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Karė Maskolijos su Japo
nija.

Japoniečiai vėl stengėsi 
Ėorte Arthuro uždaryti ma
skoliškus kariškus laivusteip, 
kad jie negalėtų išeiti. Ja
poniečiai išsiuntė kelis laivus 
menkos vertės, apginklavo 
juos net 
ir pragariškoms mašinoms ir 
po uždanga torpedinių laive
lių, stengėsi įvesti į siaurų iš 
porto išėjimų. Maskoliai 
vienog greitai patėinijo mie
rius japoniečių, šūviais nu
mušė pryšakį laivų ir paskan
dino juos ne ten, kur japonie
čiai norėjo. Teip tvirtina 
maskoliai; japoniečiai gi už
tikrina, kad savo mierius iš
pildė. Šiuom kartu vienog, 
fodosi, kad maskoliai teisybę 
kalba, kadangi maskoliški 
kariški laivai išeina iš porto, 
taigi aišku, kad japoniečiams 
nepasisekė portų užtvenkti. 
Maskoliai prisipažįsta, kad 
mūšyje nužudė vienų savo 
torpedinį laivų, o torpedų 
naikintojų japoniečiai paga
dino ir užvijo ant uolų. Sa
vo raporte carui admirolas 
Makarov į padanges kelia 
maskoliškus jurininkus ir 
laivynės ofieierus. nors iš ti- 

. kro jie nieko tokio nepadarė, 
'iL. ka verta Lut juos garbin
ti. Rods paskutiniam mūšy
je ir japoniečiai niekuom ne
atsižymėjo. Išplaukus iš 
porto maskoliškiems kariš
kiems laivams, japoniška lai
vyne nuplaukė pietrytų lin
kui.

Paskalas apie išplaukimų 
maskoliškų kariškų laivų iš 
Vladivostoko porto pasirodė 
neteisingu: maskųliški kariš
ki laivai, koki buvo porte, 
stovi jame ir dabar ir kaip 
angliški laikraščiai rašo, iš
plaukti negal, kadangi dėl 
štraiko chiniečių darbininkų 
anglių kastynėse, Vladivosto
ke pritruko anglių, jų nėra 
jie ajit reikalų laivynės.

Maskoliškos kariškos val
džios nori siųsti į Azijų kariš
kus laivus, stovinčius ant 
Baltiškų jūrių. Vokiški vie
nog speciališki laikraščiai sa
ko, kad maskoliai negali iš 
Baltiko siųsti į Azijų laivų, 
kadangi tie čia pasilikę lai
vai netinka į tolesnes keliones. 
Jie padirbti speciališkai ap
gynimui Maskolijos portų; 
ruimų anglims neturi dide
lių, jų negali tiek paimti, kad 
galėtų į Azijų nuplaukti. 
Ant viso kelio maskoliai nie
kur neturi savo anglių krau
tuvių, o svetimi kraštai ang
lių neduos maskoliams, ka
dangi anglys pripažintos už 
karės kontrabandų. Todėl 
tai Baltiškos laivynės masko
liai negali siųsti į Azijų; ant 
perdirbimo atsakančiai laivų 
reiktų daug laiko. Kų iš sa
vo laivynės maskoliai galėjo 
siųsti į Azijų, tų seniai iš
siuntė. Yra dar keli tinkan
ti tolesnėms kelionėms kariš
ki laivai ant Juodųjų jūrių, 
bet tie laivai uždaryti, išeiti 
jiems nedaleidžia Turkija; 
pasipriešintų jų išėjimui be 
abejonės ir Anglija. Masko
lija užsteliavo diktai laivų 
svetimuose kraštuose, Angli
joj ir Vokietijoj, bet kol juos 
padirbs, karė gal pasibaigs.

i Norėjo Maskolija pirkti kelis 
laivus nuo vokiškų Bremos ir 
Hamburgo kompanijų^ bet 
iki šiol nesusitaikė. Nors 
nuo tų kompanijų ir pirktų 
laivus, tai jie karėj, kaipo ne 
apkaustyti plienu, ne daug 
svers. Taigi ar šiaip, ar 
teip, ant jūrių šioje karėje 
jau. turbut, Maskolija neat-

kanuolems,

sigriebs. žinoma, jeigu jai»o- 
niški admirolai didesnių klai
dų nepadarys. Ant jūrių ja- 
poniečiai, rodosi,: galutinai 
paėmė viršų ant maskolių. 
Nors ant sausžemio japonie- 
čius ir sumuštų, tai visgi jie 
nuo maskolių ne tik lengvai 
gali apginti savų tėvynę, į 
kurių tik su laivais galima 
prisigriebti, bet gali palaiky
ti ir Korėjos pakrantes ir 
prie pakrančių gulinčias sa
las; “iš pakrančių be tvirtos 
laivynės sunku bus masko- 
liams.japoniečius Iškrapštyti, 
nors toliau nuo .Vrašto juos 
sumuštų.

Maskoliškos kariumenės 
viršininkas, buvęs karės mini- 
nisteris Kuropatkin, jau at
kako į Mugdenų; Mandžuri- 
joj. kur yra apie 180000 ma
skoliškų kareivų. To, kaip 
mena, pakanka ant gynimosi, 
bet nepakanka ant vijimo iš 
Korėjos ten įsiveržusių jai>o- 
niečių. Todėl tai, kaip me
na, kol nesutrauks rezervų iš 
Maskolijos, jenerolas Kuro
patkin nestums pryšakin sa
vo kareivių, Jj^apsirubežiuos 
vien gynimu pozicijų. Vidu
rį maskoliškii pajiegų tvers 
tvirtynė Charbin.

Maskoliai apkaltina jaĮto- 
niečius, kad jie.be formališko 
apreiškimo, pradėjo karę, ka
da maskoliai jos netikėjo, ka
da nebuvo į jų pasirengę. 
Tuom tarpu Londono laikraš
čiai paduoda, jog dar dviem 
mėnesiais pirm pertraukimo 
dipliomatiškė ryšio terp 
Maskolijos ir Japonijos, ma
skoliški kareiviai jierėjo upę 
Yalu ir įsiveržė į Korėjų. 
Taigi ištikro ne maskoliai ga
li kaltinti Japonijų už sumy- 
niojimų terptautiškų 
bet atbulai. Ištikro 
juk be pamato kitų 
džiantis garsiausiai
kad jį kiti nuskriaudė: juk 
maskoliški valdžioms tarnau
janti laikraščiai tankiai drįsta 
zaunyti, kad maskolius 
skriaudžia tai lietuviai, tai 
lenkai, tai finai, gruzinai, ar
ba armėnai, o tuom tarpu 
randas tas tautas skriaudžia 
ir baisiausiai persekioja. 
Toks jau maskolpalaikių bū
das, kad jie savo kaltes meta 
ant sprando kitiems: jeigu 
pats gėdisi savo į>ačių jiasiel- 
gimų, tai juos primeta, tiems, 
kuriuos spaudžia ir i>ersekio- 
ja.

Japonijos parlamentas už- 
gyrė padėkavonę admirolui 
Togo už gerų vedimų karės 
aut jūrių ir tai už^yrė vien
balsiai.

Ant surinkimo pinigų Ja
ponijos randas užgyrė tabako 
monopolių, taigi kad jo par
davinėjimų ir dirbimų išdir- 
bimų paimtų į savo rankas ran- 
gas. Iš to šaltinio tikisi su
rinkti keliolikų milijonų do. 
liarių.

Ant sausžemio iki , šiol 
svarbesnių susirėmimų ne
buvo.

Į Petersburgų atėjo žinia, 
buk Vladivostoke užtiko po 
tvirtynė nukastų minų; ji bu
vo nukasta iš vieno chiniečio 
namų. Netikėtai patėmijo 
nuvestus ant uždegimo minos 
d ratus ir pertai visas plianas 
likosi sunaikintas.

Japoniškos kariumenės vir
šininkas pranešė į Tokio, jog 
šiauriniuose Korėjos parube- 
žiuose užtiko daugiau masko
lių, negu tikėjosi. Maskoliai 
skubiai drutina miestų New 
Cbwangų; jo porte paskandi
no daug chiniškų mažų laive
lių, kad apsunkinti įplaukimų 
japoniškiems kariškiems lai
vams. Svetimi laivai negali 
į portų įplaukti, bet prieš 
portų turi sustoti ir prašyti

formų, 
visada 

skriau- 
šaukia.

vedėjų, kurie įves į portų. 
Porte mat ant dugno yra pa- 
dėips torpedos, kelius, kur jų 
nėra, žino tik speciališki, pri- 
naikinti vedėjai.

Maskoliški laikraščiai gar
sina, jog geležinkelis aplink 
ežerų Raikai likosi jau pa
dirbtas, bet kareivius dar vis

Tarybas terp Prancūzijos 
ir Anglijos reikaluose |tasida- 
lininio Morokko, kurios buvo 
pertrauktos, dar neatsinauji
no. Prancūzija Įierdavė savo 
reikalavimus ir užmanymus 
Anglijos užrubežinių dalykų 
ministeriui ir laukia ant to 

Terp kitko Pr|fti-___ ’_ ____ ;___ 1.1 __ * is atsakymo.
gabena rogėms per ledų; tas elizija reikalauja neutraliza- 
neilgai bus galimu, kadangi vimo Gibraltaro, taigi panai- 
ledai ani ežero pradeda jau kinimo angliškos tvirtynes 

I prie Gibraltaro jūrių siau
rumos, ir už tai siūlo Angli
jai naudų kitur. Anglijai 
vienog Gibraltaras turi vertę 
tik kaųio tvirtynė, kadangi ji 
uždaro perėjimų iš Atlantiko; 
|>er Gibraltaru anglijonai ga
li neįleisti iš Atlantiko į 
Terpžemines jūres nė jokių 
laivų. Perstojus būt tvirty- 
ne,Gibraltaras Anglijai netu
rėtų nė jokios vertės, ji jį ga
lėtų sugrųžinti Išpanijai, nuo 
kurios jį įiaverže ir įiarengė 
neįveikiamų tvirtynę. Gali
ma todėl aliejoti, ar Anglija 
sutiks ant Prancūzijos užma- 

Rods palaikydama 
Egiptu dar Anglija savo ran
kose turi kelių p Pietinę Azi
jų: tie Gibraltaro kaipo 
tvirtynes, Anglijos įtekmė ant 
Terpžeminių jūrių nupultų 
visai.

tirpti.
Pereitų sanvaitę buvo tik 

keli maži kazokų susirėmimai 
su japoniečių avant|M)stais. 
Tokiuose susirėmimuose nė 
viena pusė negali girtiesi, 
kad butų kitų sumušusi, ka
dangi paprastai, susirėmę, 
dažinoję ko norėjo, pasitrau
kia prie didesnių savo pajie- 
gų

Kazaniaus kareiviško ap
skričio viršininkas apreiškė 
kareiviams, kad jie bus išsių. 
sti į Azijų. turi būti pasiren
gę traukti į karę. Kareivius 
iš Kaukazo siunčia ne prieš10 nnuiv ui m Į'iivn . —

japoniečius, bet Į Vidurinę j nymo.
Azijų, taigi prieš Angliju, jei
gu toje kokiu nors budu no
rėtų pasinaudoti iš karės su 
Japonija ant Maskolijos ne
naudos.

Lenkijoj, Lietuvoj, Mažru- 
sijoj ypač maskoliškus urėd- 
ninkus ajiėmė baimė, kad lai
ke karės neužkenčianti jų gy
ventojai ne|»asikeltų ir neat- 
monytų už skriaudas urėd- 
ninkams. Jie nedrįsta pasi
rodyti didesniuose žmonių su- 
sirinkitnuose, kadangi žmonės 
atvirai rodo savo neprilanko
mų.

Japonija kalbina Svedijų 
pasinaudoti iš Maskolijos ka
rės Azijoj ir pasistengti at
gauti maskolių spaudžiamų 
Finlandijų. Švedija sumo
bilizavo savo laivyne ir že
mės kariumenę. Kol masko- 
lija kariauja tik su Japonija, 
žinoma, Švedija nepradės ka
rės, bet jeigu ant Maskolijos 
užpultų dar kas daugiau ir 
jeigu jos viduriuose gyvento
jai pasikeltų prieš netikusias 
valdžias, be abejonės ir Šve
dija išdrįstų įsikišti į karę. 
Nebereikalo juk rengia ir 
drutina savo kariškas pajie- 
gas. Ar galės iš jų pasinau
doti, dabar negalima įspėti. 
Jeigu ant Maskolijos ant syk 
užpultų daug priešų, tųsyk ir 
mums atsirastų proga bandy
ti pasiliuosuoti iš po netiku
sio caro jungo.

Balkanų pasaulis.
Macedonijoj šiuom tarpu 

tyku, įiasikėlėlių vadovas 
Sarasov, nors žadėjo ant pa
vasario atnaujinti • si kėli
mų. nedaleisti įvesti Maskoli
jos ir Austrijos užmanytų re
formų, neišpildė savo paža
dėjimo. Tūli mano, kad jis 
likosi papirktas maskoliško 
rando, kadangi maištai ant 
Balkanų, iš kurių, turint ka
rę su, Japmija ant sprando, 
negalėtų naudotiesi, Masko
liai labai neparankus. Ma
skoliškas pasiuntinys Turki
joj apreiškė, jog Maskolija 
nedaleis.)kad Macedonija pa- 
siliuosuotų nuo Turkijos, ar
ba kad susijungtų į vienų 
viešpatystę su Bulgarija, ka
dangi tųsykšilpna dabar Bul
garija butų jau kur kas drū
tesnė, nesiduotų jeib maskol
iai lai kini savę už nosies va
džioti. Teip kalba Maskoli
jos pasiuntinys, bet klausy
mas, ar caro randas, kol turi 
karę Azijoj, gali nedaleisti 
Macedonijai susijungti su 
Bulgarija/ Tas dabar paei
na ne nuo saro noro bet nuo 
pasikėlėliu vadovų. Jeigu 
jų nepapirko caro agentai, tai 
jie atnaujįs pasikėlimų, ka
dangi kita teip gera proga 
negreit pasitaikįs.

Albaniečiai ne paiso ant 
caro norų. Jų 15000 vyrų 
stovi lauke su gerais naujais 
ginklais. Jeigu vienog ki
tos nešančios sultano jungų 
tautos ramiai sėdės todėl, kad 
jų pasikėlimas carui nemalo
nus, tai vienus albaniečius 
sultano jenerolai suvaldys. 
Reikia todėl palaukti, kų da
rys kitos neužganėdintos iš 
Turkijos jungo tautos, Rai
kantį pussalio.

Afrika.
Maištininkai pietrytinėse 

vokiškose valdybose laikosi 
tvirtai. Pereitų sanvaitę bu
vo vėl keli gana smarkus su
sirėmimai. Pasikėlėliai turi 
gerus ginklus ir šaudo gerai, 
kadangi net pagal vokiškų 
oficierų raportus, mūšiuose 
krinta tiek jau vokiečių, kų 
ir pasikėlėliu.. Mūšiuose su 
nuožmiais, paprastai, ant vie
no užmušto europeiško karei
vio išpuola šimtas čiabuvių 
užmuštų; vokiškose gi valdy
bose krinta po lygiai, taigi 
reikia manyti kad pasikėlėliai 
lygiai kaip fr vokiečiai turi 
gerus ginklus ir lygiai iš jų 
moka naudotiesi. . Ginklų 
daugumas, kokius turi pasi- vimų, kad uždraudimas apsi- 
kėlėliai, yra tai tie, kuriais 
kariavo būrai prieš anglijo- 
nūs.

Skaitlių gerai apginkluotų 
pasikėlėliu jiaduoda ant 15- 
000—20000; tuom tarpu ant 
viso kolionijų ploto vokiškų 
kareivių nėra nė ketvirtos da
lies to skaitliaus. Guberna
torius pareikalavo atsiųsti 
kuogreičiausiai pastiprinimų, 
bet kol tas bus padaryta, dar 
ne vienų sykį pasikėlėliai su
muš vokiečius, o tas tik dar 
labiau jų įtekmę pakels.

Vokietija.
Nors Vokietijos parlamen

tas ir priėmė rando reikala-

gyventi Vokietijoj jėzuitams 
butų nuimtas, atskiros, tve
riančios Vokietijų viešpaty,- 
stės, nevisos sutinka pasiduo
ti parlamento nusprendimui, 
kadangi klausymų apsigyve
nimo jėzuitų laiko už vietinį, 
neprigulintį užžiurai parla
mento. Saksų ir Hamburgo 
seimai nutarė nepasiduoti 
parlamento užgyrimui; yra 
dar tūlos viešpatystės neda
vusios teipjau pritarimo. 
Kaip tos tųsynės pasibaigs, 
nežinia.

Vokietijos ciecorius važi
nėja dabar Italijoj, kur val
džios priima jį labai širdin
gai. Vilhelmas savo kalbo
se išgiria susijungimų Vokie
tijos, Austrijos ir Italijos ir 
gazdina tuos, kurie bandytų nas skireivis gavo pundelį, 
kam iš susirišusių kenkti, j kuriame buvo: 
Mat čia Vokietijos valdonas1 ko, dešra, duona, svaras mui- 
stengiasi suardyti mierius lo ir butelis degtinės. Apru- 
Prancuzijas draugų Italijoj, pinti tais daigtais kareivius 
kurie stengiasi ištraikti Itali- Juk tai, pareiga caro, už kū
jų iš Vokietijos apglobus ir r*° užsimanymus 
prikinkyti Jų prie Prancūzi
jos. Tie Prancūzijos drau
gai rengiasi pakelti demon
stracijas laike atsilankymo 
Prancūzijos prezidento Itali
joj šių vasarų. Tam mat 
Vilhelmas stengiasi užbėgti 
už akių. -

gos anf mėnesio Vilniaus po- 
Įleistai,: žinoma savo viršinin
kų prifersti, sudėjo pinigus 
ant nupirkimo traukiantiems 
į karę iiš Vilniaus 220 karei
vių • 'užkandžių. Kiekvie-

Iš Vitebsko.
; Netoli nuo miesto gyve

nantis šalia Smolensko plian- 
to. kaime Kaitruose ūkininkas 
maskolius, 35 metų Boron
cov. sirgdamas šiltine, kada 
visa jo šeimyna miegojo, .pa-

pakelis taba- *k|Įęg iš lovos, pagriebė kirvį

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

Maskoliškas randas garsi
na, buk Maskolijos gyvento
jai pritaria karei su Japonija.

i kareiviai 
kraujų, lieja; jis vienog ma
žai aukauja.

Vilniuje susitvėrė neperse 
niai greitos daktarų pagel
bės draugystė. Prie drau
gystės) priguli 30<> daktarų. 
Pereituose metuose draugy
ste tiįrėjo įplaukimų 17285 
rubl., p išleidimų 8281 rubl. 
Prigulanti prie draugystės 
daktarai suteikė be užmokė- 
snio |>^.gelbų 3414 ligonių.

Vilniaus telegrafo viršinin
kas paĮgarsino, jog kol trau
kiasi Mare Azijoj, telegrafai 
negalii imti atsakymo už pri - 
statymų į laikų privatiškų te
legramų.

Vihįiuje yra žydų sutverta

ir su juom užmušė visus są
narius savo šeimynos: 32 me
tų pačių ir penketų vaikų, iš 
kurių vyriausiasis turėjo 11 
metų, o jauniausiasis vos 5 
mėnesius. Atlikęs su savo 
šeimyna, Boroncov bandė ir 
pats su tuora pačiu kirviu tu- 
sikapoti, bet uždavė tik 15 
paviršutinių kirčių. Maty
damas, kad su kirviu nenusi- 
žudįs, su yla susibadė sau 
pilvų. Nugabeno jį į ligon- 
butį. bet nežinia, ar dakta
rams pasiseks nuo mirties iš
gelbėti.

1000 rubl. ir po 1—2% nuo 
algų, tarnaujanti kasoj 1— 
2%; urėdninkai kontrolės — 
700 rubl. 25 kapų

lAŠisulių Kauno guberni
joj.

Perdėtinis neseniai susitvė
rusios Šiauliuose sodauninky- 
stės ir daržininkystės drau
gystės. dvarponis Pavlovič, 
pavedė didelį sodų, daržų ir 
reikalingas triobas parengi
mui Pavirviuose sodauninky- 
stės mokyklos. Jeigu susi
rinks ant užlaikymo moky
klos pinigai, mokykla bus 
parengta, parengimui jos 
randas, kaip mena, nesiprie- 
šįs, bet dar nuo savęs pridės 
ir kiek pinigų.

tik. ginti, Vilniuje, Lietuvos - . - «.
Hostapilėj. buvo atsitikimas gelbėjimo serga n-
rodantis neužganėdinimų gy-;' *’l neturtingų žydų. Perei- 
Ventojų: čia koksai vyriškis/lloge .metuose minėta drau- 
metė dinamito bombų į pilnų tMr**jo įplaukimų 1655- 

Tųia-26 rubl.; išleidimų gi 17254 
taj rubL,įtaigi buvo 700 nepri- 
tas tekliaus.

Pereituose metuose Vil
niaus daktarų draugystė pa
rengė lioterijų ant naudos ne
turtingų ligonių. _ Alai rado 
toki, kurie iš to |>asinaudojo, 
padirbo daug netikrų lioteri- 
jos bilietų ir juos pardavinė
jo žmonėms. Bilietų dirbė
jas 20pnetų Verblovski likosi 
suareštuotas. Sūdąs jį nu
sprendė ant vieno mėnesio į 
kalėjihių.

Vilniaus savitarpinės ase- 
kura< įjos draugystė pereituo
se meiliose turėjo 55283 rubl. 
įplaukimų, o 48571 rubl. iš
leidimų. Padegėliams išmo
kėjo ^tlyginimo 9750 rubl.

Vilniaus Raudonojo Kry
žiaus Dr-tė kviečia, norinčias 
keliauti ant karės lauko mer
ginas ; dalniti sergančius ka
reiviu^,' pristoti prie draugy
stės. i Priima besimokinu
sias gimnazijoj arba mergai
čių institutuose. Pastojau- 
čios thri įmokėti 25 rubl., ne
žinia į už kų. Išklaususias 
kursų .dabojimo pašautų siųs 
tuojabs ant karės lauko pil
dyti jareigas ligonių daboto-

žmonių cerkvę, 
(iadarusį sugavo: yra 
darbininkas. Kada 
atsitiko, valdžios slėpė.

Vilniaus techniška i-chemiš
kos mokyklos auditorijoj pra 
dėjo skaityti pamokinančias 
lekcijas iš chemijos: lekcijos 
atsibūva vakarais. lekcijų 
buvo iki šiol septynios, pa
skutinė buvo: apie skystų, ga 
zinį kuru ir apie žibinimo me 
degas. Lekcijos tos naudin
gos kiekvienam norinčiam 
apsišviesti žmogui.

Kareiviškame kliube. 7 d. 
kovo išrengė teatrališkų j>er 
statymų ant surinkimo pini
gų sudrutinimui maskoliškos 
kariškos laivynės. .

Vilniaus Raudonojo Kry
žiaus Dr-tė, kad surinkti 
daugiau aukų. |>arengė komi
tetus rinkimui aukų, apart 
Vilniaus, teiposgi: Ašmėnuo- 
se. Sventėnuose, Vileikoj, 
Švire, Lydoj, Varsteliuose. 
Vilniaus komitetas apsiėmė 
parūpinti lovas ir skalbinius 
šimtui sergančių kareivių. I 
Vilniaus komitetų išrinko 
jiaujus revizijos komiteto są
narius, Kotliarevskį ir Puzi- 
revskį. vietoj pasitraukusių 
katalikų: kunigo Vaškevi- ■ 
čiaus ir Charkevičiaus.

Ruimuose I Vilniaus gim
nazijos pradėjo vakarais 
skaityti pamokinančias lek
cijas: Apie nauges ir jų 
praktiškų sunaudojimų; skai
to lekcijas mokintojas gim
nazijos Sergejev. Pelnas iš 
lekcijų eina ant sudrutinimo 
maskoliškos kariškos laivy- I 
nės, nužudžiusios gerų savo 
garbę dabartinėj karėj su 
Japonija. Susipažinti su 
naugėms, jų sunaudojimu ir 
sudėjimu naudinga kiekvie
nam žmogui. |

Oficierai Vilniuje stoviu- ] 
Čio Pavlogrado regimento 
nutarė aukauti 2% nuo savo 
algų ant naudos kariaujan
čių Azijoj kareivių. Apart ( 
to jie sudėjo 300 rublių ant 1 
sudrutinimo maskoliškos ka- . 
riškos laivynės. Be abejo- ( 
nės nevienas oficieras, ypač 
žemesnis, kad galėtų kų au- , 
kauti, turėjo skolinti pinigus , 
nuo Vilniaus žydų ir už pa
skolų mokėti milžiniškus pa- ] 
lukus. Ir be aukų žemesni . 
maskoliški oficierai priversti 
tankiai melsti žydų skolinto- , 
jų malonės.

Gaunanti po 12 rublių ai- 1

Iš Vilniaus vyskupystės at
sišaukė diktai katalikiškų 
kunigų, norinčių keliauti ant 
karės Banko į Azijų, kadangi 
terp kareivių ten esančių 
yra diaug katalikų, o kunigų 
yra mhžai.

Į pąrdavinyčių Rubinovičo, 
Vilnioje, pu- 29 Rudnicos 
gatvėti, įsikraustė vagiliai ir 
išgabdno čebatų, čeverykų ir 
kitokfų daigtų už 2000 rubl. 
Vagilių nesurado iki šiol.

Iš Vilniaus gubernijos.
Per paskutinę sanvaitę va

sario mėnesio Vilniaus guber
nijoj ' apsirgo žmonių viso
kioms limpančioms ligoms: 
Vilnioje: šlakuotoms šilti
nėms !17, pilvinėifis 8, neiš- 
aiškintoms 2, tymais 24, dif
teritu 2. Vilniaus pavietyj: 
šlakuotoms šiltinėms 21, pil
vinėms 9, tymais 30. Lydos 
pavietyj: pilvinėms šiltinėms 
7, tymais 3. Šventėnų pa
vietyj: pilvinėms šiltinėms 3. 
Ašmėhų pavietyj — pilvi
nėms šiltinėms 21. Taigi, 
kaip iš skaitlinių matyt, gu
bernijoj smarkiausiai siaučia 
tymai ir šiltinės; teip vienog 
būva beveik kiekvienų pava
sarį. i

Iš Baltstogės, Garteno g.
( ianykščiams policijos 

viršininkams nesiseka: per
nai jiašovė vienų teip. kad 
ant išėmimo kulkos reikėjo 
važiuoti į Varšavų. Tas, pa
būgęs pasekmių savo pasili
kimo Baltstogėj, išmeldė, kad 
jį perkeltų į Vilnių. Ne su 
užsitikėjimu ir meile vietiniai 
gyventoja j priėmė ir jo vietų 
užėmusį. Laidojant vienų 
darbininkų, lydėtojai kūno 
pakėlė ueprilankias rąhdui 
demonstracijas. Ant prisa
kymo policijos viršininko 
E’alenkiuo ir jo pagelbiuinko

Iš Panevėžio, Kauno gub.
Pradžioj gegužio mėnesio 

šių metų' Panevėžyj atsibus 
žemdirbystės ir naminės ūkės 
ir gyvulių auginimo paroda. 
Paroda dalįsis į dešimtį sky
rių; dešimtame skyriuj bus 
daigtai išskirti iš konkurso ir 
paeinanti iš užrubežių. Su
sitvėrė jau komitetas rengi
mui tos parodos; perdėtiniu 
jo išrinko Kozakovskį.

Permainos kunigų Telšių 
vyskupystė j.

Telšių vyskupystėj likosi 
paskirti prabaščiai: filijali- 
stas Upinos bažnyčios,, kun. 
Bučnis Pranciškus už pra- 
baščių į Vilkijų; vikarijas Pa- 
boisko parapijos, kunigas

gėsi suareštuoti demonstran
tus, bet tie nesidavė. Iš pul
ko žmonių pradėjo lėkti ak
mens ir šūviai į policijantus. 
Gaudant vienų iš demon
strantų, iš darbininkų tarpo, 
nežinia kas, paleido į polici
jos viršininkų ir. jo pagelbi- 
ninkų kelis šūvius. Ar; šū
viai tie pataikė, valdžių tele
gramas nepaduoda. Tas at
sitiko 8 d. kovo.

lis Slonimo. Gare!no gub.
Kaip sako, neužilgio čia 

bus parengta prekystes mo
kykla. Vienas iš aplinkinių 
dvarponių, pastatymui moky
klos. padovanojo didelj jam 
prigulintį mieste pliacių, o 
vietiniai žydai surinko reika
lingus pinigus pastatymui 
triobos ir visiškam įrengimui 
mokyklos; jie apsiima mokė
ti atsakantį metinį mokestį 
ant užlaikymo jos. Randui 
nereiks pinigų pridėti, todėl 
jis neturės pamato pasiprie
šinti.

Ant čianykščio pačto pasi
rodė, kad pačto viršininkas ir 
jo pagelbininkas savinosi at
ėjusius čia piniginius siunti
nius. Susekė, kad jie pašla- 
ve apie penkis tūkstančius 
ne jiems prigulinčių pinigų. 
Stacijos viršininkas likosi su
areštuotas, o jo pagelbinin
kas pabėgo, kaip mena, į 
Amerikų.

Iš Kauno.
Kaune susitvėrė pirma te

kantiems ir apsivedantiems 
kraičių draugystė, kuri uždės 
čia tam tikslui speciališkų ka
sų. Įstatai draugystės vi
daus ministerijos jau užtvir
tinti. Mokesčiai yra po 3 
rubl. Apsivedant, sanariai, 
įmokėję 1—50 mokesčių, gaus 
ant įrengimo namų 100 rubl.; 
įmokėję 51—100 mbkesčių 
200 rubl., o įmokėję su viršum 
100 mokesčių 300 rubl.

Kaune tarnaujanti masko
liai urėdninkai nuo savo algų 
paskiria ant sudrutinimo ma
skoliškos laivynės: tarnau
janti Kauno vyriškoj gimna
zijoj 2%; urėdninkai viešo

baščių į Jakobstadtų.
Paskirti filijalistais: vika

rijas Radviliškės parapijos, 
kun. Juozas Bakučonisį Ūpų; 
vikarijas Kunigiškių parapi
jos, kun. Domininkas Pocius 
į Vadaktus; vikarijas Švėkš
nos parapijos, kun. Juozas 
Liubšis į Kulvų.’

Perkelti vikarijai: kun. Fe
liksas Klimas iš Raudondva
rio į Retavų; kun. Dominin
kas Tučikevičia iš Konstanti- 
navo į Kurtavėnus: kun Ed
vardas Tomas iš Skirsnemu
nės į Švėkšnų: kun. Stanislo
vas Adamovski iš Švėkšnos į 
Vendzigolų: kun. Pranciškus 
Turovskis iš V i veržėti ų į El- 
lernų (Kurliandijoj); kun. 
Kazimieras Matulis iš Vižunų 
į Smilgius, kun. Kanstanti- 
n a s Steikunas iš Smilgių į 
Vižunus; kun. Vaclavas KL- 
montas iš Lalių į Janigiškius; 
kun. Povilas Morkis iš Lin- 
kavo į Vabalnikus; kun. Mo
tiejus Kirlis iš Vabalnikų į 
Garždžius; kun.* Feliksas Ru
blis iš Garždžių į Plungę; kun. 
Martinas Jankauskas iš Ra- 
kiškių į Kauno parapijos ba
žnyčių; kun. Antanas Olech- 
no iš Kauno į Rakiškius; 
kun. Petras Vanagas iš Eller- 
no į Vaigovų; kun. Dominin
kas Kazlauckas iš Vaigovos į 
Linkavų; kųn. Juozas Liau- 
danskis iš Linkavo į Koma- 
jus; kun. Pranciškus Žadei- 
kis iš Komajų į Braclavų; 
kun. Petras Juodviršis iš Pu
šalotu į Tverius; kun. Jonas 
Mieškauckas iš Girdiškių į 
Sėdus.

Pasimirė sekanti kunigai: 
67 metų kun. Telesforas Ga- 
nušauckas, altaristas prie 
Gądanavo bažnyčios; 37 me
tų kun. Stanislovas Eiduke- 
vičia, vikarijas Saki navo pa-, 
rapijos; 73 metų kun. Povi
las Žaba, iilialistas Varsėdų 
bažnyčios; 94 metų kun. Juo
zas AmbrozeviČia, mansiono- 
rius Papilėnų parapijinės baž
nyčios; 64 metų kun. Juozas 
Miko, mansionoriua.Kalvari
jos bažnyčios.

Nuo Prūsų parubeilų-
Maskoliškas randas uidrau-
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Isz darbo lauko,

Darbai čianykš-

Nelaime balny ėstoj.
4.55—4.80 Mk., avižų 2.75 ~ Con. Čianykščioj

G. T.

Darbininkai, dir-

darbininkai bet 
užpuldinėdami

Komitetas.
Lietuvos redakcija, nežinodama,

100 poliruotojų 
dirbtuvėse pakėlė

25
Labu >1.75 

Pinigus prisiunČiu Aušros kaste
riu! A OlŠevskiui.

Jonas Tareila.

>1.50
Pradžiugintas nauju išradi

mu, aš žemiau pasirašęs, 
dar uridedu .

LIETUVA

užrubežius arklius; dabar ar
klių iš Lietuve® negalima ga- 

. ' benti ant jomarkų į Tilžę.
Mat randas bijosi, kad išga 
benti iš Maskolijos arkliai ne
patektų japoniečiams. Pa
sklido paskalas, jog bus už
drausta gabenti į užrubežius 
ir javus, bet tokio uždraudi- 

* mo dar iki šiol nėra. Ir be 
uždraudimo vienog javus 
sunku išgabenti, kadangi ge
ležinkeliai neturi vagonų, vi- 

* sus paėmė ant gabenimo ka- 
riumenės į Ariją. Padėjimas 
žmonių Lietuvoj dabar sun
kus: prekysta apsistojo, už
darbių nėra.

riaus ,.Outing Magazine,” Hub- 
bard, paklydo ir numirė nuo bado.

Vėl laukia niaisztu.
Telluride, Col. Į šitą apskri

tį traukia vėl miliciją, kadangi mat 
čia laukia maištų. Kelia vienog 
juos ne darbininkai, bet valdžių 
draugai, kurie be jokios prieža
sties išvijo organizuotus darbi
ninkus, su prievarta išvilko juos iš 
namų. Prieš ką todėl gubernato
rius traukia čia miliciją? PrifeŠ 
darbininkus, ar savo šalininkus? 
Finlandiečiai darbininkai nešdina
si iš šitų aplinkinių.

gazo expliozija, kurios hotelio 
triobos ir kelios aplinkinės likosi 
sugriautos. Po griuvėsiais rado 
vieną kūną; kaip mena, po jais yra 
ir daugiau užmuštų hotelyj apsi
stojusių svečių.

Brownsville, Pa. Cadar H iii 
tunelyj atsitiko expliozija, kurios 
keturi darbininkai likosi užmušti, 
o šeši sužeisti, iš tų trįs sužeisti, 
rodosi, mirtinai.

-

Iš Prūsų Lietuvos-
Karaliaučiuje, grįžtant 

naktyj namon bu pačia uni
versiteto profesoriui, stovin
tis aut ulyčios policiatas už
puolė ant profesoriaus ir ban
dė mušti pačią,* Ailt pakelto 
riksmo atbėgo daugiau poli- 
cistų ir visus nuvetlė ant po
licijos stacijos. Už užpuoli
mą policistas likosi prašalin
tas nuo vietos. Rods jis tei
sinosi, kad nepažino profeso
riaus, bet tas besiteisinimas 
negelbėjo, kadangi policistai 
neturi tiesos užpuldinėti ne- 
vien ant profesorių, bet ir 
ant paprastų praeivių.

5 d. kovo už javus mo
kėjo Tilžėj: už 100 kyliogramų 
kviečių 14.75—16.60 Mk., 
rugių 12.90—14.50Mk., mie
žių 12.75—13.55 Mk., avižų 
10.90—12.35 Mk., baltųjų 
žirnių iki 21 Mk., ropučių 
4.00 Mk., šieno 4.00 Mk., 
šiaudų 3.60 Mk. Už gyvas 
vištas mokėjo po 1.50 Mk., 
už balandžius po 50 pf. Už 
svarą sviesto po 0.90—1.30 
Mk. Už tužiną kiaušinių 80 
Pf. Už porą paršelių mo
kėjo po 14—18 Mk: Už pe
nėtas kiaules po 29—33 Mk. 
už centnerį svarumo.

Klaipėdoj mokėjo: už šepelį 
kviečių 6.75—7.00 Mk., 
rugių 5.22—5.50 Mk., miežių

Prigavo žu din tufus.
Turllegan, Ala. Čianykščia- 

me kalėjime sėdėjo sūdo ant nužu
dymo nuspręstas žmogžudysRalph 
Armstrong, sūnūs pulkauninko 
Armstrongo, buvusio Amerikos 
konsu'iaus Brazilijoj. Nusūdyta
sis vienog kartuves prigavo, nes 
kalinio kambaryj pats pirm laiko 
pasikorė. «

Gaisral.
Kansas City, Mo. Sudegė Čia 

pardavinyčios Joneso, ant 12 ui. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
130000 dol.

East St. Louis, III. Sudegė 
Čia krautuvės „Deering Harwest- 
ing Machine Co. Blėdį gaisro pa
darytą skaito ant 150000 dol.

traukti, arba dėl kitokių mierių,—. 
tas skelbia priešingą katalikiškam 
ir abelnai krikščioniškam tikėji
mui mokslą. leigu tą daro laik
raštis — tokį reikia priešingu ka
talikiškam ir apskritai krikščioniš
kam tikėjimui vadinti.

Koki lietuviški laikraščiai yra 
bedieviški arba prieškatalikiški, 
kad tą žinoti, reikia tuos laikraš
čius skaityti. Tie yra bedieviški, 
kurie skelbia priešingą Dievo ir 
krikščionybės priskkymams moks
lą. Red.

imete inaziillui merginą.
Georgetovvn, Oh. Gyvenantis 

čia Jurgis Kelch įmetė į šulinį 
merginą Ižą Mathews užtai, kad 
ji nenorėjo su juom važiuoti pasi
važinėti. Mergina prigėrė. Ir 
Kelch vienog nenorėjo ilgiau 
gyventi: jis pasiskandino Streight 
Creeke.

UžuiiiMze 11 negru.
Davitt, Ark. Netoli nuo čia, 

miestelyj St. Charles, užgimė kru
vinas mušis terp baltveidžių ir ne
grų. Mušyj 11 negrų likosi užmuš
tų, o penki baltveidžiai pašauti.

LatkraNztiM ant jurlu

New York. Nuo gegužio mė
nesio šių metų, ant didžiųjų pasa- 
žierinių garlaivių pradės išeidinėti 
laikraštis; telegramai ant laivų bus 
persiuntinėjami su pagelba bevie- 
linio telegrafo. Kadangi kas die
ną ant Atlantiko plaukia po 30000 
žmonių, tai laikraštis toks gali už
simokėti.

Nelaimes aut geležinkeliu.
Clarksburg, W. Va. Netoli 

\Viloonburg, einant per tiltą še
šioms ypatoms, užbėgo ant jų 
greitasis geležinkelio trūkis ir trįs 
ypatas užmušė ant vietos. Už
mušti yra: italijonas darbininkas, 
jo pati ir vaikas.

Cleveland, Oh. Netoli North 
East, Pa., iššoko iš rėlių pasai ie- 
rinis trūkis. Prie to septyni pasa- 
žieriai ir trūkio tarnai likosi 
kiai sužeisti.

Vėl žiema.
Bismarck, N. D. 25 d. kovo 

šitose aplinkinėse siautė sniego 
darganos. Mieste ulyčios sniego 
užklotos ant 3 iki 6 pėdų storai. 
Sniego darganos siautė ir aplinki
nėse Grand Forks. Laike tų dar
ganų ant farmų pražuvo daug be
siganančių galvijų.

—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 Mk. Už svarą sviesto 
1.00—1.10 Mk. Už kapą 
kiaušinių 4.00 Mk. ’ Už porą 
paršų mokėjo po 12 Mk. Už 
penėtas kiaules po 80—33 
Mk. už kiekvieną centner. 
svarumo.

Ant lauko dvaro Titkų su
šalo pati dvarponio Gerlich. 

K Netoli Geldapės, priešais 
atbėgantį iš Insručio trūkį, 
šoko moteriškė Obernaitienė. 
Trūkis ją sudraskė.

Pilkalnyj, ant kiemo ar
klių prekėjo Heiselio, vienas 
iš atgabentų iš Maskolijoe 
arklių spyrė į galvą darbi
ninkui Ložoraičiui ir užmušė 
jį ant vietos.

dievmaldystos susirinko diktai ita- 
lijonų, kas ten suriko ,,dega_” 
Susirinkę pradėjo veržtiesi laukam. 
Bažnyčioj buvo tik vienos durys. 
Terpduryj daug žmonių, ypač mo
terų ir vaikų, likosi sumyniotų.

* Denver, Col. Trinidad ang
lių kastynių distriktas likosi pa
statytas po karės lauko tiesoms 
dėl užgimusių čia maištų. Juos 
vienog kelia ne 
valdžių draugai, 
ant darbininkų.

c Taylor, Pa.
čiose anglių kastynėse eina pra
stai, nuo 15 d. kovo visai pasiliovė 
darbai trijuose brokeriuose. Nuo 
kada vėl pradės dirbti, nežinia.

* Sha.mokin, Pa. Comerson 
kastynėse, kurios 28 d. vasario, 
dėl užgimusio jose gaisru, buvo 
apleistos, prasidėjo vėl darbai ir 
1300 darbininkų rado jose darbą.

5 St. Lolts, Mo. Dirbanti 
prie rengimo parodos plumberiai 
pakėlė štraiką. Teplioriai sugrįžo 
prie darbo; per štraiką jie iškovo
jo užmokesnį po >3.60 ant dienos.

1 Grand Rapids, Mich. Dėl 
pasikėlimo vandenų upėj Grand 
River uždarė Čia 40 didelių dirb
tuvių. Per tai daug tūkstančių

Pralriju gaisrai
Holdrege, Nebr. Šitose ap

linkinėse, išilgai Burlington gele
žinkelio, siaučia prairijų gaisrai. 
Sudegė farmeris Olsen; trūksta ke
lių ypatų, kurios, kaip mena, tu
rėjo sudegti. Ugnis apėmė plotą 
trijų mylių pločio ir 10 mylių il
gio. Ji išnaikino daug farmų; su
degė ir daug farmerių naminių gy
vulių.

Isz Amerikos
Muaztynes terp politikierių.
Salem, III. Republikoniška 

Marion paviečio konvencija pasi- 
r baigė muštynėms. 100 susirinku
sių politikierių pradėjo muštiesi su 
kedėms. Šerifo pagelbininkas iš
sitraukė revolverį ir su jo pagelba 
šiek tiek nuramino susirinkusius 
politikierius.

Prigėrė
Louisville, Ky. Ant upės Ohio 

prigėrė trįs jauni vyriškiai. Jie 
ant mažos valties išplaukė ant už
tvinusios upės, bet smarkus upės 
tekėjimas apvertė valtį ir visi joje 
buvę supuolė į vandenį ir prigėrė.

Uždraude anierikontszkienig lai
vams gabenti tavorus.

Vancouver, B. C. Antpadava- 
dyjimo muitų komisijos Ottavoj 
(Kanadoj), ant toliau amerikoniš
kiems laivams uždrausta imti Ka
nados tavorusVancouvere ir Victo- 
rioj, paskirtus Į Dowson ir St.Mi- 
cbel. Iš čia Kanados tavorus 
Ii paimti tik angliški garlaiviai.

ga-

st. 
už-

Cžtroszko nuo gazo.
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vienuose namuose trįs ypatos 
troško nuo priėjusio gazo, o kelios
ypatos dar sunkiai serga. Gazo 
dūdos buvo ątsukinėtos. Kaimy
nai pasakoja, kad tas padaryta 
mieriu nusižudyti.

su

Numirė nuo bado.
Willmestown, Mas. Terp 

du Labradoro, išvažiavęs ant riti
nėjimų, pagelbininkas redakto-

le.

tojai juos paskiria, kas kelis kartus 
garsinta buvo laikraščiuose, taigi 
ant musų kankintinių ir ant moks- 
ląeivių. Muzikantų užtarėjai,matyt, 
visai nesupranta negražaus muzi
kantų pasielgimo ir užtarytojai prie 
progos gal padarytų tą patį ir teip 
jau visuomenę nuskriaustų, kaip 
nuskriaudė muzikantai.

Netrukus Shenandoah'e atsibus
Susivienyjimo seimas.
nykštė Susivienyjimo kuopa ant 
priėmimo delegatų ir iškilmių 
paimtų nuskriaudusius visus lietu
vius muzikantus, visi prakilnesni 
delegatai turėtų pakelti demon
straciją; turėtų neiti ten, kur gra- 
jįs tautos skriaudėjai. Tegul jie 
grajįs ant rymionų seimo, kuris 
vienu kartu atsibus Shenandoryj; 
tie geriau susitaikys, kadangi ir 
rymionai negražiai pasielgė.

Iširus Mokslo Draugystei ir nu
stojus išeidinčt ,,Darbininkui,” 
literos ir knygos pasiliko Shenan-1 įįOj draudė sau paklusnias aveles 
doryj; turtas tas priguli Mokslo skaityti knygas ir laikraščius 
Draugystei. Neseniai p. J. S. (oj fOS knygos ir laikraščiai tai ti- 
Mockaitis visą tą turtą mokslo kra nelaimė ypač negerųjų musų 
mylėtojų pardavė į Philadelpia p. 
Astromskui už 90 dol., ir apie tai 
visuomenei negarsina. Netikime, 
kad norėtų padaryti teip, kaip mu
zikantai. Tos pačios Lietuvių 
Mokslo Dr-tės Baltimores banke 
nuo seniai yra užsilikę 50 dol. Į laikraščiai tik dar labiau žmogų 
Draugystės buvęs komitetas, pas į paklaidina. Gaila, kad kunigėlis 
kurį yra knygos, turėtų duot ban- ne pasakė, koki tie raštai teip ne- 
kui įtraukt procentus, o paskui sų geri ir pavojingi? Žmonelės dabar 
parašais tų, kurie padėjo pinigus, nežino, kokių raštų ne galima 
išimt tuos pinigus iš banko. Bu- j skaityti. Vieni protauja, 
vęs tos draugystės sekretorius, p. i kad ,,Žvaigždės” negalima skai- 
Alex. Milvidas, yra dabar East St. kadangi joje tankiausiai pasi- 
Louise, kiti sanariai teiposgi ilsi- . taiko piudymai terp savęs lietuvių; 
skirstė; vienog galima susirašyt ir i kiti vėl už vodingiausią laikraštį 
sueit į vietą ir reikalą atlikti, kaip | |aįko ,,Tėvynės Sargą,” kadangi 
reikia. Tuom užsiimti turėtų Į esąs vodingas lygiai tėvynei, 
baltimoriečiai, o jei ne, tai visi tie, Į kaip ir tikėjimui, jis gina, kad lie- 
kurie savo parašą padėjo; tegul ■ tuviams neužeitų ant mislies no- 
atsišaukia prie manęs, o aš pini- į ru pasiliuosuott nuo sunkios caro 
guš iŠ banko išimsiu. Bankui 79 letenos, kuris naikina lygiai tikė- 
dol. nėra reikalo dovanoti, bankai; jimą, kaip ir musų tėvynę. Žinok 
juk turi milijonus, jie turtingesni Į dabar žmogau, kur tas didžiausias 
už mus. Sutikmėj su draugystės ’ pavojus, už skaitymą kokių raštų 
mieriais, lygiai pinigus gautus už ! t m ogu s neįeis į dangaus karaly- 
spaustuvę, kaip ir paimtus iš ban
ko, reiktų padalinti pusiau: Lietu
vių Laisvamanių Susivienyjimui 
ir AuŠrosDr-tei ant stišelpimo mu
sų moksląeivių. Paduokite tik 
ranką, o žemiau pasirašęs atliks tą 
darbą.

J. Naujokas,
10 E. 3rd st. New York.

Iš WillLe*barre, Pa
Užstojus pavasariui, visi sten

giasi elgtiesi gražiau, nuveikti ką 
gero. Ir musų miestelio lietuviai, 
rodosi, pradeda elgtiesi gražiau: 
jie liaujasi girtuokliavę, pešęsi, ko 
iki Šiol buvo pas mus per daug.

20 kovo musų klebonas, kuni
gas Lopeta, per pamokslą bažny-

kunigų, jos kaulu gerkit) stoja, 
kadangi skaitanti knygas pradeda 
protauti, toki drįsta apsvarstinėti 
net kunigų darbus ir pasielgimus, 
kurie ne visada pagirtini ir gražus. 
Kd.), kadangi, girdi, knygos ir

Tornado.
Kansas CtTY, Mo. Aplinkinėse 

Higginsville, Mo., 21 d. kovo 
siautė tornado ir audra su ledais. 
Vėjas sugriovė 50 triobų. Laike 
tos audros viena ypata likosi už
mušta, o daug tapo sužeistų.

Memphis, Ten. Aplinkinėse 
Carruthersville, Mo., 27 d. kovo 
siautė baisi vėtra arba tarnado, 
kuri labai daug blėdies pridirbo. 
Kiek iki šiol žino, laike vėtros 6 
ypatos likosi užmuštos, o daug ta
po sužeistų.

Tvanai ir audros.
Racine, Wis. Tvanai šitose 

aplinkinėse pridirbo blėbies ant 
250000 dol. Mokyklos ir pardavi
nyčios likosi uždarytos. South 
Belvit vandens užlietas ir 500 
žmonių atsirado be pastogės. Ge
ležinkelio šėnys teiposgi apsem
tos.

Cinctnnati, Oh. Šitose aplinki
nėse siautė audra su debesų pra- 
plyšimais, kurie pagimdė tvanus. 
Perkūnas mieste uždegė vienus 
namus.

Louisville, Ky. Vakariniame 
Kentucky irPietinėj Indianoj siautė 
audra, puolė dideli ledai. Netoli 
Vincennes perkūnas užmušė far- 
merį Cunninghamą.
net keli žmonės likosi perkūno už
mušti.

Kentuckyj

Peoria, III. 24 d. kovo šiau
riniame Illinojuje siautė baisi au
dra su debesų praplyšimais. Per
kūnas užgavo net kelias dešimtis 
žmonių, c kelis užmušė; pagadino 
arba uždegė daug triobų. Peori
joj nuo lytaus užgimė tvanai; East 
Peoria yra beveik visa vandens 
apsemta. Audra pasiekė netGrand 
Rapidsą, kur teiposgi daug blėdies 
pridirbo.

Expliozij<w.
Wheeling, W. Va. ! 

hotelyj atsitiko baisi naturališko

7 Paterson, N. J. Šilkų au
dėjams Johnson, Cordin & Co. 
dirbtuvėse pakėlė algas ant 10%; 
jie reikalavo pakėlimo algų ant 
20%,1bet pasigadino puse to.

9 Indianopolis, Ind. King Co. 
mebelių dirbtuvės ir Indiana ge
ležies liejinyčios likosi vandens 
užlietos ir pertai darbai jose turėjo 
pasiliauti.

• Chicago, III. Organizuoti 
saliunų kelneriai reikalauja liuoso 
nedėldienio.
VVestlake Co.
štraiką.

T New York.
banti prie triobų statymo, nuo 1 d. 
gegužio rengiasi straiką pakelti, 
jeigu reikalavimai jų ne bus išpil
dyti.

* Dės Moines, Ia. Teplioriai 
ir tapicieriai čia pakėlė štraiką. 
Organizuoti darbininkai ne nori 
mat dirbti drauge su neprigulin
čiais į organizaciją«

c Chicago, III. Merginos dir
bančios knygų apdirbinyčiose pa
kėlė štraiką, kadangi darbdaviai 
atmetė jų reikalavimus,

5 Lyk, Mas. Čianykščios gu
minių čeverykų dirbtuvės prašali
no nuo darbo 600 darbininkų.

T Connelsville, Pa. Darbai 
prie kokso pečių eina gerai, nuo- 
latai uždega daugiau pečių.

■5 East Superior, Wis.
bai eina čia labai prastai, darbi
ninkai vos uždirba ant maisto.

r Nkw York. Čianykščiai lito- 
grafai susitaikė su darbdaviais ir 
sugrįžo prie darbo.

r Huntington, W. Va. Su- 
štraikavo čia tarnaujanti ant uly- 
činių karų.

T Pereitą sanvaitę Suvienytose 
Valstijose buvo 215 nusibankruti- 
nimų, Kanadoj gi 18.

5 Brownstown, Ind.
visos čianykščios dirbtuvės 
tvanų likosi uždarytos.

Dar-

Beveik
dėl

ISZ
Lietu viszku dirvų

Reikta sykį suvesti į tvar
ką.

Tūlas mano pažįstamas agentas, 
važinėdamas vo visokius Pennsyl- 
vanijos miestelius, atrado'daug to
kių žmonių, kurie apgailestauja 
Shenandorio muzikantus, kad už 
pasisavinimą visuomenės pinigų, 
laikraščiai muzikantams ne duoda

l ramybės. Laikraščiai muzikantus 
Sharpo paliks tada ramybėj, kada jie ati- 
irališko . duos pinigus ant to, ant ko aukau-

Jeigu žmonės nori apturėti dan
gaus karalystę, tai kunigas liepė 
jiems ne tik saugotiesi vodmgų 
raštų, bet išsižadėti ir savo mįslių 
< lyg tas yra galimu. Rd.), jaus
mų, nieko ne veikti savo valia 
(ar laukti tik galingų prisakymo? 
Rd.). Riestai vienog butų, jeigu 
žmonės elgtųsi pagal tokius pamo
kinimus, ypač jeigu nieko ne veik
tų savo valia, o lauktų tik galingų 
pnuiynro. Tąsyk juk pastotų

girti nėra už ką; jie savo pasielgi
mu užtraukia panieką svetimtau
čių ant visų lietuvių. Žinoma, ne 
visi peiktinai elgiasti, bet girtuo
kliavimai kelių puo|a juk ant visų 
lietuvių. Ką gi norėt gero nuo 
žmonių, kurie ne skaito nė knygų, 
nė laikraščių ir nęrnoka atskirti 
gero nuo blogo. Jeigu kam pa
siūlai knygą ar laikraštį, tai atsa
ko, kad kunigas draudžia skaityti 
bedieviškus raštus, o kad jie ne
moka dieviško nuo 'bedieviško at
skirti, tai ne skaito .nieko, o netu
rėdami ką veikti, liuosą laiką pra
leidžia ant girtuokVavimų. Ko
dėl kunigai ne drąudžia girtuo
kliauti ir ne gražiai < |gtiesi,nors tas 
daug yra vodingesnip už skaitymą 
raštų? Todėl, kad iš pasimažini- 
mo girtuokliavimų kunigai nė jo
kios naudos neturėtų, o draus
mėms skaityti jie palaiko tamsą; 
tamsius gi lengviau Išnaudoti.

12 d. kovo-iš Ma^nardo pribuvo 
keli lietuviai pavilgyti Čia gerklę ir 
karčemoj susivaidyjo su vietiniais. 
KarČcmnmkas neramius svečius 
išstūmė laukan. Aat gatvės vie
nas išsitraukė peilį ir su juom sa
vo priešui padarė; trįs žaizdas. 
Norėjo paskui pabėgri, bet aniuo- 
las sargas pagavo [ir nugabeno į 
šaltąją, kur palaikė trįs dienas, 
kol sužeistasis nej»asitaisė. Tei- 
sintojams viens užmokėjo 10 dol., 
kitas 25 doh Proya likosi per
duota į kriminališką sūdą, atsibus 
ji berželio mėnesyj, Mėgstantis 
su peiliu pertikrinėti iki provai tu
rės sėdėti kalėjime, kadangi nieks 
už jį nenori pastatyti kaucijos 500 
dol. Abudu, taigi lygiai užpuoli
kas, zaip ir užpultasis, yra sąna
riais dievuotos Sv. JiuozapoDr-tės. 
Prova kaštuos abueni pusėm ne 
mažai pinigų, o viekas visgi bus 
nubaustas, turbut itseis dar jam 
ir po provai kiek patupėti. Su
žeistasis norėjo taikytiesi, bet 
draugystės viršininkai darė kliūtis 
prie susitaikymo. Ant provų mat 
ir vaidų eina lietuvių pinigai, o 
ant tautiškų reikalų Čianykščiai 
nieko nrnori aukautu

Lietuvis.

savo tautos ir tėvynės priešų. 
Elgdamasi pagal musų kunigėlio 
pamokinimus, žmonija nieko gero 
ke galėtų sulaukti ant žemės, ka
dangi galingi išnaudotojai juk nie
ko žmogui naudingo veikti ne pa
lieps, kadangi žmogaus nauda 
jiems yra nenaudinga.

dol., 
pini- 
baž- 
sta-

Iš Pittkbunco. Pm.
Iš pamokslų musų bažnyčioj 

pusė susirinkusių juokiasi, o kita 
’me*il ti"kro, turkią teisybė? Mu
sų kunigas visais velniais keikia 
bedieviškus laikraščius, bet ne pa
sako, katrie yra tie bedieviški 
laikraščiai, kurie ardo dievišką su
rėdymą. Mes todėl priversti ėsa- 
me šauktiesi prie musų laikraščių 
redakcijų su prašymu, kad mums 
paaiškintų, ant ko remiasi l>edtė
vystė, koki yra tie bedieviški laik
raščiai, nes iš musų kunigo pa
mokslų mes to niekaip suprasti ne 
galime; jis keikia laikraščius, bet 
ne pasako, ne pamokina mus, ko
ki yra tie bedieviški laikraščiai, 
ant ko remiasi jų bedievystė? Gir
dėdami vien keiksmus bažnyčioj, 
girdėdami vien apie prakeiktus 
velnius, mes nė savo vaikų ne drį
stame leisti į bažnyčią, kad jie ne
pasipiktintų iš tų keiksmų, kurie, 
kaip mums rodosi, visai ne sutin
ka su Christaus mokslu, ir bažny
čioj jiems ne vieta.

13 d. kovo buvo Čia sušauktas 
didelis lietuvių mitingas ant ap
kalbėjimo parapijos reikalų, kurie, 
ne paisant ant to, kad čianykščiai 
lietuviai sudėjo per 10000 
stovi ne geriausiai: už tuos 
gus lietuviai ne turi nė savo 
nyčios, kadangi už jų pinigus
tyta ne lietuviams juk priguli: ji 
yra vyskupo ir joje valdo, kaip 
maskoliškas caras, musų prakaitu 
užlaikomas kunigas. Buvo teipos
gi ant to susirinkimo apkalbami 
apšmeižimai visų lietuvių per ap
šaukimą jų anarchistais, ką padarė 
musų dvasiškas vadovas.

Pittsburgietis.
Bedieviškais laikraščiais rei

kia vadinti tuos, kurie užgina Die
vo esybę, arba tuos, kurie, vietoj 
mokinti garbinti Dievą, liepia gar
binti ypatas. Ypata juk negal būt 
Dievu ir jiems tik bedieviai ati
duoda dievišką garbę. Reikia ap
skritai saugotiesi garbinti ypatas, 
kadangi Christus juk mokino, kad 
ateis rūbuose mokintojų šėtono 
tarnai; mėgstanti garbinti ypatas 
todėl gali paklysti: vietoj pagar
binti Dievo tarnus, gali pagarbinti 
jų rūbuose atėjusį šėtono pasiun
tinį. Vienus nuo kitų galime at
skirti tik sulyginant jų skelbiamą 
mokslą su Christaus mokslu.

Prieškatalikiški ir priešingi 
krikščionybei laikraščiai yra tie, 
kurie skelbia priešingus Christaus 
mokslui pamokinimus. Svarbiau
siu Christaus prisakymu, taigi 
pamatu krikščionybės,yra prisaky
mas: ,,Mylėsi ponąDievą iš visos 
širdies,o artymą kaipo pats savę”. 
Artymu gi musų yra kiekvienas 
žmogus, lygiai dievuotas, kaip ir 
bedievis. Kas todėl sėja terp bro
lių nesutikimus, ka sėja neužkan- 
tą, kas piudo brolius su broliais, 
kas juos demoralizuoja ir apšmei
žia, kas iš piovynių nori naudą iš-

Iš 8o. Chicago, UI.
Gražu skaityti korespondencijas 

iš kitų lietuvių apgyventų vietų, 
linksma ant širdies darosi, skai
tant apie jų darbus ant labo musų 
tautos: ar tai ant krykŠtynų, ve
stuvių, ar teip susirinkimuose gra
žiai pasielgia, užmano dėti aukas 
ant svarbesnių musų tautiškų rei
kalų, kaip tai: ant sušclpimo kan- 
kintinių ir moksląeivų ir kitokių 
tautiškų reikalų. Pas mus nieko 
panašaus nėra. Jeigu musų lietu
viai kuom pasigarsina, tai vien ne
gražiais, peiktinais, žeminančiais 
mus visus darbais. Pas mus 
krikštynos, vestuves būva tik su 
degtine. Rods ir mūsiškiai, pasi
gėrę, aukauja; gaila vien, kad jų 
aukos neina ant musų tautos labo: 
jie tankiausiai daužo galvas savo 
draugų su kuom gali: su kuciais, 
su krumpliais, arba su kuom ki
tu.

*13 d. kovo buvo čia dvejos lie
tuviškos krikštynos ir abiejuose, 
netoli viens kito, namuose,pasibai
gė ne pagirtinai. Abiejuose na
muose, parvažiavę nuo krikštynų 
su apkrikštytais kūdikiais tol rūgš
tį gėrė, kol akys pabalo. Kadan
gi pasigerusiam suspaustame kam
bario ore ne ramu, tai tūli su pa
balusioms akimis išėjo ant gatvės 
ir ten pradėjo lieti kraują, tik ne 
už musų tautą. Muštynėse daly
vavo ne vien vyrai, bet ir gražios 
lietuvaitės, kurios klykė labiausiai 
ir tuom klyksmu, prisižiūrėti mu
sų brolių aukoms ant savo tautos 
labo, sušaukė visus aplinkui gyve
nančius svetimtaučius, kurie ypač 
stebėjosi iš musų moterų narsumo. 
Kraujo buvo tiek, kiek Mandžuri- 
joj; raudoni burbulai veržėsi iš no- 
sų ne vien vyrų, bet ir moterų. 
Taigi mat musų broliai nesigaili 
kraujo; gaila vien, kad jį lieja ne 
už musų tautos naudą, bet visai be 
jokio reikalo ir naudos. Už tai 
dabar prieš svetimtaučius net sar
mata pagirti savo tautą, kadangi 
svetimtaučiai, pagal pasielgimą 
mūsiškių, sprendžia apie visus lie
tuvius.

B. J.

Iš Hndson, Mas.
Laikraščiuose patinki kartais 

koresponcijas iš tnusų miesto tai 
išgiriančias, tai peikiančias čia- 
nykščius lietuvius. Ištikro vienog

kiškių, Kauno gub.: 38 metų Jonas : 
J ak štiš ir 18 metų Pranciškus Uš- 
kurėlis. Antrašą jie turėjo Kon
stantino PukŠčto iš Philadelphios 
(nr. 15 Roohnao st.), bet po to
kiu antrašu išsiųstas telegramas 
sugrįžo atgal. Jeigu nieks neatsi
šauks, kol išeis iš Bostono į Euro
pą kitas garlaivys, tie musų vien
taučiai bus sugrąžinti atgal. Rei
kia jiems padėti.

Darbai eina čia ne blogiausiai, i

nepriguli ir derektoriu nėra, 
mitetas susideda ii šių ypatų:

Pirmsėdis — K. Balčiūnas, 
Prot. Sekr. — J. Norvaiša, 
Fin. Sekr. — V. Karalius, 
Kasierius — V. Matulevyčia. 
Antrašas kooperacijos turi būti 

toks:
„Lithuanian Cooperation,”

73 Grand st., Brooklyn, N.Y. 
Už laiškus adresuotus ant pa-

Chicago. UI.
21 d. kovo, ant krikštynų duk

ters Onos Matildos, pas musų 
vientautį Kuraitį susirinko būrelis 
lietuvių. Bekalbant apie visokius 
musų reikalus, -Pranciškus Žemai
tis priminė apte musų kankinti- 
nius, išvežtus į visokius Gudijos 
krantus už besistvngimą pakelti 
tautiškus jausmus ir supratimą

bet iš kitur pribuvusiam sunku vienių ypatų mes neatsakome.
• • • e l*- * agauti darbą.

Yra čia tūlas lietuviškų merginų 
skaitlius; jos užsilaiko gražiai. kas i kooperacijos administraciją 
Ypač reikia jas pagirti užtai, kad Paguli, negali juk išrmslintti var- 
stengiasi pramokti giedoti. Dabar dą n* prigulinčių ypatų. Įsiskver- 
jos jau padainuoja ir bažnyčioj pa- busiąs klaidas, kokios jos nebūtų, 
gieda. Užtai reikia musų merginas rrika pataisyti tuojaus; taisyti tą- 
vięn girti ir padrąsinti, kad žengtų ®yk» kada apie raštą viii užmirš- 
nuolatai prišakin, stengtųsi apsi- ta, neparanku. 
Šviesti, susipažinti ir su kitais mu
sų reikalais; ant nelaimės vienog 
yra čia gana pavyduolių, kurie ge
rus merginų norus stabdo. Ant 
pavyduolių vienog nėra ką paisy
ti ir merginos ne gerai darytų, jei- jai laikraščių,tur-but,patėmijo, jog 
gu jų nusigąstų ir dėl jų trukdy- Brooklyno lietuvių draugystės, su
mų apsistotų geruose savo šie-; sivienyję, nutarė pastatyti Lietu- 
kiuose. | višką Tautišką Namą, kas, jeigu

J. N. įvyks— bus nauda ir. garbė ne
• tik vietiniams, bet ir kitų miestų

Iš Waterbury, Con. lietuviams.
Tėmyjant platųjį svietą ir skai- Mes, lietuviai, jau daug aukavo- 

tant apie visokius nepaprastus jame Į me statymams dievnamių, bet pri- 
atsitikimus, tenka užtėmyti dauge- stačius jų — vieni pavirto į karče- 
lį visokių naujų užmanymų. Tokio maS| kiti į vietą kankinimo ir lieji- 
užmanymo dar niekur neteko skai- mo lietuviškojo kraujo, treti pate- 
tyti, kokį Čia tūli tautiečiai padarė, ko į airių nasrus ir tt. ir tt. 
Jono Peniko ir kom. lietuviškoje 
mėsinyčioje, kur dirba geri tautie
čiai, tapo įvestas naujas būdas 
apvaikščiot varduveV Juozas 
Kunklis, dienoje savo varduvių 
Šv. Juozapo jau norėjo senoviš
kai apvaikščiot varduves, nusive
dant savo draugus į karčemą ir 
jiems gerai užpudijant, bet vieno 
gero tautiečio suspėta išrast naują 
būdą apvaikščiot Juozapo vardu
ves. Naujas būdas yra; nesilan
kant į karčemas, paaukaut kiek 
ant tautiškų reikalų. Musų Juozas 
teip ir padarė. Pats mielai tnoks- 
ląeiviams paaukavo, ką matydami, 
ir draugai, jam pritardami, sumetė 
>1.50:

nurodė reikalą šelpti moksląeivius, 
nes jeigu mes ir kasžin kaip dirb
tume, jeigu neturėsime išlavintų 
vadovų, ne toli nužengsime. Tik 
tada mes pasikelsime, kada turė
sime išlavintus visokiose mokslo 
Šakcse inteligentus, Inteligentu 
nieks negal būt be mokslo, o 
mokslo negalima įgyti be pinigų: 
todėl tai reikia dėti kuo daugiau
siai pinigų ant sušelpimo mokslan 
einančių. Tam visi susirinkę pri-' 
tarė ir sudėjo >6.00 (aukautojų 
vardai ir jų aukos pakvituotos ki
toj vietoj. Rd.) Pinigus tuos 
mes paskirstome šiteip: >2.00 kan- 
kintiniams, $4.00 moksląeiviatns 

Visus 
redak-

,,Aušros" Dr-tės fondan. 
prisiunčiame į ,, Lietuvos**’ 
ciją-

Taigi mat musų broliai pradeda 
suprasti savo pareigas ir jie duo- 
snus, reikia tik apie jų pareigas 
priminėti.

Vardu reikalaujančių pašelpos, 
visiems aukavusiems ištariame 
širdingą ačiū.

Juozukas.

išSo. Bostono. Mm.
Čianykščiai lietuviai,sulaukę ku

nigo, nežino kaip džiaugtiesi: ne
dėliotos ant ankstybų ir vėlybų 
mišių ir Šiokioms dienoms gavė
nios vakarais bažnyčioj pilna žmo
nių. Mes tikėjomės nuo kunigo 
Žilinsko daug gero. , Ar visko su
lauksime, ko norėjome, ar musų 
viltyse neapsiriksime,tą ateitis pa
rodys. Antrą nedėldienį po pri
buvimui, per pamokslą kun. Ži
linskas, terp kitko, pasakė: jog čia 
atkako mokyti tikėjimo: apie Die
vą, išpažintį, mišias, metavonę ir 
tt. todėl, girdi, ne laukite nuo ma- 
n^s, kad aš ką kitą nuo šito alto
riaus jums skelbčiau (iš tikro baž
nyčia yra vieta mokinimo tikėjimo, 
tik ant nelaimės, daugelis kunigų 
ją pavertė į savo tarną, atsiekimui 
mierių nieko su tikėjimu ne turin
čių, kaip antai: piudymui terp sa
vęs lietuvių, į įnagį rinkimui pini- 
nigų. Kiekvienam darbui turi būt 
tam tikra vieta. Rd.) Pinigus 
rikti musų naujam kunigėliui gerai 
sekasi: ne vienas atiduoda jam pas
kutinius. Vienas mano pažįstamas 
iš Lietuvos atidavė paskutinius 
35 dol., o paskui į sanvaitę laiko 
apsirgo, sumažėjus darbams, jį at
leido nuo darbo ir žmogus ne turi 
nė ką valgyti. Yra ir daugiau to
kių.

.Vargelis.

Iš Boston, Mas.
Lenkiškame laikraštyj „Zgoda” 

patilpo raštas S. Romaškevičiaus 
(Nr. 15 Salem st.), kurisai pra
neša, jog Bostone likosi sulaikyti 
ateiviai paeinanti iš miestelio Ra-

A tniša likimas 
Brooklyno lietuvių.

Lietuviai-tautiečiai! Skaityto-

Juoz. Kunklis........ ...50c
Aug. Kundrotą ... ...25
V. Keneusis.......... ...25
Jon. Penikas........ ...25
Jon. Šiulžinskas... ...25

Iš East St. Lolita, 111.
Lietuvių yra čia pusėtinas būre

lis, bet apšvietime jie stovi že
miau už kitų miestų lietuvius. 
Turime vieną vyrą, kuris patraukė 
keletą ypatų prie Susivienyjimo 
L. Am. ir draugystės S. Daukan
to. Užtai jį menkapročiai vadina 
sliuptarniu, liet jis ne paiso, dar
buojasi ant patraukimo kitų prie 
gero.

Kunigo lietuvio arti pusė metų 
kaip nėra, nors yra žmonių, kurie 
stengiasi gaut, yra vienog ir prie
šingų, kurie visokiais budais gavi
mą stabdo. V argas, kad nėra tar
pe musų sutikimo; vieni nori ku
nigo kauniškio, kiti suvalskinio ir 
už tokius mažmožius tąsomės, už
miršdami, kad terp suvalkiečių ir 
kauniškių gali būt lygiai geri, kaip 
ir negeri. Gimimo vieta žmonių 
ne daro nė geresniais, nė niekes
niais.

V. j.

Iš Plymouth, Pa.
Darbai dėl tvanų Čia sumažėjo: 

vieni brekeriai visai ne dirba, o 
kiti dirba tik trumpą laiką.

Lietuviai sutikime gyvena: jie 
džiaugiasi sulaukę kun. Matulaitį, 
kuris daugumui' parapijonų pa
tinka (ar ant ilgai? Rd.).

Naujas musų vargamistra suren
gė lietuvišką chorą iŠ 18 giedorių, 
per pusę vyrų ir tiek jau moterų. 
Choras gieda bažnyčioj lietuviškai 
ir tas lietuviams labiau patinka už 
giesmes nesuprantamoj jiems kal- 
koj.

Dzukelis.

Iš Rhone, Pa
Nors šitas miestelis nedidelis, 

bet yra čia 28 lietuviškos šeimy
nos, o pavienių apie dešimtis. Vi
si sutikime gyvena, kaip broliai, 
vaikai vienos motinos Lietuvos.

Čianykštė 44 Susivienyjimo Lie
tuvių Amerikoj kuopa laikosi tvir
tai. Priderėtų uždėti čia ir kuopą 
Tėvynės Mylėtojų Dr-tės.

Dėl tvanų darbai eina Šiuom 
kartu prastai, bet yra viltis, kad 
neužilgio ir pasigerįs.

O ką iš to lietuviai pelnė? Nie- 
Į ko! Į musų kruvinais centais pa
statytas bažnyčias airiai suleido 
savo agentus, kurie engia vargšus 

I lietuvius, kiek tik gali ir tuos pa
čius savo penėtojus ir biaurioja 
visokiais žodžiais ir mina po kojo
mis. Mes gi, brooklyniečiai, jau 

į tą esame ištyrę ant savo sprando 
nuo musų klebono, kurs vardan 
Jėzaus — visai judošiškai su mu
mis pasielgia. -

Mes, Brooklyno ir New Yorko 
lietuviai, teip pat ir vietinės drau- 
gyštės: §▼. Kazimiero, šv. Jurgio, 
L. D. K. Gedimino, Lietuvos Sū
nų d-stė pasiliuosavom nuo nero- 

| niško despotizmo, užmanėm statyti 
TautiškąNamą, iŠ kurio nieks mus 
Bemėtys Laukan kaipo iš savo loc- 
nasties; tame name atsibus baliai, 
teatrai, koncertai, susirinkimai, 
prakalbos,bei visi tautiški sprendi
mai. Atsilsės lietuvių širdįs, nes 
įėjęs, kiekvienas tikrai žinos, kad 
yra savo name, po lietuvišku sto
gu. Via nebus jokio monopo-" 
liaus: kiekvienas lietuvys, ar lie
tuvaitė, gali prigulėt ir turėt ly
gias tiesas su visais. Pirkėjai ak
cijų, jeigu ką užtėmįs ne atsakan
čio, teiksis mums nurodyti musų 
klaidas, už ką busime dėkingi.

Kurie ne galės, ar nenorės pirk
ti akcijų, tuos meldžiame prisidėti 
su auka kokio cento, kas bus vie
na plytelė daugiau prie Tautiško 
Namo. Akcijas galima pirkti lie
tuviams visų kolionijų Amerikoje 
ir Lietuvoj, tiktai bus skaitomos 
ant lygaus kurso Amerikos pinigų.

Kas link mus ir musų draugys
čių, tai mes stengsimės iš visų pa- 
jiegų surinkti tam mieriui pinigų 
kuo daugiausiai- rengdami balius, 
pikninkus ir tt., kas eis vienog ant 
lygaus pelno visiems, tame daly
vaujantiems. ' Apart to, kaip skai
tytojai patėmyjo savo laike laik
raščiuose, d-tės paskyrė kiekviena 
po tam tikrą sumą pinigų iš ^avo 
iždo. ?

Tai gi mes turime tikrą viltį, 
jog musų užmanymas pastatyti 
Tautišką Namą galės, ivykti be jo
kio sunkumo, nes visi vietiniai lie
tuviai tą dalyką karštai remia, o 
musų lietuvių yra suviršum 10000.

Centrališkas komitetas yra po 
atsakančia priežiūra ir po kaucija, 
įdėti pinigai už akcijas taps 
teip pat sučėdyti, kaip ir bankoje. 
Visas turtas, t. y., pinigai ir 
kaucijos yra sudėti vienoje iŠ New 
York’o geriausių bankų ,,Manhat
tan Saving Institution,” pagal 
valstijos tiesas, užžiurinčias inkor
poracijos čarterį ant >50000, nuo 
25 rugpjūčio, 1903 metų.

Broliai lietuviai! Remkite ge
rus užmanymus! Neapsileiskite 
svetimtaučiais geruose darbuose 
ir nepasiduokite sloginimams ne
prietelių musų tautos!

Lietuvių Tautiško Namo 
Prez. —Juozas Bučinskas, 
Sekr. —A. Lesniauskas, 
Kasierius —J. Naujokas.

A. Pr.

Pataisymas.
Pereitą sykį tilpusiam raštelyj iš 

Brooklyno, N. Y. reiktuose Lie
tuvių Kooperacijos, terp mažų, 
atsirado ir didesnės klaidos; p. 
B. teisinasi, buk jo raštelis tapęs 
redystės iškraipytas. Mes be at
kartojimo,klaidas pataisome; koks 
ten J. Brusokos į kooperaciją visai

Redakcijos atsakymai.
Sommervtliečiui. Žinios priva- 

tiškos, laikraščiui netinka, kadan
gi privatiŠkais reikalais laikraš
čiai neužsiminėja. Dar turime 
pridurti, kad redakcijos nesinau
doja ir žinių atsiųstų ypatų neno
rinčių pasirašyti, slepiančių savo 
piavardę.

Vargeliui. Iš pirmos kores
pondencijos, kas galima, talpina
me. Antroje nieko lietuvius apei
nančio ir svarbaus nėra ir prive
sti motyvai per silpni, jie visiems 
nuo seniai žinomi. Ištraukti iŠ 
to rašto ką nors neįstengiame.



Trumpa senobės Istorija.
Inz inaskoltNzkoH kalini* verte D.

Daug biaurių senobės prietarų prisųrainio- 
davo prie šitokio nurodymų davimo vardu die-

ant sosto. Eldijas padarė teippat didelę At
ėnes stovylą svarbiausiai savo tėvyškės baž
nyčiai (Parttnonui). Abi stovyli buvo me
dini; veidas, kaklas ir rankos buvo apmuši- 
nėti plonomis plėkmėmis iš drumblio kaulo, 
rūbai buvo padaryti iš lieto aukso; Atėnes 
stovylos akys buvo iš blizgančio akmens. 
Tankiau dirbdavo mažesnes stovylas iš žalva
rio arba marmoro; baltą akmenį visokiomis 
spalvomis nudažydavo ir paauksuodavo.

Tankiai dailinįkai liepdavo padaryt stovy-

,ų. Daly vau jantiej’ie kariškuose žaisluo- 
į j se ir gimnastai paprastai nuogi išeidavo.

į Dailinįkai stengėsi parodyt raumenų spėką ir 
dailumą sudėjimo žmogaus kūno, ir nieks ik 
šiol negalėjo teip mikliai perstatyt paveikslą 

| žmogaus, kaip grėkai.

Dievu Apollo — dainius.

senobinę nuomonę.

lą imtiuįko ar pergalėtojo per lenktynes ant 
{žaislų "" J'k-l —— — b •»! A Ir n/!»!** iainlnn-

Isz visur.
|| Berlyno valdžios knygą par- 

davinyčiose sukonfiskavo išleistą 
grafo Baudisen knygą p.v. ,,Vyrai 
pirmos kliasos.” Knygoj aprašy
ti aristokratiškos kilmės ciecoriaus 
gvardijos oficierai, jų nemoraiiš- 
kas gyvenimas, nedori pa’ieigimai. 
Mat Prūsų valdžios, teip kaip mu
sų kunigai, ne mėgsta teisybės. 
Teisybė vienog karti ir ne maloni 
vien piktai darantiems, bet tai ne 
teisybės kaltė, tik peiktinai daran
čių. Dorai besielgianti ne reika
lauja teisybės bijotiesi, teisybė to
kius gali tik augščiau pakelti. 
Grafas ketina per sūdą darodyti, 
kad jo išleistoj knygoj aprašyti ap
kaltinami ciecoriaus oficierai yra 
kalti.

Dtevė Atėna. pagal Fidi- 
jaus pa veikslą.

vo-įkvėpėjo. Pagal 
painioj kalboj padūkėlio arba kvailio yra 
pranašystė. Delfuose išrinkdavo kunigę,
kurią padarydavo beveik pašėlusia. Atėjus 
laikui pranašaut, ji blizgančiuose, it prie ve j 
stuvių, rūbuose užlipdavo ant auksinio tri
kojo, kurs stovėjo ant plyšio kalne, iš kur ru-iy.'’ . 1 u „ vialk<> Rittvaimnantis tvaikas. Knniffė sunkiai dl«vU kambarys buvo nedidelis it su stogu klė- ko apsvaiginantis t\alkas. Kunige sunkiai auvam»ldžin ir
apalpdavo ir, mikčiojant bet vaitojant, ištar
davo keletą neaiškių žodžių. Greta stovintis 
aiškintojas sudėdavo tuos žodžius eiliosna ir ... ,,, , . - . .
pasakydavo klausiantiems; tai ir skaitėsi at- £rnu *•» au P° renius >gu.
sakymu dievo, parodžiusio savo norą širdį Vėliau bažnyčias j»adidino ir perskyrę | 
perveriančiais riksmais kunigės. dvipusi. Mažesnę, tamsią pusę, užpakalyj,

Vienog įkvėpimas, džiaugsmas gali apimti Pa,iko turtams sudėt. di< esiię, Vri 
žmogaus dvasia ir be tokiu kaukvnių. Pra- pusę. apSviesų |>Wia skyle *>■*“!• P« 
irstant gamtai, ar laike gero užaerSjimo, - . _ , t_
plovimo javų, raškyme! vynvuogių, šokiai. . uns s enges Įia . p
dainos, tarytum, sparnus duoda žmogui, pri- P^inday° P^1^ 111 l’z ir Pare,11( " J 
verčia jį užmiršt visokias nelaimes, duod jam akmeniniais . ulais. n pusi s ogo y g 
laimę. Grėkai manė, buk tokį stebuklą su ed***ut Sulų pat aryt av»> n*ampį, i p 
žmogum padarąs kitas dievas, linksmas ir lė-1 Pu°ėda'*J kpiaiiB ytaia pavei s a s tj . 
tas Dionisas, ypatingas globėjas vynadarių. Perstatydavo mu į_ roji os arės y_ b

Bažnyčia doriško stiliaus.
Bažnyčios pas grėkus buvo netokios dide- 

Į lės, kaip Egipte ir Babilione. Iš pradžių

telė, kad • neuyktų aukos dievameldžių ir 
šventi1 dievo daigtai, jo durtuvas, skydas ir 
tt. Ji išrodė, kaip pailga keturkampė musų

vo aukoms ir maldoms; čion Įiasistatydavo ir

Mytas pasakoja, buk Dionisas atvažiuojąs 
nuo ryti], apvainikuotas ir žolynais apipiltas 
kartu su triukšminga mynia juokingu ožia- 
kojų šokėjų. Niekas negali susilaikyt nuo 
jo juokų, gerumo ir duosnumo; visi pristoja

Aukatimas. Po kairės aukuru, ant kurio ugnis ku- 
^urtnasi: už jo dievo Dioniso stovylą kunige rengiasi 
W apšauti ožiuką Po dešinės moteriškė deda ant stalo 

auką kuri kunigams pateks.
prie linkšinios jo kelionės. Atminčiai tokio 
Dioniso pasirodymo Attikoj apvaikštinėjo 
dideles šventes pavasaryj; terp žmonių persi- 
rėdę visur landžiojo; girdėt buvo visoki juo
kai; baikavosi neužsilaikydami ant pripusto, 
sviestu ištepto maišo. Karštesni Dioniso 
garbintojai, ypač moters, susijudindavo mu
zika, greitais apsukančiais galvą šokiais ir, 
dideliu balsu klykdamos, su palaidais plau-

Bažnyčia joniško stiliau*.
dvyliką didžiųjų Hėraklo žygių, ar šventa
dieninę valstiečių iškilmę. Kartais užlas pa
traukdavo | visus keturis bažnyčios šonus ir 
paremdavo aplinkui šulais. Pasidarydavo 
aplink visą bažnyčią galerija, kur galima bu
vo atrast pavėsį.

Šulai galėjo būt žemOptorf, tartum, 
tiesiog aslon įsismeigę, be jokių {papuošimų 
viršuj; visa bažnyčia tuomet išrodė susmu
kusi, skaudi pažiūrėt — tai senobinis buvo 
statymas (ttilius, t. y. paprotys) dorinių. 
Vėliau atsimainė būdas statymo: pradėjo iš
kelt pamatus, o šulus daryt augštesnius. plo
nesnius, su praplatinimu apačioj, su išvin- 
guliuotu praplatinimu viršuj, it koks žydin- 
tiš žolyną* arba druožlė; tai stiliai korintinių 
ir joniniu- Paveikslai ant bažnyčių, papuo
šimai, užlos ir šulai nusidažydavo skaisčiai 
šviesiais dažais.

kais, lakstė jos po kalnelius ir slėnius; joms 
rodėsi, neva jos pačios prisideda prie Dioni
so sankeleivių, buk jų dvasia skrajojanti 
augščiau žemės.

Neilgai gyvuot šviesiam jam dievui. Jį sau
goja pikti priešai. Žiemos šalčiai, šiurkštus 
vėjai naikina žolynus ir medžius. Teip ir 
Dionisą įveikia baisingi mjlįinai; jie išdra
sko į kąsnelius jo kūną. Šviesiausias dievas 
nueina pragaran. Bet Dzeus vėl jį prikelia 
iš numirusių: jis vėl sugrįžta, ir vėl išvien su 
juom linksminasi visa pasaulė.

Bažnyčioj už stiprių sienų ir raktų gulė
jo daug aukso ir sidabro daigtuose ir sulietų. 
Tai buvo netiktai dievo brangumynai, bet ir 
visoki žmonių turtai ir pinigai, pavesti sau
gojimui. Miesto iždą paprastai laikydavo 
bažnyčioj: pvz., atėniečiai laikė lietą savo 
auksą bažnyčioj dievės Atėnos akropolyj. 
Bažnyčia galėjo apgint ir žmones, j ieškan
čius dievo apgynimo: pašvęstoj vietoj netur 
būt nė kraujo praliejimo, nė kirčių. Per tai 
bažnyčios skaitėsi prieglauda persekiojamų, 
net ir nedorėlį uždrausta buvo nuplėšt nuo

II Prancūzijos pinigų yra Masko- 
lijoj 6966 milijonai frankų; Masko- 
lijos randas kaltas Prancūzijai 
6000 milijonus frankų; Maskolijos I 
kastynėse įdėta 792 milijonai fran
kų prancūziškų pinigų; prekystoj 
49 milijonai, bankuose 18 milijo
nų, žemėj 17 milijonų. Maskoli- 
ja gabena savo tavorų į Prancuzi- 

Į ją už 231 milijoną frankų, o Pran- 
cuzi'ja į Maskoliją tik už 39 milijo
nus (rankų. Taigi aišku, kad 
Prancūzija iš Maskolijos nė jokios 
ne turi naudos, turi vien savo pi-Į 

Į nigus duoti caro valdžių nuvargin
tiems maskoliams.

h Pietinėj Italijoj, mieste Aver
są, pasimirė 90 metų sena minyška 
Šv. Onos klioštoriaus, Giuseppi- 
na. Gulint atidarytam grabe, nu
mirėlė pradėjo žiovauti ir ant galo 
atsisėdo. Pamačiusius tą, aplink 

| grabą susirinkusios minyškos, iš
bėgiojo ir mieste išplatino žinią 

| apie atsitikusį neva stebuklą. į 
dvi valandi po atgijimui vienog 

i sena minyška iš tikro numirė ir li
kosi palaidota. Žmonės dabar ją 

! laiko už Šventą ir pulkais traukia 
: prie kapo visokių malonių prašy
ti.

H Koki ten Vokietijos parla- 
, mento pasiuntiniai Štukoriai, pas 
: vieną kontraktorių užsteliavo Šu
nų snukiams makštis ir liepė at
siųsti į parlamentą. Kontrakto- 
rius štukos ne suprato ir padirbąs, 
kas buvo užsteliuota,atsiuntė į pur
iame ntą ir tik čia suprato, kad li- 

i kosi už kvailą palaikytas. Makš
tis tas mat Štukoriai užsteliavo ant 
užmovimo kalbėtojams, kad ne
kalbėtų to, kas valdžioms ne pa
tinka.

• Antrą didelę šventę Attikoj švęsdavo pra
džioj rudens, tam pačiam laike, kaip praga
ran pasislepia labdaringi dievai-globėjai. 
Šitie dievai po žemių tampa galingais valdo
nais požeminio svieto. Kam baugus buvo 
sunkus likimas dvasios, numirus, tas jieškojo 
jų pagelbos ir priimdavo ypatingą pašventini
mą. Pasišventę skaitliuj kelių dešimčių tūk
stančių susirinkdavo Atėnuose, nusiplauda
vo juroj ir didele processija eidavo į pašvęstą 
vietą Kleuziną, kur būdavo iškilmė. Svar
biausią dievmaldystę. misterijas, atlikdavo 
naktyj: žmonės susirinkdavo su didžia aty- 
džia didelėj bažnyčioj, panašioj į teatrą: 
jiems parodydavo likimą dievų, keliaujančių 
anan svietan ir iš ten sugrįžtančių. Nakties 
slaptos tyla, muzika, blizgėjimas šventų pa
rodymų darė didelį įspūdį ant susirinkusių; 
jie išsiskirstydavo, giliai tikėdami, buk, mi- 

-rns, požeminiai dievai išgelbėsę juos nuo 
kankynių, buk jų laukianti kilsę su pačiais 
dievais ant šviesaus kalno, žolynais apiberto, 
o kiti, nepašvęsti, skęsę pasuiyrdusioj pelkėje.

Daila. Dailius, ge
radarius savo dievus 
grėkai stengėsi išpa- 
veikslinti. Dievo pa
veiksle, stovyloj jie 
išreikšdavo - budus 
kuodailiausius, ko
kius tik terp žmonių 
galėjo atrast arba ko
kius tik galėjo isini- 
šlyti. Atsirado mei- 
sfrai-dailinįkai, ku
riems visokiuose Grė- 
kijos miestuose užsa
kydavo padaryt dide
les dievų stovylas.

Pėriklo laikuose 
ypač pagarsėjo atė
nietis Fidijas, Pėri
klo drangas. Jis pa
dirbo bažnyčiai Olim
pijoj milžinišką Dzeu
so stovylą. Dzeus perstatytas galingu caru

aukuro arba stovylos dievo.
Teatras. Grėkai išpaveikslindavo die

vą, norėdami visados jį matyt, jaust jo artu
mą. Negano to, jie norėjo perstatyt dievą 
tiesiog gyvą. Tai ir atsitikdavo per didžiąją 
pavasario šventę numylėto žmonių dievo Di
oniso. J

Keletas žmonių pasiimdavo svarbiausią 
iškilmės dalį. Jiems reikėjo perstatyt pats 
dievas ir linksmi jo ožiakojai, vuodeguoti 
draugai (silėnai). Dionisas pasirodydavo 
blizgančiuose rūbuose ant ratų, panašių į lai
vą (pagal pasaką, jis jura atplaukęs Grėki- 
jony. Jis privažiuodavo su silėnaisv iki ap
skritos vietos, kur vėpsojo žmonės. Čion si
lėnai su išvirkščiais kailiniais ir išteptais 
veidais šoko ir dainavo. (Apskrita vieta 
grėkiškai vadinosi orchestra, t. y. vieta šo
kiams; iš čion pasidarė žodis — orkestrą). 
Dionisas jiems pasakydavo eiliuotą kairiu, 
apsakinėdavo savo gyvenimą, kančias ir lai
mėjimą; jo sądraugai jam prijausdavo. Vėl 
sukinėjosi šokiai, o tuom tarpu perstatąs Di
onisą išnykdavo pastatytoj užpakalyj pala- 
pynėj (skenė — scena) ir persivilkdavo. Pa
skui jis išeidavo perstatyt kokiai nors kitai 
ypatai, buvusiai su Dionisu pagal pasaką, 
pvz., jo priešui; vėl pasikeldavo ant paaugi- 
tinimo, ratų ar plataus akmeninio pastolio 
viduj orkėstros ir kalbėdavo už antrąją ypa- 
tą. Choras atsakydavo jam kitais žodžiais, 
supykime ar nuliudin^, jeigu girdėjo kalbą 
priešo Dioniso.

Šitokį menki parodymai tai ir buvo pra
džia teatro (grėkiškas žodis — regykla). Nuo 
Dioniso šventės gavo pradžią tragedija (grė
kiškai — ožių diena). Žmonės mėgo teatrą, 
o sumanus vyrai vis surasdavo pridėt prie jo 
ką nors naujo. Apart pasakos apie Dionisą, 
galima buvo perstatyt daugelį kitų pasakų. 
Perstatymai tapo tankesni. Dainiai rašė ei- 
lioms kalbą svarbiausiam aktoriui, šokių dai
nas ir kalbas terp pirmojo aktoriaus ir jo 
draugų. Didžturčiai, benorį atsižymėt per 
šventes, įtikt žmonėms, nupirkdavo reikalin-

(Toliau* bns )

II Stebuklingoj vietoj Maria Rad- 
na, Vengrijoj, ant nakvynės apsi
stojo daržinėj 150 ypatų, atkaku- 

| šių pasimelsti. Naktyj užsidegė 
daržinė, o kad durys iš lauko bu
vo užrakytos, žmonelės turėjo pir
ma išmušti duris ir tik po tam ga
lėjo laukan išeiti. Trįs y pa tos su
degė, septynias su visu sumankė, 
sumyniojo besigelbinti terpduryj, 
likusiems pasisekė išsigelbėti, bet 
visi jų daigtai sudegė.

II Maskoliškos valdžios pačios 
.garsina, jogOdesoj ir Kijeve buvo 
priešingos valdžiai demonstracijos; 
be abejonės tokių demonstracijų 
buvo daugiau. Valdžios rengėsi 
pastatyti visą Maskoliją po karės 
laiko tiesoms, bet pabūgo pasek
mių tokio padavadyjimo, kadangi 
jis butų tik dar labiau suerzinęs ir 
teip ne mylinčius valdžias gyvento 
jus. Karės laike erzinti gyvento
jus labai pavojinga.

II Mieste Sedlecuose, Lenkijoj, 
600 maskoliškų kareivių ir tai ne 
lenkų arba lietuvių, kadangi tų la
bai mažai yra Lenkijoj, bet tikrų 
maskolių, paskirtų ant išsiuntimo 
į Aziją, metė ginklus ir atsisakė 
važiuoti į karę. Su pagelba dvie
jų kariumenės regimentų juos su
valdė, su prievarta susodino į trū
kį ir išvežė į Aziją. Matyt karei
viai ne turi didelio noro kariauti ir 
lieti kraują už caro užsimanymus.

11 Pereituose metuose ant viso 
žemės paviršiaus iškasė 15894541 
uncijų aukso; daigiausiai iškasė 
aukso Australijoj, nes 4299234 un
cijas, Suvienytose Valstijose 3600- 
331 (ant 230000 unc. mažiau negu 
užpernai), PietinėjAfrikoj 3317662 
uncijas. Aukso produkcija žy
miausiai pasididino Australijoj ir 
Pietinėj'Afrikoj, Amerikoj gi su
mažėjo.

II Išeinantis New Yorke laikraš
tis, ,,New York Herald" apskun
dė į sūdą Berlyno laikraštį „Post” 
už apšmeižimą. „Post” mat pa
garsino, buk ,,NewYork Heralde” 
talpinami iš Berlyno telegramai 
paeina ne iš Berlyno, bet Paryžiuj 
padirbti.

H ChiniŠki anglekasiai kastynė
se 20 mylių nuo Vladivostoko pa
kėlė štraiką ir per tai darbai ka
stynėse pasiliovė ir maskoliams 
pritruko anglių. Valdžios nori 
priversti korejonus dirbti kastynė
se, bet tas iki šiol nepasisekė. 
Kareiviams Mandžiurijoj pritruko 
maiste, piauja maskoliai arklius, 
kadangi galvijų gauti negal.

Ii Chinų randas pranešė Suvie- 
nytųValstijų randui,jog neatnaujįs 
27gruod.šių metų pasibaigiantį su
tarimą apie neįleidimą chiniečių į 
Ameriką. Per tai, teisybė, chi- 
niečiai ne bus įleidžiami į Ameriką, 
bet užtai Chinai galės tuom pačiu 
atmokėti Amerikai ir neįsileisti 
amerikoniškų agentų ir misijonie- 
rių.

I! Vengrijoj, mieste Gross Becs- 
kerek nusišovė mokintojas Vei- 
chold, paskutinis sąnarys draugy
stės, kurios kiti sanariai viens po 
kitam nusižudė. Kaip dabar pa
sirodo, buvo tai prigavėjų organi
zacija. |i į porą metų laikymosi 
paleido terp žmonių padirbtų, ne 
tikrų vekselių net 120 ant gana di
delės pinigų sumos.

II Provincijoj Tseshuan, Chinuo- 
se, užgimė maištai; juos pakėlė 
koksai Yuam, kuris turi jau 10000 
ginkluotų kareivių ir sumušė ant 
jo suvaldymo išsiųstą ciecoriaus 
kariumenę. Yuam išleido į gy
ventojus prokliamaciją, kurioje sa
ko, kad svetimtaučiams nieko pik
to ne darys, išnaikįs vien iš svetur 
besiveržiantį į Chinus tikėjimą, 
taigi krikščionybę.

H į Peterburgą atėjo žinia, buk 
Afganistano valdonas (emyras) li
kosi nunuodintas. Jeigu tai tei
sybė, tai tas atsitikimas galės tik 
suskubinti karę Maskolijos su 
Anglija. -Šalininkai Anglijos ir 
Maskolijos stengsis užimti jialiuo- 
suotą sostą ir tie besivaržymai su
pykęs remiančias savo kandidatus 
Angliją ir Maskoliją.

II Prancūzijos parlamentas už- 
gyrė tiesas, pagal kurias nėjokiams 
zokoninkams Prancūzijoj ne valia 
mokinti mokyklose; zokonai turin
ti valdžių daleistas mokyklas, į 10 
metų turi jas uždaryti. Tiesos tos 
vienog ne siekia Prancūzijos val
dybų, jose zokoninkai gali turėti 
mokyklas.

II Galicijoj yra rusiniška draugy
stė „Prosvita,” turinti tokius jau 
mierius kaip ir musų Tėvynės My
lėtojų Dr-tė. Prosvita nuo 1868 
iki 1903 metų parengė Galicijoj 
1033 knygynus; išpardavė 2 milijo
nu visokio turinio knygučių. Mes 
su rusinais ne galima tame susily
ginti.

II Maskoliškas randas užklausė 
Hamburgo ir Bremos garlaivių 
kompanijų, ar ne sutiktų parduoti 
kelis garlaivius, kuriuos maskoliai 
galėtų paversti į kariškus kreise
rius. Kompanijos vienog pastatė 
tokios savo gorlaivių prekes, ko
kias mokėti maskoliai ne panorė
jo.

U Dėl einančių niekin ekonomiš
kų sanlygų Amerikoj, skaitinis per 
Bremą keliaujančių į Ameriką iš
eivių žymiai pasimažino; labiau
siai pasimažino išeiviai iš Austri
jos; iš Maskolijos, dėl užgimusios 
.Azijoj karės, skaitlius išeivių dar 
vis gana didelis.

U 13 buvusių mokintinių kariškų 
mokyklų Japonijoj korejonų pate
ko po sudu. Jie mat buvo susi
kalbėję užmušti Korėjos ciecorių 
ir ant jo vietos pakviesti besimo
kinantį Amerikoj kunigaikštį Eni- 
wha. Trįs apskųsti likosi pakarti, 
kitų prova dar nepasibaigė/

|| Austrijos kariškas sūdąs nu
sprendė pulkauninką Eichmeister 
ant penkių mėnesių arešto, o pul
kauninką Telekes ant dviejų mė
nesių už tai, kad jie ant saulės, 
laike manevrų, laikė kareivius, ku
rių daug numirė nuo karščio saulės 
spindulų.

|| Anglijos parlamentas užgyrė 
nuo balandžio mėnesio 1906 m. 
įvestį Anglijoj prancūziškas mie- 
ras. Iš didelių viešpatysčių 
prie senų netikusių mierų pasilie
ka tik Amerika. Ir ją vienog 
priimti parankesnes mieras privers 
kiti.

|| Amerikoniško konsuliaus Fee, 
mieste Bombay, Indijose, pati ir 
duktė pasimirė nuo azijatiško ma
ro, kuris čia siaučia smarkiai nuo 
kelių metų.

» II Algerijos pakrantėse, šiauri
nėj Afrikoj, užbėgo ant uolų mas
koliškas kariškas laivas „Buiny” 
ir likosi teip drūčiai pagadytas, 
kad reikėjo jį vilkti ant taisymo į 
doką. Dievas mat ne laimina mi
lijonų žmonių skriaudėjams.

II Transvaaliuje, pietinėj Afri
koj, apsireiškė baisus azijatiškas 
maras, nuo jo Johannisburge bu
vo jau kelios mirtys. Marą atvil
ko Anglijos valdžios, gabendamos 
į aukso kastynes darbininkus iš 
maro apimtų kraštų Azijoj.

|| Vokiškų pietinės Afrikos val
dybų gubernatorius Puttkamer 
pranešė į Berlyną, jog pasikėlimas 
čiabuvių apėmė visas vokiškas 
valdybas iki Cross River, vakari
nėj Afrikoj, apėmė jau ir angliškas 
valdybas Nigerioj.

H Lekiški daktarai buvo užmanę 
Lvove atlikti susivažiavimą arba 
kongresą lenkiškų daktarų. II to 
užmanymo, turbut, nebus nieko, 
kadangi Vokietijos ir Maskolijos 
randai uždraudė savo daktarams 
važiuoti ant kongreso.

II Maskoliškas pulkauninkas Ir- 
korf, kuris japoniečiams pardavė 
visokias paslaptis maskoliškos ka
riumenės, likosi kariško sūdo nu
spręstas ant 25 metų sunkių darbų 
Nerčinsko (Siberijoj) sidabro ka
stynėse.

— Pirmą Velykų dieną, 8 vai. 
vakare, aptickoj Dr. Graičuno, at
sibus susirinkimas Aušros Dr-tės. 
Prijaučianti musų besimokinančiai 
augštesnių mokslų jaunuomenei 
užprašomi ateiti ant minėto susi
rinkimo.

— Ant Mayfair stacijos,Cbicagos 
Northwestern geležinkelio, prie 
sukabinėjimo vagonų suspaudė du 
vagonai šėnių nustatytoją Isaaką 
Ross ir sulaužė jam šonkaulius ir 
krutinę. Nugabentas į švento 
Lukošiaus ligonbutį, Ross ten pa
simirė.

Pajieszksu Stanislovo Munksvi- 
czlsas, 13 metu kaip Amerikoj,pirmiau* 
ryveno ChicagO, III. Ji* p*u ar ka* 
kita* taikai* fine duoti aotadreao:

P. Jurreievlcu,
1511 RebeccaM., Allogheny. Pa.

Pajlankau tavo uvogerio, Vincento 
Drasdauakio, Kauno gub.. Bzlaullu pav., 
Vidkszniu parap., 2 matai Amerikoj. 
Ji* pat* arka* kita* taikai* duoti fane 
ant adreso:

Izidor Vitkevicse,
1 154 80. Oaklay av.. Chicago. 111.

P* f lankau savo draugu: Kazimiero 
Mieziunuko, Juozapo Szalkiok, Jouo ir 
Kazitniamo Baltusziuku, vi*j Kauno 
gub., Vilkmerge* pav., Kupiazkio par., 
kaimo Puponiu. Jie patys ar ka* kiu*

II Laike paskutinių rinkimųSchap- 
pau apskrityje Saksuose, vietoj pa- 
simirusio socialistų pasiuntinio 
Pinkau, daugumu 1600 balsų, iš
rinko konsertatyvą. Tokiu budu 
socialistai Vokietijos parlamente 
nustojo vieno pasiuntinio.

— Pereitos nedėlios dieną, ant 
Wabasb avė., susivaidijo airys 
Murpby su negru. Negras išsi
traukė britvą ir teip sunkiai su
pjaustė airį, kad jį reikėjo gabenti 
į ligonbutį. Sužeidimus daktarai 
pripažino už labai pavojingus.

Uik*U duoti žiną ant adreso: 
Peter Karveli*.

8 CroM st, Boston, Mas*
Pajieszkau tavo pusbroliu; Juozapo ir 

Prancziszkaua Rud inakiu, Kauno gub., 
Tel*ziu pav. Jie patys ar kas kita* teik- 
duoti fine ant adreso

A .ton Rudzenia, 
(ė—8) Dieta. Wyo.

N Maskoliškas laikraštis „No- 
vosti” garsina, buk todėl angiijo- 
nai įsiveržė į Tibetą ir nori jį ap
valdyti, kad jame rado turtingus 
aukso laukui, turtingesnius negu 
Transvaaliauš .arba Australijos 
aukso laukai.

|l Maskvos, gyventojai sudėjo 5 
milijonus rublių randui ant karės 
su Japonija. Maskvoj yra su vir
šum milijonai gyventojų ir čia yra 
diktai milijonierių prekėjų, tai au
kos ant karės nėra teip didelės, 
kaip rodosi.

Skaitytojams.
Mes garsinome per dvi sanvai- 

ti, kad skaitytojai, kurių prenume- 
rato už „Lietuvą” yra išsibaugu- 
si, molonėtų ją atnaujinti iki 1 
balandžio dienai. Kurie to nepa
darė ir ant musų pagarsinimo ne- 

i atsiliepė, tuos palaikomo už atsi- 
sakančius nuo skaitymo ir jiems 
šį „Lietuvos” numerį siunčiame 
paskutinį. Kurie nenori kad 
„Lietuvą” sulaikytumėme tegul 
tuojaus prisiunčia užmokestį.

„Lietuvos” iŠleistuvė.

|j Ant geresnio paslėpimo karei
vių, maskoliškas randas nuspren
dė ant vasaros kareivius ant karės 
lauko aprėdyti vietoj baltais, pal
šais drabužiais, kadangi mat pal
šuose ne teip Į lengva patėmyti iš 
tolo. į

II Randas į pietinės Australijos 
kolionijbs uždraudė Cbicagos pra
našui Dowie ^nt susirinkimų nau- 
dotiesi iš viešų triobų. Australi
joj mat ir amerikoniškų pranašų 
ne godoja.

II Mieste Alrad, Vengrijoj, vie
nas kalnakasys, užtikęs savo pa
čią ant negrabus darbo, su dina
mitu į padanges išmetė namus. 
Prieto moterii ir šešetas vaikų li
kosi užmįuŠtųJ

II Ant salot Mauritius, rytinėj 
Afrikoj, 21 d. j kovo siautė baisus 
sukurtai, kurig labai daug blėdies 
pridirbo? Kięk iki Šiol žino, 24 
ypatos likosi užmuštos, o tukstan- 
čiai žmonių ngtelco pastogės.

-J----- -----
U Nuo natjių amerikoniškų ir 

angliškų pavaldinių mieste New 
Chawang maskoliški kareiviai pra
šalino angliškas ir amerikoniškas 
vėlavas, koklis tų kraštų ukėsai 
buvo išpliekę.į

Kanados į randas prisakė vi
siems turintiems tarnauti kariume- 
nėj praneuzarrįs stoti savo garni
zonuose. Ma}yt Anglija mobili
zuoja iš palen^vo Kanados karei
vius ir rengias* į karę. 

.|| Suštraikavo klierikai katalikiš
kos dvasiškos seminarijos mieste 
Dijone, Pranpuzijoj, už tai, kad 
vyskupas prilagikus randui. Klieri
kai apleido mokyklą ir apšaukė 
vyskupą masonu.

|| Varšuvoj sugriebė artilerijos 
pulkauninką I^eontievą, kuris ban
dė plianus Vafšavos ir Kauno tvir- 
tynių parduoti- Austrijai.

II Siberijoj, j Irkucko apskrityj, 
terp gyventojų siaučia pasibaisėti
nai rauplės, i

|| Lenkijoj ijšeina dabar 98 len
kiški laikraŠČiii, o iš jų 84 Varšu
voj- ——į—

Vielines Žinios.
—I-----

— Žmonės tikėjosi sulauksę pa
vasario, kadangi žiema iš tikro bu- 
yo šalta ir ypač varguolius nuvar
gino. Pereitą sanvaitę buvo 
smarki audra lir perkūnija. Per
kūnas užmušė net kelias ypatas, 
pagadino diktai triobų mieste ir 
priemiesčiuose^ Blėdį audros pa
darytą skaito i šimtais tūkstančių 
doliarių. Po I audrai vienog vėl 
užstojo šaltas oras, vandens užsi
dengė ledo pinta teip stora, kad 
galima čiužinėjti.

— Pareitą sinvaitę Chicagoj pa
simirė 626 ypatos, kuriame tai 
skaitliuje buvd 382 vyriškiai ir 244 
moterys; vaikų iki 5 metų amžiaus 
pasimirė 145, Senelių virš 60 metų 
138. Daugiausiai mirčių buvo nuo 
plaučių uždegimo, nes 156; nuo 
džiovos 76. Ipžmušystų buvo 25, 
patžudysčių 11. Čhicagoj mat 
dar vis siaučia plaučių uždegimai, 
New Yorke skaitlius mirčių nuo 
plaučių uždegimo ir nuo džiovos 
jau truputį pasimažino, Chicagoj 
dar vis pasimažinimo ne matyt.

— Netoli Grace st. įpuolė į eže
rą 12 metų Tamošius Anderson ir 
prigėrė. Vaikas su tėvu ėjo ežero 
krantu, užėjo ant ledo ir įlūžo. 
Tėvas stengėsi gelbėti, bet nepa
sisekė. Ant riksmo atbėgęs poli- 
cijantas ištraukė iš vandens jau 
sustingus' vaiko kūną. Atgaivinti 
ne pasisekė.

Draugyscziu Reikalai
DidelL* Baliu*!

Chicago. Dr-te Apnvielimo Broliu, 
rungi* savo metini puiku balių, aubato* 
vakare. 23czia d. balandžiu <April), 1904 
m Pulaakio taleje. 800 8. Ashland avė., 
terp 17to* ir 18to* ui. Prasidės 7 vai. 
vakare. Tikieta* 25c. porai. Todėl vi
sus vaikinus ir paneles, vyru* ir moteris 
užpraszo maloniai ant teip linksmo va
karo pribūti, o visi prie puikios muziko* 
dailioje saleje pasilinkmins. Pelnas nuo 
baliaus eis ant naudo* knygyno. Su guo- 
done, Dr-te Apezvietimo Broliu.

Dideli* Baliu*.
N’ashua, N. H. Dr-te 8zv. Kazimiero 

turės savo balių Subatoj.23 d. balandžio, 
salele O'Dosine 11 Memorial Hali, ant 
kerte* High Ir Scbool gatvių. Prasidės 
7 vald. vakare ir trauksis iki vėlybai 
nakeziai. Inženga vyram* 35c moterims 
10c. Svetaine geriausia visame mieste, 
teipgi ir muzika bus pirmos kiiasos. 
Todėl visu* vietinius ir isz aplinkine* 
lietuvius kviecziame kuoska'tiingiau- 
siai atsilankyti ir pasilinksminti.

(4—1) Komitetą*

Baliu*: Italių*:
Cbieago. Dr-ste Dr. K udirkoąJL j 

dtddi trpeikū ba)iB Nėd<hoj, i7 d~W 
landžio (April) Freheit Turner saloje. 
3417—3421 8o. Halsted *1., tarpe 34 to* 
ir 35tos ui. Prasidės 5 vai. vakare. In- 
ženga SSe. ypatst Užpraszo atsilanky
ti visus lietuvius ir lietuvaites, kur bus 
dalinami puikus programai ir grajjrs ge
ra muzyke prof. F Kioforio.

Dr-ste Dr. V. Kudirkos.
South Chicago, 111. Dr-te Szv. Izido

riaus turės savo dideli balių 4 d. gegu
žio, saleje Te m pii no, kerte 88 st. ir Com- 
mercisl av. Ant ssio baliaus bus laiky
tos prakalkos, deklemacijos ir dainos. 
Apvaikszcziojimas prasidės 1 vai. po 
pistu. Po prakalbu bus balius, ant ku
rio jaunimas prie puikine muzikes galės 
gerai paaiszokti ir pMilinksminti. In- 
ženga 25c Visus lietuvius ir lietuvaites 
kvieczia kuoskaillingisusiai atsilankyti. 
(4—8) Komitetą*.

Teatru* ir Baliu*.'
Brooklyn, N. Y. 8. Daukanto Dr-te 

ture* patri joliszka persi* t y m* subatoj, 
18 d. balandžio. Bus peretatytyta tra
gedija po vardu: •

KEISTUTIS.
Szi tragedija yra kiekvienam svarbi, 

nes ji parodo musu praeito* likimą, kaip 
kryžioku auktybe musu tauta naikino; 
kokias klaida* valdonai turėjo; kaip mu
su didi kunigaikszti Keistuti nužudė, 
kaip Aldona isz gailesozio mirė, kaip pa
korė Vaidyla ir kaip Konradas nudure 
Kunona. Po teatrui bus balius. In- 
žanga 25c. 50c., ir 75c. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Visi esate mielai užkvie- 
cziami vyrai, merginos ir moterys atsi
lankyti.
(4—8; Komitetas.

Susirinkimas
„Auszros” draugyste* kuoptos bu* ne

dalioje. per velyk**, p. Draugelio saleje, 
73 Grand st., Brooklyn, N. i. snt 7 vai. 
vakare. Draugai ir norinti priairaszyti 
teiksis ant paakirto laiko ateiti.

Fajieszkoiiinai.
Pajieszkau savo brolio Jurgio Sinke- 

vieziau*. paeina isz Suvalkų gub., Vil- 
kaviszkio pav.. Gižu gm., kokia 10 metu 
atgal gyveno Chicago, III. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Ant. Sinkevicze,
502 W. Cherry si, Shenandoah, P*.

(4—IV)
Pajieszkau savo draugo, Prano Poeno, 

Kauno gub.; Sziauliu pav., Naujos ža
gare* parap . kaimo Versziu, antri me
tai kaip isz Boston, Masr. Įsivažiavo in 
Chicago. III. Jis pats ar kas kita* teik
sis duoti žine ant adreso:

M. Mėlis,
134 N. Bro*dw*y, 8. Boston, Mass.

Pajieszkau savo broliu: Prano ir Juo
zapo Aleksuku, Suvalkų gub., Liubavo 
gmino ir parapijos, kaimo Kupavo. Jie 
patys ar ka* kitas teiksis duoti žlnę ant 
adreso:

Misa Ona Aleksiu te,
207 Conway st., Baltlmore, Md.

Pajieszkau savo pusbrolio, Jono Že- 
maiezio. vienas meta* Amerikoj, pir
miau* gyveno Homestead. Pa. Jis pat* 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adre
so:

Mikola* Bsranauckas, 
cfo R. Grabam, Lima, Ohlo.

Pajieszkau savo pusbrolio, Vincento 
Glrtukaucko, Kauno gub., Raaeiniu p., 
Jurbarko vol., kaimo Kuturiu, 4 metai 
Amerikoj. Ji* pats ar kas kitas teiksi* 
duoti žine ant adreso:

Joe Bagdanski*.
P. O. Box 50, Divernon, III.

Pajieszkau savo draugo, Juozapo Ab- 
romavieziaus. Kauno gub ,Sziauliu pav., 
kaimo Dangvicsiu. Jis pats arka* ei
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Vincas Jarulis. I
P. O Rox 108, L*dd> nt |

Pajieszkau savo szvogeno, Mikoio 
Norvilo, ir draugu. Jono Urniko ir Juo
zapo Beleckio, visi Kauno gub., Ssiau- 
11 u pavieto.Triszkiu vol. Jie petys ar kas 
kitas teiksis dyoti žine ant adreso:

M i kol* Perakovd, 
« - 8) Dieta. Wyo. .

Pajieszkau savo paežio*, Onos Gu- 
zauslrienes, 40 metu sena, vidutinio ūgio 
balto veido, geltonu plauku, pirmi me
tai Amerikoj. Ji nuo mane* iszbego 21 
d. kovo, su Juozapu Rindziu, 29 metu, 
5 pėdu 8 coliu augszta*. pilki plaukai, 
maži gelsvi usai.tsz pryssakio vieno dan
ties netari, szoeka biski angliszkai, pa
eina nz Kauno gub., Raseinių pav., 
Bzv'easano* p*r., kaimo Joneliu. Kas 
Juos kur užtėmy* teiksis duoti man žine, 
kad asz galeczian jiems szliuba duoti.

A. Guzauskis,
P. O. Box 134, We*tville. IR.

Pajieszkau savo brolio, Kazimiero 
Vaicziuno, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Naujamiesczio per., kaime Degioniu, 12 
metu Amerikoj, 3 metai atgal gyveno 
Chicago, III. Jis pats ar ku kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Juos. Vaicziunaa,
128 Lombard st., Philadelphia. Pa.

(4—15)
Pajieszkau savo pusbroli u: Povylo ir 

Juozapo Szvebedu, Suvalkų gub., Ruda
minos parap., kaimo Vidagailu. Jie pa
tys ar ka* kitas teiksis duoti žine aat 
adreso:

Mis* Aon* Rinkevicz, 
P. O. Bor 508, New Canaan, Conn.

Pajieszkau savo pusbrolio Petro Bra
zio, Kauno gub., Sziaulio pav., Kursienu 
vol., isz miestelio Raudenu. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso.

A n ton Puida,
P. O. Bos 811, Schenectady. N. Y, 

(4-15) •
Pajieszkau Jurgio Bematavicziaua, 

(angliszkai vadinasi George Bmith) 2 
metai atgal gyveno We*t Virginijoj, pas
kui isskehavo in Chicago,. Jis pats ar 
mJ teiksis duoti žiene ant adreso. 
- j Ifctaimuij
P O. Box 305, 8. VTilmington, DL

Reikalauja 500 vyru prie angleka- 
siu darbo ir muliniu draiveriu valstijose 
New Mexieo ir Coiorado, ienotu ir sin» 
geliu, gyvenimai parengti, algos geros, 
nuvažiavimas dykai. Teipgi reiks) ak ja 
200 vyru ant darbiniu laivu plaukencziu 
isz Ne* Yorko in Europa. Moterys ir 
vyrai reikalingi prie visokiu darbu.

J. Luoša, lietuviszka* agentas, 
Room 18, 167 VVashington sl»

(4—1) Chicago, III.
Reikalauja mokintojau*, mokanesio 

grajinti ant visokiu instrumentu. Aui- 
szaukti ant adreso:

A. Taloczka.
P. O. Box 407, Anita, Pa.

Reikalingas buezeris, gerai suprantan
tis savo darbe ir mokantis vokiazkai ir 
anęiiszkai susikalbėti. Mokestis gera, 
boardas ir guolis už dyka. Atsiszaukite 
tuojaus ant adreso:

Paul Bakovich, 
Porth Wa*hington, Wiss.

Reikalinga mergina prie namu darbo, 
ue senesne 25 ir ne jaunesne 18 metu. 
Atsiszaukti pas:

K. J. Rodis, 
3258 8. Morgan st., Chicago, III.

Reikalin** mergina ir vyras, supran
tantis groseriau* ir buezeriaus darbu. 
Gera mokestis Atsiszaukite pas V. Ažu- 
ka, 3329 Auburn av., Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo pirmos k liesos 
saliuos*, lietuviu ir lenku apgyventoje 
vietoje, szale Pulaakio sales, ant South 
Ashland av. Daaižinokite po nr 806 
8o. Ashland av.,- Chicago, Dl.

Pigiai ant pardavimo mūrinis namas 
su saluniu ir pagyvenimu ant dvieju 
szeimynu ir su lotu, arti lietuviszkos 
bažnyc žios, biznis nuo žentai iszdirbtas. 
Atsiszaukite pas.

D. Oppermann,
147 W. 18th st., Chicago. I1L

Nesimaudyk.
Neseniai tūlas daktaras, norė- 

dams pigiu budu pagarsėti, prisa
kė žmonėms nesimaudyti. Bet 
jo teoriją visi kiti daktarai atmetė 
su pasibjaurėjimu. Čystame kū
ne čystos mislys, tai yra ameriko
niškas priežodis, čystumą kūno 
paviršiaus įgysime maudydami mu
sų vidurius su Trinerio Ameriko
nišku Elixiru Kartojo Vyno. Jis 
tai yra vienatiniu kraujo čystyto- 
jum ir pilvo gaivintojum, dirbtas 
iŠ vynvuogių šoko ir parinkčiau* 
šių žolelių, neturi jokių nuodyjan- 
čių ypatybių. Daugina- kūną, 
daugina kraują, ne apsunkina or
ganų, bet jiems duoda pajiegą 
veikti savo darbą. Nuo jo pilvas 
susitaisys, priims visokį valgį, ge
rai žlebčios ir tvers naują“kraują, 
o kraujas yra gyvasties esencija. 
Niekad ne pirk gyduolių kraujo 
valymui, nes jos gadina pilvą. 
Trinerio AmerikoniškasElixir. Kar
tojo Vyno geriausiai tą užduotę 
atliks. Ant pardavimo visose ap- 
tiekose ir pas patį fabrikantą Juo
zapą Trinerį, 799 S. fAshland av., 
Chicago, UI.
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Jarbininhu gaisas
LmX darbininku ialkrnsslto. No t. 1904 m.

Preke 1* centu. Tulpjan gaunama*

Darbininkų Kalendorius
A. Lalus 5230 Indiana avė., Chicsgo, IU.

Jonas Yovaitizas,
3313 8. Halsted ak., priessais 33-csia ui., 

t Chicago, III.
Ssiuoml duodu žinoti visiems savo 

draugam* Ir paiyatamiema kad atida
riau "visu pu i kiausi* aaliuna ant Hridge- 
porto, užlaikau ssalta alų, akane arielka, 
kvepencaius cigarus, Biiliarda ir tt. Už- 
prassan visus atsilankyti o busite kuo- 
gražiausiai priimti.

Vyrai Chicagieciiai ir isz ap
linkines

Temykite gerai
Katrie norite grožio* materijos, ir pa

gal nauja mada pasiutus drabužius ne
esi oti, tai eikit pas

G. Jonuli

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

Gyvenimas viriui Aptiekus. 

CHICAGO, ILL.

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

Nesiusk Pinigu jei pilnai užsiganėdinsi ^3'^ 
daigtu Ir katallogo tarpe nauju pirkėju Ir agentu, mes darome litą nesu- 

■ne tūkstančius doleriu premijoms. Prisiusk mum* savo verda, adreta ir
DM greito įvesdinimo niu*a c_ 

lyginama pasiullnima ir iidaltaam« 
artymtausia ezpreso stacija, o mes į------------ ------------------------- ----------- -------- -------------- -----------------------
svotą ia uarnal mulam vYnilss LaiKnoDBLi. sTviBU »idt* (pasakyk koki nori). T*ir usnai bodo 
Uis*. Kaip v* Kuit) LaianoDBLis; uSlikrinimo palludyjtaia ant S metu su kutinu laikrodėliu, kad mes 
pataisysiu* dykai, ar atmainysime snt naujo. Jei netik*. 1 scksvots bktsSbu m kabkamu.1. I tiks* 
BKBPPB1DO SBUTIBU. I al'KSVOTa S1BDS SU TAVO VSBDaSBBK1.II'. I aUtSU IBAUI. i VBAŽIA KAIKSnBB 
■ pilka. S kočėlo aukso apikaklinius knypktu*. I pora renkoviniu knypkiu. Saltaskiniosidaliro arbatinius 
laukitelius. Pirma spslurvk k<>Sn* dalgia ir jei rasi, kad tai geriausia* pirkinys tavo gyvenime. uSmokek 

ir ezperso kaitų*, kitaip na cento Viskas, ko me* norime, tai kad tu rekomenduotume! savo
i su motertlku atviru Šonu laikrodeldraugam*. Šilta* rankiot *u moteriškų atviru tonu laikrodėliu i 

pinigu* *u ui prakalt ir H5c virtau* ant apmokėjimo siuntimo.

Elektros Juosta uz 75c.

kotnas vienas gali isssigydyti su manu• . n*. tu aotnas vienas gan isssigyayti su manoloO l dOdiDOrt ii., ClliCa^Oj Iii* Elektriko* juosta visokias liga*. U* 75c.

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

Eikite pas sava

Dr. E F, Napieralski
Specįjalistas Privalistkn Liga.

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

7 vakare.
(.MHsa- ir gyvenimus:

723 We*t 17th Street, kerte Paulina «t.
prieszai* sxv. Vaitiekaus bažnycsi*.

Telefonas C anai 1157.
Telefoną gausi dykai visose aptiekoee.

su prisiuntimu musu. Nereikalauji ui 
tas juostas brangiau mokėti.

Stebuklinga Maszlnele
Paaako žmogaus visa laime ar nalaime 

! kokioje nori kalboje, tokioje pasako, — 
lietuviszkai, lenkiszkai ar angliukai; 
preke joe 50c. su prisiuntimu. Pinigus 
geriausiai siusk per Money Order tai 
niekados ne žus. Adrisuok teip:

. G. J. PupauBkis Co.
3157 So. Halsted st., Chicago. III.

F.PBradchuli$
Attorney and Counselor itLav.

Chimb«r of Commerce BldA. Room 709
8. E. Corner LaSalle A Washington su 

CHICAGO, ILL. 
Telephoce Main 3642.

WieninUlis lietuwys advokatas, baigės 
moksl| jurisprudencijoscsion Amerikoj 
Weda prowas kaip civilisskas teip ir 
kriminslisskss irisuose suduos*.
Kert. 5441 8. Halsted arti 55 Boul.

Telephone Root 74.

Httfli Neviltį J/omm, 
3#M Ulinei* Court Chkeįe, t U.

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

Jeigu reikalauji geru tavoru 
Ir užezedytl pinigus, tai ra
ižyk pas mane, e gausi 2 di
delius KATALIOGUS isz kai- 
ra galėsi matit, kad au viską 
parduodu plgiaus negu kur 
kitur. Kataliogus j kitus mie

stus prisiuncziu DYKAI, tik dėl paarto kautu 
reikia prisiusi už 5 centus marka.

Silpni Vyrai.
Visiems reikalaujantiems daktariikos pagel

bos pasiimsiu garsaus daktaro receptą dykai. 
Ne C. 0. D. .ne apgavingus gydymo sampelius. 
Perskaityk ij apgarsinimą.

Al* yre paraitytas dėl vynj- tartnčlą sugriautą 
slsteįuą prr išdykumą tavu. Jauną di -ną. Kla<>«vlc 
mano muoa. Pvrtlok gydyti* *u "tamprhuėmi*" 
gyduolėm*, rlektriėkata dirtata. "spaclaliik'Uii*” 
pau-ntuoium* gyduolėm* Ir kitokioml* apgavys
tėmis. Diria* negali teTy* ligydytt, o nuolatinis 
gėrymat ar valgymas visokią mediciną sugadins 
tau vįdurtu*, iisūuudyt tavu .itiemąteip, kad liga 
stosi* neiėgydoma.

Keletą metą aė kentėjau liga Jauni*tė« klaidą: 
oavau nerviška*, turėjau naktiniu* nubėgunu*. 
varieocele.ttuką Tvriėkumo, silpną pomietį .toką 
gyvumo, ambicijos Ir drąsos, jaučiau sunkėsitg. 
siimaiėjimąlyuėką dalią irti. Mėginau gydyti* 
viskuo m kas tik ką rody ju. bet vieton geryn. *vei- 
kataėjo blogyn. Ant galo buvau priversta* kėliau 
tl į Europa ir klausti rodo* geresnio daktaru, ku
ris mane ir pagydė. Rei-eplu* to garsaus daktaro, 
kurtai* ai patigidstau turiu ir iiądiyn savo r*n- 
kow. ne* ilnaa kaip tai sunku buvo pasigydyti, 
tudėl ai pasiryžau ir kitu* pagelbėti tokiom* Ii-

re įkalta-

Paveikslas naujo Popiežiaus P1USZ0 X.
miera 18x24 coliu.

V t L -’w

Yra labai gražus j>a- 
veikslai*, ant kurio ma- 
to k i naujas popiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti, 
vidutiniai raudoni, o 
a bruto dugnan tamsiai 
žaliau. .Neapsakytai 
gražus paveikslai

PREKE 50 centų. 
Gaunama** ..Lietuvos
redakcijoj. Adresas

A. OLdEVSKlB, 
924 33rd|8tr..

Chicago* Ui

MAB-IA DOWIATT

Kauno gub. Baaulfu pavieto.

723 W. 18th Street.
N no Stos Iki lOtoa ryto.

Telefoną*: Morgan 13M2. 
Telefonuot galima įsi kiekvienos 

•pliekos.

Padekavone ii Kanados.
P. Jiapoteon Trehan, S Fauatta. P. V.. 

Gonada, rado teip;
Dauge Ii metiĮ kealdjau nuo labai |kireua 

reumaiitmo ir taika* uup laiko priversta* 
buvau gulėti lovoje. t Va įvairiausius 
vaistu*, bet Joki man ne —‘-------

CMltato. Bu duirliu nen 
litu >>. m-t netikėja* 
Oolllnto valetai galėtu

reillkrtaau. kad 
pag-lbtngi. ir ta

Ka ulal kurtu 
begi? Nugi pas 
BtatraSzleki nes 
labai isstroazkes, o 
pas ji galima atsi- 
vedyti, nes jis turi 
puiku ir szalta ba- 
vareka alų, gardžia 
rus k a ocziszczen* 
arielka, cigaru* net

isz Havanos, o iszsi^erus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik 
•veikas turiu skubinti*. Prie to jis turi 
puiki* cale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumociiu 
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu mie6tu galite gauti pas mace 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis*
3321 Auburn a v., Chicago,

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

raJyta* teip aiškiai, ksd pagal Jį kiekviena* gė
rėsi. i* aptiekusiu* gyiie-ie. sutaisys. Itaklausyk 
mano r.aka. o pamatyti kad Vl.iikai iiaigydysl.

A. SHILINGIS.
JONAS BAJORINAS
ir kiti lietuviszki

pardavėjai malones 
tave matyti.

Dr. A. L Graiciūnas
(LIETUVY8)

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

Te!. Cinai 475.

dvkaf kaipo nierto-rę aut aueavHno ly«ii| — kad 
paskui i* JU pinigu* vilkai ui nriikuaia* ir pavo
jinga. tnedteina* aiuuaUana* C.HU A* nieku no- 
liunčiu C.O.D. neturiu nieko parduoti: vanta gi 
tavo uilaikyiiu įtaptoje. J«ieu mane stre*i nrlel-

nereikalauja Ir netraAau kad man tiuutium pini
gu* pirmiau pakol vl>i*kai neii»igydy*L KaZyk 
man >iadien. net gal *i« apgaretnlma* kitu »yk 
Jau ne bu* Mame laikreit yjt.

Atmink kad tn gauni receptą ir ritu* reikalin
gu* pamokinimu* dykai ir m-veikalauU nieko mo
kėti pakol viaiėkai ueiėtlgyttat. tada atmokial

C. Bentston. P.H.Bot 655. CHICAGO. ILL

Kloku, Skrybėlių ir Drabužiu
ATIDARYMAS
Didžiausias Rinkius kuomet nors matytas. 

8ZILKA1 IR CEIKIAI VESEl- 
UAREDAMS.LUNIAMS

Tinkanti Drabužiai dėl Vyru. Vaikiszcziu 
ir Vaiku.

Didžiauaia* surinkimas Drabužiu,koki mes 
kada turėjome, gerumai padarymo ir gelum
bes negali būti pervirszytas kokio nors kito 
retailiszko sztoro ir mes lengvai galime už- 
ezedyti tau nuo $3 OO iki SA.OO ant eilios 
Drabužiu ar Szvarko.

Drabužiu Skyrius
iki

atdaras Nedeliomis 
Pietų.

$1O už puikia ei
le vyriNzku drabužiu, 
grynu worstedu, chevio- 
tu — juodu tibetu, seržu, 
clay ir kaszmiru, naujau
siu madų ir kirpimu — 
kožoas drabužis k oštum e- 
riszko darbo — iszrodo 
tikrai ranku siūti ir verti 
¥15, pasinaudok isz pro
gos musu iszpardavimo 

$10.00
$15 už puikiau

sia eile vyriszku dra
bužiu, kuri parsiduoda 
po *18 ir *20 ir net augsz- 
cziau, geresni drabužiai 
negu galėtum rasti ko
kiuose nors szloruose už 
bile kokia preke ir teip 
geri kaip padaryti ant 
orderio geriausiu kriau- 
cziu kozio nors miesto, 
ateik szia subata ir pasi
rink viena isz tu puikiu 
drabužiu po 

$15.00 
Vyriszki ploszcziai 

padaryti isz grynai vilno
niu coverts ir vonuotu 
cheviotu visokiu parvu, 
szitie drabužiai yra gerai 
padary ti, plataus padary
mo, militariszku pecziu, 
*10 paprasta preke, dabar

$6.00
Nobby Drabužiai

DYKAI Maisziukai marbliu, žaismių ir žaisliu dykai 
su vaikinu ar vaiku drabužiais.

Vaikiszki drabužiai su geru kaszmiru ir dailiszku 
cheviotu liemenimis, nuo 8 izi 15 metu amžiaus, pada
ryti ir pritaikyti gerai, kiti drabuži- A
ninkai gauna *3.50 už tuos paežius "f 
drabužius, musu preke............................

Vaikiszcziu drabužiai, dvi seges mados, nauju pava- 
sariszku kirpimu, teipgi plynu parvu, m
smžis nuo 8 iki 15 metu, *2.00 ruszts, IT I J 
dabar tiktai.....................................................Į g

Nauji Nobby ir Drūti Pavasariniai 
Czeverykai.

Moterisrki czevery kai. Moteriszki patentuotos 
skuros ir Dongola zomeziniai szniuriniai czeverykai, 
naujo pakilinio kurpalio, plonais ar a a 
storais padais, visokiu dydžiu, musu KlT I 
regulariszka preke *2.00, dabar...............|

Vyrisski czeverykai. Vyriszki patentuotos sku
ros szniuriniai czeverykai, nauji -kurpaliai ir vėliausios 
mados, užtikrinamai drūti, visokiu A
dydžiu, preke*3.00, per szita iszpar- I
davima tiktai g |

dėl Vaikinu ir Vaiku.

DOVANOS SU

$10.00
PIRKINIU.

VELYKINE
NESZIONE

Moteriuku Ifrabii- 
žiu, Žiponu, Sijonu, 

ir Jekiu.
Milžinisskas surinki

mas y variausi u madų dėl 
pavasario už prekes, ko
kios tau tiktai patinka. 
BertaiMymaN dykai.

$12.98 už szita mo- 
teriszka eile, ver

tes $16.50.

Szita eile moteriszku drabužiu yra viena Isz musu 
didžiųjų vedeju, tam tyczia padaryta dėl musu Ne* 
Yorke. 8zitas drabužis yra padirbtas isz grynai vilno
nio vidutinio storio cbevioto, jake turi madisska pustni- 
litarine petine pelerina ir maiszyta Eton ir bliuzos pavi
dalą, pryszakis turi dailiszka balta ir auksuota antsiuvl- 
ni liemenį dabinta satyno apvadais ir auksuotais knyp- 
kiais Sijono pilnas plotis su atidaraie isz vidaus sume
timais in pažemį. Szitas drabužis yri j uodas, mariniszkai 
mėlynas, pilkas ir vaiskiai mėly- J
nas, musu ypatinga preke per I Jg
szita iszpardavima...........................................1

Užpludfš velykiniu skrybėlių.
Szimtai gražiai padabintu skrybėlių po į ar i ma

žiaus negu kiti sztorai reikalauja. —
Parediszkos ar gatvines skrybėlės su dailiszksis 

paukszcz.iais, maiszytais su szilkiniais chiffonsis, viso
kio naujausiu madų ir parvu, tikrai gali atrasti sau tin
kama už numažinta preke ant szito A
musu specialiszko Subatos iszparda U7 I 
vimo.. ................................ ...........................|

Naujos dailiszko* sziaudines skrybėlės, gražiai ir 
pagal mada apdabintos. su gražiais mezginiais, kviet- 
koms ir raikszcziais — desetkai madų, viena, kuri tikrai 
e tiks tau, padaryia parduoti po 4*a M

00 ir *6.00, bet subatoj gali pasi-
rinkti po.....................................$3.43 ■ ■ O

Moteriszki sijonai. Madiszki pafediniai sijonai 
padaryti isz grynai vilnoniu gelumbių, juodi ir parvuoti 
toms paezioms juostoms ar taffeta 
dabinti, paprasta preke *5.00, per 
szita iszpardavima.............................. $2.981

Moteriszki sijonai padirbti isz labai gražiu grynai 
vilnoniu broadclothu ar meltonu, juodu ar skotiszku 
maiszenu, szitie yra nepaprastai ma- M 
diszki ir gerai padirbti ir verti 97.00; Jg
musu preke..............  *3 "f g

Moteriszki žiponai palaidinio žipono mada, ba kal- 
nieriu. tuo patim juostuoti, naujausios mados rankoves, 
pamuszti perdem, juodu ar rusvu ^*a ■■ 
covert audimu paprasta preke At 
*10.00, musu preke....................................

Moteriszkos j e kės puikios ruszies lawinines j€- 
kes, dailiszkai iszsiuvinetos. mezginiais^fla 4 
dabintos ir tnecziotos, jos pilnai vertos I I I 
*2.50. musu preke.........................................|

RLĘIn brq«
1 Halsted &20l? 5 t •

I

Ą 1\J Ą 1 Visiems Sergantiems ant 
LJVf V /AL^Irvl ]Q dienu išmėginimo

GARSINGAS
ELEKROS DIRŽAS
“GIANT”

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

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

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

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

»**»*■«»
Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve

Kepures ir dėl Marszalku

Guodotinoms tau su koma ir l>až- 
nytinenn Draugystėms iazdirba:-

Welia«a», SUarpaa, Juo*

Gundomi tems Kunigam* jsidir' 
ba:- Kapam Arnotą*. Balmsti-

(Dytiniu* pare-lus. V'isoki darbą at
iteka artUtiszkai in laiką.
[ Norėdamos guod<jtui<» Dr fe*. 
>arba gumiotiru Kunigai, kad jutu 

darbas butu priderant:*iai atlikta* ir tuom suaselpti *awo tautelę, paveskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Division 8t- Chicago, III.

Szitai yra stebuklingas 
i hz radimas. 

PREKE05O CENTU.
ūkė Imtiniu, teip veiklai kaip utklau.la JI

nori žinoti Jeigu tiktai 
y ta ant moksllssku orin
ti kaip In gyva.ne. ji st-

ma Ji yra gera dėl kiekvieno kmocau. Ir JI Įtali 
ažtektl ant vtasdo* Labai daug Juoko su Ja g* 
11 padaryti ant bailu Ir kitokiu .u.lrtnklmu Su

Me* teipgi turime rlsokiu reszomu matzlnu, angliszku, lenkiszku ir lieturiszku knyga. 
■ p rastre n t knyga katallogo sakyk kokio* kslbot katallogo nori i .daug šitokiu tavoru. padarome 
dėl kliubu ir draugysetiu karūnas, pectette, Šankiu*, eseale*. rubber štampai ir tt. Kas prltlun* 
10c. dėl prtatuntlmo kasstu. mes pntiuatlme dideli katalioga.

Pinigu* geriausiai yra tiunitl per Money Order tos paėsto arba poplerintat pinigu* regit- 
traotoje erom stoję. Minuosiant maliau kaip doleri, galima įlantti paėstojo, markėm*.

Scientinc foteli j l't’f Co. f o. 8. Cor. Wat»sh h. and Randolph Street, | 
CHICAGO, ILLINOIS

Ant 17 Akmena 
RailroadLaikrodells 

Patentuotas regullatp- 
rins. susakė atsukama* 
Ir utttatomat.vyrtozkat 
■r moteriuke*. 18 kara
to AUKSU rL«ITTT*». 
dvejai* huūtlnit lakit- 
tnl*. irrežlal iiitnariiln- 
laia. Gėrei l*lk* laiko, 
ypatingai tinka gėlėti* 
kaliodarbtainkan* ko
ne reikalauja gero lai k 
rodello. Ge*raatuo«a* 
ant 90 metu. Per Ma 00 
dienu tnet ilunilme **t

► 5< - .
”Z « J
s ± =

H
laikrodėli kiekvienam kurt mumt pritiunt tavo 
adrese u* JS 75 C O D Po apžiurellmui. Jei 
patinka uSmokek ezpretul (6.7S ir kaaztut atve
simo ir paimk laikrodėli. Jei netinka neimk Ir 
nemokėk ne cento. Savo eatoruose uz toki pat 
laikrodėli mokėti 838 14K suktu pleltytea len- 
elugelit dykai tu kiekvienu laikrodėlis.

Eicelsior Vactch House,
I^ees Bltig., JChicago III.

1 I “ į
Eer C. O. D. mes nesiuncziam.
Klausenti rodos per gromatas adresuo

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

Ne* York«fc Brooklyn, U. 8. A.

Musu darbas yra*musu geriausias apgar
sinimas.

2 Kriaucziai 2
Kares Mapa

' btreugt* »i*cisli»zk»l »u vitu sptkrict ■ | 
kur dabar yra kare Mstkolijo* *a Japonija. Ii 
Ant m a po* matyti Japonija- Koreta, Kini. ■IndljaTsiberija Ir visa Maskolija. Mapa I 

irai su visok totas par- ■ 
■iu. Nusipirkę* tzita ■ 
■ visa kare* lauka ir I 
■kilti. M a po t miera I• ftfl

Daugumas iš musu tautiečiu, kurie prakaituodami uždirba 
kąsni kasdienines duonos, ar tai po žeme kastynese, ar pabrikuose 
pirm laiko kasa sau duobė, KADANGI NEIIESZKO PAGELI
UOS TEN, KUR JA GALĖTU GAUTI, BET PIRMA KREI
PIASI PRIE TOKIU DAKTARU, KURIE NETURI JOKIO 
SUPRATIMO APIE GYDYMĄ; nes iš priežasties nesiima- 
naus gydymo stovis sveikatos ju nublogsta, ligos susensta ir 
stojasi visiškai neišgydomoms. Tame jie patys yra priežasčia 
savo kančių ir belaikines mirties.

MYLIMIAUSI TAUTlECZIAll Atidarykite nors kartą 
akiai 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.

W 1

Ve*to*i, Omo. lt sausio 1904
Guodotin** Pone prof Oolitas t

Kart* burtu pretergvta Jog prof Ooll 
gojo daugvll tmonia nuo Ilga, daviMSl tam perkal
bau ir aprašiau *a*o liga. įtaigai! Ir drvbejitua 
Maunu. Poua* pa* i uote dėl mane* vaitiut. kuriuo*

o arty mos mirtie*. hnoje valandoje skaitau 
u* pilnai sveika. linksma Ir gyvenu ra

tu tavo kelmyną. Dekav.idama Ponui prof

lieku
■ are Battazar.

Barberton. O . tT sausio 1904
AugStei guodotama* prof. Coliu**

Sirgau bronchinis kataru. Tienraltaiu kosuliu, 
kuri* man hedarv ramuma ne diena ne naktį u 
tilpnino nanr; prie tam turėjau didelį ir m-pa 
kenčiama tkaudrjima krutinę* deStaiaine tone 
Šiltame tai liūdname padėjime *taillepinu ta Po
ną Profesorių, kadangi įkilčiau. Jog tu pngeltta 
Jo tpectalliku rauta ji* sali OgydyU net tuos, 
kūne nužudė rUti fttigtdim'. Viena tik deae 
tivartojaa Tam litu rautu ir atgriebiau pilna 
treiksta. Su tikra guodooe Atsidavė.

J. Bne^uel, 
Sąnarys Amerikonitko begijono garbė.

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

9 Ar norite būti iszgydytals?
Jeigu jums! kiti gydytojai ar daktarai atsake, »r jeigu nužudėte vilti, sirgdami užsisenejusiomis, 

vidurinėmis ar išlaukinėmis ligomis, rašykite tuojaus arba patyrf ateikite pas PROF. Dr. COLLINS’A, 
o apturėsite sugiebia rodą pasekminga pagelba.

Pilnas knygas galima butu prispaudyti paliudysimu apie jo pasistebėjimo verta žygi gydymo 
yvairiu ligų, nes jis išgydė jau tokius ligonius, kurie neturėjo vilties ir skaitė save anoj pusėj kapo, 
apie ką gali paliudyti atsitikimai ir gyviejie jo pacientai.

VYRAI, MOTERYS, VAIKINAI ir MERGINOS, kurie sergate vidurine, atvira arba slepiama 
liga, veltai jieŠkosite kur kitur pagelbos, nes vieninteliai tik PROF. Dr. E. C. COLLINS gali jus iš
gydyti.

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

yra tuomet jeigu kuo greičiausiai kreiptiesi ypatiškai ar per laiŠka prie manęs, o aš jums sugražinsiu 
sveikata ir užtikrįns gyvenimą.

Kas negali pribūti ypatiškai, tegul rašo po šituo adresu:

į Profesor Dr. E. C. Collins
-----—

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

Jobe'a Biood Remedv Nno Koni -s pandai n ant koja tik 10c.
G va ra n tavoje m- užgydyto*.

Dant* gėlimo ir Skorbuto. Papaczku* uagid 
Plauku slinkimą sumikite ir sutinkite ant pr 
pllkusio* galvos. Pleiskana* Uznaikina Te!f 
turime vaisia dėl įsuaikiaimo plauk*, kad 
banda nereiktu skųst, arba moteris * 
apgimimo ilgu* gyvaplaukius, tnet esą 
CI.IAUSTAIS au** u_

J. M. B. Cheni, Co.
bilOBSte W. Bklrn-S
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