Ar skauda galva' Raszyk pas mua, o 

mes tau užauginaime plaukus kad ir ant 
pliko* galvo* su A. R P gyduolėmis 
Preke 11.00. KaUlioga* gyduolių nuo 
visokiu ligų dykai. Adresuok teip:

G. J Pupauski Co.
3157 8. Hslsted st.. -> Chicago, 111

Kaip žmogus gyveno ant žemes* 
Parasze S. M Iszleido T, M. D. 
pusi. 47.’ Chicago, III. 1903m. Kny
gute apraszo visa gyvenimą žmogaus 
ant žemes nuo pat jo atairadimo Iki 
pasiekimoclvilizacljos. 25 paveik

slėliai parodo senove* žmonių varto
tus akmeniniu* tarankius, namus, 
kapus ir tt. Preke............... ..10c
Tautiaskas atgijimas Lietuviu ir 

kilu jaunu tautu. Atminėsią! 
20 metiniu „Auszroa" sukaktuviu, 
Tilžėj, 1903, pusi. 40. Istorijai Įeik- 
raazczio ..Austro*", kilimo ir atgiji
mo Rusinu, Cseku, 8ilesijos lenku. 
Bulgaru, Grusinu ir Makedonic- 
cziu ...................   20c
Isz musu orėsite*. Parašte Joną* 
Gražy*, luleido L. 8. D. P. Londo
ne 1903, pu*l. !•...................... '..JO®

Darbininku kalendorius 1901 m....15c 
Laiaskellai Vorai ir Muse*. Primi

nimas prie ponu irdarbininku... .5c 
977 Variytinea, ka jo* duoda kapitalie- 

tams, darbininkam*. Ir kaip ja* rei
kia panaikinti. Iszleido Liet. 8oc.D. 
Perlijo* London, 1903, pusi.16. ..10c 
Valdžios pilvas. Parašte Jonas Gra
žy*. Iszleido L. S. D. Perti ta. Lon
done, 1903, pusi. 16...............10c
Paslėpė* vilko nasrus rodo lape* uo
dega. Iszleido L. 8. D. P. Londo
ne. 1903. pusi. 7.........................i...5c

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

1080 Tiesos gaspadoriu ir samdininku 
Lietuvoje. Dalis L Tilžėj* 1903. 
pusi. 11...................................... 10c

1255 Kalbamokslis lietuviszkos kalbos 
(tai yra gramatika). įsileista per 
L. L. Spauda E. Jagomosto, Tilžė
je 1896. pusi. 84.

1315 Trumpa Vokiecziu Gramatika arba 
kalbamokslis lietuviams ir žernai- 
ctiams ant tobulo pasimokinimo vo- 
kisskos kalbos. Parašte Kristupe* 
Jurkszaitia Tilžėje 1900, pusi. 89 
Kietais apdarei tais.... . . ... .... .75c

1529 Ssiapus ir anapus grabo. Parašte 
J. Geruti* Chicago. 19Q3. pusi. 185. 
Moklisakai dvasiszki gamtos tyrinė
jimai.................................... į...75e
Apdaryta ... ......................f.61.00

Kalendorius 1904 metams 154 pusi., yra 
didžiausia* ir geriausias kalendorių* 
su daugeliu moksliuku straipsniu ir 
visokiu kitu svarbiu žinių.....25c 

Kas užsimokės už ,,Lietuva" vieo meto 
prenumerata 12 00 gaus sziU kalendorių 
dovanu.

No.1901.
Juodi, kieti, drūti au

dimo apdarai. IStudo kaip 
ikurtniai. iiapauati 
iSmantinimal. lapH knUlal 
raudoni. Pretf.... -40 o

Ne. 1906.
Balto* skarelės minky

tai Kkimėtl apdarai, per a- 
bu falu bėga auksuoto* 
Juosto*, auksuota* kryilns 
ir ant nugaro* parsėaa, 
auksuoti lapų kraitei, rau
dini kampai. Ptek& 7SC

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garsus mediškaa užžiurėtojas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite

tus, su daug metų patyrimų yra autorium, išrodinėtojum ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užeisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugražino sveikatą ir tvirtumu.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustojimas gyvybės, lenkimams draugijos, sunykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar pasididžiavimui suturėti aa 
vę nuo ąugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau 
yra per vėlu.

Limpančios ligos, kaipo kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varpos ravelio, uždegi
mas pūslės, sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme gydymą virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai patirsi greitą paleng
vinimą, bet visišką išgydymą.

Atmink— Mes duodame užtikrinimą išgydymo kiekvienos ligos paimtos ant 
gydymo. Jeigu tu negyveni Chicagoj, tai rašyk prašydamas klausymų lakšto. Tu 
gali bot išgydytas namie, jeigu suteiksi mums gerą aprašymą savo ligos. Gyduo
les sukrauname in mažas, be jokių parašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų

No. 1904
Ja<xlo* fraocuiiiko* ly- 

flo* »kur»lė*, miukSlal ii- 
timltl apdarai, kampai U- 
tncirgluti, aukiiniai paraėai 
ant nugara* Ir tono, raudo 
nai bafotal aukainti lapų 
kraitai, randinl kampai.

Prekė

PINIGAI!
l)*Aigutna žmonių, irsriau nežinodami, 

siunczia |a 'o pinigu* ta kraju per vi*o- 
kiua žydeliu* ir kitokiu*svetimtauesiu*. 
kuriu dauguma tankiai, subankrutyja, 
peber* ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori «tu*ti pinigu* in kiaju, tai 
siusk 1---------- -------------" ’““u‘ ’ -

Pigiai ant pardavimo pirmo* kiiasos 
Barberne, arti Lietuvi*zko* 8*v. Jurgio 
bainyczios. Biznis nuo seniai iazdirb 
tas- Priežastis pardavimo savininkas 
iszvažiupja in kita miestą. Atsiszaukit 
pas

K. J. Kodis.
3258 So. Morgan st, Chicago, UI

(3- H) . |

Ant pardavimo labai puikus saliunas. 
lietuviu apgyventu’® apygardoje, vieta 
nuo seniai yra žinoma ir bizni* puikiai 
issdirbta*. Priežastis pardavimo, savi- 
ninkas iszvaiiuoja ant savo prapereziu. 
AtakSzaukii pas
/ J. M. Urbas, Tel. Root 24 

įj^24 S. Halfued tt. Chicago, Iii.

Stebuklinga MaMzinele
Pasako žmogaus visa laime ar nelaime 

kokioje nori kalboje, tokioje pasako, — 
lietuviszkai, lenkiszkai 
preke jo* 50c.

Siuvama maszina, su 
visokius siuvinius, gali 
vim. Mes parduodame labai pigiai kai
po sempeliu* ant iszmeginlmo, tiktai už

te. prekė.........41 SO
Pinigu* aloakite ant adreso:
A.. OLHZEW8KI, 

924 33-rdSt., Chicaou, IU

įietuvin apvyYentoje vietoje, netoli 
tuviszkos bažnyczioe. Auiszauktte 

Peter Schyefen,
' 3465 S. Morgan st. kerte 33rd st.

Chicago,

Pigiai ant pardavimo gera buezerne 
vietoje lietuviu apgyventoje. Biznis jau 
nuo seniai uždirbtas.

Ant. Laurinaviczia.
4628 Wentworth av., Chicago, III.

Dr. E. F, Napieralski
Specijalistas Privatiszto Liga.

Valandos:
Iki 10 ryto, nuo 3 iki 5 po pietų ir po 

7 vakare.
Oftisaa ir gyvenimą*:

723 West 17th Street, kerte Paulina *t.
prieszai* szv. Vaitiekaus bažnyczia.

Telefoną* Canal 1 Irt7.
Telefoną gausi dykai visose aptiekose.

juos per ,,Lietuvon” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vietoje pri
imti ir n lekadoe ne centas nežus „Lie
tuva" jau 12 metu kaip stovi ant savo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu »kolu 
namus, 3 lotus, drukarne ir už kėlės de- 
szimus tuksianczin dol. vertes ta voro 
knygomis ir kitokiais daiktai*. Sala- 
dien per „Lietuve*’’ redakcija sluncsi* 
savo pinigu* visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir austržjokai. „Lietuva" yrs 
tai didžiausia* bankini* kamoras ir 
paeito stacija. i»z kurie* pinigai plauki* 
in kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji Mifkortee, tai pirk ja 
.iLietuvo*’’ redakcijoj, ežia tave* neap
gaus ir gausi laiva koki noreei. RasM^k 
tuojau*, o gausi prekes visu szifkorcziu 
ir pinigu preke*.

Adresuok ant vardo „Lietuve*" ita
le įstojo szitelp:

A. OL8ZEWBKIS, 
924 33rd St. Staluėn 60. Chicago, III

Minersvilles. Pr Ifetuviu auko* 
surinkto* Antaninos Draugelienes 
ir Mares Tampauskienes.................>17.85

Buvo >272.86

43 Pasako* isz gyvenimo lietuviuku 
Veliu bei Velniu 'surinkto* DroJ. 
Basanavicziaus. 470 pualap., Chi
cago, III. 1903m Szioje knygoj* 
telpa keli szimtai gražiu pasakų: apie 
rojų (dangų), ezyseziu, pekla; apie 
giltine, m a ra, kolera, apie dvases 
(duszias), velnius ir ju vaidinimui 
ir tt. Pasako* užraszyto* tokioje 
kalboje kokioje buvo pasakoto*. 
Panevežyj pagal Panevėžio kalba, 
Suvalau gubernijoje, pagal Suval- 
kiecziu - kalba, Prusu Lietuvoje pa
gal Prusu lietuviu kalba, Dzūkijoj 
pagal dzuku kalba ir'tt. Kaa mėg
sta gražia* pasakas, tegul nusiperka 
szia knyga, o joje ras szimtus gražiu 
pasakų. Preke neapdaryto*. .,>2.00 
Apdarytos ..............................>2.50

65 Karalius Apysaka. Dievas ir Kara
liai, Evaldo pasaka.£ Iszleido L. 8. 
D. P. Londone, 1908, pusi. 16... 10c

70 Lietuvizzkos Pasakos Y vairios. Da
li* I. Surinko Dr. J. Kasanaviczius. 
Chicago. UI. 1903 m. pusi. 280. Czia 
telpa 141 labai gražiu, juokingu, isz- 
mintingu ir žingeidžiu'pasaku. Kas 
szita knyga turės, tam geru ir gra
žiu pasakų niekada-netruks.. ..11.50

71 Lietuviszkos Pasako* Yairio*. Da- 
lis IL Surinko D-ras J. Basanšvi
ežius, Chicago, 111. 1908 pu*l. 330. 
Telpa czia 205 gražiu, žingeidžių ir 
juokingu pasakų, bovyjaneziu kiek
viena skaitytoja ir klausytoja. .>1.50

X7l Lietuviu aszaros, tris vaizdeliai isz 
Lietuvos gyvenimo. Tilžėje 1903, 
pusi. 23. Labai graži pasakaite.. 10c 

114 Prie dvaro. Parasze Žemaite. Til
žėje 1903, pusi. 47. Graži pasaka.20c 

124 Robinsonas Kražius. Graži ir mora- 
liszka'pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago, III. 1908. pusi. 83. .25c 

176 Vaidyla, originaliszka novele. Gra
ži apysaka apie senovės lietuvius, 
stabmeldiszkus kunigus ir ju die
vus ............................................   15c

301 ■ Sofoklis Antigona. Tragedija te
atrui. Tilžėje 1903, pusi. 39... 
Eiles Pranciszkaus Vaiczaiczio 
kupasakos). Iszleido T. M. D. 
mouth, Pa. 1903, pusi. 165. 
telpa su virsz 100 labai gražiu 
nu............................................
Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, 
verte Dras A. Baceviczia, spauda 
„Lietuvos" Chicago, puslapiu 209. 
Knygele su daugeliu paveikslėliu: 
gyvuliu, vabalu, žuviu. žmonių, me
džio ir akmenų trumpai, ainkiai ir 
suprantamai iszaiszkina mums gam
tos istorija, ypacz tuo* dalykus, ant 
kuriu žmones nuolatai žiuri, bet j u 
gerai nesupranta. Preke............ 50c
Dvideszimtmetines „Auszrue’' su^ 

kak tu ves, Tilžėje 1903, pusi. 62. Is
torija Inkurimo ir gyvenimo laik- 
raszczio „Auszro*" i*zeidinejusioc 
Prosuose nuo 1883 m.....................40c

No. 1902.
Juodi* kieti, drūti au

dimo apdarai. Lta«Jo lyg 
akuriaiai, gražų* H*pau*ti 
Jmargiaimai. auksuota* 
kryžuti* ant ioao. auksuo 
rilsn*ir»fr»i Mftm

Guod. TaaiUto Prof . CoUia*:—
Labai man butu malonu. Jeigu 

Tamuta prof tuo* mano kalu *o 
džiūt teiktumeUi priimti pele ge 
tu, tveikaliM. praneiu Tamtalai. 
Jog vUMkai įvelka po Tauut- 
lot rautu, aejauėiu Jokio akaude 
Jlmo vUUikal. valguma* mano gv 
ra* ir abeluairafni rami Ttmui'a 
gili* pužiati ir vaiatiainkUika 
mukai* aunkioM ailpnjrbeae ri- 
aieaia mana paSyalamiema drau
gam* radyju

Ha augute guodone.
Ona Abeatter.

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygeli, 

Pavest* Lietuvos Katzlikitkai Jaunuomenei.
Knygai** iru*M*kX34a. Pvtlapiu IKk *too* 1* cotte,

Jtaiimtia, vroSdMMia ir emagtuueta 
maldažupv* arėta* Somapčiot*. JtiUot, mii- 
parai ir »«piiJtac\jor iriąją— žulSb**: lotjfr 
uMai ir itrtucMai. Turi rritaiingar 
maldar ir tilr—ioroĮ teip taip diitli tnp- 
į/a. Halla plona įtra pop—ru. i\a pra jot 
parrUililiai irprtUr:

Guod TamUta prof. CoUiaa.
Kaip TamUtel žinoma. Jao dao 

giau kaip du metai tint*u kraite
liu gaivu*, užimu »u*y*e ir iiipnu 
girdėjimu, o daktarai, kure- mao* 
■jde. paaake, kad mano rtta te-r 
vtazka itateoia yra *unaikyte lu- 
‘tolau dautrelv pinigo ant dakte 
ru ir rautu, bet ikaiumai Deuplei- 
do. 5u»ldariau pa* Guodotiua 
Profe*inu. tuojau* po pirmu vau- 
tu nmikrarziau l«ua ir galiu lau
rai dirbu, per tai ui Tatai*to* pa 
•Itaraariraa ir greita pagalba au- 
dadu *xlrdinca padekavooe.

Maleuaza* Zugezyaaki.
Bot ISZ, Beliefonte. Pa.

peredM*. < arba geodouei Kunigai, kad Juau
darbu* butu priderznetiai atlikta* ir taumi suaaelpd *»wo tautetj, parreakite ji tikrai 
lietuezitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Dkislon St, Chieafo, III.

Paveikslas naujo Popiežiaus PIUSZO X 
m i e r a 18x24 coliu.

Kares Mapa 
parengta ipectelliikal *u visu apakrlcalu 
kur dabar yra kare Maikolljo* *u Japoalja. 
Ant tnapo* matyti Japonija, Korėja, Kini
ja Indija, Siberlja ir vl*a Maikollja. Mapa 
padirbta gražiai Ir gerai *u vitokiom* pat
ronu ant abieju puaid. Nnilplrke* »nte 
mapa matyti aat Jo* vl*a kare* lauka ir 
kur dar kare gali teskilti. M*po* mlera 
Zlx2s nuliu*; *u pruluntlmu tiktai 
Pinigu* *lun*klte pacztloem* markėm* pa*

M J DAMIJONAITIS.
310* So. Halttod 8L. CHICAGO, ILL.

Guudotinoma tautiazkoma ir baž
nytinėm* llraugyrtema MMdirbu:- 
knrunna, Amerik onlrutitaa 
Wt|į*w*s, riznrpamv Jmou-

M. J. Damijonaitis, 
3108 S. H&lsted st Chicago. III.

Julf* rnikstauli gera Uvėru 
ir ule rėdyti pinigus. Ui ra- 

’■ vyk p*i aut 0 9»u»i 2 di-
Sėlius KATALIOCUS IU k*L 
ru galėsi m*tit. kad asi visk*

A*z e*u seniausia* *puciiall*ta* Ckicagoj nuola
tiniam gydyme vyriaiu Ir uz****e)u*>u Ilgu.
Asz iszĮęydau nuodugniai kraujo ui- 

nnodyjima, reumatizmą, užsenejusias 
paslaptinga* ligas ir ligas paeinanezias 
nuo žagimo save ir iszaykumo; gelvma 
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvos, 
skaudejima po krutinę, sąnariu, nugarot 
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta plakimu 
szirdies, užyma ausyse ir galvoje, dre
bėjimą kraujo, pameiinavusius paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple- 
mas ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, indubusia* akis, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo, negalėj ima miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skuros, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai paistantis, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkos da 
lys yra nusilpnėjo jog negali atsakaneze* 
atlikti vyro prideryscziu ir neturi vai
siaus; jeigu esi užkrėsta* kokia liga, tu
ri tankiai szlapinti* diena ir 
ateik ar raszyk pas mane o' 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiszlapinimas lovoje bemiegant yr* 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne- 
jieszko pageltos tikėdami jog negalima 
i&zsigydyti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu iszgydyma trumpam laike.

KIY8A VISOKIU U0U DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviszka knyga apraszanczia vi
sas vyriszkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo j u apsisaugoti ir iszsigydyti.
D* D M DACC 175 S. Clark St., kerte Ur. D* lU. nvdv Monroe. Chicago. UI.

Oftea* atidaryta* kaidieD nuo 9 Iki 4. Panvdello, 
Svredo*, Pftny’ciio* Ir 8abato* vakarai* nuo6:30 
iki A Nedvllom nuo 10 Iki L

NAUJĄ BUDĄ

Gydymo
PAMATUOTA ILGMETINE PRAKTIKA ANT LAUKO NAUJAUSIU LAIMĖJIMU MEDICINOJE.

IR PATVIRTINTA TŪKSTANČIAIS ATSITIKIMU PAVEDA:

Musu darbu yra musu geriausias apgar 
sinimas.

2 Kriaucziai 2
Paiionta ir Zacb*rewlctt,

855 33rd st., Chicago. 111.
Messiuvam visokius|<irabužius. p>< ai 

ir vis naujos mados Praszom atsilvv- 
■ i" 11 ji8isi'*ia’rtnė' ffuoū,; ~J| 
džia.o mes jus užgansdiML 
bu yra musu geriausiu

Burtininko Maszinele.
Szitai yra stebuk 1 Iiiuhm 

isznidlmas.
PREKE 50 CENTU.

4^a ..k,. *Į.|- ni-rr . (.r*-*'*:- iii*.
teisingai JI yra telp»*tel*yta. Jog II pasako 
Jm.b a'.itia ir vl.ka ka aori tlaotl }»lgu Ūktai 
paklausi Ji yra suteteyia sol moksliuku prla 
rlp*. f o j* itail sinrk.il kaip in <yva n-* ji at

h padaryti ant baite Ir kitokį* *u*irinkltau S*
Ja galima Ir pialgu aždirbu. s** gailaiti pasakodama* imonte lalm* sr arlalm* Jeigu aorl Al so
ti savo la.ror ar n*lalm*. kurio* gal laukti, arba aort teirasti ar gan.i vyra ar moterį Ir k a* tave .. . .. - - - . — — -naptaahi yr*

EUROPOS LietiYisitl LaliruicriiL
„Varpas” literatūros, mokslo ir poli

tikos mėnesinis lai kraitis. Talpina savyj 
daug akyvų ir moksliikų straipsnių, 
spaudinėms* ant gražios popieros, preke 
ant metų........................................... $1.2rt

„Ūkininkas” užsiimantis reikalais 
ūkininkų, ir paduodantis visokia* žinių 
Ii Lietuvos ir talpina gražiu Istorijas, 
pasaka*, ir U. preke ant melų........ 7rtC.

Abudu viri minėti laikraščiai Išeina 
formoje knygelių kožna mėnesį Tilžėje 
Prūsuose. Amerikiečiai norinti apsiste- 
luoti, kreipkitės prie mus agento. Adresas

M. J. I>*iiniJonaiti*, 
B1OM H Hsl.trd *t , Chlengo, U).

pagrllirjuir be re ik buvau arti Uiir 
tte*. jvr tel už tokp* geradejyste. 
kokia g*rbiiq:a* daktaru* m*u su 
telkė *u saro datynmu. neturiu 
Suteiu aat padekavoJlBKi ui tesgy 
dyma mane. I** teip saukto* ir 
skausmingu* Ilgi*. Meldžiu tad 
priimti nw u,aue> k,»šildžiau.la 
padega v» ne

Jokūbas fboaiM-.
M K. Mate *t., Maitb Bndge Mare

Šimtai tokių padekavonės laišką, kurią čia dėl stokos vietos negalime patalpinti, yra ant 
pamatymo kožnu laiku ofise.

Dėlto torguti nsžuėykite vilties, bei gyžykrtosi k negreičiausiai pasfarsinį specialistą prei. Ceiliu'g s busit* greičiausiai iifytfy- 
dytatt Ataiakita, kad su liga nors Inekų. o kas Lgdiee d nesi s lengvai išgydyti, rytoj gal jau sunkiau* duosit gydyt Nelaukite tos bsi- 
StaS valandos kada liga isisoMjiHt atiais visas gyvybiškas pai*H* ‘f PMuldys ant patalo skausmų

N*k*nt*kil* pigu neratkaiauiat* kadangi proi C oilms jus išgydys Kas pirm taus atsišauks - greičiaus bus išgydytas. Rašykite 
šigdion. noatidoliukit* iki rytojau* Adresas:

The Professor Colliis, New York Metai Institute, 140 West 34th St, Nei York, N. Y.

Apsaugotoja gyvasties.
JI gvaranteo)* migydyma Reuenaiiini.' narva.lyttasko* silpnybe*. atn» 

pl>» Iere-.cele*, laksiu, pilvo tr au*l**lapinnu< Jin Jelgtt reikateuJL prt- 
siuask mum* savo adre** Ir gausi szlte Juoute visai dykaL

Šilta* paateltelHM** yra tik aat trumpo laiko. Ida a t pagarsint! mm ra* 
singa* Jnoate*. Me* SimmBe kad JI taegyay• Jna Ir kad Ju. po l*z*l<Tdym« 
rek<Mendn<alte musu jaustas savo draugam, nao karta M* gateri— am 
rtnkti kas* t u* u* dabar dykai lt (dalyte* Juosta.

Me* nereikalaujame ano ju* Joki* priarakejim- ■. d n n* Ims Jnoate visai dy
kai. vien dėl apaigarstaUBu.

t
John's Blood teaedy 
laaeiysly la krau>. las-^HI^^^k 
tara nža'lllkuslu* nuo- £ 'A
du* nuo drugio, malė- 
n)u* ir uikrevaiamu 11- fĮ_ JĮ

gu. Sugydo tpuogua, 
inkštiru*, sslakuv ple- f 
omą Suteikus gymis*

ir si U urna atualuslom Ir nulirpsiriom dalim. 
Sutirsilina krauju. I*rekr su priimat imu *1 tu 
josvs sipnv misi. s. v su . esieteo. kl.

Visiems reikataujantiems daktariškos pagal
bos pasiunti u garsaus daktaro receptą dykai. 
No C. 0. D-Jie apgavtagus gydymo sampeiiM. 
Perskaityk šį apgarsinimą.

šis yra paraityta* dėl vyrą, turinčią sugriauta 
sistemą per išdykumą naro jauną dieną. Klausyk 
mano rod<*. Perstok gydėsi* »r 
gyduolėms, elektriėkal* <1 irta lt. _r_______ ___
patentuotoms gyduolė m* ir k įlok lomi* apgaiy*- 
lėmis. Diržas negali tevy* lAgydytL o auoTatini* 
gėry mat ar vaig.' t“** »laukių mediciną sugadins 
tau vidurius, uinuody* tavu sisteatgteip. kad liga 
stosis neišgydoma.

Keletą metą aš kentėjau liga jaualst** klaidą: 
oavau nerviškas, turėjau naktiniu* a u beg linus, 
vanooceie.stuką vyriškumo, silpną pomteiį.stoką 
gyvumo, ambicijos ir drąsos, Jauniau sunki avi*, 
kurnate ji mą JyUd - - ■
visi: ... w. Vs- 1:1. . T . - ------------ ----- ----- -- - ---------
kaitėjo M><yn Ant galo buvau priverstas kaliau 
tl | F.un’pa ir klausti ndu* geresnio daktaro, ka
ri* mane ir pagyd* Beceptus to garsaus daktaro, 
kariai* a* pmug'dšiau turiu Ir Aiąitiea savo raa- 
koee, nes Alnai, kaip tai sunku buvo pasigydyti, 
todėl ai pasiryžau tr kito* pagelbėt! lok km* H- 
toms sergančius. Kas pas many atsišauks per laiš
ką. ai kuinam pasiunste dykai kopiją to garsaus 
recepto uždarytoj* gromatojr draug* sa relkalla 
<ai* pamokinimai* kaip gydyti*. Rrcepia. hospm 
rėžytas teip aiškiai. k*d pagal Ji kiekvienas go- 
rescis apnekocius gydunte* sutaisys. I*aklausyk 
manu balta, o pamal i *1 kad vteiikėi išalgydy sk

JiepaJnikyk mane* ui tokįįsriataną kaip kad 
tte. ką siūlo gydymą dykai, diržu* dvkai. rodąs 
dykai kaino nieškrrg anl sugavimo šuvią — kad 
paskui iė Ju pinigu* vilkui ui netikusias ir pavi
jinga* medicina* »ianstomu* C.O D. Aš nieko ne- 
siunčiu C.O. CK beturiu nieko parduoti vardą gi 
tavo uilaiky*ia slaptoj*. Jeigu mane atrasi aetei. 
ringu, turi ttesą šiame pačiame laikrašiyjr apgar
sinti mane apgaviko. Vi mano klapalą. aš po pra
lystu tik bdr tadrn kada išsigydysl. Daugiau nieko 
nereikalauja ir neprašau kad man siunsium pini
gu* pirmiau pakol visiškai neišsigydysi. Rašyk 
man šiądien, ne* gal šis apgarsinimas kitu syk 
jau nebus šiame laikraštyje.

Atmink kad tn gauni receptą 
gus pamoktnlniir* dykai Ir neteik 
kėli pakol visiškai' iieišsigydal. 
man Ste*. Adresuok:
C. BMtston P.H.Bot 655, CHICAGO. ILL

Goodotiniem* Kunigam* msdir" 
b gK>pi~-, iTlliiC- ItalMatl- 

Stalas 'M^“te* taž- 
lu»- ' U. , 

m lįst.arkai ta laiką.
redaimn gu«nlotin<» Dr tek.

No-1907.
Baltos celuloido* gra

žus apdarai, išrodo kaip 
balčiausia* sloniaus kau
las, čysta, *UdL> žvilganti; 
ant šono auksuota* kirti
kas ir kvtetkelė žaliai* ir ki
tokią parvų lapeliai*, rau
dini kampai, lapų kraštai 
bagotal auksinti. *u viena 
kauline ant vidurio kabu-

myli ar ne. Ūktai paklausk Burtininko Mastinei** ir Ji lau tnojaus atsakyt, 
gražiai Ir tvirtai padaryta te* atarilo Ir JI gali atteku aat viso amžiau*.

M** teipgi turime visokiu ratzomu muština, augltezku, toakiazku te lietu visiku knygų, 
pranszant knygų katallogo sakyk kokio* k*lbo* kataliogo nori), daug visokiu tavom, padarome 

dėl kliaba ir draugyi—ia Karūna*, peeretl*. tenkins siekius, rabber (tampa* te tt. Kas pririša* 
10a. d*l prlsluntlmo kasitu. me* prisinntime dideli katalioga.

Plaigu* geriausiai yr* sluastl per Mon*y Order )•* paeito arba popieriais* pinigus regis
truotoje rromatoj*. Nlunoriaot mažiau kaip doleri, galim* sluesU paeitoj c. markams.

ScIenUOc Noteliy M't’g Co. Jo E. Cor. Wabash it. ud Rudolph rtreet, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Augutei Guod. T. pr°f Collin*.— 
bu džiaugsmu aprašau Tanu*- 

tai baujiena. tat nerandu lokiu 
Audžiu, idant gaire ilsu Tamistai 
aiuiekuvuti ui TaiuisKa (agelta 
ir vaistu*, kurie mane teip tnimte 
laiku pataisė Einas nusMlavimo 
[*i Ta*mi»ta ture jau daugely dak 
tarų, tat ne vien* tunu negeitajo. 
ęrt tel atsiliepiau prie gu-abriino 

■miiUa ir ju* mane in truuips 
laika nuteisė te. Taigi rudy ju kuž 
bara, kur* tik serga laksiu liga, 
reumaliimu ar vidurine liga, alaiii 
kreiptųsi pas praf Ovilias'*. u ta* 
tikrai pagelbės

Ona Nenselz
1310 Garden *t.. Hobokrn. K. J.

“AUSZRO8” L>r-tes fomiA-u, 
boMiniokinancztHi lietuvtazkai 

jaunuomenei.
Svecztai pat Juozapa DulbiBritl- 

ąeport, Conn.. >utne«e .................  • >1 65
Nuo krikzztynu pas R. Kuloka

Cuddy. P*, priaiuita per F. Styk-

________ / ktatr. Kitaltagnd j kjtaz ari** 
priti«M3lg »YKAI, tik M paertb

reikia panirti ai S CMtirt marka.

Z pi Sitai padekavonea:
’i» peuluriame keletą padėkavaata, • tokią turi— daugybą, tik dti atat— 

vieta* negalime visą patalpinti.
f ’ Rašau Jum* ką "Monareb” Januta tsss padare. Po nesiiojimul jo* asz
*' ' jaocilu.-isre.ku Ta juosta vra verta tiek aukso kiek JI sveria. Aureko-
H—mrmluuju Ja kė-kvieaam aerganciiam M. J. į t ari* Philipo. Keta

Ju*u juosta Issgyde mane u* k t lum* semsi drksvuju IVr jusu prissk-jlma aai nusikra- 
Cšlau ilga, kurios per 1b —tu mane kankino, ui k* aas visada aąte jus gerai >inekr«ia.u 

Jeigu reikjilajriĮaustos tai tik prislunsk savo adreso ir gausi ja. Mes padarysime tai, ča —

Meaareh Etaktre-tittteal Intlitate, Dep. L 1. 56-60 Wab«th Are. CHICAGO, ILL

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III
Mas užprašoma visus kenčiančiu s nuo užsisanėjusių Ilgų, nuo kuriij negalėjo išsigydyti, atsišaukti j musą gydynyčią Ir rftmi 

gyti musą NAUJA BUDA, kuris yra laikomas už neklaidingą.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedalioms ir šventadieniais nuo 10 lik iki 1 ' 
RODĄ DYKAI!

sinrk.il
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