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Advartning rata on appiication.

melagysčių, kaip paprastai 
caro tarnai daro.

Neva patriotiškos deinon- 
Nt racijos.

Maskoliški laikraščiai nuo; 
latai rašo apie neva patrio
tiškas demonstracijas dėl ka 
rėš su Jajonija. buvusias vi
sokiuose ne tik Maskolijos, 
bet ir Lietuvos miestuose: 
apie visopadoniausius, ištiki
miausius telegramus, ant ku
rių dėdamas rezoliucijas ,.is- 
krenno blagodariu vsech,” 
kad pasirodyti, jog moka 
nors tiek parašyti, caras net 
pailso. Tokios neva patrio
tiškos demonstracijos, kaip 
garsina maskoliški laikraš
čiai, buvo: Vilniuje, Kanne. 
Suvalkuose, Dinaburge, Vi
tebske, Mozyriuj ir kitur. 
Turbut vienog tos demon
stracijos ne visur buvo teip 
(latriotiškos, kaip raudas 
geidė, kadangi - ant vidaus 
ministerio prisakymo jos liko
si uždraustos. Taigi teqi tų 
demonstracijų daugiau turė
jo būt visai ne patriotiškų. ( 
visai randui nemalonių; ma
lonių jis ne butų uždraudęs.

Sniego darganos.
• 16 d. vasario visuose vaka
riniuose Maskolijos kraš
tuose, tame Lietuvoj ir Lat
vijoj, siautė sniego darganos. 
Smarkiausios jos buvo aplin
kinėse Garteno ir Balstogės, 
kur vėjas sunešė pusnis ke
lių sieksnių augščio ant gele
žinkelio ir per tai trukiai ne
galėjo bėgioti, kol kelio nenu
valė. Vilniuje dargana bu
vo ne teip smarki, bet ir čia 
sniegas nutraukė daug tele
fonų dratų.

Iš Prusą Lietuvos.
Garsus žrikigžudis, mėsi

ninkas Huber, kuris Lumpė
nuose paskerdė Zuercherų, jo 
pačių ir dukterį, likosi ant 
Tilžės kalėjimo kiemo nuga- 
labint.

Netoli Gumbinės, Kanapi
nių dvare, kuliant javus, ga
rinė mašina pagriebė kamar- 
ninku Gleslerį ir iki pečių 
nutraukė jam dešinę rankų.
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folitiszkos žinios.

Karė Mas kol i jos su Japo
nija

Pereitu sanvaitę japonie
čiai antru kartu bomberdavo 
Vladivostoku, bet maskoliai, 
teip kaip ir laike pirmo bom- 
bordavimo, ant šūvių neatsi
liepė. Londono laikraščiai 
mena, buk maskoliai to
dėl aut šūvių neatsiliepė, 
kad Vladivostoko tvirtynėj 
ne turi amunicijos, nes jų 
išgabeno i. Portu Arthuro. 
Toliau tie laikraščiai rašo, 
kad išėjo į aikštę visokios 
maskoliškų urėdninkų priga- 
vystės. Jie ėmė pinigus už 
kontraktorių pristatomus 
daigtns, bet pristatytos, vėl 
gražino ir , susidėję- su 
kontraktoriais, po kelis kar
tus iš iždo ėmė pinigus už 
tuos ĮiaČius daigtns. Todėl 
tai nė Mandžurijoj, nė Sibe- 
rijoj nėra (takaktinai amuni
cijos, nė valgio produktų ka
reiviškose krautuvėse. Man
džurijoj maskoliški kareiviai 
veržte veržia nuo gyventojų 
maistu, stumia juos į badų. 
Todėl tai pulkai mandžnrų 
apleidžia savo namus, su šei
mynoms nešdinasi į pajūrius, 
arba traukia per rubežių į 
Chinus arba į japoniečių už- 
imtųKorėjų,knr tvarka gėrės 
nė negu maskolių valdomoj 
Mandžurijoj. Trūksta čia tei- 
posgi malkų, o kad žiema 
šalta, tai neišpasakyta dau
gybė maskoliškų kareivių 

-ne
kančia vargų dėl nerangumo 
rando, kuris, ne parengę*  ko 
reikia kareiviams.stumė Japo
niją karę pradėti. Kada Ja 
ponija karę pradėjo, tąsyk 
pasirodė, kad tie, kurių pa
reiga buvo pasirūpinti apie 
sugabenimų visko, ko reikia 
karėj -r- savo pareigų neiš
pildė. Dėl to nerangumo 
caro tarnų, kariaujanti už 
caro užsi many mus kareiviai 
baisų kenčia vargų. Supran
tama. kad tokios sanlygos 
demoralizuoja kareivius, jie 
pradeda suprasti, kad val
džios juos skriaudžia, tfuž 
skriaudėjų reikalus kareiviai 
ne nori kraujų liet.

Japoniškos laivynės virši
ninkas atsiuntė savo randui 
telegramų, kuriame praneša, 
jog maskoliškos laivynės ne
rado Vladivostoko porte; 
maskoliškas gi randas užtik
rina, jog kariški laivai yra 
Vladivostoko porte. Katros 
todėl pusės teisybė, sunku 
suprasti. Japoniškas admi
rolas užtikrina, kad jo laivų 
šūviai daug Vladivostoke 
blėdies pridirbo; maskoliškas 
gi caro vietininkas pranešė 
carui, jog japoniški šūviai nė 
jokios blėdies ne padarė. 
Aišku todėl, kad viena pusė 
garsina neteisybę, nežinia 
vienog katra pusė melnoja.

Pereitų sanvaitę ir ant Por
to Arthuro užpuolė japoniš
ka laivyne ir per kelias va
landas bomberdavo miestų. 
Naujas maskoliškos laivynės 
viršininkas, admirolas Maka- 
rov, pasirodė drųsesniu už 
Aleksiejevų. Pasirodžius ja
poniškiems laivams, jis su 
torpedų naikintojais ir tor
pediniais laivais, išplaukė 
priešais. Užgimusiame mū
šy j pasisekė paskan-
dyti vienų japoniškų torpe
dinį laivelį, bet užtai pats 
nužudė didesnį, torpedų nai
kintojų , ,Stereguščį, kurį 
japoniečiai paskandino; 64 
jurininkai ir oficierai pateko 
į japoniečių rankas. Ir krei
seris „Novik” likosi drūčiai 
pagadytas. Todėl admirolas 
Makarov, kad nepražudyti 

daugiau laivų, priverstas ta- 
l>o greitai grįžt į jiortų.

Maskolija užsteliavo Hol- 
lando povandeninių laivų 
kompanijos dirbtuvėse New 
Yorke 10 povandeninių tor
pedinių valčių, o 5 tokias 
valtis Malimo dirbtuvėse 
Anglijoj. , Jeigu dirbtuvės 
tuos laivus padirbs greičiau 
negu į 8 mėnesius, gaus už 
kiekvienų po 75000 dol. virš 
suderėtos prekės. Dirbtuvės 
gali dirbti tokias vai t i|, bet > 
Amerikos ir Anglijos randai i 
gali uždrausti ji} išgabAiimų, 
kol nepasibaigs karė. Pran- • 
euzijoj yra geriausiai j 
įtaisytos tokių valčių dirbtu 
vės, bet kad jos priguli ran
dui, tai jos visai nepriėmė 
Maskolijos užsteliavimo. Ne-
užtenka dar tokias valtis tu
rėti, bet reikia mokėti su 
joms apsieiti. Maskol i joj mo
kančių sunaudoti povandeni
nes valtis nėra. -

Apie karę ant sausžemioi 
tikrų žinių nėra, ateina vien į 
prieštaraujančios. Matyt, i 
kad ant sausžemio dar nieko 
svarbesnio neatsitiko. Rods 
Londono laikraščiai kartas 
nuo karto praneša apie dide
lius susirėmimus, kuriuose j 
maskoliai nužudo po kelis 
tūkstančius kareivių ir liekasi i 
sumušti — bet kad iki*  šiol
Londono laikraščiai pagarsi
no daug melagingų žinių, tai 
jiems jau teipjau nieks neno
ri tikėti kaip ir žinioms gar
sinamoms daugelio Amerikos 
laikraščių. Turbut dar Azi
joj ant sausžemio nieko svar
baus neatsitiko. Nors abu
du vedanti karę kraštai sle
pia pasikrutinimus savo ka
reivių, bet svarbių susi
tikimų negalėtų užslėpti, ka
dangi abiejose pusėse yra 
diktai ir visokių laiktaščių 
korespondentų; nors jų siun
čiami telegramai ir cenzūruo
jami, bet jie galėtų cenzorių 
nepraleistas žinias persiųsti 
ir iš kraštų karės ne apimtų. 
Jeigu žinių apie didesnius 
susirėmimus dar vis laikraš
čiai ne turi, tai matyt tokių 
susirėmimų iki šiol ne buvo. 
Buvo vien maži susitikimai, 
bet toki karėse nieko ne sve
ria.

Rodosi, kad maskoliams ne
siseka Siberijos geležinkeliu 
pergabenti pakaktinai karei
vių. Leisti trukius šėnims, 
nutiestoms ant ledo Baikalo 
ežero pasirodė pavojingu, to
dėl dabar kareivius perveža 
rogėmis. Skubiai dirba ge
ležinkelį aplink ežerų Baikal, 
bet jo ne pabaigs į trįs mėne
sius. Tuom tarpu lygiai per
gabenimas kareivių, kaip ir 
visko reikalingo ant karės 
lauko yra labai apsunkintas.

Garsus prancūziškas jene- 
rolas Marchand, kariavęs Af
rikoj ir Chinuose, pa
klaustas apie dabar užgi
musių karę terp Japoni
jos ir Maskolijos, pasakė: jei
gu Japonija butų karę pra
dėjusi metais pirma, ji butų 
be abejonės Maskolijų perga
lėjusi. kaip dabar gali išpul
ti, jis ne apsiėmė spręsti; 
jeigu su pradėjimu karės Ja
ponija butų dar metus lau
kusi, ji butų tikrai karę p ra- 
lošusi. Didžiausia Japonijos 
klaida, pagal Marchando 
nuomonę, yra ta, kad su 
pradėjimu karės ji teip ilgai 
laukė.

Vyriausias Maskoliškos ka- 
riumenės viršininkas, jenero- 
las Kuropatkin, jau iškelia
vo į Azijų. Išleido jį su di
delėms iškilmėms. Ar jam 
pasiseks pataisyti tų, kų per 
savo nerangumų pagadino 
Aleksiejev.neužilgio pamaty
sime.

Juo toliau^ juo aiškiau ro
dosi. kad neužilglo į karę įsi-
kiš ir Anglija. Nors Masko
lijos randas pakėlė protestų 
prieš įsiveržimų anglijonų į 
Tibetu, anglijonai iš Indi- 
jų išsiuntė ten dar daugiau 
kareivių. Traukia angliš
kus kareivius ir į t virty nes 
perėjimuose Himalajų kal
nuose. Maskolija ant Tibe
to rubežiaus siunčia daugiau 
kareivių iš pietinių apskričių 
ir nuo Kaukazo. Abi mat 
rengiasi į karę.

Prancūzija teiposgi siunčia 
daugiau kariškų laivų į Azi
jų ir gabena kareivius į Ko- 
chinchinų. iš kur nesunku 
įsiveržti į angliškas Indijas. 
jeigu Anglija įsikištų į karę 
Maskolijos su Japonija. Tai
gi, kaip dabar išrodo, prade 
ta karė gali lengvai išsipla
tinti ant visos Europos, o jei
gu to neužteks, į Jų gali leng
vai būt įtraukta ir Amerika, 
ypač kad Amerikos senato
riai net ten, kur kartais rei
kia, nemoka laikyti liežuvio 
už dantų ir įžeidžia net tuos, 
kurių įžeisti ne norėtų.

Balkanų pussalis.
Visų paniekintas Serbijos 

karalius Petras atrado progų 
pasilaižyti maskoliškam ca
rui. Prasidėjus karei, jis at
siuntė carui telegramų su 
linkėjimais, kad Dievas pa
dėtų pergalėti japoniečius. 
Ant to caras atsiuntė padėka- 
vonę. Brolis karaliaus Petro 
pažadėjo suorganizuoti Bal- 
kaniškų legijonų iš liuosno- 
rių ir su jais keliauti į pa- 
geibų maskoliams. Caras tei
kėsi maloningai daleisti tų 
daryti. Na, argi tai ne di
delė caro geradėjystė? Sako, 
buk ir Bulgrrijoj atsiranda 
daug liuosnorių norinčių 
traukti į Azijų gelbėti šventų 
Maskolijų. Tuom tarpu, kaip 
mena visur Europoj, ant 
pavasario gali užgimti karė 
terp Turkijos ir Bulgarijos, 
todėl bulgarams reiks ginti 
savo locnų tėvynę.

Londono laikraščiai paduo
da, buk Maskolija daleidžia 
Turkijai užpulti ant Bulga
rijos, daleidžia jų apvaldyti,

Maskoliai, pamatę, kad ne 
gali iš Europoa greitai perga
benti tiek kareivių ant karės 
lauko, kiek reikia, traukia 
atgal kareivius nuo upės Va
lu. Matyt nesijaučia (>akak 
tinai tvirtais, kad galėtų sto
ti į muš|, o bijosi tapti su
muštais, kadangi tųsyk chi- 
n iečių nieks ne įstengtų su
laikyti nuo stojimo Japonijos 
pusėj. Dalia r Korėjoj yra 
tik 7500 maskoliškų kareivių. 
To per mažai ant (įasikėsiui- 
ino užstoti kelių traukian
tiems į šiaurius japoniečiams. 
Maskoliai ištraukė iš miesto 
Vijų, bet išeidami miestų iš
degino.

Į Tietsin atėjo žinia, buk 
maskoliai apleido Portu Ar- 
tburų ir Dainy ir buk tos
maskolių tvirtynės i ate ko ja- 
poniečiams. Žinia ta vienog 
ne patvirtinta. Neišrodo, 
kad tas galėtų atsitikti.

Į Mandžurijų nuo Ploskin 
jūrių kojos įsiveržė 9500 ja
poniečių. Iš Vladivostoko 
išsiuntė*  didesnes maskolių 
pajiegas atskirti tų dalį ja
poniečių nuo kitų Jų armijos 
dalių. Ploskin jūrių kojoj 
išsodino daugiau japoniškų 
kareivių, su kuriais masko
liai smarkiai susirėmė. Kuom 
mušis pasibaigė, dar nežinia.

Nuo pavasario pats caras
ketina keliauti ant karės lau
ko ir Įiaimti į savo rankas 
karės vedimų. Jis apie tai, 
turbut.tiek išmano kų kiaulė
apie pipirų skanumų.

bet užtai reikalauja, kad sul- 
tanas. kurio sargyliai pave
stas (lerejimas per Dardane- 
lins, išleistų iš Juodųjų judų 
jose uždarytų maskoliškų ka
riškų laivynę. Be abejonės 
išplaukimui iš Juodųjų jūrių 
maskoliškų kariškų laivų pa
sipriešintų Anglija. Ant 
Juodųjų jūrių Maskolija tu
ri net 8 didelius mūšio laivus 
ir kelis kreiserius. Jie žy
miai galėtų sudrutinti masko
liškų kariškų laivynę Azijoj, 
tik (>agal Paryžiaus traktatų. 
Turkija ne turi tiesos per 
Dardanelius nė išleisti iš Juo
dųjų Jūrių keno nors kariš
kų laivų, nė į jas įleisti.

Vhdovai Macedonijos (rasi- 
kėlėlių teipoegi užtikrina, 
jog jie ne sėdės ramiai, liet 
pradės su Turkija karę ant 
(mliuosaviiuo nuo Jo valdžios 
visos Macedonijos. Nuo pa
vasario pasikėlėliai žada var
toti dinamitų ant nuvarymo 
į geresnį svietų visų kokiu 
nors budu stojančių ant (Misi- 
kėlėlių kelio. Taigi, kaip 
matyt.ir ant Balkanų gali už
sidegti karės gaisras ir Jį vi
sų apimti.

Afrika.
Angliškas randas garsina, 

jog Somali pakrantėse Jene- 
Hilas Mauing sumušė vienų 
dalį Pasiutusio M alios karei- 
vių. Mūšyje buk krito apie 
1000 M alios kareivių ir 300 

|verbliudų pateko į anglijo- 
nu rankas. Kiek mūšyje 
anglijonų likosi užmuštų, to 
randas negamina Per tų 
sumušimų vienog karė su 
Pasiutusiu Muilą dar ne (Misi- 
baigė.

Abisinijos valdonas Mene 
lik, rodosi, ištikro nori su 
Amerika užmegsti ankštes 
nius ryšius. Jis dabar at
siuntė prezidentui kaipo do
vanų, visokius savo krašto 
žvėris, kurie be abejonės bus 
(latalpinti zoologiškame dar
že.

Pasikėlimas čiabuvių vo
kiškose pietinės Afrikos val
dybose, kaip dabar pasirodo, 
neina_ mažyn, priešingai, 
prie pasikėlėlių pristoja vis 
daugiau čiabuvių. Pasikėli
mas gali apimti visas pietinės 
Afrikos vokiškas valdybas. 
Gubernatorius pareikalavo iŠ 
Vokietijos pastiprinimo, ka
dangi su toms pajiegoms, ko
kias turi, ne gali pasikėlimo 
suvaldyti. Juo ilgiau laiko
si pasikėlėliai, Juo labiau 
susidrutiua. Ciecorius nori 
atšaukti dabartinį guberna
torių, o jo vietoj siųsti eper- 
giškesnį.

Vidurinė ir pietinė 
Amerika.

Matyt karės už Panamų 
nebus, kadangi Columbijos 
kongresas užgyrė beveik ant 
pusės sumažinti skaitlių po 
ginklu laikomų kareivių.

Dabar vėl laikraščiai gar
sina, Jog laike rinkimų Co- 
lumbijoj ant prezidento iš
rinko ne Jenerolų Reyesų. 
Taigi kų ištikro, visgi neži
nia dar, ir dabartinę žinių 
gali atšaukti.

Re publikoj San Domingo 
traukiasi mūšiai rando kariu- 
menės su šalininkais jenero- 
lo Jiminez. Aplinkinėse 
miesto San Domingo Jimenez 
sumušė rando kariumenę ir 
regėsi veržti per šturmų mie
stų. Užtai aplinkinėse San 
Pedro de Macaris revoliucijo- 
nieriams ne pasisekė. Jų va
dovas, Jenerolas Rodriguez, 
likosi sumuštas ir pabėgo nuo 
mūšio lauko. Miestų San 
Pedro užėmė rando kareiviai. 
Mūšyje daug kareivių iš 
abiejų, pusių likosi užmuštų. 
Kaip ilgai trauksis dar čia 
kraujo praliejimai, negalima, 
žinoti.

p Isz Lietuvos.

J In ViliiiaiiK.
Vilniuje, miesto teatre, su

sirinkę aut perstatymo kėlė 
neva patriotiškas demonstra
cijas; žinoma, (ratriotiški de
monstrantai galėjo būt vien 
maskoliai určdninkai ir be
sistengianti visada laižytiesi 
valdžioms net daužančioms 
per antausius žydai. Kata
likai Lietuvoj ne turi nė ma
žiausios priežasties rodyti 
valdžioms savo pritarimų. 
Dabartinė gi karė su Ja|>oni- 
ja užgimė tik dėl kvailų val
džių užsimanymų.

Vilniuje sisitvėre moterų 
komitetas rinkimui aukų ant 
karės reikalų. Per dvi san- 
vaiti surinko Jis apie 10000 
rubl. O kiek Lietuvos mo
terys surinko aukų ant lie
tuviškų reikalų? Beveik nie
ko. Todėl tai teip sunku 
mums pasikelti.

Vilniuje parengė speciališ
kas kursus (iššautų kareivių 
dabotojų, kadangi buk atsi
randa čia daug merginų, no
rinčių keliauti ant karės lau
ko daboti (tašautus kareivius. 
Kasžin, ar terp jų yra ir lie
tuvaitės?

Ant susirinkimo sąnarių 
Vilniaus žemiško nanko, į už- 
veizdos sąnarius likosi iš
rinkti: Montvila ir P. Kon- 
ča; į užveizdos kandidatus: 
Lopacinski, Butrim ir Ro- 
mer; į sąnarius revizijos ko
miteto: Sviųte.ki. Vęslavski, 
K vfaficbvsKh Rorikižicz.Melš- 
tovič, Hopen ir Umiastovski; 
į deputatus prie traukimų: 
Padernia. Stachovski, Ko- 
verski, Michalovski, Boguše- 
vič ir Chalecki.

Vidaus ministeris prisakė 
Vilniau? Jeneral-gubernato
riui tuom tarpu sulaikyti iš
vaikymų žydų iš (tarubežių 
iki 50 viorstų nuo rubežiaus. 
Toks padavadyjjmas buvo jau 
valdžių išduotas, liet dėl už
gimusios su Japonija kūrės 
mat randas ne nori erzinti 
žydų. Išvys vienog juos po 
karei; tas dėl karės likosi tik 
atidėtu.

Dvarai Vilniaus guberni
jos ISa vi tarpinėj Dvarponių 
AssekuracijosDraugystėj ap
saugoti nuo ugnies ant 4050; 
117 rubl., nuo kurių moka 
jie metines premijas po 48- 
134 rubl. Pereituose metuo
se draugystė išmokėjo atlygi
nto padegėliams 14075 rubl.

Ant maisto gyventojams 
Vilniuje piauja 60% vietinių 
galvijų, o 40% galvijų ge
resnių veislių, atgabentų iš 
pietinės Maskolijos. Prekė 
mėsos vietinių galvijų išpuo
la po 4 rubl. — 4 rubl. 60 
kap. už pūdų, o atgabentų iš 
Maskolijos po 4 rubl. 80 kap. 
— 5 rubl. 20 kap.

Iš Vilniaus, kaip ir iš Su
valkų išsiuntė; porų kareivių 
rotų į Azijų. Viršininkai iš
leido traukiančius į karę ka
reivius su didelėms iškil
mėms.

Pagiri n ių geležinkelių kom
panija išsiuntė į Si beriju net 
20 lokomotyvų, kadangi mat 
Siberijos geležinkelis neturi 
pakaktinai, o Jų reikia daug 
gabenant kareivius ant karės 
lauko.

Vilniuje susitvėrė miesto 
kreditinė draugystė. Nau
jai draugystei miestas iš savo 
iždo paskiria 50000 rublių 
pašelpos.

Vilniaus miestas iš savo 
iždo paskyrė pašelpų 10000 
rublių Raudonojo Kryžiaus 
Dr-tei laike dabartines karės.

Muravjevo skaitinyčioj 
pradėjo skaityti lekcijas ma
žai apšviestiems žmonėms.

----- ----
Skaito ,i,Koyų žmogaus 
su gamta." Bus tai, rodosi, 
įiirinutinė naudinga lekcija, 
parengta toje skaitinyčioj.

In VlInlaut guberiiijoM.
Per sanvaitię, nuo 14 iki 22 

d. vasario Vilniaus guberni
joj apsirgo .visokioms lim
pančioms ligoms žmonių: 
Vilniuje:> šlakuotoms šilti
nėms 7, pilvinėms 7, neišaiš
kintoms 2, rauplėms 1, ty
mais 7, difteritu 1.*  Vilniaus 
|>avietyj, šlakuotoms šiltinė-Į 
mis 3. pilvinėms 15. Lydos 
pavietyj: šlakuotoms šilti 
nėms 16, pilvinėms 22, ty
mais 13. Dianos (mvietyj: 
pilvinėms šiltinėms 6, tymais*  
3. Sventėnų pav.: pilvinėms 
šiltinėms 4, tymais 14.

ir pinigus tuos išdalino terp 
keliaujančių į karę kareivių.

Dinaburgo miesto rodą, iš 
miesto pinigų, nutarė paskir
ti: 1000 rubl.aut n a ūdos Rau
don o Jo j^ryžiaus Dr-tėB, užsi
imančios (irižiurėjimn pašau
tų kareivių ir l<>00 rubl. ant
sušelpimo šeimynų užmuštų 
karėj kareivių paeinančių 
iš Dinaburgo. Apart to, 
miesto rodossanaria nuo savęs 
sudėjo 285 rubl. ant karės 
reikalų.

Išleidimai ant miesto rei
kalų Dinaburge ant šių metų 
išskaityti ant 573760 rublių. 
Iš to ant miesto įtaisu paskir
ta 138234 rubl., aut pasam- 
dymo kvatierų kareiviams 
115850 rubl.; ant užlaikymo 
miesto valdžių 28945 rubl., 
ant žmonių apšvietimo reika
lų 22235 rubl. (mitute turin
čiam netoli lOOOhv gyv. tai 
labai mažai), ant užlaikymo 
uguagesių 12479 rubl., ant 
išmokėjimo skolų 178705 r.

In LičiuvlNko Minsko.
Miestas (išrengė elektriš

kus žiburius, bet žiburiai tie 
pasirodė ne geri, žiba nely
giai. Todėl reikėjo šaukti iš 
Peterburgo specialistų, kuris 
išskaitė, jog ant pagerinimo 
žiburiu reikia 100000 

<1 >1 44,.tX- niJkl
pinigų. Už tuos pinigus bus 
gulima netik pagerinti žibu
rius. bet juos įtaisyti ir ant 
tų vidurmiesčio gatvių, kur 
tų žiburių ne buvo. Miestas 
specialisto nurodymus p/iė- 
mė ir nuo pavasario pradės 
darbus ant įrengimo užmany
tų pagerinimų.

Pelnas nuo degtines Lle- 
voj.

Pagal atskaitų akčyžios už
veizdos. (įeinąs rando iš deg
tinės pardavinėjimo Lietuvoj 
ant šių metų išskaitytas: 
Grodno gubernijoj iš to šal
tinio randas tikisi surinkti 
6106720 rubl., Vilniaus gub. 
5130883 rubl., Kauno gub 
4137564 rubl., Minsko gub. 
8490224 rubl., Vitebsko gub. 
4948576 rubl. Reiks mat 
žmonėms geni pilti į gerklę, 
kad randas tiek pelno turėtų.

In Kauno.
Ūkininkai Krakių valš- 

čiaus. Kaunogub., ant susi
rinkimo nutarė iš valščiaus 
pinigų paskirti 100 rublių 
ant parengimo lazarieto ka
reiviams apsirgusiems. arba 
pašautiems ant karės lauko. 
Terp sergančių, žinoma, gali 
atsirasti ir kareiviai iš Kra 
kių valsčiaus. Jeigu ūkinin
kai rūpinasi apie likimų ka
reivių, gerai daro. Nereikia 
vienog užmiršti, kad karei
viai kariauja ne už Lietuvos 
naudų ir reikalus, bet už 
kvailus carpalaikio ir jo 
tarnų užsimanymus; jų todėl 
pareiga, aprūpinti kareivius. 
Krakių valščius susideda 
vien iš lietuvių, o jų pareiga 
aprūpinti lietuviškus reika
lus. Norėtume žinoti, kiek 
Krakių valščiaus lietuviai 
ūkininkai kada paskyrė ant 
lietuviškų tautiškų reikalų? 
Turbut ant to jie dar ne da
vė iš valščiaus kasos nė ska
tiko. Argi tai ne gėda lie
tuviams, jeigu jie užvaduoja 
nieko Lietuvai gero uepada 
riusį carą, o ant lietuviškų 
reikalų nieko ne duoda.

Kaune miesto valdžios, dėl 
karės su Japonija, persiuntė 
carpalaikiui telegramų su

In Lydos, Vilniaus gub.
Kaip visur užgimus karei, Į 

ypač miestų gyventojai, dau- j 
giausiai žydą), veidmainiau
ja, nsl o savoj neva maskoliš
kų (>atriotiz*)ų.  neturėdami 
nė jokio įiamųto mylėti Mas
kolijų. teip daro ir Lydoj žy
deliai, šaukdami ant ulyčių: 
,,tegul pražūva Japonija!” 
Autai Lydijj parengė net 
koncertų ant surinkimo pini
gu nupirkimui nauji} kariš
kų laivų Masjcolijai. Iš kon
certo surinki k gryno pelno 84 
rubl. 32^ kaip. Argi nege
riau huvo tuos pinigus ap
versti ant sušelpimo baduo- 
Jaučių šeimynų,o tokių ir Ly
doj netrūksta.

v nedimo; **
Cianykščiai žydai užsimanė 

car^ialaikiui Již piktų ir per
sekiojimus žydų atmokėti 
tikrai pagal (Jhristaus moks
lų. taigi rinkti terp miesto 
žydų aukas ant nau
dos Raudonojo Kryžiaus Dr- 
tės. užsiimančioms prižiūrėji
mu sergančių kareivių ant 
karės lauko. Į porų dienų 
surinko 2000 (rublių ir perda
vė juos Draugystei. Niekšai 
vienog gero Inesupranta; ge
rais darbais žydai caro ne
permaldaus; pasibaigus ka
rei, už gerų jis piktu žydams 
atmokės, jo valdžios dar la
biau negu prieš karę perse
kios žydus. , Kol traukiasi 
karė, kol žydų pinigai reika
lingi, valdžioj liaujasi perse
kiojimo žydųj bet pasibaigus 
karei, persekiojimai be abe
jonės atsinaujįs dar su dides
niu smarkumai.

Iš Dhinburgė, Vitebsko g.
Kaip kituoije Lietuvos mie

stuose. teip dr Dinaburge, 
visokiose ikrikščioniškose 
bažnyčiose, teiposgi žydiško
se sinagogose,, laikomos buvo 
dievmaldystos, kad Dievas 
padėtų maskoliams japonie- 
čius sumušti.: Kaip moka, 
mat teip veidmainiauja išpa
žintojai ne staįčiatikiško tikė
jimo, kuriuos bjauriausiu 
budu sįiaudžia ir persekioja 
caro valdžios^ Argi katali
kai, žydai ir protestonai ne
žino, kad pergalėjęs japonie
čius, caras ir jo tarnai, po 
karei dar labiau spaus ir 
persekios neį stačiatikius? 
Jeigu karė nė pasisektų, jei
gu japoniečiai sumuštų mas
kolius — tųsyk, priešais caro 
norus, ir Maskolijoj valdžios 
nedrįs spausti ir persekio
ti locnus ukėsįis dėl jų tikė
jimo ir kalbosj Locna musų 
laimė verčia tddėl mus geisti, 
kad japoniečiai pergalėtų 
maskoliui. Teisybė, į karę 
siunčia caras daug musų bro
lių, bet jų ;žus tiekjau, ar 
maskolių, ar japoniečių pu
sėj bus pergalė; nepasekųjin- 
ga karė vienog caro valdžias 
galėtų šiek tiek pamokyti,

priversti jas nainieje elgtiesi išreiškimu savo ištikimiausių 
teisingiau. Jausmų su linkėjimais, kad’

Iš Dinaburgo dvi nitas Japoniečiai butų sumušti, 
tvirtynės garnizono išsiuntė į > Mat ir Kauno miesto rodą 
Azijų. Vietiniai sentikiai rūpinasi apie caro reikalus, 
maskoliai, teųsisgi caro per- krašto ir miesto nauda jai. 
sekiojami, sudėjo 576 rubl. matyt, ne labai rupi.

Ant padauginimo įplauki 
rnų,miesto rodą užgyrė įvesti 
mokestį nuo laikomų mieste 
šunų: už kiekvienų šunį juos 
laikanti turės mokėtį po vie
nų rublį ant metų.

Kauno dalis Raudonojo 
Kryžiaus Dr-tės parengė spe-
ciališkus kursus dabojimo 
sergančiu iXpašautq. Lek
cijos atsibūva kas dienų va
karais, nuo 7—9 valandai, 
kursai trauksis per trįs mė
nesius. 'Ant kursų priima 
tik krikščioniškas merginas, 
baigusias mažiausiai keturias 
kliasas moteriškų gimnazijų. 
^Baigusios kursus gali pastoti 
pašautų kareivių daboto
joms, galės keliauti ant ka
rės lauko į Azijų.

Kaune atsibuvo koncertas 
ant na ūdos neturtingų mokin
tinių lankančių vietinę mer
gaičių gimnazijų. Iš to su
sirinko gryno pelno 548 rub. 
25 kap.

Kaip kitur/teip ir Kaune 
visų tikėjimų bažnyčiose at
sibuvo d ievma Įdygtos a it iš
prašymo, kad Dievas padėtų 
sumušti japoniečiuš. Ant 
dievmaldystos suvarė ir mo
kintinius visų Kauno moky 
klų. Po dievmaldystai guber
natorius laikė į mokintinius



LIETUVA

Sumankytų žmogų nugabeno 
į Gumbinės ligonbutį.
' Parlamento paaiuntinysHa* 
ase, kuria parlamente minė
jo apie maskoliškiiH ėnipue, 
kurie atpl&iuėja privatiėkua 
laiškus ant paėto, likosi už 
liudininkų į sudų pakviestas! 
kad parodytų, koks gromat* 
nešys daleido atplėšinėti laiš
kus.

Netoli Bartensteino, kaime 
Ston hheim, ūkininko sūnūs 
Schlicht bandė su peiliu nu
durti savo motinų. Motinai 
išbėgus, jis šoko ant atėjusio 
į* svečius brolio ir jį nudurė 
ir paskui dar su kirviu jo 
galvų sukapojo. Ant moti
nos šauksmo subėgo kaimy
nai ir žmogžudį suvaldė, bet 
viens iš kaimynų teipošgi Ii* 
kosi su kirviu sunkiai užgau
tas. Matyt vaikinas netikė
tai įpuolė į beprotystę.

Tilžėj, 18 d; vasario pasb 
mirė Ulrikę Ulff, išgyvenusi 
ant svieto 102 metu. Ji ge
rai atminė atėjimų Napoleo
no į Tilžę.

Prūsų Lietuvoj artinasi pa
vasaris. Aplinkinėse Klai
pėdos pasirodė strazdai, o 
apie Karaliaučių vidurdienyj 
galima buvo matyt lakiojau^ 
čius karkvabalius. Ar ne 
užstos dar šalčiai? • Ant tikro 
pavasario dar. rodosi, per 
anksti.’

Du (darbininkai iš Nau
miesčio, Jonas Bendžius ir 
Mikas Loraitis pas ūkininkus 
Lankoj, Prūsų Lietuvoj, 
daug drųsrų vagystų papildė^ 
Ne seniai juodu patiko Bag
donuose ir suareštavo; prie 
areštavimo su kirviu jie sun
kiai sužeidė vienų gaudytojų. 
Užtai sndasBendžių nuspren
dė ant 6 metų, o Loraitį ant 

• 5 metų kalėjimo.
Dvi tarnaitės paeinančios 

iš Maskoliškosios Lietuvos, 
Konauckytė ir Šlenkerytė, 
kaime Ilaužuose naktyj įsi- 
krausteipasHofmanų ir pavo
gė skalbinių už 50 Markių. 
Užtai sūdąs nusprendė jas 
ant nusėti kulėiimo.

* " Ant. Bleizgia. __ ____ _

■t-

M a* koltu nebus ant parodo*.

St. Louis, Mo. Ant prisakymo 
iš Peterburgo, kontraktorius ’’ La 
Couer, kuris buvo apsiėmęs pasta
tyti triobą maskoliškos dalies ant 
visasvietinės parodos, triobą griau- 
ja. Taigi aišku, kad maskoliai ne
dalyvaus parodoj.

Sniego darganos.

10 d. kovo visokiuose kraštuose 
Šteto Michigan siautė sniego dar
ganos. Smarkiausi pustymai buvo 
aplinkinėse Superior ežero. Vėjas 
putė su greitumu 60 mylių per va
landą. Houghtone bėgiojimas ga
rinių ir elektriškų geležinkelių tu
rėjo pasiliauti. Sniego darganos 
siautė teiposgi VVisconsine; smar
kiausios buvo aplinkinėse Mihvau- 
kee.

Kam t i negyvėliai.

Bridgeton, N. J. Delaware įta
koj, priešais Bayside, rado kūną 
jauno vyriškio ir moteries. Mote
ries galva buvo nukirsta, todėl ne
žinia, kas yra negyvėlė. Kadangi 
neseniai čia prapuolė jauna mergi
na Neukirch, tai policija mena,kad 
rastas kūnas yra jos, bet kas ją nu
žudė, nežinia.

Prapuolė irarlaivy*.

Seattle, VVash. Pereitų metų 
rudenyj iš čia išplaukė garlaivys 
„Discovery” ir iki šiol apie jį nė 
jokių žinių nėra; į paskirtą vietą 
jis ne atėjo. Turėjo Šitas garlaivys 
su visais ant jo buvusiais žmo
nėms paskęsti. Apart jurininkų, 
buvo ant jo 28 pasažieriai.

Nevaisinga* pabėgimas

St. Joseph, Mo. Iš čianykščio 
kalėjimo pabėgo nuspręstas ant 
pakorimo žmogžudys Mark Dunn, 
kuris pereitos sanvaitės pėtnyčioj 
turėjo būt pakartu. Pabėgėlis 
vienog ne ilgai džiaugėsi laisve, 
kadangi gavo plaučių uždegimą ir 
sergantį sugavo. Paskirtoj ant 
pakorimo dienoj jį iŠtikro pakorė. 
Ne be re i kai o priežodis sako: kam 
paskirta kyboti, tas neprigcrs.

Sniego lavina.
Baker City, Ore. Netoli Cornu- 

copia, 60 mylių nuo Baker City, 
didelė sniego lavina nusirito nuo 
kalnų ant kalnakasių namų. Du 
darbininkai likosi ant vietos už
mušti, o Šeši gana sunkiai, noris 
nemirtinai apkulti.
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Kaip paduoda Tilžės,,Nau
ja Lietuviška . Ceitnnga,” 
Bumbulvitėe žvejai šįmet la
bai daug pagauna mažų sil
kučių.

Iš Žemaitijos per rubežių 
keliauja daug išeivių. Pa- 
rubežių vadovai,už pervedimą 
per rubežių, nuo išeivių ge
rus ima pinigus, nes nuo 
ypatoe paima po 2 rubliu, 
vedant pulku, :o nuo pavie
nių po 4 rubl.

13 d. vasario už javus mo
kėjo Tilžėj: ‘ už 200 svarų 
kviečių 14.75—16.60 Mk., 
rugių 12.90—14.50Mk., mie
žių 12.75—13.55 Mk., avižų 
10.90—12.35 Mk., baltųjų 
žirnių*iki 21 Mk., ropučių 
4.00 Mk., šieno 4.00 Mk., 
šiaudų 3.60 Mk. Už gyvas 
vištas mokėjo po 1.50 Mk., 
už antis po* 2.50 Mk. Už 
svarą sviesto po 0.90—1.50 
Mk. . Už tužiną kiaušinių 80 
Pf. Už porą paršelių mokė- 
kėjo po 15—20 Mk. Už pe
nėtas kiaules po 32—34 Mk. 
už centnerį svarumo.

Tilžėj pasibaigė prava pri
gavėjo daktaro Schroettero. 
Sūdąs nusprendė jį ant dvie
jų metų kalėjimo. Sulygi
nant, daug prie jo kreipėsi 
lietuvių. Schroetter net ža
dėjo menkapročiams protą 
suteikti. Ant to jis tik su 
kujaliu taškeno į galvą. Na 
ir buvo daug tokių, kurie 
prigavėjui tikėjo.

I

Tvanai?
Pensylvanijoj užgimė vė’ dide

li tvanai. Lankastere, išsilieję per 
krantus vandens, užliejo žemesnę 
miesto dalį. York Havene elek-1 
triŠkos pajiegos stacija likosi su
griauta. Blėdį tvanų padarytą 
skaito ant <500000.

Wilkesbarre užtvinusių, vandenų 
suvisu likosi nuo WyomiM Valley 
atskirtas. Daug namų \užtvinę 
vandens nunešė. Ant vakarinio 
upės kranto vanduo siekia antrų 
namų gyvenimų.

Port Jerik, N. Y. Šitose ap
linkinėse užgimė tvanai, kurie už
liejo ir miestą. 100 namų yra už
lietų iki antrų lubų. 300 Šeimynų 
turėjo išsikelti iš namų. Užlieta 
ir elektriškos pajiegos stacija, per 
tai visi mieste žiburiai užgeso. 
Miestelyj Safe Harbor užtvinusių 
vandenų 9 namai likosi sugriauti, 
o daug tapo pagadytų.

Sunbury, Pa. Plaukinėjančios 
lytys, nešamos užtvinusių vande
nų, sugriovė keturis lankus tilto 
netoli Danvilles. Vežimams til
tas likosi tyčia sudegintas, kad ap
saugoti Pennsylvanijos geležinke
lio tiltą nuo išgriovimo.

EvpliozlJOM.

Rockwell, Ia. PardavinyČiose 
Morau atsitiko gazo expliozija, ku
rios pati pardavinyčios' savininkė, 
trjs pagelbininkės ir du vyriškiai 
likosi ant gatvės išmesti ir sunkiai 
sužeisti.

Norristou-n, Pa. Dirbtuvėse 
Hockacher & Sons expliodavo pe
čius. Expliozijos du darbininkai 
likosi užmušti, o du sunkiai su
žeisti.

Mahanoy City, Pa. Tunelyj 
Ridge anglių kastynių atsitiko ex- 
pliozija, kurios vienas darbininkas 
likosi užmuštas, o du tapo mirtinai 
sužeisti. Nuo expliozijos oloj už
gimė gaisras, ugnis platinasi su 
dideliu greitumu, todėl darbai 
ploj turėjo pasiliauti.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Birmingham, Ala. Netoli Ke- 

wanee, Mis., ant Alabama Great 
Southern geležinkelio, susimušė 
du trukiai. Prie to 5 geležinkelio 
tarnai likosi užmušti, du 
kiai, gal mirtinai sužeisti.

Harrisburg, Pa. Ant 
Intersection geležinkelio
užsidegė tavorinis trūkis gabenan
tis gazoliną. Prie to keturios ypa- 
tos sudegė.

Varstotuose Pennsylvania gele
žinkelio atsitiko dinamito explio- ' J l«wpuu«re mmv, •••

gi sun-

Branch 
alkūnės

Geras radinys.

New York. Gyvenanti čia mo
teriškė S. Matern, išėmusi iš rėmų 
seną portretą, ant kitos abrozdo

Uses rado pnMMto d,rbi„itlkai |ik(Mi į|

duotą aktą, kunuom Maternams L . . . ,
atiduoda žemės plotus, ant kurių 
dabar stovi miestas Carrollton, tu-1 
rintis 4000 gyventojų, 
žemės yra 500000 dol.

Pabaigė tuneli

New York. Tunelis terp 
Yorko ir Jersey City likosi trukių 
bėgiojimui atidarytas. Darbai su 
gana ilgoms pertraukoms traukėsi 
30 metų.

Isz Amerikos
Raaisaki maisztai.

Springfield, Oh. Baltveidžiai 
lynčavo čia vieną negrą. Ant to 

bepasibaigė jų piktumas. Puflcai 
jų traukė miesto ulyčiomis šaudy
dami. Negrai užsidarė namieje, 
nedrįsta iš jų išeiti. Ant daboji-* 

~ mo tvarkos likpsi atsiųsta į miestą 
milicija. i

Jsztruko žniogžu^ys.

St. Joseph, Mo, Sėdintis čia- 
nykščiame kalėjime žmogžudys 
MarkDun, kuris pereitos sanvaitės 
pėtnyčioj turėjo būt pakartas, iš
truko iš kalėjimo. Naktyj užėjo 
jis pas farmerį Frachutt ir prašė

ISZ
Lietnviszku dirvų

Heikalai gimdo užmany
mus.

Savo Atsišaukime, patilpusiame 
Nr.10 „Vienybės”, Tėvynės My
lėtojų Dr-tės prezidentas terp kit
ko sako:

„Nėra geru ir sistematišku dar
bu tverti kas dien naujas taptiŠkas 
draugystes, kurios teip flygsta pa
skutiniuose laikuose. Matėsi jau 
perdaug, kada susitvėrė „Motinė
lė”, o paskui „Aušra”. .

Ar iŠ tikro tas apsireiškimas yra 
vodingu, nenaturališku? Jeigu 
yra visokeropi tautiški reikalai, 
kųyiuos tolydžiai' reikia aprupinri, 
tuom pačiu turi būt ir visokeriopos 
draugystės, besistengiančios aprū
pinti pirma apleistus reikalus. Iš
leidinėjimas moksliškų knygų ir jų 
platinimas nėra viskuom, ko kiek
viena tauta reikalauja, liet apart to 
yra daug visokių kitokių reikalų, 
apie kokius pirma nesirūpino 
nieks. Ne fantazija ir užsispyri
mas pagimdė „Motinėlę” ir „Auš
rą”, bet tikras reikalas. Teisybė, 
dėl tvėrimosi naujų draugysčių su 
naujais mieriais T. M. D. gali Šiek 
tiek nukęsti, bet ką padaryti, 
jeigu tauta turi ir kitokius reika
lus, kokių T. M. D. negali aprū
pinti. Ji juk terp savo mierių tu
rėjo šelpimą besimokinančių, o ar
gi per eiles metų surinko ant to 
mierio tiek pinigų, kad nors vieną 
butų galėjusi sušelpt*? Ne, nesu
rinko ir surinkti negalėjo, kadangi 
ji už svarbiausią mierį paėmė iš
leidinėjimą knygų. Draugystės su 
daug mierių netik pas mus, bet 
niekur negali priderančiai išpildvti 
visų, todėl ar norime, ar ne, turi
me pasidalinti darbu, jeigu norime 
daugiau reikalų aprūpinti. Vodin
gu yra tvėrimas organizacijų su 
vienodais mieriais. Mums rodosi, 
kad „Aušrelės” kuopos galėtų su
sijungti su T. M D., kadangi mie
riai abiejų vienodi. „Motinėlė” 
ir „Aušra”, teisybė, turi tokius jau 
mierius, bet „Aušra” susitvėrė to
dėl, kad „Motinėlės” konstitucija 
išskiria negarbinančius kunigų, to
kių nepriima, o gal tokių ir besi
mokinant nešelpti, o ir toki tautai 
reikalingi.

šelpimas besimokinančių lygiai 
svarbus, kaip ir išleidinėjimas kny
gų ir jų platinimas, šelpdama be
simokinančius, tauta stengiasi iš
dirbti sumanius sau vadovus, mo
kintojus, raštininkus, koki teip jau 
reikalingi, kaip ir knygos. Kol

aS.;rv7W«

Joplis, Mo. Netoli nuo čia iš
vertė tos iš relių tavorinis trūkis Kan- 

' sas City Southern geležinkelio.
Prie to 3 trūkio tarnai likosi už

mušti ir 3 sunkiai sužeisti;
New gonų susidaužė.
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Isz darbo lauko.
Cžsidege kantyne*

Throop, Pa. Užsidegė čianykš- 
čios anglių kastynės. Sudegė 135 
mulai. Blėdį ugnies padarytą 
skaito ant 135000 dol. 920 darbi
ninkų per tai neteko darbo.

NeiszmintingaM padavadyjiiua*.
Itaha, N. Y. Čianykštis miesto 

majoras išdavė padavadyjimą, ku- 
riuom po 8 vai. vakare uždraudžia 
stovėti ir išeiti ant ulyČių žmo
nėms; einančius ulyčia policija tu
ri tiesą areštuoti.

Naujas maskoliMskas vyskupas.
New York. Stačiatikiškas sino

das Peterburge pakėlė popą syriš- 
kai-arabiškos bažnyčios Brooklyne, 
Rafaelių Havaviny, į vyskupus. 
Bus tai trečia Amerikoj Maskolijos 
politiška agentūra: viena yra mie
ste San Francisco, o kita Alaskoj. 
Stačiatikiški vyskupai yra juk tik 
caro šnipai.

Debetu praptyszimai.
Walla Walla, Wash. Aplin

kinėse Blue M o un tai n s siautė au
dra su debesų praplyšimais, nuo 
kurių užgimė tvanai. Žemumų 
gyventojai turėjo bėgti ant kalvų. 
Blėdįs tvanų padarytos yra labai 
didelės.

Vetroe.
San Francisco, Cal. 10 d. ko

vo siautė šitose aplinkinėse ir viso
se Pacifico Californijos pakrantė
se tokios audros ir vėtros, kokių 
čia nuo 13 metų nebuvo. Telegra
fų ir telefonų dratai likosi vėtros 
nutraukyti. Daug medinių triobų 
vėtra išvartė; sugriovė ji ir bokštą 
Švento Povilo bažnyčios. Mena, 
kad laike tos vėtros ant jūrių, ypač 
prie pakrančių, turėjo susidaužyti 
daug laivų.

Gaisrai.
Collingwood, Ontario. Sude

gė čia įtaisos Levy & Brotber. 
Blėdį gaisro padarytą paduoda ant 
150000 dol.

Lawton, Okla. Siautė gana di
delis gaisras, kuris miestelyj Fre- 
derick išnaikino čielą namų bloką. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant

uždegimą. 150000 dol.
i "

r Padėjimas darbininkų ant sa
los Porto Rico, patekus jai po glo
ba amerikonų, niekesnis yra negu 
buvo valdant salą išpanijonams, o 
gyvenimas dabar brangesnis negu 
laike išpanijonų valdymo. Pa
prasti darbininkai uždirba viduti
niškai po 30 c. ant dienos. Vaikai 
dirba nuo 10 metų. Išlavinti dar
bininkai uždirba vidutiniškai po 75 
c. ant dienos; daugiausiai gi uždir
bančių algos ne pereina 2 dol. ant 
dienos. Geriausias padėjimas yra 
sodauninkų.

5 Rochester, N. Y. Darbi
ninkai čianykščių vežimų dirbtu
vių pakėlė štraiką. Organizuotų 
darbininkų yra čia 700. Darbinin
kai reikalauja 9 vai. darbo dienos 
ir pakėlimo algų ant 10% ir pripa
žinimo unijos.

1 Chicago, III. Pečkuriai, dir
banti gyvulių piovinyČiose, parei
kalavo 8 valandų darbo dienos; 
jeigu darbdaviai reikalavimo neiš- 
pildįs, darbininkai pasirengę štrai- 
kuoti.

1 New York. Užgimė čia mū
rininkų štraikas. Organizuoti dar
bininkai nenori dirbti su neprigu
linčiais į uniją. Štraikuoja 3000 
mūrininkų.

T Boston, Mas. Pasibaigė 
štraikai drukorių čianykščiose 
spaustuvėse. . Spaustuvių savinin
kai sutiko ant visų darbininkų rei
kalavimų.

T Pittsburg, Pą. Dirbtuvėse 
American Window Glass Co. darb
daviai susitaikė su darbininkais, 
todėl tose dirbtuvėse prasideda 
darbai.

1 Washimgton, D. C. Rando 
spaustuvėse įveda statymo maši
nas. Per tai nereiks tiek statėjų, 
kiek jų spaustuvėse dabar dirba.

T Pereitą sanvaitę Suvienytose 
Valstijose buvo 200 nusibankruti- 
nimų, Kanadoj gi 27.

1 Pittsburg, Pa. . Harwick ka- 
stynėse, kur 25 d. sausio atsibuvo 
baisi expliozija, prasidės darbai.

1 South Chicago, III. Čia
nykščiose plieno dirbtuvėse dar vis 
traukiasi štraikai.

reiga visų lietuvių yra darbuotiesi sėdžiui kuopos susįrinkimą. Ali* 
ant labo lietuvių. Lenkberniai “---- ----------- • *
dirba ant labo lenkų, tai gali vien 
vardu lenkų kalbėti. Tuom tarpu 
jie drysta kalbinti lietuvius padėti 
traukti į purvyną grimzdantį len
kišką vežimą.

Nr. 8 „Zgodos” patėmijau pa- 
sigarsinimą „Towarzystwa Litew- 
skiego Zygmunta Augusta”. Ma
tyt, kad ir šitoj lenkiškai pavadin
toj lietuviškoj draugystėj yra len
kai ir lenkberniai, matyt jiems lie
tuvių vargai ir reikalai mažai rupi. 
Štai minėta draugystė surinko 15 
dol. 32 c. aukų. Iš aukavusių tik 
Petroški (turbut Petrošius) paau
kavo 50 c. ir Laskowski <1.00 ant 
lietuviškos „Aušros Draugystės” 
— kiti visi pinigai nuėjo ant lenkų 
naudos. Mat lenkberniai lietu
viams palieka tik trupinius, nu
puolusius nuo stalo, o kepsnį ati
duoda lenkams, kuriems vien tar
nauja. Argi tai ne. gėda vadinan
tiems savę lietuviais? Iš visos 
draugystės atsirado tik du, kurie 
atsiminė vargus lietuviškų mokslą- 
eivių! Norėtume tikėti, kad ir lie
tuviškų lenkbernių protas prasi- 
blaivįs ir jie paliaus svetimiems 
tarnavę ir Šelps savo tautiškus rei
kalus.

Eiditnto Pažįstamas.

{beta irtadu**' u* ►—*. HIB f 
vasiškaš vadovas', o j>o<Ir’aug nors (i

Iš Waterbury, Con.
Vietinė ^imano Daukanto Tea

trališka Draugystė parengė New 
Britain’e, Conn., koncertą, 14-tą 
vasario. Tarpais buvo darnos, 
dekliamacijos ir tt.; ant užbaigimo 
atlošė komediją „Genaus vėliaus, 
negu niekad”.

Daug apie tą jiasilinksminimą 
nerašau, nes pagyrimas, ar peiki
mas dalykų ne perkeičia. Prakil
nesni tenykščiai lietuviai apreiškė, 
jog tokio lietuviško vakaro iki to 
laiko dar bebuvo turėję. Nors to
kius darbus visi prakilnesni žmo
nės statoant augšto laipsnio,tai vie
nog, kaip kitur, teip New Britain’e 
vra ardytojai tvarkos, ajiaštalai 
tamsybės, kurie tų darbų vertės 
nesupranta. Jeigu tuomi butų at
sižymėję pavieni, tai butų dar nie
ko; bet jeigu stabdo gerus darbus 
organizacija, kurios mienu yra ap
švietimas žmonių, taigi draugystė 
,;ApŠvietos”, tai to geru vadinti 
negalima': šitos draugystės ko
mitetas stengėsi iš visų |»ajiegų 
suardyti musų užmanvmų, nuėję 
pas savininką svetainės, kalbino 
sugrąžinti Teatrališkai dr-tei rank
pinigius, kadangi jie ką nors j*a- 
rengsę ant to vakaro, bet tas per
kalbėti nesidavė. Ir tenykštis lietu-

knygą, reikia, kad butų toki, kurie 
tokias knygas parašytų. Be raš
tininkų juk ir T. M. D. neturėtų 
ką išleidinėti, arba turėtų išleidi
nėti vien menkos vertės raštus, 
išleidinėdami vien raštus, dar mes 
raštininkų neišdirbsime; tokius 
reikia išlavinti. Ir dabar juk visi 
T. M. D. kaštais išleisti raštai ne 
jos sąnarių parašyti.

Jeigu tautai reikalingos neatbū
tinai organizacijos nyksta, miršta, 
tai ne organizacijų kaltė, bet tau
tos, kuri negali priderančiai dar 
suprasti visų savo reikalų ir išsyk 
neremia ir reikalingiausių organi
zacijų.
. Ką sakėme apie moksląeivius, 

tą patį galime pasakyti ir apie 
kankintinius. Žmonės deda aukas 
ant kankintinių todėl, kad sanlygos 
išdirba kankintinius, todėl kad jie 
yra. Jeigu nebus kankintinių, ne
bus reikalo ant jų nė aukas dėti.

* Pabaigoj atsišaukimo T. M. D. 
prezidentas sako: „Kuopos gali 
duoti sau vardus, kokius nori: 
„Lietuvos didvyrių”, „Aušrelės” 
arba „Žirgvaikio”. Tuom tarpu 
prezidento pavadintų vardų drau
gystės yra nuo seniai Amerikoj. 
Po tais todėl. vardais negerai butų 
tverti daugiau, kadangi tas kenktų 
jau ėsančioms; tas butų užbėginė- 
jimu kitiems už akių ir tai be jo
kio reikalo. Toki darbai žemintų 
tik Tėv. Myl. Dr.

Musų lenkberniai.
Lietuvių Amerikoj yra jau 

tai, gaila vien, kad teip mažas jų 
skaitlius darbuojasi ant lietuvystės 
labo. Daugumui nerupi tautiški 
reikalai; yra dardaug tarnaujančių 
svetimtaučiams, už nieką laikančių 
lietuvystę. Dar daugelis lietuvių 
skaito savę už lenkus ir lenkams 
tarnauja. Mat tie lenkberniai ne 
skaito nė jokių lietuviškų raštų, tai 
ir nesupranta savo pareigų, nežino 
kuom yra; jeigu koks ir skaito ko
kį lietuvišką raštą, žinoma kartais 
nuo kito gautą, tai nežino, kokia 
kalba rašto, lenkiška, ar lietuviš
ka.

Neseniai „Lietuvoj” ir „Vieny
bėj” buvo paminėta, jog tūli savę 
garsinanti už lietuvius stengiasi 
prikalbėti besitolinančius lietuvius 
susiartinti su lenkais, suvesti juos 
vėl į vienybę, kaip buvo seniai, 
kada lenkai visaip išnaudojo lietu
vius; tie lenkberniai „Zgodoj” la
bai peikia tuos lietuvius, kurie ne
mato naudos iš vienybės su len
kais. Mes vienog dar nepatikome 
nė vieno iš tų lenkbernių besidar
buojančių terp lietuvių ir nežino
me, ką jie gero lietuviams padarė. 
Nedirbant nieko, kokią jie tiesą 
turi savę lietuviais vadinti? Pa-

dik-

Šauckas pastatė rei|calav'imą, kad 
visi sanariai priverstinai tu
ri atlikti velykinę ir puo kunigėlio 
gauti kvitelę, kitaip turi būti iš
brauktais. Paaiškinimu protok. se
kretoriaus, kad toksi įnešimas yra 
priešingas Susivjenyjimo konstitu
cijai, kuri draudžia kriti tikėjimiš- 
kus vaidus, Rucenas nesidavė per
tikrinti; jis šaukė: ipes ėsatne ka
talikai ir negalime j>oį vienu stogu 
su šliuptarniais gyėenti; žadėjo 
sekretoriui net su kumŠčia išvaryti 
konstituciją iš galais. Laimė, 
kad kiti į tarpą nesikišo, tai apsiė
jo be muštynių. Kunigo tarnai 
vien šaukė, kad visujl neguodojan- 
čius kunigų reikia išmesti.

Toks kurstymas ir piudymas 
terp savęs lietuvių it kunigo pusės 
yra labai negražus, negalima pa
girti ir kuopos pregidento, kuris 
daleido ant susirinkamo tokius vai
dus kelti, žinodama!, kad kėlimas 
tikėjimiškų klausythų uždraustas 
Susivienyjimo konstitucijos, o lau
žanti konstituciją 
sąnariais organižaci 
si vieny j imas daleis1 
vaidams, tai juk rjeiks vėl persi
skirti, i 
ko ant seimo SVilke&barrej. Gerai 
butų, kad centrališ|ci Susivienyji
mo viršininkai neduotų vaidams iš- 
siviešpatauti ir juios pasistengtų 
kokiu nors budu prašalinti. Te
gul terp mus viešpatauja laisvė ir 
sutikimas! Šalin sfi erzintojais ir 
griovėjais ramybės <

Finansų sekr. Fort. Bagočius.

P. Kėncmonas, atvykęs pas į 
mus, užmanė vakarinę mokyklą p. 1 
Zorskio svetainėj. Kunigas, išgir
dęs apie tokį l»edievišką darbą, 
vasario 6 d. iškeikė bažnyčioj mo
kyklą.

Daugžinąs.

Iš NmiKatuck, Con.
Darbai eina čia gerai, guminiai 

fabrikai dirba labai gerai, kadangi 
mat žiema šalta, tai žmonės reika
lauja guminių čeverykų ir čebatų.

Lietuviai gyvena čia sutikime; 
vaidų terp jų negirdėt, kadangi 
vaidintiesi nėra laiko: vieni dirba 
ilgiau, kiti eina į vakarinę moky
klą. Vakarinę mokyklą lanko 
daugiausiai lietuvių, kitokių tautų 
mokyklos lankytojų yra daug ma
žiau. Kadangi skaitlius moky
klos lankytojų buvo pasimažinęs, 
tai norėjo ją uždaryti; ypač 
kad ją lanko beveik vieni lietuviai, 
bet mokyklų perdėtinis uždarymui 
nepritarė; dabar skaitlius moky
klos lankytojų vėl pasididino. Ant 
mokyklos ir jos lankytojų pyksta 
vien tūlos lietuviškos gaspadinės, 
kadangi mokyklų lankytojai mažiau 
raugo maukia; yra net tokios mo- 

atsitiks tas f»ats, kas atsiti- teryS| kurios mokyklų lankytojų 
*' nenori nė ant boardo laikyti. Ant

kvailų l>ol>ų fantazijų nėra ką pai
syti: jeigu jos nenori lankančių 
mokyklą laikyti ant boardo, tai yra 
gana išmintingesnių moterų, 
kurios su noru priims ant boardo 
norinčius išmokti daugiau vaiki
nus.

juk negali būt 
os. Jeigu Su- 

įsiviešpatauti

Tris.

dlslovieni E. A. Volterą.^tankt 
: peterburg. Ti|togral'|Ja Impera- 
torskol Akadrmli Nauk. 1904. 
48 pusi

Telpa Vaičai
čio vertimai iš Puškino. Pradžioj 
yra trumpa prakalba ir paaiškini
mai apie Vaičaičio raštus, parašyti 
profesoriaus Volterio.
Liotuviškas tekstas atspaudintas 
lotyniškoms literoms, kadangi mat 
Mokslo Akademija turi tiesą išlei
dinėti lietuviškus tekstus lotyniš
koms literoms, su pasarga, kad jos 
išleistos knygos nesiplatintų terp 
Lietuvos žmonių. Telpa čia ver
timai: Šykštus raitelis, Undinės, 
ištraukos iš Jevgenijo Oniegino; 
Rudens, Pavasario, Žiemos, Tri
jų Paimu ir eilių „Tinginiai”.

Ha* yra, o ka* bun! Hhm i kai lie
jinį mm apie koantitucĮją). Darbi 
įlinka* Ir karalių* Kileai. Len
dam. HM>4 m. iMzlebita Mortai 
Demokratu partijo*. 1« punl.

\ ra tai antra laida, todėl dauge
lis skaitytojų gal pažįsta jau šitą 
raštą. Telpa čia peržvalga surė
dymo civilizuotų kraštų, visokių 
kraštų konstitucijų. Aprašyta pa
sikalbėjimo formoj, kiekvienam 
prieinamai ir suprantamai. Prie 
galo pridėtos eilės p. a. Darbinin
kas ir karalius. Knygutė verta 
perskaitymo.

Iš Lowel|. Mam.
Skaitydami laikraščius, patinka

me žinias iš visokių vietų, aprašy
mus, kaip lietuviai kitur darbuojasi 
ant tautiškos dirvos, kaip deda jie 
aukas ant visokių tiutiškų reikalų. 
Musų miesto lietuviai neskaito 
laikraščių nė knygų, nekenčia jie 
apšvietimo, todėl nežino, koki yra 
musų svarbiausi Šias dienos reika
lai: jie nežino, kas yra musų kan- 
kūniniai, už ką juois maskolių val
džia persekioja: jie.’ neišmano, kas 
yra moksląeiviai, nė kodėl juos 
šelpia lietuviška visuomenė, kodėl 
deda aukas ant jų naudos. Dau
gumas čianykščių 'lietuvių aukau
ja karčiamninkams jr darbuojasi su 
stikleliu prie baro, paskui daužosi 
tuščias makaules, o ant galo eina 
j>as vaitą, neša sunkiai uždirbtus 
centus gūdžioms.
sūdai tai apšvietime vieta daugelio 
musų miesto lietuvių.

Porą metų atgal ir čia, rodosi, 
buvo geriau, čianyksčiai lietuviai

Karčemos ir

ir sąnarys „Apšvietos” draugystės, 
kun. Zebris, ant to buko, kada tu
rėjo prasidėti koncertas, užšaukė 
iš sakyklos „nepaprastą” susirin
kimą, prisakydamas, idant kiekvie
nas sąnarys neatbūtinai pribūtų 
ant susirinkimo, kad negalėtų nu
eiti ant „bedievių” koncerto. Pirm- 
sėdis Teatrališkos Dr-tės, ypatin
gai klebonijoje meldė pakviesti'vi
sus ant koncerto. Kunigas teisi
nosi, buk jau per vėlu, ir kad iki 
tam laikui nieko apie koncertą ne
girdėjo. Mat iš pasklidusių 400 
programų jam neteko matyti nė 
vieno!? Žinoma, tarpe tos dr-tės 
sąnarių yra ir doresni ir protinges
ni sąnariai, kadangi ir ant koncerto 
atsilankė. Tie, ką atsilaųjcė ant 
koncerto, kaip vyrai, teip ir mote
rys, užsilaikė kua gražiausiai; tuos 
galima prilyginti prie kitų tautų 
vyrų. Teatrališka dr-tė yra dėkin
ga sąnariams „Žirgvaikio” dr-tės, 
o ypatingai tiems, kurie buvo pa
skirti padėti mums musų darbuose 
ir tą atliko su tikru pasišventimu.

Besilinksminant, nebuvo užmirš
tas ir tautiškas reikalas: prieš patį 
lošimą teatro dvi jaunos mergaitės 
surinko nuo publikos aukų <3.82 
ant moksląeivių, kurias pavedame 
„Aušros” dr-tei ir sykiu prisiun- 
čiu«

Koncertas buvo parengtas ant 
naudos lošiančių, bet kad tą vaka
rą pasitaikė sniego darganos, ir 
dėl augščiau minėtų priežasčių 
žmonių atsilankė tik tiek, kad pel
nas vos uždengė kaštus parengimo 
koncerto.

Jonas Zemantauskas.

Iš PhlIndeiphia. Pa.
Išeinantis čia angliškas laikraštis 

„Inųuirer” neseniai patalpino 
straipsnį apie lietuvius, kuriame 
klaidžiai perstatė, buk dabartinėj 
karėj rytinėj Azijoj lietuviai sim
patizuoja su maskoliais. Tą straip
snį ČianykŠčiai liatuviai palaikė už 
neteisingą apšmeižimą. Todėl 
Dr-as Šliupas parašė pataisymą ir 
nusiuntė į minėtą laikraštį; tame 
pataisyme išrodė dalį skriaudų, 
kokias lietuviai kenčia nuo masko
lių; paminėjo ir persekiojimus, 
kokius kenčia nuo valdžių už skai
tymą raštų prigimtoj kalboj, ko ži
noma, nė angliškas laikraštis, nė 
amerikonai jo skaitytojai nežino. 
Už tokias skriaudas, suprantama, 
kad lietuviai negali simpatizuoti 
su maskoliais. Tą viską paaiški
no savo rašte Dr-as Šliupas, pri
durdamas, jog lietuviai, nors ir 
nesirengia kištiesi į bėgį karės, bet 
jų simpatijos yra japoniečių pusėj. 
Dr-o Šliupo raštas pat ii po laikraŠ-

riek padare, kaa acsisay i/7Rio 
lenkų; nors ir dabar yra dar diktai 
sulenkėjusių, besilaikančių lenkų 
uodegos, kurie priguli prie lenkiš
kos parapijos ir prie lenkiškų drau
gysčių.

Lietuviškos parapijos čia nėra, 
bet yra grynai lietuviška draugy
stė D. L. K. Algirdžio. Prie 
draugystės mažai priguli lietuvių; 
lenkberniai ne tik nesiraŠo, l*et ir 
kitus sudraudžia, kaip moka, teip

vardžiuoja ją visokiais vardais, ko
kius tik kiaura jų>smegelnyčia iŠ- 
mislyti gal; prigulinčius prie lie
tuviškos draugystės apšaukė sale- 
veišiais. Nuo kvailų mat nieko 
protingesnio ir laukti ne galima.

Lietuvišku biznierių Čia nebuvo, 
lietuviai reikalingus sau daigtus 
pirkdavo pas lenkus. Neseniai iŠ 
kitur atvažiavęs lietuvis užsidėjo 
grocernę. Sumanesni lietuviai 
perka reikalingus daigtus pas sa
viškį, bet tamsapročiai po senovei 
neša savo sunkiai uždirbtus pini
gus galicijonui. (Argi niekada mu
sų tamsapročiai neįgaus daugiau 
proto? Argi visada jie bus vien 
tarnais svetimų?

Lietuvos skaitytojas.

ant
ve-

Iš Maynardo, Mas.
Nuo seniai girdime rugones 
musų kunigėlių, kurie, vietoj 
sti lietuvius į vienybę, vietoj mo
kinti meilės, sėja terp brolių vai
dus, nesutikimus, nesikentimą, 
nors tokia sėkla priešinga musų 
Išganytojo mokslui. Tokiu budu 
musų „dvasiški vadovai”, vietoj 
platinti terp žmonių Christaus 
mokslą, pats jį mindžioja, laužo jo 
pamatus. Iš tarpo lietuvių išsi
renka savo įnagius, kurie net ten 
sėja vaidus, kur kunigai negal pri
eiti. Jie perskyrė musų Susivie- 
nyjimą ir dabar, neturėdami pro
gos pats prieiti prie Tautiškojo 
Susivienyjimo, sėja ten vaidus su 
pagelba savo įnagių, kaip caras su 
pagelba savo agentų provokatorių.

Ant susirinkimo Liet. Amer. Su- 
siv. 58 kuopos Maynarde ir Hud- 
sone Worcesterio lietuvių dvasiško 
vadovo sėbrai, Andr. Ališauckas ir 
Juozas Rucenas, tyčia ant ardymo 
į organizaciją įsispraudę užsimanė 
pakelti tikėjimiškus vaidus terp <lė p 
kuopos sąnarių. Atidarius pirm-1 kontroles.

Nr. 1 Sočiai Demokratų partijos 
laikraščio „Darbininkų Balso* . 
Telpa Čia sekanti straipsniai: Tre-. 
tiems metams. čia aiškinamas 
musų padėjimas ir mieriai „Darbi
ninkų Balso”. Trumpas straip
snelis p. a. Musų moterįs. Be 
darbo. | kovą! Kankinių šelpi
mas. Škotijos lietuviai. Ant ga
lo telpa daug korespondencijų iš 
Lietuvos, su daug žingeidžių žinių 
ypač apeinančių darbininkus; No
rintiems geriau susipažinti su pa
dėjimu įr reikalais darbininkų, co- 
dyjame užsirašyti „Darbininkų 
Balsą”.

Nauji iszradiniai
♦ New Yorko radiaus gabentojai 

iš Europos pagarsino, kad prekės 
to žingeidaus mineralo pasikėlė iki 
<12600000 už svarą ir tai per tai, 
kad jo reikalauja daugiau, negu 
Europoj gali parūpinti.

* Maskoliškas mokslinčius MeČ- 
nikov, besidarbuojantis Paryžiaus 
Pasteuro institute, išrado vaistą 
saugojantį žmonis nuo užsikrėtimo

Chicago. III
Ant varduvių p. K. Gugio, 4 d. 

kovo, buvo užmanyta paaukauti 
ant tautiškų reikalų po kiek kas iš
gali; iš buvusių svečių, nė vienas 
neatsisakė, davė pagal savo išgalę. 
Sudėta <1.60. Kadangi kankint'i- 
nių kasoj pinigų yra, tai mes nuta
rėme pavesti visus sudėtus pinigus 
„Aušros” draugystei.

Nors laikraščiuose ir matome 
panašius aukavimus, bet pagal 
skaitlių lietuvių Amerikoj, labai 
mažai pasirodo su tokioms au
koms. Musų auka nedidelė, bet 
jeigu mes visi, apvaikščiodami sa
vo varduves arba gimtuves, vestu
ves arba krikštynas, ko per metus 
būva labai daug, dėtume aukas, 
tai sudėtume tiek, kad nevieną sa
vo tautietį galėtume sušelpti, kuris 
už suŠelpimą šimteropai savo dar
bais atlygintų visai musų tautai.

J. G.

Iš Newark'o, N* J-
St. Pranis Čia buvo uždėjęs 

marškinių ir kitokių drabužių krau
tuvėlę. Vėliaus sutvėrė koopera
tyvišką lietuvišką draugystę, pri
žadėdamas gerą pelną sąnariams. 
Sudėjus daugiau kapitalo,pargabe
no čeverykų į tą krautuvę ir susitvė
rė krautuvė lietuviškos kompani
jos po vadovyste p. S. Pranio, bet 
neilgai laikėsi. Vasario 29 d. už
baigė ji savo dienas, nusibankru- 
tindama.

Newarke jau antra kooperatyviš
ka draugystė nuslbankrutino. Trįs 
metai atgal buvo uždėję koop. dr- 
tės valgomų daigtų krautuvę, kuri 
greitai turėjo bankrutinti; bet pir
mutinė buvo patentuotų dievuočių 
apšaukta už bedievišką, o tokią 
dievuotam žydberniui griekas 
lankyti, per tai turėjo nupulti. 
Paskutinės krautuvės vadovai ir 
visi kompanai .buvo karšti katali
kai, bet ir jų sąviejie pavyduoliai 
neparėmė.- Salia lietuviškos koop. 
krautuvės yra daugybė žydiškų 
tokių jau krautuvių, o jas lietuviai 
šelpia, per tai indiškos auga kaip 
ant mielių; lietuviai net ir katali
kiškus daigtus pas žydelius perka.

Parapijonai, bekeldami ilgus 
barnius su kun. Matulaičiu, jam 
prasišalinus, neturėjo ilgai kunigo; 
dabar gavę lęun.i V. Staknevičią, 
neteko energijos ir pasidavė ant 
kunigo malonės^ kunigas kždrau- 

parapijos mitingus ir visokias

Iš "Omaha, Nebr.
Darbai eina čia prastai; yra 

daug darbininkų be darbo. Kada 
darbai pasigerįs, nežinia.

Sugrįžo Čia garsus A. Pajaujis, 
kuris kitą syk turėjo garsų lietu
višką banką Plymouthe, Pa. Ji
sai priguli prie teip vadinamų nau- 
jalenkių, išgiria Liublino uniją, 
kalbina lietuvius Tašytis prie len
kiškų organizacijų. Mat tik lietu
vių pinigai geri, o šiaip buvusiam 
lietuviškam bankieriui lepkai ir jų 
nauda ant pirmos stovi vietos.

Omahietis.

Nauji llasztai

Lietu-

neseniai pasisekė pernešti piktligę 
nuo sergančių ją žmonių ant pana
šių į žmogų beždžionių. Prie to 
pasirodė, kad piktligės nuodai, per
imti nuo žmogaus, užkrečia liga 
beždžiones makaki, bet nuo šitų 
pernešti ant šimpansų jau ligos 
ne gimdo. Taigi išpuola, kad pikt
ligės nuodai nuo makaki saugpja 
žmogų nuo užsikrėtimo tikra pikt- 
lige.

nuo savo

mes

mus

nuo savo

Širdyj’’žė-

Gamtos Pajiego* ir kaip iaa Ju 
naudoti*. Pagal Bitnerą sutaisė 
Szernas. Chh-ago, III. 1904 m. 
238 pusi.

Šitas raštas tilpo pirma
voj”, dabar skyrium į knygą at
muštas, todėl su juom turėjo pro
gą susipažinti skaitytojaj.

Daugelis skaitytojų rugojo ne 
kartą, kad nėra atsakančių lietu
viškoj kalboj raštų, pamokinančių, 
kaip pasidaryti visokias mašinas. 
Teisybė, kad tokių raštų nėra, ka
dangi mažai terp mus butų skaity
tojų, kurie visokius speciališkus 
raštus galėtų suprasti. Pirma 
reikia pamatus pažinti, o paskui 
galima tas žinias taikyti praktiš
kai. Šita knyga ir suteikia pama
tines žinias reikalingas kiekvienam 
mašinų sustatytojui. Be pamato 
negalima kraiko statyti, bet iki 
kraikui reikia lipti nuosekliai.

Piutkiu v lltovskoni perevode. 
8 kratkitnl primecaauljanii i pre-

Lietuva tėvynė!
Lietuva tėvynė, tu mus išauklėjai;
Po tavo padange mes šviesą išvy

dom ’:
Tu mus savo globoj’ nuo vaiko tu

rėjai — .
Mes tavų palikę, į svietą iŠkly- 

dom’!.. ..
Reikalauk nuo mūšų,
, vaik¥
Didžiausių aukų!

Norint toli ėsam’
krašto,

Bet da tavo meilė
ruoja,

Kad ir vargus tavo matom’ tik iš 
rašto —

Šelpt brolių neliausim', ką sunkiai 
dejuoja

Po jungu maskolių, * begėdžių 
šunų —

Tamsybės sūnų.
Ne vien’s tėvynainis, ką tavų my

lėjo,
Ką terp brolių meilę sėdamas dai

navo,
Už tą darbą savo verguvėn nuėjo.
Ir kalinyj* sėdint, verkdam’s aima

navo: \
'Vž meilę tėvynės maskolius 

spaudžia
Nuožmiausiai bandžia*...........

Mes, kurie ištrukom’ nuo barbaro 
spanstų,

Ir atplaukėm* šičion per jūrių pla-d| 
tybę,

Aukaukim’, kiek galim, ant spau
dos ir raštų, “

Tas mus’ broliuos* žadins meilę iriq 
šviesybę. e

Nes spaudintas žodis akis at’da-^ 
rys—

Priešas neprarys*'
Juozas Nebrėka. ||

Pataisymas klaidos.
Atskaitoj aukų ant palaidojimo 

pasimirusio musų vientaučio H o* 
moleckio apie aukavusius įsiskver
bė sekančios klaidos: vietoj Jonas, 
turi būt Juozas Šunskis, paaukavo 
50 c.; vietoj Juozas Šunskis, turi 
būt Juozas Šūkis davė 5 dol.; vie
toj Antanas, turi būt Andrius Ze« 
liauckas davė 12.00.
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Trumpa senobės Istorija liomis ir vienodu išmokinimu. Kiekviena ka-

Isz m*MkoliMzkos kalbos verte D.

Persų caras ir jo tarnai: viršuj 
, sparnuotas šviesos dievas.

<r 
i

numinės dalis turėjo atmint, kad nuo Joe 
priguli visas jos tėvynės apgynimas. Gin
dami tėvynę, grėkai persitikrinę buvo, kad 
po jų pusės teisybė, dievai: tūli tikėjo, buk 
patys dievai, kaip senobėj, stoja jų eilėse ir 
muĮa prie&us. Užėjus kalbai apie tai, ko
kiu budu maža grėkų tauta apsigynė nuo 
baisios galybės, grėkas, jiasididžiuodams, nu
rodydavo ant sutartinio savo narsumo, savo 
išminties ir muuo, apie persus jie atsiliepda
vo, kad Ui esu tamsuoliai, pripratę vergiškai 
klausyt savo caro, tuom Urpu, kaip grėkai 
— žmonės laisvi, patįs savo ponai. Nuo šio 
laiko grėkai pradėjo savę augščiau sUtyt už 
barbarus (teip jie vadino visus ne grėkus; 
tiesiog šits žodis reiškia „inurmoe, t. y. žmo
nės, nemokų aiškiai ir gerai kalbėt grekiškai, 
o grėkiška tikUi kalba, jie manė, esanti tik
ra žmonių kalba).

Isz visur.
|| Vokietijos parlamentas panai

kino seną, dar nuo Bismarckio lai
kų, padavadyjimą, kuriuom už
drausta buvo Vokietijoj apsigyven
ti jėzuitams. Mat užgyrimas ran-

tų, trįs ant 4 mėnesių, o 36 apkal
tintus išteisino. Kalčiausi vienog 
caro tarnai, |>arenu^0Nterd> nes, ne 
buvo nė apkalū^m

II Lenkiški laikraščiai persergsti 
merginas prieš amerikoniškus mer
gų prekijus, kurie, žadėdami geras 

do reikalavimų parlamente re- vietas merginoms laike visosvieti- 
miasi ant katalikiškos centrum par- nės parodos mieste St. Louis, kal- 
tijos pasiuntinių, be kurių balsų bina jas keliauti į Ameriką, kur mer- 
randas nė jokiu budu negali savo ginos patenka į prekijų parengtus 
mitrių pervaryti. Nors Vokietijoj tinklus.
jėzuitai visų nekenčiami, bet ran
das turėjo nusilenkti prieš centrum 1 > 11 d. kovo, Austrijos sostapi- 
partiją ir už parėmimą, turėjo at- |ėj Vindobonoj, universitete užgi- 
Šaukti uždraudimą prieš jėzuitus, mė smarkios muštynės terp vokie- 
Dykai mat parlamentuose partijos įių įr čekų studentų, kuriose daly- 
savo balsų randui neduoda, už vavo 700 vokiečių ir 200 čekų. Ve
juos reikia kuom nors užmokėti, kiečiai, kadangi jų buvo daugiau, 
Uždraudimas apsigyventi Vokieti- pergalėjo čekus, numetė juos nuo 
joj jėzuitams užgirtas 4 d. liepos j trepu. Tose muštynėse 40 stu- 
1872 metuose. dentų taj»o sunkiai sužeistų.

II Pietinėj Azijoj, Kochinchinos 
pakrantėje, laike smarkios vėtros 
pasken,do| .prancūziškas garlaivys 
„Cambodge". Prigėrė prie to 100 
žmonių.

II Mieste Pankov, netoli Pot- 
tsdamo, Prūsuose, prekė jas Bram- 
bach, nušovė savo pačią, dešim
ties metų įsunų ir pats nusišovė.

I) Austrijos universitetuose ant 
bėgančio (pusmečio immatrikuliuo- 
tų yra 2517 moterų studentų, taigi 
daugiau i|egu Vokietijoj.

Ii Persijjoj likosi plėšikų užmuš
tas amerikoniškas misijonierius 
Benjaminj Lubafee ir jo tarnas.

Babilion^ ir Assirij^, hiuikijų ir Egiptu, už 
griebė Mažają Aziją ir tolimas rytų šalis iki 
Indijos rubežių ir iki Turkestano. Tokios 
didelės viešį»atystėe dar nebuvo buvę iki tam 
laikui. Ji buvo didumo pusės Europos ir 
80 kartų didesnė už Grėkiją.

. Ir turtai jos didi buvo. Nuo skaitlingij 
gyventojų Egipto, Babiliono ir Finikijos 
persai surinkdavo didelę duoklę pirkiniais ir 
pinigais. Persų caras iš to maitino begalinę 
daugybę tarnų, kuriuos su savim vežiodavo- 
si iš vieno sostą pili© kitan. Visgi pasilikda
vo daug sulietų naugių, kurių prisirinkdavo 
caro dežėse. Ižde vieno iš keleto Persijos 
sostą pilių caras turėjo, sutaupinęs, 20 kartų 
daugiau aukso, negu buvo Atėnuose, tapus 
jiems kuo turtingiausiu Grėkijos miestu. 
Persai galėjo sušaukt skaitlingas kariumenes 
iš priklausančių jiems tautų, jie apart to 
valdė galingą laivynę finikų, kurie visur ne
norėjo pirklystėj grėkams apsileist.

Grekų ir persų 
karės 500—480 m. 
K. N. Persai už
griebė grėkų mie
stus Mažojoj Azijoj, 
daugelį salų aut 
Egeiškos juros, per 
Dardanėlius perėjo į 
žiemryčius Balkanų 
pussalio. Tūli mie
stai Europos Grėki
jos sutiko pripažint 
valdžią „didžiojo ca
ro,” kaip grėkai va
dindavo persų carą. 
Kunigai Delfų baž
nyčios, kurie duoda
vo nurodymus grė
kams vardu dievo 
Apollono, prikalbi
nėjo visus nesiprie
šini neišpasakytai 
galybei. Vienog 
Atėnai, Sparta, ir 
da keletas miestų, 
nenorėjo pasiduot.

> Atėjus persų pasiuntiniams paprastai reika- 
lauti ,,žemės ir vandens,” kaipo ženklo pa
klusnumo, įširdę valstiečiai sumetė juos šuli- 
niuosna. > >

Persai iš pradžios perplauką ant laivų 
skersai Egeišką jurą ir stengėsi : laipinti ka- 
riumenę Atikoj ties Maratonu: bet jiems 
čion kliuvo kalnuota šalis, kur jie negalėjo 

ž turėt jokios naudos iš savo raitelių; šarvuoti 
Atėnų kareiviai suardė persų pėščiuosius ka- 

. . reivius ir nuginė juos ant laivų.
Dešimčiai metų sukakus, persų caras 

Kserkses pats atvedė didžią kariumenę sau
su keliu iš Mažosios Azijos. Kariumenė j>e- 
rėjo Dardanėlių-laikiniu tiltu, ant laivii pa- 
darvtu, jr ėjo Grėkijon nuo žiemių. Paskui 

‘■^J^ViikbšT didelis aliazAB; persai karėse ne
mėgdavo atsisakyt nuo ištaigų; o caras vežė
si savo tarnus. Juros pakraščiais, greta su 
kariumene, plaukė didi laivyne, kuri turėjo 
pristatyt pa viržių ant sausumos. Daug grė
kų iš Mažosios Azijos, net ir nuo Balkanų 
pussalio, prisidėjo prie persų.ar priversti bu
vo paskui juos sekti.

Azijos lygumose persai neįveikiami bu
vo, bet Grėkijoj jie antrą sykį susitiko su 
keblumu-kalnuotos šalies; jiems prisėjo pa
lengva keliaut aųgštumomis ir šuntakiais ir 
užkariaut skyrium kiekvieną šalelę, apgintą 

7 kalnais,'it tvirtynės sienomis. O ir pagautis 
neturtingoj Grėkijoj buvo menka.

Vis gi padėjimas tų grėkų, kurie užma
nę buvo gintis, hjivo labai pavojingas. Per
sai atėjo viduriu Grėkijos, visur tremdami 

. - šalį. Attikos ir Atėnų gyventojai turėjo 
bėgt. Vienog sumanus atėniečių vadas The- 
mistokles iš augšto parūpino gelbiamuosius 
daigtus. - Už dviejų metų prieš persų užpuo
limą jam, ant žmonių suėjimo, pasisekė pri- 
kalbėt, kad atėniečiai pasidarytų kuo dau
giausia kariškų laivų, nesigailint jokių pini- 

. gų. Dabar laivais pervežė šeimynas ir ką 
tik iš turtų galima buvo suimt, ant kaimy- 

. niškos Sala m i no salelės ir į artimiausius 
miestus pietuose; o visi atėniečiai, kur galė
jo dirbt ir ginklus pakelt, sėdose ant laivų 
ir susivienijo su kitų grėkų laivynėmis.

Bet grėkai susirinkę buvo iš visokių ne- 
prigulmingų miestų: nebuvo pas juos nė su
tarties ką daryt, nė tvarkos. Prisėjo pavest 
vyriausią valdžią Spartos vadams, nes spar- 
trečiai 'skaitėsi stipriausia grėkų tautele. O 
spartiečiai, kaip tyčia, nieko neišmanė apie 
jūrininkystę, ir beveik neturėjo laivų. Atė- 

. n iečiai norėjo muštis ant juros pas pačią sa
vo tėvynę; spartiečiai norėjo pasitraukt į pie
tus. link savo pakraščių ir sustiprint sąsmu- 
ką ties Korinto miestu, kad nebegalėtų to
liau eit persai sausu keliu.

Prieš spartiečių norą grėkai priversti 
, buvo muštis siauroj ištakoj ties Salamino sa
la: persų laivyne aplenkė viduriu Grėkiją 
ir apsupo grėkiškus laivus iš abiejų šitos iš- 
takos pusių. . Grėkai įveikė miklia savo jū
rininkyste: jie ratu sustatydavo laivus, pir
magaliu pirmyn, paskui greit į visas puses 
iš važinėdavo; sunkus persų laivai painiojos 
terp nežinomų uolų.’ Grėkams ir audra pa
dėjo, sudaužtus daug priešų laivų. Lieka- 

suardytos laivynės nuplaukė Mažosios 
Azijos pakrančiuosna; caras-gi sugrįžo na
mon, neužganėdintas, kad karė užsitraukė. 
Persų pėštiejie dar tebstovėjo viduryj Grėki
jos. Vos metus praleidus, sunkiam mūšy j 
tiesPAz&b'a miesteliu jie buvo išnaikinti spar- 
tiečių ir atėniečių.

Grėkai ir barbarai. Jokiu budu nega
lima tvirtint, buk persams narsumo truko: 
Jie it padūkę, puldavo mušin. Bet ėmėsi jie 
beveik teip, kaip grėkai senobėj: priešakyj 
stovėjo mušamiejie ratai, paskui juos pėstie- 
iie, kurie mušėsi, kaip pafftolė ir ilgai nesi
laikydavo, jeigu patys iškart negalėjo viršų 
gaut. Jie buvo menkiau apsiginklavę, be

Atėn&i 480 400 m. K. N.
Atėnų galia po 480 m. Themistoklės. 

Persams prisėjo atsisakyt nuo užmanymo j>a- 
mušt Europos grėkus. Dabar pakėlė galvų 
ir Mažosios Azijos grėkai: nebnorėjo persams 
mokėt duoklės. Jie prisidėjo prie atėniečių, 
pamatę, kad tai geriausi jurininkai Grėki
joj.

Terp atėniečių ir grėkų, gyvenančių ant 
salų ir rytinio jiakraščio Egeiškos juros, susi
tvėrė talka. Atėniečių talkininkai pristaty
davo laivų, kareivių ir pinigų; atėniečiai 
valdė bendrais laivais, kariumene ir iždu, ir 
nuvarydavo persus nuo Įiakraščių Egeiškos 
juros. Jūrinė talkos galia susidėjo iš 300— 
400 laivų.

Atėniečiai paėmė savo rankosna aukso 
kasyklas ant šiaurinio Egeiškos juros pakraš
čio; išten ir-gi jie gaudavo medžių laivams 
statyt. Ypač svarbus buvo valdymas ištako
mis į Mėlinajų jurų. Nuo šiaurinių Mėliuo- 
sios juros pakraščių jie gaudavo duonų; ki
taip nebūtų galėjusi prasimaitini daugybė 
žmonių Atėnuose; Attikoj mažai tebuvo že
mės ir toje buvo menka.

Themistoklės buvo užsiėmęs vis naujais 
ir naujais užmanymais. Jis perstatė žmo
nėms pastatyt apie Atėnus ir juros uostų Pi- 
rėjų murinės sienas, ajiart to dar sujungt 
Atėnus su Pirėju pagal kelių dviem eiliotn 
sienų. Jeigu atsitiktų naujas užpuolimas 
ant Atėnų, tvirtino jis, nebreikėtų jau p»- 
likti miesto; atėniečiai dabar tapo jūrine tau
ta: mieste galima bus palikt mažutę kariu- 
menę, daugumas gi žmonių mušis ant laivų 
ties uostu. Pakol atėniečiai ponais ant ju
ros ir jura gali privežti Įiaviržiaus ir ko tik
tai karei reikia, jie neįveikiami. Themisto
klės turėjo dar vienų drųsų užmanymų: neti
kėtai užpult ant spartiečių ir duot atėnie
čiams viršų aut visos Grėkijos.

Bet daug ir priešginių turėjo Thėmi- 
stokles. Themistoklo pasirūpinimas apie 
jūrininkystę buvo naudingu pirkliams ir 
pramonininkams, o ponai ir ūkininkai buvo 
neužganėdinti. Atėnuose buvo draugai 
Spartos, kurie negeidė jos prapulties; jie 
tvirtino, buk Grėkijų vežu du arkliu, Atėnai 
ir Sparta, ir nelaimė atsitiksianti, jeigu di
džioji visų grėkų tėvynė pradėsianti šlubuot. 
Spartiečiai užtėmijo, koks jiems jiavojingas 
Themistoklės, ir pertikrino atėniečius, buk 
jis neištikiamas. Themistoklo priešams pa
sisekė išvaryt jį. apart to dar apskųst įdavi
me, susižinojime su persais. Themistoklui 
nebliko vietos Grėkijoj: tik pas persus jis 
galėjo bėgt. Persų caras, dagirdęs. kad 
svarbiausias persų priešas prašo dabar pas 
juos prieglaudos, labai nudžiugo ir apdova
nojo jį dvarais ir miestais. Bet Themisto- 
klės neužilgio pasimirė.

šarvų, svarbiausiu ginklu buvo: lan- 
1 :awmlyčios ir trumpi durtuvai.

Glikai viršų ėmė suglaustomis savo ei-

Atėnai; Plrejus ir ilgosio* (ienos. 1 — Atėnai; 2 — akropo
lis:) — vieta žmonių susiėjimų. 4 — Iheuso bažnyčią, 5 — il- 
gosiDe sienos, 6 — Pirėjua, 7 — kariškas ir 8 — pirklių uostai.

Pėriklės. 460—430 m. K. N. Themi- 
stoklo darbų Atėnuose toliau varė atsarges
nis ir labiau susilaikųs vyras, Pėriklės. Jis 
paėjo iš senobinės bajoriškos giminės' ir bu
vo Klistėno anuku; kaip ir jo senelis, Peri- 
klės sumanė eit po žmonių pusės. Jis buvo 
didžiai iškalbiu dideliuose žmonių suėjimuo
se. Jis mokėjo įkvėpt žmonėms didžius už
manymus ir patrauki juos prie darbo. Pė
riklės norėjo padaryt Atėnus pirma viešpa
tyste Grėkijoj, norėjo, kad miestas pritrauk
tų svečius gražumu savo namų, puikumu te
atriškų žaislų. Jis įkalbinėjo žmonėms, kad 
mokami talkininkų mokesčiai po tiesos pri
guli tiktai atėniečiams užtat, kad jie saugo
ja grekiškų jurų; šituos pinigus atėniečiai ga
li apverst ant savo reikalų, nesiklausę talki
ninkų.

J Per trisdešimt su viršum metų Pėriklės 
savo partarmėmis tvarkė atėniečius. Per 
pirmus 15 metų Atėnuose jie, kaip ir Themi- 
stokles, turėjo galingus priešus. Per pas
kutinius 15 metų jo gyvenimo Atėnuose nie
kas nebgalėjo jam pasipriešint. Kasmet jį 
išrinkdavo vienu iš kariumenės vadų, kar
tais jis tapdavo vyriausiu vadu visos laivy
nės ir kariumenės. Viskas darėsi pagal Pė- 
riklo nurodymus. Jį sulygindavo su tirio- 
niu Peizistratu. Jo draugai sakydavo: Atė
nuose ant pažiūros — žmonių valdžia, o iš- 
tikrųjų valdo pirmiausias vyras.

Atėniečiai. Kaip Themistoklės, teip ir 
Pėriklės po savo pusės turėjo visus,kurie bu
vo užsiėmę jūrininkyste arba jūrine pirkly- 
ste. ^Žmonės, buvę jurininkais per garsių su 
persais karę, dabar įgijo galybę. Ant di
džiųjų suėjimų, kur apie viskų spręsdavo, jų 
buvo viršus.

Kad šitie neturtingi valstiečiai gautų 
uždarbį, užmanyti buvo dideli statymai Atė
nuose, apart didžių tvirtynės sienų, dar pla
čios ir gražios bažnyčios dievams; ypač pa
gerbė dievę-globėjų miesto, Atėnų, kuri ir tų 
patį vardų turėjo, kaip ir miestas.

• (Toliaus bus.)

II Vokietijoj ant pačto tarnauja 
12744 moterys urėdninkai arba ant 
370 daugihu negu pernai.

II Paprastai ta tauta kultūriškai || Mandžurijoj, mieste Liao J ing, 
augščiau stovi, kurios vaikų dau- < maskoliai prisakė visiems gyvento- 
giau lanko mokyklas. Sulyginki-1 jams chinieČiams išsinešdinti su šei- 
•mo tnrou MacVnlnfi ir lannnna z...me tame Maskoliją ir Japoniją. 
Japonija turi 47500000 gyventojų, 
o plotą 417297 ketvirtainių kylio* 
metrų; Maskolija turi 140500000 
gyventojų, c plotą 2247(XXX) ket
virtainių kyliometrų. Skaitlius 
mokintinių lankančių liaudės mo
kyklas vienog Japonijoj didesnis 
negu milžiniškoj Maskolijoj. Ja
ponijoj pradines mokyklas lanko 
4302623 vaikai, Maskolijoj gi tik 
4193594, taigi Japonijoj ant tūk
stančio gyventojų mokyklas lanko 
92 mokintiniai, Maskolijoj gi tik 
32. Daugiau mokintinių laponi- 
joj lanko ir augštesnes mokyklas 
negu Maskolijoj.

nynoms iš namų, kadangi juose tu
ri būt parengtos kvatieros masko
liškiems kareiviams. Daug chinie- 
čių šeimynų per tai žiemos laike 
atsirado be pastogės. Teip mas
koliai elgiasi svetimame krašte!

Prūsų randas rengiasi Berly
ne, ar kur kitur, parengti speciališ- 

Į ką akademiją policistams. Dar 
tokios moksliškos įtaisos niekur 
ant svieto nėra; nėra net tokiuose 
kraštuose, kaip Austrija ir Masko- 
lija, kur policija ir šnipai didžiau
sią turi valią.

II Koksai Otto Peterson iš Bro- 
oklyno persiuntė viršininkui ma
skoliškos kariškos laivynės, kuni
gaikščiui Aieksėjui, 500 dol. ant 
išdalinimo ių terp išlikusių nuo ja- 
poniečių paskandytų kariškų laivų 
„Korejec" ir „Variag" maskoliškų 
jurininkų.

|| Ant savo laike, dėl žemės dre
bėjimų, pagarsėjusios salos Marti- 
nique, vidurinėj Amerikoj, prisivei
sė daugybė žiurkių. Ant jų nai
kinimo gyventojai iš Afrikos par
sigabeno žvėrelius ichneumonus. 
Jie žiurkes rods išnaikino, bet jų 
netekę, dabar naikina naminius Į 
jfĄventojų paukščius. Ant naiki-; 
nimo perdaug prisiveisusių ichneu- i 
monų gyventojai dabar nori parsi-1 
gabenti nuodingas gyvates.
kas gamtoj yra, viskas yra reika- Į kompanijos iki Šiol skaitė po 
lingu- 1 >27.50 už kelionę trečioje kliasoj.

Svilpt -Į-vasara ir praėjo!
Gražios ir malonios pavasario 

dienos lifoksmino žmonelius, gy- 
vuojančiuįs ant žemkamuolio pavir
šiaus. Saulutė, augštyn pasikel- 
dama, svaidė į visas puses savo 
karštus spindulius, kurie, nukris- 
darni ant žemės, kaskartą Šiltesni, 
davė prouą išeiti iŠ bakūžėlių gy
ventojam* ir laistant prakaitą, išvi
lioti iš žemės gausių, bet šykščių 
rankų reikalingus žmogaus gyve
nimui daigtus. Bet ne ilgai! Sau
lutė žem^i slenka, šiluma menk
sta, vėl i ateina žiema; žemę ap
dengs balta pluta sniego, gyvento
jus suvarfs į bakūžes ir vėl žemės 
gyventoja^ns reikės ištuštiąji sku- 
nias ir aruodus, per vasarą pripil
dytus. Teip jau inuo amžių buvo 
ir bus.... 'S-

Bet ką" gero padarė per tąs il
gas vasaros dienas augštesnėji 
musų žmonijos rasa? Gal atrado 
ir išrišo kokias paslaptis gamtos?
Gal prasklaidė debesį nežinios, o gu žūva lietuviai, tai juk masko- 
suteikė žmonijai 
po erdmcs pasauli ų, dangų ir pek
lą — ramybę? Gi 
ti dirbti ant lalx) 
ant labo rhažesnit, jų brolių, kokias 
naujas gajntos pajiegas? Gal su
teikė naujiui ‘__
būvį? G*1 laisvė t 
*ivieipat*|vo? Gal musų tauta ru
sų žemėje spaudą

geras knygeles ir laikraščius pra
platinti ir t. t.

Nuo šių metų paliovė iseidinė- 
jusios ,,Naujienos**. Tai smūgis! 
Vietoj ką. augštyn sliuogti, reikia 
žemyn smugti. — „Kas jose nau
dos: nė darbininkiško, nė tautiško 
— sako vieni. Man rodosi, kad 
tokiose „Naujienose" šimtą kartų 
daugiaus naudos tautai, ir žmo
nėms buvo, negu žmonių numylė
tose šiukšlėse ir melagystėse, ko
kias žmonės labiausiai mėgsta 
skaityti. Tos šiukšlės, vietoj pra- 
lavinimo žmonių proto, da labiaus 
apdumia ir paalsina.
’ Man rodosi, kad teip labai karš
čiuoti ir partiškumo laikytis ne
naudinga, nes taufa, kaip neatlai
koma jūrių vilnis, eina savo keliu, 
vėjo pučiama ir mes jos nė sulai
kyti, nė pakreipti negalime; tiktai 
galime jos kelią taisyti.

Ar gali koks žmogus vėją pa
kreipti?

Ar galim, kaip norim, priverst 
gamtą veikti?? Dirbk, broli lie
tuvi, dirbk, dirbk ir dirbk, kol ran
kos krutės, kol akys žibės!

Liepuks.

Dykai!
Gražu dideli ir labai getą kalendorių 

vena 25c. gauni dykai, joi užsirašy
si lalkraszti,, Lietu va" ir užmokėsi *2 00 
už viso meto prenumerata isz v trasaus. 
„Lietuva" yra didžiausias ir geriausias 
laikraaztis visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujiena.

Atsiusk *2.00 su savo atšakiu adresu 
o gausi „Lietuva" kas su bau per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos** 
Užleistojo, adresuodamas tstp:

A. OL8ZEW8l!S.
924 33 rd St. Station 00. Chicago, III.

Drangysczin Reikalai

Vietines Žinios,

protesto 
jie muša 

Tiems, 
Jie mat

— Gauname žinią, buk koki ten 
lietuviai, žinoma karšti krikščio
nys, šiaurinėj miesto dalyj atlaikė 
susirinkimą ant pakėlimo 
.prieš japoniečius, kad 
krikščionis maskolius, 
turbut, galva apsisuko'.
nežino, kad krikščionys tankiai vi
sai nekrikščioniškai elgiasi, o prie 
tokių priguli persekiojanti krikš
čionis lietuvius maskoliai. Tei
sybė, į karą prieš japoniečius Ma- 
skolijos randas išsiuntė daug lietu-' 
vių, kurių daug pražus karėj, bet 
tie lietuviai žūtų ir tąsyk, jeigu 
maskoliai muštų japoniečius. Jei-

Antraa Dideliu Lietavinzkan Ba
lins.

Chicago. Jaunu Vaikinu Draugi «zkas 
Kliubas parengė bailu kuris atsibus, ne- 
deltoj N) d. balandžio (April), Pulaskio 
salsje, 800 8o. Ashland avė., tarp 17 Ir 
18ul. Todėl szirdingai užpraszome vi
sus lietuvius ir Hetuvrites atsilankyti 
ant to puikaus baliaus kur bus dalinami 
pulkus Programai. Muzika profeso
riaus J. BramhaU'so, prie kurios kiek
vienas galės pasiszokti ir pasilinksminti. 
Balius prasidės 6 vai. vakare. Inženga 
25c. y palai.

Teiposgi neužmiršt k ii®, ir treczio mu
su baliaus kuris atsibus 15 d. gegužio 
(May) toje paczioje saleje.

Komitetas.
(»—18) (4—8)

iHzkiliiiingsui Balius!
Brooklyn, N. Y. Laisvamaniu Kuopa 

No. 1. turės Baliu Subatoj, 26 d. kovo 
(March). Svetainėje Lietuviszko Gim- 
nžfztiko Kliubo, po nr. 18 Metropolitan 
avė. Balius prasidės 7| vai. vakare. 
Todėl mitintieji® pasilinksminti ne pra
leiskite to svarbiausio vakaro, kur apart 
dailios muzikos ir szokiu bus gardu* ge
rvinai ir valgymai ir kiekvienas drau
gas bus maloningai priimtas. Tikietas 
vyrams*2.00, o moterims 50c., o dau
giaus nieko nekasztuoįa. Norintiejie ant 
baliaus dalyvauti, tikietus turi isz 
augszto pasistoroti, nes ta pati vakare, 
ne bus-gelima gauti.

Komitetas.

II Užgimė kova terp angliškų ir 
vokiškų garlaivių kompanijų. Vo
kiškos kompanijos paskyrė prekes 
kelionės išeivių iŠ Švedijos portų į 

Mat, New Yorką po 18 dol.; angliškos'

Angliškos kolionijos Jamaicos, Imant šįmet jaunus vaikinus į 
tiesdarių butas užgyrė tiesas, pa- kariumenę Prancūzijoj, stojo kok

sai Hugo, paeinantis' iŠ Pirinejų 
departamento, turintis 9 pėdas ir 1 
colį augščio. Dėl jo nepaprasto 
didumo kareiviškos valdžios jį pa- 
liuosavo nuo tarnavo kariumenėj.

gal kurias: uždrausta yra gabenti 
ant darbų nuo Jamaicos darbinin
kus į pietinę ir vidurinę Ameriką, 
taigi ir prie darbų ant Panamos 
kanalo. Tąsyk vien darbininkai 
gali būt išgabenti, jeigu daranti 
kontraktus iš viršaus į Jamaicos 
iždą užmokės po 15 dol. nuo kiek
vieno ant apmokėjimo sugrįžimo 
kaštų, jeigu dėl skriaudų darbinin
kai priversti butų grįžti atgal.

II Iki pabaigai pereitų metų, ant 
pirktų nuo lenkų dvarponių dvarų 
Prūsų randas pergabeno 7539 vo
kiškas šeimynas, susidedančias iŠ 
50000 sąnarių. Nuo lenkų nu
pirktos žemės išpuola po 15,7 hek
taro ant kiekvieno pargabento į 
Poznaniaus provinciją vokiečio. 
Kaip matyt, ne labai lenkiški bajo
rai brangina savo tėvų jiems pa
liktą žemę, jeigu teip daug jos 
parduoda vokiečiams. *

U Naujas popiežius sumažino 
skaitlių savo kareivių: popiežiaus 
kariumenė dabar susideda iš: 75 
kareivių bajoriškos gvardijos, 75 
šveicarų gvardijos, 100 rūmo gvar
dijos, 100 žandarų (jų iki šiol bu
vo tik 72).

Išplaukęs nuo salos Martini- 
que į Halifax prancūziškas garlai
vy! „Pro Patria” neatėjo į paskir
tą vietą, todėl turėjo susidaužyti. 
Ant jo, apart jurininkų, buvo 40 
pasažierių.

besiblaškančiai ' lių vien kaltė.
Chicago dabar, galima šaky- 

al išmoko paliep- pasįdalino į dvi dali: į šinkorių 
žmonijos, o ypač draugus įr į jų priešininkus. Už

tarėjai reikalauja, kad mokantiems 
tam tikrus mokesčius Šinkoriams

is įranl ius kovojimui už dajeista būt laikyti atidarytas kar-
1 - J terp žmonių iš- čemas ir po pusiaunaktų. Šinkorių

įgavo? Gal.
priešai vėl reikalauja, kad laisniai 

* ant saliunų kaštuotų 2000 dol.,
et pradėjus skaityti reikalus, galo kaip tai yra Bostone. Katrie pa- 
nerandi, genaus tylėti..........  ...

Nieko nąujo tau, broli skaityto- 
lifn parašyti, nors 

tu trokšti naujų simirė 549 ypatos, kuriame tai 
£|nau, kad per Šią visą va- ’ 
>ts krutėjo, kaip nuo pir- moterų; vaikų iki 5 metų amžiaus 
uis - apsitnšintmr

jau, negi 
aiškiai žiiįau, kad 
žinių. 2 
sąrą sviei 
mos d reti i 
ant Šio žemkamtolio, 
iškrutėjo^ To 
per visą I 
kasdien saulutę, 

ir jaugiau brolių var- 
Map tėmyti į 

svetimose kalbose laik-

ims viršų, nežinia.

Pereitą sanvaitą Chicago j-pa-

skaitliuje buvo 331 vyriškis ir 218

Pajieszkoiimai.
Pajieszkau savo brolio Jurgio Sinke- 

vicziaua, paeina isz Suvalkų gub., Vil
ka viszkio pav., Gižu gm.. kokia 10 metu 
atgal gyveno Chicago. Iii. ■ Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

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

<4—IV)
Pajieszkau savo pusbroliu, Jurgio 

Ramanausko ir Antano Melauskio. abu
du isz miestelio Eirogalos, Kauno gub. 
ir pavieto. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso: ’

K. Lukauskas,
10 Star tu, Ausonia, Ct.

Pajieszkau savo pusbrolio, Antano 
Macijaucko, Suvalkų rub., Marijampo
lės pav., Veiveriu gm., kaimo Dievoga- 
loa. Jis paU arkas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

Mot. Bartaszrunas.
K E. Light et., Dayton, Ohio.

bet ką ye mėty pasimirė 126. Daugiausiai 
J To nežinau, nes aš Į mirčių buvo nuo plaučių uždegi- 
i'asarą nfcačiau tik žibant 

girdėjau paukšte

|| Vindobonos (Austrijos sostą- 
pilės) universitetas likosi ant ne- 
aprubežiuoto laiko uždarytas, ka
dangi mat vokiečiai studentai,kurių 
čia yra daugiausiai, buvo sutarę 
sumušti čekus studentus, atkeršy
dami tiems užtai, kad Pragoj čekai 
sumušė vokiečius. Pragoj, kur 
čekų yra daugiau, prie kiekvienos 
progos muša jie vokiečius. Miesto 
valdžios stoja čekų pusėj. Gal 
būt, kad čekų pusėj yra teisybė.

II Viena turtinga maskoliška mo
teris užmanė maskoliškai karės 
ministerijai sutverti iš 2000 re- 
gimentą raitų moterų, kurios nori 
su japoniečiais kariauti. Šitų caro 
kareivių, turbut, japoniečiai nenu
sigąs. Karės ministerija teisingai 
tą užmanymą', kaipo neturintį ver
tės, išjuokė. Jeigu moterys karė
se ant ko tinka, tai vien ant dabo
jimo sergančių kareivių. Ten,- 
joms plati dirva.

li Mokintojai mokyklų terp čia
buvių ant Kamčatkos pussalio, ry
tinėj Siberijoj, gauna nuo rando 
algos vidutiniškai po 16 rublių ant 
metų. Argi yra kitas kraštas ant 
svieto, kur apšvietimo platinto
jams tokias lyg ant išjuokimo al
gas mokėtų? Turbut kito krašto 
tokio nėra ant viso musų žemės 
paviršiaus.

II Mieste Santilona, šiaurinėj 
Išpanijoj, atvažiavę su automobi
liu | vagiliai įsikraustė į bažnyčią ir 
išgabeno visus turinčius didesnę 
vertę auksinius ir sidabrinius daig
tus, iš viso apie aštuonis centne
rius; sukrovė į automobilių ir nu
pleškėjo, nežinia kur. Vertę pa
vogtų'daigtų apskaito ant 2J4 mili
jonų pesetų.

II Pasibaigė antra prova apkal
tintų už žydų skerdynes Kišineve. 
Vienas iš apkaltintų likosi nusprę
stas* ant 20 metų kalėjimo, vienas 
ant keturių metų, 15 ant vienų mė

II Mieste Valladolid gyventojai 
pakėlė prieštikėjimiškas demon
stracijas. Ant vaikymo demon
strantų pašaukė žandarus, kurie 
pradėjo Šaudyti į ramias. Viena 
ypata prie to likosi užmušta, o 
daug tapo sužeistų.

II Netoli čemulpo, Koreos pa
krantėse, paskendo japoniškas 
transportinis garlaivys „Shinshin 
Maru". Ar prie to neprigėrė ir 
kiek žmonių, to telegramas nepa
duoda.

Ii Sekretorius vengriško mini
sterijos biuro Csaki, įpuolęs netikė
tai į beprotystę, iššoko iŠ ulyčinio 
karo, šovė iš revolverio į patiktą 
ant ulyčios moteriškę ir pavojingai 
ją pajovė.

II Terp Tomsko ir Irkutsko, Si
berijoj, trūkis, vežantis maskoliš
kus kareivius, iššoko iš relių. Prie 
to vienas kareivis likosi užmuštas, 
o daug tapo sužeistų.

miesteII Civiliški gyventojai 
Vladivostoke gabena savo šeimy
nas iš miesto į Siberijos vidurius. 
Mergaičių mokyklą ir gimnaziją 
perkelia teiposgi į krašto vidurius.

II Kennel Clubas pasiūlė masko
liškai Roudonojo Kryžiaus Dr-tei, 
ant jieškojimo pašautų kareivių 
mažai civilizuotuose Mandžurijos 
kraštuose, tyčia išmokytus šunis. 
Dr-tė pasiūlymą priėmė.

II Italijos randas pagarsino per
sergėjimą išlavintiems amatinin
kams, norintiems keliauti į Ameri
ką, kadangi ekonomiškos sanlygos 
Amerikoj dabar netikusios.

|| Prancūzijos parlamentas už- 
gyrė naujas tiesas, pagal kurias 
zokoninkams ir zokoninkėms už
drausta mokinti kokiose nors mo
kyklose.

|| Berlyne, vokiškas oficieras 
Carl Besche, įpuolęs į skolas, su 
valgiu nunuodino savų, pačią ir 
dvejatą vaikų.

lių balsus 
gus: 
uždaryti, 
raŠČiai nesuprantami, o mano pri
gimtoje kalboje ĮietuviŠkoje — iš
plėšti. h ors išeina lietuviški laik
raščiai už 
sunku gauti; nj 
sargais, paČtu nei 
valdžia skaitant lietuviškus laik
raščius — nubaudė ir prisakė šni
pams mario bakūžėlę daboti, kas 
dabar ir Užkerta kelią norui žinoti, 
kas svietej dedasi.......... ką žmonės
veikia?.:!. Sutjku ir apsakyti tą 
dvasišką badą, ir kankynę vien tik 
dėlto, kad aš lietuviu užgimiau, 
tuom ir kąltas, už tai ir turiu ken
tėti .... [Kur teisybė?

Pavasarije kaip virte-virė Lietu
voj, visi kaip būgną mušė apie 
lietuvišką! spaudą, bet ir vasara 
praėjo, o vis turime dvasiškai ba- 
duoti. I

Paskalai laksto, buk dėlto nelei
dę lietuviškos spaudos, kad inteli
gencija atisakius siųsti valdžiai 
padėkavojies nežinia už ką. Tūli 
sako: „nusižeminęs veršis dvi kar- 
vi žinda?! Bet teip laižytiesi 
valdžiai gkli tik žydai, kurie ant 
svetimos j žemės sėdi, ir „aukso 
veršį" garbina. Argi mums lietu
viams tiqka žydiškai elgtis, argi 
mes ant 
Lietuvos 
turėti, ka p ir visos kitos tautos 
Europoj, 
sios? 0 argi mes neturėjome 
spaudos?! Jeigu maskolių val
džia musų spaudą buvo išplėšus, o 
pamačius savo nusidėjimą, jį pa
taiso, rnutns spaudą sugrąžina, tai, 
pagal gyvenimo teisybę ir žmoniš
kumą, lietuvių tautą turėtų per- 
melsti užj padarytą teip biaurią 
skriaudą,! kurią kentėme veik per 
visą pusšimtį metų ir net atlygin
ti padarytas skriaudas nieko nekal
tai tautai ir jos pavieniems žmo
nėms. Heikalauti dėkingumo už 
tokią skrikūdą, kiekvienas pripažįs, 
yra da didesnis paniekinimas 
skriaudžikmo.

Girdime, jog paskutiniam laike 
lietuviškoji inteligencija pasidalino 
į dvi partiji: tautiškai-patrijotiš- 
ką ir soęijalistiškai-darbininkišką. 
Katrie toliau nužengs ir draugijai 
daugiaus gero padarys, negalima 
prieš laiką žinoti. Abidvi partijos 
butų naudingos, jei turėtų siekius: 
pralavinti kaimiečius, pagerinti jų 
būvį, nurodinėti jiems kelius prie 
geresnės ateities, pakelti tautiškai 
ir materijąliškai ir išmokinti, kaip 
saugotis tiuo nelaimių, išleidinėti

į svietą keliai

Lietuvės rubežių, bet jie 
ąbežiai apstatyti 
geidžia, o pajuto

savo prigimtos žemės 
ne lygias tiesas turime

vis tik iš Azijos atėju-

mo, nes 127, nuo džiovos 86. Už- 
muŠystų buvo 29, patsžudjsčių 5.

— Pereito panedėlio dieną Chi- 
cagoj per visą dieną snigo ir tiek 
sniego pridrėbė, kiek nekiekvieną 
žiemą būva. Mėgstanti šalčius ir 
sniegą ant šitos žiemos negali ru- 
goti. Šalčio ir sniego būva gana 
ir žiema mat laikosi ilgai.

— Pereito panedėlio rytą užgi
mė gaisras vagonų remizoj Union 
TractionCo., ant kertės Leavit ir 
Blue Island avė. Sudegė keli šim
tai remizoj sudėtų vasarinių vago
nų. Ugnis išnaikino beveik visą 
triobų' bloką. Blėdį gaisro pada
rytą skaito ant 200000 dol.

— Dirbtuvėse Chicago Toy No- 
velty Co. ant 18 st. pereito pane- 
dėlo dieną atsitiko baisi expliozija, 
kurios 3 ypatos likosi užmuštos, o 
7 sunkiai sužeisti. Terp užmuštų 
ir sužeistų yra beveik vieni lenkai.

Reikaluose Susivienyjimo 
Lietuvių Sočiai Demokra

tų Partijos Amerikoje.
Pranešame visoms kuopoms L. 

S. D. P. A., kad susivienytų ir iš
rinktų centraliŠką komitetą. Mel
džiame kiekvienos kuopos atsi
šaukti ant žemiaus padėto adreso į 
administraciją bėgančiame laike, 
kol kuopos neišrinks centraliŠką 
komitetą. Turint tokį komitetą, 
musų partijai bus parankiau vesti 
agitaciją ir lietuviški agitatoriai 
galės sėti socialistišką propagandą 
tarpe draugų lietuvių. Tada ir 
musų tauta darbininkiškuose rei
kaluose žengs pryšakin. Nereiks 
mums aimanuoti, kad neturime ką 
reprezentuoti ant terptautiško 
darbininkų kongreso.

Tokį įnešimą papuoda Philadel- 
phijos kuopa ir paskiria $5 ant rei
kalų centraliŠko komiteto.

Kuopos protokol. sekr.
Povilas Dambrauckas 
4730 Cambridge str.

Frankford,
Philadelphia.

Skaiti tojams.
„Lietuvos" skaitytojai, kurių 

prieuumeratos laikas yra išsibaigęs 
malonės ją atnaujinti, užsimokė
dami už metą arba nors pusmetį. 
Kurie iki 1 Balandžio dienos ne 
užsimokės ir atsakymo neduos, 
suprasime kad jų tenai nėra ir kad 
kas nors kitas iš jų laikraščio nau
dojosi, tada, žinoma, tiems siunti
nėjimą „Lietuvos" turėsime sulai
kyti.

„Lietuvos" išleistuvi.

Kauna gub., Raseinių pav., SzUu parap. 
kaimoGauzissku viens pirmiaus gyveno 
Philadelphia, Pa.. o kitas buvo Waah- 
ingtono szteite. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Jos Samuolis,
Jefferson Co.. Pine Fork. Ohio.

Pajieszkau savo draugo, Benedikto 
Ruzgi o, Kauno gub.. Lūkės parapijos, 
cz vert i s metu kaip'A marike, pirmiaus 
buvo Boston. Mase. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Jos Nereiški.
P O. Bsx 1245, W. Pullman, III.

Pajieszkau savo prolio, Antano Rau
davo®. Kauno gub., Panevėžio pav., 
Kriczinu parap., kaimo Daujenu. Jis 
pats ar kas aitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Petras Rauduva.
16 Knox st., * Lewiaston. Maine.

Pajieszkau savo pusbrolio, Vincento 
Kviecziuno. Suvaiko gub., Griszkabu- 
džio parap., kaimo Palubiu, teipgi ir 
Antano Szmokio. Kas duos žine apie 
juos, bus už tai atnagradyta.

Ant. Jurgeliuna^
217 Berry st., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo brolio. Jono Ei buto ir 
draugu: Juozapo Dvartszkio ir Vincento 
Kiudalo, metai atgal visi gyveno Chi
cago, Dl. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Juoz. Ei būtis,
P. O Box 444, WestviBe, Iii. ’

Pajieszkau savo pažystamo, L. Vincz- 
kaus, Gadanavo vol., kaimoLauksztenu. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

K. A. O.
Scbenectady. N. Y. 

savo puseseres, Magdės

Box 776

Pajieszkau
Vosyliutes,'.(apsivedus po vyru nožynau 
kaip vadinasi), Suvalkų gub., Marijam
polės parap. kaimo Pabaigų, pirma gy
veno Shenandoah, Pa. J i pat', ar kas 
kitas teiksis duoti žiue ant adreso:

Andr. Ukialia,
528 W. Centre st., Mahanoy City, Pa-

Iš Baltimores, Md.
Jozef J. Wallis, 408 N. Madison 

st. Baltimore, Md. rašo: „Trinerio 
Amerikoniškas Elixiras Kartojo 
Vyno visada pasirodė geru vaistu 
kada tik buvo vartotas mano šei
mynoje, jis visada gelbsti silpny
bėse pilvo ir valyme kraujo.’’ 
Kiekvienas žino kad kraują nega
lima išvalyti pakol pilvas nesure
guliuotas. Visokios kitos ant pil
vo gyduolės yra persunkios, jos 
daugiau kenkia neng gelbsti, nes 
silpnina žlebČiojimo organus, o 
pilvas negalintis gerai žlebčioti, 
negali ir naujo kraujo gimdyti, per 
ką pastoja stoka kraujo, arba jo 
nevalumas. Netiktai kad yra vai
stai nereikalingi kraujo valymui, 
bet dar jie kenkia sveikatai ir pil
vui. Pirmiausiai reikia sutaisyti 
vidurius su Trinerio Amerikonišku 
Elexiru Kartojo Vyno, o organai 
patys pradės naturališkai veikti. 
Nuo jo gausite gerą apetitą, ramų 
miegą ir čystą kraują. Ant par
davimo visose aptiekose ir pas 
patį fabrikantą Juozapą Trinerį, 'i 
799 So. Ashland avė., Chicago, 
Dl.



“AU8ZROH" Dr-te« fondo*, 
beeimoklnancaiai Retuviaskai 

jaunuomenei.
Ant Kaz. G ūgio varduvių, Chi- 

eagoj, svecaiai sudėjo: T. Dru M te 
nis 50c.. D. Skrebi* 30c.: K. Gugi* 
25i J. Geri jota* 25; K Mickevicsia 
15: B. Geri jotas ir J. Ugianskis 
po 10,'viso ...................................i..

Ant „Auszroe“ sussaukto 9. III 
Chicago* lietuviasku draugyseaiu 
delegatu susirinkimo sumesta.......... 1.25

„Vienybe*" Red. surinko ir pri
siuntė ................ ........... '....................... 76.86

Buvo *399.36

.*1.65

*379.12

Atiko* kankintinianiM.
. Buvo............................................. *110.99

Pseiunteme „Vienybes" redak-
Ctjon. ................................ .*110.90

Pa* m u* nieko neliko.

Ant pardavimo labai puikus saliunas, 
lietuviu apgyventoje apygardoje^ vieta 
nuo seniai yra žinoma ir biznis paikiai 
indirbtas. Priežastis pardavimo, savi
ninkas iszvažiooja ant savo prapereziu. 
Auiszaukit pas

J. M. Urbas, Tel. Root 24 
3324 S. Halsted si. Chicago, 111.

Pigiai ant pardavimo pirmos kliasos 
sali u na* vielojo lietuviu apgyventoje. 
Biznis nuo daugel metu iszdirbtas. Sa
vininkas turi kita bizni.

3*00 8. Halsted st. korte 32-roc ui.
(3 -18) Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo visi naminiai ra
kandai, mebliai, lovos su pakl adais, visi 
kukniniai indai ir viskas kas lik prie na
mu reikalinga ant vidutines szeimynoe. 
Atoissaukite pa* Kaz. Ignatavicziu,

112 Aberdeen *t., Chicago, 111.

Pigiai ant pardavimo stubos ir lotai 
reikalaujanti teiksitės atsiszaukile pas 
agenta.
212 Hm su

8. Mack.
Elisabeth, N. J.

Reikalauja 500 vyru prie angleka- 
siu darbo ir nuliniu draiveriu valstijoee 
New Mexico ir Colorado, ženotu ir ain- 
geliu, gyvenimai parengti, algos geroa, 
nuvažiavimas dykai. Teipgi reikalakja 
900 vyru ant darbiniu laivu plaukencziu 
i*z New Yorko in Europa. Moterys ir 
vyrai reikalingi prie visokiu darbu

J. Lucas. lietuviszkas agentas, 
Room 16, 167 VVashington st.

(4—1) Chicago, III.

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y.

Jonas Naujoku, 336 Broome st.
A. Lesniemkis, 144 E. Houston Si.

So. BOSTON. MAS6.
Nikod. Gendrolis. 344 Broadway

NEWARK, N. J.
V. Ambrueviczia. 180 Ferry su
A Sūnelis, 281 Morris Avenne

BROOKLYN. N Y.
Stanislovru Rinkewic*ius. 73 Grscd *t.
K. Balcjiunas 256 Grand st.

ELIZABETH, N. J. 
Simon Mocis, 212 FiretSt.

SHENANDOAH. PA 
Andrius Macais. 133 S. Mainst.

Naujausios Knygos,
No.
43 Puakos Įsa gyvenimo lietuviuku 

Veliu bei Velniu 'surinktos DroJ. 
Basanavicsiauv 470 puslap., Chi
cago, Iii. 19O3m. Ssioje knygoje 
telpa keli salintai gražiu paseku: apie 
rojų (dangų), esysesiu, pekla: apie 
giltine, m a ra, koletą, apie 4dvasee 
(dusaiu), velnius ir ju vaidini m asi 
ir lt. Pasakos uirsssytos tokioje 
kalboje kokioje buvo paukotoe. 
Panevežyj pagal Panevėžio kalba. 
Suvalau gubernijoje, pagal Suval- 
kiecaiu * kalba, Pruau Lietuvoje pa
gal Prusu lietuviu kalba, Daukijoj 
pagal dauku kalba ir tt. Kas mėg
au gražia* )>asakas. tegul nu»iperka 
sala knyga, o joje ru (įimtus gražiu 
pasakų. Preke neapdarytos.. .*2 00 
Apdarytos.................   .*3.50
Karalius Apysaka. Dievu ir Kara
liai, Evaldo pasaka. Isaleido L 8. 
D. P. Londone, 1908, pusi. 16.. .10c | 
Lietuvisakos Pasakos Y’vairios. Da- i 
lis I. Surinko Dr. J. Haunavicaiu*. 
Chicago. Ui. 1903 m. pusi. 280. Caia 
telpa 141 labai gražiu, juokingu, iss- 
minlingu ir žingeidžių pauku. Ku 
uita knyga ture*, um geru ir gra
žiu pauku niekada-netruks. ...81.50 

Lietuvisakos Pasako* Yatrioe. De
li* II. Surinko D-ru J. lUsanavi- 
caiu*. Chicago, III. 1908 pual. 330. 
Telpa caia 205 gražiu, žingeidžių ir 
juokingu pasakų, bovyjancxiu kiek
viena skaitytoja ir klausytoja. *1.50 

X71 Lietuviu užstos, tris validoliai isa 
Lietuvos gyvenimo. Tilžėje 1903, 
pusi. 23. Labai graži pasakaite.. 10c 
Ponu ir Bernu. Chicago. Ui. 1904 
pusi. 64. Apysakaite L Tolstojaus 
isz gyvenimo mukolisaku kaimie- 
cziu: žingeidi norincaiam susipažinti 
su buviu ir sanlygomis gyvenimo 
mukoliszku kaimiecziu; Ji verezi* 
skaitytoja jausti drauge su prislėg
tais vargu žmonėmis. Preke.... 15c 
Prie dvaro. Paraižė Žemaite. Til

žėje 1903. pusi. 47. Graži pasaka.30c 
Robinsonu Kruzius. Graži ir mora- 
liszka>pasaks Antra pertaisyta lai
da. Chicago, Ui. 1900. pusi 83. 25c 
Vaidyla. originaliszka novele Gra
ži apysaka apie senove* lietuvius, 
stabmeldiszkus kunigus ir ju die
vus.........................,.<....'J..i5c
Sofoklis Antigona. Tragedija te

atrui. Tilžėje 1903, pusi. 39....30c 
Davatkų Gadsin>coe ir szeip links
mos dainos, surengė Liepuku. Ant
ra laida. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Gražios ir labai juokingos dainos. 15c 
Eiles Pranciszkaus Vaiczaiezio (Se- 
kupaukoe). Užleido T. M. D. Ply- , 
mouth. Pa. 1903, pusi. 165. Caia < 
telpa su virsz 100 labai gražiu dab^ 
nu....................     50c

380 Girtuokliu Gadzinkoe ir kitus apie 
girtuoklyste dainos. Surengs Pa 
mazginietis. Bitėnai 1903, pusi 48. 
Labai juokingos dainos.........15c

507 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, 
verte Dru A. Baceviczia, spauda 
„Lietuvos" Chicago, puslapiu 200. 
Knygele su daugeliu paveikslėliu: 
gyvuliu, vabalii, žuviu. žmonių, me
džiu ir akmenų trumpai, aiszkiai ir 
suprantamai iszaiszkina mums gam
tos istorija, ypacz tuos dalykus, ant 
kuriu žmones nuolalai žiuri, bet ju 

- -*p*aa> »«*4ipranla— Preke .„„.50c

70

114

115

124

176

301

360

365

BREVIORELIS
Kataliki&ka Maldų Knygklk,

Pavesta Llstu*os Katalikllkai Jaunuomėael.
Knygel**mwa*Kxnt- ^>d*e>« 1«X *te.U K eelie.

parai ir ••plikarijtn artojot iatoaat: lotp. 
ntU<u ir lirturiitai Tari ruai rriialiay<u 
taaUaa ir ialmdoria triptaip įtap
ta. Salta pluaa f/rra poptora. čia pra 
parriltoUliai irprrtto:

Ne.1901.
Juodi, kieti, drūti aa- 

dlmo apdarai, Urodo kaip 
• kurkliai, (ražų* Ikapauill 
limarglnlmai. lapų kraltal 
raudoni. PraM....-lOo

No.1902.
Juodi, k Utį. drūti au

dimo apdarai, Urodo lyg 
(kuriniai, gražų* Ižapaiull

Inryėuti* ant šono, auktuo* 
U hpų kralui. PmH ffOo

No. 1904.
J uodu* fraBcuaitku* ly

gio* .kurrlė*, miukital Ii- 
t laiitl apdarai, kampai 11- 
loartintl. aos*inlai pa ratai

nal bagolai auksinti lapų 
kražtai. rumbui kampai.

Prekž *1 Ufl

Na. 1906.

Ne.,1903.
francuzižko*

Prekė *100

Na. 1905.
luito* skunrM* kieti . 

drūti apdarai, gražų* lž- į 
•pauatl OmarginimaL auk- Į 
moti lapų kraltal.

Brrkž .tOc

Balto* skurelė* niinki-

juoato*. •uk.iK'Ui krykiu*

ka* ir kv tetkelė žaliai* ir kV

diui kampai, lapą kraitei l

Ne. 1907.
Halio* celulokkM šra

tą* apdarai, itrudo kaip t

f-nak*.... $150

Paveikslas naujo Popiežiaus PIUSZO X.
__________________ ___ miera 18x24 coliu.

Yra labai gražus |>a- 
veikslas, ant kurio ma
tosi naujas j>opiežhiB 
teip kaip gyva*. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai rauauui, o 
abrozo dugnas tamsiai 
Žalias, Mea[>saKytai 
gražus paveikslas.

PREKE 50 centų.
Gaunami** ..Lietuvon” 
redakcijoj. Adresas:

A. 0LŠEVSK1S, 
924 33rd 8tr.,

Chicago, UI.

MAK.JA LM)W1ATT

723 W. 18th KtreeL
Nuo St j* iki lotos ryto, 
nūn T-loa iki • vai. vakare.

N'adehoa* ūkiai šuo t-loa iki 10-iai ryte

Teleiouaat Morgan 13N2. 
Talefoaeot galima isz kiekvienu* 

(pliekos

FkOV A 1^1 Ą | Visiems Sergantiems ant 1—V |Q dieny ^mėginimo

GARSINGAS
ELEKROS DIRŽAS
“GIANT”

Tuksiančiai žmonių jau išsigydė su plačiai žinomu 
Elektros Diržu, nuo reumatizmo, viduriu užkietėji
mo, begunkos, 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 adresą ir prisiųsti ant šito
kio adreso:

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

Kožnas gaus Šį diržą, su jtaaiškinimu kaip jį vartoti, tik rei
kalaudamas diržo tur pilnai aprašyti savo ligą. Ši proga yra duota 
tik ant trumpo laiko. Todėl naudokitės. Ra&ykite tuojau* reika
laudami ELEKTROS DIRŽO.

kaaaiaiHMaaaasaaaaaaaMMaaaaiaHMM irsiM aantaeaaam

Lietuwiszka Aparatu Dirbtume."

Nei $1 Nereikia Mokėti iki

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
GanfliH medinkaM užžiuretojBH, užbaigt* vokiškus ir amerikoniAkiiH Universite

tus, bu fiiug metų (mtyrimų yra autorium, išrodinėto jum ir apecialiatu gydyme 
privatiAkų, nerviškų ir ntniHenėJuBių ligų. Tuksiančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio gralio. kurieniH jin sugrąžino sveikatą ir tvirtumu. ' »

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas eilpituniaa, įteržengimaa gamtos tiesų, 
n iiHtojimaB gyvybėa, lenkimaaia draugijon, nunykimą* ir tt. yra tai į (arkinės sulau
žymo sveikatos liesų. - Tu gal eei pirmam lai Jonyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paakutinio. Nedaleink falšyvai begčdyntei ar |>a>ididžiaviinui suturėti ta- 
vę nuo Bijgryžimo prie Mveikatoa. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimu kol jau 
yra |>er vėlu.

Limpančios ligos, kai|>o kraujo utiiuodyjimat* viBokiuone laiptiniuose, užkrė- 
tinias getklea, n c* iru ir kaulų, puolimą* plaukų, užakimas tarjnrt* ratelio, uždegi- 
maa pualSą, sutinimą* lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. ' Mee pa 
rengėme igyd y mą virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai jtatirai greitu pa leng
vini mip bet visišku išgydymu.

Atrr)ink— Mhh duodame užtikrinimu išgydymo kiekvieną* ligos paimtos ant 
gydymo.! Jeigu tu negyveni Cbicagoj, tai rašyk (įrašydama* klausymų lakšto. Tu 
gali būt išgydyta* namie, jeigu suteiksi mum* genį aprašymu savo ligos. Gyduo
le* sukrauname in maža*. jokių parašų *krynute*. teip kad nieke neatkreiptų 
atydo* ky* jone yra.

Gyduoles Dykai iki IszgyjirniaL

State IMedical Dispensary,
Pietvakarinis kampas State ir Van Buren gatvių,

Inejimos per 66 Van Buren gatve, mimas 6, Chicago, III 
■ >l *)pr*l*m* visut keeėianėiu t amo užsitenejusių 'ig«. nuo kurią negs'oje itsigydyti. atsiiaukti j musų gydynyčią ir pa**- 

gyti musų NAUJA BUDA, kuri* yri laikomas už neklaidingą.

< Kimi va|ai><i<n: nuo 10 ry to iki 4 imi juetą; nuo 6 iki 7 vakare. Nedaliom* ir šventadieniais nuo 10 tik iki 12.
RODĄ DYKAI!

--------- WATERBUKY, CnSTT
Jonas Taraila, 844 Bank st.

WE8TVILLE, 1LL,
V. 8. Kreivėnas,

E.ST. LOUIS. ILL.
J. J. Ražokaa. 471 Collinsville Avė.

NEW BRITAIN. CONN.
Motiejus Mažeika. 57 Whitman st. 
M J. Chepoois, 72 Jubilee StM

♦ BALTIMORE. M D.
L. Gaw)ta, 2018 N. VVaahington st 

PHILADELPHIA, PA.
M A. Ignotas, 925 So. 2nd St. 
J. Rukevicze 3243 Salmon Street

LAWRENCE MASS. 
Antanas Žvin^ilas,

UNION CITY. CONN.
D. F. Ei maltis,

SCRANTON PA.
Joeeph Petrikis, 1514 Ross Avė

MAHANOYCITY. PA.
A. B. Strimaitis, 138 W. Spruce Street 

“Lietuvos“ kelinuianti agentai. 
Jurgis Kazakevnczia, 
Petras Burneika.
Stasys VValackas.

Kur szie vyrai auilanuys, lietuviai 
jrvli pas juos užsiraszyti “Lietuvą" 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
n gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

“Liktu vos Iszukistuvk.

91)4 IKlrdHt., CUicauKv. IU

Kepure* ir dėl Maražai k n

nytineau l*r>u^y,iru tu dirba >-

'lieka artmiaikai ta laiką.
I Norėdamos fandirtino* Th te*. 
>arba guod-Him Kunigai, kad J ūmi

Araela*. Ihdmgtj-

721

903

kilimo ir atgijl- 
Silezijo* lenku, 
ir Makedonie- 

...................... 30e 
Paraižo Jonas

Kur gali gauti,,Lietuvą.”
„Lietuvos“ redakcija turi savo agen

tus Brooklyne. 'Philadelphijoj, Baltimo- 
reje ir Shenandoah.

Sztai agentu adresai.
E. Froomes, 73 Grand st j 

Brooklyn, N. Y.
J. Gudavicze, 3104 Richmond, St 

Philadelphia, Pa.
Wm. J. Morton,

8. E. Cor. Sharp & Catnden sts.
Baltimor*. Md.

Jos Valukas. 306 W. Goal st, 
Shenandoah, Pa.

^Pas szituos agentus gausite „Lietuva“ 
už 5c. kas subata.

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik raszai laiszką! į “Lietu 

vos'* redakciją, visada paras?, y k ant 
laiszko savo varda ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir senaji savo adresa. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraszyti.

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi’’, 
tainelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio“ redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pašilai- 
kik sau tik mažaja balta koreziukia, o 
didesne)a, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘Money Orderį" siusk i e prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia

4) . Sumas nesiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi". Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti įlaiszka liuosas, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raazeju temyti ant virsz 
paduotu pasargą, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakymą 
gausite. “Lietuvos“ lazleistuve.

508 Gamtos pa) i ego* ir kaip isz ju nau
dotis. Pagal Bitnera sutaisė Szer- 
na*. Chicago, Iii. 1904, pusi. 238. 
Svarbios moksliuko* verte* knyga, 
su daugybe paveikslu yvairiu maszi- 
neriju ir kitokiu prietaisu naudoja
mu }sz gamtos pajiegu ........ 50c

626 Dvideszimtmetines „Auszrue“ su
kaktuves, Ttlžeje 1903, pusi. 62. is
torija inkurimo ir gyvenimo laik- 
rauezio ..Auszroe" ineidioejusioe 
Prūsuose nuo 1883 m............ 40c

669 Kaip žmogus gyveno ant žemes?
Parasze S. M. Iszieido T. M D. 
pusi. 47. Chicago, III. 1903m Kny
gute apraszo vis* gyvenimą žmogaus 
aut žemes nuo pat jo atsiradimo iki 
pasiekimocivilizacijosl 35 paveik
slėliai parodo senove* žmonių varto
tus akmeninius inrankius, namus, 
kapus irtu Preke........................ 10c
Tautiszkas atgijimas Lietuviu ir 

kilu jaunu tautu. Atmincziai 
20 metiniu „Auszroe“ sukaktuviu, 
Tilže;, 1903. pusi. 40. Istorijai laik- 
raszczio ..Auszros“, 
mo Rusinu, Czeku, 
Bulgaru, Gruzinu 
ežiu...................
Isz musu oraeites.
Gražys. Iszieido L. 3. D. P. Londo
ne 1903. pusi. 16.............................10c

Darbininku kalendorius 1904 m....l5c 
Laiszkeliai Vorai ir Muses. Priligi

nimas prie ponu irdarbininku... ,5c 
Varžytines, ka jo* duoda kapitalis
tams. darbininkams, ir kaip jas rei
kia panaikinti. Iszieido Liet. Soc.D. 
Partijos London, 1903, pusi. 16... 10c 
Valdžios pilvas. Parasze Jonas Gra
žys. Iszieido L. S. D. Partija. Lon
done, 1903, pusi. 16.. ................... 10c
Paslėpęs vilko nasrus rodo lapes uo
dega. Iszieido L. 8. D. P. Londo
ne, 1903, pusi. 7............. .......... ....5c

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

1080 Tiesos gaspadoriu ir samdininku
Lietuvoje. Dalis I. Tilžėje 1903. 
pusi. 11........ .. i....;............7....10c

1050 Miszku, lauku, sodu, daržu eibes ir 
bausmes už jas. Tilžėje 1903, pusi 
32. Naudinga Knygele ūkinin
kams .....    10c

1255 Kalbamokslis lietuviszkos kalbos 
(tai yra gramatika). Iszleista per 

. L. L. Spauda E. Jagomosto, Tilžė
je 1896, pusi. 84. .T............. 50c

1315 Trumpa Vokiecziu Gramatika arba 
kalbamokslis lietuviams ir žemai- 
cziams ant tobulo pasi mokinimo vo- 
kiszkos kalbos. Parasze Kristupas 
Jurkszaitis. Tilžėje 1900, pusi. 89. 
Kietais apdareliais..... ... ......75c

1522 Paprasti rakandai ir iszdarbiai isz
sz.aku, su 74 pieszineliais. Verte J. 
Š. Iszieido P. Neria, Tilžėje 1903m. 
pusi. 48. Naudinga knygele štai io- 
riams, pamokinanti apie iszdlrbima 
Įvairiausiu mebliu.i...................... 25c

1523 Pranaszavimai Midhaldos Karalie
nes isz Sabbos, isz naujo perveizeta 
ir treti karta atspausta...................10c

1 Sziapus ir anapus grabo. Parasze 
J. Gerutis Chicago, 1903, pusi. 185. 
Mokliszkai dvasiszki gamtos tyrinė
jimai............... '•••••!■........................75c
Apdaryta................ )...................*1.00

1742 Novenos prie Viessp. Jėzaus. Szv.
Marijos P. ir szventuju Dievo ir 
meditacijos ant 40 valandų atlaidų 
ir trljn dienu rekolekcijų. Vilniu
je, 1863 pusi. 216.............................. 25c

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

Kas užsimokės už „Lietuva" viso meto 
prenumerata *2.00 gaus szita kalendorių 
dovanu.

977

976

949

1529

PINIGAI!
Dauguma žmonių, rsriau nežinodami, 

siunczia savo pinigus in kraju per viso
kiu* žydelius ir kitokius svetimtauesius, 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabers ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus tn kraju, lai I 
siusk juos per „Lietuvos" redakcija,, o Į 
tavo pinigai su 14 dienu bus vietoje pri- ’ 
imli ir niekados ne centas nežus. „Lie-' 
tuva“ jau 12 metu kaip stovi ant savo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu skolų ; 
namus, 3 lotu* drukarne i^už kėlės de- , 
szimtis tukstaneziu dol. vertes ta voroj 
knygomis ir kitokiais daiktai*. Rzia-! 
dien per ..Lietuvos" redakcija siunczia^ 
savo pinigu* visi lietuviai, lenkai, vo- ' 
kiecziai Tr austržjokai. „Lietuva“ yr* ; 
tai didžiausias bankinis kamoras ir 
paczto stacil*. isz kurios pinigai plaukia 
in kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji szifkortes, tai pirk ja Į 
,,Lietuvos" redakcijoj, ežia tave* neap
gaus ir gausi lai va koki norėsi. Raszsyk 
tuojau*, o gausi prekes visu szifkorcziu i 
ir pinigu prekes.

Adresuok ant vardo „Lietuvos“ isz- 
leistojo sziteip:

A OL8ZEW8KIS.
924 33rd St. Station 60. Chicago. Iii. '

darbas hutu priderant* tai atlikta* ir tuo** mazelpti 
l>etuwaitiai.

T. ANDRUSZEWICZ čr CO
115 W. Dirision SL Chicago, III.

Burtininko Maszinele.
Sxitai yra stebuklingas 

iNzriidima>
PREKE 50 CENTU.

• TU, x« U 
*i*oii >w* tiku 
ai bh>**1<*>k* t>rli 
Ip la šyva.*** ji a

)a gaili

Flaigi

EUROPOS LietūTiszti Uikrisiciiii.
„Varpa*“ literatūros, mokslo ir poli- i 

tikos mėnesinis laikraštis. Talpina savyj 
daug akyvų Ir moksliškų straipsnių. 
spaudinamas ant gražios popieroe. preke 
ant metų.......... .................................$1.25

„L kiulnkas“ užsiimanti* reikalais 
ūkininkų, ir paduodantis visokias žinias ‘ 
ii Lietuvos ir talpina gražias Istorijas, į 
pasakas, ir 11, preke ant metų........ 75c. '

Abudu viri minėti laikraščiai išeina Į 
formoje knygėlių kožna mėnesį Tilžėje : 
Prūsuose. Amerikiečiai norinti ap*iste- : 
luoli, kreipkite*prie mus agento. Adresa* :

M. .T. I>**zni|onaitia.
81OH K. Halsted •*-. Chicago, 111. j

JUOZAPAS PAPIEVIS,
471 So. Canal st., Chicago, 111. j

Pirmos Kliasos Sali u mis.
Užlaiko gera alų. seniausia degdine li< 

kierius ir vynu*, o cigaru* net i*z Tur
kijos. Visu* lietuviu* kvtecsia auilan- 
kyiiko busite kiekviena* užganėdinta*.

Dykai! Dykai!
Gnu* kiekviena* D*kt*rlik| knygutę *pie 
liga* vyrų, moterų ir valkų ka* priiiun* 
■•to adre*ę ant adreso:

L—VA, P. 0. Box 268,
MADISON SQ. N. Y.

t r no to)* rromat“)* Nlanezlaat mažiaa kaip ioUri. galima *laa*tl pan«toa.e markėm*.

ScIeitiHc loielt) ITg Co. to E. Cor. Ulbas! 11. ud Rudolpb Street, 
C'IIK'MiO, ILLINOIS.

Sveikata ir turtas tiktai 75 c.
T x , 7 .ui. Mano Eletroe Juosta prašiai i na vi-

*•* priduoda magnetisma, gyvy- 
be visam kunui, meile ir tvirtuma. Ji 

k < MHP ■ gydo Reumatizmą, viduriu užkieteji-
m*, viduriu silpnumą. Iieas pi»ucziu, 

‘ mž?Gį* 1šyUrnų, inkstu, kraujo, gyslų, kosulio.
• If karszcziavima. drugį, nerviszkurna, 

fsilpnumą kūno, žodžiu sakant nėra h 
ym* kurioje szi Juosta nebutu pagelbe- 

u* savo stebuklinga gydanezia galybe.
Niekados netikėki* tiems, kurie siu- 

7 lo ja už dyka. Jie nori tiktai gauti
Bzi JuoNtH tiktai 75c. žmogaus adresa, o kitokiu budu aplu-

pa dusyk tiek, kad žmogus ne žino ne kaip ir mialina kad tai yra ui dyka. Asz 
jas pigiai kaip galiu dabartės parduodu, su prisiuntimu tik pa 75c., gailiu par
duoti pigiai kitk tik kas nori pirkti ir nereikalauja už kyką noreli, ne* ui dyka 
gaudamas žmogus ant ezpreso užsimoka kokia *11 50, tai mistiną kad jis užsimo
ka už aUiuntima, ne žino kad lai už Juosta, niekados nereikia norėti nieko už 
dyka, nes »zi laika nieks nieko neduoda už dyka, tai yra tiktai panaudojimas ne- 
suprantaneziu žmonelių. Mes parduodame la* Elektriszkas Juosta* teip pigiai, 
kad neapgauti žmogaus, tiktai reikia parodyti, ka kiti su jais daro. Norėdama* 
tos Juostos ne pirkte už 111.50, arba *15.00 per C. O. D., mes C. O. D nepar
duodame, liktai per paczta prisiuneziame už <5c. dėl kiekvieno reikalauiancsio. 
Reikalaudamas Juostos, adresuok teip:

G. J. Pupauski & Co.
3157 Bo. Halnted Ht., CHICAGO,

Pinigus yra geriausiai siusti per Money Orderi, tai niekados ne žus.
1LL

Noo Koro-sp&ūdoku ant koja tik 10c.
GTarantavojrm* i*xgyd.Tma.

Daniu gclimo irSkorbuto. Papuczku* nuaidi!. 
Plauku slinkimą (ulalklte ir autankite aat pra
plikusio* raivo*. Plaiskana* Itznaiklna T«p*i 
turtą* valda dėl i*iuaikialmo plauku, kad 
barzda narviktu *kud. arba moterį, turi ant 

jimlmotliu* gyvaplaukiu*, tne* a*atne SPE-
. RALISTAIS

J. M. B. Chem, Co.
bzlOtSta W H klyn N*w York

Ant 11 Almenu -i?

RailroadLaikrodells
Patentuota* reguliato

rių*. susuke ulsukama* 
ir ui*tatomM.Tyriizka* 
ar moterisskas, 18 kara
to SVKSV PI.SITTT**, 
Irejal* hunlinr lak**- Pilligll Prekė-
tai*, vrailal UxmarKin-
^u^%iBk^:.*i°n ! Iki 500 rubliu, rubli, po.................... 52|
<eliodarbinink*m* ku-1 Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. ,524c 
rle reikalauja gero isik r
rodeno. Graraatuota* Virsz 1000 rubliu, rublis po.................52jc

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti

rle ralkalaaja gero lai k

dienu tne* iluniime «z>
latkrodsil ** a v tanam kur* mum* prisius* savo 30c. ant paczto kasztu. 
adr**a u* J 5 7 5 C O. D _Po aptiurvjlmui, Jei j

•uvaikszcziotu ir niekur nežutu, tai sius-
‘ *“ kitę per ..Lietuvos" redakcija, adresuo

dami: A. OlNzevaki,
( 1624 33rd SU. Chicago, III.

patink* užmokėk expr**ui *6.75 ir kautu* atve
žimo ir *r ‘ *--*— --** ■-*-•-
neac--------------------------------------------- —____
laikrodėli mokėsi f36 14K aokm pleltyta* 
oiugelt* dykai *a kiekvienu laikrodėliu.

Eicelslor Vactch Hoase,
606 Lees Bldg., Chicago

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai

2
Ž13

S 3 * J* « s 
c

H
■□

Per C. O. D. mee nesiuncziain.
Klausanti rodos per gromatas adresuo

kite sziteip: duosime ūma atsakyme.
Dm J. M. Brundaa Co.

Ne* York A Brooklyn, U. 8. A.

CUd*li • C na tai r 
puikutcudM.nar* ha >ak 
utm.rili v< m* >• .0 beda*
dama* ii centu*, o pemetM e*t nu*i»tetwei.

Slapto JfoTtUį Hov, 
3»3 IUImI* Co«rt CKicago, /U.

PERFECTO
Nacinclf PinitniUžmokėk kaip 9ausi IlvvIUvK I llIagU jei pilnai užsiganėdinsi

” Dėl rreiin imdiBiton c>>y d»ir'u )r katalkign tarpe nauju plrtrvjo Ir arentu. rne» darom- lite neau- 
lygiaaaua pasiullntma ir iMaiuiamr ruk*ianėiu» doleriu premijooa* Prt»iu*k raunu *a»o vanta, adresa ir 
arti tuiauaia *xpre»> *tact)a. o tu,* pa»in»in>, tau kita raukiu. 1 caia uut rtaaar. 1 Uuiun' ar*. 
•vora >■ uBYMui uiMiiai > THikKa uaiKuoncu. atvibc t t aiva (paaakjk koki norit, vair usaai aorto 
Lalai aair i'k Uu uo LaiABouat ia: užtlkriuinu'paliudy Jinia ant & metu *u ktutnu laikr>dr:ui.' kad me» 
Ctaio >i»r dvkai. ar auaain, >ime aut naujo. jri netik*. I acBSt ova ternru ib LUMUU. I mi* 

trriiio nrrtiu I atB«t<rra liana ar Tam TsansisaaLtr. 1 asai r i**sl I sBašta a* t airiai
• pilka < kočeto nokto apikakiliMu* knvpkiu*. 1 pora rankovtniu kovpki Xaa * k L- A* o 1 * ■ •** B k * mnn-a * wrvn»)in*>l/ .4 _ i» *■_ , **.., t.raaaB * a 1 — - / —_---------------------- ----- , rJlu. A ai tankinki tidabm arbatiniu*

■i rn*i. kad tai geriausia* pirkiny* tavo gyvenime užmokėk 
— — —r ... -------- . i»kaa kome* norime, lai kad tu rekootenduotuatei naro
įtviru *<>nu laikrodėliu Tirtoje vjnkko. k akluoju B1.72 Me* galūne pa*iu»ti per pačia, 
apmokėjimo •luniimo

>1 mum pruitui

M.J
3108 S.

Musu darbas yra musu geriausia* apgar
sinimas.Silpni Vyraišiitai viu,

st. Chicago, III.
J«igu rvtkaiauji ••m tavom . ----- -- --------- ---------------------------- •—>-

to uSe»adv*i aJaiau* tai ra- i *•* 9«rt*u» daktaro receptą dykai,ir daugyn pinige*, »“’*•. ue ę. o. 0. jie apgavingut gydyme kampelius. 
Myk pat •** * gausi 2 dL | Perskaityk tj apgarsinima.
doliut KATALIOGUS iu kai- £i» yra }iani\i ta* dėl vyrų, turinčių sugriautą

Halsted
reikalauįanbems daktanikos pagel-

-- - - -s kitur. Kstaliegus j kitus mie- tėmi*. Dinut* nriteii trvp liįidvli. o Booiatitu* 

stus grisianezis DYKAI, lik 4el Hcrt* kauta 
reikia ąrisiesi MŽ 5 ceatus marka. i

1 K'■K-tą metą ai kentėjau litf» jauniklė, klaidą:

2 Kriaucziai 2
Palioui* ir Zacbareu leve,

855 33rd si., < Incago. Iii.
Mestiuvam visokius drabužius, pigiai 

fr vi* naujos mados. Praszom atsilan
kyt ir persitiknne duokit mums pra 
džia. o mes jus užganėdinsi m. Musu dar
bu yra musu geriausias apgarsinimas.

F.PBradchulis
Attornej and Counselor it Lai.

Cbunber of Commerce Bld|. Room 709
8. E. Corner LaSelle & Wa*hington *t* 

CHICAGO, ILL. 
Telęplftine Main 3642.

Wienintelta lietuwy> ndvokvus, baurj* 
mok*i| luruprudencijoscsion Amerikoj 
Wed* provrM kaip civnliuku teip ir 
kriminali*xkM wi*uoee auduote.
Re*. 5441 8. Halnted arti 55 Roul.

Telephone Root 74.

I vi*kuom ka* tik ką ro.lvjo. bet Tietoti ireryn. »vet- 
ka'aėjo blogyn. Ant paJo buvau privervta* kėliau

Į U { Europą ir klautli rodo* inn-inio daktaro, ku
ri* mane ir pagydė. Receptu* to ganau* daktaro, 
kuriai* ai paalgvdėiaa turiu ir Šiądien tavu nn- 
koar. n**t žinau kaip tai *uuku buvo paaigydyU. 
todėl a< pasiry žau ir kitu* pagelbėti tokiom* li
gom* aerganėlu*. Ka* pa* manyat*iėank* |*r laiš
ką. dk'unira pasiunčiu dykai Kopiją to garaau* 
oc'i 'o uždarytoje gromatoie drauge »u reikalin
gai* pamok mimai* kaip gydyti*. R>-cepta* bu* pa
nirta* teip a Ilk įau kad Įcgal ‘j| kieki una* gr- 
re*i.i* aptiekorin* gyduole*: autai*v*. Paklausyk

Specijalistas Priiitiszko Ligų.
Valandos :

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

mano rika. o pamali*! kad vi«iikai iž*igydy»t

Oftisas ir gyvenimą*:
723 West 17th Street, kerte Paulina st. 

priesiau szv. Vaitiekaus bažnyciia.
Telefoną* Canal 1 1.57.

Telefoną gausi dykai visose aptiekoee.

Ra ulai kurtu 
begi? Nugi pa* 
I'iatraSr.leki nes 
labai <>
pa* ji galim* atai- 
vedyti, nes ji* turi 
puiku ir szalt* ba- 

” varska alų, gardžia 
rus^a oc?.i»zczena 
arielka, cigaru* net 

isz Havanos, o isxsigeru* gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, lai jau 
ilgiau su lamina kalbeli negaliu. Lik 
■veika* turmi skubinti*. Prie to jis turi 
puiki* sale dėl veeeliu ir milingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalbėti ^nghszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum palarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
i*z kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petrus Szlakis, 
8321 Auburn av., Chicago, III. 

(Tarpe 33-ioe u), ir 33-io PI.) 
Telephoq*s Root 21.

dykai k*ipn ant »u£*Titno žurlų —kad
laukui H jų pinišu* «11hHI ui nrtikutia* ir paro- 
jintra* medicina* »iun*t<>m»» C.O.D. Al nieko ne- 
Munči* C.O.D. neturiu nieko parduoti; vardą ri 
tavo užlaikvaiu *laploje. Jeųru mane atrasi neiel- 
•inftu. turi iie*ą Siame pa/iame laikražtyje appar- 
•inti mane apgaviku. Vi mano klanata'ai papra- 
ly»lu tik Bor tada, kada iž*igy<iy*l. Itaugiau nieko 
nereikalauju Ir nepraAau kad man ilunttum pini
gu* pirmiau pakol vUltkai m-lMlgydyii. Ratylę 
man Mądien. ne* gal Si* apgartinimū kitu syk 
jau neini* Siame laikraStyje.

Atmink kad tu gauni receptą ir viaui reikalin
gu* pamokinimu* dykai ir nereikalauji nieko mo- 
kėli pakol Tititkai neiStigydal. tada užmokėsi 
man mv. Adresuok:
C. Bentston. P.H.Box 655, CHICAGO, ILL

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS

OFFISAS:
Kerte 31 -mos Ir So. Halsted alycziu. 

Gyvenimas viriui Aptiekos. 

CHICAGO, ILL.

t
john's Blood Remedi 
i*i< zy»t> la krauju, i*x-^H|^*^  ̂
varo uSailikuiius nuo- W

idu* nuo drugio, malė- Kk A W 
rijo* ir užk rociiamu Ii- ji.. JĮ 
gu. Nugydo spuogu*, I*, *

inksUru*. szlakti*, pie- f 
raai. Suteikia gyvybe ^-7ir aiiluma atssaluifcmi ir nutirpusiojo dalink 

Kutlnztina krauja. Preke *u prisiuntlmu 81.00. 
JOilVS snm> HOCSl. S V SU . CIKAM. UI.

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

Kares Mapa
Ant mapo* matyti Japonija. Kor«ja, Kini
ja. Indija. Slberija ir Tisą Maakolij*. Mapa 
padirbiaįsraSlai ir geni *u visokiom* par- 
Tom* aėt abieju pusiu. Nusipirkę* izlta 
mapa matysi ant jo* ris* kare* lauka ir 
kur dar kare gali Įsakini. Mapo* mlen 
2lxZ8 nulius; «u prisiunllme Ūktai Mite. 
Pialgn* siunsklte pašalinėm* markėm* pa*

M J DAMIJONAITIS,
SUK So. Halsted 8U. CHICAGO, ILL.

Dr. A. L Graicznnas
(LIETU VYS)

167 W. 18-th St., 
CHICAGO, ILL.

Tel. Canal 473.

Asz iszgvdau nuodugniai kraujo už- 
I nuodyjitna. reumatizmą, užsenejusias 
paslaptingas ligas ir ligas paeinanczias 
nuo žagimo save ir iszdykumo: gelvma 

{ kaulu, svaigimą ir skaudejima galvos, 
i skaudejima po krutinę, sąnariu, nugaroj 
ir strėnų: gėlimą ar nepaprasta pUJnmr. 
szirdies, užyma ausvse ir galvoje, dre- 

j be j ima kraujo, pamcdinavusius (Paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas plė
nį as ar tonas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar okaudejima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, indubusias akis, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo. negalejnna miegoti ar valgytu dusu- 

l ly. trumpa kvepavima, niežus, skuroe, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai pailstantis. 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkos da 
lys yra nusilpneje jog negali atsakaneze* 
atlikti vvro pridervscziu ir neturi vai
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, tai 
ateik ar rafizyk pas mane o asz duoeiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiszlapinimas lovoje bemiegant yra 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne- 
jieszko pagelbos tikėdami jog negalima 
iszsigvdvti. Asz savo taip tikrais vais- 
tais užtikrinu iszgydyma trumpam laike.

KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo koznam nusiusiu 

dykai lietuviazka knyga apraszauczia +i- 
sas vyn&zkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo ju apsisaugoti ir iszsigydvti.

Dr.B.M.ROSS^^-ažU'if
Ofisą* atidaryta* kaMiirn nuo» iki 4. Panedr Jn 

s< r*do* Pvtnvcslo* ir Sobatoa vakarai* uuo bliu 
Iki a NedeUom auo K) Iki L f
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