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Karė Maskolijos su Japo
nija.

Nuo karės lauko rytinėj 
Azijoj ne ateina svarbių ži
nių; karė lyg apsistojo ant 
jūrių, ant sausžemio gi iki 
šiol svarbesnių susirėmimų 
ne buvo, kadangi maskoliai, 
kol nesutrauks visų savo pa- 
jiegų, stengiasi nesusitikti 
su japoniečiais, traukiasi at
gal prieš japoniečius.

s 1 Japonijos kariška laivyne, 
kuri pirma dabojo Portą Ar- 
thuro, iš ten prapuolė, ne
žinia dėl kokių priežasčių. 
Maskoliai stengiasi įkalbėti, 
kad ji mūšiuose turėjo dide
les nuotrotas, todėl ne drysta 
dabar bandyti stoti į mušius 
su maskoliška laivyne. Lon
dono gi laikraščiai tvirtina, 
jog paskutiniuose mūšiuose 
maskoliška laivyne teip di
deles nuotrotas turėjo, kad 
su ja japoniečiai visai nesiro- 
kuoja. todėl savo laivynę at
šaukė nuo Porto Arthuro ir 
nusiuntė kitur. Kur vienog 
yra dabar tie Japonijos ka
riški laivai, nežinia. Masko
liška gi laivyne teiposgi ne 
drysta apleisti Porto Arthu
ro. Gal būt, kad mūšiuose 
daug laivų likosi pagadytų, 
reikia juos dabar taisyti.

6 d. kovo priešais Vladivo
stoką. rytinėj Siberijoj, pasi
rodė penki japoniški mūšio 
laivai ir du kreiseriai ir pra
dėjo bombarduoti miestą ir

- aplinkines tvirtynes. Mas-

raporte paduoda, buk masko- ' 
liai nė jokių nuotrotų ne tu
rėjo, kadangi pripildytos ly- 1 
■dittu bombos ne expliodavo. 
Privatiškos vienog žinios pa
duoda. jog penki artileristai 
ir moteris vieno kareiviško 
inžinieriaus likosi užmušti. 
Ant japoniečių šūvių masko
liai neatsiliepė, matyt jų ka- 
nuolės nesiekė teip toli. Mas
koliai mena, kad japoniečiai 
bombardavo miestą tik norė
dami dasižinoti, kur ir kokias 
maskoliai turi kanuoles tvir
tynėse. Ištirti to ne pasisekė, 
kadangi maskoliai ant šūvių 
ne atsiliepė, o iš tos vietos, 
kur stovėjo japoniška lai
vyne, nė porto, nė tvirtynių 
ne galima matyti; ne galėjo 
japoniečiai matyti nė porte 

’ stovinčių laivų, todėl 
nežino, ar prie Vladivostoko 
stovi maskoliški kariški lai
vai ar Jų nėrą. Teip bent 
tvirtina maskoliai; gal būt 
vienog, kad japoniečiai daži- 
nojo ko norėjo; gal būt, kad 
jie savo mierius išpildė. Kur 
nuo Vladivostoko nuplaukė

• japoniška kariška laivyne, 
nežinia; čia ji vienog išbuvo 
tik vieną valandą.

Nuo sausžemio ateina vis 
prieštaraujančios apie pasi- 
krutinimus priešingų kariu- 
menių žinios.

Maskoliai drutina Antun- 
gą, kur stengiasi parengti 
pasipriešinimą japoniečiams. 
Į Peterburgą atėjo žinia, jog 

-y- _^2500 japoniečių, išsodytų ant 
ne., ’bikranto Plosken jūrių kojoj, 
norėj^traukia ant Musano ir Hun- 
H^į^chan. nuo kur tik 100 ang- 

| naudo^’'^^ mylių iki Vladivostoko. 
I vi8oki<Ai‘t pasipriešinimo, 1500 
| ^maskolių persikėlė perTumen 

upę. ->•
Laikraščiai praneša, buk 

u Sveaborge ir Kronstadte ja- 
)poiii>ki -įlipai likosi suareš- 
rimti. Kazaniaus ir Samaros 

Louitguberuijoj < /avo japonie- 
■■jgičius persirėdžiusius už toto- 
frų, riu.- prekėjus 
■®njuos dinamitą.
■FĮjtie japoniečiai 
BRj.žinkelių tiltus

apsunkinti gabenimą kariu- t 
menės į rytinę Aziją. , i 

Privatiški telegramai pa- 1 
duoda, buk ant Yalu upės, < 
ant rubežiaus Mandžurijos ir 1 
Korėjos, buvo jau gana dide- ] 
Ii susirėmimai, kuriuose buk 1 
didesnės maskolių pajiegos 1 
sumušė japoniečius, bet mas- 1 
kolių uuotrotos buk buvo 1 
teiposgi labai didelės. Pat- ] 
virtinimo žinios apie didesnį 
mūšį ant sausžemio vienog ] 
nėra nė nuo maskoliško, nė i 
nuo japoniško rando. Bei- i 
kia todėl manyti, kad dides
nio mūšio ant sausžemio dar 
ne buvo, galėjo būt maži J 
avantpostų susirėmimai, bet 
tie ne gali turėti nė jokios 
svarbos ant karės bėgio.

Į Tientsin atėjo telegra
mas, buk Mandžurijoj, ' po 
vadovyste japoniškų oficierų, 
susiorganizavo 30000 tungu- 
zų raitelių. Butų tai ištikro 
didelė paspirtis japoniečiams, 
kuriems trūksta labiausiai 
raitelių. Maskoliški laikraš
čiai praneša, buk japoniečiai 
iš Korėjos nuo šiaurių neį
stengė, dėl sniego, prisigriebti 
į Mandžuriją ir nuo rube
žiaus turėjo grįžti atgal; buk 
trečia dalis tų kareivių ser
ga-

* Korespondentas Londono 
laikraščio „Times" garsina, 
buk maskoliai ne paiso ant 
neutrališkumo Chinų: masko
liškos patrolės esančios išil
gai geležinkelio iki Didžiam- 
jam marui, taigi iki rubežių 
Tikrųjų Chinų. Laikraštis 
kalbina japoniečius daryti tą 
patį ir karėj ne paisyti ant 
neutrališkumo Chinų. Jei
gu tai teisybė, ką paduoda 
,,Times”, tai maskoliai vėl 
sulaužė Amerikai duotą pa
žadėjimą. kad karėj ne su
laužys Chinų neutrališkumo. 
Maskoliams mat teip lengva 
savo žodį sulaužyti, kaip šun 
dešrą praryti.

Prancūzija apreiškė, jog 
vien tąsyk gelbės Maskoliją, 
jeigu japoniečių pusėj atvi
rai stotų Chinai. Jie vienog 
oficijališkai nereikalauja kiš- 
tiesi į karę, bet liuosnoriais 
gali sndrutinti japoniečius; 
ir dabar antai chiniški neva 

1 plėšikai, maskolių praminti 
chunchuzais, po vadovyste 

' japoniškų oficierų. ardo gele
žinkelį Mandžurijoj, užpuldi
nėja ant mažesnių maskolių 
pulkų.

Paryžiaus laikraštis „Ma- 
tin” praneša, buk Maskolija 
stengiasi iš Maskolijos, Pran
cūzijos ir Vokietijos sutverti 
vieną ryšį, prie kurio, atėjus 
reikalui, prisidėtų dar Au
strija ir Italija, prieš Japoni
ją ir ją remiančias anglo 
saksiškas tautas, taigi Suvie
nytas Valstijas ir Angliją. 
Jeigu' Vokietija prie tokio 
ryšio pristotų, tai,žinoma, da
rys tą ne dykai, bet už para
mą Maskolija turės gerai už
mokėti, klausymas tik kuom?

Berlyno laikraščiai prane
ša. buk Maskolijos lenkai no
ri pasinaudoti iš sunkaus 
Maskolijos padėjimo ir iš
traukimo didesnės dalies ka- 
riumenės iš Lenkijos ir Lie
tuvos, pasikelti prieš masko
lius. Žinoma, lenkai nesi
rengia pasikelti, nes yra dar 
Lenkijoj ir Lietuvoj daugiau 
maskoliškų kareivių, negu 
reikia ant suvaldymo pasikė
limo; lenkai galėtų tik tąsyk 
pasikelti, jeigu ant numeti
mo caro despotizmo pasikeltų 
ir Maskolijos gyventojai. Ro
dosi vienog, kad vokiški 
laikraščiai ne be pamato lei
džia paskalą apie Lenkijos 
pasikėlimą. Laike lenkų pa
sikėlimo 1863 m. Birmarck 
siūlė maskoliams pagelbą ant

suvaldymo lenkų, sutraukė! 
net kareivius ant rubežiaus, 
laukė vien, kada maskoliai 
daleis tiems kareiviams užim
ti Lenkijos dalį iki Vislai. 
Iš čia,sykį išaiviešpatavę, jau 
vokiečiai nebūti) išsinešdinę. 
Prie Aleksandro III, kada 
karė terp Maskolijos ir Vo
kietijos rodėsi neišvengiama, 
Maskolija, ant užganėdinimo 
Vokietijos, buvo pasirengusi 
pasiūlyti jai Lenkiją iki Vis
lai. Ar tik dabar ne tą |>atį 
siūlo Maskolija vokiečiams 
už pagelbą, Jeigu apart Japo
nijos, reiktų kariauti dar su 
Anglija, Amerika ir su Chi- 
nais? Maskolijai Lenkija 
tvirtumo ne priduoda, nu
vargę ekonomiškai maskoliai 
neįstengia lenkystės perga
lėti, kadangi ant to neužten
ka rando prispaudimo, bet 
reikia ir tautos prisidėjimo, 
o maskoliai kovoti ir perse
kioti kitus pats nemoka, pa
lieka viską savo randui. Be 
gailesčio maskoliai išsižadstų 
dalies Lenkijos, likusią dalį 
butų lengviau sumaskoliuti, 
negu visą. Žinoma, dykai 
savo valdybos ne duos kai
mynui, bet už svarbią pagel
bą karėj galėtų tą padaryti.

Dabar Vokietija atvirai re
mia Maskoliją, rodo jai savo 
simpatiją, daboja net, kiek 
gali, kad neužgimtų maišatis 
ant Balkanų pusealio. Ka
rės pradžioj daugumas Vo
kietijoj laikraščių išreiškė 
simpatijas Japonijai, dabar 
tie pats laikraščiai ant syk 
perėjo į Maskolijos pusę. Tas 
galėjo atsitikti tik ant pri
sakymo rando. Remti gi 
Maskoliją, be savo naudos, 
Vokietija ne turi nė jokio 
reikalo, nes
Maskolija bus pavojingesnė 
Vokietijai. Jeigu todėl ly
giai randas, kaip ir laikraš- 
čiri remia Maskoliją, tai, ma
tyt paskutinė už |>aramą 
kuo svarbiu užmoka.

ginklus ir laikytųsi vienybėj, puolikai ant Beliano turėjo 
tas iš tikro galėtų atsitikti. arabišką piktumą.

Pasikėlėliai pietinės Afri- Vilniuje siautė gana dide- 
kos vokiškose valdybose dar; lis gaisras K i rsnerio pardavi- 
uesuvaldyti galutinai,bet vq-Inyčiose. Tavorų labai ina- 
kiečiai jau ant tiek Į>aėmė vir-Ižai Įiasisekė išgelbėti: buvo 
šų, kad tą suprato ir pasikėlę P®rdavinyčioj tavorų už 15- 
čiabuviai. Jie stengiasi už- pM rub., sudegė Jų už 12000 
mėgsti tarybas su vokišku ru .1’^ '
gubernatorių aut viaiiko,. Vdmuje m.mtvBr? komite- 
■maldavimo; gubernatorių, ita" Snkim^okų ant naudo, 
ant to buvo eutikę., bet gavo į .utei.tų karėj
priMkymt i» Berlyno per- karelV,U-
traukti taryba., kadangi, pa- či'1B ,\aro “^'nanymu. tai 
gal ciecoriau. Wilhelmo nuo- earl’ala,k,° išeiga, bet ji.aa 
mone: reikia pirma pa8ike. ™ >»at nepildo. Vii-
lėliu. nubau.U ui pa.ikėlim,, nl“> kondt-t".I ko-
o pankui, girdi, galim, bu. 'ni1^1Uk<*‘ P"™*'" k« 
kalbėti apie kokia. no„ u. «"kiėka. kunigą., kanaunin- 

. kasbadowski, teijkosgi liutero-
ryPietinėm Afrikoe angliško- n‘'lka“ P«’tx>riu. Li... Komite- 
M valdybom ataibuvo rinki- ,aa l’ISku. Į vi-
mai. Iki Šiol išrinkdavo dau-1“’ L,et,lv<? F“!*”’ 
giau būrų negu anglijonų; 
šįmet gi išrinko anglijonų 
daugiau. 1 
tiniu likosi paskirtai garsus 
D-ras Jameeon, kuris savo 
laike, kaip! plėšikas, su gau-

damas perskaityti bažnyčiose 
paraginimus prie aukų. Tei- iniHAIVVJ d 1*5 1 Ijiru'6 

Mini.terių ĮWrdė- kva,li caro »**im.ny.
mai ne gali mums r u {tėti, bet 
ne privalome užmiršti, kad 

T ' Įterp išsiųstų į karę kareivių
yra daug musų brolių lietu- joms huosnorių sandaros lai-r. , “

ke buvo ntpaolv ant Tr-uJ"’!'*""”“ reikalinga bu. 
va.li.iw, bet .u virti. «vo P*^1'“ Be ah**>‘,ė'‘ P“* 
lionnoriai. liko.1 būrų paini- “»ak*’P"’
ta.. Vietoj JĮ .urtudyti kai ‘'U7.OJ,!, t
po plėšiką, ką padaryti turė-l 
jo tiesą, Transvaaliaus pre
zidentas Krueger išdavėjams- ] 
šoną Anglijai, kuri pažadė-l 
jo nubausti. • I 1

Balkanų pusžalis.
Ant Balkanų pussalio pa- 

si kėli mas apima visdideaniua 
plotus. Kaip dabar pasiro
do, be pamato buvo pasigyri-

I šen i u j, bet visgi šiek tiek 
liks ir sergantiems karei
viams. Žinoma, butų ge
riau, jeigu norinti aukauti 
be tarpininkystės caro urėd- 
ninku galėtų sušelpti lietu
vius kareivius, bet tas Mas 
kol i joj yra negalimu.

Telegrafai paliovė priimi
nėti per Siberijų privatiškus 

^telegramų- rytinę Aziją,
mai Tnrkijo. rando, buk .l.T™*"* f>nx-njo« tolngrafa.

užmušystos 3. Negyvėlių ra
do 2. •

Vagystų papildyta 10. Pa
vogė daigtų už 640 rubl., ga
tavų pinigų 2003 rubl. Ark
lių pavogė 35.

Ką žnioilėN skaito Kauno 
gubernijoj?

Pagal pačto atskaitą: 1893 
m. į Kauno guberniją atėjo 
10571 egzempliorių visokių 
laikraščių, 1898 m. Jau 14345 
egz.. 1901 m. — 16868 egz. 
1092 m. -j- 17860. Taigi 
skaitlius laikraščių abonentų 
per 10 metų (įasidaugino ant 
70%. Iš maskoliškų laikraš
čių daugiausiai skaitytojų 
turi „Birzevija Wedomosti:” 
1898 m. jos Kauno guberni
joj turėjo 1787 abonentus; 
1901 m. — 2777; 1902' m. — 
abonentų skaitlius sumažėjo 
iki 2103. San vairinis laik
raštis „Niva” 1893 m. turėjo 
364 abonentus, 1898 m. Jau 
1114, 1902 m. nupuolė iki 
784. Labiausiai sumažėjo 
skaitlius abonentų fanatiš
kiausiu maskoliško laikraščio 
,,8vet,” kurio 1900 m. buvo 
1062 abonentai, 1901 m. — 
620, 1902 m. 538. ,,Novoje 
Vremia” per visą dešimtme
tę palaikė savo abonentus, 
kurių yra apie 200. Iš Len
kiškų laikraščių daugiausiai 
abonentų turi „Gazeta 8wią- 
teeina," kuri turėjo .1902 m. 
470 abonentų; „Kraj" 369;

sti kaip Maskolijoj, bet jų 
tautiška dvasia miega. Ro
dosi vienog ir čia iš palengvo 
lietuviai pradeda atbusti, ir 
vietiniai laikraščiai, nors ne 
drąsiai, pradeda viengenčiusITas ateiti ko^feario 1 dieną, 
budinti, aiškinti jiems parei-ĮMat, pernai^rieš adventus, 
gas. Antai išeinanti Tilžėj 
,,Nauja Lietuviška Ceitun- 
ga,”sako: „svarbiausia musų 
šiądieniška pareiga yra: visa 
širdžia garbint kas lietuviš
ka; o jeigu kas paniekinimo 
veria, tai dešimti kartų ap-Įsigėrę. F 
svarstykite, kol paniekinsite, j akįs aptemo ir viens kito ne- 
Ypačiai garbėj reikia laikyti I bepažinojo, pradėjo vaidytis 
lietuvišką kalbą.

Pereituose metuose masko
liškosios pusės lietuvis Gu
daitis iš Tauragės ir Nedis, 
terp Ragainės ir Pilkalnio 
užpuolė ant darbininko Da- 
nuševskio. Užtai sūdąs abu
du užpuoliku nusudijo ant 6 
metų kalėjimo.

Kaime Braižuose rado už
muštą našlę Zydaitienę. Kai
po nužiūrėtas užmušėjas liko
si suimtas jos locnas sūnūs 
Jurgis.

14 d. vasario Tilžėj, Šovė- 
jų Bute, atsibuvo lietuviška 
šventė, kurioje dalyvavo 
daug lietuvių. Vietinė dai- 
norių draugystė dainavo lie
tuviškas dainas.

Nutarta Tilžėj statyti nau
ją liuteronišką bažnyčią. Lie
tuviai reikalauja, kad prie 
jos butų lietuvis pastorius, 
kadangi prie

viso jo pasistengimo atsilai
kyti prieš policijų. Kliųbas 
jo, karį jis pernai paveržė 
nuo 8ilvertown’o lietuvių, ta
po policijos sūdo uždarytas.

Metas XII

parengė jisai, žinoma ant sa
vo naudos, balių. Parsitrau
kė iki valiai degtinės ir alaus 
ir Pranų Vaitkevičių su savo 
kapelija. Žmonės šoko, gė
rė ir linksminos pakol ne|»a-

Bet kada jau vargšų. ,

Į ir peštis. Kadangi nenuora
mos net perdaug jau buvo 
įtūžę, tai Žemalauckas parsi
kvietė, numalšinimui jų,poli- 
cijantus, kurie, žinoma, karš
tuolius išvijo iŠ Kliubo. Tuo 
vienog rūpestingumas polici
jos neužsibaigė: radę kelis 
ant gatvės besivaidyjant, su
areštavo ir nugabeno į lako- 
Įją, {taškui, žinoma, į sūdą, 
kur turėjo užsimokėti už 
nakvynę. Ir užmokesčiu po
licija nepasiganėdino, o nu
sprendė dabot Kliubą. kad 
persitikrinti, kas jame deda
si. Viršininkas policijos 
Fowl pastatė sargybą: kelis 
detektyvus, kurie turėjo su
skaityti, kiek žmonių įeina ir 
kiek kokiame padėjime — 
išeina. Persitikrinę, jog gir
tų daugiau išeina negu blai- 
vų, išėmė ,,warant’ą” ant 

1 užpuolimo. Per kalėdas. 25 
|d. gruodžio, kada ir vėl buvo 

s balius, įsiveržę į 
Kliu ajffe 30 pbiškais. 
vedamų savo viršininkių, 
skaitė visus nesąnarius ir uK—

naujos parapi- 
aolinkiniai

dabar 32 dakta-
kaimai.

Tilžėj yra
laikraščių, nors palengva, 
bet nuolatai didinasi. Iš lat
viškų laikraščių labiausiai iš
siplatinę „Latweešu Avizis” 
ir „Tevis.” Apie skaitlių 
abonentų {lietuviškų laikraš
čių žinių nėra, 
tuose laikraščių 
buvo: miestuose 
kaimus ir dvarus 6869; 
1901 m.-r-miestuose 8327, 
kaimuose 8545; 1902 m. — 
miestuose 8193, kaimuose 
9667. Ateinanti laikraščiai 
šiteip skirstosi: 67% masko
liškų, 24% lenkiškų, 3% žy
diškų ir 5% vokiškų ir latviš
kų.

sant ant to
Kepai - 

------------- tarų skait
liaus, visokį prigavėjai iš gy
dymo dar gerą traukia pelną: 
antai garsus stebuklingas gy
dytojas Schroetter per san- 
vaitę turėdavo po 4000 ir 
daugiau ligonių, kuriems, ži
noma, jų ligose nepagelbėjo.

Prūsų Lietuvos Konserva
tyvų Dr-tė pradėjo agituoti 
ant prikalbinėjimo lietuvių 
protestuoti prieš užsimany- 
mą valdžių, kurios stengiasi 
uždrausti visokius susirinki
mus. ant kurių kas norėtų 
vartoti kitokią negu vokišką 
kalbą.

Netoli Drongovskio, bė
gantis į Ragainę trūkis užbė
go ant skersai važiuojančio 
vežimo ir jį sudaužė.

Mažuose Tauerlaukiuose, 
netoli Klaipėdos, vagiliai pa
vogė vienam ūkininkui du 
arkliu. Rado juos netoli 
Klaipėdos ant pievos jau pa
balnotus, matyt, vagiliai no
rėjo su jais dumti į Maskoli-

Maskoliškas kontrabandne- 
šis ties Bajorais buvo suderė
jęs su rubežiaus sargu, kuris 
už pinigus sutiko kontra- 
bandnešį perleisti. Tuom 
tarpu, Jam einant, iš kordono 
atjojo vyresnysis ir pradėjo 
gaudyti, bet nusigandęs šū
vio arklys, parpuolė ir teip 
sunkiai sumankė caro tarną, 
kad jį reikėjo gabenti į Ii- 
gonbutį. Ant šūvių iš kor
dono atbėgo daugiau raitų 
sargų ir kontrabandnešį teip 
sumušė, kad ir tą reikėjo ga
benti į ligonbutį.

Prūsų Lietuvoj prezidente 
likosi išduotas padavadyji- 
mas, kad miestuose karčemos 
butų uždarytos ne vėliau 
kaip 11 vai. vak. Iki 11 vai. 
ant pasigėrimo yra [pakakti
nai laiko.

valdžių užimti. Į rytinę Azi
jai dabar galima siųsti tele
gramos tik per Persiją ir per ( 
užr u helius, kas, žinoma, daug , 
kaštuoja. Ant Siberijoe ge
ležinkelio toliau už Irkucko 
visai ne priima privatiškų 
pasažierių, kadangi geležin
kelis užimtas vien gabenimu 
kareivių ir visokių karei
viams reikalingų daigtų: ge
ležinkelis ne priima ant per
gabenimo nė tavorų siunti
nių.

Laike dievmaldystosAušros 
Vartų koplyčioj nesugauti 
vagiliai iš kelnių kišeniaus 
atėjusio pasimelsti Maksi
mo vskio ištraukė inašnelę su 
600 rublių. Mat vieni eina 
ant dievmaldystos melstiesi, 
kiti gi tuštinti besimeldžian
čių kišenius.

Visose Vilniaus bažnyčiose, 
cerkvėse, sinagogose, net ma- 
hometoniškame mečeteateibu- 
vo dievmaldystos, kad Dievas 
l>adėtų maskoliams sumušti 
japoniečius. Mat visų tikėji
mų bažnyčios |>astojo įnagiu 
caro tarnų, perėmėju jo kvai. 
lų, besočių užsimanymų. Ką 
gi Lietuvai pikto japoniečiai 
padarė? Nieko. Carpalai- 
kis. su rujoms savo tarnų, yra 

į juk bjauriausiu persekiotoju 
visų nestačiatikių ir nemas- 

į kolių ne vien Lietuvoj. Ar- 
, gi žydai greitai užmiršo pa

rengtas valdžiųKišineve sker- 
. dynes? Kam gi veidmainiau

ti.- Visi juk numano, kad 
doras žmogus negali geisti 
pasisekimo savo skriaudėjui, 
o maskoliškas randas yra 
biauriausiu sriaudėju visųLie 
tu vos gyventojų.

baniečių Įtasikėlirnas likosi 
suvaldytas: sultano jenerolai 
ne tik albaniečių ne suvaldė, 
bet priešingai,prie jiasikėli- 
mo pristojo tik dar daugiau. 
Albaniją ištikro dabar valdo 
ne sultanąjenerolai.bet pasi
kėlę albaniečiai: turkiška ka- 
riumenė laikosi tik miestuose 
ir tvirtynėse. Tas pats yra 
ir Macedonijoj, kur prie pa- 
sikėlėlių pristoja vis daugiau 
gyventojų. Negeriau yra 
Arabijoj. Azijatiškose Tur
kijos valdybose ramumo nuo 
seniai ne buvo: čia kurdai 
užpuldinėja ant aplinkinių 
tautiškų gaivalų, ypač ant 
krikščioniškų armeniečlų.

Berlyne, kur prieš japo
nišką karę užtikrino, kad ka
rės ne bus, dabar kalba gerai 
prietikius pažįstanti urėdnin- 
kai užrubežinių dalykų mini
sterijos, jog nėra vilties, kad 
galėtų apsieiti be karės terp 
Turkijos ir Bulgarijos,
vienog teip apsirikti, kaip 
apsiriko ant Jajionijos, bet 
sanlygos teip susideda, kad

i karė rodosi neišvengiama; su 
Bulgarija gali susidėti Serbi
ja. Rods karalius Serbijos

: pranešė Austrijos randui, 
kad nesi kiš į maiš-

i tus ant Balkanų pussalio, bet 
Austrijoj visi žino, kad kara-

■ liūs Petras savo viešpatystėj 
[ nė jokios įtekmės ne turi; ką 
, nori, tą su juom daro jo loc- 

ni oficierai, o tie geidžia ka- 
» rėš, per ją tikisi nuvalyti sa- 
i vo garbę, suterštą dėl užmu

šimo karaliaus Aleksandro.

Gal

Isz Lietuvos

patžudysčių 2, vaikžudystė l,]nės ne teip valdžių prispau- rėjo teisybę: nežiūrint ant

kolonijas 
viešpaty- 
kadangi

1898 me- 
abonentų 
7476, po

Iš Prūsų Lietuvos.
Prūsų Lietuvoj, nors žrao-

urt

ir rado pas
Mena, kad 
norėjo gele- 

griauti, kad Matyt už

susidrutinusi

Vidurinė ir pietinė 
Amerika.

Revoliucija republikoj San 
Domingo dar su visu nepasi
baigė, bet palaikantis revo
liuciją jenerolas Jimenez 
laikosi jau labai silpnai, jis 
nedrysta užpuldinėti ant di
desnių miestų. Neužilgio 
ateis laikas, kad jis turės 
dumti ant kokio neutrališko 
krašto laivo, arba pasiduoti 
pergalėjusiam jį randui.

Naują Panamos republiką 
už neprigulmingą pripažino 
jau Meksiko, teiposgi svar
biausia pietinės Amerikos 
Chili republiką. Toj naujoj 
republikoj dabar ramu ir 
Columbija, rodosi, nesistengs 
ją suvaldyti, pasiganėdįs ko
kiu atlyginimu.

Laikraščiai praneša, buk 
viduriuose republikos Uru- 
guay buvo smarkus mušis terp 
rando ir revoliucijonierių, ku
riame revoliucijonieriai liko
si sumušti ir išvaikyti, todėl 
revoliuciją buk galima laiky-, 
ti už galutinai pergalėtą. 
Žinia ta vienog paeina nuo 
rando, todėl jai ne su visu 
galima tikėti.

Vilniaus.
Ant priemiesčio Lukiškių, 

einant su savo draugu ūki
ninkui Trakų paviečio Belia- 
nui, ant jo užpuolė keturi 
apsiginklavę su peiliais vy
riškiai ir Belianą gana sun
kiai subadė. Ant riksmo už
pulto, atbėgo policistas ir na
mų sargas ir jiems pasisekė

• ’ • *

Afrfka.
Turinčias savo 

vakarinėj Afrikoj 
stes apėmė baimė,
mat visos mahometoniško ti
kėjimo Afrikos tautos ren
giasi pasikelti prieš europie
čius. Kunigai mačetuose už
tikrina klausytojus per pa
mokslus, jog baldveidžių 
viešpatavimo dienos baigiasi; 
pasikėlę mahometonai suvys 
juos į jūres, kur pražus ne- _____ o
kenčiami europiečiai. Jeigu suimti du užpuoliku, Macke- 
mahometonai turėtų gerus] vicią ir Komarą.

Iš Vilniaus gubernijos.
Antroje pusėje sausio šių 

metų Vilniaus gubernijoj bu
vo 32 gaisrai, kurie užgimė: 
nuo neatsargumo 3, nuo ne
gerai įtaisytų ir nevalytų ka- 
kaminu 3 ir nuo nežinomų 
priežasčių 26. Visuose atsi
tikimuose ugnelė pridirbo 
blėdies aut 22930 rub.

Netikėtų mirčių buvo 3,

Bažnyčiom Lietuvoj.
Vilniaus gubernijoj stačia- 

tikiškų parapijinių cerkvių 
yra 169, ne }>arapijinių 209, 
klioštorių:4 vyriški ir 2 mote
riški su 163 zokoninkais ir 
zokoninkėms. Katalikiškų 
bažnyčių yra 369, liuteroniš
kų 4, kalvyniška 1, mahome- 
toniškas mečetas 1. karaimiš- 
kos sinagogos 2, žydiškos si
nagogos 323.
‘ Kauno gubernijoj: stačia- 
tikiškų cerkvių yra 46, para
pijinių 33. vyriški klioštoriai 
2 su 48 zokoninkais, liutero
niškos kirkės 32, kalvyniš- 
kos 7. mečetas 1, katalikiškų 
bažnyčių 619, žydiškų sina
gogų 394.

Grodno gubernijoj: stačia- 
tikiškų cerkvių yra 439, pa
rapijinių 324, vyriškų klioš- 
torių 3, moteriškas 1 su 130 
zokoninkų ir zokoninkių. Ka
talikiškų bažnyčių yra 94, 
liuteroniškų 15, kalvyniškų 
3, žydiškų 382.

Minsko gubernijoj: stačia- 
tikiškų cerkvių yra 862. pa- 
pijinių 543, vyriški kliošto
riai 4, moteriškas 1 su 150 
zokoninkų ir zokoninkių. Ka
talikiškų bažnyčių 205, liute
roniškų 6, kalvyniškų 5, žy
diškų sinagogų 460.

Vitebsko gub.: stačiatikiš- 
kų cerkvių yra 426, vyriškų 
klioštorių 4, moteriški 3. Ka
talikiškų bažnyčių 230, liute
roniškų*! 1, žydišku sinagogų 
252.

Raporte, paduotam sodžiai, 
buvo pasakyta, kad užtikę 
Kliube47 vyriškius ir 31 mo
terį, iš kurio skaitliaus 21 
vyriškis buvo girti, o iš mo
terų, blaivų nė vienos nera
dę. Sudžia tai išgirdęs, lie
pė tuoj aus uždaryti K Ii ubą ir 
sustabdyti laisnį ant 12 mė- - 
nėšių. Žema la nekas gana
stengėsi išsiteisinti, bet nė 
jam, nė jo liudininkams su
džia nepatikėjo.

Teisybė, šitame dalyke 
„priešais vėją nepaputė,” bet 
ar verta buvo ,,pusti?!” Man 
rodos, kad ne viena šeimyna 
bus ramesnė, pakol Kliubas 
bus uždarytas ir abejoju, ar 
bandys kas „pusti” kitą me
tą, nes,turbut, daugumas jau 
bus nuo panašausKliubo ma
lonių „atsiputę.”

Žingeidus.
Nedėlioję, vasario 14 d. 

š.m., Kooperatyviška Drau
gystė „Lietuva” - 
susirinkimą. Tai 
trečias jos šįmet 
mas. Ant pirmo

laike savo 
buvo jau 
susirinki- 
tapo nu

spręsta: Draugystės nenai- 
kiti, ©.išrinkus komitetą, to- 
liaus apie ją darbuotis. Į 
komitetą liko išrinkti sekan
ti Draugystes sąnariai: K. 
Verbunas — prezidentu, A. 
Krajauckas — sekretorių ir 
A. Petraška — kasieriu; K. 
Pilėnas, J. Balaika ir kiti 
paprastais komiteto sąna- t 
riais. Už apleidimą draugy
stės reikalų, V. Grybas tapo, 
daugumu balsų, nuo urėdo 
prezidentystes prašalintas ir

Iš Londono. '
,,Priešais vėjų nepapūsi”— 

sakydavo Kazimieras Žeroa- 
lauckas, išgirdęs jaunus vy 
rukus besiginčyjant apie ne
dorus didžturčių pasielgimus 
su darbininkais. Ir jis tu-

išbrauktas iš sąnarių knygos, 
be tiesos prigulėjimo į drau- | 
gystę. Ant antro susirinki
mo tapo išmokėtos akcijos vi
siems akcijonieriams, su pri
gulinčiais jiems nuo akcijų 
vertės nuošimčiais. Ex-prezi- 
dentas Grybas, atėjęs atsiimt 
savo dalies, pakėlė liarmą, 
reikalaudamas, kad Draugy
stė jam išmokėtų ir mėnesi
nius, kuriuos buvo įmokėjęs, 
bet jam tas nepasisekė, nes 
draugystės įstatymuose yra 
aiškiai pasakyta,jog: 1, drau-
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gystei iširus, mėnesiniai mo
kesčiai nebus sąnariams grą
žinami, nes tie pinigai turi 
būt sunaudojami ant reikalų 
draugystės ir 2) draugystei 
iširus — likusiejie kasoj pi
nigai turi būti pavesti tam 
tikrai organizacijai, kurios 
mieriu yra — šelpimas tau
tiškų mnsų reikalų. Menką 

■ vienog įspūdį ant Grybo pa
darė tas paaiškinimas, nes ji
sai neperstojo siutęs. Paskui 
p. Pilėnas pakilo ir paklausė 
Grybo, ką jisai mieli ja apie

- ,,Šviesos Draugystę,” kurios 
buvo finansų sekretorium? — 
— ,, Aš‘nieko nežinau! — a t- 

j šovė Grybas.
Kad atnaujinti jo ap

temusią atmintį, p. Pilėnas 
užklausė jo, ar jisai dar pa
mena pravardę tūlo p. Pran
ciškaus Žemaičio!

— O tai kasi! — užkrausė 
llmia į

— Toks tai yra dalykas;p. 
Žemaitis, iškeliaudamas į A- 
meriką, atnešė čia į Draugy
stę visas Šviesos Draugy- 

! stee” knygas ir kvitas ir įduo
damas man jasias, pasakė, 
kad jisai> nors ir kasierius, 
bet Draugystės pinigų netu
ri, 'nes tie pinigai randasi 
pas sekančias ypatas: pas p. 
Grybą apie 30 šilingų, pas 
buvusį sekretorių p. Bruževi- 
čią, dabar Amerikoj, 17 šil. 
ir pas p. L. Topilaitį apie 27 
šil., kuriuos jie nuo vieno 
baliaus pasisavino. Tokiu 
budu pasidaro 74 šil., kurie 
turėtu rastis draugystės kaso
je, o ne privatiškose rankose, 

-nes tie pinigai buvo mokami 
ne ant to.kad kas juos sau į ki
šenių įsidėtų, bet dėlto, kad 
jie butų apversti ant to, ant 
ko jie buvo paskirti — ant 
apšvietimo reikalų.

Grybas ant to neatsakė 
nieko. (Apie šitą reikalą 
bus svarstyta ant ateinančio 
susirinkimo Koop. Dr. ^Lie
tuvos,” nes „Šviesos Draugy
stė” dar 1902 m. susiliejo su 
pirmąją). Dar pasivaidyjęs

arba kada nors po tam. To
kių ražtų, koki tąsyk pasiro
dydavo „Goloae,” „Poriad- 
ke,” ,, Ruse kam e Kurjere,” 
„Sovremennoee Iivestijeee,” 
net „PeterburgBkoeeVedomo- 
stene' dabar ne matyt, už 
tokius raštus dabar laikraštį 
gal ant visados uždarytų. Ir 
asabiška žmonių laisvš buvo 
didesnė; net už uždraustus 
raštus tąsyk neeodino žmonių 
| kalėjimus, ne trėmė į Sibe- 
riją, daugiausiai jeigu tokius 
raštus atėmė.

Reikia todėl tikėti, kad ir 
laike dabartinės karės su Ja
ponija Maškolijoe valdžios 
bus Švelnesnės, liausis erzini
mų ir persiklojimų, kadan
gi Japoniją nelaiko už men
ką priešą; besistengiant, rei
kalaujant, žmonės nuo val
džių gal ne vieną galėtų iš
reikalauti ir tai tokį daly
ką, kokio sandaros laike ne
išreikalaus. Ir Lietuvos 
žmonėms priderėtų ne pra
leisti progos. ■ Dabar Lietu
vos miestai ir valščiai siunčia 
carui vien nužemintus linkė
jimus, kad Dievas padėtų ja
poniečius sumušti, kurie lie
tuviams nieko blogo nėra pa
darę. Neužtenka vienog to
kių linkėjimų. Musų tauta 
turi ir reikalus, kuriuos da
bar parankiausiai valdžioms 
perstatyti su atsakančiu iš- 
motyvavimu. Ką dabar ga
lime išreikalauti, to pasibai
gus karei ne padarysime, ka
dangi tąsyk valdžios reikala
vimo ne klausys. Ką dabar 
apturėsime, tą ne lengva bus 
atimti. Dabar butų gera pro
ga pradėti reikalauti ir su
grąžinimo spaudos; tą galėtų 
daryti valsčiai ir privatiskoą 
ypatos, kurios gali prašyti 
išleidinėjimo visiems reika 
lingo laikraščio. Jeigu, pa
veikslą n, ‘ reikalauti daleidi- 
mo išleidinėti laikraštį ūži- 
mautiems urėdą pavojinga, 
lai- juk 'liek Maskolijoj yra 
nuo valdi! 
gulinčių 1
advokatų, __
jie negali pabandyti! Nė 
valščių, reikalaujančių spau
dos, nė privatiškų ypatų, pra
šančių daleidimo išleidinėti 
laikraAtį už tai nieks ne baus; 
tegul todėl tik prašo. Rei
kia vien sykį išsižadėti ne
rangumo ir atgalimo, prie ko 
teip paprato tėvynėj lietu
viška inteligencija. Pavo
jaus čia nė jokio nėra.

Apart spaudos, valščiai 
gali išreikalauti ir mokinimą 
lietuviškoj kalboj liaudės 
mokyklose. Tegul tik ban
do; ant to dabar geriausia 
proga, ją praleidus, kita gal 
greit -peatsitikti. Tą reikia 
atlikti jau tėvynės lietu
viams, svetur gyvenanti ne 
daug gali pagelbėti, tie ga
li vien raginti užsnudu- 
sius, nerangias tėvynės bro
lius, ypač gi tenykščią 
viską inteligenciją.

į ft vaikinai nuzinuodino.
$tellwbll, Ind. Ter. šitame 

mieste penki jauni vaikinai pasimi
rė nuo girymo limonų extrakto, o 
daug yra dar pavojingai sergančių.

LIETUVA
Badas terp tndljonu.

St. Paul, Min. Terp indijonų 
Minnesotoj didelis vargas, kanki
na juos badas ir ligos, ypač rau
plės. Isle de Cross 60 indijonų 
pasimirė nuo rauplių. Dėl bado

Beikalauja pakėlimo alfu. | indijonai apleidžia apgyventas vie-
Washington, D. C. Senatorius 

Gallinger reikalauja pakilimo al
gų: prezidento iki 75000 dol., nie
ko neveikiančio vice prezidento iki 
15000 dol., kongreso kalbėtojaus 
iki 12000 dol., senatorių ir kongre
so sąnarių iki 8000 dol. ant metų. 
Politikieriai mat apie savo reikalus 
gana rūpinasi.

Niuinuodlno nuo spirito.
New London, Con. Keturi ka

reiviai Suvienytų Valstijų artileri
jos Terry Forte pasimirė, o du dar 
sunkiai serga nuo spirito ištraukto 
iš medžių, kurį jie gėrė. Spiritą 
jie gavo nuo vieno barzdaskučio, 
kuris persergėjo kareivius, jog yra 
nuodingas, bet jie nenorėjo tikėti. 
Barzdaskutys likosi suareštuotas.

Ssalczial ir h n lėgo darganos
Svperior, Wis. 2 d. kovo šito

se aplinkinėse siautė sniego dar
ganos. Šaltis buvo 6 žemiau ze- 

Sudai ir mokyklos buvo už
daryti. Sniego darganos siautė 
visam šiauriniam Wisconsine. Vė
jas putė su greitumu 50 mylių į 
valandą. Vėtros ir sniego darga
nos Šiautė teiposgi šiauriniame 
Michigane, Minnesotoj ir Nebras- 
koj. Ilgai mat šįmet laikosi žiema 
ir Šalčiai Amerikoj; Europoj yra 
daug šilčiau, antai Vokietijoj gan
drai parlėkė 14 d. vasario.

tas, nešdinasi kitur ir platina rau
ples apskričiuose, kur jų dar ne
buvo.

St. Paul, Min. Badas terp 
Cbippewa indijonų teip didelis, 
kadžerp jų pasitaiko net žmogė- 
dystė: vienas indijonas papiovė 
savo pačią ir dukterį ir jų mėsa 
maitinosi. ' Randui priderėtų su
šelpti baduojančius, bet tankiai 
rando ant sušelpimo paskirti pini
gai nuskęsta dalinančių pašelpą 
politikierių kiŠeniuose.

darbo va*

800 vežė- 
reikalauja

ro.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Princkton, Ky. Netoli nuo čia 

susimušė du trukiai. Prie to vieno 
trūkio vedėjas likosi užmuštas, o 
konduktorius ir pečkurys mirtinai 
sužeisti.

Roulksburg, W. Va. Netoli 
nuo čia iššoko iŠ rėlių trūkis. Prie 
to viena ypata likosi užmušta, o 
viena mirtinai sužeista.

Clkveland, Ohio. Netoli Iron- 
dale, ant Cleveland & Pittsburg 
geležinkelio, susimušė du trukiai. 
Prie to 8 ypatos likosi užmuštos, 
o keturios sunkiai sužeistos.

Marchheld, Wis. Ant
consin Central geležinkelio susi
mušė du trukiai. Prie to du trū
kio tarnai . likosi užmušti, o. du ta
po sunkiai sužeisti. Abiejų trukių 
lokomotyvos išbyrėjo.

Jefferson City, Mo. Ant Mis- 
souri Pacific geležinkelio, tunelyj 
netoli Manau tilto, susimušė du 
trukiai. Prie to keturi geležinke
lio tarnai likosi užmušti.

Wis-

Ar New York amerikonu mie- 
MtM?

Pagal atskaitą New Yorko val
džių, šitame didžiausiame Ameri
kos mieste gyvena vos nevos 56- 
855 tikrų amerikonų šeimynos, ki
ti visi gyventojai yra ateiviai iš vi
sokių kraštų; vokiečių yra dau
giausiai, nes 93850 šeimynų, airių 
86101, maskolių ir maskoliškų žy- ____________
dų 37884, italijonų 20623, austri- vardės sudegusių moterų nežino-

GaUrat.
Chien, Wis. Hotelyj Sherman 

House siautė Čia gaisras. Prie to 
pražuvo motina ir jos duktė. Pra

jok^ 26320, anglijonų 13884, lenkų 
6376 šeimynos.

! Tvanai Penmiylvanloj.
Pittsburg, Pa. Nuo tirpstan

čių sniegų visos upės pasikėlė. 
Upėj Susquehanna vanduo kįla 
po vieną pėdą į valandą. Visos

namon.
susirinkimą nedėlioj 

vasario jau ne Grybas, 
kiti kytruoliai atsilankė, 

Ariant užkenkti susirinku- 
siems. Terp tų kitų buvo 
toki: V, Žemaitis, K. Tumoea 
ir K. Margevičia. Pirmiau
sia Margevičia pradėjo reika
lauti savo įmokėtų 1900 m. 
mėnesinių, kurių, pagal kny
gas, net 2 šil. buvo įmokėti, 
paskui Žemaitis ir Tumosa 
to paties reikalavo, bet nieko 

, negavo. »
Keistas yra dalykas, kad 

tie, kurie Beniaus prie drau
gystės prigulėjo ir darbavosi, 
kad ji tarptų, dabar-gi, jai 
atbudus po ilgo laiko snūdu
riavimo, nes nuo vasario pa
reito meto ji miegojo, prieši- 
hasi jos atgijimui. Dar keis
čiau išrodo tas faktas, kad vi
si jos priešininkai priguli 
prie parapijos ir yra josios 
Komitete.- Ar-gi tai butų 
galimas daigtas,kad ir dabar
tinis'seka kun. Siamo pa
veikslą!!

Kaip ten nebūtų, mes tvir
tai nusprendėme laikytis vie
nybėj ir varyti savo pradėtą 
darbą pirmyn!

Koop. Draugystes kapita
las pereina 13 svarų sterUn- 
gn-

Sąnarys.

malones ne pri

! Kode!

field vandens apsemtos. Tvanai 
užgimė teiposgi štete Ohio, bet jie 
dar iki šiol bent nelaimių nepa-

Dinamitas ir politika.
Atoka, Mo. Laike distrikto kon

vencijos republikonų partijos, 
priešininkai partijos vadovų atsi
nešė į miestą 200 svarų dinamito 
ir daugelyj vietų pagimdė explio- 
zijas. Ant konvencijos užgimė 
smarkios muštynės terp partijos 
vadovų. Pešasi mat už ėdesį prie 
tautos kaštais užlaikomo lovio.

mos.
Long Island, City. Sudegė 

Čia šv. Patriko katalikiška bažny
čia ir klebonija. Sudegė prabaš- 
čius kun. Ernest ir dvi jo tarnai
tės; assistentas kun. Kearney ir 
Hemrigan pavojingai apdegė.

OSUTLO, N. Y. Sudegė čia Ge
neral ofice New York Central ge- 
žinkelio. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 100000 dol.

Elmyrk, N. Y. Sudegė čia Ly- 
ceum teatras. Blėdį gaisro pada
rytą skaito ant 100000 dol.

Buctouchb, N. B. Sudegė čia 
namai našlės Savoe. Ugnije pra
žuvo trejatas jos vaiką, o ketvirta
sis mirtinai apsikulė. Motmai pa
sisekė išsigelbėti.

Meta*

Isz Amerikos

Japonieeziai keliauta In kart.
Ne tik iš Suvienytų Valstijų, bet 

ir iš kitų Amerikos kraštų japonie- 
čiai keliauja į savo tėvynę ginti jos 
reikalus nuo besočių maskolių. 
IŠ Californijos, aplinkinių Santa 
Clara, atkako į San Francisco 60 
japoniečių. Čia sėda jie ant laivų 
ir keliauja į kariumenę, kad galėtų 
dalyvauti karėj su Maskolija. Per
galėti teip mylinčius savo.tėvynę 
nelengva. Tuom tarpu antai Ma- 
skolijos miestų gyventojai net su 
daktarų pagelba stengiasi išsisukti 
nuo tarnavimo kariumenėj; tie ne
nori lieti kraują už caro tarnų už- 
simanymus.

Degu pralrijm.
Kearney, Nebr. šitose aplin

kinėse dega prairijos; smarkus vė
jas neša ugnį su greitumu 50 my
lių į valandą, taigi su greitumu ge
ležinkelio trukių. Ugnis išnaiki
no jau diktai farmų, išnaikino javų 
krautuves Union Pacific geležin
kelio.

Lawton, Oh. Prairijų gaisrai, 
koki siaučia Kiowa ir Comanche 
paviečiuose, išnaikino daug farmų, 
1000 ypatų neteko pastogės. Blė
dį tų gaisrų padarytą skaito jau 
ant 200000 dol.

Alabamoj, laike prairijų gaisro 
sudegė: Mayer, Dras Harrison ir 
nežinomos pravardės jaunas vyriš
kis.

kastynėse Decker* Creek Co. ir 
reikalaujantį darbo gali jį čia gauti. 
Prie kokso pečių ir kastynėse ši
tas kompanijos darbai buvo susto
ję dėl atlikimo visokių pertaisymų 
penkios sanvaitės atgal; dabar dar
bai čia vėl prasideda.

5 St. Louis, Mo. Suštraikavo 
1000 darbininkų dirbančių prie 
rengimo parodos, kadangi mat nu
mažino jiems algas: per žiemą 
jiems mokėjo pc 25 c. už dartTo 
valandą, dabar gi įvedė vasarines 
algas, taigi po 20 c. už 
landą.
• 1 Kansas City, Mo. 
jų pakėlė štraiką. Jie
didesnių algų, aprubežiavimo dar
bo laiko iki vai. ir kad ant to
liau butų priimami tik prigulinti į 
uniją. Vietoj suštraikavusių, veži
mų savininkai priėmė seabsus.

5 Pittsburg, Pa. Kastynes 
Monongahela upės aplinkinėse bu
vo sustojusios po paskutinių tvanų 
ir per tai 1500 darbininkų atsirado 
be darbo. Dabar, išsėmus vande
nį, darbai kastynėse vėl prasideda.

* Lyndore, Pa. .ČianykšČios 
Standard Steel Co. dirbtuvės liko
si uždarytos ant vieno mėnesio. 
Per tai 3000 darbininkų atsirado be 
darbo. Dėl kokių priežasčių dirb
tuves uždarė, nežinia.

* Sheboygan, Wis. Darbai ge
rai eina, bet iš kitur pribuvusiam 
sunku darbą gauti. Yra čia daug 
darbininkų be darbo, kadangi jų 
daug privažiavo iš kitur.

1 Maha.noy City, Pa. Tvanai 
pasiekė čianykščias kastynes. Mu
lai iš kastynių likosi prašalinti; 
mašinos neįstengia vandens iš olų 
išsemti.

5 Chicago, 111. Organizuoti šil
dą tėpliotojai nutarė šraikuoti, ka
dangi darbdaviai ne nori ant toliau 
mokėti po 4 dol. už dienos darbą.

* Chicago, 111. Chicagoj Štrai- 
kuoja vaikai išnešiojanti telegra
mos.

Carriage and Wagon \Vorkers, 
išštraikavę čielą mėnesį,^sugrįžo 
prie darbo ant senų išlygų.

T Kansas City, Mo. Standard 
Oil Co. Čia jiZstatys dideles kero- 
sino rafinerijas, kuriose ras darbą 
1700 darbininkų.

ScoFizLp,. Utah. Darbai ei
na čia prastai? kadangi nuo seniai 
traukiasi štraikai; kastynės dirba 
su acabsais.

1 SkaTtle, VVash. Darbai Ši- 
tase aplinkinėse eina negcriausiai, 
ii kitur atkakusiam darbą sunku 
čia gauti.

5 VVhitting, Ind. Darbai 
šiuotn kartu eina Čia prastai, bet 
ant pavasario be abejonės pasige- 
rįs.

5 Shamokin, Pa. Dalis antra
cito anglių kastynių likosi vandens 
užlietų ir per tai jose pasiliovė dar
bai.

5 Edna, Pa.
pusėtinai, darbininkai 
vieną dieną.

5 Stockdale, Pa. 
na čia 
gerįs.

amato uniją. Baltimorės kriaučių 
unija turi suvirtum 600 sąnarių ir 
reikale vieni už kitus užstoja. Kas 
link tautiškų reikalų, musų lietu
viai teiposgi stovi nežejniau negu 
kitur. Apart pagelbinių draugys
čių, turime keletą tautiškų, kaip 
tai: kuopą Tėv. Myl. Dr., prie 
kurios priguli kėletas dešimčių są
narių, kuopą Sus. Liet. Am. ir 
Jaunų Lietuvių Giesmininkų Dr.; 
tą draugy«tę neperseniai sutvėrė 
musų garbingas viengentis Juozas 
Bindokas.

Tautiškų reikalų mes teipgi ne
užmirštame: keletas į mėnesių 
kriaučių unija paskyrė iš savo iždo 
15 dol. ant kelionės delegatui į 
Nyderlandus, o dabar teiposgi pa
skyrė 15 dol. ant tautiškų reikalų, 
kuriuos prisiųsdami per „money 
order į”, teip padaliname: 5 dol. 
ant kankintinių, 5 dol. ant mokslą
eivių, 2.50c. Tėv. Myl. Dr. ir 2.50 
Vištaliui. Teisybė, turime tei
posgi kelis tuzinus lietuviškų ga
liūnų, kuriuos beveik vieni lietu
viai ir užlaiko, prakišdanji didesnę 
pusę savo uždarbio, bet,'su laiku, 
tikimės, skaitlius (firtutįklių pas 
mus sumažės. Dabar rengiamės 
neprigulmingą bažnyčią perdirbti 
ant salės, kur galėsime Šventomis 
dienomis pasiklausyti prakalbų, 
dainų, pasiskaityti laikraščius; to
liau, rasi, galėsime užsidėti ir kny
gyną; tokiu budu paprotįs lankyti 
karčemas išnyks ir lietuviai stos į 
eiles lygiai su kitų tautų žmo
nėms.

riatne širdingą ačiū visiems aukau
tojams.

Aukų rinkėjos: A. Draugelienė, 
M. Tampauckienė.

pati. Tai aišku, kad paskutinė gy* 
vuoja tik dėl užsispyrimo kelių 
ypaųuar dėl nesupratimo, af dėl 
asabiWfe piktumo ?

Tai redosi priderėtų visiems 
darbininkams balsuoti, už so
cialistų partiją.

K. Rutkus.

K. MikušUuckas.

Darbai eina Čia 
dirba kiek-

prastai, nežinia
Darbai ei* 
kada pasi-

1SZ
Liet n viszku dirvų

Priderėtų nandotiesi.
Maskolijos randas netikęs, 

kaip gaH, teip spaudžia ypač 
ne maskoliškos kilmės žmones, 

'siaurina jų tiesas, persikloja 
ir išnaudoja. Prieš kiekvieną 
vienog karę ir laike kares jis 
daug švelnesnis, kadangi tą
syk kariškos pajiegos užim
tos kare, tai randas bijosi 
pasikėlimo jo skriaudžiamų 
sandaros laike. Ko prispau
sti gaivalai nuo carpalaikio 
ne gali išmelsti sandaros lai
ke, tą kartais pasiseka išpra
šyti laike karių Maskolijos 
su kokiu galingesniu priešu. 
Laike karių randas ant syk 
pasidaro daug švelnesniu, 
nuolankesniu, persekiojimai 
ukėsų lyg apsistoja.

Nors Maskolijoj laisvė raš
to ne pripažinta, laisvesni 
vištai persekiojami, bet antai 

įike Sebastopolinės karės 
net Lenkijoj cenzūros per tū
la laika beveik nebuvo. Ir

Keliaųja in Mankollją.
AnSonia, Con. Kaip garsina 

laikraščiai, iš šito miesto keliauja 
26 maskoliški pavaldiniai į Masko- 
liją su mieriu pastatyti į kariume
nę ir traukti prieš japoniečius.

Pigiai pardavė paezią tr vaikus
Norfolk, Va. Gyvenantis Cur- 

ritack pavietyj John Outlaw, už du 
tinklu pardavė savo pačią ir dveje
tą vaikų. Nė pardavęs pačią, nė 
ją pirkęs, nė pati toje prekystoje 
nieko, ypatiško ne matė, visi ant 
padarytos sutarties sutiko. Įsiki
šo vienog valdžios ir sutartį išardė-

Tikra kvailyste.
Clarandon, Ark. Laikraščiai 

primena, buk čianykščiai gyvento
jai su dinamitu išgriovė pačto trio- 
bą ir tai tik todėl, kad priešais 
baltveidžių norus, ant pačto užvei
zėtojo likosi paskirtas negras. To
kio nekentimo kitokios kilmės 
žmonių, turbut, nė Maskolijoj ne
rastume.

Moklntojams ne valia gerti.
Virginijos legislaturai paduotas 

ant užtvirtinimo bilius, pagal kurį 
mokyklų mokintojams uždrausta 
gerti ir pardavinėti visokius svai
ginančius gėrymus; jie gali 
gėrymus gerti tik ant daktaro 
sakymo laike ligos.

tuos 
pri

Sapnas Lsulpilde.
Union City, Ind. Gyvenantis 

čia 50 metų Aokubas Harton sap
navo, buk važiuojant jam, pasibai-

Vietoj Hannoe.
Columbus, Oh. Vietoj pasimi- 

rusio senatoriaus Hannos likosi 
vienbalsiai išrinktas Charles Diek, 
teiposgi republikonas.

užsimušė. Pabudęs, pradėjo pa
sakoti apie sapną ir bepasakoda
mas ištikro staiga pasimirė.

Slovakai renka aukas masko
liams.

1 xNew York. Čia gyvenanti slo
vakai atlaikė susirinkimą ir nutarė 
surinkti Amerikoj 200000 dol. ir 
pinigus nusiųsti Maskolijos randui 

i ant karės su nekrikščioniška Japo
nija; susirinkę, kaip mokėjo, pei
kė simpatizuojančius su Japonija. 
Matyt slovakai Maskolijos nepažį
sta ir nežino, kad krikščioniška 
Maskolija namieje biauriau perse-

Lynesavo nekaltus.
Porą metų atgal Pietinėj Caroli- 

noj baltveidžiai lynčavo trįs neg
rus, nužiūrėdami juos, buk užmu
šė baltveidę moteriškę; prie lyn- 
čavimo dalyvavo ir anos moteriškės 
vyras. Dabar vienog jis, mirda
mas, prisipažino, jog pats užmušė 
savo pačią, o lynčuoti negrai buvo 
nekalti.

Plauczlu uždegimai.
, j New York. New Yorke ir Bro- 

oklyne daug žmonių serga plaučių 
uždegimais. Siaučia mieste ir in- 
fluenza arba grippa. Viename tik 

M nemaskolius negu stab- jBellevue ligonbutyj yra 800 ligo- 
Japonija; nių turinčių plaučių uždegimą.

Ezpllozljoa.
Williamsburg, Pa. Lentų pio- 

vinyčiose C. L. Browno atsitiko 
garinio katilo expliozija, kurios trįs 
darbininkai likosi užmušti.

New York. Prie naujai stato
mų namų čia atsitiko garinio kati
lo expliozija, kurios 5 darbininkai 
likosi ant vietos užmušti, o 25 sun
kiai sužeisti ir visa statoma trioba 
tapo sugriauta.

Latrobe, Pa. Išlėkė į padan
ges dinamito krautuvės Karbaug- 
ho. Expliczijos 7 ypatos likosi 
užmuštos, o 75 tapo sužeistes. 
Miestelyj Bradenville visi langai 
nuo expliozijos išbyrėjo.

isz darbo lauko.
1 Indianopous, Ind. Atsibuvo 

čia susirinkimas anglių kastynių 
savininkų ir viršininkų darbininkų 
organizacijų ant prašalinimo nesu
tikimų, ką padaryti vienog nepasi
sekė: darbininkai reikalauja tų pa
čių algų, kokios buvo iki šiol; kas
tynių gi savininkai nori algas nu
mažinti ant 15%.

Indianopolis, Ind. Angliaka
sių organizacijos viršinihkai susi
taikė su kastynių savininkais, to
dėl pavojus štraiko likosi prašalin
tas. Kastynių savininkai rods iš
reiškė norą numažinti algas darbi
ninkų ant 5%, bet rodosi, nuo to 
atsisakys ir algos pasiliks tokios 
kaip dabar, o už tai pakels anglių 
prekes.

r Morgantovn, W. Va. Pra
sidėjo darbai prie kokso pečių ir

Iš BaltiniorčN, Md.
Lietuviai čia apsigyvenę beveik 

nuo 25 metų; yra jų dabar 
apie 1000 šeimynų ir pusė tiek pa
vienių. Pirmiejie buvo vienos 
luomos, vienokio apšvietimo, to
dėl, laikydamiesi krūvoje, sutvėrė 
lietuvišką parapiją po vardu Šv. 
Jono Krikšt., nusipirko bažnyčią. 
Prakilnesniejie pamatė, kad jų 
dvasiški vadovai juos skriaudžia, 
viską paėmė į savo rankas, ir der
gia visokiais budais; tie atsiskyrė 
ir niekur nepriklausė per ilgą lai
ką. Pereitą metą ir tie at
siskyrę užsimanė turėti savo para
piją, kunigą ir bažnyčią; tokiu bu
du susitvėrė parapija po vardu V. 
šventų, neprigulminga. Išrinktas 
tam tikras komitetas pradėjo rink
ti aukas ir pirko tinkamą namą 
bažnyčiai ir gavome kunigą; bet 
vieną po kitam reikėjo atstatyti. 
Parapija pairo ir tas namas būt 
patekęs svetimtaučiams. Pasida
linus parapijai, pasidalino ir drau
gystės: viena liko prie senosios, o 
antra prisidėjo prie naujosios. Pa
irus parapijai, draugystės nupirko 
bažnyčios namą, tą namą pavadi
no „Lietuviška Tautiška Salė”. 
Čia laiko visokius mitingus, iš ko 
turi naudą ir nereikalauja captus 
ant tokių dalykų mokėti sveti
miems. Tos draugystės suprato, 
kad lietuviams reikia tautiškų ka
pinių; padarė keliatą balių ir pik
niką ir šiądien jau turi pinigų ant 
pirkimo kapinių; trumpame laike 
tikisi pirkti vietą.

Čia lietuviai dalinasi į du skyrių: 
vieni dirba fabrikuose; didesnė pu
sė dirba prie kriaučių. Fabriki
niai nors geri lietuviai, bet 
nesilaiko vienybės, mažai skaito 
pamokinančių knygų ir naudingų 
laikraščių, išsiskirstę po visą mie
stą. Kliaučiai yra išmintingesni 
ir labiau apsišvietę, lakosi vieny
bėj, gyvena sutikime ir turi savo

Iš Stoughton, Mhn

Prieš užgavėnes pas mus kalė
dojo kun. Plaušinaitis ir tūlose 
vietose prie progos niekino šliupą 
ir jo raštus (nors Plaušinaitis be 
abejonės nė tokių rastą ,ne išleido 
ir neišleis). Niekindamas raštus 
ir ypatas, kunigas sėja terp lietu
vių nesutikimus, vietoj1 meilės ir 
vienybės. Juk daugumas ČianykŠ- 
Čią lietuvių nė nežino/ kas yra 
šliupas ir koki jo raštai; jie pra
deda aklai neužkęsti ne vien Šliu
po, bet visų netikinčių spangai 
kad ir kvailiausiai kunigo kalbai, 
visų tų, kurie kunigams nesiduo
da išnaudoti. Tie tuoj liekasi ku
nigėlių ir jų tarnų apkrikštijami 
visokiais kvailais vardais. Tokiu 
budu lietuviai išmoksta : neužkęsti 
viens kito, kenkti viens kitam.

Dabar tik mažas lietuvių skaitlius 
supranta reikalą vieaypėa, o be 
vienybės svarbesnių darbų negali
ma nuveikti ne tik ant tautos, bet 
ir ant savo labo. Antai ir Stough- 
tono lietuviai nesirūpina 
apie savo gerovę ir ateitį, jie mie
ga, liuosą laiką praleidžia prie 
alaus bačkos arba degtinės butelu
ko, tikėdami, kad jiems laimę dan
gui ir ant žemės suteiks jų gera- 
dėjai — milijonieriai ii kunigai.

Dabar, darbams šiaip teip ei
nant, vietoj stengtiesi ko nors nau
dingo pasimokinti, daugumas liuo- 
są laiką praleidžia ant gįrimo larba 
prie kazyrų. Vienuose lietuvių 
apgyventuose namuose neseniai 
suareštavo 6 ypatas; vieni užsimo
kėjo po 5 dol., kiti 12 d^>l.; iš viso 
užmokėjo 50 dęj. Tai tokius! vai
sius išduoda, vietoj mokinti ge
ro, siundymai ir piudymai musų 
kunigėlio. Ar jo saulinė nesu- 
dreba, matant vaisius 'netikusios 
sėklos, kokią sėja?

Kun. Plaušinaitis gandina žmo
nis, jog ant visados apleis Brock- 
toną.. Yra daug tokių, kurie jo 
gailisi. Iš tikro vienog nėra ko 
gailėtiesi, kadangi tasai| kunigėlis 
nieko gero Čianykščiamsllietuviams 
nepadarė.

H We*tvill«n, 111.
Čianykščiai lietuviai gyvena su

tikime, jie bunda iŠ miego, prade
da suprasti savo pareigas ir reika
lus lietuvystės; vi* daugiau ir dau
giau jų prisideda prie tautiškų dar
bų.

28 d. vasario susitvėrė Čia lietu
viška draugystė po vardu šv. An^^us, kaip antai: apie musų kankin- 
tano iš Padvos. Iš pradžių, nors 
draugystė ir ne daugiausiai turi są
narių, ne* 48, su laiku be abe
jonės prisirašįs daugiau. Vietinis 
klebonas, kun. Skripka, ragina žmo
nes netik pildyti tikėjimiškas parei
gas, raŠytiesi prie draugystės, bet 
ir darbuotiesi ant tautiškos dirvos. 
Sąnariai naujos draugystės turi at
likti velykinę, bet turi rupintiesi ir 
apie didesnį apsišvietimą, skaityti 
moksliškas knygas ir laikraščius, 
uždėti knygyną.

Vyriausybė naujos draugystės 
susideda iš sekančių ypatų: prezi
dentas — Jonas Šerpitis; jo vieti
ninkas — Julijonas Kuncevičia; 
prot. sekr. — St. J. Radavičia; fin. 
sekr. — Juozas Deltuva; kasierius 
r— Antanas Šlikas; maršalka — 
FranciŠkus Kinderis; jo vietininkas 
— Povilas Tomašauckas; kasos 
globėjai — R. Kulevičia ir J. Ge
ri ba.

Ant pirmo mitingo sudėjome 
42.00 ant tautiškų reikalų, kuriuos 
sekančiai padaliname: 50c ant kan
kintinių, 25c Vištaliui, ir 41.25 ant 
nandos moksląeivių „Aušros” 
dr-tės fondan. Toliau tikimės at
siųsti daugiau aukų ant tautiškų 
reikalų. Tegul tik daugiau sąna
rių prisirašįs.

Kaip girdėt, čianykščiai lietuviai 
ketina uždėti ir Kliubą. Tai vis 
gerai. Juo tvirčiau mes busime 
susiorganizavę, juo daugiau prigu
lės prie organizacijų, juo daugiau 
galėsime gero nuveikti. Juk orga
nizacijos prie jų prigulinčius sąna
rius, net tokius, kurie vieni nieko 
ne dirbtų, priverčia ką nors gero 
padaryti. Žinoma, tas labiausiai 
paeina nuo viršininkų organizacijų, 
kurių pareiga raginti sąnarius prie 
gero. St. J. Radavičia.

Iš Traverse City, Pa.
21 d. vasario pas musų vientau

tį R. K^iloką atsibuvo krikštynos. 
Suėję kalbėjo apie visokius reika-

tinius, už norą apšviesti, pakelti 
iš miego tėvynės brolius, ištrem
tu* valdžių į Si beriją arba tolimu* 
Maskolijos kraštus; apie musų 
moksląeivius, kurie ateitėj stos į 
eiles musų tautiškų darbininkų. 
Padarėme ant jų naudos kolektą, 
iš kurios susirinko <1.10. Atitrau
kus 10 c. ant persiuntimo, lieka 
Žl°°, kurį daliname pusiau: 50 c. 
ant kankintinių ir 50 c. ant mok- 
sląeivių „Aušros” D-tės
Aukavo:

fondan.
F. Stiklius 30 c.
V. Stiklius 10 c.
L Križinauckas 10 c.
F. Križinauckas 10 c.
A. Kupstas 10 c.
V. Ambrulevičia 15 c.
R. Kulokas 10 c.
M. Kupčinskienė 10 c.

Nemokytas.

Iš Carnegle, Pa.
Trustas apvaldęs čianykščias ka- 

stynes, nuo gruodžio mėnesio su
stabdė jose darbus. Kada pradės 
dirbti, nežinia. Kiekviename mie- 
sČiukyj paliko po vienas kastynes, 
bet ir tose dirba vos po dvi ar tris 
dienas per sanvaitę. Per tai ir 
musų aplinkinių lietuviai apsimal
šino. Dabar vėl žmonės nusimi
nę, nes rengiami štraikai.

Skaitlius skaitančių laikraščius 
ir knygas čia didinasi, o jeigu dar
bai eitų gerai, didintųsi dar grei
čiau. j Teisybė, nors darbai eina 
prastai, bet po pėdei matyt vis 
daug girtų: tokiems vienog neru^ 
pi nė laikraščiai, nė knygos. Pa
sigerinus darbams, be abejonės ga
lima bus daugiau nuveikti ir ant 
tautiškos dirvos.

jaunas Anglekasys.

Iš Mi ners Hile, Pa.
Iš lietuviškų laikraščių matyt, 

kaip musų broliai duosnus, kaip 
deda jie aukas ant visokių tautiškų 
reikalų. Ant dėjimo aukų įieško 
progos: aukauja ant tautiškų reika
lų laike vestuvių, krikštynų, var
duvių ir kitokiai progai atsitikus. 
Pas mus to nebuvo bandyta daryti. 
Todėl mes žemiau pasirašiusios 
moterys, suprasdamos reikalą au
kų ir jų svarbumą^ j užsimanėme 
pereiti per lietuvių gyvenimus, 
rinkdamos aukas ant naudos musų 
moksląeivių. Žmonės su noru au
kavo, tik priminė, kad sudėtų aukų 
ne pasilaikytume teip, į kaip She- 
nandoah muzikantai tnė priminė 
tik, kad tiems begėdžiams reikia 
jų begėdystę priminti prie kiekvie
nos progos). Skubinamės todėl 
surinktus pinigus persiųsti „Lie
tuvos” redakcijai. Surinkome iš 
viso <19.60. Iš tų pinigų ant nau
dos moksląeivių „Aušios” dr-tės 
fondan <17.85 (10c atsitraukia ant 
persiuntimo kaštų), 50c ant kan
kintinių, 50c ant kelionės delega
tui ant darbininkų kongreso į Ny
derlandus, Laisvamaniu Susivieny- 
jimui 50c, Vištaliui 25c. (Aukau
tojų vardai ir jų aukos pagarsintos 
kitoj vietoj. Abelna suma gautų 
pinigų pakvituota Nr. 10 „Lietu
vos”. Rd.).

Minersvilles lietuviai ne atsilikę 
buvo nuo kitų vietų musų brolių, 
tik su aukoms jie buvo lyg šiol už
snūdę. Reikia mums pabusti ir 
griebtiesi už darbo. Gal vyrai ne 
apsileis moterims ir surinks dar 
daugiau? Mes ii savo pusės išta-

Iš Shenectady, N. J.
Darbą Čia sunku gauti. Loco- 

mative Co. užsimanė suvisu išnai
kinti savo dirbtuvėse uniją, kadan
gi kompanijai rodosi, kad unistai 
perdaug uždirba ir jie, kaipo susi
organizavę. nesiduoda savę skriau
sti, už juos užstoja visa organiza
cija. Kompanija norėjo sumažin
ti algas unistams, bet jie pakėlė 
štraiką. Ji prisakė bosams palei
sti nuo darbo unistus ir daugiau jų 
nepriimti. Dabar ir daug lietuvių 
be darbo sėdi savo stubose. Apie 
gavimą darbo iš kitur atvažiavu
siam ne gal būt nė kalbos. Tegul 
todėl nieks «Š lietuvių Čia nekeliau
ja darbo jieŠkodamas.

Terp čianykščių lietuvių svar
besnių nesutikimų nėra, gyvena 
jie pusėtinai, o prie progos nesi
gaili centų paaukauti ant tautiškų 
reikalų. Pereitą sanvaitę atvažia
vo Čia iŠ Amsterdam, N. J., virši
ninkai Šv. Kazimiero D-tės, vaikš
čiojo po lietuvių gyvenimus, rink
dami pinigus ant bažnyčios (au
kos ant bažnyčios nereiškia ant 
tautiškų reikalų: bažnyčia yra ti- 
kėjimiška institucija, o tas nevisa- 
da reiškia tautiškumą. Amerikoj 
bažnyčios nėra savasčia tų, kurie 
jas statė, bet yra savasčia svetim
taučių vyskupų, kurie su lietuviš
koms bažnyčioms gali daryti, ką 
tik nori, visai nesiklausę jas pasta
čiusių žmonių. Rd.). Visi lietu
viai davė aukas, nedavė tik netu
rinti darbo, arba neseniai atvažia
vę, dar nespėję užsidirbti tiek, kad 
galėtų ką aukauti.

Unistas.

Is Wilke« Barre, Pa.
1 d, kovo patiko nelaimė musų 

vientautį, Juozą Endriušį. Lip
damas nuo viršaus, nepataikė ant 
trepu, nupuolė žemyn ir gana sun
kiai apsikulė.

Tą pačią dieną, 12 vai. naktyj, 
užsidegė gyvenimas G. W. Bazi- 
liaus. Kada mieganti ugnį paju
to, ji buvo jau visą gyvenimą apė
musi; žmonės per langus turėjo 
šokinėti ir kelios ypatos nepavo
jingai apsikulė. Tą pačią dieną 
sudegė brekeris Nr. 3.
& Hudson Co. Vietoj 
ketina kitą statyti.

Delaware 
sudegusio

G. T.

Pa.Iš Sniithdale.
Upės šitose aplinkinėse išsiliejo 

per krantus ir daug blėdies pridir
bo.

Darbai Šitose aplinkinėse eina 
prastai: vienos anglių kastynės dir
ba pusę laiko, kitos visai nedirba 
nuo 3 mėnesių; nežinia kada vėl 
pradės dirbti. Žmonės vargsta be 
darfeK iš kitur čia todėl tegul nieks 
nekenkuja darbo jieŠkodamas.

Lietuvių yra čia diktas būrelis, 
nesutikimų terp jų nėra, bet ir dar
bų ant tautiškos dirvos nematyt.

k. k.

Iš Cleveland, III.
Už kurią partiją lietuviams rei

kia atiduoti savo balsus? „Fede- 
ration of Labor” yra ne politiška 
partija, ji neturi nė jokios plat
formos, jos sanariai, ar organizato
riai būva kandidatais republikonų, 
arba demokratų.

Laisvamanių partija yra nepoli- 
tiška bet antitikėjimiška, ji neper- 
stato nė jokių savo kandidatų.

Socialistų Darbo Partija nesire
mia ant faktų; šita skaito už 
darbininkus tik tuos, kurie dirba 
su kirviais, pikiais, ar šiupėliais; 
amatninkai, klerkai, barkkeeperiai 
skaitomi už nedarbininkus.

„Sočiai Demokratiška” partija 
keli metai atgal gyvavo ir Ameri
koj, bet ant konvencijų liko nu
balsuota, kad vardą „demoeratie" 
išmesti. Teip ir stojosi ir Šiądien 
mes turime stipriausią partiją so
cialistų „Socialist Party”, kuri 
vien gina reikalus darbininkų visos 
žemės, nedarydama jokio skirtu
mo tarpe luomų, tautų ar odos 
parvų. Visi lygus darbininkai, ar 
dirbtų su kūjais, ar kirviais, ar vi
sai be jųjų, su kitoniškais įran
kiais, tas nedaro nė jokio skirtu
mo.

Socialistų partija du metai atgal 
gavusi 400000 balsų, o socialistų 
— „Darob Partija” tiktai 50000 
balsų. Konstitucija abiejų yra ta

Iš New Yorko.
New Yorke susitvėrė kuopa 

„Aušros D-tės,” užsiimančios šel
pimu besimokinančios jaunuome
nės. Iš pradžių prie kuopos pri
sirašė nedaug sąnarių, bet yra vil
tis, kad skaitlius sąnarių ūmai pa- 
sididįs. Juk New Yorke, Brook- 
lyne yra diktai lietuvių, yra čia ir 
diktai sumanių, reikia tikėti, kad 
jie rašysis prie susitvėrusios kuo
pos.

Užba giant Paryžiaus Pa* 
rodos reikalus.

Pagal tilpusius balsus „Vie
nybėje”, „Lietuvoje”' ir „Žvaig
ždėje” (1), viso balsavo 95 ypatos 
(draugysčių balsai skaityti už vie
ną) ir balsavimai išėjo toki:

P. Daumantui J285°° balsų 46
„ M200OO' „ 4>ioo°° „ 3a
„ <85oo M 2

Septyni balsai buvo, kur p. Dadeil£' 
mantui nieko neskyrė. Kurie bal 
savo už 1200.0° ir <100.0° ir $8’ ant 
.oo, likusius pinigus skirstė pada Tu 
tinimui žemiaus minėtoms organiduo- 
zacijoms ir reikalams šiteip:

Tėv. Myl. D-tei balsų
Motinėlei „
Aušrai „
Kankintiniams „
Susiv. L. L. „
Delegatui „
Vištaliui „
Darb. Balsui „
Pagal viršui paduotus 

visi pinigai, allikusiejie nuo 
dos, bus nusiųsti p. 
kaipo menkas atlyginimas už 
triūsą laike parodos.

Šiuomi parodos reikalai 
nai užsibaigia.

Buvęsis parodos raštininkas, 
P. Mikolainis

ciptų 
2 
1 
4t 
81
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Trumpa senobės Istorija.
Isz nuMkollMskoa kalboj verte D.

Pradėjo atvežt daugybę vergų ištolo. 
Tai tankiausiai buvo ne grėkai, o svetimtau
čiai. Grėkas patekdavo nelaisvėn tiktai ypa- 

4 tinguose nelaiminguose atsitikimuose, pvz., 
per kares.

Vergus pardavinėjo ant prekyviečių. 
Pirklys apžiūrėdavo vergę, it kokį daigtą. 
Sunkiam, prastam darbui rinkdavo stiprius 
žmones, kuriuos atveždavo nuo Balkanų kal
nų ( iš Trakijos) ar pakraščiųMėlinosios juros 

• ti (iš Skitijos). Toks vergas prekiavo apie 80 
—100 rublių musų pinigais. Vergas, išmo
kytas amato, buvo brangesnis, kaštavo 150 ir 
200 rublių. Atėnuose, miestui pralobus, la* 
bai daug buvo vergų, daugiau pusės laisvųjų 

♦. gyventojų.
Rašomiejie įstatymai. Senobėj už pik

tadarystę, ar skriaudę, nuskriaustasis, ar jo 
giminės, atkeršydavo. Už skriaudę atmony- 
davo nauja skriauda, ir ginčai — bei kraujo 
praliejimas galėjo be galo trauktis.

Dabar, miestų angštumoj.jau nebgalima 
buvo daugiau daleist sau valios. Pramonin
game mieste daug buvo svetimų, jie toli bu
vo nuo savo giminių, nebuvo kam jų užstot. 
Kerštai ir ginčai mieste kliuvo mariai pirkly- 
stei. Pertai miestuose uždrausta buvo sau- 
valia. Seniau sūdąs mažai turėjo darbo: ten 
kreipėsi tiktai tokiuose atsitikimuose, jeigu 
norėjo geruoju užbaigti ginčę. Daba* neuž
ganėdintiems, arba nuskriaustiems, reikėjo 
sudan skųsti. Sūdąs turėjo sūdyt, jeigu at
sitiko galvažudystė, ar jeigu du ginčijosi už 
žemę ar už tai, ar užmokėta skola ir tt. Su- 
džioms prisieidavo daug bylų nuspręst nuo 
ryto iki vakaro.

Bylos buvo visokios. Nuspręst joms 
reikėjo apgarsint aiškias ir smulkias tiesas, 
reikėjo parodyt baudas ir štriuopas už kal
tes. Kitaip skųstųsi ant pačių sudžių, buk 
jie maino nusprendimus, buk už sunkesnes 
kaltes paskiria mažas baudas ir tt. Pvz., 
reikėjo dabar aiškiai parodyt, kaip nubaust 
už žmogžudystę, tyčia ar netyčia padarytą; 
senobėj tokio skirtumo nedarydavo, o atker
šydavo vienodai už bentkokię galvažudystę. 
Šitokios tiesos sudžioms buvo užrašytos; jas 
vadino įstatymais ir laikė, pakabinę visų ma
tomoj vietoj,.ant didžiausios turgavietės, ant 
medinių ar mūrinių stulpų, ant varinių len
tų. Bentkas galėjo juos dabar perskaityt ir 
reikalaut teisingo sūdo.

Sumišimai miestuose.apie 6oo m. K.N. 
Pramoninguose miestuose buvusių vadų ir 
carų ainiai, valdę žemę ir vergus, negalėjo 
pasilikt vieninteliais ponais ir valdytojais.

Tūli iš bajoru patys turėjo naudę iš jū
rininkystės, pirklystės ir pavirto į perkmai- 
nius. O svarbiausia tai. jog daug pirklių, 
perkmainių, gaspadorių kasyklų tapo turtin
gesniais už dvarponius. Darbas mieste, pa
vogus kelionėj jura lygino žmones visokios 

“kilties. Is vieno .savo giminės senumo ne 
daug galėjai pasinaudot dideliam mieste. 
Žymus pirkliai ir perkmalniai nebnorėjo vi
sur būt po ranka senobinių ponų. Jie norė
jo dalyvaut miestiečių rodoj, kur ikšiol sėdė
jo vieni bajorai; jie geidė, kad vyriausybė 
karei ir sudžios rinktųsi iš jų tarpo.

Amatininkai, darbininkai po jais ėjo.— 
Ūkininkai ir-gi ant jų pasitikėjo: mažžemiai 
manė, kad, atėmus valdžią nuo dvarponių, 
busę galima pasiimt jų žemes ir pasidalyt; 
kiti, ką buvo ponams skolingi ir turėjo jiems 
atiduot daugumę savo javų, pasitikėjo išsi- 
liuosuosę nuo tokių pagalvių.

Ant ulyčių ir prekyviečių neužganėdin- 
tiejie šiaušėsi ir rinkosi myniomis. Kartais 
pasidarydavo kruvinos muštynes. Kartais 
perkmainiai ir žmonės išvydavo senobinius po
nus, ar išmušdavo juos ir jų turtus atimda
vo. Kartais ponai gaudavo viršų, nubaus
davo priešginius arba ir-gi išvydavo juos, 
atimdavo turtus. Įširdę ponai viens kitam 
prislėgdavo: ,,prisiekiu būt amžinai priešgi- 
niu žraoniii ir kenkt jiems, kiek tik mano ga
lia išneša. ”

Tarpininkai ir tirionys 6oo—500 m. 
K. N. Atsitikdavo, kad abi pusi, privargu
si nuo kovos, nebnorėdami daugiau kraujo 
liet, nusitardavo susitaikinti. Tuomet išsi
rinkdavo tarpininkę ir stengdavosi surast 
žmogų, kuriuom abi pusi užsitikėdavo. Per 
sumišimus Atėnuose buvo išrinktas tarpinin
ku Solonas; jis buvo bajoru, bet užsiiminėjo 
pirklyste. Nutarta buvo duoti jam laikinai 
visą valdžię ir klausyt jo nusprendimų.

Solonas perstatė palengvint padėjimą 
ūkininkų: tiems, kurie daug mokėjo mokes
čių už skolas, dovanot skolas: išliuosuol tuos, 
kurie vergysten pakliuvo už skolas ir visai 
uždraust už skolas imt į vergus. Apart to, 
Solonas perstatė turtingus perkmainius leist 
kartu su bajorais į miestiečių rodę ir vyres
nybės vietas; nuspręsta buvo tam tikram lai
ke šaukt į suėjimus visus laisvus gyventojus, 
turtingus ir neturtėlius, vyresnybei išrinkti.

Solonas labai didžiavosi, buk sutaikinęs 
besi py ketančius; dainoj, jo sudėtoj, jis sako, 
buk žmonėms davęs tiek galios, kiek reikėję, 
nenužeminęs jų, bet ir nesujudinęs juose pui
kybės.

Bet Solonas apsiriko, ir jo nusprendimai 
neužbaigė sumišimų Atėnuose. Bajorai ne
norėjo dalytis valdžia su nebajoriškais perk- 
mainais. Ūkininkai geidė padalinimo po
niškų žemių. Pirkliai norėjo, kad jiems ant 
naudos butų įsteigti jūriniai susinešimai su 
visokiomis šalimis.

Solono giminietis, Peizistrates, pats kuo 
turtingiausias dvarponis, tapo apginėju žmo
nių be giminės, ypač-gi ūkininkų. Žmonės, 
saugodami savo vadę nuo įiršusių ant jo ba
jorų, pavelijo Peizistratui vaikščiot su 50 sar
gų su dalbomis. Bet Peizistrates norėjo, būt 
ne tik žmonių apginėju; jis turėjo viltį, su 
žmoni* pagelba, tapt viešpačiu Atėnų. Neil 
gai trukus, jis padaugino savo būrį iki 300 
vyrų, davė jiems durtuvus ir kardus ir apsi
gyveno akropolyj. Peizistrates visus priver
tė savęs klausyti. Jis tapo Atėnų viešpačiu, 
— grėkiškai sakant, tirioniu.

Žmonės ir toliau tvirtai stojo už savo

vadę. Peizistrates dar daugiau padėjo ūki
ninkams. Jie spaudė bajorus, ir daugelis 
iš jų išvažiavo iš tėvynės: žemės jų pateko 
ūkininkams. Jis paskyrė audžias po kaimus, 
kad ūkininkai pinigų neleistų ant kelionės 
miestan. Daug gero Peizistrates jmdarė ir 
pirkliams. Jis iškariavo svarbų pirkliams 
kelią, kurs ėjo iš Egėiškos juros Mėlinojon, 
per Dardančius. Jis susijungė su kitais ti- 
rionimis, kurie [tuomet valdė po visokius 
Grėkijos miestus: jie susitarė pirklystėj pa
dėt viens kitam.

Žmonių valdžia, apie 500 m. K. N., 
Išvaryti bajorai buvo įširdę prieš tirionis. 
Bet jie vienui-Vieną budę sugrįžt tėvynėn te
turėjo: jie patys turėjo įgyti prilaukusią 
žmonių. Senobinė didžiauna Alkmėonidų gi
minė pirma pradėjo Atėnuose apie tai rūpin
tis. Jiems tai jiadėjo, jog Peizistrato sūnūs, 
mirus tėvui, perpuikiai apsiėjo, tartum už 
kariavęs šalį: liepė atiduot visus ginklus, 
mieste laikydavo svetimus nusamdytus ka
reivius. Iš žmonių apginėjo, tirionis pavirto 
į naują prispaudėją. Žmonės nebnorėjo to 
kentėt: pasišaukė talkon spartiečius ir išvijo 
tirionį.

Viens iš Alkmėonidų, Klistėnas, įkalbė
jo atėniečiams daugiau nebtikėt tokiems va
dams: nutarta buvo kasmet susirinkt visiems 
ant suėjimo apsvarstymui, ar nėr mieste to
kio pavojingo vyro, kurs rengiasi tapt tiria 
niu. Kiekvienas galėjo parašyt 'vardą žmo
gaus, kurs jam pavojingu išrodė; jeigu labai 
daug nurodydavo ant vieno, tas turėjo išsi- 
kelt iš miesto. Apart to, Klistėnas perstatė 
nedaryt skirtumo terp bajorų ir paprastų 
žmonių, išrenkant vyriausybę. Visi tebun 
lygus terp savęs. Te visi svarbus klausymai 
sprendžiasi aut visuotino valstiečių suėjimo, 
kur visi vienaip gali pasakyt savo nuomonę. 
Išrinkta vyresnybė turi duot visai tautai at
skaitą savo darbų.

Daug permainų įvyko Atėnuose per tą 
šimtmetį, kurs praslinko nuo Solono iki Kli- 
stčno. Iki Solono valdė bajorai (grėkiškai— 
bajorų valdžia — aristokratija). Nuo Kli- 
stėno laikų žmonės skaitėsi lygus terp savęs, 
ir galima buvo sakyt, kad valdo visi žmonės, 
kad žmonės tapo valdytojais (grėkiškai — 
žmonių valdžia — demokratijai).

Nesutikimai ir sandara terp grčkų. 
Nevisur grėkiški miestai įsitaisė žmonių val
džią, kaip Atėnuose. Kiekvienas miestas 
turėjo savotišką tvarką. Miestai, kur pas 
bajorus užsilaikė valdžia, piovėsi su tais, kur 
valdė žmonės: pvz.. Sparta beveik visumet 
piovėsi su Atėnais. Išvyti vyrai, ėjo pas 
priešus ir siundė juos užpult ant jų tėvynės. 
Ir be to, vieno miesto valstiečiai tankiai už
puldavo ant kaimynų miesto, sugriaudavo jo 
sienas, paversdavo jį į menką sodžių, o gy
ventojus ar perkeldavo pas savę, arba, tiems 
pasipriešinus, paversdavo juos į vergus, ar
ba tiesiog išmušinėdavo. Toki pasielgimai 
buvo baisus: atsitikdavo, kad pergalėtojai 
išplaudavo visus vyriškius |>aimtame mieste.

Vienog nors ir piovėsi terp savęs grėkiš
ki miestai ir sodžiai, grėkai visuomet jautė, 
vientaučiais ėsą. Jie visi galėjo suprast viens 
kitą, nes viena kalba kalbėję. Kiekvienas 
miestas garbino ypatingą savo dievą • glo
bėją, bet grėkai teippat tikėjo, kad yra ben
dri visos Grėkijos dievai — ,,olimpiškiejie.” 
Šventės garbei tų dievų surinkdavo grėkus 
iš visų kraštų ir priversdavo juos užmiršt 
tuom tarp nesutikimus.

,,Dievų ir žmonių tėvui,” olimpiškajam 
Dzeusui, 'pašvęstas buvo pietinėj Grėkijoj 
didelis plotas {Olimpija}, kur kas ketvirtas 
metas, vasaros laike, būdavo didelė šventė. 
Tam tikri garsintojai pareidavo iš galo ga
lan per visas grčkų nausėdijas pas Molinąją 
jurą, Egipte ir Išpanijoj. Jie apgarsindavo 
šventą pakajų, ir vardan dievo, iškeikdavo 
kiekvieną, kas pradėtų karę per šventes ar 
nuskriaustų dievmeldį kelionėj.

Dešimtys tūkstančių dievabaimingų ke
leivių ir žingeidžių žmonių susirinkdavo 
Olimpijon. Turtingiejie atvažiuodavo ir pa
sistatydavo palapynes pas pašvęstą gojų. 
Neturtėliai pėsčiom ateidavo, tankiai iš tolo, 
ir nakvodavo tiesiog ant laukų. Atsirasda 
vo pirkliai. Kiekvienas miestas atsiųsdavo 
tam tikrus paguodonės pasiuntinius. Ant 
didelio aukuro kiekvienas dievmeldis aukavo 
Dzeusui auką, kokią galėjo, pradėjus nuo 
brangios, 100 jaučių brangumo, užbaigus 
menku ožiuku, sauja grudų, taure vyno ir tt. 
Aukautojai prisiartindavo baltuose rūbuose 
su aukso krėkliais ir raudonais kaspinais. 
Aplinkui visuomet stovėjo mynios žmonių. 
Priešakyj atsistodavo žmonės, ką norėjo pa- 
garsėt Grėkijoj, skaitė eiles, sutaisytas kal
bas.

Svarbiausią šventės dalį užėmė karės ir 
lamdymo žaislai, kuriuos, pagal seimo pasa
kojimus, įsteigęs buvo Heraklės. Dzeuso sū
nūs. Jiems paskirta buvo plati apvali vieta, 
aplink kurią palaipomis galėjo susėst apie 
40000 žmonių. Žaislai buvo toki pat, kaip 
ir Achillo laikuose: lenktynės pakinkytų 
ketvertą vežimų, lenktynės nuogų ir šarvuo
tų, imtynės, mėtymas durtuvų ir t. p. Jiems 
pasibaigus, tam tikri „Grėkijos sudžios” nu
spręsdavo dovanas įveikusiems. Tėviškės 
įveikusiojo miestas labai didžiavosi jo garbe,

Lenktynes šarvuotųjų per žaislus.

pasitikdavo jį su ypatinga iškilme ir liepda
vo padaryt jo stovylą pastatyt šventoj Olim
pijos girelėj.

Persų viešpatystė. Galingi savo ka- 
riumene ir laivyne grėkai, mokėjo atsigint 
nuo didžio priešo, kurs už 5 amžių K. N. už
klupo nuo rytų ant jų. Tai buvo persai.

Persai gyveno į rytus nuo Babiliono, 
kalnuotoj Šalyj tiesPersiška įlanka: jų ainiai 
ir dabar tebgyvena Persijoj. Tai buvo šau
nus raiteliai ir šauliai. Jie greit užkariavo

(Toliau® bus )

Isz visur.
II Ant kari&kos laivynės perei

tuose metuose paskyrė: Anglija 
714 milijonų markių, Suvienytos 
Valstijos Šiaurinės Amerikos 830 
milijonų, Prancūzija 258 milijonų, 
Maskolija 218 milijonų, Vokietija 
204 mil., Italija 99 mil., Japonija 
59 mil., Austrija 39. Prekijų lai
vai galėjo paimti: Anglijos 10 
milijonų tonų, Vokietijos 2 mil., 
Prancūzijos 1}? mik, Italijos 1 
mik, Japonijos 900000, Suvienytų 
Valstijų 880000 tonų, Maskolijos 
600000, Austrijos 890000. Vertė 
užjurinės prekystes siekė: Angli
jos 19 milijardų markių, Vokieti
jos milijardo, Suvienytų
Valstijų 9S mrd., Prancūzijos 6‘‘j 
mrd., Italijos2^ mrd., Maskolijos 
1% mrd., Japonijos 1M, Austrijos 

mrd. , ~

U Japoniškas randas pagarsino, 
jog laikraščių korespondentai, no
rinti būti karėj priimti prie Japo
niškos kariumenės, turi išsidirbti 
paliudijimus nuo japoniškų kon- 
sulių arba pasiuntinių. Tik toki 
korespondentai bus priimti, kurie 
viename laikraštyj dirba mažiau
siai vienus metus. Jų korespon
dencijos ir telegramai bus po cen
zūra kareiviškų valdžių. Ženkli- 
nių telegramų siuntinėti nedalei- 
sta.

|| Maskoliški kareiviai, įsiveržę į 
Korėją, elgiasi ten kaip paprasti 
plėšikai, plėšia gyventojų namus, 
užpuldinėja ant moterų. Korėjos 
kariumenė 4 d. vasario užpuolė 
ant vieno tokio maskoliškų karei
vių pulko ir užmušė 30 kareivių, 
likę priversti buvo persikelti per 
upę Yalu į Mandžuriją.

|| Čekijos sostapilėj, Pragoj, 
terp studentų Čekiško ir vokiško 
universitetų užgimė smarkios muš
tynės ir tai už Maskoliją. Čekai iš
reiškė savo simpatijas Maskolijai, 
o vokiečiai Japonijai. Muštynėse 
daug studentų iŠ abiejų pusių liko
si sužeistų. Ant išvaikymo besi
mušančių reikėjo šaukti kanume- 
nę.

II Amerikos užrubežimų dalykų 
ministeris kalbina amerikoniškus 
misijonierius persikelti iš Korėjos 
ir Mandžurijos ant Filipinų salų 
ir laukti ten, kol nepasibaigs karė. 
Amerikos pasiuntinys mat nesi
jaučia pakaktinai tvirtu, kad galė
tų misijonierius apginti karės ap
imtuose kraštuose.

H Maskoliškas garlaivys „Ža
na”, ant kurio išplaukė moksliška 
expedicija barono Toli, atkako į 
Švedijos pakrantes. Sananai ex- 
pedicijos apreiškė, jog pats Toli ir 
tūli expedicijos sananai, plaukiant 
valtyj nuo salų Bennett į Naują Si- 
beriją apvirto ir prigėrė.

;| Peterburge, augštesnių mok
slų moterų kursai, ant prisakymo 
valdžių, likosi uždaryti, kadangi 
mat besimokinančios merginos 
pakėlė neprilankias randui demon
stracijas. Be abejonės moterų 
paveikslą seks ir vyrai besimoki
nanti augštesnių mokslų.

II Garsus Chicagos pranašas 
Dowie, Australijoj, kur pirma gy
veno, ne. tik neranda pasekėjų, bet 
rado ten tiek priešų, kad atsišaukė 
į Amerikos valdžias, reikalaudamas 
apgynimo. O ko keliavo ten, kur 
jo nieks nekvietė?

|| Prancūzijos randas pripažino 
garsiam Dreyfusui tiesą atnaujanti 
provą, kadangi dokumentai, ant 
kurių sudžios rėmėsi prie pirmo 
nusprendimo pasirodė netikrais, 
Dreyfuso priešų padirbtais.

|| Viena Paryžiaus moteriškų 
drabužių dirbtuvė apskundė į sū
dą Belgijos karalių. Jis mat dra
bužiais apdovanojo tūlas Paryžiaus 
merginas, bet už tai neužmokėjo 
dirbtuvei.

II Naujas Panamos republikos 
randas užgyrė neįsileisti chiniškų, 
turkiškų ir syriškų ateivių. Garlai
vių kompanijos, atvežusios tokius 
ateivius, turės mokėti bausmę iki 
500 dol.

II Pietinėj Amerikoj, aplinkinėse 
miesto Lima, buvo baisus žemės 
drėbėjimai, laike kurių daug žmo
nių pražuvo, bet tikro pražuvusių 
skaitliaus dar nežino.

|| Mieste Kopenhagene, Danijos 
sostapilėj, nuo 27—29 gegužio 
trauksis terptautiškas specialistų 
daktarų kongresas, turintis už mie- 
rį kovoti su besiplatinančia džio
va.

|| Maskoliai per ledą ant ežero 
Baikal padirbo geležinkelį. Bė
gant trūkiui, įlūžo lokomotyvą ir 
paskendo. Dabar per ežerą tru
kius velka su arkliais.

II Žemės drebėjimai, kurie siau
tė Pietinėj Amerikoj pereitą san
vaitę, viename tik mieste Lima 
pridirbo blėdies ant 500900 dol.

II Peterburge pasimirė buvęs 
pirma Maskolijos karės, o paskui 
apšvietimo ministeris, jenerolas 
Wanoowsky. Ji. yra lenkiškos 
kilmės.

II Šlezijoa kastynėse grafo Don- 
nersmarck užgimė gaisras. Olose 
rado 8 sudegusius darbininkus, bet 
kaip mena, sudegusių dar daugiau 1 
yra.

------------ ------------------------------------

H Universitete mieste Tokio, 
mokinasi augštesnių mokslų 8001 
japoniškų moterų; Paryžiaus uni
versitetą lanko 612 moterų.

' — ■■■■ ■ -I

II Ant prigulinčios Prancūzijai 
salos Mayotte, rytinėj Afrikoj, at
sidarė trįs vulkanai. Prie to tūlas I 
Čiabuvių skaitlius pri^^vo.

II Pasimirė garsus vokiškas jene- 
rolas, buvęs viršininku sujungtų 
kariumenių Chinuose, grafas Wal- 
dersee.

II Angliškos garlaivių linijos nu
mažino prekes kelionės išeiviams I 
iš Švedijos į New Yorką iki 
<15.60.

II JaponieČiai išardė Siberijos 
geležinkelį terp Charbino ir VIa-1 
divostoko.

gali pagimdyti gaisrą. Todėl tai 
liampas reikia visada valyti, nors 
jų ir nesirengtume uždegti. L'iam- 
pų knatas, truputis kerosino ir 
vandens užsidega prie atsakančių 
aplinkybių pats be ugnies. Sau
lės spinduliai gali uždegti med
vilnę ir jos išmetąs, jeigu jose yra 
nors truputis riebumo arba kerosi
no. Salietrinė rūgštis, net medžio 
anglys prie atsakančių aplinkybių 
greitai pačios, be ugn>es užsidega. 
Geležinių daigtų nereikia laikyti 
medinėse dėžėse, nps prie drėgnu
mo medis gali pats;užsidegti.

Druko parva ant popieros gali 
užsidegti prie dasilytėjimo karštos 
garinės dūdos.. Virintas lininis 
abejus, tarputinas, ant vatos gali 
užsidegti paprastoj kambario šilu
moj be jokios ugnies.

Paprastas minkštąsias akmeni
nes anglis pavojinga laikyti prie 
garinių dūdų ir netoli ugnavietės; 
teiposgi reikia jas saugoti nuo 
drėgnumo. Jeigu tokios anglys 
sušlapo, tai reikia pirmiausiai Šla- 
piasias sudeginti. Gana tankiai 
minkštų anglių^ kastynės užsidega 
be ugnies, bet todėl, kad prie ang
lių sluogsnių prisigriebia vanduo. 
Taigi aišku, kad ne kiekvieną gai
srą gimdo ugnis, kartais deganti 
daigtai užsidega ir be ugnies.

AtsišaukiiiiHH.
Visiems kriaučiams duodam ži

noti, kad dėl baisios ugnies Balti- 
morės mieste, kuri siautė net per ' 
dvi dieni ir nakti ir padarė blėdies 1 
ant 225000000 dol., daugelis kpau- • 
čiškų krautuvių, teiposgi ir darba
viečių sudegė; per tai 200 lietuv
ninkų kriaučių ant ilgo laiko nete* 1 
ko darbo. Pranešame visiems, 
kad nevažiuotų čia, nes turėtų 
daug vargo pamatyti, arba eiti į 
fabrikus dirbti, kurių čia ir ne 
daug yra.

K. Mikušauckas.

SiisivažiiiviniiiN slaviškų 
laikraštininkų

Aat užkvietimo čekiško laikraš
čio ,,Hlas”, laike visasvietinės pa
rodos sušaukti susivažiavimą į St. 
Louis slaviškų laikraštininkų Ame
rikoj, iki Šiol atsišaukė su pritari
mu: 13 Čekiškų laikraščių, 5 slo
vakiški, 1 slovėnų. 2 rusiniški, 1 
chorvatiškas. Kiek lenkiškų laik
raščių pritarė susivažiavimui, dar 
nežinia. < Ir lietuviški laikrašti
ninkai užkviesti.

Mes numanome, kad jeigu ant 
'susivažiavimų galima bent terp 
visų laikraštininkų užmegsti ang
lies n į solidariškumo ryšį, tas butų 
naudingu, kadangi neslavai slaviš
kas tautas Amerikoj laiko už nie
ką, išnaudoja jas, kaip gali, siundo 
prie progos ant jų. Netikime vie
nog mes, kad per tokį susivažia
vimą galima būt užmegsti tokį so
lidariškumo ryšį. Pirmiausiai 
sunku bus nemaskoliškiems sla
vams susitaikyti su lenkais vi
suose svarbesniuose siekiuose. 
Slavai gyvenanti už Maskolijos 
rubežių, nejaučianti kazokų kan- 
čiaus ant savo sprando, laiko už 
svarbiausią savo priešą vokiečius 
— lenkams gi svarbiausias priešas 
yra maskoliai, kurie ištikto su pa
muštoms tautoms, o tame ir su 
lenkais, elgiasi biauriau negu vo
kiečiai. Kiti slavai geidžia susi- 
drutinimo maskolių, kadangi juos 
laiko už savo apgynėjus kovoje su 
vokiečiais — lenkai gi maskolius 
laiko už savo svarbiausius priešus 
ir geidžia, kad jie sykį pražūtų, ka
dangi maskoliai yra biauriausiais 
lenkų prispaudėjais. Nevienodu
mą siekių matome ir čia Amerikoj: 
Čekai, slovakai, serbai
renka net aukas maskoliams ant 
karės su Japonija — visos gi len
kiškos organizacijos ir daugumas 
laikraščių ant susirinkimo nutarė 
dabartinėj karėj atvirai rodyti pri
tarimą Japonijai. Toki skirtingi 
politiški siekiai ir turi stabdyti di
desnį susiartinimą lenkų su kitais 
slavais.

Ir lietuvių didžiausi ir žiauriausi 
priešai yra maskoliai, kovoje su 
maskolių neteisybėms Austrijos 
arba Balkanų slavai mums juk ne
padės; nrpadėdami mums tėvynėj, 
nepadės jie ir Amerikoj.

Kaip prašalinti tūlas gais
rų priežastis.

Visi žino, kad gaisrai paprastai 
užgema nuo ugnies, todėl ant pra- 
šalinimo gaisrų, ant apsisaugojimo 
nuo jų reikia atsargiai ugnį laikyti, 
jos neužkrėsti. Pasitaiko vienog, 
kad gaisras užgema ir ne nuo ug
nies. Porą metų atgal ant Terp- 
žeminių jūrių sudegė vienas pran
cūziškas kariškas laivas. Iš tiri- 
nėjimų priežaščių užsidegimo per
sitikrino, jog ugnies nieks neuž- 
krėtė, laivas pats užsidegė. Jis 
buvo medinis, apkaustytas sto
roms plieninėms blėtoms. Taigi 
aišku, kad kartais gaisras užgema 
be ugnies, ugnis pati atsiranda. 
Dabar jau žino daug priežasčių 
gimdančių užsidegimą be ugnies 
tūlų daigtų.

Paprastas kampos knatas, jeigu 
sušlaps, sudrėks — gali užsidegti 
be ugnies, nuo saulės spindulių ir

Kur tu važiuoji?
Poras pridvėsusių kumelkų, pri

kinkytų prie purvino vežimpalai- 
kio, kojas kilnodamos, laukia, kol 
kas išeis, įsės į vežimą, ir paragįs 
į kelionę. Pakrypusioj ant vieno 
Šono, su kiauru kraiku, tnoboj, su- 
juodęs dulpŠtimas; visos šeimynos 
akys atkreiptos ant jaunikaičio, 
stipriai pasiramsčiuojančio ant 
lazdelės, visų aplink jį stovinčių 
veidai nubudę. Jaunikaitis, nors 
linksmas, bet rūpestingai rengiasi 
į tolimą kelionę, ant ilgo laiko. 
Su nesmagioms ir skaudamoms 
Širdims atsisveikina tėvas ir moti
na su savo šuneliu, broliai ir • se
serys su broleliu, laukia paskutinio 
atsibučiavimo. Visų akys sušlapo 
nuo ašarų, kaip sudžiūvę žiedai 
nuo ryto rasos. •

— Kur tu važiuoji? — klausia 
kone pro verksmus Šeimyna, akis 
pirštais Šluostydami.

— Sudiev! važiuoju jieškoti svei
katos, sustiprinimo kūno; važiuo
ju jieškoti išmintingų gydytojų, 
kurie gal mokės atliuosuoti gyva
stį iŠ negalios pančių ir palengvįs 
kunui ir rudyjančįai dvasiai, gal 
nuŠveis ją nuo rudžių, padarys ją 
žibančia, kaip žit)* kiekviename 
sveikame žmoguj------ ---

KumeHcos, galvomis kraipyda- 
mos, uodegoms mosuodamos, vel
ka sunkiai vežimą per limpantį 
purvyną, kuriame sėdi linksmas 
jaunikaitis, atsižvelgdamas, tarsi, 
paskutinį kartą ant savo gimtinės 
namelio. Medžiai, tarsi, atsisvei
kindami, vėjo pučiami, linguoja, 
laimina, rodosi klausia:

— Kur tu važiudji?
Važiuoju jieškoti atnaujinimo 

kūno, sustiprinimo dvasios; va
žiuoju jieškoti; naujų įdėjų, naujų 
žmonių, naujų nuomonių. Mat 
viskas sęsta; genda ir nyksta, nes 
nieko gamtoje nėra amžino, ir aš, 
sugryžęs, atnaujinsiu tąs su
puvusias triobeles, kuriose išvydau 
pirmą kartą svietą ir saulės šviesą. 
Ant vietos supuvusių senų medžių, 
po kurių pavėsiu kvėpavau gyvu 
oru per visą auksinę kūdikystę, 
įsodysiu naujus, karie duos pavė
sį, malonų kvapą ir saldžius link
sminančius skonį vaisius: atnau
jinsiu viską, a ~ sena, bet po uau- 
jai teorijai, po naujam išradimui. 
Atlikdamas gamtos paliepimą, už
vesiu naują šeimyną, su naujoms 
nuomonėms, su naujais siekiais, 
kuri stovės augščiaus; tąsyk mano 
siekis bus atsiektas. Susivieny- 
jus su žeme, bus naujas laipsnis 
paliptas prie siekio.

Geležinis arklys, kaukdamas iš
taisytu jam vargdienių rankomis 
keliu, velka ilgą eilę triobelių ištai
sytų ant ratų. Ten daugybės sėdi 
žmonių visokių skyrių, visokių 
luomų ir visokių užsiėmimų, pra
dedant nuo „načelninko ant kara- 
belninko”, nuo žemdirbio iki ku
nigaikščio. Ten, viename iŠ tų dy- 
vinų vežimų, sėdi jaunikaitis, ku
ris paskutinį kartą žvelgė ant my
limo gimtinio krašto. Nubusta., 
tarsi, ant visados išvažiuoja, rodo
si jį ten laukia tamsi ateitis, pra
žūtis, išnaikinimai. — Atsiminda
mas savo sunkų padėjimą, primin
damas žodžius poeto — „Iš kelio
nės ne visi grįžta!” — Bet visus 
nesmagumus drėbęs į Šalį, su tvir
tumu dvasios dainuoja:----------

Nors iškeliauju, vėl-gi sugrįšiu 
Jus’ malonumais gėrėtis;
Prižadu jums, kad aš neužmiršiu, 
Kol paliaus akys žibėti....

L iep u k s.

Kodėl vaikai vis alkani?
Kad vaikai tankiau nori valgyti, 

kad jie, prilyginant prie sva
rumo, valgo daugiau negu suaugę, 
tą kiekvienas tėmijantis gali patė- 
myti. Ne tik vaikai valgo, suly
ginant su svarumu, daugiau už su
augusius, bet ir laibi ir maži žmo
nės valgo teiposgi, pagal savo sun
kumą, daugiau už storus, nutuku
sius ir didelius. Tame nieko ypa- 
tiško, prieštaraujančio nėra.

Svarumas kūno mat neturi teip 
didelio susirišimo su valgiu, kaip 
iki Šiol tikėjo ir kaip dar nevienam 
rodosi. Prie vienodo darbo du 
žmonės ne vienodo svarumo ir di
dumo nelygiai, pagal svarumą, rei
kalauja valgio, bet mažesnysis, 
laibesnysis ir lengvesnysis turi val
gyti daugiau, kadangi jo kūno pa
viršius yra, prilyginant prie sun
kumo, didesnis negu storojo ir di
desniojo.

Maistas mat žmogui reikalingas 
ne tiek ant atnaujinimą kūno arba 
ant jo augimo, kiek ant palaikymo 
kūno Šilumos. Daugumas gi Šilu
mos sunaudotos kūno per paskirtą 
laiką paeina nuo didesnio pavir
šiaus kūno: juo paviršius didesnis, 
juo daugiau išleidžia šilumos. Li
kosi išmatuota, kad sveriančio 180 
svarų žmogaus kūno paviršius turi 
20 ketvirtainių pėdų, taigi išpuola 
po 16 ketvirtainių colių ant kiek
vieno svaro svarumo; tuom tarpu 
sveriančio 10 svarų vaiko kūno pa
viršius turi 3 ketvirtaines pėdas, 
taigi išpuola • po 43 ketvirtainius 
colius kūno paviršiaus ant kiek
vieno svaro svarumo, arba netoli 
tris syk daugiau negu suaugusio, 
sveriančio 180 svarų žmogaus; 
vaikas todėl, prilyginant prie jo 
svarumo, turi valgyti tris syk dau
giau, kad maistas suteiktų kunui 
reikalingą šilumą. Ne reikia už
miršti, kad vaikas reikalauja val
gio, apart Šilumos, dar ant atnau
jinimo kūno ir ant jo augimo, ką 
duoda tik maistas, nes kūnas pats, 
be tinkančių medegų, negali juk 
augti, suaugęs gi jau ne auga. 
Taigi aiškų, kad maži vaikai, pri
lyginant prie jų svarumo, reikalau
ja daugiau maisto negu suaugę; 
todėl tai maži vaikai nuolatai al
kani, nuolatai nori valgyti. Tas 
yra visai naturaliŠku apsireiškimu.

Teipjau maži ir laibi suaugę 
žmonės, dėl tų pačių priežasčių, 
sulyginant su jų svarumu reikalau
ja daugiau maisto negu dideli ir 
stori. Tas teipjau yra visai natu
raliŠku: pilvas laibo žmogaus su
naudoja daugiau žalių medegų ant 
palai^vmo kūno Šilumos, omaaaij- — 

kūno didiiii-e

— Pereitą sanvaitę Cbicagos ai
riai apvaikščiojo gimimo dieną sa
vo patriotą, Roberto Emmet. Kal
bėtojai išreiškė savo simpatijas 
Maskobjai, tvirtino, buk tik susi
jungusios į vieną ryšį: Prancūzija, 
Suvienytos Valstijos ir Maskolija 
gali duoti žmonijai laimę. Matyt 
airiai Maskolijos nepažįsta, jeigu 
tiki, kad ji žmonijai gali ką gero 
padaryti.

— Pereitą sanvaitę Cbicagoj 
pasimirė 625 ypatos, kuriame tai 
skaitliuje buvo 364 vyriškiai ir 261 
moteris; vaikų iki 5 metų amžiaus 
pasimirė 146, senelių virš 60 metų 
142. Daugiausiai mirčių buvo nuo 
plaučių uždegimo, nes 165, nuo 
džiovos 54. Žmogžudysčių buvo 
31, patsžudysčių 7.

— Saliune Tenneso, pn. 123 
Clark str. pobcijantai suareštavo 
16 kazyrninkų, kurie su ženklin
tum kazyroms nuo lengvatikių iš
traukdavo paskutinį centą. Be 
abejonės ir sabuninkas bus nubau
stas už prilaikymą lošimo namų.

— Ant kertės Cbicago ir Cali- 
fornia avė., nuo stogo elektriško 
karo nupuolė konduktorius Nelson 
ir teip sunkiai apsikulė, kad am- 
bulianso vežimu reikėjo jį gabenti 
į ligonbutį.

— Ant Lake Forest priemiesčio 
didelis šuo sukandžiojo trejatą vai
kų. Mena, kad Šuo buvo pasiu
tęs. Sukandžiotiems daktarai 
žaizdas išdegino. Po ilgam vai
kymui Šunį pasisekė užmušti.

— Valantis langus 35 metų Wil- 
bam Johnson, „Industry” tnoboj, 
prie Fifth avė., nupuolė nuo 6 lu
bų ant ulyčios. Dar gyvą nugabe
no į ligonbutį, bet ten jis neužil
go pasimirė.

mo.

GabiiN v a uis.
Du vagiu, eidaini per mišką, pa

matė paukštį lizde beperintį. 
Vienas tarė:

— Aš nuo to paukščio pavogsiu 
kiaušinius ir jo paties nepabaidy- 
siu....

— Niekuomet tu to nepadarysi 
— ginčijosi antrasis — tuoj pajus 
paukštis ir palėks,...

— Na, pamatysi! — šokosi pir
masis ir tuojau ėmė sluogti į medį 
prie paukščio lizdo. Teisybė, pa
vogė kiaušinius, šoko ant žemės; 
žiuri, jo batai ant kojų be padų.

Vienas — pavogė kiaušinius 
iš lizdo, paukštis, perėdamas, neju
to, antras — tam belipant, nuardė 
padus nuo batų ant jo kojų, tąs ne
juto.

Katras gabesnis vagis?
Žemaitė.

t Gyvenantis New Yorke elec- 
trotechnikas AlbertAltbertson tvir
tina, jog išrado būdą susikalbėji
mo su musų žemės kaimynais, ki
tais dangiškais svietais ir buk su 
savo prietaisa girdėjo ateinančius 
nuo kitų planetų balsus. Tas iš
rodo į paprastą amerikonišką hum- 
bugą.

Nauji Rasztai
Jauniems kareiviams. Atsi- 

szaukimaN, iMzleistaM Lietuviu 
Social-Demokratu partijos.

Aprašytas čia padėjimas Masko
lijos kareivių, kam juos caras lai
ko, kam ant užlaikymo po ginklu 
kareivių išleidžia kas metą po 600 
milijonų rublių. Aiškinami pri
spaudimai, kokius kenčia nuo caro 
valdžių ne tik pavergtos tautos, 
bet ir pats maskoliai. Ant pabai
gos kalbinami jauni kareiviai ne 
niekinti kareiviško mokslo, bet at
ėjus laikui, jį sunaudoti ant išgrio- 
vimo caro sosto, ant išvaikymo vi
sų žmones išnaudojančių urėdnin- 
kų. Po tam tik bus galima sutverti 
laisvą, neprigulmingą Lietuvą.

Išėjo iš po spaudos: „Atsišauki
mas Tėvynės Mylėtojų Dr-tės į 
Lietuvišką visuomenę”, kuriame 
išrodyti vargai ir reikalai musų tė
vynės. Yra ir du paveikslėliai: 
kopija abrozdo lenkiško teplio
riaus ir paveikslai 5 darbininkiškų 
agitatorių nužudytų Varšuvos cita
delėj.

Redakcijos atsakymai.
SheboyoanieČiui. Ant parašy

mo eilių neužtenka noro, bet rei
kia pažinti eileraŠystos pamatus. 
Eilių pertąjsyti negalima, nes ant 
to reikia per daug darbo. Eilėms 
reikia ir svarbesnius motyvus imti, 
vietinės Katrynos prie svarbių te- 
matų nepriguli, nėra todėl reikalo 
jų darbus netikusioms eilėms ap
dainuoti. Tai viens dalykas. Ki
tas yra tas, kad redakcijos netalpi
na nė jokių raštų nežinodamos nuo 
ko jie paeina. Redakcijos turi ži
noki, kas rašo, nes rašantis turi už 
savo raštą atsakyti. SvietiŠkiejie 
laikraščiai perkratinėja parapijų 
reikalus tik ant tiek, ant kiek tie 
reikalai riŠasi su visuomeniškais. 
Katrynų darbai nė jokio susirišimo

<-^711^11 ziiu i jinĮim 

darbai~jų pKvlltSki trr . pra sta; 
ti laikraščių kontrolei.

Drangyscziu Reikalai
Ogleaby, 111. Susitvėrė nauji lietu- 

viazka draugyste vardo: „Gvardija D. L. 
K. Gede m i no,” kurios bus mieris: pa
gelba ligoje ir palaidojimas mirusiu 
draueu, mokinimasis loszti teatrus, duo
ti koncertus ir kitokius pasilinksmini
mus. Draugystes vėliava bus ant vienos 
puses paveikslas D. L. K Gedemino, aut 
kitos žirgvaikis- Vyriausybe yra sekan. 
ti: Juozapas Kuriinkus prez., Antanas 
Trijonis sekr , A. Rublis kasierius. Su
sirinkimai yra laikomi pirma nedelia 
kiekvieno menesio. 1 vai. po {Metu. Mė
nesines mokestys 50c. Visus szio mies
telio lietuvius uikvieczia ateiti ant susi
rinkimu ir prisiraszyti prie draugystes.

So. Omaha, Nebr. 87 kuopa S. L. A. 
laikys savo kvartalini susirinkimą n»- 
deliojr 20 d. kovo, 2 vai. po piotu saleje 
Koaciusko, po nr.27 Y st., ant kurio už- 
kviecsia visus sąnarius ir norinczius 
prisirasayti kuoakaitlingiausiai atsilan
kyti.

87 kuopa 8. L. A.

Nauja Drauge. .
Turners Falls, Mase. 6 d. kovo buvo 

la'kytas pirmas susirinkimas Ssv. Petro 
Dr-tos, ant kurio ūpo aprinkus Kas. 
Chelkis, prezid., o A, Z i ūke vieše, prot. 
sekr. (Apie susitverima szios draugystes 
jau buvo pagarsinu No. 10 „Lietuvos,” 
t'kui vieu klaidingai buvo paduota.) 
Sekantis susirinkimas bus laikytas nede- 
lioj, 27 kovo, 1 vai. po pietu.namuose A. 
Zelenio. ant K. ulycsios, ant kurio visus 
dorus lietuvius uikvieczia ateiti ir priai- 
raszyti prie szios draugystes, nes dabar
tės yra pigus instojimu, tikui. 81.00, o 
paskui bus brangesnis *

Komitetas.

Didelis BaliuM.
Chicago. Dr-te Li uosy bes, turės savo 

balių nedeltoj, 8 d gegužio, Freiheit 
Turner salėja, 3417 So Halsled st. terp 
34 ir 85 ui. Prasidės 4:30 vai. vakare. 
Todėl meldžiame visu kitu draugyseziu 
ir Kliubu toje dienoje nedarytu, balių 
ne teatru, kad vieni kitiems neuikenk- 
tumem.

Komitetas.

*1

Liūdnas patyrimas.
Jan Novy, gyvenantis 75 Jeffer- 

son ui. Bridgeport, Conn. rašo 
šiaip: Turėjau vidurių skaudėji
mus, ir turėjau du daktaru, kurie 
mane per keturis mėnesius gydė, 
bet vidurių skaudėjimai nesimaži-t 
no. Daug išsikaštavau ir ant galo 
nustojau vilties išsigydymo. Ant 
patarimo mano gerų prietebų 
pradėjau gerti Trinerio Ameriko
nišką Ebxirą Kartojo Vyno ir po 
kebų dienų pajaučiau palengvėji
mą. Aštuonių bonkų užteko ant 
visiško išsigydymo. Trinerio Ame
rikoniškas Ebxiras Kartojo Vyno 
labai gerai veikia ant žmogaus or
ganų, juos sustiprina, atveda prie 
regubariškumo, priduoda naujos 
gyvybės nervams ir smegenims ir 
tveria naują kraują. Sm 
priininus. Ant

HVietines Žinios.
— Pereitos nedėlios dieną, ant 

viršutinio geležinkelio North- 
western linijos viename vagone 
užgimė gaisras. Persigandę pasa- 
žieriai norėjo šokti nuo bėgančio 
karo, bet pasisekė juos nuraminti 
ir atėjus karui ant Belmont staci
jos, pasažieriai išlipo. Motonna- 
nas tapo elektrikoa 
jį atgaivino.



LIETUVA
“ACSZROS” Dr-tee fondan, 
besimokinaiM-siai lietuviukai 

faunuotnenei.
M Mažeika, New BritanBOonn..61.00 
-*im. Mack, "Eliza bet h, N. J........... 1.00
Tad Kasperovics, Taros, Pa............... 25
,, Aus*ros” kuopa Chicagoj............4.25

Buvo 6292 M

6299.36

Aukos kknklntIntam*
Tad. Kasperovicz, Toras, Pa............... 25

Buvo 6110.74

Sykiu 6110.99

Palieukojlmai.
Pajieszkau savo pusbrolio. AntanoRu- 

biuo, pirmiau* gyveno Chicago, 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
ant adreso:

Petras Putramentas.
P. O. Box 611, Schonoctady, N. Y.

Pajieszkau savo pacaios, Urszules Jur
kienės, po tėvais Globike, kuri 2 metai 
atgal su kitu vyru, Petru Burnium, isa- 
važiavo ir isasiveže mergaite 5 metu. 
Tbdel jeigu kas kur tokius žinotu, arba 
ji pati teiksis duoti iine ant adreso:

Frank Jurkus, -
1514 Ross Avė., Bcranton, Pa.

Pafieszkau savo pusbroliu: Juazapo ir 
Petro Petrusseviczlu, Suvalkų gub., Vil- 
kavisskio pav., gmino Kybartu, 3 metai 
atgal gyveno Brooklyn. N. Y. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti iine ant ad
reso:

ni.
ši ne

M. Mastauckas ........... ..
M. Sknpkevlcsiene . .. 
M. Smolckis................... ..
K Bagdanavlcziu*............
V. Ramanauckas.............
J. Itamanauckas.............
A. Balanaviczlu*.............
V. Steinhaeucer(vokiete) 
P. Burbulis......................
F. Rusiniene......................
A. Stravinckas..................
1 Maszaliene......................
J. Valincsiene ...............
M. Kaminck'ene.............

| A. Aleksiene......................
O. Matusevlcsieno...........
K. Vaailiauckas.................
K. Aliszauckiene ...........
J. Raczaitis........................
V. Kranuukas ..................
A. Draugei lene ..................
M. Tampauckiono.............

...M 
.1.00 
.1.00

Vito 617 95

« BURTININKU I,ASLŽ8TYS lĮi. S.L. . U.. a*** ■*

Burtininke knygele*......................Pisk*...........Jie.
Buitininko Kortu................... ....hute... »l •*-
O tad* pat* dsugau* tinosi taip tok>* burtinin
kas. Katalrogs* Utužu H g*n*uav dn»ta»0)*mu 
fns*bn*hu dykai Rssryk dabar Adresu toko 

STAPU NOvCLTY HOUM.
MiJ ILLINOIS COURT, CHICAOO, ILL

TAI RODS NAUJIENA.
Juosas M. Saroczka lietuviukas agen

tas siunesia pinigus in visas asaiis svie
to, ir parduoda szifkorteo pigiau groi- 
czlaus ir teisingiaus-už^visus kitus agen
tus. Todėl reikale kreipkitės vien pas 
ii. Jis teipoegi turi puikiausia salluna 

:ur gausite puikiausios degtines alaus ir 
cigaru, neužmirszkite adreso:

- J. M. SAROCZKA,
471 Collinuville»v. E.St.Louls,lll.

Telefonas Bell Rast 936 A.

V. Krantauckas aukauja 61.75, ku
riuos paskirsto: Kankintinlams 50c.; De- i 
legatui in Nyderlandija 50c.; S. L.Laisv. 
50e.; Visztaliui 25c.

Pigiai ant pardavimo pirmos kliasos 
Barberne, erti Lietuviaskos Szv. Jurgio ' 
bažnycsios. Biznis nuo seniai iszdirb- į 
tas. Priežastis pardavimo savininkas 
iszvažiuoja in kita miestą. Atsissaukit 
pas:

Dr. A. L. Gniczooas
' (LIETUVYS)

107 W. IN-tb St., 
CHICAGO, ILL.

Tol. Oanal 475.

Paveikslas naujo Popiežiaus PIUSZO X.
miera 18x24 coliu.

Yra labai gražus pa- 
veikulaB, ant kurio ma
tosi naujas popiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai raudinti, o 
abrozo dugnas tamsiai 
žalias. M ea {išakytai 
gražus paveikslas.

PREKE 60centų.
Gaunaniss ..Lietuvos” 
redakcijoj. Adresas:

A. OLŠEV8K18,
924 33rd Slr., *

Chieago, III.

NAUJĄ BUDĄ

Gydymo
PAMATUOTA ILGMETINE PRAKTIKA ANT LAUKO NAUJAUSIU LAIMĖJIMU MEDICINOJE. 

IR PATVIRTINTA TŪKSTANČIAIS ATSITIKIMU PAVEDA:

Profesorius

DrasE.C.Collins

Jos. Stankevriz

P. O. Box 86, Homestead. Pa.

Pajieszkau savo dėdes Juozapo Die
do! i ko. Suvalkų gub., Vilkaviszkio pav., 
Paazeriu gm.. kaimo Parausiu,* 26 metai 
k|up Amerika, pirmiau* gyveno Ba i li
taure, Md. Jis pats ar kas kita* teiksis 
duoti žine ant adreso:

Geo lYzedolikas,
Box 432, Collinsville, III.

Pajieszkau ssvo draugo Jurgio Daili- 
dos, pirmiaus gyveno Shenandoah, Pa. 
Jis pats až kas kitas teiksis duoti žine 
snt adreso:

Mst. Kalvaitis,
P. O. Box 1367. Renton.King Co.Wash.

Pajieszkau savo brolid, Mateuszo Ski- 
muczio, Kauno gub., Reseiniu pav.. Vi
duklės parap., dvaro Giliu, 12 metu 
kaip Amerike. Jis pa U ar kas Kitas 
teiksis duoti iine ant adreso:

A Jos Skimutis,., 
233 Vilbur st., . Scranton, Pa.

Pajieszkau Praneiszkos Medeliutes, 
. Suvalkų gub , Szunsku parap., kaimo 

Zvirgidaicziu, pirmiaus gyveno Phila- 
delphia. Pa. Ji pati ar kas kitas teik
sis duoti iine ant adreso:

Miss Ona Žoliniute,
G. P Box 51, Smithsdale, Pa.

Allgbeny Co.

Pajieszkau savo brolio, Tamomosziaus 
Zavecaio, Kauno gub., Kvedainoe par., 
4 metai kaip Amerike. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso

Mn Marciona Navickiene. 
Ellsivorth, Wash. Co. Pa.

* Pajieszkau savo brolio MotiejausRleiz- 
glo. Suvalkų gub., turiu in ji svarbu 
reikalą.
duoti žme

Ji* pats ar ku kitas teiksis 
ant adreso:

Munhail, Pa.

Pajiesz’ au savo dedienes Petronėlės 
Elvinienes, Kauno gub., Raseinių pav. 
Skaudvilės vol., kaimo Anvladigiu, pir
miau. gyveno Baltimore.Md. Ji pati ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Adomas Elvikis,
4483 S. Paulina st., Chicago, III.

Pajieszkau savo draugo Pranciszkaus 
Pilvialio, keli menesiai atgal iszvažiavo 
in mainas minksztuju anglių. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant ad
reso

Ign. Szukis, 
Rhone, Luz. Co. Pa.

Pajieszkau savo brolio Jurgio Sinke- 
vĮcziaus, paeina isz Suvalkų gub., Vil- 
kaviszkio pav.. Gižu gm., kokia 10 metu 
atgal gyveno Chicago. I1L Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti iine ant adreso:

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

Pajieszkau savo
Pnnckaiczio, keli

draugo, Izidoriaus 
matai atgal gyveno 
Jis pats ar kas ki

tas teiksis duoti iine ant adreso: 
Dora Macziulis.

1154 So. Oakiey avė., Chicago, I1L 

Pajieszkau savo brolio, Juozapo Dauk- 
szio ir draugu: Jurgio Gabrijoio, Kazi
miero Kontrimo ir Kazimiero Ruzgio. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant^reso:

Stanley Daukszas,
‘j O Box 444. \Vestville, III.

Pajieszkau Jono Dumiko,Kauno gub., 
Raseinių pav., Naumiesczio parap.. kai
mo Laukszte:iu, 10 metu ksnp Amerike. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duot>, žine 
ant adreso:

Ant. Shiksnus,
5 Lincoln avė., Prttston,

P,

Pi.

Minersvillea lietuviu aukoti Nu
rinktos pp. MareHTatnpauckleneH 
Ir Ant. DraugelieneN „Au-izron“ 

Dr-teu fondui.

L jHrdentrce

M. J. Merkevicziene......... ...11 00
O. Rzmanauckiene......... . ....50
F. Kuszlikis.......................... ............50
J. Škėma ...t..50
B. Naujalis.......................... . ...25
A. C. Ritzel (vokietis).... . .e. .25
T. Mohan (a!ry«)............... ............25
T. A. Ignatavicze....... ....1.00
A. M. Jons(veisze)........... ......... 50
F. C. Bender (vokietis) .. ............25
L. Jacobs (žydas)............... ............25
M. Borch (rusinąs)...................25
K. Savukinas...................... .........
J. Clemenc (vokietis) ... ............50
A. Neverauckiene ....... ............25
M. Szeleikiene...................... ............20
J. Kaziauckas...................... ......... 15
O. Gustaitiene..................... ............10
G. Szaparni*.......................... . ...25
A. bzaparnSene.................... . t...10
M. Aliszauckiene............... ............10
A. Bernocziute.................... ............10
M. Mikolavicziene . t.... ............10
J. Mikolaviczius ............... ............10
B. Mikalavicziene........... .........15
J. Zikus ...................... .. ,..•..,10

M. Brazukiute...................... .........10

K. J. Kodis,
3358 So. Morgan sL, Chicago, UI. '

(3-11) k“rtu
begi? Nugi pa* 

Ant pardavimo labai puikus saliunas, PlatraSzlekl nea
lietuviu apgyventoje apygardoje, vieta 1 *bai isztrosakes, o
nuo seniai yra žinoma ir bisnis puikiai vedytl ^nes^is^uri

issdirbtas. Priežastis pardavimo, savi- puiku ir *x*lta ba-
ninkas iszvažiuoja ant savo prapercilu. , varska alų, gardžia
Atsissaukit pas "“*• ocaisscsena

J. M Urbas, Tel. Root 24 ~ arielka.dgaru.net
3324 S. Halsted si. Chicago, Iii. lK H***1**- ° ^^ru. gauni žmogus 

vu vagv. užkandi kiekviena dieni, lai lau
Pigiai ant pardavimo medinis namas ! ilgiau su latnisia kalbeli negaliu Lik 

su Uotu po nr. 844 So. Halsted si., gera . ?kub‘“Ut\ P,‘®1° )»• luri
. ... . . puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pavieto dėl duonkepio. Atsisaaukite m į kiekvieūo> 0 ypM1 ui uS.ocTu 

Aptieks po nr. 167 W. 18th st. Chicago, t susikalbėti anghszkai. Ateikite pas ma- 
Ul. ' : ne, o asz jum pa tarnausiu už dyka viso

kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavo 
Pigiai ant pardavimo pirmos kliasos jM kjtu miestu galite gauti pas mane 

saliunas vietoje lietuviu apgyventoje, geriausia nakvyne.
Biznis nuo daugel metu iszdirbtas. Sa
vininkas turi kita bizni.

3900 S. Halsted st. kerte 32-ros ui. | 
(3-18)

Pigiai ant pardavimo visi naminiai ra- Į 
kandai, mebliai, lovos su paklydai., visi 
kukmniai indai ir viskas kas tik prie na- į 
mu reikalinga ant vidutines sz ei m ynos.
Atsiezaukite pas Kas. Ignatavicziu,

112 Aberdeen st., Chicago, Ui. 
(3-18)

MAR.JA DOW1ATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kaunu gub. tiuullu pawieto.

Teieiuuaat Morgan 13M2. 
Tnlefonuot galima tas kiekwienoa 

aptiekta.

723 W. I8th Street.
Nuo iki lOtoe ryto, 
nuo T-lo* Iki V vai. vakar*. 

Nadvlloiaa Ūktai nuo U-U* Iki 10-tai ryto.

A 1VJ A M Visiems Sergantiems ant 
1—V jq dienu išmėginimo

GARSINGAS
ELEKROS DIRŽAS
“GIANT”

140 We$t 34-th ui.

NEW YORK.
N. Y.

Pirmsedis— 
The Collins 
New York 
Medical 
Institute.
140 West 34th St. 
NEW YORK, N. Y.

Tūkstančiai Amerlkes žmonig išraiškia save dėkingumą šiam pagar»ė|u»iam gydytojui už pasekmingą išgydymą nuo yvairiavsią Il
gą Jei Mrgate vidurią kataru, pilvo skaudėjimais, skilvio nevalumu, tkaudeiimait vidurių po valgymui, proi. Colitat jus išgydys.

Ar sergate širdies. Inkstą arba kepenų Ilgomis? Vartokite prot. Coilin* gyduoles ir busite sveiki.
Ar sergi raumatkmu, kaulu Ir sąnarių gėlimais? Kreipkitės pa* prol. Collins, o ji* pataikyt tuojau* |usų ligą prašalinti.
Jei turite kotulj. dusui) ir kitokias plaučių liga*, tai nogaišuekite. kadangi nuo tokią ligų veiktai galite būt išgydyti.
Vitos* šiose ligose prot. dr. Collins yra viens iš goriausių specialistų Now Y oriui. Sekančios padėkavonės prei. Collins nuo išgy

dytą pacientų yra goriausiu paliudyjimu apie pasošmingumą te pagarsėjusio gydytoje gydymo.

Guod Tarnui* Prut CoUlM:—Daaggalls Prot Dr. OolUa* — I Guod Tinau prot. CoUlaa.Augaztai Guod. T. prot. CoUlM;

Petras Szlakls,
8321 A u bu r n av., Chicago, 111.

(Tarpe 33-ios ui. ir 33-to Pi.) 
Chicago, III. I Telephonas Root 21.

Reikalauja 500 vyru prie angleka* 
siu darbo ir muliniu draiveriu valstijose 
New Mextco ir Colorado. ženotu ir sto
geliu, gyvenimai parengti, algos geroa, 
nuvažiavimas dykai. Taipgi reikalakja 
200 vyru ant darbiniu laivu plaukencziu 
isz New Yorko in Europa. Moterys ir 
vyrai reikalingi prie visokiu dsrbu.

J. Lucas, lietuviszkai agentas, 
Room 18, 167 Washingion st.

(4—1) Chicago, III.

Reikalingas ziegormeistras, suprantan- 
tanus savo darbe. Atsisaaukite pas 

John Rimkus,
4644 So. Ashland avė., Chicago, III. 

ln - TTncas ^Tartjauckce, 

tapo mainoee sužeistas, kai ris j* ranka 
reikėjo nuplauti, todėl psjieezko gero 
advokato, kurs galėtu vesti prova priesz 
kompanija atjieezkojime atlyginimo. 
Meldžia atsiazaukti pas.

Mike Merkevicze.
P. O. Box 243, Centralia, 111.

2 3 «
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Per C. O. D. mes
Kiausenti rodos per grumstas adresuo

kite sziteip: duosime urna atsakyme.

Drs. .1. M* Brundza Co.
Ne* York A Brooklyn, U. S. A.

Stebuklinga MaNzlnele
Pasako žmogaus visa laime ar nelaime 

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

Siuvama maszina, su 
visokius siuvinius, gali 
vim 
po sėt 
62.00.

sr žngliszkai;

kuria gali siūti 
nesziotis su sa- 

Mes parduodame labai pigiai kai- 
sempeiius ant iszmeginimo, tiktai už

G. J. Pupauski Co.
3157 S. Halsted st., Chicago, 111.

Dr. E F. Napieralski
Specijalistas Privatiszkn Liga.

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

7 vakare.

Oftisau ir gyvenimą*:
723 West 17th Street, kerte Paulina it. 

prieszais szv. Vaitiekaus bažnyciia.
Telefoną* Canal 1157.

Telefoną gausi dykai visoee aptiekose.

. Nuo Korn-spandaku ant kojn tik 10c.
GT*r»ni»voj*me lazttydyma.

Dantų gėlimo ir 9k~orbuto. rapuczkut ungidit. 
Plauku įlinkima culaikite Ir sulaukite ant pra
plikusio* galvos. Pleiskanas issnaiklna Teipgl 
turtme raistą dėl issualkinlmo plauku, kad 
barzda nereiktu skųst, arba moteris turi ant 
apgimimo ilgus gyvaplaukius, mes esame SPE- 
CIJALISTAIS

J. M. B. Chein, Co.
bxlO6Sta W. B klyn New York

Kares Mapa 
parengta spectatiszk*i su rita apskriczlu 
kur dabar yra kare Maskolijos su, Japonija. 
Ant mapoa matyti Japonija. Korėja, Kini
ja. Indija, Slberlja ir via* Maskolija. Mapa 
padirbta graliai Ir gerai au visokioms pur
vo m a ant abieju pusiu Nusipirkę* szita 
mapa matysi ant joa via* karea lauka ir 
kur dar kare gali lazkilti. Mapoa mier* 
2Ixž8 eolius; aa prisiuntlmu tiktai SSc. 
Pinigu* siuuskite pacztinem* markėm* paa 

M J DAMIJONAITIS,
3108 So. Halsted St.. CHICAOO, ILL.

Joties Blood Remedy 
tescsystyja kraują, U*-( 

i varu užsilikusius uuo 
> <lu» nuo drugiu. mate
rijų* ir užkrecsiamu Il
gu. Nugydo spuogus. | 
lukstlru*. sulakus. pte 
m»i buteikta gyvylte

F.PBradchulis
Attorney tnd Coonselor at Lai.

Chuober of Commerte B1<U Room 709 
8. E Corner LaSalle A Washington sts 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642. 

Wienintelia lietu vyt advokatas, baigės 
mokslą lurtsprudencijoeczion Amerikoj 
Weda provas kaip ei vii laikas teip ir 
kriminaliszkaa visuose suduoso.

Ree. 54418.Hal*te<l arti 55 BouL
Telephone Root 74.

Musu darbas yra musu geriausias apgar
sinimas

2 Kriaucziai 2
Palionį* Ir Z*4-harewieze,

855 33rd st.. Chicago, III.
Messluvam visokiu*.drabužius, pigai 

Ir vis naujos mados. Prastom atšilai* 
kyt ir persitikrino duokit mums pra 
dils, o mes jus užganėdinsi m Musu dar
bas yra miuu geriausias spganinimas.

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

Jeigu reikalauji gera tavom 
ir ureredyti pinigus, tai ra
ižyk pu mane, o gauti 2 di
deliu* KATALIOOUS iu kat
ra galėti malit, kad au viską 
parduodu pigiau* negu kur 
kitur. Kataiiogu* j kita* mte-

pritiuneziu DYKAI, tik dėl paeito kautu 
pritiui už 5 centu* marka.

Silpni Vyrai
Visiem* raikzlau|antiem* daktariškos pagal

bos pasiunsiu garsaus daktaro receptą dykai. 
He C. 0. D. jie apgav ingus gydymo tam pelių*. 
Perskaityk šj apgarsinimą.

Šis yra paradytas dėl vyrų, turinčių sugriautą 
sistemą per Udykumąsavo jaunų dienų. Klauiyk 
mano rodo*. Perstok gydėsi* su "Sempellnėmi* ’ 
gyduolėm*. etektriAkais diržais, "specii "" 
patentuotoms gyduolėm* ir kitokiomis apgavys
tėmis. Diržas negali tevy* lAgydytl. o nuolatini* 
gėrymas ar valgymas visokių medicinų sugadins 
tau viduriu*, užnuodys tavo sistemą teip, kad liga 
stosis neiėgydoma.

tom*"

outsu nerviška*, tarėjau naktiniu* nubėgimut, 
varicoeelc.stokg vyrUlkumo, silpną pomteų.*U>kg 
gyvumo, ambteilo* Ir drąsos.jaugiau sunkenvl*. 
sumažėjimą lytižkų dalių ir tt. Mėginau gydyti* 
viskuo m ka* tik ką rodvyo, bet vieton gėry“. »v*l- 
k* ta ėjo blogyn. Ant galo buvau priverstas kėliau 
ti į Europą Ir klausti rodos geresnio daktaro, ku
ri* mane ir pagydė. Receptus to garsaus daktaro, 
kurtais *S pasigydžiau turiu Ir liądien savo ran
kos*. ne* žiną* kaip tai sunku buvo pasigydyti, 
todėl *A pasiryžau ir jeitu* pagelbėti tokioms li
goms sergančiu*. Kas pas maną staliauk* per lata
ką. aA kuinam paaiunsiu dykai kopiją U> garsaus 
recepto uždarytoje gromatoje drauge su reikalin
gais pamokinimai* kaip gydyti*. Receptas buspa- 
raiyta* teip aiAkial. kasi taigai j| kiekviena* ge
resni* aptiekorius gyduoles sutaisys. Paklausyk 
mano rudu*, o pamatysi kad visiAkal tasigydysl.

Nepalaikyk manės už toki Aarlataną kaip kad 
tie. ką siūlo gydymą dykai, diržu* dykai, rodąs 
dykai kaipo meifkerą ant sugavimo šūvių—kad 
paskui ta jų pinigus vilioti už netikusias ir pavo
jingas medicinas slunstomas C.O.D. Al nieko ne
siunčia C.O.D. neturiu nieko parduoti; vardą gi 
tavo užlaikysiu slaptoje. Jeigu mane atrasi netei
singu, turi tiesą l|an»e pačisme lalkraltyje apgar
sinti mane apgaviku, vž mano klapatą až papra- 
iysiu tik fec tada, kada iAsigvdysi. Daugiau nieko 
nereikalauju ir nepraAau kad tnan siunstum pini
gus pirmiau pakol visiAkai neiAslgydysi. Rąžyk 
man šiądien, ne* gal Ais apgarsinimas kitu syk 
jau nebus iiame laikntatyje.

Atmink kad tu gauni receptą ir visu* relkalin- 
K s pamokinimus dykai ir nereikalauji nieko mo

ti pakol vlstakai nelAsigydai, tada užmokėsi 
man 50c. Adresuok:
C. Bentston, P.H.Box 655, CHICAGO, ILL

Dr.O.G.Heine
DENTISTAS

OFFISAS: • • 
Kerte 31-mos ir So. Halsted ulyczlu. 

Gyvenimas viršui Aptiekos.

CHICAGO, ILL.

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

Tūkstančiai žmonių jau išsigydė su plačiai žinomu 
Elektros Diržu, nuo reumatizmo, viduriu užkietėji
mo, bėg^unkos, 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 adresu ir prisiųsti ant šito
kio adreso:

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

Kožnas gaus šį diržą, sp paaiškinimu kaip jį vartoti, tik rei
kalaudamas diržo tur pilnai aprašyti savo ligą. Ši proga yra duota 
tik ant trumpo laiko. Todėl naudokitės. Rašykite tuojaus reika
laudami ELEKTROS DIRŽO.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.*
ArneUa baime t i- 
Ntula* i' amu* baž-

arustnzkai in larką
Noredanso* nododm* Dr tea.

arfa* gnodobni. Kauigni, kad Jums 
darbu butu priderančiai atliktos ir tu«MB eaauelpti savo tautetę, paareskite ji tikrai 
lietu w*itUūg

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Dlvisloo 8L, C'bica^o, UI.

Kepure* Ir dėl MerMalk*

Apsaugotojo gyvasties.

Šiltu pulsi 11 imu yra tik aat irai

Sztai padekavonea:
f ta pridurtam* keletą p*.Mka<r<>alq o toki, lunms daugybę, tik džl .toko*

SUVIS DYKAI IT1AQTA
ŠI graži Elektros uUVUlal

M J. CcBTta. Pblllpa, Nebr

Jeigu reikalauji^ustaa tai tik prtsiun.k savo adresą ir gau.l > Mes padarysime ta. ka sa- 

Meturch Etaktre-MedtaaJ tastitute, Dep L. 1. 56-60 Wab*sh An.. CHICAGO. ILL

Szital yra stebuklingas 
i sz radimas.

PREKE 50 CENTU.
užklausimu* taip veiklai kaip užklausia Ji

pagelbrjo ir bevelk Luisu ari! mlr

kokia garbingu daktaru man tė
teliui su aaru da t yrimu, netariu

ja galim* ir pinigu uždirbti, nes guli eiti

m< Ji yra gera dėl kiekvieno žmogaus Ir ji gali 
užtekti ant visados Labai daug juoko su j* g* 
Ii padarvti ant bailu ir kitokiu susirinkimu. Su

gražiai ir tvirtai padaryta isi nikelio ir ji gali užtekti ant viso amžiaus.
Mes taipgi turime visokiu rassomu mastine, auglissku, leuklsaku ir lletuvlszku knygų, 

i praasunt knyga kataliogo sakyk kokios kalbos kaulingo nori), daug visokiu tavoru. padarome

10c. dėl prlsluntlmo kasztu. mes prisiunsime dideli k*t*llog*.
Pinigus geriausiai yra siunsti per Monuy Order Įsi paežio arba popierinius pinigus regis

truotoje gromatoje. Minuosiant mažiau kaip doleri, galima siausti paosto^io. markėms.

Scientific Movelty ITg Co. No. R. Cor. Wabash u. and Rudolph Street, 
ą CHICAGO, ILLINOIS.

Sveikata ir turtas tiktai 75c.

Hzi Juosta tiktai 7tie.

Mano Eletros Juosta praazalina vi
sas ligas, priduoda tnagnetiima, gyvy
be visam kunui, meile ir tvirtuma. Ji 
gydo Reumatizmą, viduriu -uikietejl- 
m a, viduriu silpnumą, ligas plauosiu, 
tarnu, inkstu, kraujo, gyslų, kosulio, 
karszcziavitna, drugį, nerviszkuma, 
silpnumą kūno, iodštu sakant nėra li
gos kurioje szi Juosta nebutu pagelbė
jus savo stebuklinga gydanezia galybe. 
Niekados netikekie tiems, kurie siū
lo ja ui dyka, jie nori tiktai gauti 
žmogaus adresa, o kitokiu budu nplu-

pa dusyk tiek, ksd žmogus ne tino ne kaip ir mielina kad tai yra ui dyka. Aas 
jas pigiai kaip galiu dabartės parduodu, su prisiuntlmu tik pa 75c., gailiu par
duoti pigiai kiek tik kas nori pirkti ir nereikalauja ui kyką noreli, nes ui dyka 
gaudamas žmogus ant expreso užsimoka kokia 611.50, tai mislina kad jis užsimo
ka tiž atsiuntime, ne žino kad tai ui Juosta, niekados nereikia norėti nieko ui 
dyks, nes szi laika nieks nieko neduoda ui dyka, lai yra tiktai panaudojimas ne- 
suprantaneziu žmonelių. Mes parduodame tas Elektriszkas Juostas teip pigiai, 
kad neapgauti žmogaus, tiktai reikia parodyti, ka kiti su jais daro. Norėdamas 
tos Juostos ne pirkie ui 611.50, arba 115.00 per C. O. D., mes C. O: D nepar
duodame, tiktai per paczU prisiuneziame ui 75c. dėl kiekvieno reikalauianczio. 
Reikalaudamas Juostos, sdresuok teip:

G. J. Pupauski & Co.
31S7 So. Haboted 8t„ CHICAGO, ILL.

Pinigus yra geriausiai siusti per Money Orderi, tai niekados ne ius.

dziu. i*iktuu»eisl priimti prie r- 
ros sveikatos Praartu Tamuiai.

gilia pažinti ir aautlnlnkUzka

gani, r«l)ju

tai naujiena, liet nerandu lokiu 
Arei Žiu. irtam gatecziau Tatniatai 
atidekototi už Tarauto* pageli* 
ir tautu, kuru- mane teip trumpu 
laiku patais*. Pirma nusidanuei 
C* Ta*mut*.iure>u daugely dak 

ra. bet ne rtens man uegrlle-jo. 
ta-r tai atailteplau pne guoriotino 
Teminto* ir jut mate- iu trumpa 
laika imta ta* t* Taigi rudyju kož- 
nam. kur* tik serga lakatu Ilga, 
reumallimu.ar vidurine lig*, idant 
kr-iptuai pu pro! CoUIns*. o ta. 
tikrai pagelbėt

gi* u kaip du metai sirgau kraitu-

vuzka .i.tema yra auuatkyt* laz
davau daugely pinigu aut (lakta 
ru ir vaistu, bet skausmai neaplei
do. Kutdariau pu Guodotina

sitarnavima ir greita pageli* au 
dedu siirding* padrkaiooe.

Mateuszas ZugezyuskL
K. Malu st. noutb llrulge. Mas* | m Apj, ,L puttM-otra. Pa

Šimtai tokių padėkavonės laiškų, kurių čia dėl stokos vietos negalime patalpinti, yra ant 
pamatymo kožnu laiku ofise.

Delta serganti nerūdykite vilties, bet gydykitasi kuegralčtaniai pas garsųjį specialistą prot. CoHIes'ą • busite greičiausiai išgyt

1Z10 Garden M.. Huboken. N J

pirataus atsišauks.- greičiaus bus išgydyta*. Rašykite
šiądien, •eebdoisokite iki rytėjau* Adresas

The Professor Collins, New York Medical Institute, 140 West 34th SL, Nei York, N. Y

Nei $1 Nereikia Mokėti iki Išgydymui.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
(varsna inertiška* užži urėto jas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite

tui, bu daug meti) patyrimų yra autorium, išrodinėtojum ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užsisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugražino sveikatą ir tvirtumų.

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 sa- 
vę nuo sugryžimd prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimų kol jau 
yra per vėlu.

Limpančios ligos. kai{>o kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varpos ravelio, uždegi
mas piislės, sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme gydymų virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai Įiatirsi greitų paleng
vinimų, bet visiškų išgydymų.

Atmink—Mes duodame užtikrinimų išgydymo kiekvienos ligos paimtos ant 
gydymo. .Jeigu tu negyveni Chicagoj, tai rašyk prašydamas klausymų lakšto. Tu 
gali būt išgydytas namie, jeigu suteiksi mums gerų aprašymų savo ligos. Gyduo
les sukrauname in mažas, be jokių parašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų 
atydos kas jose yra.

Gyduoles Dykai iki Iszgyjirniii.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III.
Mis užprašoma visu* kenčiančiu s nuo užsisone|usių ilgų. nuo kurių negalėjo išsigydyti, atsišaukti j musų gydynyčią Ir pamė- 

gyti musų NAUJA BUDA, kuris yra laikomas ui neklaidingą.

Ofiso valandos: -nuo 10 ryto iki 4 |>o pietiį; nuo 6 iki 7 vakare. Nedalioms ir šventadieniais nuo 10 tik iki 12.
RODĄ DYKAI!

FREE!
PERFECTO

wONesiusk Pinigu jei pilnai užsiganėdinsi ^3'^1
f“"1 Dfl urvttn ivp*dinin>o įtinau dalytu Ir katnlkig0 tarp* nauju pirkėju Ir aaentn. mes darmne Šit* nesu-

lyginama nasliiUnlnia ir išdaliname tūkstančius doleriu premijoms Prlalusk mum* savu varda. adresą Ir Mfefim 
,Tįl?fcL~ltI artvmiausi* expre»o stacija. <> m*s pasiusime tau kita tankiu. 1 nzin ounv cinam'. 1 U Kanarų ars- 

j| evnra au unruai K1KS1.IN1 vrniŽKa i.aiKBnniLi. arvimi \ik?cm (pasakyk koki norit, rtir tiznai Botm 
^^.41 mU ■ LaiKa Kair t-ž Kk'Utį LaiKnoiiKLis: užtikrinimo palludyjlni* ant t metu su kožnu laikrodėliu, kad mes 

pataisykime dykai, ar almainysime ant naujo, y-i neliks. 1 avMVOTa hktzzei.i ih kamksi.(li 1 tikra 
||B <0^0 g 8HirrEi.no rkvtikli. I ai kscota žiina su tavo vaki>ažzkki.iv. 1 ghazv laam. I uražia RaiKJTiak
lląpta^ M "Įr1 < špilka. I kočt-to aukso apikaklimus knynkius. I pora rankovlnlu knynkiu. R allaskinlo sidabre arlatinius

žauk*t*|iu*. Pirma apžiūrėk kožna daigi* ir )*i rasi, kad tai geriausias pirkiny s tavo gyvenime, užmokėk
.. t*g-ir expreso kaštus, kitain ne cento, viską*, ko mes norime, tai kad tu rekomenduotume) savo —* 

draugams. Szltas tankius su moteriškų atviru fenu laikrodėliu vietoje vyriiko. kaštuoja G-Ž.74. Mes galime pasiusti per pačta, jei mum* pritinsi 
pinigus su užpražais ir Jliic virkaus ant apmokėjimo siuntimą
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