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bet tuom, kad gyventojai y- 
pač kalnuotos Armėnijos da
lies Įierbega į Maskolijų, ten

niečių maištus palaiko, tai 
turbut ne Maskolija, kuri 
terp armeniečiųt neturi geros 
garbės, jie Maskolijai jau i>a- 
liovė tikėję.

Prancūzija pertraukė tarybas 
su Anglija apie tų patį klau
symų.
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lijoj pasikėlimų gyventojų 
prieš nekenčiamo caro val
džių ir prieš jo urėdninkus. 
Todėl maskoliai ne tik nedrį
sta stoti į mušius su japonie- 
čiais, bet prieš didesnes jų 
pajiegas traukiasi atgal, kol 
nesutrauks pakaktinai karei
vių.

Pereitos subatos dienų pa
sklido paskalas, buk kur ten 
pietinėj Mandžurijoj buvo 
didelis mušis, kuriame japo- 
niečiai likosi sumušti, 1800 
jų kareivių Įiateko į nelaisvę. 
Žinia ta rodosi išmislyta, ka
dangi matę japoniečius mū
šiuose užtikrina, %ad jų ka
reiviai nepasiduoda, greičiau 
duodasi išskersti iki paskuti
niam. Jeigu maskoliai būti} 
paėmę net 1800 japoniečių į 
nelaisvę tai randas butų pasi
skubinęs su tuom pasigirti, 
kad šiek tiek nuraminti ap
kaltinančius randų visokiais 
budais gyventojus; tuom tar
pu maskoliškas randas, nors 
tankiai garsina melagingas 
žinias apie neesančias perga
les, o slepiantis neį>asiseki- 
mas, tyli ir nemini apie di
desnį kokį nors mūšį ir nemi
ni apie paėmimų ne jau 1800, 
bet net 18 japoniečių. Rei
kia todėl manyti, kad paska
las tyčia laikraštininkų palei- 

a}x>niška> ant užganėdinimo nekan-

Karė Maskolijos su Japo
nija.

Pereitų sanvaitę maskoliai 
Porte Arthuro nužudė vėl vie
nų kariškų savo laivų, kuris 
pats užbėgo • ant padėtų tor
pedų, kurių expliozija suvisu 
laivų išardė; iš buvusių ant 
jo žmonių vien 4 išgelbėjo, 
kiti visi, iš viso su viršum 250 
žmonių, likosi į padanges iš
mestų.

Maskoliška kariška laivyne 
iš Porto Arthuro bandė išeiti 

. ir susijungti su laivyne sto
vinčia Vladivostoke, bet tas 
pasirodė negalimu, kadangi 
didesnė dalis laivų japoniškų 
šūvių teip pagadyti, kad ne
gali kėsintiesi atlikti didesnę! 
kelionę. Išplaukę todėl »lai- 
vai turėjo grįžti atgal į Portų 
Arthuro. Iš viso dabar ma
skoliai. čia turi tik keturis 
didesnius laivus ir kelis ma
žus torpedinius. Mena, kad 
kiti turėjo paskęsti, o mažiau 
pagadyti laivai yra dokuose.

Paryžiaus laikraštis, ,,Ma- 
tia” praneša, buk su pagelba 
speciališkų laivų maskoliai 
išlaužė ledus Vladivostoko 
porte ir iš jo išėjo maskoliški 
kariški laivai, bet kur jie nu
plaukė, nežinia. 
* • Md^dlll lirm 11IIUO llCMlil*

randas laiko U už negalim,. triu fkaitytojų.
Svarbesnių atsitikimu ant , neteisingas

karės lauko pereit, sanvaitę t paskala8 apjt) iį8kCTdiin, 
•lygiai aut jūrių kaip ir ant 2(R1 japoūiefių. k buk pada. 
sausžemio neatsitiko. lipiau- 800 kazokų upėa yalu [ia.

krančiuose.
turėję su jais susitikimus mū
šiuose užtikrina,

ir iki sėjos mėnesio nebus di- taisydami kelius Maskolijai? 
dėsnių mūšių. Teip masko-; Argi jie teip didelį turi utsi- 
liai nori, bet jų vien noro tikėjimų aut Maskolijos, kuri 
neužtenka; japoniečiai gali visada laužo net didžiausius 
maskolių norus į niekus pa- visam svietui duotus pažadė- 
vereti, jeigu sutrauks ant Jimus? Argi macedoniečiai 
Mandžurijos rubežiaus dide- nori atsirasti po maskolių 
snes pajiegas. Jeigu masko- jungu? I 
liams pavojinga duotiesi su- tautos turėjo jau gana pro- 
mušti, tai nemažiau pavojin- gos geriau pažinti Maskolijų, 
ga apleisti sykį užimtų kraš- todėl nesinori tikėti, kad 
tų. Jeigu Japoniečiams sykį laikraščių leidžiami paska- 
pasisektų išvyti maskolius lai butų teisingi. Jeigu ka- 
iš Mandžurijos, Chinai be a- da nešančios Turkijos jungų 
bejonės pristotų prie Japoni- Balkanų pussalio tautos gali 
jos ir eitų su ja išvien prieš kų pelnyti, tai tik dabar, ka- 
maskolius. Dabar jau ma- da Maskolija užimta Azijoj, 
skoliai bijosi, kad chiniški Dabar macedbniečiai gali tr- 
jenerolai iš šono ant masko- ba suvisu laisvais pastoti, kr- 
lių neužpultų. Ir dabar ge- ba susijungti su Bulgarija, 
rai susiorganizavę chiniečiai, Praleidę dabar gerų progų, 
maskolių vadinami plėšikais, i>askui pateks po maskolių 
po vadovyste japoniškų ofi jungu, kuris ne geresnis už 
cierų, su japoniškais ginklais turkiškų.
užpuldinėja Mandžurijoj ant 
mažesnių maskolių pulkelių, 
ypač ant maiste krautuvių. 
Chiniškas gubernatorius

Vokietija
Nepaisant ant užgyrimo 

parlamento, kad išvyti iš Vo
kietijos jėzuitai gali grįžti at
gal, Saksų karalystės seimas, 
nors Saksuose beveik pusė 
gyventojų yra katalikai ir 
pats karalius yra katalikas, 
nusprendė neįsileisti sykį iš
vytų jėzuitų.

Vokietijos ciecorius važinė
ja dabar ant Terpžeminių jū
rių. Atlankė jau angliškų 
tvirtynę Gibraltar ir Išpani- 
jų. Ar Vilhelmas keliauja 
su kokiais politiškaiš 
riais, tikrai nežinia.

žiūrėjimo jūrių maskoliški 
torpediniai laivai persitikri
no, kad japoniški kariški lai
vai sukinėjasi netoli uostos, 
bet laivų yra jau mažiau ne
gu pirma. Maskoliai todėl 
mena, kad paskutiniuose už
puolimuose ant Porto Arthu- 
ro maskoliškų šūvių vieni ja
poniški laivai likosi paskan- 
dyti, kiti gi teip drūčiai tapo 
pagadyti, kad juos reikėjo 
siųsti į Japonijų ant pataisy
mo. Dabar abiejų pusių lai- 
vynės teip apsilpnintos, kad 
nė viena, nė kita nieko svar
besnio negali nuveikti.

Matyt Maskolija jaučia, 
kad karė ilgai užsitrauks, ka- 
dang^randas, kur tik gali, 
dirbdina naujus kariškus lai
vus. reikalauja jų padirbimo 
į aštuonis mėnesius. Tiki 
mat, kad nauji laivai galės 
dar šioj karėj būti sunaudoti, 
jie ne tik užstos japoniečių 
išnaikintus, bet dar sudrutįs 
maskoliškų kariškų laivynę, 
stovinčių Azijos vandenyse. 
Dabar maskoliškas randas 
nori siųsti kariškus laivus, 
stovinčius Liepojoj ir kituo
se Baltiko portuose, bet lai
vai tie dar priderančiai nepa
rengti ir siųsti juos gana pa
vojinga, kadangi • ant kelio 
juos galėtų patikti japoniški 
laivai, išnaikinti pirma, negu 
galės susijungti su laivais 
Azijoj stovinčiais.

Par/žiaus laikraščiai garsi
na, buk japoniečiai turi ko
kio ten anglijono išrastų prie
taisų ant savo laivų, kuri 
jiems iš toli praneša apie 

• plaukiantį ant jūrių laivų; 
' todėl nuo jų laivynės negali 
. pasislėpti .maskoliški lygiai 

kariški, kaip ir prekėjų lai
vai.

Ant sausžemio iki-šiol nie
ko svarbaus neatsitiko. Ma
skoliai bijosi lysti pryšakin, 
kol ne sutrauks visų pajiegų, 
jie bijosi, kad didesniame 

i mušyj japoniečiai nesumuštų, 
kadangi tas labai svarbias tu
rėtų pasekmes: padrųsintų 

J chiniečius stoti atvirai japo
niečių pusėj. Keli didesni 
nepasisekimai pagrečiam ga
lėtų pagimdyti pačioj Masko-

Pasiuntiniai Austrijos ir 
Maskolijos vėl Įiareikalavo 
nuo Turkijossultano įvedimo 
užgirių reformų Macedoni- 

Mandžurijoj prisakė gyven-ljoj. Sultanas vienog dabar 
tojams neimti čia maskoliškų nesutinka jiavesti svetimiems 
pinigų, neduoti maisto ma- įoficierams, ištrauktiems į 
skoliams. Kaimyniškų chi- Macedonijų ant organizavimo 
niškų provincijų gubernato- žandarmerijos, ueaprubežino- 
riai sutraukė ant Mandžuri- tų tiesų.
jos rubežiaus 30000 gerai ap- Jeigu šiuom kartu jiasiseks 
ginkluotų ir-organizuotų ka- šeip teip nuraminti Macedo- 
reivių. Maskolija pakėlė nijų, tai reformos nenuramįs 
protestų prieš sutraukimų chi- Albanijos; .ypač dabar rodosi' 
niškų kareivių ant Mandžu- kad maištai ateina u jįs Azijoj, 
rijos rubežių, bet gavo atsa- kur Austrija Maskolijai ne- 
kymų, kad tas padaryta ant galės Įiadeti. Sultano urėd- 
apgynimo Chinų neutralia- ninkai vėl smarkiau pradėjo 
kūmo dabartinėj karėj. Ka- persekioti armeniečius. Sol- 

Kazokai, kaip daugi laike karių kaimynai, tonas aiškina tų ne kokiu ypė- 
saugojimui savo rubežių, visa- tingu nekentimu armeniečių, 

geri yra da sutraukia kareivius ant 
veržimui maisto produktų rubežiaus, tai tokių tiesų turi 
nuo gyventojų, deginimui be
ginklių miestų ir kaimų, geri 
alsinimui ir demoralizavimui 
sykį sumuštos, besitraukian
čios, bailios jau kariumenės. 
bet jie nekam tikę tikruose 
mūšiuose: vienas kareivis ga
li atsiginti nuo keturių už
puolusių kazokų, kaip sako 
tie, kurie su jais turėjo susi
tikimus.* Taigi išpuola, kad 
tokios vertės raiteliai negalė
jo išskersti 200 japoniškų 
drųsių ir gerų kareivių. Tai 
•gi ir paskalų apie išskerdimų 
dalies japoniškų kareivių rei
kia laikyti už išmislų. ypač 
kad tokia maža kareivių da
lis neatsiskirs nuo didesnių 
pajiegų teip, kad jų kazokai 
galėtų išskersti iki paskuti
niam kareivini.

Buvęs maskoliškos laivynės 
Porte Arthuro viršininkas 
Stark likosi nuo vietos praša
lintas. Jis bandė nusižudy
ti, bet tas nepasisekė.

Gyventojai Vladivostoke 
bijosi japoniečių užpuolimo, 
todėl bėga jie pulkais iš mie
sto. • Kaip tvirtina gyvenan
ti mieste svetimtaučiai, mai
ste mieste yra vos ant poros 
sanvaičių. Porte Arthuro 
maisto yra dar mažiau, kas 
buvo, tų kareiviškos valdžios 
paėmė ant kariumenės maiti
nimo, o civiliškiems gyvento
jams dalina vien mažas por
cijas.

Mieste New Chwang ma
skoliškos valdžios uždraudė 
svetimtaučiams peržengti 
miesto pylimų ir prisiartinti 
prie geležinkelio stacijos arba 
prie tvirtynės fortų. Svetim
taučiai gali lankyti vien savo 
viešpatystės porte stovinčius 
laivus, jeigu toki yra. Ma
skoliai pila apkasus terp New 
Chwango ir upės; laukia mat 
japoniečių užpuolimo.

1600 kazokų perplaukė 
Taksougina upę ir susirėmė 
su japoniškais avantpostais. 
Japoniečiai pasitraukė.

Maskoliškas randas apreiš
kė, jog iki 25 d. gegužio bus 
Mandžurijoj^50000 kareivių

ir Chinai. drausti jiems tų da
ryti maskoliai negali: svar-1organizuojasi ir su ginklais 
binose vienog mūšiuose jie grįžta atgal į Turkijų. Sul- 
gali japoniečiams padėti, už- tanas tiesiog apskundžia Ma- 
puldami ant maskolių iš šo- i skolijų, buk toji prisideda 
no. i prie išlaikymo maištų Ar-

Pereitų sanvaitę laikraščiai I menijoj. Tamevienog.rodo- 
pagarsino, buk Maskolijos ca-; *i, sultanas klysta: kol 
ras, pabūgęs pasekmių karės, traukiasi karė Azijoj, Masko- 
jeigu ji išpultų ant Maskoli-! Ii ja negeidžia maištų nė Eu- 
jos nenaudos, kreiksi prie ropinėj, nė Azijatiškoj Tur- 
Vokietijos ciecoriaus, prašy-į kijoj. J eigų, todėl kas anuo
damas patarpininkauti ir da- 
sižinoti, ar su pagelba kitų 
viešpatysčių negalima būt su
taikyti Maskolijų su Japoni
ja. Dabar vienog maskoliš
kas randas garsina, jog Ma
skolija nesutiks ant užbaigi- į 
mo karės, kol Korėjoj ar Man
džurijoj yra nore vienas ja- į voki>kose kolionijose eina vis 
ponietis. Tas užsigynimas. jie apima vis di<le- 
vienog nieko nereiškia. Be rtnius plotus, prie pasikelėlių 
abejonės dabar Maskolija la- i priniilerla. vis daugiau ir dau- 
biau negu Japonija geidžia j K*au čiabuvių. Pereitų sau- 
užbaigimo karės, kadangi ant |va*tę ne^ keliose vietose buvo 
pradžios ištikro maskoliams 18lnarkU8 susirėminmi silpnos 
visai nesiseka. Japonija už- v°hiskos kariumenės dalių 
tikrina, jog ji sau negeidžia 
nė jokių ant Azijos sausžemio 
žemės plotų, stoja vien apgy
nime Korėjos ir Mandžurijos, 
nuo Maskolijos gali reikalau
ti vien užmokėjimo karės ka
štų, ir gal salos Sachalino, 
kuri seniau prigulėjo Japoni
jai.

Japoniečiai priešais Portų 
Arthuro užėmė kelias masko
lių apleistas mažas salutes, 
ant kurių parengė savo laivy- 
nės anglių krautuves.

Balkanų pussalis.
Bulgarijoj ir Serbijoj 

tikro atsirado menkapročiai, 
kurie, kaipo liuosnoriai, nori 
keliauti į Azijų maskolių pu
sėj mušti japoniečius.

Laikraščiai garsina, buk ir 
Macedonijos pasikėlėlių va
dovai sutinka su atnaujini
mu pasikėlimo palaukti, kol 
Maskolija pabaigs karę su Ja
ponija. Teip užtikrina ir 
maskoliškas pasiuntinys Kon
stantinopoli u j, atkakęs dabar 
į Vindobonų. Kų gi vienog 
macedoniečiai gali pelnyti,

su pasikeleliais; tuose susirė
mimuose, imant skaitlių, la
bai daug vokiškų kareivių li
kosi užmuštų arba pašautų. 
Mažesni garnizonai čiabuvių 
apstoti, o gubernatorius ne
turi galės siųsti apstotiems 
pagelbų. Jis pareikalavo 
-nuo Vokietijos valdžių 
kuo greičiausio pastiprinimo, 
kadangi su toms pajiegoms, 
kokias turi, negali pasikėli
mo suvaldyti.

Už čiabuvių pasikėlimų Af
rikoj ten esanti krikščioniški 
misijonieriai apkaltina vokiš
kus urėdninkus, ypač gi ofi- 
cierus, kurie savo žiaurumu 
privertė čiabuvius pasikelti. 
Misijonieriai čiabuvius per
skite doriškai augščiau sto
vinčiais, negu juos perstato, 
pats kalti būdami, kolionijos 
urėdninkai. Misijonierių 
laiškus parlamente perskaitė 
socialistų vadovas Bebel.

Prancūzija atnaujino tary- 
j bas su Išpanija reikaluose 
j pasidalinimo Morokko cieco- 
į rystės šiaurinėj Afrikoj. Kol 
nesusitaikįs su Išpanija,

Iš Vilniaus.
Tarnaujančiam Vilniaus 

maskoliškoj knygų pardaviny- 
čioj Karbasnikovo, Nemzerni, 
gubernatorius daleido mie
ste atidaryti skaitinyčių ma
skoliškoj ir svetimose kalbose 
knygų ir laikraščių. Bus 
tai. turbut, pirmutinė priva- 
tiška skaitinyčia Lietuvos so- 
stapilėj. Skaitinyčioj gali 
būt knygos maskoliškoj ir 
svetimose kalbose, o lietuviš
kų nevalia Ar gali būt di
desnis nuskriaudimas lietu
vių kaip tame? Mes tikime 
vienog, kad už musų skriau
das ateis laikas atmokėjimo.

Ant supažindinimo mokin
tinių Vilniaus mokyklų su 
rytine Azija, mokslinio ap
skričio viršininkas prisakė 
vidutinių mokyklų mokinto
jams perskaityti eiles tam ti
krų lekcijų. Pirma lekcija 
bus apie Siberijų. antra — a- 
pie Vidurinę Azijų. o trečia 
— apie japoniečius. Apie 
japoniečius jau, turbut, lek
cija ne bus bepusiška: be a- 
bejonės mokintojai stengsis 
išniekinti, pažeminti Masko
lijos priešus japoniečius.

Vilniaus prieglaudos mote
rų namų siuvinyčia nepriima 
nė jokių privatiškų užstelia- 
vimų, kadangi prieglaudos 
namų moterįs užimtos dabar 
vien siuvimft kareiviams 
marškinių ir kitokių apatinių 
drabužių.

Vilniaus Blaivystės komi
tete arbatnamiuose rengia 
dabar lekcijas mažai apšvie
stiems žmonėms: Muravjevo 
arbatuamyj — Apie kovų 
žmogaus su gamta; Puškino 
arbatnamyj — Apie Korėjų. 
Lukiškiųarbatnamyj Apie 
Japonijų.

Vilniaus dalis „Raudonojo 
Kryžiaus Dr-tės” apsiėmė ant 
karės lauko parengti ir užlai
kyti savo kaštais lazarietų 
ant 100 sergančių kareivių. 
Ant užlaikymo ir parengimo 
jo paskiria iš surinktų Vil
niuje aukų 24000 rublių.

Nuo 5 d. kovo šių metų 
Vilniuje ne valia statyti me-‘ 
dinių triobų; jas galima nuo 
to laiko statyti vien priemie
sčiuose ir tai tik jų pakraš
čiuose.

Pereituose metuose Vil
niaus ligonbučiuose gydėsi li
gonių: Sv. Jokūbo ligonbu- 
tyj 2923, Sawicz ligonbutyj 
2231, žydiškame ligonbutyj 
1667. Ligonbučių ambulia- 
torijose kreipėsi prie dakta
rų iš namų atėjusių ligonių: 
Šv. Jokūbo ligonbutyj 5314, 
Sawicz ligonbutyj 5120, žy
diškame 8750, arba iš viso 
26208 ligoniai.

Vilniaus žydai neseniai 
sutvėrė draugystę parūpini- 
mo darbo jo neturintiems 
mieste žydams darbininkams. 
Draugystė parengė įtaisas

aorta vi mo popieros, kur turi 
jau darbų 35 žydai darbinin
kai. Draugystės parengtuo
se dieniniuose vaikų prie
glaudos namuose turi prie
glaudų 75 beturčių vaikai.

Ruimuose I Vilniaus vyriš- 
| kos gimnazijos pradėjo skai
tyti vakarais pamokinančias 
lekcijas. Daktaras Krainski 
pradėjo čia skaityti lekcijas. 
„Apie gyvybę”. Visas pel
nas eina ant naudos Raudo
nojo Kryžiaus Dr-tės.

Pereituose metuose Vii- 
j niaus viešame knygyne skai
tytojų buvo: 9b8 vyriškiai ir 
'362 moterįs. Pareikalauta 
knygų: maskoliškoj kalboj 
1147, prancūziškoj 92, vokiš
koj 1b, lotyniškoj 92; laik
raščių: maskoliškų 708, pran- 

jeuziškų 86, vokiškų 24.
Per vienų tik sauvaitę ant 

: ulyčių Vilniuje rado 10 mo
terų pamestų vaikų. Kas gi 
verčia motinas apleisti savo 

, vaikus? Gal palinkimas prie 
; paleistuvysčių, doriškas nu- 
i puolimas? Gal buvo ir doriš- 
i kai nupuolusios terp pame
tusių savo vaikus, bet daugu
mas be abejonės dėl vargo 

įjuos pametė; paleistuvės re
tai pameta gyvus, tankiau 

ijuos užsmaugia.

Iš Vilniaus gubernijos.
Vilniaus gubernijoj siaučia 

smarkiai šiltinės ir teip jau 
nuo kelių metų būva -beveik 
kiekvienų pavasarį. Dabar 
randas iš iždo paskyrė 5000 
rubl. ant kovosim epidemija 
Vilniaus gubernijoj. Tai ne
daug, su tais pinigais ir prie 
geriausių daktarų norų 
daug galima padaryti. ,

Iš Dinaburgo.
Tarnaujanti mieste biuruo

se, pats gaunanti tokias algas 
kad badu nenumirti, iš tuša
vo pritinkančių elgetoms al
gų išskiria 2% ant karės rei
kalų. Be abejonės . dideli 
privertė ir vargšus mažuosius 
aukauti iš savo mažų algų.

Dinaburgo savitarpinės as- 
sekuracijos draugystėj yra 
išassekuruota miesto triobų 
ant 4501816 rub.

Mieste nuo tūlo laiko siau
čia smarkiai rauplės.

Atiko* ant karės reikalų.
Nors maskoliškas randas 

nieko Lietuvai gero niekada 
nepadarė, bet atsiranda Lie
tuvoj vis daugiau menka pro- 
čių aukaujančių randui pini
gus ant kąyės reikalų. Min
sko savitarpinio kredite drau
gystė paskiria penktų dalį 
dividendos randui ant karės 
reikalu; mieste rodos sąna
riai 300 rub.; Liepojaus mie
stas 4š savo kasos 15000 rub. 
Po karei, žinoma, už tas au
kas randas aukautojams at
mokės dar didesniu negu iki 
šiol prispaudimu ir naujais 
persekiojimais.

Iš Rygos.
28 d. vasario užstojo 

Latvijoj dideli šalčiai, 
gos portas užšalo ir laivai iš 
porto negali išeiti.- Iš Lie
poj aus išsiuntė speciališkų 
garlaivį išlkužymui ledų, bet 
ir tas garlaivys ne tik neį
stengė ledų išlaužyti, išvalyti 
portų ir išvesti parengtus ant 
išplaukimo laivus,bet pats le
duose pasispendė ir negali 
pasikrutinti; turi laukti, kol 
šiluma ledus pesutarpįs, arba 
kol vėjas juos neišlaužįs.

Linosnoriai į karę.
•Terp kareivių stovinčių 

Vilkavišky j, Senapilėj, Kal
varijoj, Suvalkuose rinko 
liuosnorius norinčius keliauti 
į karę. Iš tikro, kaip sako,

liuoso noro kareivių viršinin
kai neklausė, bet patįs išrin
ko turinčius į Azijų keliauti. 
Caras į kariumenę pakvietė 
net kriminalistus, sėdinčius 
kalėjimuose. Už mušimų ja- 
poniečių pažadėjo atleidimų 
kalčių. Su tais neva liuosno- 
riais iš Vilkaviškio išsiuntė į 
Azijų speciališkų trūkį.

to arės lauko tiesos.
Maloningas caras, kaip ma

skoliški laikraščiai sako, tei
kėsi dar ant sekančių metų 
palikti po karės laiko tiesoms 
sekančias Lietuvos ir Latvi
jos vietas: visų Vilniaus gu
bernijų, miestų Dorpatu, Lat
vijoj, miestų Mozyrių ir Min
sku, Minsko gubernijoj; Be- 
lostokų — Garteno gub., Di
na burgu — Vitebsko gub. 
Mat ir pradėta su Japonija 
karė nesuminkštino caro šir
dies ant šitų musų tėvynės 
vietų, jeigu jas atiduoda ant 
malonės ir savvalios savo tar
nų.

Iš Kauno.
Sentikiai maskoliai Zarasų 

paviečio atsišaukė prie Kau
lio gubernatoriaus su prašy
mu daleisti jiems, savo tarpe, 
rinkti aukas ant reikalų ar
mijos, kariaujančios su japo- 
niečiais. Mat ir ant to rei
kia išmelsti nuo caro tarnų 
daleidimų.

Kauno pardavinyčių pa- 
gelbininkai parengė koncer-

Dr-tei. Pelno buvo 526 rub. 
87 kap., tai Raudonojo Kry
žiaus Dr-tė gavo 52 rubl. 70 
kap. ’

Ant parengtų Kaune Rau
donojo Kryžiaus Dr-tės kur
sų dabojimo pašautų ir ser
gančių kareivių užsirašė 52 
merginos ir moterys. Ar 
terp jų yra ir kokia lietuvai
tė, nežinome.

Ant šių metų Kauno gu
bernijoj iš degtinės pardavi
nėjimo randas tikisi turėti 
pelno 4137564 rubl.

Kauno prekystes mokykloj 
keturi mokintiniai krikščio
nys likosi paliuosuoti nuo 
mokėjimo už mokslų. Moke
stis tas yra po 200 rubl. Iš
rinkimas kandidatų pavestas 
mieste valdžioms.

* Iš Prūsų Lietuvos.
Kaip paduoda ,, Nauja 

Lietuviška Ceitunga”, prekė- 
jas Perlinskis. visokiais pasi
gyrimais iškaulijo Tilžės par- 
davinyčiose diktai tavorų ir 
nuo vieno ūkininko arklį ir 
iškaulytus daigtus tuojaus 
pardavė. Išsisėmus kreditui, 
prigavėjas išdūmė į Gedani- 
jų. Už tas prigavystes sūdąs 
nusprendė Perlinskį ant trijų 
metų kalėjimo.

Važiuojant iš Klaipėdos 
namon Geležiui ir Brušpal- 
kiui, nusirito nuo augšto ke
lio į grabę vežimas ir abudu 
jame sėdinčiu prislėgė. Ap- 
virtusį vežimų tik ant ryto
jaus grabėj patėmijo ūkinin
kas Kvane, bet jame sėdinti 
žmonės buvo negyvi.

Makviškiuose į namus pre
kėj© Borovskio įsiveržė keli 
vyrai ir lygiai prekėjų, kaip 
ir jo pačių sunkiai su peiliais 
subadė. Suareštavo jau trįs 
nužiūrėtus darbininkus ir nu
gabeno į Gumbinės kalėji
mų.

Pylavoj stato plytnyčių, 
kurioje dirbs plytas ne iš mo
lio, bet iš pieskos. Dirbtuvės 
kas dienų galės padirbti 40- 
000 plytų. Iš mėginimų pa
sirodė, kad - tų aplinkinių 
pieska tinka tokių plytų dir
bimui.

Lietuviškoj konservatyvų

Skyrimo Dr-tėj Klaipėdos pa- 
viečio atsibuvo rinkimai nau
jų viršininkų. Išrinkti liko
si: pirmsėdžiu — Kailinis iš 
Lūžių; jo vietininku — Do- 
vils iš Galtų; raštininku — 
Brazaitis iš Vėveriškių: jo 
vietininku — Pipire; prisė- 
dais: Bandze, Mozūre. Suiše- 
lis, Brazaitis ir Kubilius. 
Ant susirinkimo nutarta iš
siųsti prašymų, kad Klaipė
dos paviečio mokintojai, mo
kanti lietuviškai, gautų pri
dėjimų prie algų po 200 mar
kių viršaus ant metų. Susi
rinkę nutarė teiposgi pasi
priešinti užMimanymui val
džių, norinčių uždrausti ant 
draugysčių susirinkimų var
toti lietuviškų kalbų.

Kadangi ledas aut Nemu
no silpnas, tai nuo 20 d. va
sario ties Tilže uždraudė per 
ledų važinėti. Vanduo Ne
mune pasikėlė ant 3,70 met
ro augščiau paprasto pavir
šiaus.

Miesto išrinktiejiealgų Til
žės bulmistro užtvirtino ant 
10500 markių aut metų.

Tilžėj, ties vokiška ba
žnyčia pradėjo grųžinėti Ne
muno dugnų aut išbandymo 
žemės ir suradimui atsakan
čių vietų statymui stulpų 
naujo geležinio tilto ant 
plianto terp Tilžės ir Taura
gės. koks bus pastatytas vie
toj buvusio ant valčių.

Kelių ministerija prižadė
jo iš iždo paskirti 1200000 
jn^rkių padirbimui elektriš-
kų geležinkelių Klaipėdoj ir 
jos pavietyj. ,

Netoli Klaipėdos, kaime 
Pažingiuose. sudegė klėtys u- 
kininko Petraičio.' Sudegė 
200 šėpelių javų. 3 vežimai 
dobilų. Ugnis užgimė nuo 
padegimo, bet padegėjų ne
sugriebė.

Ant geležinkelio Insrutij 
žandaras sulaikė 12 inetų mo
kintinį Elksnatį iš Neudorfo, 
Pilkalnio paviečio. Pasiro
dė, kad jis savo patėviui pa- 
šlavė mašnele su 105 markėms 
ir išdūmė. Rado dar mašne- 
lėj 101 markę. Kitus pini
gus vaikas ant cigaretų išlei
do.

Dėl karės Maskolijos su 
Japonija Prūsų prekėjai ne 
gali gaut Maskolijoj pirktų 
javų ir kitokių tavorų. ka
dangi randas nuo geležinke
lių paėmė vagonus gabenimui 
kareivių į Azijų.

20 d. vasario už javiis mo
kėjo Tilžėj: už 100 kyliogramų 
kviečių 14.75—16.60 Mk., 
rugių 12.90—14.50 M k., 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 balandžius po 50 pf. Už 
svarų svieste po 0.90—1.30 
Mk. Už tužinų kiaušinių 80 
Pf. Už porų paršelių mo
kėjo po 14—18 Mk. Už pe
nėtas kiaules po 29—33 Mk. 
už centnerį svarumo.

Klaipėdoj mokėjo:užšėpelį 
kviečių K 6.75—7.00 Mk.,.
rugių 5.22—5.50 Mk., miežių 
4.55—4.80 Mk., avižų 2.75— 
3.00 Mk., baltųjų žirnių 7.50 
—8.00 Mk., rainųjų 8.00— 
8.50 Mk., bulvių 1.80—2.00 
Mk. Už 100 svarų šiaudų 
1.60—1.80 Mk., šieno 2.00— 
2.20 M k. Už svarų sviesto - 
1.00—1.10 Mk. Už kapų 
kiaušinių 4.00 Mk. Už porų 
paršų mokėjo po 12 M k. Už 
penėtas kiaules po 30—33 
Mk. už kiekvienų centnerį 
svarumo.

Prūsų Lietuvoj susitvėrė 
lietuviška organizacija po 
vardu „Sandara”. Preziden
tu jos likosi išrinktas p. Stre-
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kyn JakStelių.- Kiti virži- 
niiikai yra: Batre, Plonaitis 

‘ir Sudargaitia.
Pnisų Lietuvoj, Tilžėj ar 

IuFrutyj,bu8 įtaisyti kurčių ir 
nebylių namai. Abudu mie
stai siūlo po 10000 ketvirtai
nių metrų žemės ant pastaty
mo reikalingų triobų. Na
muose ras prieglaudų 100 
kurčių ir nebylių.

Pereituose metuose Prūsų 
Lietuvoj sūdąs nubaudė 14 
ypatų už neteisių prisiegų. 
Skaitlius neteisių prisiegų 
pradeda m&žintiesi, matyt 
žmonės pradeda suprasti svar
bumų prisiegos.

Laike paskutinio Prūsų 
Lietuvoj gyventojų suskaity- 
mo Smeltėje buvo 5069 
ventojai.

Papiškiuose Įiasimire 
niūkė Etlingerienė uuo
dų. Likosi suareštuota kai
po nužiūrėta tarnaitė Mar
kai tikę ir pasodyta į Šilokar- 
čemos kalėjimų.

Kaime Klein Jaegersdorf, 
Insručio pa v..bernas Mačiuks, 
įėjęs rytmetyj į butų, rado 
palubėj pakartų Ūkininkę 
Patomelienę. Greitai uupio- 
vė virvę ir pakartų atgai
vino. Pasirodė, kad jų pa
korė įsiveržę vagiliai kurie iš
sinešė 200 markių rastų 
mieje pinigų. Niekšų 
šiol sugauti nepasisekė.

VyakupaN praloaze.
LiNOfkN, Nebr. čianykštis vys

kupas suspendavo kunigą Murphy 
ir norėjo jį prašalinti nuo parapi
jos ir atimti bažnyčią priešais pa- 
rapijonų norą. Kunigas nepasi
davė, todėl prova perėjo į svietiš
ką sūdą. Sūdąs pripažino vysku
pui tiesą suspenduoti kunigus, bet 
ne pripažino jam tiesos savintiesi 
bažnyčių, ant kurios pastatymo 
nedavė nė cento. Kunigas Mur- 
hpy, priešais vyskupo norą,pildo 
toliau prabašČiaus pareigas, nors 
mišių ir ne laiko.

gy-
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Y pa t i* z kas vaistas uuo nuoma
rio.

Brooklyn, N. Y. Sūnūs Čia- 
nykŠčio fabrikanto, John Peters, 
pereituose metuose bandė nusišauti 
dėl nuomario, kuriuom sirgo. Pa
leido jis sau iš revolverio kulką į 
galvą ir gerai pataikė. Daktarai 
pripažino sužeidimą už mirtiną. 
Vaikinas vienog išgijo ir nup to 
laiko prapuolė ir nuomarius.

Ne lygtu u k esą i
Baltimore, Md. Marylando 

gubernatorius užtvirtino Šteto ties
darių buto užgirtas tiesas, pkgal 
kurias garlaiviai ir geležinkelių 
kompanijos turi parengti atskirus 
ruimus baltveidžiams ir pankuo
tiems pasažierams. Taigi mat 
tiesos padalina ukėsus į skyrius: 
valdančių ir neužkenčiamų. ,O 
vienog, reikalui atėjus, ir nuo ne
kenčiamų reikalauja lygių aukų. 
Tokios mat tiesos pasitaiko kraš
te, kurį mes papratome vadinti 
laisvės ir lygybės kraštu.

ma buvusios tiesos ne daleido už
imti darbininkų algos iki 8 mėne
sių.

I Milwaukee, Wis. 200 lito- 
grafų likosi uuo darbo prašalintų 
užtai, kad jie nesutiko arabiškus 
su darbdaviais daryti kontraktus. 
Tokius asabiŠkus kontraktus davė 
pasirašyti litografams darbda
viai teiposgi St. Louise, Buffalo 
ir Clevelande.

Indianopolis, Ino. Iš prigu
linčių prie anglekasių organizaci
jos 139001) darbininkų, 87000 suti
ko ant numažinimo algų ant5#%, 
o 52000 darbininkų buvo priešin
gų. Daugiausiai reikalaujančių 
Štraiko darbininkų buvo štetė Illi
nois. ’

1 San Francisco, Cal. 75 pri
gulinti į uniją iitografai pakėlė 
Štraiką, kadangi nuo jų darbdaviai 
pareikalavo asabiŠkų kontraktų; 
nepasirašantiems apreiškė, jog bus 
nuo

jų skaitliaus negalima sužinoti. 
Terp jų svarbesnių nesutikimų nė
ra.

Darbai eina čia gerai, tik uždar
biai niekai. Kastynių superintenden
tas siuntinėja pas poną Dievą at
siimti sunkiai uždirbtus pinigus. 
Iš kitur pribuvusiems čia greitai 
duoda darbą. Čianykščiose kasty-

Isz visur

Isz Amerikos
Mas kol Įsek i pabėgėliai.

New York. Atkako čia Ham
burgo pasažierinis garlaivis „Blue- 
cher” ir atgabeno 1765 pasažierius 
trečios kliasos; daugumas tų pasa- 
žierių buvo iš Maskolijos, iš kur 
mat, ypač iš Finlandijos, Lenkijos 
ir Lietuvos, diug vyrų nešdinasi į 
užsienius, kad neteiktų keliauti į 
karę su Japonija. Atkakę užtikri
na, jog Prūsų parubežiuose slepia
si tūkstančiai vyrų, nenorinčių ca
rui padėti dabartinėj karėj, kurie 
stengiasi prasišalinti į užrubežius.

Žeme* Arebęjimai rytuose.

Boston, Mas. Visuos!? ryti
niuose kraštuose Naujos Anglijos 
buvo žemės drebėjimai, kurie, kai
po ne paprasti tuose kraštuose, 
labai išgąsdino gyventojus, bet 
blėdies ne daug pridirbo, kadangi 
buvo ne smarkus.

Nepritaria Maskdlijal.
Dės MoiNes, Ia. Čianykščiame 

šteto tiesdarių bute, pasiuntinys 
Head užmanė dabartinėj karėj 
Maskolijos su Japonija išreikšti 
pritarimą Maskolijai. Tiesdarių 
buto sanariai vienog vienbalsiai 
Heado reikalavimą atmetė; matyt 
tie geriau Maskoliją pažįsta negu 
tūli garbinanti Maskoliją lietdviai.

darbo prašalinti.
Indianopolis, Ind. VirŠinin- 
UnitedMine \Vorkers of Ame- 
apreiškė, jog kalnakasiai 9

kai 
rica 
štetų sutiko ant numažinimo jų al
gų ant 5J4%.

* Tremtom, N. J. Dėl stokos 
reikalavimų prašalino iš Roebling 
Sons Co. drato dirbtuvių 60 mer
ginų. Apskritai, darbai eina Čia 
šiuom tarpu prastai.

* New York. Pakėlė Čia vėl 
štraiką darbininkai dirbanti prie 
triobų statymo; per tai darbai mie
ste prie triobų statymo turėjo pa
siliauti.

5 New York. 20000 mūrininkų 
ir 200 budavonių kalvių suŠtraika- 
vo. Iš viso prie štraiko neužilgio 
pristos 100000 darbininkų.

* Denver, Col. Atėjo čia ži
nia iŠ Tellur^de, jog ginkluoti ka
pitalistų tarnai išvijo iš miesto 100 
prigulinčių į uniją darbininkų.

* Connellsville, Pa. Darbai 
prie kokso pečių eina nuolatai ge
ryn: iŠ 22986 pečių tose aplinkinė
se degė 16520.

’ Pereitą sanvaitę Susienytose 
Valstijose šiaurinės Amerikos bu
vo 103 nusibankrutinimai; Kana
doje jų buvo 17.

r Lakwood, Oh. Darbai eina 
čia gerai; ir iš kitur atkakę darbi
ninkai greitai čia gauna darbą.

čių pilnai. Vakarais sakė pamoks
lus: kun. PlauŠinaitis, Jakštys, 
Žebris ir Staknevičia, buvo vienas 
ir iš išradėjų lietuviškų anarkistų. 
Naudingiausia žmonims pamokslą 
pasakė kun. Zebris. Toks pamok
slas tinka visose lietuviškose baž
nyčiose Amerikoje; matyt da ku
nigui Žebriui rupi gerovė ir pasi
kėlimas lietuvių: jis peikė gerian- nėse yra daug gazų, o kad prie 
čius svaiginančius gėrymus, aiški- darbo priima nepripratusius, tai 
no,kad tuom labiausiai savę žemi- per tai čia pasitaiko tankiai nelai- 
nam svetimtaučių akyse; ragino 
skaityti gerus raštus ir klausyti 
gerų prakalbų.

Kun. Jakščio pamokslas tinka 
kur kitur, o ne bažnyčioj. Jis 
perstatė kaipo baidyklę knygą su 
7 pečečiais; vienas peČėtis tai yra 
nuodėmė tų, kurie su bedieviais 
užsiima, bet koki tie bedieviai, ką 
jie blogo daro, to ne išaiškino; 
matyt pats to nežino.

Abelnai kunigai per pamokslus 
ragino prie išpažinties ir maldų prie 
altoriaus, nuo kurio viską galima 
aptururėti, tiktai reikia mokėti 
melstis, o pats su samčiais per 
bažnyčią eina, metant'ems pinigą 
ištaria „dėkui.”

Parėjęs iŠ bažnyčios, pradėjau 
giliai mislyti, kodėl kunigai teip 
gerai mokydami melstis, nieko nuo 
altoriaus ne gauna, visko nuo 
žmonių reikalauja, net kad bažny-

mės: nepripratę prie darbo uždega 
gazą ir ne tik kad pats sudega, dar 
daug kitų sužeidžia. 15 d. kovo 
atsitiko čia gazo expliosija, kurios 
du darbininkai likosi užmušti, o 
vienas tapo sunkiai sužeistas.

Yra čia dvejos kastynės ant 
dviejų eilių: viršutiniems darbi
ninkams moka po 70c. nuo karo; 
apatiniems mokėjo po 52c. nuo 
karo, bet dabar mokestį numažino, 
tai ne labai kas nori dirbti. Dir
ba čia su mašinoms, bet didelės 
tvarkos nėra: nuėjus rytmetyj prie 
darbo, pasirodo, kad nereikia visų 
darbininkų, todėl pešė grįžta at
gal namon; pirmlaiko darbininkai 
ne žino, kada jiems bus darbas.

M. Kromelis.

II Dėl paskutinių čekų demon
stracijų prieš vokiečius, mieste 
Linz vokiečiai, atpodydami, ne
davė čekiškam skripkoriui, pažį* 
štamam ir Amerijoj Kubelikui, 
duoti koncertą. Kada Kubelik 
pradėjo grajįti, susirinkę lauke vo
kiečiai pakėlė tokį /inksmą, kad 
skripkos balse>ąwtsalės ne buvo 
girdėt. Susirinkę salėj pradėjo 
mėtyti ant soenos, kas jiems į ran
kas papuolė: veidrodžius iš ložių, 
kėdės ir ką tik sugriebti galėjo. 
Kubelik turėjo ' apleisti salę ir su
grįžo į hotelį.

Pasažieriniai Cunard linijos 
garlaiviai parengė staciją pietinės 
Austrijos porte „Fiume.” Au
strijos randas iš iždo paskiria šitai 
linijai po 100000 dol. pašelpos. 
Garlaiviai tie bėgios terp Fiume 
ir Bostono.

Maskoliškas Štabo pulkaunin
kas Salov - likosi kariško- 
sudo ant sušaudymo nusūdy
tas, kadangi jis suteikdavo, žino
ma už pinigus, visokias paslaptis 
maskoliškos kariumenės japonie- 
Čiams.

Negru vyskupas peikia ameriko
nu*.

New York. Negrų vyskupas 
Wiliiam Benjamin Derick kalbina 
negrus neŠdintiesi į Afriką, kadan
gi Amerikoj parvuoti negali nieko 
gero sulaukti, amerikonai nesilai
ko dvasios krikščioniško tikėjimo. 
Negrai karėse liejo kraują už Ame
rikos reikalus,-o užtai amerikonai 
siaurina negrų (icsas.

Per apsirikimą nusinuodino.

Cincinnati, Oh. Gyvenanti Čia 
Danieliaus Bowdle šeimyna nusi- 
nuodino nuo valgio iš kvietinių

jos vyras ir dvi dukterys dar sun
kiai serga. Kadangi tarnaitė ne 
valgė, tai ją suareštavo, bet rodo
si ji ne kalta, kadangi valgį virė 
pati Bowdlenienė, kuri, per apsiri
kimą, paėmė vietoj gerų miltų, 
sutaisytus žiurkėms su nuodais

ISZ
Lietuviszku dirvų

Praszo, kad pakartu.
Albany, N. Y. Šteto guberna

torius gavo raštą nuo sėdinčio 
Sing Sing kalėjime jurininko Bur- 
neks, nusūdyto ant nužudymo už 
užmušimą laivo kapitono Town- 
sendo. Burness prašo gubernato
riaus nužudyti jį, kadangi ant tos 
bausmės jis užsipelnė. Girdi, ad
vokatas be jo žinios atsišaukė 
prašymu numažinti bausmę.

Prairiju gaisrai

Humingfooo, Nf.b. Prairijų 
gaisrai siaučia dar vis Šitose ap
linkinėse. Iki šiol išdegė plotas 
6 mylių pločio ir 12 mylių ilgio; 
kitas išdegęs plotas turi 20 mylių 
ilgio. Reiks trijų metų, kol su
žeis žolė ant išdegusių plotų^ Ug
nyje pražuvo daug gyvulių, gy
ventojai vien su vargu išsigelbėjo, 
daigtų ne įstengė išnešti.

Užtronzko nuo gazo
St. Louis, Mo. Viename 

čianykščiame hotelyj rado ne gy
vus* Edwardą Rėmo ir jo sūnų. 
Abudu užtroško nuo priėjusio į 
kambarį gazo. Mena,kad jie per ne
žinojimą, vietoj užsukti gazą, jį 
vien užputę.

SukuryH.
Dallas, Texas. Aplinkinėse 

miestelio Neyiand užkilęs sūkurys 
daug blėdies pridirbo. Mieste su
griovė su visu daug namų, o da 
daugiau jų drūčiai pagadino. Su
griautuose namuose viena ypata 
hkosi užmušta, o daug tapo ap
kultų. Kiek sūkurys ant faunų 
blėdies pridirbo, apie tai žinių nė
ra.

Eipliozijofl.
Buffalo, N. Y. Ontario 

quit dirbtuvėse atsitiko natnrališ- 
ko gazo expliozija, kuri pagadino 
visą dirbtuvių triobą. Superin
tendentas ir dar viena ypa likosi 
mirtinai sužeistos. Blėdį explio- 
zijos padarytą skaito ant $75000.

Pittsburg, Kas. Crocher Bros 
restauracijoj atsitiko gazo explio- 
zija, kurios 6 ypatos likosi sunkiai 
sužeistas.

Bis-

viso- 
terp- 
vėją

Orlaiviu lenktynes.

St. Louis, Mo. Laike 
svietinės parodos atsibus čia 
tautiškos galinčių lėkti prieš
orlaivių lenktynės ant 10 mylių 
kelio ilgio. Garsus orlaivio išra
dėjas Santos Dumont su savo or
laiviu į Ameriką atkako jau iš Pa
ryžiaus.

Gaisrai.
San Angelo, Tekąs. 

ryj šito miesto siautė gaisras, ku
ris pridirbo blėdies ant 250000 dol.

Princeton, Oh. Sudegė čia 
Morleyo pardavinyčios. Septy
nios ypatos laike to gaisro gana 
sunkiai apdegė.

Milwaukee, Wis. Sudegė čia 
dėžių dirbtuvės „Monitor & Hum- 
mel.” Blėdį gaisro padarytą skai
to ant 100000 dol. _

Vidu-

Iš Nhenectiidy, N. Y.
Lietuvių yra Čia geroka* būrelis; 

daugiausia jų dirba Locomotive 
čia butų išpuošta, klebonija, ir Į Works dirbtuvėse. Trūkstant rei- 
kad žmonės neštų pinigus. Man | kalavimų, darbdaviai darbininkus 
rodosi, kad Dievui pinigai nerei-1 paleidžia nuo darbo, kol ne bus 
kalingi, tiktai kunigams. Musų ' daugiau reikalavimų.
dvasiški vadovai įkalbinėja, buk į Čianyklčiai lietuviai uždirba ge- 
ką kunigas kalba, tą pats Krystus rai: ant sanvaitės po $9.00—25.00. 
o ką jie daro, tą daro Išganytojas ; T aigi ne vienas galėtų Šį tą (išau
tai išpultų: jeigu kunigas kauti ant tautiškų reikalų, bet čia 
pasigeria ir kitaip ne gerai gyve- j norinčių aukauti ant tokių reikalų 
na, tai tą patį ir pats Kristus daro. I nėra, daugelis sako, kad gali gy-

U ima-Lizd venti ir be tokių išmistų.
' nytojus apšaukia anarchistais arba 

IŠ LllWrCIlCO, Mas. i šliuptarniais. Sunku čianykščius
No. 19 „Saulės” patilpo korės- lietuvius iš miego prikelti, kadan- 

pondencija iŠ musų miesto, kurio-; gi čia nėra nė kam budinti, 
je korespondentas sako, buk čia 
yra bedušiai, atsiskyrę nuo parapi
jos, kurie stengėsi į ją įsiskverbti, 
bet parapija jiems prieš nosį užda
rė duris. IŠ tikro buvo čia kitaip, j susirinko svečiai iš Watcrburio:

18 d. gruodžio pereitų metų bu- J. Tareila, J. Kuzmickas ir N. Po
vo susirinkimas, ant kurio čianykš-' sevičiutė; p. Vokietaitis iš New 
tė jaunuomenė paprašė, kad para- i Haveno ir keletas vaikinų ir mer- 
pija daleistų salėj parengti vaka-; ginų. Visi gražiai linksminosi, 
rinę mokyklą. Daugumas pusto- j kalbėdami apie visokius musų tau- 
jo, atsirado vien keli, kurie tvirti- . tiškus reikalus. P. Dulbis ant 
no, kad mums nė jokio mokslo ne Į galo užmanė paaukauti, po kiek 
reikia, užtenka mokėti poterius. į išgalint, ant sušelpimo musų moks- 
Nors daugumas pritarė mokyklai, l ląeivių. Susirinkę užmanymui pri- 
bet sekretorius lenkbernis, kuriam tarė ir sumetė $1.65. Pinigus tuos 
visai nerupi lietuvių gefovė, nuta-Į siunčiame „Aušros” Dr-tei. 
rimo į protokolą neįrašė. Jaunuo-1

Lietuvis.

Iš Bridgeport, Con
9 d. vasario pas J uozapą Dulbį

II Prūsų valdžios iŠ Berlyno išvi
jo 30 maskoliškų studentų, terp 
kurių daug yra moterų ir tai tik 
užtai, kad jie protestavo prieš iš
davinėjimą Maskolijai iš jos dėl 
politiškų priežasčių pabėgusių 
ypatų. Išvytiems studentams pa
likta pora dienų ant išsinešdinimo 
iš Prūsų; jie gali keliauti,kur nori. 
Mat kalinis socialistų pasiuntinių 
ne pasiliko be vaisių: dabar mat 
Prūsų valdžios neišdavinėja bent 
išvytų maskoliškoms valdžioms. 
Iš viso Berlyno universitetą ir 
technišką institutą lanko apie 400 
maskoliškų studentų.

|| Vokietijoj pasimirė Saksų par
lamento pasiuntinysKasenow. Da- 
t»ar atsibuvo rinkimai jo vietoj ki
to, bet ne galėjo iŠ karto nė vieno 
išrinkti, reikia rinkti terp sociali
sto Pinkau ir konservatyvo Zim- 
mermano. Pereituose metuose lie
pos mėnesyj socialistas Raseno* 
gavo 4000 balsų daugiau negu rei
kia; dabar gi socialistų kandidatas 
ne gavo pakaktinai balsų; taigi rei
kia manyti, kad socialistų balsai 
sumažėjo Saksuose.

II Policija mieste Przemysl su
areštavo jiabėgrlį iš maskoliškos 
kariumenės, Kunecą. Jis su savo 
regimentu buvo paskirtas ant iš
siuntimo į Mandžiuriją, bet, neno
rėdamas kariauti su japoniečiais 
pabėgo į Austriją. Kunec užti
krina, jog traukiančius į karę ka
reivius apėmė baimė, daug karei
vių stengiasi pal»ėgti.

na-

II Mieste Emden, vakarinėj Vo
kietijoj, namuose prekėjo Juene- 
mano užgimė gaisras. Ugnyje 
pražuvo ketvertas vaikų ir tarnai
tė, o viena mergaitė, iššokusi per 
langą ant ulyčios, pavojingai apsi- 
kulė.

II Anglijos pakrantėse, netoli 
Portsmoutho, angliškas kariškos 
laivynė* pavandeninis laivas No. 1 
susimušė su pasažieriniu laivu: 
Pavandeninis laivas paskendo ir 
visi ant jo buvę žmonės prigėrė.

II Havanos laikraščiai paduoda, 
buk daug buvusių Kubos kareivių, 
turinčių gauti nuo savo rando pen
sijas, pardavė jas amerikoniškiems 
spekuliantams už dešimtą jų ver
tės dalį.

|| Vokietijoj yra turintis 6550 gy
ventojų miestas Weissenburg. Jo 
gyventojai ne tik nė jokių mokes
čių ne moka, bet gauna dar ant sa
vo reikalų malkas nuo miesto.

II Mieste Agram, pietinėj Austri
joj, terp prilankių ir priešingų 
maskoliams studentų užgimė smar
kios muštynės, kuriose daug stu
dentų likosi sužeistų.

Vieną, tik sanvaitę angliškose 
Indijose nuo maro pasimirė 21300 
žmonių. *

Amerikon Raudonojo Kry žiaus 
I)r-te.

Dalys Raudonojo KryžiausD-ės, 
kurios mieris gelbėti nelaimingus 
lygiai karės, kaip ir sandaros laike, 
yra visuose civilizuotuose kraštuo
se; dalis tokios draugystės yra ir 
Amerikoj; draugystės tos visur go
dojamos,net karės laike priešai jos 
sąnarių neužkabinėja. Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus draugystę 
dabar kaltina už visokius jos vir
šininkų nusidėjimus, daugelį at
statė nuo vietų. Ant nukentėju
sių nuo tvanų Mississippi klonyj 
Amerikos gyventojai sudėjo 1882 
—1884 metų $175000; iš tų pinigų 
tik dalis išdalinta terp nukentėju
sių, kiti nežinia, kur dingo. 1900 
m. ant Galvestono aukų sudėta 
$17341, o ant sušelpimo išdalinta 
tik $4974, kitų nė draugystės ka-' 
s.orius nematė.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Trinidad, Col. Netoli Mayne, 

ant Calorado & Southern geležin
kelio, iššoko iš relių geležinkelio 
trūkis. Lokomotyvą ir 5 vagonai 
nusirito į grabę ir susidaužė, 
ki trukiu važiuojanti trampai 
si užmušti.

Pen- 
liko-

Isz darbo lauko.
1 Chicago, III. Darbininkai 

blekinių dėžių dirbtuvių pralošė 
štraiką; jie nusiuntė delegatus prie 
darbdavių pasiūlyti sugrįžimą 
prie darbo ant senų išlygų.

Žalvario darbininkai štraikuoja 
visokiose dirbtuvėse ir per tai 
daug dirbtuvių reikėjo uždaryti.

T Dės Moines, Ia. Iowos ties
darių butas priėmė „Exemption” 
tiesas, pagal kurias: nuo darbinin
kų algų viską galima užimti, kas 
pereina 40 dol. ant mėnesio. Pir-

Iš Sheboygan. Wk
Kaip kitur, teip ir Čia,kol ne bu

vo kunigo, ne buvo nė vaidų, atsi
radus kun. Ambrazaičiui, atsirado 
ir vaidai. Musų kunigas su vienu 
vyru renka pinigus,bet tikrų rokun- 
dų neišduoda, skaito vien šimtais. 
Laike bažnyčios pašventinimo 
žmonės sumetė diktai pinigų, bet 
kunigas Ambrazaitis ne davė jų 
skaityti, tik nusinešė, namon, o po 
valandai atsinešė ir perskaitė ko
mitetui, jog buvo $77 (reikėjo ko
mitetui pirma suskaityti, neduoti 
be skaitliaus kunigui. Rd.), nieks 
nežino, ar visus parodė; bet ir tų 
nedavė komitetui, tik padalino ši- 
teip: airių kunigui, kuris laike mi
šias,5 dol. kun. Pežai—$8.00, kun. 
Steponavičiui —$8.00,musų gi kle
bonas sau pasilaikė 25 dol., tai li
ko $7.00. ;

Antrą nedėldienį per mišias var
gonavo kun. gaspadinė; jai kuni
gas paskyrė algą 15 dol. ant mė
nesio. Ant mitingo po naujų me
tų kunigas apskaitė, kad gaspadi- 
nei reikia išmokėti 60 dol. Para
pija atsisakė mokėti, paskyrė tik 
po $1.25 ant sanvaitės, bet kuni
gas nenorėjo sutikti, o parapija 
ne norėjo mokėti daugiau. Pas
kui gavome vyrą už 25dol.ant mė
nesio, bet kunigas jį pavarė. Vy
ras sutiko vargonuoti už $1.25 ant 
sanvaitės, bet kunigas jį vėl pava
rė. Kunigas paėmė kitą už 2 dol. 
ir vėl reikėjo mitingų. Ant mitin
go parapijonai pradėjo rėkti, kad 
senas vargamistra geras, kunigas 
pradėjo rėkt ant parapijonų. Tas 
tik dar didesnį triukšmą sukėlė:pa- 
rap. ėjo laukan, šaukdami: „mums 
tavęs nereikia, žiūrėk, kad į 10 
dienų iš čia išvažiuotum.” Atsisa
kė ant toliau mokėti algą (kunigas 
gaudavo po 66 dol. ant mėnesio). 
Rado padarytų be parapijos žinios 
daug skolų. Parapijonai padarė 
vėl mitingą, susirašė 65 vyrai ir iš
siuntė 3 pas vyskupą su skundu 
ant kunigo, jiems buvo pavesta 
pareikalauti kito. Po tam musų 
kunigas buvo išvažiavęs, mes ti
kėjom, kad su visu. Vieną nedėl
dienį musų bažnyčioj dievmaldy- 
stą laikė airys kunigas. Paskui 
kun. Ambrazaitis vėl sugrįžo. Lai
ke mišias, o pamokslas buvo vien 
koliojimai parapijonų. Kaip tie 
nesutikimai pasibaigs, neužilgio 
pamatysime.

— menė v matydama, kad čia daro 
jiems trukdymus, su M. Paltana
vičių pasisamdė ruimą vitiurmie- 
styj ir parengė mokyklą, kur mo
kinasi angliškos kalbos, kuri Ši
tame krašte neatbūtinai kiekvie
nam reikalinga.

13 d. Šio mėnesio vakare Tėvy
nės Mylėtojų Dr-tė parengė pra
kalbas ir dekliamacijas. Kalbėto
jas buvo p. A. Ramanauckas iš 
Bostono, kuris kall>ėjo apie reika
lą mokslo. Priminė apie reikalą 
suorganizuoti pirklystę, kadangi 
dabar mus išnaudoja svetimtaučiai 
ir visoki išgamos. Kvietė visus 
rašytiesi prie Tėvynės Mylėtojų 
Dr-tės.

Po kalbai, Lila Stačiuliauckiutė 
dekliamavo eiles „Miega Lietu
va,” „Slaviškos tautos” ir „Tė
vynės dainos juk malonios.”

Po dekliamacijų kalbėjo p. Pal- 
tanavičia. Jis aiškino pareigas 
žmogaus, kaip reikia gyventi, kaip 
apsisaugoti nuo ligų.

Ant užbaigos Konstancija Ja- 
sinskiutė dekliamavo eitas: „Yra 
šalis, kur upė teka.”

Klausytojai buvo užganėdinti, 
jie gausiais rankų plojimais dėka- 
vojo lygiai kalbėtojams, kaip de- 
kliamatorėms.

Leonarda Akta.

1Š 8o. III.
So. Chicagos lietuviai mažai rū

pinasi apie tautiškus reikalus, 
jiems rupi labiau bažnytiniai. Ku
nigo vienog negalim gaut.

Prasišalinus kun. M.Pežai ir da
bar neturim kunigo.

Kol Šilta buvo,atvažiuodavo kn. 
SteponaviČia iŠ Chicagos, dabar, 
atšalus ir iškalėdojus So. Chicagą, 
ir tas neatvažiuoja daugiau. Už- 
pereitą nedėlią buvo kunigas iš 
Westvilles, pereitą . buvo kunigas 
slovakas.

Mieste Liege, Belgijoj, 
muose policijos komisoriaus 
pliodavo^nežinia keno padėta, pra
gariška mašina. Expliozijos na
mai likosi drūčiai pagadyti. Arti
lerijos majoras Papin mirtinai, o 
Šešios ypatos sužeistas nors sun
kiai bet ne mirtinai; Papinui gi nu
traukė abidvi kojį.

Prie altoriaus.
Pa»ak<>ilma* A. Ecldeno.

Šiaurinėj Prancūzijoj, viename 
mažame kaime toli nuo miesto, 
aš mačiau atsitikimą, kurio nieka
dos ne užmirštu.

Nė joks balsas ne ardė tykumo 
vasaros ryto, nė joks debesėlis ne
dengė dangaus mėlynumo; saulė 
kaitino aplinkui išmėtytus mažus 
namelius, sena gi bažnyčia su sa
vo bokštu buvo Šešėlyj. Ant plia- 
tiaus prieš bažnyčią buvo tyku, 
kaip kad viskas butų išmirę.

Aš žiurėjau į seną šventojo sto- 
vylą, — ant Šventojo pečių kregž
dės sau lizdą sukrovė. Netikėtai

B. J.

Iš Ihipont, Pa. .
Darbai eina čia pusėtinai ir iš 

kitur pribuvusiam nesunku 'gauti 
darbą. Uždirbame ant mėnesio 
po 45—55 dol.

Lietuvių yra čia 5 Šeimynos ir 
keli pavieni; merginos, nėra nė 
vienos. Lietuviškų laikraščių a- 
teina čia mažai: vienas egz. ^Lie
tuvos” ir vienas „Saulės.”

Jurgis Žalionis.

V. Dzūkelis.

Iš S- Boston, Mas.
Dienose 7, 8, 9, ir 10 kovo atsi

buvo 40 vai. maldos su atlaidais 
bažnyčioje kun. Žilinsko, (tą baž
nyčią kun. Žilinskas pasamdęs 
ant metų). Žmonių kiekvieną 
vakarą buvo pilna, visos sėdynės 
(per 1000) užimtos ir da stovin-

P. A. Čižas.

Iš New Haven, Conn.
6 kovo susiorganizavo čia Lie

tuviškas Neprigulmingas Kliubas. 
Išsyk prisirašė 19 sąnarių. Gali
ma tikėti, kad su laiku prisirašys 
ir daugiau. Kliubas buvo reika
lingas, nes iki šiol kittaučiai vis 
laikė lietuvius už lenkus. Yra čia 
lietuviai suprantanti ir apie politi
ką, žinanti kokią naudą atneša 
kliubas, bet daugumas nieko 
nesupranta, nekurie laiko ir Kliu- 
bą už įnagį šliupo. Jeigu susior
ganizuoja kokia draugystė, ar kliu
bas, jeigu nenešioja kokio švento
jo vardą, tai jiems vis rodosi be
dieviška. Dėlto mums nėra ką 
nusiminti. Pereituose metuose 
triubijo visi,kaip iš dūdų,kada su
sitvėrė Vitauto Dr-tė, teip dabar 
šaukia jog ir Kliubas yra bedieviš
kas. Galima tikėtis, kad su laiku 
ir pas mus bus geriau. Yra čia ir 
gerokai išsilavinusių protiš
kai; toki galėtų pakelti kitus lietu
vius, bet nelaime arielkėlė žmogų 
sunaikina, sunaikina jo pajiegas, 
pažemina ne tik pavienias y patas, 
bet visą tautą, prie kurios girtuo
kliaujanti priguli. Ar ne geriaus bu
tų, jeigu lietuviai atliekamą laiką 
apverstų ant pasiskaitymo moks
liškų knygų ir laikraščių?

Uodas.

Iš Henry, W. Va.
Lietuvių yra čia 6 šeimynos, o 

pavienių diktas būrelis, bet tikro

RcdakcHos aUnkymai.
Keleiviui. Aprašyme nieko vi

suomenę apeinančio nėra, todėl 
talpinti į laikraštį ne galima.

Plymouthiečiui. Ne verta mi
nėti, ką jaunuomenė arba kas iš jų 
ką pliauškia. Dalis juk jau 
patilpo apie jos darbus ir to už
tenka. Ji buvo sykį nupeikta, o 
jeigu to nesupranta, tai ir nuolati
niai rašymai apie tuos pačius dar
bus jų nepataisys. Varyti ginčus 
gaila laiko, jeigu ne gerai daranti 
nenori susiprasti.

New Yorko korespondentams. 
Kadangi dėl pagarsinimo apie mir
tį a. a. Homoleckio užgimė nesu
tikimai; dėlto gauname net naudin
gus pamokinimus apie redaktorių 
pareigas ir koliojimus, tai ant ap
sisaugojimo nuo to, priversti esa
me ne talpinti daugiau raštų apie 
tą atsitikimą. Kad išvengti kolio- 
jimų ir netinkančių, be pamato pa
mokinimų, kito, kelio ne matome. 
Dabar apie tą atsitikimą gavome 
kelias korespondencijas ir kiek
vienas rašo kitaip. Geriau miru
sius palikti ramybėj, tegul nors 
mirtis terp mus vaidų ne didina; 
jų terp mus yra ir be to daugiau, 
negu reikia; mes vaidijamėsi net 
ten, kur priežasčių vaidams nėra. 
Kad redakcijos neperkreiptų atsių
stų raštų, reikia juos rašyti gerai, 
arba bent mislį suprantamai, aiš
kiai išreikšti.

P. Roč. Angliškas laikraštis 
aprašo senus atsitikimus; dabar at
kartoti tą, apie ką ir „Žvaigždė” 
jau saviškai aprašė, ne paranku. 
Laikraščiams seni vietiniai atsiti
kimai netinka. Tuojaus butų ge
ri, dabar talpinti tą per vėlu.

Ii Angliško rando pietinės Afri
kos komisoriuš Milner uždraudė _—----- F ---------- ——
garsiam Londono laikraštininkui aš pamačiau vieną žingeidžią ypa- 
Steadui važinėti po buvusias būrų tą, į dvasią panašią moteriškę bal- 
republikas ir tirinėti išsidirbusius . tuose rūbuose su ilga balta uždan- 
po karei prietikius. Mat Stead ga ant baltų pražilusių plaukų, su 
neslėpė teisybės, o ji piktai da-; kvietkų bukietu rankoj.
rantiems visada ne maloni; Milnėrj Greitais, lengvais žingsniais, ne
gi ne priguli prie pagirtinai ir tei- j paisydama ant saulės spindulių, 

žengė ant pliačiaus. Jos pasikru- 
tinimai reiškė džiaugsmą. Manęs 
nepatėmijusi, ji žengė toliau ir 
mačiau pageltusį veidą vaikiško 
ižveizdžio, su džiaugsmu žibančio
se akyse, žili plaukai buvo užraity
ti; per atidarytas lupas matyt bu
vo; kad žanduose truko daugelio 
dantų.

Nudžiugęs, žengiau aŠ paskui į 
bažnyčią, kur įėjo ir žingeidi pa
naši į dvasia ypata. Palengvais 
žingsniais, neatsižiurėdama, prisi
artino prie altoriaus, atsiklaupė 
apačioj ir visa pasilenkė.

Aš žiurėjau iš tolo į tą žingei
džią moterį. Nakties tykumą vieš
patavo visoje bažnyčioje. Tykju- 
mą tą suardė varpo balsas apreiš
kiantis >4 dvyliktos. Praskambėjus 
paskutiniam varpo gaudimui, vėl 
tyku buvo bažnyčioj.

Moteriškė pertraukė maldą. Ji 
pakele galvą, nekantriai sujudėjo. 
Toj valandoj sugiržgdėjo raktas 
zokristijos duryse, durįs atsidarė, 
per jas išėjo senas kunigas su ap
valiu veidu, baltais kaip sniegas 
plaukais, prisiartino prie klūpan
čios moteriškės. Jis neturėjo nė 
kamzos, nė stulos ant sunešiotų

singai besielgiančių angliškų urėd- 
ninkų.

i Austrijos tvirtynėj Przemysl 
valdžios suareštavo piešėją Kačo- 
rą, kuris pardavė maskoliams 
tvirtynės plianus- Argi masko
liams neužtenka vienos karės, kuri 
nežinia dar, kaip gali pasibaigti? 
Ar jie dabar jau rengiasi į karę su 
kitu kaimynų, su Austrija?

II Tarybos terp Maskolijos ir 
Vokietijos muitų reikaluose apsi
stojo. Maskolija reikalavo numa
žinimo muitų ant žemdarbiškų 
produktų, gabenamų į Vokietiją, 
bet ant to Vokietijos randas ne su
tiko. Maskolija todėl atsisakė 
numažinti muitus ant Vokietijos 
išdirbinių.

||• Maskoliškas pasiuntinys Cas- 
sini pranešė Amerikos randai, jog 
Kvantung jūrių kojoje likosi padė
tos minos. Todėl visi atplaukian
ti laivai turi sustoti 6 mylias nuo 
užtakos, parodyti kokios tautystės 
yra laivai. Potam gaus jie vedė
ją, kuris įves į paskirtą vietą.

|| Anglijos pakrantėse susimušė 
pasažierinis garlaivys „NewYork” 
su vežančiu į Indijas 500 angliškų 
kareivių garlaiviu „Assaye.” A- 
budu laivai likosi drūčiai pagady
ti,bet įstengė dar-nuplaukti į Sout- 
bampton, kur jie turės būt patai-.syti.

, drabužių. Dabar pasikėlė klupo- 
I j ant i ir numetė uždangą nuo veido

II į Lvovą atėjo žinia, lAik War- 
šavoj likosi suareštuotas ir sušau
dytas štabo pulkauninkas Leont
jeva už tai, kad jis vienai svetimai 
viešpatystei pardavė surašą vardų 
visų paslaptų maskoliškų šnipų, 
esančių tfžrubežiuose.

|| 19 d. kovo, Švento Juozapo 
dienoj, Ryme su didelėms iškil
mėms apvaikščiojo varduves da
bartinio popiežiaus Piaus X. Mat 
jo tikras vardas'yra Juozapas, var
dą Piaus jis priėmė tik kaipo po
piežius.

II Dėl užgimusios su Japonija 
karės, Maskolijbj trūksta arbatos: 
laivais jos negalima privežti, ga
benti iš Chinų geležinkeliu teipos- 
gi ne galima, kadangi Siberijos 
geležinkelis dabar prekėjų siunti
nių ne priima.

į užpakalį.
— Aš atėjau pirma, malonus tė

ve — pasakė ji bailiu balsu. — Jis 
ateis tuojau.

—- Ne, mano vaike, aš bijau, 
man rodosi, jis šiądien neateis — 
atsakė kunigas raminančiu balsu.

— Bet šiądien yra ta diena, ku
rios mudu teip ilgai laukeva, oi, 
teip ilgai. Jis tuojaus bus čia.

— Aš netikiu — atsakė kunigas.
— Bet aš žinau. J is pats tą 

dieną išsirinko. Vakar jis atnešė 
man kvietkas, kurias aš turiu ran
koj, ir atsitolindamas, pasakė, kad 
tai paskutinį kartą.

— Tai ir buvo paskutinį kartą, 
Mariuk, paskutinį kartą.

Ji tylėjo ir matyt buvo, kad ku
nigo žodžių nesuprato.

— Eik namon, vaikeli, pasakė 
kunigas.

— Kur jis gali būti? — klausė 
ji neramiu balsu.

— Ar tu nežinai, Mariuk? Tai 
Dievo valia, kad jis neateina.

— Dievo valia? — pertraukė ji, 
klausdama. — Bet jis manę myli 
ir aš jį myliu — oi, kaip aš jį my
liu, labiau negu viską ant svieto!

— Tu jį pamatysi, mielas vaike
li, gal jau neužilgio, bet ne čia — 
pasakė kunigas drebančiu balsu.

— Betgi čia — čia — čia — at
sakė ji su persitikrinimu. — Jis 
vakar vakare pasakė, jog susitik- 
siva šiądien prie altoriaus ir dau
giau nepersiskirsiva. Aš žinau, 
kad jis manęs ne apleis. Jei šią
dien neateis, tai ateis vėliau ir aš 
turiu laukti, laukti. Aš užlaiky
siu jam meilę, teip karštai mano 
širdyj.

— Mielskie Dievo, mano vaike
li, o jis tau duos nuraminimą — 
pasakė raminančiu balsu senas ku
nigas.

— Musų šliubas turi juk atsibū
ti pėtnyčioj. Šiądien pėtnyČia,tė
veli. Kas gi stabdo? Kas laiko 
jį? — klausė su ašaromis. — Jeigu 
jis Šiądien neateis, be abejonės 
ateis kitą pėtnyčią.

— Tu turi dabar eiti namon — 
atsakė kunigas.

— čia teip tuščia — atsakė ji su 
nusiminimu.

— Tegul Dievas tavę nuramina 
— pasakė kunigas ir ties moteriš
kės galva padarė kryžiaus ženklą. ,

Moteriškė pasikėlė ir palengva 
apleido bažnyčią.

Aš išėjau paskui ant pliaciaus ir 
pamačiau, kaip ji prapuolė vienoje 
Šalinėj gatvėj.

Tuom tarpu pamačiau kunigą, 
išeinant iš bažnyčios. Musų akys 
susitiko ir aš jį pasveikinau. Pa
sakęs porą žodžių, aš paklausiau 
apie nelaimingą moteriškę, kurią 
aš ką tik mačiau nuotakos drabu
žiuose.

— Nelaiminga Marė — atsakė 
liūdnai kunigas. — Aš ją pažino
jau nuo mažens.

— Ar ji vis tokia buvo?
— Ne, o ne. Buvo tai baisus 

atsitikimas, kuris jai protą atėmė. 
Ji buvo graži ir turėjo daug garbin
tojų, iš kurių ypač vienas ją labai 
mylėjo. Ji su juom draugavo, bet 
jo nemylėjo. Ji mylėjo jauną ūki
ninką vardu Belmont ir jis ją. 
Nuo to laiko praėjo dvidešimts 
penki metai; tąsyk ji turėjo aštuo- 
nioliką. Abiejų tėvai su išsirinki
mu vaikų Šutiko — traukė toliau 
kunigas — vestuvių diena buvo 
paskirta. Aš turėjau šliubą duo
ti. Ak, mielas pone, nors aš šim
tą metų gyvenčiau, to atsitikimo 
aš neužmiršiu. Marės draugai pa
puošė puikiai bažnyčią; visi ją pa
žinojo, visi mylėjo ir geidė jai lai
mės.

AŠ buvau zokristijoj ir laukiau. 
Buvo pusė dvyliktos — taigi lai
kas, kuriame turėjo būt duotas 
šliubas. Jaunikio dar nebuvo. AŠ 
išgirdau kokį ten sujudimą bažny
čioj. įėjau į vidų. Marė ir jos 
pamergės, baltuose drabužiuose 
žiurėjo laukan. Marė buvo nu
siminusi, kad Belmont neateina. 
Mes visi to negalėjome suprasti, 
bet jis turi ateiti; kiekvieną išgir
stą žingsnį mes laikėm už jo žings
nį, kurio nieks gyvas ne galėjo jau 
girdėti.

AŠ mačiau, kad Marę apima bai
mė. Visi nutilo, rodėsi, lyg kad 
mirtis į tarpą musų atėjo, lyg kad 
ji butų arti altoriaus. Jaunamartė 
pradėjo drebėti, atkreipė akis į 
manę, lyg norėdama prašyti, kad 
aš baisią nelaimę, naikinančią jos 
gyvenimo pavasarį, prašalinčiau.

Po kokiam laikui, kuris mums 
rodėsi amžiais, išmušė trįs bertai- 
niai dvyliktos; susirinkusius baž
nyčioj apėmė baimė,žiurėjo į viens 
kitą, laukianti gi jaunikio jauna
martė pabalo, veidas jos išrodė 
teip baltas, kaip jos šliubiniai dra
bužiai.

Laukiant mums terp baimės ir 
vilties, išgirdom prieš bažnyčią 
greitus žingsnius, paskui išgirdo
me balsus, moteries riksmą ir pas
kui aiškius žodžius: „Mielaširdin- 
gas Dieve! gelbėk juos.” Ir to
liau kalbas stovinčių žmonių, jog 
Belmont likosi užmuštas.

— Ar atsitiko nelaimė? — pa
klausiau.

— Ne, jis likosi užmuštas.
— Ar užmušė jį kitas į merginą 

įsi mile j ęs?
— Teip. Einant jam su tėvais į 

bažnyčią, jo rivalius puolė ant jo 
ir su peiliu perdūrė širdį. Nuo to 
Belmont ant vietos numirė. Ma
rė išgirdo apie tai pirma negu aš. 
AŠ mačiau, kaip ji pakilo ir su bai
siu juoku išbėgo iš bažnyčios. 
Nuo to laiko ji nustojo proto. Nuo 
to laiko nieko jai nėra ant svieto. 
Kada pasimirė tėvai, ji to ne jau
tė; ne jautė nė kada pasimirė-«psi- 
vedusi sesuo. Ji turi ašaras tik 
sau; jos draugai ir pažįstami mirė 
viens po kitam, ji to ne patėmijo. 
Dabar užlaiko ją raiščius.

— Ir iki Šiol ji savo jaunikio ne
užmiršo?^— paklausiau aš.

— Ne. Per tuos ilgus metus, 
kas pėtnyčią,be jokio išėmimo, 
dosi ji į nuotakos drabužius ir an 
pusės dvyliktos eina į bažnyčią 
tikėdama patikti ten savo jaunikį. 
Iš pradžių žmonės stengėsi perti 
krinti, bet tas buvo be vaisiaus.

— Vargšė, netaiminga žmona 
kalbėjau.

— Kaip tik man laikas daleidžia, 
randu aš ją vis čia — traukė to-i 
liau kunigas. — Ir kiekvieną kartą^M 
atsikartoja tas pats, ką Šiądien Ta-^H 
mista matei. Jeigu jos viltis ne-»- 
butų teip tvirta, širdis seniai butų^H 
plyšusi. Kitose dienose ji rengia-^® 
si prie to, kas būva pėtnyčioj. 
Nieks ir niekada neįstengė perti-^H 
krinti, kad Belmont ne gyvas. Ir 
aŠ viliuosi iš tikros širdies, — trau- 
kė kunigas, — kad Dievas savo 
gerybėj suves ją su jos numylėtu. 
Kad tas galėtų greitai atsitikti, 
kadangi čia ant žemės ji ne turi | 
nė jokios ramybės. '
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Grėkas su plovei u m.

Apart to, neturtingiems Atėnų žmonėms 
iš iždo išduodavo visokias dovanas ir pašel- 
pų. Kartais jiems dalydavo duonų, atvežtų 
ir pirktų už visotinus pinigus. Nuolatai jie 
gaudavo uždykų bilietus į teatrinius parody
mus tokiu budu, jog už šituos bilietus užmo
kėdavo iš iždo pri taisytojam s spektaklių. 
Paskui daugumas atėniečių užsiėmę buvo so
duose, paeiliui apsimainant po kelis šimtus 
žmonių. Per laikų dalyvavimo sude jie iš 
iždo apturėdavo kasdieninį užlaikymų. Ka
dangi atėniškas iždas pasidarydavo iš talki- 
nįkų mokesčių, tai išeidavo, kad talkinįkai 
tapo atėniečių padonais, įnamiais, o atėnie
čiai jų ponais.

Kasdieninis užlaikymas, kų valstietis gau
davo iš iždo, buvo, po teisybės, nedidelis. 
Bet ir reikalavimai jo tankiai buvo visai 
menki. Biltas oras pavelijo grekui devėt pa
prasčiausių apsivilkimų: marškinius, ploščius 
iš ketvirtoto audeklo kųsnio ir parištus pa
dus. Tankiai jis iš namų išeidavo plikom 
kojom, vienplaukis; didesnę dienos pusę pra
leisdavo jis ant oro. Pas prastų žmogų na
mai buvo angšti, šeip-tei p pastatyti, beveik 
be meblių. Valgiuose ir gėriuose žmonės 
buvo neišlepinti: grekui užtekdavo perdien 
suvalgyti saujų alyvų ir sardinų.

Žmonių suėjimai. Skaitlius atėniškų 
valstiečių buvo mažas, sulyginant su pado- 
nimis: anų buvo 20-30 kartų mažiau, neg 

mieste tikrais valstiečiais

Skaitlius atėniškų

Santaikos dievė su turtin
gumo dievaičiu, grėkų 
moteriškės rūbuose.

tėvų-valstiečių; visi kiškaitės! tiktai vaikai 
ti, kaip ten ilgai nebūtų gyvenę Atėnuose, 
pasilikdavo tiktai „gyventojais”: jie nieko 
negaudavo iš iždo; jų balso nesi klausdavo 
dalykuose, visų miestu apeinančiuose.

Visi valstiečiai galėjo ateit į žmonių suėji
mu pasiklausyt ir pasakyt savo nuomonę, pa
duot balsų prie nusprendimų. Bet nevisi 
kaskart ateidavo. Neparanku buvo vaikš
čiot ūkininkams tolimų kaimų. Daugiausia 
ateidavo gyventojai Atėnų ir uosto, perk- 
mainiai, jūrini kai, miesto namų gaspadoriai.. 
Paprastai susirinkdavo apie 5-8 tūkstančių* 
Žmonių suėjimai tankiai atsitikdavo, kasmet 
40-50 kartų.

Pirm to, kaip visus žmones surinkt, daly
kus apsvarstydavo Rodą iš išrinktųjų žmo
nių. Tai buvo išrinktiejie nuo sodžių ir 
miesto dalių: jų būdavo 500. Rodą iš 500 
apsvarstinėdavo visokias kiekvienos bylos 
smulkmenas, kurių negalima buvo apmislyt 
dideliame suėjime iš kelių tūkstančių žmo
nių. Ji nuspręsdavo, kokias bylas perstatyt 
žmonėms. Rodą prižiūrėdavo iždo įplaukas 
bei išlaidas. Jai žinių duodavo apie visas 
svarbias naujienas, kurios ateidavo iš visokių 
viešpatystės kampų.

Senobėj tokioj rodoj buvo vieni bajorai. 
Paskui, nuo laikų Solono, į rodų įleisdavo 
turtingus perkmainius. Dabar, laikuose 
Thėmistoklo ir Pėriklo, rodoj galėjo sėdėt pa
prasti ir neturtingi žmonės. Juos maitino iš 
iždo, jiems išmokėdavo kasdieninį užlaiky
mų.

Žmonių suėjimuose buvo pritaisyti mūri
niai suolai palaipomis; tokia vieta panaši bu
vo į didelį cirkų. Pradėdavo nuo aukų, pra
keikdavo kiekvienų, kas butų užsimanęs ap
gaut žmonis. Tiktai gražioj dienoj galėjo 
atsieit suėjimas. Griausmas, saulės užtemi
mas, net ir paprastas lietus skaitėsi blogu 
ženklu dievų, ir žmonis tuomet paleisdavo. 
Suėjime visi sėdėjo. Garsintojas apskelbda
vo bylų, kurių jau rodą apsvarsčiusi buvo ir 
kurių reikėjo nuspręst žmonėms.

Štai pavyzdis. Bpartiečiai užstojo už 
kaimynaujantį su Attika miestų, kuriam atė
niečiai uždraudę buvo vežt Atėnuosna pirki
nius. Byla, ant pažiūros, buvo nesvarbi; bet 
terp Spartos ir Atėnų seniai jau buvo tyli 
neapykanta, ir daugelis numanė, kad spar- 
tiečiai tik jieško priežasties karei apskelbt.

Kiekvienas valstietis,, jeigu tiktai nebuvo 
užtėmyta nieko blogo apie jį, galėjo pasakyt 
savo nuomonę. Norįs kalbėt, užeidavo ant 
pastolio viduryj ir, bekalbant, ant galvos už
sidėdavo vainikų. Nurodytame atsitikime 
keli vyrai kalbėjo, kad geriau nusileist prieš 
spartiečius ir atvirai su jais nesipešt. Spar- 
tieČiai visados gali pereit sųsmukų ir išpu- 
styt Attikų; atėniečiai negali jiems nieko pa
daryt per karę. Kiti ginčijosi, kad apsileist 
spartiečiams didelis nusižeminimas; spartie- 
čiai pradės iš naujo dar daugiau reikalaut, ir 
vis tiek prisieis su jais kariaut. Abi pusi 
suėjime ilgai kalbėjo ir negalėjo perkalbėt 
viena antros; dangumas žmonių abejojo ir 
laukė, kų pasakys tas, kurs tiek jau kartų 
davinėjęs buvo išmintingas patarmes.

Išeina Pėrikles. Jis jau ankščiau apsvar
stė bylų su savo draugais ir šalinįkais; jie iš 
savo pusių kalbėjo terp savo pažįstamų ir pa
traukė daugelį prie savo nuomonės. Atsitin
ka žmonės, kurie pripratę susieit krūvon ir 
susitart; jie iš augšto susikalbėję buvo, už 
kų savo balsus paduot, Bet labai daug per
tikrina savo kalba Perikles. Jis tvirtina, 
kad karės su spartiečiais nėr ko baidytis; pas 
priešus nėr nė pinigų, nė laivų; ant juros jie 
visai silpni. Tenaikina Attikų, juk ne žmo
nės žemei tarnauja, o žemė — žmonėms. Mes 

.visi galim sutilpt už sostapilio ir uosto mūrų.

Savo laivais mes daug blogo Į>adary8ini prie 
šų pakraščiams.

Jam pabaigus, niekas nebnori kalbėt V i* 
si supranta, kad geriau nepasakysi. Kas su 
Pčriklu nesutinka, jaučia, kad jau nebgali- 
ma kitų patrauki prie savęs. Metas jau bal
suot; kad negaišintų atsakymai, liepia iškelt 
rankas už viemį ar antr$ nuomonę. V yre- 
snybė klausia, kas mano nusileisti prieš spar- 
tiečius. Iškelia rankas daugiausia dvarpo
niai ir ukinikai, kurie bijosi ištrėmimo šalies 
atėjus spartiečiams; iškeltos rankos suskai
tytos. Paskui jie nuleidžia rankas. Dabar 
klausia, kas prieš nuolankumu ir, per tai, už 
karę su spartiečiais? Iškelia raukas pmno* 
nįkai, pirkliai, jurinįkai, daugumas miesto 
gyventojų. Juos ir-gi suskaito ir pasirodo, 
kad jų kurkas daugiau, neg pirmųjų (pvz., 
pirmųjų 2000, antrųjų 4000). Tokiu budu, 
antroji nuomonė gavo viršų. Nuspręsta aš
triai atsakyt spartiečiams ir rengtis į karę.

Norįs kalbėt tokiame suėjime, turėjo gerai 
išmokt kalbėt; reikėjo mokėt ir pritraukt ir 
pertikrint klausytojus. Terp jų buvo daug 
nemokytų žmonių, bet bevaikščiojant ant su
ėjimų, jie priprasdavo ilgai ir gerai prisi- 
klausinėt kalboms ir apsvarstyt nurodymus.

Žmonių sūdąs. Žmonės dabar perkrati
nėjo ir daugumų bylų ir apkaltinimų. Ar 
prasikaltimas mieste atsitiko, ar skundėsi 
viens ant kito talkinįkai, ar kų kaltino už už- 
gavimų dievų arba peržengimų tiesų, byla 
ėjo žmonių sudan. Slidžios beveik kasdien 
susirinkdavo.

Sudžias išrinkdavo iš visų valstiečių, tu
rinčių nemažiau 30 metų; jie sudijo paeiliui 
po 200, 500 ir daugiau vyrų. Pradžioj kiek
vienų metų jie prislėgdavo, kad sūdys pagal 
įstatymus, žmonių nusprendimus ir sųžinę, 
nežiūrint, ar tai draugas bus, ar priešas; jie 
pridėdavo, kad, prisiegai pasirodžius netei
singa, turint pulti nelaimė ant jų pačių ir jų 
giminės. Prisiekusiejie sudžios ateidavo sūdo 
namuosna ant didžiosios turgavietės su laz
domis, senobiniu valdžios ženklu. Sūdąs 
prasidėdavo iškilminga dievmaldyste. Su
džios sėdėjo už grotų, bet prie grotų galėjo 
prieit žmonės ir prisiklausinėt sudui.

Musų laikuos* ant sūdo apkaltina proku
roras, t. y. urėdninkas, valdžios pastatytas. 
Atėnuose ant sūdo kaltint bent kas išeidavo; 
jeigu apkaltinimas mažai panašus buvo į tei 
sybę ir beveik niekas iš sudžių ne prisidėda
vo prie kaltintojo, tai jį patį nubausdavo. 
Kaltinamas gindavosi jiats, ar pasiimdavo aj>- 
ginejų. Kaip žmonės suėjimuose, tėip ir su
džios ilgai ir smulkiai išklausinėdavo abi pu
si.

Svarbiausiu daigtu slidžioms buvo nu
spręst, kaltas ar nekaltas kaltinamas. Svar
biuose atsitikimuose slaptai balsuodavo: 
kiekvienas dėjo galkutę ar išteisinimo arba 
apkaltinimo indan: daugumas ženklelių vie
name ar antrame inde nuspręsdavo bylų. 
Ant nusprendimo prisiekusiųjų negalėjo būt 
skundo: tai buvo galutinas nusprendimas 
tautos, valstijos.

Nauji suopročiai apie dievus. Kaip ftits 
naujas sūdąs Atėnuose ne^ianasus buvo į se
nobinį kerštų, teip ir suopračiai apie dievus 
tapo nepanašus į senobinį tikėjimų. Praliet 
kraujų žmogaus, prisisavini svetimų daigtų 
dabar skaitėsi blogu darbu, kalte, nuodėme. 
Dievai teip uždraudžia daryt, manė dabar 
žmonės. Nieko nenuslėpei nuo Dzeuso: jo 
duktė Dikė (t. y. Teisybė-Atkeršintoja) pa
rodo jam visas skriaudas ir neteisybes ant že
mės. Negali išsisukt nuo dievų rūstybės 
piktas ir neteisingas žmogus; jeigu nuodėmė 
perdidi, tai dievai baus ir jo ainius. Patįs 
dievai šventi ir nekalti; augs ta i jie iškilo ant 
žmonių ir nėr pas juos žmoniškų silpnybių ir 
trukumų. Seniau Dzeus perstatomas buvo 
kaipo valdytojas griausmo, kurs riejosi su 
kitais dievais, ant pikto galėjo apverst savo 
galybę. Dabargi Dzeuš Skaitėsi išminties 
kupinu viešpačiu visos pasaulės; viskas da
rosi per išmintingus jo nurodymus.

Ar aukNAs auga?
Kaip kiti mineralai, teip ir auk

sas prie atsakančių sanlygų gali 
pasididinti, taigi augti. Tas yra 
žingeidžių labai apsireiškimu. 
Kaip ir kodėl didumas aukso Šmo
to pasididina, mes to nežinome, 
žinome vien, kad toks pasididini- 
mas atsakančiose sanlygose pasi
taiko.

Patėmyta jau diktai atsitikimų, 
kad aukso šmotas kalnuose pasidi
dina, jeigu ilgai kastynių vandenyj 
guli. Vienas toks pasididinąs auk
so šmotelis yra Californijos šteto 
muzejuj; jis išimtas iš Camstock 
aukso kastynių.

Galima manyti, jog uolose, pies- 
koj, kvarco gyslose auksas be per- 
stojimo tveriasi, jeigu tik sanlygos 
tokį besidarymą daleidžia. Gaila 
vien, kad apie tas sanlygas, kokio
se darosi auksas, nieko artesnio 
nežinome ir per tai nieko nežino
me apie tai, ko reikia, kad auksas 
darytųsi. Jeigu tą žinotume, tai 
be abejonės' pats stengtumėmės 
daugiau aukso pridirbti, negu jo 
reikia. Tiek žinome, kad pasiditįi- 
nimas aukso grūdelių atsibūva ly
giai mechanišku kaip ir chemišku 

| keliu ir kad auksas, pirma negu 
pastojo tokiu, kokiu jį matome, 
buvo kitokiame pavidale. Kaip 
koks vanduo, tekantis ant žemės 
paviršiaus ar tai pavidale upių, ar 
Šaltinių, turi tokias medegas, iŠ 
kokių atsakančiose sanlygose da
rosi auksas; ar tas atsakančias 
sanlygas gimdo elektriška, chemiš
ka, ar kitokia pajiega, to mes ne
žinome, todėl ir negalime pagal 
savo norą dauginti aukso nė že
mės viduriuose, nė tam tikrose 
dirbtuvėse. Jąu seniai patėmijo, 
kad trupiniai, kokius randa aukso 
plovinyčiose, ne paeina nuo kvar
co, bet vandenų padirbti. Žingei
džių yra tas, kad viduryj tokio 
grūdelio yra visada mažutėlis grū
delis geležies, aplink kurį renkasi 
auksas, taigi čia matyt tas, ką ma
tome prie elektriško platiravimo 
visokių daigtų.

Taigi tiek dabar žinome,kad auk
sas dididasi, jis darosi ir dabar že
mės viduriuose, bet nežinome mes 
kokių reikia sanlygų, kad jis dary
tųsi, todėl pats prie to darbo ne
galime gamtos užvaduoti.

Girtuokliu GadiinkoH ir kiton 
apie girtuoklystę dainon. Kurnu 
g<* Paniazgy nietiK. Bitėnai, 1903 
ui. 4M pusi

Apart Gadzinkų, telpa čia ir ki
tokios dainos apie, girtuoklius, pa
rašytos knygutės autoriaus ir kitų; 
iŠ viso yra čia 18 dainų apie degti
ną ir girtuokliavimus. Dainos hu- 
tnoristiško turinio. Išleistojas, sa
vo atsiliepime ps^ako, kad tos dai
nos tiek vertos, ką ,,gorčius ariel
kos." Gal knygutės vertė dar di
desnė: geriau ją skaityti, negu ger
ti degtiną.

Davatkų Gadilukoe ir ezeip 
linksmos dainoM. Nurengė Liepų 
kas Antra lakia. Bitėnai. 1903 
iii. 4N pusi.

Pirmoje „Gadžinkų" knygutėj 
telpa humoristiškos eilės apie deg
tiną ir girtuoklius, Šitoje gi tokios 
jau eilės ir dainos apie davatkas, 
kurių net per daug Lietuvoj pri
siveisė. Yra tai antra laida. Tei
sybė, telpa knygutėj dainos au
toriaus parašytos, bet yra ir per- 
spaudintos, kitų parašytos, kaip 
antai perspaudintos iš ,,Naujie
nų." Nors eilės ir ne geriausios, 
bet vertos perskaitymo; nuo hu- 
moristiŠkų nė nesireikalauja geru
mo, bet kiekvienas reikalauja, kad 
jos juokintų skaitytoją. Eilės tos 
savo užduotą atlieka.

Mes — vie-

barbariškos 
įgyvendinki- 
laisvę.* Mo- 

terįs tebūna musų nevergėmis tik
draugėmis. Tegimdo jos ne kuni
gus, ponus bei karalius,tik mokin
tojus. artistus, gamtažinius. A- 
žuot bažnyčių, bastilijų ir kartu
vių, mes rengkime mokyklas, kny
gynus, teatrus. Ažuot kariškų 
balsų tegaudžia arfos, skripkos, 
triubos. Ažuot verguvės, terio- 
nybių ir žmogžudysčių, tevieši 
laisvė, tiesa, meilė!

Taigi mislykime, mokinkimės, 
tirinėkime. Supraskime, kad ku-

Pinigai su paveikslu Fidijaus Dzeuso; 
po dėžinės, ant Dzeuso rankos, dievėr Per
galėtojos paveikslas.

Ypač žmones pritraukė dailus būdas jau
nojo dievo, Apollono. Ant žemės yra daug 
blogo, ir žmonės patys negali nuo jo Įteigei 
bėti. A polio nužengia ant žemės žmonėms 
nukuopt, išliuosuot iš nelaimės. Jis užmu
ša baisų siaubimą, kur sutilpo visos žemės 
piktas. Jis mokino žmones augštų minčių. 
Viskas, kas tiktai žmogų sujudina, pakelia, 
priguli nuo Apollo, o ypač daila, labiausia 
muzika ir dainos. Talentas, Įkvėpimas — 
tai Apollo dovana. Įkvėptas žmogus — ar 
tai dainius, ar apsakinėtojas — neretai mato 
daugiau už paprastus žmones; - jis, tartum, 
atspėja ateitį; Apollo tuomet sakydavo, pats 
kalba jo lupomis.

Grėkai manė, buk yra vietos ant žemės, 
kur Apollo ypač arti nuo žmonių, buk yra 
stebuklingi šaltiniai, ką duoda paslaptingą 
galę. Tokia vieta labiausia skaitydavo kal
nų angštumas viduryj Grėkijos ties Delfų 
miestu. Čion, pagal padavimus, Apollo už
mušęs siaubūną. Terp grynų uolų, kur 
kriokliais krinta žemėn tyri upeliai, po ilgų 
maldų ar per miegą, žmonėms rodėsi, buk at
sidengia prieš juos ateitis, arba buk jie gali 
kąnors užmanyt tvirtai, tarytum, pats die
vas tai butų įkvėpęs.

Nuolatos Dėlfuosna keliaudavo daugybė 
žmonių dievmeldžių nusiteisinti maldose 
prie Apollo ar pasiklausti dievo patarmės, 
nurodymo ateities, Jie atnešdavo dievui au
kas. Klausinėjo apie viską: ar bus nauda iš 
tokio tai naujo užsiėmimo, ar keliaut kelio
nėn, ar susitaikint su savo priešu, kaip au
gint savo vaiką; pagalios klausdavo vardu 
miesto rodos arba žmonių suėjimo apie daly
kus, kurie lietė visą miestą, arba šalį. Ant 
tokių klausimų atsakydavo kasdieniniai 
Apollo tarnai, jo kunigai, kurie arčiausia 
nuo jo buvo.

(Toliaua bus.)

Vabalų akyti.
Mes matome visokius daigtus, 

girdime visokius balsus todėl, kad 
tam tikslui turime atsakančius or
ganus: matymui akis, girdėjimui 
ausis. Vabalai rods turi akis, bet 
užtai ne turi ausų, taigi neturi at
sakančių organų girdėjimui, arba 
bent tokių organų iki Šiol pas va
balus ne pasisekė surasti. Reikia 
todėl manyti, kad vabalai, jeigu 
ne turi užstojančių mums ausis 
organų, tai jie ne girdi balsų, gali 
vien jausti paeinantį nuo įtaiso oro 
sudrebėjimą, bet ne gali girdėti 
teip kaip kaip mes girdime tonų, 
gali juos tik-jausti.

Ir akys vabalų ne teip sudėtos, 
kaip akys žmonių ir žvėrių. Ar 
vabalai mato daugiau, negu mes, 
apie tai ne galima nieko spręsti. 
Musų akys ir ne visus Šviesos 
spindulius mato: musų akys ne 
mato už violetinių šviesos spindu
lių. Žmogaus akys panašios į 
mažus fotografiškus aparatus.

Tirinėjimai su mikroskopo pa- 
gelba vabalų akių parodė, kad ši
tų sutvėrimo matymo organai la
bai skiriasi nuo akių žmonių ir 
daugelio žvėrių; vabalų akys jau 
ne panašios į fotografiŠką aparatą. 
Tankiai vabalo akis yra didesnė už 
visą jo galvą. Ant pamatymo ko
kio daigto, vabalai ne reikalauja 
visai nukreipti galvą, bet ir be to 
mato priešais stovintį daigtą. 
Pati vabalo akis susideda iš dau
gelio mažų dalelių, vadinamų „fa- 
cetais” ir kiekviena tokia dalelė 
yra ant galo tnažos dūdelės su 
tamsioms sienoms, pripildytos 
permatoma masa. Mes geriausiai 
suprasime, kaip vabalai mato, jei
gu žiūrėsime į kokį daigtą per ma
žą popierinę dūdelę. Tąsyk 
mes matome tik tą vietą, ant ku
rios nukreipiame dūdelę. Vabalas 
gi žiuri per šimtus arba net tūk
stančius tokių mažų dūdelių, su
rinktų apskrity] ir mato ant syk 
tiek vietų, kiek akyj yra dūdelių. 
Parvas ir jų sudėjimą todėl vaba
lai mato gerai, net geriau negu 
žmogus, kadangi antai bitys moka 
atskirti tikras nuo padirbtų iŠ po- 
pieros arba audimo kvietkas; pavi
dalą daigtų vienog mato, ne aiškiai, 
bet tame vabalams padeda jų in
stinktas.

Nauji Rasztai.
Kaip reikia pinti recakofl.bahiai 

ir kitipinamiejei daiktai. Su 3.7 
paveikNlelialN. Paraižė G....s. 
Tilže, 11)03 m. Spausdinta kas
tais Nerio. 50 puslapiu.

Telpa čia pamokinimai, kaip iš 
karklų pinti gurbus, kėdės ir kito
kius daigtus. Kokių prie to reikia 
įnagių? Kaip prirengti karklus ir 
tt. Ant geresnio paaiškinimo yra 
atsakanti paveikslėliai. Knygutė 
reikalinga ir naudinga Lietuvos 
ūkininkams.

Kalba nors ir negeriausia, bet 
visgi jau daug geresnė negu dau
gelio p. Nėrio kitų išleidimų.

nėse; atmindami karališkų karūnų Vienykimės! Visi vyrai ir mo- 
spaudimą ir tt. apie musų pavergi- terįs, jauni ir seni, rytiečiai ir va
rną jie galvoja dar ir šiądien. Jie kariečiai vienykimės ir judinkime 
veisia minyškas — minyškas vaikų žemę! "i
mokinimui. Ir ko jos mokįs? Mitros ir skėptrai tedingsta. 
„Tikėjimo, lietuvystės, doros" — Romanovų ir čielų ji^litanijų tene- 
sako kunigaj. Apsimetėliai! Ar būva. Dievai, dvasios ir velniai 
tai nežinios produktams pasitikt- teuždengia bejausmes savo akis ir 
jimas yra tikėjimu? Ar tai proto tedingsta iš visatos, 
bastilijų veisimas yra tikėjimu? ni žmonės teliekame. 
Ar tai vieno skriaudimas o kito Vieton dabartinės 
perprašymas yra tikėjimu? Ar tai draugijos rėdos, rhes 
nuduotos žmogėdystės palaikymas me lygybę, brolystę, 
yra tikėjimu? O gal malda yra ti
kėjimu? Ką nuveikė malda? Ap- 
rubežiavo vandenis? .Užgesino 
ugnekalnius? Pagerino augmenis? 
Patobulino žmonis? Nutildė ka
res? Apstabdė marus? Panaiki
no ligas? Paliuosavo vergus? Iš
rado ką? Ne! Malda kovos už 
būvį nelengvina. Gamta neper
maldaujama. „Gamtos krūtinėj* 
jokia širdis netvaksi žmogui" — 
sako Bulwer* „Ant žmogaus klau
symų nė prašymų gamtą neatsako"
— sako Feierbach. „Apie indivi-1 nigai, zokoninkai ir minyškos, 
duus nė padermes gamta nesirupi- teipgi karaliai, ponai ir kareiviai 
na” — sako Ingersoll’. Todėl Į tai ne draugai tik priešai - išnau- 
veltu melstis. Ir kunigams pasi-1 dotojai, vargintojai ir žavintojai 
tikėjimas tai nq tikėjimas tik niek- musų. Todėl gana jiems siausti 
tikystė, prietarai, absurdas! Tik- ir daugintis! Gana, ne labą tik 

j tai žmogiškumas: Širdinga šeimy- blėdį draugijai darant, musų triusu 
niŠka meilą, doras vaikučių augi- gyventi.
nimas, draugiškas su visais sugy- Nenorės — tedvės. Teisybėje te- 

I venimas, nelaimingųjų Šelpimas, nebus mielaširdystės!
mokslo plėtimas, prietarų naikini- Į 
mas, lygybės, brolystės, laisvės

— Pereitos nedėlios dieną, Au- įgyvendinimas,tai musų tikėjimas- 
ditorium ruimuose, Chicagos uni- j mus tobulinantis, mus vienyjantis, 
versiteto buvo parengtas pnėmi-1 mums kovą už būvį lengvinantis, 
mas Vokietijoc universiteto pro- Prietarai su parazitais tik vaigi- 
lesoriams, atkakusiems į svečius į na muą! 
Ameriką. Lygiai Amerikos uni
versitetų profesoriai, kaip ir vo
kiški svečiai į padanges kėlė nuo- 
pelnusVokietijos ir perstatė ją už 
pirmutinę musų žemės viešpaty
stę. Nieks neužgina, kad Vokie
tija turi didelius nupelnus, dides
nius negu.paveikslan, jauna Ame
rika, bet prieš žmoniją visgi Pran
cūzijos nuopelnai kur kas didesni.

— \Vaukegane pasimirė prabaŠ- 
čius lietuviškos parapijos, kun. 
Smolenskas, gimęs Šunskuose, 
Senapiles pav., giminaitis prabaš- 
Čiaus pirmutinės lietuviškos baž
nyčios Chicagoj, kun. Kraučuno, 
(ne Kravčuno, kaip jis iš lenkiško 
-pasirašo). Kūną kunigo Smolens
ko pargabeno į Chicago į bažny
čią šv. Jurgio ir išlaidojo ant nu
pirktų už lietuvių pinigus lietuviš
kų kapinių, turbut be užmokesnio.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 678 ypatos, kuriame tai 
skaitliuje buvo 33R vyriškiai ir 240 
moterų; vaikų iki 5 metų amžiaus 
pasimirė 138, senelių virš 60 metią 
122. Daugiausiai mirčių, nes 137, 
buvo nuo plaučių uždegimo, nuo 
džiovos 74. Užmušystų buvo 26, 
patžudysčių 7, taigi tiek jau ką ir 
mirčių nuo šiltinių.

— Saliune Johno Hunnigan, 
po nr. 113 39 gatvės, pereitos ne
dėlios vakarė užgimė kruvinos 
muštynės. BesimušaAČių ir patsai 
saliunininkas likosi sužestas. At
kakęs patrolės vežimas nuvežė 
ant policijos stacijos 7 mėgstan
čius kraują italijonus ir tik tuom 
pertraukė muštynes.

— Pereitos nedėlios dieną sude
gė ulyčinių karų kompanijos va
gonų remizos ant kertės Division 
ir Western avė. Apart triobos, 
sudegė teiposgi 70 vagonų. Blė
dį gaisro padarytą skaito ant 100- 
000 dol.

— Pereitą sanvaitę sudegė pu- 
bliška mokykla ant 31 ui., netoli 
Morgan st. Blėdį gaisro padary
tą skaito ant 75000 dol.

Dirbti veskimės juos!

ietines Žinios. Vardan kuopos 
jonas Perkūnas.

Jie pavergė ir musų 
Jie išveisė bajorus ir 

mužikus r— ponus ir bėdžius, jie 
prislėgė musų tėvynę bernardinais, 
domininkonai^, jėzuitais, augusti- 
jonais ir tt. Jie pasisavino šalies 
lobių ant 171 milijono rublių. Jie 
pavergė ją ir medegiŠkai, fiziškai, 
protiškai ir doriškai. Jie prisku
bino myrį Kudirkai, Vaičaičiui, 
Mačiui...', jie niekina lietuviš
kus vardus, kalbą ir rėdą. Jie 
persekioja lietuvišką laisvą pirtn- 
žengystę. Jie išdavinėja despo
tams lietuviškus ideališkus laisva- 
myliusjie, keizeris ir caras, 
tai pikčiausia Lietuvos liga! Jie 
žavina ją!Jk. j.....

Ir dar jie šąeka apie dorą!.... 
Kur dora nuduotoje bepatystėje o 
paslaptingoje< paleistuvystėje, arba 
daugpatystėj^? Kur dora mela
gystėje, apgaudinėjime, klastose? 
Kur dora neąpikantoje, pagiežoje, 
piktžodystėje? O kunigai teip 
mokina! Nesutinkantiems ženo-

Praneši mas.
Visiems, čmusiems pardavinėji

mui ir pirkusiems bilietus iŠlaimė- 
jimui p. Naujoko paaukautų „Auš
ros" fondui cigarų pranešame, 
kad lošimo diena liekasi perkelta 
nuo 9 balandžio ant 5 d. berželio 
š. m. Perkėlimo priežastim yra 
tai,kad iki šiol mažai da parsidavė 
bilietų, surinkta iki šiol suma ne
pridengia da leidžiamo laikinio 
vertės. Atidėdami lošimo dieną 
ant žoliaus, tuo tarpu kviečiame 
talkon suprantančius reikalų tau
tiečius prigelbėti mums išpardavi
me tikietų ir tokiu budu surinkti 
juo didesnę sumą Šelpimui besimo
kinančios augštesnių mokslų ne
turtingos lietuviškos jaunuomenės. 
Bilietai gaunami „Vienybės" ir 
„Lietuvos" redakcijose ir pas že
miau vasirašusius:

J. Naujokas,
Broom st., New York.

Marė Laukiene,
3238 S. Halsted st., Chicago, III.

A. Lalis,
Station 60, Chicg-—
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Susi vien jjiuio Kuopoe.
Kunigai veikia vardan dievo, jie 

išnaudoja ir vargina žmonis, kaip 
įmanydami, o vis rėkia ant para- 
pijonų už aukų mažumą, rėkia ant 
šalininkų už turtų godumą, rėkia 
ant laisvamanių už mokslo plėti
mą. O mokslas tai jų liga, jų 
grabas, jų kapas. Todėl ir nieki
na ir persekioja ir keikia jį. Dėl 
gyvenimo ir išganymo liepia tik 
vargti ir melstis. Ir žmonės jų ( 
klauso, nors ne visi! Tūli prade
da mislyti, mokintis, tirinčti, mis- , 
lyti apie dangų, pragarą ir stebuk- j 
lūs, jie pradeda abejoti. Jie skai- ( 
to raštus Darvino, Buechnerio ir , 
kitų ir supranta, kad biblijoj ne 
viskas tiesa. Meta ją į kampą ar : 
į ugnį ir sako, „ten temeluoja. ” ( 
Kunigai tą mato, girdi ir jaučia. , 
Jaučia jie,kad žmonės juos supran- ( 
ta, niekina. Jaučia jie, kad jų į- j 
tėkmė vienval mažinasi, nyksta. 
Jaučia jie, kad jų miltų kalnai, 
pieno upeliai jau baigiasi, grim- , 
sta. Nerimsta jie. Ir nors gerai ( 
žino, kad mokslas, kaip feniksas ] 
nenužavinamu yra, tačiaus atmin- ] 
darni kryžiokus, vardan Dievo. į 
piešusius turtus, užmušinėjusius ■ 
kūdikius ir senelius, žagusius mo
teris, vergusius vyrus ir teip nai
kinusius čielas giminės ir tautas; 
atmindami inkviziciją, valnybę re- 
težiuse, dorą terionybėje, pirmžen- 
gystę liepsnose, niektikystę gar
bėje, hypokryziją karūnoje ir mili
jonus kankintinių, našlių ir naš
laičių baisiausiose torturų kanky- j

čiams jie užgena skirtis. Dėl am- 
žinąs ties jie liepia tik vargti ir 
melstis. Piniguočius jie Šventina, 
skurdžius-gi niekina. Airius jie 
nužemino ik|i galvijų. Italus pa
vertė į baducįjanČius ubagus, Lie
tuvius n ukrysiavo jo tarpe dviejų 
latrų — keizerio ir caro. Jie su
kėlė karę Chinuose. Jie piudo 
žmonis Turkijoj ir Macedonijoje. 
|ie vargina visus, visur ir visados.

Mes žino<ne ir jų bei jx>nų ver
gų auklėtojajs — jų minyškas. Ko
dėl jas iŠnajkino Danija? Kodėl 
jų nelaikė Vokietija? Kodėl jas 
niekina Pratįcuzija? Kodėl? To
dėl, kad jos vien tik dvasios uba
gus veisia, žmonis išnaudoja, šalį 
vargina.

Ir tomis tjai dielėmis dabar ku
nigai rengiąsi mus liutuvius užlei
sti. Kaip Konstantinas Rymo cie- 
corius .kryžiumi, teip jie moterims 
mat vilisi mus pavergsę!.... De
spotai! Ginkimės nuo jų! Šalin 
su parazitais! Gana mums leng- 
vatikiauti, melstis, vergauti! Tie
sos, tvarkoj, taikos reikalaujame 
mes! Lygybės, brolystės, laisvės 
reikalaujame meš! Mokslo reika
laujame mes! — Mokslas tai vie
natini* musų protiškas maistas ir 
jis lygiai mums reikalingas kaip 
kad ir duonk musų visų dienų. 
Mokslas tai vienatinė spėka naiki
nanti prietarus ir pasmengianti pa
razitus. Mokslas tai vienatinis 
faktorius lengvinantis kovą už bū
vį. —

Mokslas mokina mus vergti ne 
žmonis tik tylias, rimtas, tobulas, 
visados jautrias, veiklias galingas 
gamtos spėkas. Mokslas orą pa
vertė į vėrgą, vandenį — į tarną, 
ugnį — į galiūną. Mokslas neby
lius priverčia kalbėti, kurčius 
girdėti, aklus matyti. Mokslas 
naikina ligas, tildo rūpesčius, sal
dina gvvėnimą. Mokslas tai mu
sų išganymas.

Mokinkimės tad mes! Ir baž
nyčios tetampa musų mokykloms, 
o Šernai, Šliupai, Basanavičiai ir 
kiti — mokintojais. Temokina jie 
mus skaityti, rašyti, rokuoti. Te- 
išg'ūldin^ja jie mums „Padermių 
Kiltį” ir draugijos tikėjimišką bei 
politišką! istorijas. Tesupažindina 
jie mus su anatomija, hygiena, pa- 
tholiogija. Temokina jie mus ag
rikultūros, metalurgijos, minera
logijos. Teaiškina jie mums fizi
ką, chem>ją» astronomiją ir tt. 
Teperstato jie mums Homerus, 
Aristotelius, Kopernikus, Darvi
nus,Buefchnerius ir kitus visuose jų 
persitikrinimuose, darbuose ir re
zultatuose. Ir mes mislykime, mo- 
kinkimės, tirinėkime. Tirinėkime 
laikus ir svietą, mythus ir tiesą, 
verguvę ir laisvę. Pažinkime savę 
ir parazi|us ir leiskime protui veik- 

i ti.

Draugysczin Reikalai

Pajietzkzu aavo pusbrolio, Stanislovo 
Skirvzinio, Kauno gub., Szlauliu pav„ 
Szaduvos parapijos, pirmiaus gyveno 
Mahanoy City, Pa. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Jurg. Meironas,
159 W. 14th st. . Chicago, I1L

Pajištikau tavo pusbrolio, Karolio 
Skukšneko,Kauno gub., Panevėžio per., 
Vabalninku parap., kaimo Pariją. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Kaz. Bkukauckas, 
505 Tx>raln st., Clevelaod, O.
z Pajiesskau lietuvaites merginas dėl 
apsivedimo, ne jaunesnes kaip 20 metu. 
Del susineszimo svarbesniu dalyku per 
laitzkut ant szio adreso:-

Wm. V. Grinius, 
276 S Halsted st., Chicago, Iii.

Pajieszkau savo pusbrolio, Tamosziaus 
Szargolo, Marijampolės pavieto, gmino 
Klebiszkiu, 20 melu kaip Amerika, pir
miaus gyveno New Yorke. Jis pats ar 
kas aitas teiksis duoti tinę ant adreso: 

Juo*. Navickas, 
Rhone, Luz. Oo., Ps.

Pajieszkau tavo draugo Antano Ru
džio, metai atgal gyveno Chicago. I1L 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti tins 
ant adreso:

Vinc. Dragūnas. .
4430 8o. Honore st., Chicago, III.

Pajieszkau tavo draugo. Felikso dilio, 
Kauno gub., Bziaullu pa v., itz miestelio 
Pakapes. Jis pats ar kai kitas toiksis 
duot* žine ant adreso:

- Step. Norkūnas.
4428.8. Wood st.. Chicago, I1L

Pajieszkau tavo pažystamo, Jono I>ap- 
kaua, metei atgal gyveno Melroee Pąrk, 
111., dabar tu r būt kur dirba Iliinojaus 
mainote. Turiu svarbu reikalą. Teik
sis atsiszaukti ant szio adreso:

Frank Lapi nekis,
P. O. Bux 292, Melrose Perk. 111.

Pajieszkau savo brolio, Antano Bud* 
vieczio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Bzveksznot parap., kaimo Joniszkaicziu, 
girdėjau kad jis gyvena apieChicago.IU. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti tino 
ant adreso:

Petras Būdvietis, 
74 Markei st., New York.

Pajieszkau savo szvogeriu: Petro ir 
Belvestro Kumecziu, Suvalkų gub., Vil
ka viszkio pav., kaimo ir gmino Kupisz- 
kio, pirmiaus gyveno jie Shenandoah, 
Ps. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
tinę ant adreso:

Vinc. Ragatszia
944 Providence Rd„ Scranton. Pa.

Pajieszkau Pranciszkaus Virkieezio, 
Kauno gub., Telsziu pav. Jis peu ar 
ku kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

J. Vilkovicz,
504 N. lOth st., Philadelphia, Pa^

Pajieszkau aavo broliu: Mikolo ir Jono 
Zablockiu, Vilniaus gub„ Traks pev„ 
Aleksandravo vol., kaimo Patoroniu. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žios 
ant adreso:

Frank Zablockis 
Esat Wi ndsor Hill, Conn.

Pajieszkau Aneles Czutaites, Kauno 
gub., Telsziu pav.'ir parap., kaimo Ju-

Didelia Bailiu!
Chicago. Dr-te Apazvietimo Broliu, 

rengia tavo metini puiku balių, lubotos 
vakare, 23czia d. balandžio (April), 1904 
m Pulaakio salėje. 800 S. Ashland avė., 
terp 17tos ir 18cos ui. Prasidės 7 vai. 
vakare. Tik tetas 25c. porai. Todėl vi
sus vaikinus ir paneles, vyrus ir moteris 
užpraaso maloniai ant teip linksmo va
karo pribūti, o visi prie puikios muzikos 
dailioje saleje pasiimk mins. Pelnas nuo 
batistu eis ant naudos knygyno, bu g uo
dime, Dr-te Apazvietimo Broliu.

.Susirinkiuiaa.
Chicago. Lietuviszku Bu bei u vi u Dr

įs. turės savo susirinkimą Subatoj, 26 d. 
kovo, 8 vai. vakare, Radavicsiaus, salė
je, po num. 168 W. 18lh st., ant kurio 
yra szirdingai užkviecziami visi seni są
nariai ir norinti prisirasayti, nes szita 
Draugyste yra puikiausia visame 
mieste Chicago*

T. Žimonth, 
167 W, 18lh st., Chicago, Dl.

Didelis Balius.
Nashua, N. H. Dr-te Ssv. Kazimiero 

turės savo balių 8ubatoj,23 d. balandžio, 
salele O'Donnell Memorial Hali, ant 
kertes Heigh ir Sobool gatvių. Prasidės 
7 vald. vakare ir traukais iki vėlybai 
nakczlai. Inženga vyrams ir moterims 
10c. Svetaine geriausia visame mieste, 
teipgi ir muzika bus pirmos kliasoa. 
Todėl visus vietinius ir isz aplinkines 
lietuvius kviecziame kuo skaitlingiau
siai antailankyti ir pasilinksminti.

(4—1) Komitetas.
Didelis susirinkimas.

Brooklyn, N. Y. 38 kuops S. L. Am., 
laikys savo susirinkimą Nedelioj, 3 d. 
balandžio, 2 vai. po piet, svetainėje po 
nr. 73 Grand st. Teiksitės draugai atei
ti ir užsimokėti savo kvartalines duok
les, teipgi ne užmirszkite paklabinti ir 
noriuosius prisiraazyti. Bus svarbus rei
ksią! ant apsvarstymo.

J. Ssunskis, sekr., 
97 Grrnd st., Brooklyn, N. Y.

Balius! Bailus!
Vtlmerding, Pa. Lietuvos Sunu D-te 

turės savo balių, Czetverge 7 d. balan
džio, saleje Turner Hali, Braddock, Pa. 
Prasidės 7 vai. vakare. Inženga vyrams 
50c., moterims ir merginoms dykai. To
dėl užkviecziam isz visosPittsburgo apy
gardos lietuvius ir lietuvaites atsilanky
ti Ir pasilinksminti, nes puikiai grajys 
Wilm«rdingo lietuviukas Benas L.8

Komitetas.
Prakalbos

Philadelphia, Pa. T. M. D. kuopa 
rengiadideli visuomemszka susirinkimą, 
27 d. kovo.ant Washington Hali, 523-525 
8o 4 st., kur bus laikomos kalbos ir dek- 
liamacijos. Visi užkviecziami kooekait- 
lingiausiai susirinkti, nes daug kalbėto
ju užkviesta. Inžanga vyrams 10c, mo- 
rims dykai.

Konst. Oripvzki,
Box 776, Schenectedy, N. Y.

Stanislovas Radoviczia isz Ohicagus 
buvo mano bucserneje už klerką per vie
na menesi, padare man didele bledi ir 
iszbego. Todėl sziuom pagarsinu kad ir 
kiti nuo jo apsisaugotu.

Ant. Mažrimas,
Boz 214, Westville, III.

Pajieszkau savo brolio, Stanislovo Sze- 
bedino, Vilniaus gub., Traku pa v., Žiž- 
mariu vol., kaimo Gudenu. Jis man 
prisiuntė szipkorte, asz alvaževau in 
Philadelphla. bet jo neradau. Jis paU 
ar kas kitas teiksis duoti tinę ant adre
so: *

Benediktas Szebedinas 
111 Reed su, Philadelphia, Pa.

PINIGAI!
Daugams 1bwqiu, geriau nežinodami, 

»iuDCxia savo pinigus in kraju per viso
kiai žydelius ir kitokius s votim taoeztas, 
kuriu dauguma tankiai subaokmtyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus In kiaja, tai 
siusk juos per „Lietuvos" redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vietoje pri
imti ir niekados ne centas nežus. „Lie
tuva” jau 12 metu kaip stovi ant savo 
koja, turi savo didelius, be jokiu skolų 
namus, 3 lotus, drukarne ir už kales de- , 
ssimtis tukstancziu dol. vertes teroro 
knygomis ir kitokiais daiktais. Szia- 
diėn per „Lietuvos” redakcija siuaczia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir austrijokai. „Lietuva” yra 
tai didžiausias bankinis kamoras ir 
paeito stacija, isz kurios pinigai plaukia 
i n k raju pundais kožna diena.

Jei reikalauji sdfkortes, Ui pirk ja 
„Lietuvos” redakcijoj, esia uves neap
gaus ir gausi laiva koki norėsi. Raszsyk 
tuojaus, o gausi prekes visu szifkorcziu 
ir pinigu prekes.

Adresuok ant vardo „Lietuvos” isz- 
leistojo sziteip:

A. OL8ZEW8KIS. 
924 33rd St. SUtion 60. Chicago, III.

Tuščias pageltos šauks
mas.
gatavas yra gelbėti 
Pagelbos šauksmas 
nepasilieka ne išgir- :

T. M. D. kuops.

Pajieszkoiimai.
Pajieszkau savo brolio Jurgio Sinke- 

‘Vicziaus, paeina isz Suvalkų gub., Vil- 
kaviszkio pav., Giiu gm., kokia 10 metu 
atgal gyveno Chicago, III. Jis ar 
kas kitas teiksis duoti iine ant adreso:

Ant. Sinlevicze,
502 W. Chsrry su Shensndoah, Pa. n<J aye 

(4—IV)

Kiekviens 
reikale kitą, 
šiame krajuje 
stu, tik musų pilvo pagelbos 
šauksmas tankiai lieka neišklausy
tu. Stoka apetito yra tai musų 
pilvo šauksmas pagelbos. Mes 
skubinamės gelbėti pilvą su kimši- 
mu jam sunkių nesužlebčiojamų 
valgių, kuom jį labjau apsunkina
me yieton gelbėti. Trinerio Ame
rikoniškas Elixiras Kartojo Vyno 
yra vienatine pilvo pagelba, po* 
kūrei pilvas gali priimti valgį ir jį 
atsakančiai sužlebčioti. Stoka 
apetito tuojaus išnyks, o jo vieta 
Užims valgio noras. Kaip tik pil
vas taps sureguliuotas, tada visi 
organai pradės dirbti savo darbą, 
tversis naujas kraujas ir duos pa- 
jiegą visoms kūno dalims. Trige
rio Amerikoniškas Vynas yra na- 
turališku kraujo valytojo ir jo 
daugintojum. Ant pardavimo vi
sose aptiekose ir pas patj fabri
kantą, Juozapą Trinerį, 799 So.

Chicago, III.



Li EI U V A

Izidoriai Miliai, E. St. 
Louis, Iii-

Dvi iš pasiunstų Miliui knygelių 
(14 dienoj spalių, 1903), sugryžo 
mumš tik Šiądien iš „Dead Letter 
Debartment,” Washington, D. C. 
Iš minėto dėpartmento gavome ti
nę kad pakelis, adresuotas Izido 
riui Miliui į E. StzLouis, *111. yra 
nepriduotas ir ant prisiuntimo už 
7c. markės departmentas sugra
žins jį mumis. Pasiuntę markes 
gavome pakelį ir jame radome tik 
dvLknygeles: Gyvenimas geno-
Svaitės, Gyvenimo Vaizdeliai” ir 
Miliaus laišką su koliojimais, o ki
tas dvi knygelės, „Liet. Teyynės 
daidos” Miliaus pasilaikyta. Už 
sugražintas knygas Miliui priguli 
sugražinti jo pinigai teip:

Už Gyvenimus Genavaites.. 50c
Už Gyyenmo Vaizdeliai....... 15c

Sykiu
Atitraukus markių kaštus į 

E. St. Louis 8c ir į Washing- 
tona 7c sykiu............... ............

Tai Mihui priguli viso......... 50c
-Todėl dabar minėtas Milius rtia- 

lonės priduoti mums savo tikrą 
adresą ir toes tuos 50c. už dvi su
gražintas knygeles gražiai jam su
gražinsime, nors pirmiau ir labai 
daug laiškų Milius paleido į svietą 
visaip mus vagindamas, visgi jam 
negalėjome pinigų gražinti pakol 
jis mums knygų nesugražino. Da
bar, kada sugražino knygas, mes 
galime jam pipigus sugražinti. 
Tegul tik paduoda savo adrešą ir 
gražiai gaus savo 50c.

. ' „Lietuvos” Išleistuvė.

Reikalaąja 500 vyru prie angleka- 
■iu darbo'ir mutiniu draiveriu valitijoae 
New Mezico ir Colorado, ienotu ir Bin
geliu, gyvenimai parengti, algoe gema, 
nuvažiavimas dykai. Taipgi reikalakja 
200 vyru ant darbiniu laivu plaukencaiu 
laz New Yorko in Europa. Moterys ir 
vyrai reikalingi prie visokiu darbu.

J. Luoas, lietuviukas agentas, 
Room 18, 107 Washington it.

(4—1) I ‘ Chicago, III.
Reikalinga mergina ir vyras, supran

tantis groseriaus ir bueseriaus darba. 
Gera mokestis. Atsissaukite pas V. 
Ažuks, 3329 Auburn avė., Chicagt), III.

Pigiai ant pardavimo pirmos kliasos 
saliunas, vietoje lietuviu apgyventoje, 
Biznis gerai iszdirbtas. Atsissaukite pas, 

Fr. Palionis,
1120 Leavith st., Chicago, 111.

Ant iszrandavojimo geras sztoras arti 
lietuviszkos bažnycsioe. tinkantis aut vh 
šokio biznio. Kas nori gali pirkt}, ir ta 
narna su lotu.

Mc. Fallen,
Sziaurvakarinis kampas Auburn avė. 

ir 35th st., Chicsgo.

Z>J7?5ZxV7JVA'r BALSAS
Liet darbininku laikrašti*. No- 1. i*vt “*■ 

Preke 15 oetitu. Taipjau gsuaama*

Darbin i nkų Kalendorius
1904 metam*. Preke 15 o. Adresae:

A. L-U.I8 5236 Indiana avė., Chicago. III.

Naujas Atlresan.
Su gružei* apskrity tnais, dideles gra

žio* popiero* grotnaioms raszytie 25c. 
Už tuziną 50c.. 6 tuzinai už 11.00. Kny
ga dėl notų iszsimokinimo 61.00. Adre
suokite:

G. BARONAS,
70 20th st., S. S. Pittsburgf, Pa.

• Skaititojams.
,.Lietuvos” Skaitytojai, kurių 

prienumeratos 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 kifas iš jų laikraščio nau
dojosi, tada, žinoma, tiems siunti
nėjimą „Lietuvos” turėsime sulai
kyti.

Vyrai Chicagtecziai ir isz aplinkines.
TEMYKITE GERAI.

Katrie norite grožio* materijos, ir pa
gal nauja mada pasiutu* drabužius ne- 
szioti, tai eikit pas,

G. Jouult,
160 Canalport eve., Chicago, III.

Materijos importuotos isz Anglijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos, o pasiuvimas 
pirmos kliasos. Neužmirszkile.

Eikite pae sava.

Elektros Juosta

„Lietuvos” išleistųvė.

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

verta<5c. gausi dykai, jei užsinuzy- 
si laikraszti „Lietuva” ir užmokėsi 12.00 
už viso meto prenumerata isz .virszaus. 
„Lietuva*' yra didžiausias ir geriausias 
laikrasztis visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk 62.00 su savo aisskiu adresu 
o gausi „Lietuva” kas subata per visa 
meta ir puiku kalendorių dayahai.

< A- OLSZEWSKIS.
924 33rd St. Station 60. Chicago, Iii.

Kožuas vienas gali iszsigydyli su manu 
Elektriko* juosta visokias ligas. Ui 73c. 
su prisiuntitnu musu. Nereikalauji už 
tas juostas brangiau mokėti, I

Stebuklinga Maszinele
Pasako žmogaus visa laime ar nalaime 

kokioje nori kalboje, tokioje pasako, — 
lietuviszkai, lenkiukai ar angltjikai; 
preke jos 50c. su prisiuntimu. Pinigui 
geriausiai siusk per Mooey Order tai 
niekados ne žus. Adrisuok teip:

G. J. PupauskLs Co. Į ,
3157 So. Halsted st., Chicairo III.

tas juostas

Pasako 
kokioje nori 
lietuviszkai, 
preke jos 50c. su 
geriausiai siusk 
niekados ne žus.

3157 So. Halsted st.

Nesiusk Pinigu jei pilnai užsiganėdinsi

Itu*. kitaip ih> cento.

J Dėl f rello Įvesdinimo niuau dalytu Ir kalali<«n tarpe nauju pirkele Ir aąenta. me» darome litą nesu- 
lyginam* paoullniiua Ir iMaliimiue lakstančiu* (Merių premijom* l'rislu.k mum* *avu varda, adrv.a ir |WĮSm W \\ 
artvmiausla expreso stacija, o me* pasiusime tau Šita raukiu. 1 dužu uuau tiušac. 1 14 Kanavo aVK- 
SCOTŠ SH UUYNŠI uiKBLtal VTUIŠK* LiiunoDBLi. STVIUII tiHšvu (pasakyk koki noru. v«ir uikai soim 
Lala* nu- t « *»•!*> Liiunoiisi i*, ustikrinituo palludy jlnia ant 5 metu su k<>žnu lalkraieliu. kailines 
tM«tai*v>nne d^ kai. ar at malu vanile ant naujo. Jei netik*. 1 *i krikti nBTMBLI IU HMULtll. 1 tikh* 
SHurriLiMi aui TiKLi. I št ssroT* žįsti* su Tavo vaKDaisuKLiu, i unaiu leiut. i gx.ii, hiikItimu 
spilk*. 4 koėcto aukso *pikakilmus knypkiua. I pora rankovlniu knytikiu. « alla*kln|o sidabro arbatinius 
laukštehu*. Pirma apžiūrėk k->4 n a dailia Ir b-i rasi, kad tai geriausia* plrkluys tavo gyvenime, užmokėk 
S3 I17 ir ezpreso kutu*, kitaip ne cento, viską*, komea norime, tai kxl tu rvkomenduotumei uvo

..... i ^krotleiiu vietoj vyriško, kaštuoja U1.7U Mes galime pasiusti per pečta. Jei mum* prisiusi 
m“ siuntimo.

drau**m*. Šiltu rankiu* su moteriškų atviru tonu 
pinigu* su ui protai* ir :*t*c. viriau* ant apmokejit

M.-J. Damijonaitis, 
3108 S. Halsted st Chicago, III. 
9 Jeigu reikalauji geru tavoru

Ir užezodyti pinigus, tai re- 
szyk pas mano, o gausi 2 di
delius KATALIOGUS lu kai- 
ru galėsi matit, kad su viską 
parduodu pigiau* negu kur 
kitur. Kataliogu* | kitu* mie

stus prisiuneziu DYKAI, tik dėl pa erto kautis 
reikia prisiusi už 5 centu* marke.

Silpni Vyrai.
Visiems r«ikalau|antiem* daktariiko* pagel

bės pasiimsiu garsaus daktaro receptą dykai. 
No C. 0. 0 .ne apgavingus gydymo sampoliu*. 
Perskaityk tj apgarsinimą.

ŠI* yra para*) tu dėl vyrų, turinčių sugriautų 
sistvuiy lu-r UdytuinųMvo juunų di-uų. Klausyk 
u>aiion*ki«. |Vr*t<>k gyily-i* su "*riu|ielii»ėmi." 
gyduolėm*, ek-ktritkai* diržai*. *-*|>>*-iali4k<>ui." 
patentuotoms gyduolėm* ir kitokiuml* apgavys
tėmis. Diria* negali tevy* lėgydyti. o nuolatinis 
gėry m** ar valgy mu vi.okių luetln-inų sugadiu* 
tau vujurlu*. uiuuody* tavu >Ulemg teip, kad liga 
stosis neišgydoma.

Keletg metų a* kentėjau liga jaunutės klaidų: 
ouvsu ti.-rviška*. turėjau nakApnu* nubegtmu*. 
vartoieehĮ.stukg vyriikumu. silpną ponii.-t|.*ioką 
gyvumo, smbH-ijos ir drąsos.jauėiau sunkėm I ą 
sūiuaiėjitną lytiškų dalių ir lt. Mėginau gydyti* 
vlskuom ka* tik ką ratvjo. bet vieton gėry u, »vi t-

todėl

•u reikaiin-

re*t.i* apiiekortn* r*du •■* sutaiaya Pnk t i*yk 
mano rudo*, o paiu*n»l kad vi.itkai ItaigydysL

Nepalaikyk matu-* ui tokį tariataną kaip kad 
tie. kf -lutu gydimą d) kai. diržu* dykai, nata* 
dykai kaipo nn-Mterą am Mtgavimu imlų— kad 
pa»kui ii Jų pinigu* Vilioti užnetikusiu ir pavo
jinga* uu*i teina* ■iunktono’* C. O. II. At nieko ne
siimsiu C.< >. l>. neturiu nu ko parduoti; taniągi 
tavo uiluiky.iu slaptoje. Jeigu mane atrasi netei
singu, turi in-*ą tiaiue tau’iatne laikraltyje apgar
sinti mane a|>Raviku. I r mano klapalą. ai papra
šysiu tik Suc tada, kada i--igyd*»l. Iteuglau nieke 
nereikalauju Ir ttepra*au kad man »iun»tutu pine 
ru* pirmiau pakol vi-i*kai iwi»»ig>dy*L Rąžyk 
manaiydieii.il> * **l Ii* apgarsinimas kilu syk 
Jau nebus iiame laikra.lt jr.

Atmink kad tu gauni receptą ir vtau* re i kalin
ėti* pamokinimu*dykai ir nereikalauji nu-ko mo
kėti pakol vi-iėkai lu-ižaigydai. tada užmokėsi 
man Šie. Adresuok: r
C. Bentston P.H.Bot 655, CHICAGO, ILL.

AR SERGI?

Paveikslas naujo Popiežiaus PIUSZO X.
miera 18x24 coliu.

Yra labai gražus pa- 
veikrdaH, ant kurio ma
loni naujau jiopiežius 
teip kaip gy va«. Vi- 
dūriniai u rūbai- balti, 
virAutiuiai^raufiouL. o 
abroio^dugnan tanndai 
žalias. INeajMaKytai 
gražiiH paveikalaa.

PREKEiftO centų-
Gaunama* ..Lietuvon” 
redakcijoj. Adrenaru

i. Ol^EVSKIS/ 
b'21 33rd7^fn,

Chicago, III.

MARIA DOWIATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub. Stauliu paivielo.

723 W. 18th Street,
Nuo Mtte Iki 1oi<« ryto.

TeleiotuM: Morgan 1382. 
Telefonuot galima iss kiekvienos 

aptiekoe.

rA/^l\7 A M A | Visiems Sergantiems ant 1—V io dienu išmėginimo

GARSINGAS
ELEKROS DIRŽAS
“GIANT”

Tūkstančiai 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 Kigali —Kas geidžia pašinai
doti iš jo gerumo, turi iškirpt šį apgarsnimą iš laikraš
čio, paduodant savo aiškų adresą ir prisiųsti ant šito
kio adreso:

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
GarnuH pietįiHkaa užžiurčtojas, užbaigtu vokinkun ir ainerikoniHkiiH Univeraite- 

tUM, hu dau£ metų patyrimų yra autorium, iArutiinčtojum ir sjjecialiHtu gydyme 
privatiskų, nerviškų ir iifariaenčjUHių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo iAgelbeti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriem* ji* sugrąžino nveikat^ ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas Bilpnuma>, ijeržeugiman gamtos tiesų, 
įniktoji man gyvybės, leiikimaMia draugijos*, Hiinykimas ir tt. yra tai jiaeekmės sulau
žymo HveikajtoH tiesų. Tu gal esi pirmam lai|»siiyje l>et atmink kad artinieji grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk fallyvai begėdystei ar {tasididžiaviinui suturėti sa- 
vę nuo stigršržimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau 
yra per vėlu.

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

Atmink— Mes duodame užtikrinimą'išgydymo kiekvienos ligos paimtos ant 
gydymo. Jeigu fu negyveni Cbieagoj, tai rašyk prašydamas klausymų lakšto. Tu 
gali būt išgydytas namie, jeigu suteiksi mums gerą aprašymą savo ligos. Gyduo
les sukramtame in mažas. Im* jokių parašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų 
atydos kas jose yra.

Gyduoles Dykai iki Iszgyjimiii.

State Medical Dispetisary,
Pietvakarinis kampas State ir Van Buren gatvių,*

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III 
■»t užpratomj visut kenčiančiu t nuo užsisenejustų 'Igų. nuo kurtų neęa'eįo iisiųydyti, atsmaukti j musų jydynyčią ir pamė

tyti musų NAUJA ti.OA. kuris yra laikomas už neklaidingą.

Ofiso valanda*: nuo lu ryto iki 4 |<o pietų; nuo 6 iki 7 vakare. N>-dė|i<nn»> ir Šventadieniais nuo 10 
RODĄ DYKAI!

Kenedi

.u |>ri*iun8 u lt .«t 
su , CBKiui m.

Dykai! Dykai!
Geu* kiekvienas Oaktan<k| knygutę apie

L VA, P. 0. Box 268. 
MADISON SQ.

Nuo Korn-spandaiu ant koja tik 10c.
GvarsntavvJ--tDe uzsrydyma.

turtmv vaisia dėl issuaikiaimo plaek*. Kad 
banda nereiktu skųst, arba moterį, turi aat 
apeisimo i 1<na ryvapisukias. mes esame SPE- 
CDAL1STSU.

J. M. B. Cbein, Co.
bxlO6Sta W. ' B klya Ne* York

Vardai aukautoju ant vestuviuAntano 
Bandzino su Marcei* Lukus. Riverton. 
BĮ. Aukas prisiuntė J. H. Puida ir 
abelna ju suma tilpo ..Lietuvos* No. 9. 
Andrius Žebrauskas.... 
A. Žakas ... ... .. ..
J. Jullipp.......................
K. Erengia... .........
K. Vaszkeviczia ....... 
A. Krasauskas... ...........
M. Urbanskis.................
F. Žilihskas...................
J. Balsius.......................
J. Viszniauskits........
J. Butkus.......................
A. Bagdonas ..................
A. Sidabras.....................
M. Gediminas . .. ...........
K. Sziugzda.............. .....
S. Grigiszkis .......... 
Liudvikas Grigiszkiene 
P. Kleiszmanta..............
Ono Kleiszmantiene .. 
P. Bandzinas.__ __ ...
J. Petraitis ....................
J. Bandzina........ ...........
Antanina Bataitiene...
L. Lasteris.....................
M. Federeviczia.............
J. Bandzina .... *..........
Patrone Pekoraitiene ..
K. Banzina ...................
J. Bukaitis........ .............
J. Testakauckas..........
J, Butkus.....................
Marcele Grigiszke .. . 
V. Grfkiszkis.... . 
S. Hermaną .. .................

dama* 25 centu*, e pamate* net nu*i*t*oe»<.
Staplt JfortUį Uotu., į 

.3253 Ulinei* Court CKica^o. IU.

15
Dr. E F.
Specįjalistas

Valandos:
Iki 10 ryto, nuo 3 iki 5 

7 vakare.
OflteM 

723 West 17th 
prieszais szv. V

Telefonas Canal 1157.
Telefoną gausi dykai visose

Napieralski

po pietų ir po

s ir gyvenimas: 
Street, kerte Pauli®* i 
'. Vaitiekaus bažnycaia.

Įso* minėta* ivmptouia* priduo* ttiog 
notuim* ir gyvybe vi*am kanui. meile tvirtuma 
ir linkstnutua. sutvirtina nutilptiejususa nervas, 
vienu audžiu padaro stmigu kaip naujai ,-lmu.i 
Šiitą Elektras Juosta ne**ioja*i ant grvuoku»<>lr 
turi stebuklinga gvdanciia galvte virsi minėtu 
kentejimu. Elektriką dabar vartoja garsiau,I dak 
tarai, m-* ka elektriką padaro tai to gyduole* ne- 
InsU-ngla. Pn»iu»k u* Jr. marke o gau.i knyga*u 
paveikslai* ir pilnu aprašymu kaip reikia isisi 
gyib 11 lie daktaru.

JOHVS SIPPLY BOISE

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

Kožnas gaus šį diržą, su paaiškinimu kaip jį vartoti, tik rei
kalaudamas dirto tur pilnai aprašyti savo ligą. Si proga yra duota 
tik ant trumpo laiko. Todėl naudokitės. Rašykite tuojaus reika* 
laud.oni ELEKTRAS DIRŽO. *

Naiijos pergales ir žygiai vaistuoseProf. Dr. E. C. Collinso
.15 
.15 
.20 

. 10 
.10 
.15 

..25 
.25 

Sykiu MŽ77
laz *zio« sumos paąkyre 83.77 „Auaz- 

mi,”o 83.00 Kankintiniams.

J. H.'Puida.

F.PBradchulis
Attorney and Connselor itLa».

Chamber of Commerce Bldg. Room 709
S. E. Corner LaSalle A Washingt0D st* 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuvry* advvokatas, beirę* 
mokslą jurisprudencljoeczion Amerikoj 
Weda provra* kaip ciwiliazkas teip ir 
kriminaliszkaa vrisuooe suduoto.
Bes. 5441 8. Halsted arti55 Boul.

Telephone Root 74.

' Ka nlai kurtu
begi? Nugi i»»»m 
PiatraSzleki nes 
labai iszlroazkes, o 
pas j i galima atai- 
vedyti, nes jis turi 
puiku ir szalta ba- 
varska alų. gardžia 
ruska ocziszczena 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai <au 
ilgiau su utmisia kalbėti negaliu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač z už tlumocziu 
susikalbėti angbszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mar.e 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
3321 Auburn av., Chicago, 111. 

(Tarpe 33-ioa ui. ir 33-io Pi. J 
Telephonas Root 21.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve
Guudotinotns tautiškoms ir lioi- 

nytinems Draugystėms įsidtrba:-1 
Karuaas, Amerikoalnzkan 
Weliawaa, Szarpaa, Juos
tis, Kukardan. Ženkleli u a. 
Kepures ir dėl Marszalku

Guodotimetn* Kunigsms kidir' 
u- Kapa*, Arnotas. Dalmati*

turtiniu} parėdus. Vi*>>k.i durim ai- 
'įteka artistiškai in laiką.
[ Norėdamos guodotinoa Dr-tra. 
arba guodotini Kunigai, kad Jusą 

darbas būta prideraneziai atliktu ir tuom sušelpti sa*o tautetj, paveskite ji tikrai 
lictuvaitiai, -

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Divtoion 8t-, Chicago, III.

Daugumas iš musu tautiečiu, kurie prakaituodami uždirba 
kąsni kasdienines duonos, ar tat po žeme kastynese, ar pabnkuose 
pirm laiko kasa sau duobe. KADANGI NE1IESZKO PAGEL
IUOS TEN, KUR JA GALĖTU GAUTI, BET PIRMA KREI
PIASI PRIE TOKIU DAKTARU, KURIE NETURI JOKIO 
SUPRATIMO .APIE GYDYMĄ; nes iŠ priežasties nesuma
nius gydymo stovis sveikatos ju nublogsta, ligos susensta ir 
stojasi visiškai neišgydomoms. Tame jie patys yra priežasčia 
savo kančių ir belaikines mirties.

MYLIMIAUSI TAUTIECZIA1! Atidarykite nors kartą 
akis! Pažinkite nors karta savo geradeja ir apgynėja! Perskai
tykite, ka rašo jusu giminiečiai ir kiti svetimi žmones apie nau
jas pergales ir žygius Prof. Dr. E. C. COLLIN’SO.

“Lietavos” Agentai.
NEW YORK. N. Y.

Jonas Naujokas, 336 Broome st.
A. Lesale veskis, 144 E.Houston SįL 

So. BOSTON, MASS. • 
Nikod. Gendrolis. 116 Bovren Street 

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st.
A* Sūnelis, 281 Morris Avenue 

BROOKLYN. N. Y. 
8Unislowas Rinkevriczius, 73 Grand st. 
K. Balcziunas 256 Grand st.

ELIZABETH, N. J. 
Simon Mack 212 First St.

BHENANDOAH. PA.
Andrius Maczis. 133 8. Main st.

WATERBURY, CONN.
Jonas Tareila, 844 Bank st.

WE8TVILLE, ILL.
V. 9. Kreivėnas,

E.ST. LOUIS. ILL.
J. J. Ražokas, 471 ColUnsville Avė.

NEW BRITAIN, CONN. 
Motiejus Mažeika, 57 Wbitman st. 
M. J.. Cheponis, 72 Jubilee St.,

BALTIMORE. MD.
L Gairlis, 2018 N. Washingtonst 

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

LAWRENCE MASS. 
Antanas Žvingil&s,

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

SCRANTON. PA
Joseph Petrikis, 1514 Ross Avė..

Dr. A. L Gnlczms 
(LIETUVYS) 

187 W. 18-th St., 

CHICAGO, ILL.

Tel. Canal 475.

EUROPOS Lle^
„Varpas” literatūros, mokslo ir poli

tikos mėnesinis laikraštis. Talpina savyj 
daug akyvų ir moksliškų straipsnių, 
spaudinamas ant gražios popiero*, preke 
ant metų..........................................$1-25

„Ūkininkas” užsiimantis reikalais 
ūkininkų, ir paduodantis visbkias žinias 
iš Lietuvos Ir talpina gražias Istorijas, 
pasakas, ir tL preke ant metų..........75c.

Abudu virš minėti laikra-čial išeina 
formoje knygelių kožna mėnesį Tilžėje 
Prūsuose. Amerikiečiai norinti srpsiste- 
luoti, kreipkite*prie mus agento. Adresas 

M. J.
BIOS 8. Halated ■*., CMca«o, IU.

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS

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

CLEVELAND, OHIO.
J. P. Grite, 273 Jefferson St.

OFFISAS: 
Kerte 31-mos ir So. Halsted ulyežia. 

Gyvenimas viriui Aptiekos. [ 

CHICAGO, ILL.

PITTSTON, PA. 
Jurgis Kaxakewicua, 1150 Wyoming.

BRIDGETON GLASGOW, 
8C0TLAND.

K. Katauskas, 24 Pentland-Pk

*

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

Aš esu seniausias vpecljallstu Chicago) nuola
tiniam gydyme vyrišku Ir uiaanejuslu Ilgu.
Asz iszgydau nuodugniai kraujo už- 

nuodyjima, reumatizmą, užsenejusias 
paslaptingas ligas ir ligas paeinaoczias 
nuo žagimo save ir iszdykumo; gelvma 
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvos, 
skaudejima po krutinę, sąnariu, nugarei 
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta plaikim: 
szirdies, užyma ausvse ir galvoje, dre
bejima kraujo, pomelinavusius paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple- 
mas ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kusia kojose, indubusias akis, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo. negalejiina miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skurost 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas, ieigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai paistantis, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi 

I nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkos da 
' lys yra nusilpneje jog negali atsakaneze* 
i atlikti -vyro pnderyscąiu ir neturi vai- 
I siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu- 
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, tai 
ateik ar raszyk pas mane o asz duosiu 

, teisinga ir tikra rodą dykai.
Susiszlapinimas lovoje bemiegant yra 

labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne- 
įieszko pagelbos tikėdami jog negalima 
iszsigydvti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu iszgydyma trumpam laike.

KRYS* VISOKIU ŪSU BYKM.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviszka knyga apraszanczia vi
sas vyriszkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo j u apsisaugoti ir iszsigydytL
h* D U D ACC 175 S. Clark St, kerte 
1/1. D* 1U. KUdu Mosroe. Chicago. III.

Oflaa* atidaryta* kaidien noo 9 iki 4. Panedelio, 
i Skrajos. Petnyczio* ir 8abato* vakarai* nuo 6:30 
| iki 8. Nedėliotu nuo 10 iki L

Burtininko Maszinele.
Szitai yra stebuklingas 

iszradimas.
PREKE050 CENTU.

./» -u. -i..-’--; '■ - • » *■ - » ; »
,.,k< rii-i.-' »*••• ir n-,. • ar-it» ir 
teiainirai Ji yru taip sutaisyta. Jo* H pasako 
)■*« ateitis Ir visk* ka aori žinoti J»l*u Ūktai 
paklausi. JI yra sutaisyta ant moksltssku prin- 
cipu. la j* sali sin.kstl kaip in *jrva.nv* Ji at- 
.*»o k<> užklausi l-r prital.jt. r*v»- luil-jim*. 
ju.u ir •-•-l>uk imi. stsskt

todama* Įmonių laime ar nelaime. Jeigu aori Ii n o-

*š j •* s* s ■**, asu su • gvusiaiutumv* w*m • s*-^a ■ ■. j - - — * , . — *-
ffHkiiat ir tvirtai padaryta niKeho ir Ji gali oitekti ant via© amiiaut.

Mes taip*! tarime v i tokiu raižomu maazinu. analitiku, lenkiarkn ir liatuviszku knycn, 
įpranazant knygų k a tai togo aakyk kokios kalbos katalioco norii, daug vtaokiu tayorn, padarome 
dėl kiiubu ir draugymiziu Karūnai, peczetii, tenkint, czeniut. rubber t ta m pat ir tt. Kas pntiuns 
10c. dėl pritiuntimo katztu.mei pntiuntkme dideli katalioga.

Pinigui geriautlai yra iluntti per Money Order itz paeito arba popiarinlut pinigui regit- 
’ tr u o toje r romą toje. Biuncziant maiiau kaip doleri, galima tluntti paazto.ie. markėm*.

ScMItc loreltj ITf Co. Ko. E. Cor. Wibtsb W. ud Rudolpb Street,
CHICAGO, ILLINOIS.

Padektvone
P. Napoteon t'rnhai 

Canada. rato teip; j
IMurelį metų fce*tė 

reumetlrmo ir laikai 
buvau gulėti lovoje* ____
vaietue. bet Joki man nepadarė pa 
m<. Vienu ii mano draugų p 
man. idant būtinai kreipčiau*! r 
Collinso. Su dideliu nenoru vieno! 
■lau Jo, ne* netikėjau, idant po 
Collinso vaistai gsleiu išgydyti ir 
Uo mano nusistebėjimo peršitikri 
vaistai tie yra dėl mane* pairę Ibi 
labai trumpa laika pasijutau visit

Ant 17 Akmenų
Rillro&dL&lkrodells

Patentuota* reguliato
rius. ausuke utaukamas 
Ir ulstatomas,vyriška*

•g

i* Kanados.
8. Fsustin. P. V., 

įkirsu* 
priversta, 

(vairiausiu* 
palenavini- 
iMtraiaviJo 

pono 
pakišu- 

pono prof, 
ir ant aide- 

rsitikrlnau. kad 
patfrlbingi, ir in 

visitkai-svei-

Barbertnn. O , J7 suu.io 1904 m.
Ausėtai gtuMiojamš pref. Oolitas'

Sirjtsu bronchiniu kataru, vienvalimu kosulta. 
kuri* man nvdave ramumo ne diena ne naklj ir 
silpnino manę: prie tam turėjau didelį ir nepa- 
kenčiainf skaudejima krutinę* dešiniame tone 
Siitame tai liūdname padėjime atsiliepiau ta Po
ną Profesorių, kadangi skaičiau. Jog su pagelha 
Jo speeialiUtų vaistų ji* rali iėgvdyti net tuo*, 
kurie nužudė vilti ftilgydymo Viena tik deže 
iėvartnjau Tamistu vaiįtu ir atgriebiau pilna 
sveikata. Su tikra guųdone atsidavė*

J. BriegiMl,
Sanary* Atnerikoniėko begi Jono garbės

Vestom Oolo. U sausio 1904 m.
Guodotina* Pone prof. Oolitas!

Karta buvau pnisergeta. Jog nrvf Collin* apsau
gojo daugeli žmonių nuo Ilgu, daviausi tam perkal
bėti ir »pratisu savo liga. svaiguli ir drebejima 
liaunu. Ponas pasiuntė dėl mane* vaistu*, kuriuo* 
vartojau pagal rodą, o Įteigs buvo tokia, kad bėgy
je 4 sanvaičiu likau visilkai sveika. Vžtatai drą
siai galiu pasakyti. Jog prof Collin* ilgei belo ma
ne nuo artimos mirties. Kiloję valandoje skaitau 
save ui pilnai sveika, linksma ir gyvenu ra
miai su savo kelmyną. Dekavodama Ponui prof. 
už pagelba ir keldama maldas ui jo sveikata pasi
lieku. bu guodone pacente.

Mare Baltai ar.

W A K-' > um»-
. •■ * - '■■ ■ ■- -- 

59EanMh%|^B^UA 
■JPSt&jBfcflMMĮVjĘM ' ' '■■”■> *'*» -K.k.
WHWj^BSEMK(&ErM

r ■■ » K
WAhm£|hML 

ant 20 metu. «zt» rto
diena mee slunsime szi 

laikrodėli kiekvienam kuri mum* prislun* aavo 
adrela ui *S 78 C O- B Po apiiuraflaiul. Jei 
patink* užmokėk expreeui 16.75 ir kuštu* atve
žimo ir paimk laikrodėli. >1 netinka neimk Ir 
nemokei ne oento. Savo estoruoee ui toki pat 
laikrodėli mokėti 136 I4K ankeu pleityta* len- 
elugeli* dykai *u kiekvienu laikrodėliu.

Eicelsior Vactch Hoase,
600 Lee* Bldg., J Chicago Iii.

Musu darbas yrasmusu geriausias apgar
sinimas.

2 Kriaucziai 2
Palionis ir Zacharewlcze,

855 33rd st., Chicago, III.
Mes siuvom visokius drabužius, pig'ai 

ir vis naujos mados. Prsszom atsilan
kyt ir persitikrino duokit mums pra 
džia.o mes jus užganedinsim. Musu dar
bas yra musu geriausias apgarsinimas.

1 a

S

5 s• ja
* □
1 «

2
i
i _

S
Per C. O- I>- nies negili neriam.
Klausenti rodos per gremžtas adresuo

kite sziteip: duosime urna atsakyme.
Drs. J. M. Brundza Co.

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

Kares Mapa 
paranfte spacUllsskal su viso apskrictlu 
kur dabar yra kam Maskolijoa su Japonija.

Ja. Indija. Slberlja ir vlaa Maakollja. Mapa 
padirbta gražiai ir garai su visokiom* par
vertus ant abieju pusiu. Nusipirkę* saitu 
mapa matysi ant jo* vila kare* lauka ir 
kur dar kare gali iškilti. Mapo* rnlera 
2lxSK Soliu*; •* pmiustlmu tiktai UBc. 
Pinigu* liunikite paosUnem* mnrkem* pa* 

M. J- DAMIJONAITIS, 
1108 So. Haltted SU, CHICAGO, ILL.

Kiekvienas
Dr.

leigu 
vidurinėmis 
o apturėsite

Pilnasį 
yvairiu 
apie ką gali

liga, veltai 
gydyti.

iums

tas, kuris tik su užsitikejimu kreipiasi prie Šito garsaus mokslu ir praktika PROF. 
kuris visa savo gyvenimą pašventė kenčiančiai žmonijai, randa tikra pagelba.

Ar norite D vi t i Iszgydy tais?
kiti gydytojai ar daktarai atsake, »r jeigu nužudėte vilti, sirgdami užsisenejusiomis,

išlaukinėmis ligomis, rašykite tuojaus arba patys ateikite pas PROF. Dr. COLLINS’A, 
rodą pasekminga pagelba.
galima butu prispaudyti paliudyjimu apie jo pasistebėjimo verta žygi gydymo 

nes jis išgydė jau tokius ligonius, kurie neturėjo vilties ir skaitė save anoj pusėj kapo, 
atsitikimai ir gyviejie jo pacientai.

MOTERYS, VAIKINAI ir MERGINOS, kurie sergate vidurine, atvira arba slepiama 
kitur pagelbos, nes vieninteliai tik PROF. Dr. E. C. COLLINS gali jus iŠ-losite kur

h Laikas moka — laikas žudo. Neatidedinekite gydymosi.
Nelaukite kol liga pati pereis. Juo daugiaus atidedate, juo arŠiaus dėl jus, geriaus gi dėl jus 

yra tuonfet jėigu kuo greičiausiai kreiptiesi ypatiškai ar per laiŠka prie manęs, o aš jums sugražinsiu 
sveikata ir užtikrins gyvenimą.

Kas negali pribūti ypatiškai, tegul rašo po šituo adresu:

Profesor Dr. E. C. Collins, 
140 West 34th Sreet, New York.

Ligoti pacientai paprastai priimami yra nuo 10 vai. ryto iki 5 vai vakare. Seredoje ir Petnyčioje 
iki 8 vai. vakare. Nedelioje nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

manaiydieii.il
laikra.lt
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