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Politiszkos žinios.
Ant karės lauko Rytinėj 

Azijoj iki šiol nieko svarbe
snio neatsitiko. Japoniškas 
admirolas Togo su pertrau- 

’ kome vis bąndo bombarduoti 
Porthą Arthuro. bet jį paim
ti arba išnaikiųti uostoj pasi
slėpusius maskoliškus kariš
kus laivu." nepasiekė. Apie 

, blėdis bombardavimo ptvlary- 
tas ateina prieštaraujančios1 
žinios. Admirolas Makarov 
savo raportuose garsina, kad 
blėdys bombų padarytos ne
didelės: japoniško gi admiro
lo raportai, teiposgi angliškų 
laikraščių žinios visai priešin
gos, nesutinka su žinioms 
maskoliško admirolo. Japo
niškas admirolas pranešė sa
vo randui, jog net du čieli 
tvirtynės fortai likosi šūvių 
išardyti. Londono gi laik
raščiai praneša, jog daugu
mas maskoliški} baterijų ant 

. japoniečių šūvių negalėjo at
siliepti, kadangi jų kannoles 
pagadino taikus japoniečių 
laivynas šūviai. Be abejonės 
daugiau teisybės yra privatiš- 
koae žiniose, o tos patvirtina 
angliški} laikraščių žinias, 
kad japoniškų laivų šūviai 
labai daug blėdies pridirbo, 
kad arčiaus porto miesto Por
to Arthuro dalis beveik su 
visu likosi šūvių išgriauta.

Prilaukus maskoliams Pa
ryžiaus laikraštis ,,Petit Pa- 
risien” paduoda, buk masko
liški tamsus, neapšviesti ka- 

- rrhrfti - bijosi susitikti su ja
poniečiais. Nežinia kas mat 

**terp maskoliškų kareivių pa
leido paskaly, kad japonie
čiai yra raganiai, o tokių 
tamsus maskoliai bijosi la
biau negu Dievo. Taigi ka
rę su japoniečiais maskoliški 
kareiviai laiko kaipo nepa
prastu, bet kaipo karę su ra
ganiais. Raganius tik raga
niai gali pergalėti; maskoliš
ki gi jenerolai neišmano apie 
raganavimu; todėl ant jų iš
minties neturi didelio užsiti- 
kėjimo maskoliški kareiviai. 
Pagal jų nuomonę, paprastas 
žmogaus protas negali raga
nių pergalėti, todėl maskoliš
ki kareiviai neturi užsitikėji- 
mo ant savo jenerolų, karei
viai netiki, kad paprastas je- 
nerolas galėtų raganius per
galėti. Be abejonės, užsiti- 
kėjimas ant proto jenerolų 
daug gali padaryti: užsitikė- 
jimas kareivių ant proto Na
poleono tiek padarė, kad ne 
kartą jo vedami prancūziški 
kareiviai sumušė trissyk di
desnes priešų pajiegas. Sto
ka užsitikėjimo tiek padaro, 
kad net ten kur jie gali prie
šą sumušti, traukiasi prieš 
silpnesnes pajiegas, duodasi 
kareiviai sumušti daug silp
nesniam priešui; dvasia ka
reivių mūšiuose sveria dau
giau negu jų skaitlius. Dva- 
sią«gi kareivių labiausiai pa
kelia užsitikėjimas vadovams. 
Kur to užsitikėjimo nėra, ten 
negal būt kalbos apie perga
lėjimą priešų, jeigu pajiegos 
vienos ir kitos pusės nedaug 
skiriasi. ' Kaip iki šiol, nors 
japoniečių ant sausžemio išli
po mažiau negu yra masko
lių, jenerolas Kuropatkin ne
drįsta stoti į mušius su neteip 
skaitlingais japoniečiais. 
Tuom maskoliškas jenerolas 
pripažįsta pats, kad japoniš-' 
ki kareiviai geresni yra už 

^maskoliškus.
Rods fki šiol ant sausže

mio ir japoniečiai nieko svar
besnio nenuveikė, bet jie jau 
užėmė Jr apvaldė veik visą 
Korėją. Į maskolių valdomą 
dabar Mandžuriją rods japo
niečiai, rodosi, neįsiveržė, bet

tas atsitiko ne dėl stokos drą
sos, bet todėl, kad Korėjoj 
geležinkelių nėra, o kiti ke
liai dar niekesni negu Ame- ■ 
riko j; tokiais keliais į urną 
laiką negalima kanuolių per
gabenti, o be kanuolių dabar 
karių vesti negalima. Neti
kę keliai daro, kad japonie
čiai neįstengė įeiti į maskolių 
valdomus kraštus ant Azijos 
sausžemio; ne baimė prieš 
maskolius žengimą pryšakių 
stabdo, bet stoka kam nors 
tinkančių kelių. Maskoliai 
iki šiol dar niekur smarke
snio pasipriešinimo japonie
čiams neparengė nė ant saus
žemio, kur j fe gali sutraukti 
didesnes negu japoniečiai pa
jiegas. Jenerolas Kuropat
kin prisakė žemesniems jene- 
rolams saugotiesi susirėmi
mų, liepė stoti į muštus 
vien ten, kur gali žinoti tik 
rai. kad sumuš japoniečius. 
Kur tik maskoliški jenerolai 
nepaklausė Kuropatkino pri
sakymų, kur bandė pasiprie
šinti japoniečiams su lygioms 
pajiegoms, ten maskolius ja
poniečiai sumušė. Teisybė, 
tie maskolių nepasisekimai 
nesvarbus, ant karės bėgio 
neturėtų didelės įtekmės, bet 
nereikia užmiršti, kad visi 
maskolių nepasisekimai pa
drąsina maskolių jungą ne
šančias tautas, ypač gi chi- 
niečius. Jeigu japoniečiams 
pasisektų keliuose mūšiuose 
sumušti didesnes maskolių 
pajiegas, tąsyk nieks nesulai. 
kys maskolių išnaudojamus 
Mandžurijos gyventojus nuo 
pasikėlimo prieš maskolius, o 
chiniečius nuo atviro prisidė
jimo prie japoniečių. Tąsyk 
maskoliams reiktų kovoti ne 
vien su japoniečiais ir su pa
sikėlusiais prieš netikusį 
valdymo būdą, užimtų apskri
čių gyventojais, bet ir su 
Chinais. Nors Chinų randas 
ir kasžin kaip nenorėtų pri
sidėti prie japoniečių, prisi
dės jiats gyventojai priešais 
rando norus, jeigil tik pama
tys, kad japoniečiai muša 
maskolius. Chiniečiams vis
gi artymesni ir mažiau pavo
jingi- japoniečiai, negu mas
koliai, kurių Azijoj visi bijo
si ir nekenčia: maskoliai mat 
Azijos tautoms mokėjo įkvėp
ti baimę, bet ne meilę ir už- 
sitikėjiiną. Baimė vienog 
nyksta, matant kaip tas, ku
rio visi bijosi, yra mušamas 
tų, kuriuos laikė už neteip 
galingus kaip tie, kurių bijo
jo.

Japoniečiai išpa lengvo 
traukia šiaurės link. 2 d. 
balandžio užėmė jie miestą 
Seng Ching. Pereitos gi
sanvaitės panedėlyj išvijo 
maskolius iš miesto Chengju. 
Iš čia japoniečiai traukia to
liau į šiaurius. Mena, kad 
maskoliai bandys pasipriešin
ti japoniečiams prie upės Ya- 
lu, taigi ant rubežiaus terp 
Mandžurijos ir Korėjos. Ne- 
užilgio todėl ant rubežiaus 
Korėjos ir Mandžurijos reikia 
laukti didesnio susirėmimo 
terp maskolių ir japoniečių. 
Kas išeis pergalėtoju, sunku 
dabar įspėti.

Vokiškuose laikraščiuose 
visoki specialistai daro užmė- 
tinėjimus Japonijai, kad jos 
kariumenės vadovai iš pra
džių nemokėjo išnaudoti ge
resnių sanlygų ir teip kaip 
būrai pietinėj Afrikoj, dalei- 
do Maskolijai sutraukti į A- 
ziją daugiau kariumenės; da
bar, girdi, Maskolija Azijoj 
turi daugiau kareivių negu 
Japonija pergabeno į Korė
ją. Kiek vienog Japonija 
pervežė savo kareivių į Korė
ją, nieks nežino, kadangi iki 
šiol Japonijos kariumenės

viršininkai prie japoniškos 
persūdytos ant Azijos sausže
mio savo kariumenės nepri
leido nė svetimų kraštų ka
reiviškų delegatų, nė laikraš-i 
Čių korespondentų; matyt iki 
šiol nenorėjo, kad svietas da- 
žinotų apie skaitlių išga
bentų ant Azijos sausžemio j 
kareivių, nė apie vietą kaip 
l»askirstyti pervežti kareiviai. ■ 
Laikraščių korespondentai 
susirinko mieste Tokio ir lau-| 
kė ten, kada jiems daleis ktę 
liauti ant karės lauko. Pe
reitos sanvaitės pabaigoj visų 
laikraščių korespondentai 
gavo žinią, jog gali keliauti 
ant karės lauko. Reikia to
dėl manyti, kad Japonija su
traukė, kur reikia, tiek karei
vių, kiek galėjo ir ant toliau 
paslapties jau nereikalauja; 
jeigu ko jajioniečių vadovai 
nenorės, kad butų pagarsin
ta, to telegramais laikraščių 
korespondentams nedalei* 
persiųsti, kadangi visi tele
gramai yra po užžiura cenzo
rių. Turbut todėl japonie
čiai jau į paskirta* vietas su
traukė savo kareivius. Da
bar laikraščiai garsina, buk 
japoniečiai pietiniuose Man
džurijos apskričiuose turi 105 
tūkstančius savo kareivių, o 
Korėjoj 45000. Maskolių 
ant upės Valu yra 90000, tai
gi dusyk tiek, kiek yra ja|x>- 
niečių.

Londono laikraščiai prane
šė, buk terp Kuropatkino ir 
Aleksiejevo užgimė nesutiki
mai; caras rengiasi Aleksie- 
jevą atšaukti, per kurio ne
rangumą maskolių garbė A- 
zijoj teip nupuolė.

Japoniečiai tiki, kad mas
koliai gali Siberijos geležin
keliu privežti maistą ir amu
niciją vos 300000 kareivių; 
japoniečiai gali į Mandžuriją 
siųsti jeigu ne daugiau, tai 
ne mažiau kareivių.

Ant pavasario lygiai Japo
nijos ciecorius, kaip ir mas
koliškas caras ketina keliau
ti ant karės lauko ir paimti 
karės vedimą į savo rankas. 
Ką geresnio valdonai nu
veik, tą neužilgio pamatysi
me.

Vidurine Azija.
Maskolius baisiai supykino 

paskutiniai atsitikimai vidu
rinėj Azijoj. Ant įsiveržu
sių į Tibetą anglijonų už
puolė tibetonai, norėjo pri
versti neprašytus svečius 
grįžti atgal. Angliškas je
nerolas McDonald vienog su
mušė tibetonus. Aht mūšio 
lauko krito jų per tūkstantį 
žmonių. Mušėsi jie narsiai, 
bet kad turėjo netikusius 
ginklus ir ėjo pryšakin kru 
voj, tai anglijonų šūviai teip 
daug jų užmušė. Mat An- 
glijonai naudojasi iš Manko- 
Ii jos karės su Japonija, plati
na savo valdybas vidurinėj 
Azijoj. Atmoka mat masko
liams už tai, kad galėdami, 
nepadėjo pietinės Afrikos 
būrams, kada jie kariavo 
prieš Angliją.

Suerzino maskolius ir kal
ba angliško Indijų karaliaus 
vietininko, lordo Curzono. 
Tas savo kalboj pasakė, jog 
Anglija nenori užimti Tibetą, 
bet nedaleis, kad vidurinėj 
Azijoj griebtų svetimus kraš
tus kiti, taigi maskoliai. 
Ką maskoliai ant tokio erzini
mo atsakys, nežinia. Nepasi
sekimai ant karės lauko Man- 
džurijoj ir sumušimas masko
lių remiamų tibetonų gali su- 
visu išnaikinti Maskolijos į- 
tėkmę Azijoj. Nežinia, ar 
maskoliai nebandys pasiprie
šinti anglijouams.

Tūli laikraščiai pranašauja 
susijungimą visų didžiųjų

Europos kietžemio viešpaty
sčių prieš Japoniją ir Ameri
ką su Anglija. Vokietijos 
ciecorius stengiasi tokį ryšį 
sutverti. Jeigu tas pasisek- 
tų. užgimtų tokia karė, ko
kios svietas dar nematė; ne 
viena gal viešpatystė išnyktų 
suvisu iš eilių neprigulmin- 
gų.

Vidurine Amerika.
Ant salos San Domingo, 

republikoj to paties vardb, 
revoliucijonierių vadovas, je
nerolas Ji menez, likosi |>e r ga
lėtas, kadangi jo kareiviai, 
dėl stokos amunicijos, nega
lėjo ilgiau karę vesti. Jene 
rolas J i menei jau prasišali-Į 
no ant vokiško garlaivio „His- 
pania” ir atkako ant Švento 
Tamošiaus salos. Namine 
karė vienog tuom nepasi- 
liaigs, kadangi du jenerolai, 
dabartinio prezidento Morą- 
leso, Rodriguez ir Navarro. 
atsisakė klausytį prezidento i 
ir pakėlė naują revoliuciją į 
ant naudos buvusio preziden
to Vasbuez. Matyt ištikro, , 
kad ant tos negrų apgyveu , 
tos salos tol nebus tvarko*, į 
kol salą neužims kas iš j>aša- , 
linių. Užimti ją nuo seniai) 
geidžia Suvienytos Valstijos. ' 
Nesiliaujančios revoliucijos) 
išteisįs tokį užėmimą, nieks 
tam nejiasipriešįs.

Paryžiaus laikraščiai vėl 
garsina, buk Koliumbija ren
giasi paliandyti }>er karę su
valdyti nuo jos atsiskyrusią 
Panamą. laukia vien, ka<K 
iš Panamas porto prasišalįs 
Amerikos kariški laivai.

Afrika.
Vokiškose pietinės Afrikos 

valdybose įiereitą sanvaitę 
vokiečiai turėjo diktai susi
rėmimų su pasikėlusiais čia
buviais, bet nors ir palaikė 
savo {fezicijas, negali girtie- 
si, kad pasikėlėlius butų su
mušę; be pastiprinimo iš 
Vokietijos negalima čiabuvių 
suvaldyti.

Neseniai anglijonai pasigy
rė, jog sumušė ir išvaikė pa
jiegas Pasiutusio Mulloe. Iš 
tikro viename mūšyje jie su
mušė vieną Mulloe vadovą, 
bet įier tai pačio Muilus dar ne 
suvaldė ir kaip dabar pasiro
do, šįmet jo suvaldyti neį
stengs, o karė su juom trau
kiasi nuo kelių metų, angli- 
jonams ji kaštuoja nemažai 
pinigų. Muilą su visais tin
kančiais kareiviais nutraukė į 
krašto vidurius, kur anglijo
nai negali jo |>asiekti. Vi
sus netinkančius savo karei
vius Muilą paliko, jie išsida
vė anglijonams, bet per tai 
Muilą pasiliuosavo tik nuo 
nereikalingi} žmonių; juos 
maityti turi anglijonai. Pa
baigoj balandžio mėnesio So
mali pakrantėse, kur laikosi 
Muilą, užstos lytų laikas. 
Tame laike Anglija, jeigu 
nuo šiltinių nenori nužudyti 
visų žmonių, negali traukti 
gaudyti Muilą, bet visus ka
reivius turės sugrąžinti į pa
krančių miestus. Nuo atei
nančių metų reiks karę pra
dėti iš naujo. Teip eina čia 
jau nuo kelių metų.

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

Tūli maskoliški laikraščiai 
savo laike pagarsino, buk vy- 
resniejie daktarai Raudonojo 
Kryžiaus Dr-tės ant karės 
lauko gali būti tik stačiati
kiai, o žemesniejie gali būt 
lygiai stačiatikiai, liuteronai 
ir katalikai. Raudonojo 
Kryžiaus Dr-tė vienog dabar 
pagarsino, kad nė jokio pa

skirstymo ir aprubežiavimo 
nėra: Raudonojo Kryžiaus 
Dr-tės daktarai visi turi ly
gias tiesas, lygios yra tiesos 
stačiatikių, kaip ir katalikų, 
net žydų ir mahometonų; ant 
karės lauko yra čieli lazarie
tą i, kokiuose nėra nė vieno 
daktaro nė tarno stačiatikio, 
paveikslan: Varsa vos Raudo
nojo Kryžiaus Dr-tės pareng
tas lazarietas yra katalikiš
kas, kitas liuteroniškas; fin- 
landiškas yra tei|x>sgi liute
roniškas. Vilniaus rengia
mas Raudonojo Kryžiaus 
Dr-tės lazarietas reikalauja 
keturių daktarų, iš jų du tu
ri būt chirurgai ir du teze- 
peutai; apie jų tikėjimą 
nieks neklausia. Mat aut 
karės lauko ir daktarams ga
na pavojinga vieta, ten ma ■ 
škuliai nesiskubina.todėl pri 
ima katalikus ir kitokius. 
Kur tarnysta pavojinga, o 
y pa tiškus naudos neduoda, 
ten tiesos katalikų ir 
stačiatikių lygios, kadangi 
tokios pavojingos tarnystes 
stačiatikiai maskoliai nejieš- 
ko.

Kaip garsina laikraštis 
„Rusėkij Invalid”, Vilniaus 
kareiviško apskričio oficierai 
geriausiai šaudo: pereituose 
metuose iš Vilniaus ajiskričio 
už geriausią šaudymą penki 
oficierai gavo dovanas; visoj 
gi Maskolijoj apdovanotų bu 
to iš viso 34.

Vilniaus komitetas rinkimo 
aukų ant aprūpinimo sergan
čių kareivių ant karės lauko 
iki šiol surinko jau mieste 
12000 rublių. Kiek gi Vil
niečiai paaukavo pinigų ant 
svarbesnių, tikrai Lietuvai 
naudingų reikalų! Turbut 
tokių aukų iš Lietuvos sostą- 
pilio buvo labai mažai. 
Skriaudžiantį baisiausiais bu
dais carą Vilniaus gyventojai 
užvaduoja aukoms, bet už tai 
prislėgtą to jiaties caro tėvynę 
niekuom nešelpia.

Miesto salėj. V. Giliarov- 
ski skaitė pamokinančią lek
ciją apie radijų. Norinčių 
klausyti atsirado teip daug, 
kati nė pusė jų netilpo į salę; 
todėl tą lekciją Giliarovski 
ketina dar sykį atkartoti. 
Pelnas nuo lekcijos eina ant 
sudrutinimo maskoliškos ka
riškos laivynės.

Iš auksinių daigtų krautu
vės Perkovskio, Vilniuje, iš
mušę langą, vagiliai jiašlavė 
16 vyriškų ir 7 moteriškus 
laikrodėlius vertės 5000 rubl.

Ant Užupinės gatvės, pn. 9, 
pardavinyČioj Natansono ra
do kelias bačkas supuvusių 
silkių, kokias žydas krominiu- 
kas pardavinėjo žmonėms; 
daug valgiusių i>agedusias 
silkes žmonių apsirgo.' Iš vi
so veterinorius Vileišis rado 
pardavinyČioj 5 bačkas supu
vusių silkių. PardavinyČioj 
Jofe rado 4 j bačkos silkių. 
Ant tų silkių pripylė kerosi- 
no, kad žydas jų negalė
tų pardavinėti. Jis gal ir ap
lietas su kerosinu pardavinė
ja beturčiams.

Maskoliški šnipai.
Nėra gal ant svieto kitos 

viešpatystės, kuri tiek pinigų 
išduotų ant užlaikymo pa- 
slaptų šnipų, kiek jų išduoda 
Maskolija. Caro šnipais yra 
rujos maskolių urėdninku; 
šnipai yra visi žandarai ir po- 
licijautai; tuos visi pažįsta 
ir juos užlaiko randas atvi
rai. Apart šitų yra vienog 
ne vien Maskolijoj, bet ir už- 
rubežiuose, čiela armija pa- 
slaptų caro šnipų, dabojančių 
lygiai užrubežiuose gyvenan
čius maskoliškus ukėsus ir 
išeivius,kaipir svetimų kraštų 
randus, šnipinėjančių viską,

ką gali sušnipinėti. Dau penėtas kiaules mokėjo po 30 
giausiąi' vienog Maskolijos — 83 Mrk. už kiekvieną 100 
šnipų yra ten, kur daugiau svarų svarumo gyvo gyvulio.
gyvena maskoliškų išeivių. 
Lietuvon parubežiuose pa
slaptį šnipai daboja gabeni 
iną lietuviškų knygų, dalioja 
ateinančius iš užrubežių laiš
kus aut pačto.

Ant Užlaikymo paslaptį} 
šnipų iki 1833 m. iš iždo ma 
skoliškaš randas kas metą pa
skirdavo 952712 rubl.; 1903 
m. prie tos sumos pridėjo 
1 182447 rubl. 1896 m. ant 
užlaikymo paslaptų šnipų už- 
rubežiuose maskoliškas ran
das paskyrė 1424787 rubl.,be- 
vei k d u sy k daugiau.negu duo
da ant užlaikymo katalikiškų 
kunigų visoj Maskolijoj, tai
gi gana didelę sumą dalieji
mui mįslių ir darbų maskoliš
kų-išeivių. Be aliejonės toki 
paslaptį' caro šnipai yra ir 
Amerikoj, gal yra toki ir terp 
lietuvių, gaunanti nuo caro 
pinigus už išdavinėjimą savo 
brolių. Tokius šnipus ne 
lengva (tažinti ant pirmo pa- 
žvilgio; :žinoma, įsikalbėjus, 
galima juos pažinti: toki pa
prastai garbina carą, jo val
džių darbus; stengiasi ardyti 
susirinkimus, siundyti sveti
mo krašto valdžias ant savo 
locnų brolių: šnipus maskoliš
kos valdžios renka iš buvusių 
kareivių^ persigėrusių masko
liško raugo.

PermahiON kunigų M ogi 
levo gubernijoj.

MogileVb
skiipystėj išskirti šitie kuni
gai: kun. A. Pelešyuas už vi- 
kariją į Neuterėnus; kun. 
A. Martįnijonas už vikariją į 
Krasnojarską (Siberijoj); kn. 
Šenko-Popovski paskirtas už 
kapelioną vyriškos mokyklos 
prie bažnyčios Sv. Katarinos 
Peterburge. Pasimirė kuni
gas Kamievičia. Tūli kuni- 
gai Mogilevo vyskupystės iš
reiškė norą keliauti ant karės 
lauko, bet iki šiol dar karės 
ministerija ant jų atsišaukimo 
nedavė nė jokio atsakymo.

Svarbiausias Hugštumo 
tautos civilizacijom žen- 

klas
Klaipėdoj, prisaikintujų 

sūdė jierk roti nėjo provą 76 
metų dvarponio Martinaičio. 
Jis atkustas buvo už netei
sią prisiegą ir laikomas iki 
provai tirinėjimo kalėjime. 
Sūdąs senelį rado nekaltu ir 
paliuosavo. Kas vienog at- 
lygįs seneliui už laiką kalėji
me l)e reikalo atsėdėtą?

Kaime Grikšuose. Klaipė
doj pav., sudegė kluonas ir 
tvartai ūkininko Jurgio Ka
raliaus. Sudegė drauge: pa
šaras, kūlimo mašina, plėškės 
ir visoki padarai. Nuo ug
nies įpirktos buvo tik trio- 
bot.

Klaipėdos žvejybos moky- (tingumas ir keliai, gražumas

Kas yra civilizacija kokios 
nors tautos, kuom ji mieruo- 
jasi? Amerikonai sako, jog 

' svarbiausiu augštumo civili
zacijos ženklu yra turtingu
mas krašto, keliai susineši- 
mų, laisvė namieje; Paryžib- 
nis be abejonės atsakytų, kad 
ženklu augštumo civilizacijos 
yra gražumas ir turtingumas 
Paryžiaus, daugybė visokio 
skyriaus jame esančių augš- 

i čiausių mokslų įtaisų, muzė- 
jų, knygynų, teatrų, daugy- 

j bė moksliškų draugysčių, pa
garsėjusių visame sviete mok
sliškais darbais mokslinčių.

Be abejonės ir tautos tur-

klą pabaigė šįmet 20 mo
kintinių. Daugumas jų bu
vo lietuviai.

Ragainės mokintojų semi
nariją lanko Šįmet 46 mokin
tiniai; tame skaitliuje tik še
ši yra lietuviai.

Goldapėj sudegė galvijų 
tvartas dvarponio Pilackerio. 
Sudegė tei|>osgi 40 galvų na 
minių galvijų.

Tilžės ..Nauja Lietuviška 
Ceitunga" praneša, buk Bi
tėnuose, Ragainės pavietyj, 
pagarsėjęs knygų ir laikraš
čių išleidimais Martinas Jan
kus stato didelę sviesto ir sū
rių dirbtuvę ir nori ją par
samdyti tėvui Lumpėnuose 
užmušto Zuercherio. A*
toks biznis apsimokės, ateitis 
parodys. Paprastai sumanus 
žmonės sau stato visokias 
dirbtuves, nieks jų nestato su 
mieriu parsamdyti kitiems. 
Gal Jankaus išmislyta nauja 
mada geresnius negu kitiems 
išduos vaisius.

Klaipėdos preparandų įtai
są lanko 79 mokintiniai; terp 
jų yra 18 lietuvių ir 8 trupu
tį lietuviškai moką. Klaipė
dos mokintojų seminariją lan
ko 57 mokintiniai: tame skait- 
liuje yra 10 lietuvių.

Pereituose metuose nuo

miestų, moksliškos įtaigos, 
augštai pakilęs mokslas, žmo
nių apšvietimas, tautų galy
bė ankštai rišasi su civiliza
cijos laipsniu, ant kokio pa
sikėlė tauta, bet tie dalykai 
yra pasekmė, vaisiai kultūriš
ko tautų gyvenimo, o ne kul
tūros ženklai. Kad sutverti 
mokslus, statyti gražius mie
stus, rengti muzėjus, moky
klas, padėti pamatus tautos 
galybei, kad pergalėti prie
šus. reikia atsakančių sanly
gų. Ir didžiausias mokslin
čius neįkvėįis mokslo milijo
nams žmonių, jeigu jie mok
slo nemėgsta ir jo neguodo- 
ja: ir didžiausias karvedis ne
pergalės tautos priešų, jeigu 
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jo nurodymus, jeigu ne bus 
kareivių; ir didžiausi didž
turčiai nepadidįs tautos tur
tų, jeigu milijonai ukėsų pats 
nesirupįs apie turtų padidi
nimą ir jeigu savo turtų ne
norės apversti ant viešo labo. 
Pavieni žmonės, ar tai mok
slinčiai, karvedžiai, valdonai 
nepakels tautos ant augšte- 
snio civilizacijos virbalo, jej- 
gu tauta nenorės žengti pry
šakin. Civilizaciją tveria ne 
ypatos. bet tautos; ją netve
ria nė turtai, nė bažnyčios, nė 
mokyklos, bet žmonės, sana-

Užmušti ant jūrių.
Maskojiška karės ministe

rija garsina pravardes pražu
vusių ant japoniečių paskan- 
dyto maskoliško kariško laivo 
„Jenisei" jurininkų. Terp 
pražuvusių, kiek jų pagarsin
ta (dar randas nevisus pa
garsino), yra ir kelios ypatos 
paeinančios iš Lietuvos: ko- 
mendoriųs Mikola Ivanov iš 
Vitebsko gubernijos, jurinin
kas Juozas Palan iš Kuršės, 
pečkurys E. Herman iš Vi
tebsko gub., pečkurys Grigo- 
rius Kondrašev iš Minsko

AtNišii ūkimai.
Lietuvoj, Latvijoj, Baltgu- 

dijoj ir Lenkijoj likosi išmė
tyti keturiose kalbose: lietu
viškoj, latviškoj, baltgudiš- 
koj ir lenkiškoj atsišaukimai 
socialistiškos partijos. Atsi
šaukimuose aiškinamos prieža
stys, kilmių dėl Maskolija stū
mė į karę su Japonija. Kal
binama laike karės parengti 
randui kuodaugiausiai nesma
gumo, padidinti skaitlių ne
tikusio rando priešų, kad ne
tolimoj ateitėj išsiliuosuoti 
iš po caro jungo.

Iš Prūsų Lietuvos-
Ant paskutinio arklių jo- 

marko Tilžėj mažai arklių at
vedė ir tie pats buvo ne ge
riausių veislių. Už darbo ar
klius mokėjo 90—180 Mrk.

Kiaulių užtai atgabeno 
diktai; jos buvo jau brange
snės. Už porą mažų paršų 
mokėjo 10—14 Mrk., už dide
snius po 14—16 Mrk. Lž

Klaųiėdos ir Priekulės gele 
žinkelio stacijų išsiuntė į Vo
kietiją 31807 kiaules.

Netoli Klaipėdos, kaime 
Bruižiuose, 47 metų liuosi- 
niūks Jurgis Žydaitis teip 
sumušė 86 metų savo motiną, 
kad toje nuo to ant rytojaus 
pasimirė. Sūdąs motinžudį 
nusprendė ant 8 metų kalėji
mo.

Kolionijoj Bismark. netoli 
Klaipėdos, darbininkas Gul- 
binaitis teip sumušė savo 
vuošvį Digutaitį, kad tas nuo 
to pasimirė. Sūdąs už tai 
Gulbinaitį nusprendė ant 5 
metų kalėjimo.

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 svarą lydekų 0.70 
Mk., starkių 0.80 Mk., kar
šių 0.50 Mk.

Klaipėdoj mokėjo;už šėpelį 
kviečių 6.50—6.75 Mk., 
rugių 5.55—5.80 Mk., miežių 
5.05—5.30 Mk., avižų 3.05— 
3.30 Mk., žirnių 8.00 
—8.50 Mk., bulvių 1.80— 
2.00 Mk. Už centnerį (100 
svarų) šiaudų 1.60—1.80 
Mk., šieno 2.50—2.70 Mk. 
Už svarą sviesto 1.00—1.10 
Mk. Už kapą kiaušinių 3.40 
Mk.

riai tautos. Maskolijai ne 
trūksta nieko, ko reikia civili
zacijai bet ji visgi 
stovi ant žemesnio laipsnio 
negu maža Belgija arba Švei
carija.

Ant pastumėjimo tautos 
ant augštesnio civilizacijos 
virbalo nepakanka todėl nė 
turtingumo, nė mokslo, nors 
ir tie dalykai labai reikalin
gi; didesnę už tą viską turi 
svarbą vienybė ir meilė savo 
gimtinio krašto, meilė locnos 
tautos. Meilė savo krašto ir 
suteikė civilizuotoms tau
toms galybę, pakėlė jas ant 
augščiausio civilizacijos laip
snio. Prancūzas, vokietis, 
anglijonas, net japonietis ga
li kasdieniniame gyvenime 
nesusitaikyti su savo kaimy
nu, pyktiesi su juom už pa
žiūras, bet tegul tėvynei gre
sia pavojus, tąsyk priešai sto 
ja greta viens kito apgynime 
savo gimtinio krašto, gina jį 
iki paskutiniam kraujo lašui. 
Vakar nesutinkanti kaimynai 
apgynime tėvynės stoja greta 
viens kito, lenkčiui ant labo 
tėvynės aukauja savo gyva
stį, kraują, turtus, net persi
tikrinimus, jeigu tas pasiro
do reikalingu; atsiradus prie
šui prie tėvynės rubežių, nyk
sta kova už persitikrinimus, 
visi stoja vien apgynime tė
vynės. Tas pats būva atsi
radus reikalui nuveikti ką 
svarbaus aut labo tėvynės, 
ant pakėlimo jos garbės arba 
gerovės, jeigu ant nuveikime 
reikia tautos pajiegų.

Jeigu todėl meilė tėvynės 
yra svarbiausiu ženklu augš-
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Niekšų iki Šiol

Isz darbo lanko.

Isz Amerikos

Senato

lietuvių,su-

ČianykŠČiose 
nelaimė. Šeši 
pavojingai su-

agitato- 
pnkalbi- 
(>arėmė-

visa-
16 d.

mėnesių kalėjimo, o 
28 metų pasodino jį 
namus. Kad sūdąs 
paklysti, dyvų nėra,

Daug blcalii Lsagaiszo. {
Šalta žiema šįmet daug blėdies 

lirbo bičių augintęjams. Vie-

norėtame

ant 3 centų už galioną; prekes ga- 
zalinos numažino ant 1 cento ant 
galiono. Brangiausiai ■ kerosi- 
nas yra Eittsburge: čia už galioną 
moka po >1.58, Ruylande pigiau
sias, nes tik 75c.

tume ei Viliutei jos, tai kaip 
mea augštai civilizacijoj pasi
kėlėme? Žiūrint į ‘musų dar
bus ir pasielgimus, norą tai 
liūdna, reikia pasakyti, kad 
tame mes ne augėčiausiai sto
vioje. Miimj darbuose nema
tyt, kad ir svarbia ilsiuose 
reikaluose mes
dirbti iš vien. Musų visi gin
čai ui persitikrinimus ištikto 
nėra ginčais n* tai, bet jie 
paremti autasabiško pamato, 
taigi mums netiek rupi per 
tikrinti kitaip žiūrintį. kiek 
jį arabiškai įžeisti, išniekinti. 
Teip dirbdami, mes į vienybę 
nė svarbiausiame reikale ne
sueisime. Stoka ,vienybės, 
supratimo jos reikalo yra 
ženklu, kad mes ne ant augš- 
čiausio kultūriško virbalo pa
sikėlėme. Su kumsčia nega
lima kito priversti dirbti su 
mums vienaip ant nuveikimo 
kokio nors reikalo. Civili 
zuotas, augščiau kultūriškai 
stovintis tuom skiriasi nuo 
žemiau stovinčio,kad apsieina 
švelniau, doriau, turi dau
giau sanjausino — mums gi 
rodosi, kad juo garsiau kolio- 
simės, juo labiau viens kitą 
niekinsime, juo didesnę tiesą 
turėsime savę civilizuotu va
dinti. Tuom tarpu yra visai 
atbulai: civilizuoteenis, švel
nesnis pasielgimas visur iš
duoda geresuius vaisius, la
biau prisideda prie kultūriš
ko pasikėlimo negu šiurkštus; 
ant to nereikia išsižadėti savo 
nuomonių ir persitikrinimų, 
tik reikia juos ginti civilizuo
tesnių budu. Kumščią, kė
lioj imus galime be gailesčio 
palikti karčemų lankytojams, 
viešuose darbuose tas gin
klas visai nereikalingas, jo 
galime išsižadėti, palikti ma
žiau už mus civilizuotiems.

Giesmininku chorai.

St. Louis, Mo. Laike 
svietinės parodos, nuo 11 iki 
liepos, atsibus čia giesmininkų
konkursai.Chorai pirmos kliasos tu
ri susidėti mažiausiai iš 90 giesmi
ninkų. Dovanos yra: >5000, >3500 
ir >2500. Chorai antros kliasos 
turi būt iš 40—70 giesmininkų. 
Dovanos paskirtos. >2500, >1500 
ir >1000. Ne chorai vienog gies
mėj užima pirmą vietą bet solistai; 
tų vienog Amerikoj yra labai ma
žai. Terp 80 milijonų Amerikos 
gyventojų giesmininkų solistų su
renka vos ne vos tokiai operos 
trupai, kokią turi Tilžė ir toje tru- 
poj yra dar daug svetimtaučių. 
Nors Amerikoj yra tokia daugybė 
muzikos ir giesmės akademijų, 
bet jos iki šiol neįstengia išlavinti 
nė giesmininkų, nė geresnių mu
zikų, komponistų. Visi Amerikos 
geresniejie giesmininkai, kompo- 
nistai, muzikai mokinęsi Europoj.

Prapuolė kaina*.

C z riba u, Main. Atėję čia iš gi
rių medžių kirtėjai pranešė, jog 
Bald Mountain viršūnė, Tiboyen 
klonyj, esanti ant rubežiaus Nau
jo Brunsu-icko, su visu prapuolė: 
toj vietoj, kur buvo kalnas, yra 
dabar gilus ežeras. Kaip mena, 
išnykimas kalno galėjo atsitikti 
laike paskutinių žemės drebėjimų. 
Aplinkinėse buvusio kalno iš že
mės veržiasi dabar karšto vandens 
šaltiniai. ;

Blauru* darbai.

Philadelphia, Pa. Išėjo Čia į 
aikštę baisiai negražus darbai. Mat 
čia susitvėrė draugystė, kuri ne 
tik priiminėjo ant gimdymo mergi
nas, bet apsiimdavo paslėti jų nu
sidėjimų vaisių. Šimtus vaikų, 
sukapoję į šmotus, sudegino pe
čiuj. Tą patį padarydavo ir su 
kunu motinų, jeigu jos. ąr tai po 
uždraustų operacijų, ar po gimdy
mui, mirdavo.

Tikri ntekaaal.

Wilkesbare, Pa. Vienoje čia- 
nykščioje karčemoj jauni vyriškiai 
su opium užmigdė dvi su jais at- 
tėjusi mergini, kad galėtų atlikti 
niekišką darbą. Abidvi merginos 
numirė ligonbutyj. Niekšams jų 
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šo keli milijonai bičių avilių. 
Kaip pasirodė, daugumas bičių ne 
sušalo, bet išgaišo nuo stokos 
maisto, kadangi medus koriuose 
teip sušalo, kad iš jo bitys negalė
jo naudotiesi.

Užmusie poiicmoua.

Dztroit, Mich. Gyvenantis čia, 
pu. 78 St. Joseph st. Juozas Urba- 
navičia mušė savo pačią. Ant 
mušamos šauksmo atėjo į pagelbą 
policistas Cummings. Pamatęs 
neprašytą svečią, Urbanavičia pa
liko ramybėj pačią, o šoko prie 
policijanto ir jį užmušė.

Dulttth, Min. Duluth & Iron 
Range Railroad Co. uždraudė pa- 
sažierams kazyruoti lygiai trukiuo
se, kaip ir ant stacijų. Mat kom
panija gavo daug skundų, kad 
speciališki prigavėjai nuo medžių 
kirtėjų trukiuose su kazyroms iš
lupa sunkiai uždirbtus pinigus. 
Padavadijimo to peikti negalima.

Pakele agiiu prekes.
New York. Čianykščiai anglių 

prekėjai nuo 1 d. balandžio nutarė 
pakelti anglių prekes ant 10co; 
nuo 1 d. berželio pakelia prekes 
net ant 10%. Nuo 1 d. rugsėjo 
bus žomesnės prekės, taigi po 
$4.25 už toną. %

Baime turi dideles akis.
New York. Čianykštė policija 

gavo laišką, buk iškeliavo iš Itali
jos garlaivys, ant kurio yra anar
chistas, pasirengęs užmušti prezi
dentą Rooseveltą. Atkakus nu
rodytam laivui, policija tuojaus 
sulaikė paminėtą laiške ypatą. 
Čia pasirodė, kad tas žmogus nie
ko apie anarchismą nežino. Ar 
ansai itališkas denuncijantas pasi
mokino biauraus amato pas tulus 
musų doros mokintojus?

Reikalauja lOOOOO dol.

Wavkrly,Ia. Ephraim 1,‘Deon 
apskundė į sudą.šteto Iowos val
džias ir reikalauja nuo jų atlygini
mo 100000 dpi. Mat jis, kaip 
tvirtina, be pamato buvo nusprę
stas ant 7 
paskui ant 
į bepročių 
kartais gali
kadangi jis remiasi ant liudininkų 
pasakojimo. Sunkiau jau supra
sti pasielgimą daktarų beprotna
mio, jeigu jie per 28 metus laikė 
sveiką žmogų beprotnamy j. Jei
gu skundas teisingas, tai už 28 
metus uždarymo žmogui priguli ne 
mažas atlyginimas.

Ex|»llos(Jo«.

Prickburg, Pa. Rakėtų dirb
tuvėj atsitiko baisi expliozija, ku
rio* 14 darbininkių merginų likosi 
užmuštų, o šešios tapo mirtinai su
žeistos.

Tabors, Va. ČianykŠČiose ak
menų ska>dinyčiose atsitiko ex- 
pliozija, kurios keturi darbininkai 
likosi į šmotus sudraskyti.

Marshalltown, 1a. Citizens 
National Banke Albine atsitiko 
smarki expliozija, kurios trįs ypa
tos likosi užmuštos, o daug tapo 
sužeistų. Nuo ko užgimė explio- 
zija, tikrai nežinia. Nuo explio- 
zijos užgimė gaisras, kuris, apart 
banko, išnaikino groceriją ir dra
bužių pardavinyčią. Blėdį explio- 
zijos ir gaisro padarytą skaito ant 
100000 dol.

Nelaime* aut geležinkeliu.

Clarksburg, W. Va. Netoli 
nuo čia, ant Baltimore & Ohio ge
ležinkelio, susimušė dvi lokomoty- 
vos. Prie to trįs geležinkelio 
tarnai likosi užmušti.

Milu aukek, \Vis. . Netoli Ve
rona iššoko iš rėlių tavorinis trūkis 
ir iš dalies susidaužė. Trūkio 
vedėjas prie to likosi užmuštas, 
o vagonų stabdė jas mirtinai sužei
stas. Kaip pasirodė, nelaimę, pa
gimdė koki ten niekšai, kurie iš
kleipė kelio šėnis. 
ne sugavo.

Moovillk, Pa. 
kastynėse atsitiko 
darbininkai likosi
žeisti, o vienas tapo užmuštas ant 
vietos.

Tkrre HagIk, Inu. Netoli nuo 
čia, ant Vandalia geležinkelio, su
simušė du tavoriniai trukiai. Prie 
to du trukių tarnai likosi užmušti.

Nelaime* ka*tyne*e.

Calumet, Mich. Ouincy an
glių kastynėse nupuolosios nuo vir
šaus uolos likosi užmušti darbi
ninkai: August Keskitali ir Sal. 
Lankula. Abudu užmušti yra fin- 
landiečiai.

5 Chicago, 1ll. 1000 oigani- 
zuotų mašinų dirbėjų Topeka & 
Santa Fe geležinkelio kompanijos 
ketina štraikuoti, jeigu kompanija 
ne sutiks ant jų reikalavimų.

Darbininkai blekinių dėžių dirb
tuvių sutiko sugrįžti prie darbo ant

Nauji salėtai.

Washington, D. C.
komisija užgyrė iš teritorijų Okla- 
homos irlndijonųTeritorijos pada
ryti vieną Oklahomos štetą, o iŠ 
New Mexiko ir Arizonos — vieną 
Arizonos štetą.

Pleazlku uipaoliiuas.

Sacramento, Cal. Netoli Cap- 
ley, ant bėgančio į pietus expresi- 
nio trūkio užpuolė plėšikai,
stabdė trūkį ir paliepė expreso va
gono sargui O’Neilui atidaryti va
goną. Kadangi to ne padarė, tai 
plėšikai sargą nušovė, su dinami
tu išardė vagoną ir iš jo paėmė vi
sus siuntinius.

Didelis apsaugoj i man gyvasties.
New York. Čianykštis didžtur

tis James Colgate apsaugojo vie
noje asekuracijos draugystėje savo 
gyvastį ant pusantro milijono do- 
liarių. Kad gauti tiek posmerti- 
nės, didžturtis draugystei turi mo
kėti po 45000 dol. ant metų.

Tvanai.

Nuo smarkių lytų ir tirpstančio 
sniego štetuose Michigan ir India
na užgimė dideli tvanai, kurie 
daug blėdies pridirbo. Aplinkinė
se Detroito blėdį tvaną padarytą 
skaito ant 5 milijonų doliarių, čia 
prigėrė penkios ypatos. Mieste 
Saginaw dėl tvanų reikėjo uždary
ti dirbtuves. Tas pats iš dalies 
yra ir Grand Rapidše, Mich. Ap
linkinėse Indianopolis vanduo įsi
veržė į anglių kastynes ir privertė 
darbininkus bėgti. MiesteVincen- 
nes visos dirbtuves paupiuose li
kosi uždarytas.

Gaisrai.
Pittsburg, Pa. Sudegė čia ma

šinų varstotai Pittsburg Con- 
struction Co. • ant 26 gatvės. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
>250000.

Newark, N. J. Sudegė čia 
Goerke Co. departamentališkos 
pardavinyčios. Blėdį gaisro padary
tą skaito šimtais tūkstančių dolia- 
rų. , . ‘

Montreal, Canada. Siautė čia 
didelis gaisras ant St.Helenst., 
kuris išnaikino kelias pardaviny- 
čias. Blėdį ugnies padarytą skai
to ant pusės milijono dol.

Tampa, Fla. Šitame mieste, 
ant priemiesčio, kur yra daugiau
siai cigarų dirbtuvių, siautė dide
lis gaisras, kuris išnaikino su vir
šum šimtą darbininkų apgyventų 
namų. Kiek iki šiol žino, ugnyje 
pražuvo viena ypata. Gal vienog 
pražuvusių pasirodys daugiau.KerMloaa atpigo. pražuvusių pasirodys daugiau.

Standard Oil Co. numažino Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
Pennsylvanijoj prekes kerosino 300000 dol.

* Clkvkland, Oh. Suštraikavo tikslui ir reikalingus raštus ir ang- 
150 tarnaujančių ant Cleveland 
Norwalk elektriško geležinkelio ir 
per tai bėgiojimas trukių ant tos 
linijos su visu pasiliovė.

5 Springfi eld, Ili.. Angleka- 
siai šteto Illinois kastynių sutiko 
ant npmažinimo ant 5% algų; to
kiu budu Štraikas likosi prašalin
tas, visose kastynėse dirba pilną 
laiką.

1 San Francisco, Cal. Dar
bai eina čia dar prastai, bet yra 
viltis, kad neužilgio pasigerįs; 
paprastai po žiemai čia darbo bu
vo pakaktinai.

5 Altoona, Pa. Atsibuvo čia 
konvencija kalnakasių Pensylvani- 
jos šteto. Susirinkę nutarė pri
imti numažinimą algų ant 5%.

5 Chicago, III. Pritardami 
štraikuojančioms merginoms, su
štraikavo ir vyriški darbininkai 
čianykŠčių knygų apdirbinyČių.

5 Ironwooh, Mich. Čianykš- 
Čias kastynės likosi uždarytos ir 
pertai keli šimtai darbininkų nete
ko darbo.

ISZ

Lietu viszku dirva.

liškoj kalboj, trūksta vien popu- 
liariŠkų, visiems prieinamų ra
štų. Rd.).

Dr. J. Šliupas rašė man,jog rašo 
1 angliškoj kalboj brošiūrėlę apie 
lietuvius; butų ji geriausiu parody
mu civilizuotoms tautoms, kad lie
tuviai nėra nė lenkais ne masko
liais (apšviesti apie tai seniai žino. 
Rd.). Tas pagelbėtų ir musų de
legatui ant terptautiško kongreso 
Nyderlanduose. Dr. Šliupas skun
džiasi, kad ant išleidimo nėra kaš
tų. Man rodosi, mes turime au- 
kaut ant išleidimo tos brošiūrėlės, 
kuri *butų labai naudinga, jeigu 
gryna teisybė butų aprašyta 
apie lietuvius, jų reikalus ir sie
kius. Išleidimas brošiūrėlės be 
abejonės kaštuotų kelias dešimtis 
doliarių.

Aš ant išleidimo jos persiunčiau 
D-rui šliupui >5.00, tikėdamas, 
kad ir kiti nepasigailės pinigų.

K. Rutkus.

Iš Maynard, Man.
Darbai eina čia prastai; iš kitur 

pribuvęs.negali čia darbo gauti.
Lietuvių yra Čia diktas būreli*: 

vaikinų negalima nė suskaityti, o 
merginų bus apie pusantro tuzino. 
Vaikinai vienog nesiskubina pa
čiuotis; gal jiems čianykŠČios lie
tuvaitės ne patinka.

Yra čia lietuviška draugystė; tu
ri ji 58 sąnarius, gaila tik, kad su 
pagirimo vertais darbais ne pasi
rodo. Ne pasirodo su gražesniais 
darbais ir kiti čianykščiai lietu
viai, kadangi jie per daug mėgsta 
degtinę, o po jos įtekme niekam 
geri darbai ant mislies neužeina, 
už tai tūli mėgsta muštynes. Už
sitraukę narsus, o kad negali at
skirti draugo nuo priešo, draugą 
patinka greičiau, tai su tokiu ir su
sipeša. Neseniai į vieną stubą 
reikėjo šaukti daktarą susiūti sky
les pergalėtų kareivių. Pergalė
tojus surakino ir nugabeno blakių 
šerti į kalėjimą, kur jie išbuvo net 
trįs mėnesius.

27 d. kovo šitose aplinkinėse 
buvo dideli tvanai, kurie pridirbo 
blėdies ant vieno milijono dolia
rių. čiunis.

Iš AiinoiiIu, Con.
25 d. kovo atsilankė čia garsu* 

musų žandaras-zokoninkas, teip 
mėgstanti* šnipinėjimus, ant iš
klausymo lietuvių velykinės. Po 
pietų airių bažnyčia buvo prikimš
ta lietuvių, visi nuo zokoninko no 
rėjo išmelsti nuodėmių atleidimą, 
nors atleidžiantis tų nuodėmių, 
turbut, daugiau turi ant saužinės 
už tamsius žmonelius.

Čianykščiai lietuviai dalinasi į 
trįs skyrius: pirmiejie airių tarnai, 
tie prieš išnaudojančius mus airius 
niekam neduoda atverti lupų; tie 
už airių naudą muštųsi su locna 
motina. Antri . yra girtuokliai: 
tiems nieks daugiau nerupi ant 
svieto, kaip gėrymai.
laisvamaniai; bet jų yra mažai ir 
jie su savo nuomonėms atvirai ne 
pasirodo.

čia gyvenanti lietuviai jau sy
kį bandė pasiliuosuoti nuo airių 
jungo ir norėjo sutverti locną pa
rapiją, bet turinti iš lietuvių ne 
mažą naudą, airių kunigai vis ke
lius supainiojo. Kaip tik lietu
viai pradeda svajoti apie sutvė
rimą parapijos,airiai partraukia to
kį lietuvišką kunigą, kuris pri
verstas airių skverno laikytis, to
dėl į airių dūdą pučia.

Liucį perlus.

Treti yra

Iš Philsdelphla. Pa.
čianykštė Tėvynės Mylėtojų 

Dr-tės kuopa parengė, 27 d. kovo, 
prakalbas Washington salėj; Žmo
nių suisinnko pusėtinas būrelis.

štraiką galima laikyti už pasibai
gusį.

Prie statymo McKinnie triobos 
Evanstone suštraikavo.mūrininkai, 
dailidės, stalioriai iš viso 500 dar
bininkų, todėl, kad kontraktorius 
priėmė prie darbo ir neprigulin
čius prie unijos.

5 Chicago, III. Darbininkai 
Liquid Carbonic Manufacturing 
Co., kurios dirbtuvės yra ant ker
tės Wells ir Michigan st., sugrįžo 
prie darbo, kadangi jų organizaci
jos viršininkai susitaikė su kom
panija. štraikas užgimė čia todėl, 
kad kompanija davė išdirbimus 
kandeliabrų fabrikantams, kur nuo 
seniai traukiasi darbininkų štrai- 
kai.

Cemento darbininkai prie triobų 
statymo sutiko sugrįžti prie darbo 
ant pernykščių išlygų. Per štrai
ką jie nieko ne pelnė.

5 Blossbvrg, Pa. Šitose ap
linkinėse yra kalnakasių Streikai. 
Vietoj suštraikavusių, kompanija 
parsitraukė seabsus, kurių kasty
nėse dirba apie 300. Svarbiausias 
darbininkų reikalavimas yra: kad 
butų pripažinta unija, bet kom
panija ant to nesutinka, kadangi 
mat unijos labiausiai bijosi.

1 Richmond, Va. 14 vežėjų 
negrųRichmond Baggage Transpr. 
Co. atsisakė dirbti drauge su balt- 
veidžiais,turbut paskutiniai skriau
dė ir niekino negrus. Kompanija 
nuo vietų prašalino visus negrus 
ir jų vietoj priėmė kaukaziečius.

5 Shenectady, N. Y. 800 dar
bininkų General Electric Co. pa
kėlė štraiką, kadangi komponija 
atsisakė prašalinti nuo vietos vie
ną prigulintį į uniją darbininką, 
prieš ją nusidėjusį.

r St. Louis, Mo. Darbai eina 
čia ne geriausiai ir uždarbiai nedi- 
džiausi. Nors prie rengimo pa
rodos daug darbininkų turi darbą, 
bet kad čia suvažiavo daug darbi
ninkų iš kitur, tai ne visi patelpa 
prie darbo.

1 Springheld, III. Angleka- 
sių šteto Illinois unijos viršininkai 
apreiškė, jog ne sutinka ant numa
žinimo algų. Kastynių savinin
kai nutarė uždaryti kastynes, jeigu 
darbininkai ne priims naujų kon
traktų.

1 Dės Moines, Iowa. Šito šte
to kastynių savininkai ne įstengia 
susitaikyti su darbininkais. 13000 
darbininkų paliovė dirbę ir pertai 
visos kastynės štete Iowoj likosi 
uždarytos.

T Chicago, III. Pasibaigė 
štrąikas tepliorių ir nuo ateinan
čios sanvaitės pradės jie dirbti, 
jeigu paskutinėj valandoj neužgims 
nauji nesutikimai.

Pas mus pradeda eiti niekyn. 
Pernai dar musų miesto lietuviai 
pasigarsindavo nors su mažoms 
aukoms ant musų tautos labo, 
šįmet nė aukų nesudėjom, ne nu- 
veikėm nieko svarbaus; toli jau 
davėmės pralenkti kitų vietų lietu
viams. Trūksta mat čia 
rių; ant galo ir geriausi 
nėjimai neranda pas mus 
ių.

Yra čia ir pasiturinčių
yra ir gana . turtingos draugystės, 
tik gaila, kad jų darbo ant tautiš
kos dirvos ne matyt. Nežinia, 
kodėl musų broliai teip atšalę. 
Ateina čia visi musų laikraščiai, 
ateina atsišaukimai, meldžianti au
kų tai ant kankintinių, tai ant 
moksląeivių, bet musų broliai ne
paiso ant tų visų raginimų ir mal
davimų; ne girdi tų maldavimų nė 
musų draugystės, nors jų svar
biausia pareiga remti tautiškus 
reikalus, kalbinti prie to ne tik 
sąnarius, bet savo paveikslu pa
traukti prie gero ir neprigulinčius 
į draugystes.

M. Matulevičia.

klodamas jo mierius ir perstatė 
kalbėtojus. P. Al. Špera savo 
kalboj aiškino naudingumą drau
gysčių ir pasielgimus ir darbus 
musų priešų. P.Velykis išrodinė- 
jo darbus musų persekiotojų se
niai ir dabartiniuose laikuose. Mu
sų garbus tautietis, Dr. Šliupas, 
kalbėjo apie svarbiausius musų 
reikalus, iŠrodinėjo kelius, kokiais 
eidami, mes galime išsigelbėti nuo 
pražūties ir verguvės.

Tarpuose terp kalbų buvo de- 
kliamacijos. Dekliamatorės buvo: 
Marė Paznakaičiutė, Al. Jotikie- 
nė, Vogonė ir p. Šileikas.

Ant pabaigos Dr. Šliupas užma
nė kolektą ant naudos musų mok- 
sląeivių. Terese ir Ona Anckai- 
čiutės perėjo per susirinkusius ir 
surinko 13.57, kuriuos prisiunčia- 
me į „Aušros" Dr-tės fondą, ati
traukę 2c. ant markės persiunčiant 
money orderį.

mo, viso* kuopos ir pavieni sąna
riai, su ypatingu pasišventimu, 
stengkimės pasidarbuoti pra
platinimui ir padauginimuiSusivie- 
nyjimo sąnarių. Kuodaugiau* ant 
naudos Susiv. pasidarbuosime, tuo 
jis mums bu* garbingesnių ir ma
lonesniu.

J. Tareila, 
S. L. A. prezidentas.

=.J ... .

Ponų mfeiašIrdyHtė.
Vaizdeli* įV. Wiesleuo.

Graži didžturtė Varlandienė 
kraiposi ir skpąsi ant minkštai* 
šilkai* išklotos supamo* kėdės. 
Laikas nuo ryįo iki pietų yra la
bai ilgas, net keliant vienuoliktą 
valandą. Penktą valandą yra pie
tus. Lankymas ir priėmimas svečių 
būva vakarais, vėlai. Ką gi da
ryti su tuom ilgu laiku, kurio 
turtigo* moterįa.nėmoka sunaudo
ti, ant gero apversti? Balta, žie
dais papuošta rinka griebia naują 
pasakų knygą, gulinčią ant netoli
mo paauksuotu stalelio. Lapai 
knygos dar ne .perpiaustyti; kaip 
neparanku. Varlandienė duoda 
knygai nupulti žnt grindų, pakįla 
nuo kėdė* ir eitįa prie lango.

Biaurus oras, Dangus palšas, 
gatvės pilnos purvo. Greitai ei
nanti žmonės įuri pakeltas api- 
kakles.iŠpliektujt lytdangČius. Ne
linksminanti re4ykla.

Su piktumu 'užtraukia moteriš
kė ant lango uždangas. Ji suer
zinta ir pagal savo nuomonę, visai 
teisingai, kadangi,jeigu nelytų teip 
smarkiai, jeigu ge pustų saitas vė
jas, ji galėtų ant kokios valandos 
išvažiuoti pasivėžinti, arba (lindė
ti lankyti pažįstamus.

Žiovaudama, eina ji į puikiai 
įrengtą savo salioną, pradeda po 
jį vaikščioti, nuskina sudžiovusius 
lapus nuo auginamų puoduose 
kvietkų ir ant galo griebia gulintį 
madų laikraštį. [Urnai persikeičia 
jos veidas. Ištikro, Šiądien turi 
ateiti siuvėja su haujais užsteliuo- 
tais rūbais. Labai gerai, reiks 
juos tuojaus išbandyti; be abejonės 
jie gulė* puikiai.' Su pasigėrėjimu 
Žiuri į veidrodį,' paskui į puikų 
laikrodį. Kur gi ta ypata būva? 
Jau nuo valandos ji turi būt čia. 
Tikrai užgauna tįoks apsileidimas.

Ak, ant galo' Lauke skamba 
elektriškas varpelis, palengva, ne
drąsiai. Porą ąkių mirksnių vė
liau įeina tarnaitė.

— Tai atėjo jnergina, kuri su 
jums, maloni poni, nori kalbėti.

— Gerai, žinaiį, leisk ją čia.
Mezginiais apsiūtos padelkos 

driekiasi per puikų brangųSmirnos 
divoną, kuriuons išklotos grindys. 
Varlandienė einįa priešais įeinan-

J
Bet išbalęs vaidas, bailus sutvė

rimas su nuleistoms akimis, sune
šiotais drabužiąis nėra tas, kurio 
didžturtė laukė.

— Ko jus.norite?
Laibą, stovinčią prie durų ypa

tą apima drebulys, atidaro ji išba
lusias lupas.

— Atleiskite, i maloni poni, ma-

jo laukiama ir Varlandienė greitai 
užmiršo paskutinį sesierzinimą, 
kadangi užsteliuoti rūbai ištikro 
buvo padirbti puikiai, buvo tai 
tikra* dailo* darbas.

Išėjus siuvėjai, turtinga, miela- 
širdinga poni dar ilgai stovėjo 
prieš veidrodį, gėrėdamasi pati 
savim; tarnaitė atėjo vėl kartą ir 
užmeldavo atėjimą baronienės Y.

— Labai gerai. Žinoma, grei
tai įvesti Čia. — Portjeros prieš- 
bučio prasiskėtė.

— Oi, nežinau, kaip jums dėka- 
voti, liaroniene, prie tokio oro. — 
Varlandienė su džiaugsmu ėjo 
priešais atėjusią viešnią.

— Ar neteisybė, kvailu savą da
ryti — juokėsi viešnia — bet aš 
jau išsilgau jus, mano miela. Na, 
kaip einasi? Ne reikia nė klausti, 
pažiurėju* į jūsų žydintį veidą. 
Ir aristokratiška, brangiose piršti
nėse ranka paglostė paraudonavu
sius Varlandienė* skruostus.

— Kaip rožės žiemos laike.
— O, ne, aš tik tuom tarpu tru

putį įkaitusi nuo mažo suerzinimo. 
Bet nusirėdykite, miela baronienė. 
Juk pabusite kokį laiką?

— Ne, ne, dėkui, tas yra nega
limu. Aš tik užbėgau; grafienė Z. 
laukia manęs ant apkalbėjimo 
vieno labdaringo dalyko. Bet da- 
leiskie mam tavim pasigėrėti, ma
no miela. Vėl nauji rūbai, ku
riuos apsivilkai? O, kaip puikiai 
išrodo, kaip puikiai padirbti.

— Ar ištikro teip jums išrodo? 
Tas manę džiugina labai. — Var
landienė pašoko ir sukinėjosi į vi
sas puses, kad parodyti naujus 
drabužius;

— Ištikro puikus — užtikrino 
baronienė. — Žinoma, padirbti pa
gal jūsų nurodymus. Žinorrm 
teip; aš iŠ syk teip mislijau, ka
dangi tik jus teip gražumą supran
tate, mokate teip surinkti aude
klų parva*. Ar žinotė, turite jus 
apsivilkti su jais ant ateinančios 
sanvaitės koncerto.

Varlandienė linktelėjo su galva.
— AŠ teip ir jnislijau, tam tik

slui daviau pasiūti šituos drabužius 
Jus juk teiposgi busite, miela ba
ronienė?

Siaura, aristokratiška ranka pa
glostė ravo brangias pirštines ant 
rankų.

— Gal būt — aš dar apie tai ne 
nusprendžiau. Tuose drabužiuo
se, kuriuose jau sykį buvau, aš jo
kiu budu ne ateisiu; tas yra nega
limu. Mano geras vyras 
yra truputį šykštus, jis tvirtina, 
kad pinigus ant drabužių aš jau 
išsėmiau. AŠ užtikrinu, tai maž
možis juoKingasjTie'vfiČM 
kalbėti. Aš jo ne erzinsiu ir liksiu 
geriau namieje.

Kalbančios mėlynos akįs drau
giškai nusikreipė į Varlandienę.

— A, užėjo man puiki mislis. 
Geriausioji, gal galėsi man ant 
trumpo Įsuko paskolintj truputį pi
nigų? Na, kaip?

Varlandienė truputį nusigando, 
bet neužganėdinimo ne parodė.

— Aš tikrai nežinau.
— O, jeigu jums ne paranku —

stoju* plakti širdžiai, apsistoja 
kraujas ir žmogus arba žvėris 
miršta. Sužeidimas širdies gimdo 
mirtį akies mirksnyj, nors pasitai
ko, bet retai, išgijimai po sužei
dimui širdies, kadangi mat ir joje 
yra jauslesnė* ir ne teip jauslios 
vietos, kaip ir kituose organuose. 
Gal būt, kad palaikant plakimą 
širdies mirštančio žmogaus, ne 
vieną galima būt nuo neišvengia
mos mirties išgelbėti. Tuom tar
pu, iš savo mėginimų, D-ras Ku
liabko persitikrino, kad Širdį pasi- 
mirusio žmogaus galima atgaivin
ti, galima ją priversti plakti.

Perleidžiant per širdį atsakantį 
skystimą iš sumaišymo: chlorinio 
kalciaus, chlorinio kaliaus, natrum 
carbonicum,chlorinio natro ir dex- 
trozos, sušildyto ir pripusto oxy- 
geno, D-rui Kuliabko pasisekė 
priversti ritmiškai plakti išimtą 
kraliko širdį net po 7 dienų po iš
ėmimui, taigi į sanvaitę laiko vi
sai nugaišus kralikui. Tarpuose 
terp mėginimų Kuliabko laikė 
kraliko širdį ant ledo. Pirmutini* 
mėginimas su atgaivinimu širdies 
pasimirusio suaugusio žmogaus 
buvo ne pasekmingas, ka
dangi pritaisymai buvo pareng
ti atgaivinimui mažų kralikų šir
džių, tai jie netiko didelio suaugu
sio žmogaus širdžiai. Mėginimai 
atgaivinimo pasimirusių mažų vai
kų Širdžių buvo pasekmingesni. 
D-ras Kuliabko išmėgino dešimtį 
Širdžių pasimirusių vaikų, turinčių 
sanvaitę amžiaus iki pusei metų; 
vaikai su kurių Širdims darė 
bandavones, pasimirė nuo: užde
gimo plaučių, difterijos ir uždegi
mo pilvo. Trijuose atsitikimuose 
atgaivinti širdį nepasisekė; vieną 
pasisekė atgaivinti po 20 valandų 
po mirčiai, kitą gi pasisekė pri
versti plakti net po 30 valandų po 
numirimui.

Garsindamas apie pasekmes sa
vo ištirimų, D-ras Kuliabko neke
lia klausimo praktiška pritaikymo 
savo ištirimo prie gelbėjimo mirš
tančių ir ką tik pasimirusių žmonių 
atgaivinimo. Pasiremdamas ant 
savo ištirimų, šitas D-ras išveda 
konkliuziją, kad mirtis organizmo, 
taigi ir žmogaus, ateina ne urnai, 
kad išpalengvo ir net sunku nu
spręsti rubežių, kur baigiasi gyvy
bė ir prasideda mirtis, kadangi 
mat atsakančiais budais galima jau 
numirusį organą atgaivinti; jame 
mat dar gana ilgai laikosi pa
sislėpusi gyvybė.

J. Butkus.

Iš Cleveland, Ohio.
Kelios sanvaitės atgal atsitiko 

akyvas pertikrinimas vokiečių, ku
rie tankiai priskaito Lietuvą už 
dalį Vikietijos*). Čianykščioj 
Pullmano kompanijoj kiekvienas 
karas turi vardą tautos, ar atsižy
mėjusios ypatos, ar miesto. Vo
kiečiai darbininkai užklausdavo 
manęs, kokios aš tautos?’ Nors 
aš jiems aiškinau, kiek galėdamas, 
kad esmi lietuvis, bet jie vis pa
laikydavo manę už maskolių, ar 
lenką.

Aš jiems daviau perskaityt nu
merį 30 Aug. 1903 Chicago Sun- 
day Record, Bestiality of the Rus- 
sian czardom, teipgi Aušros kon- 
stitučiją angliškoj kalboj, bet vis
gi jie nenorėjo tikėti, kad lietuviai 
yra atskira tauta. Vieną dieną 
atėjo karas su vardu „Lithuania". 
Tada tik vokiečiai persitikrino,kad 
lietuviai yra atskira tauta (menkas 
mat argumentas vokiečius perti
krino. Rd.).

Iš tikro mums reikėtų raštų ang
liškoj kaboj, kur butų išrodytas 
Lietuvos gyvenimas, žodžiu, vi
si musų darbai ant tautos labo nu
veikti. (Naudingesnių butų straip
sniai laikraščiuose, kadangi kny
gas amerikonai mažai skaito, o 
jeigu skaito, tai vien tą, kas juos 
apeina. Apšviestesni amerikonai 
norinti fietuvius pažinti, ras tam

•) Terp apšviestų vokiečių tokių ners, 
kadangi vokiškoj rašliavoj daugiau yra 
svarbių raštų apie lietuvius negu kokioj 
nors kitoj; kalbamokslių ir žodynų lietu
viškos kalbos vokiečiai turi daugiau ne
gu mes pats, lietuviai.

XIX Seimas S. L. A.
Šiuonv pranešu godotinoms 

kuopoms ir visiems Susivienyjimo 
sąnariams, jog Seimas Šįmet atsi
bus dienose: 24, 25 ir 26 gegužes 
(May).

Svetainė Seimui: Egan's Hali, 
kampas Main ir Centre gatvės, 
Sbenandoah, Pa.

Viešbutį ir vietą apsistojimui 
delegatams malonės pagarsinti 
vietinė, rengianti Seimą Shenan- 
doah’o S. L. A. kuopa.

Guodotinos kuopos teiksis pasi
rūpinti išrinkti savo pasiuntinius 
(delegatus) ir gerai apsvarstyt 
apie naudingus užmanymus, kas 
galėtų tobulinti musų visų myli
mą Susivienyjimą. Visi geri tau- 
tiečiai-lietuviai, pasiturinti vertel
gos, kurie visados yra rėmę Susi
vienyjimą, lai nepasigaili keleto 
deliarių atsilankymui ant Susiv. 
Seimo. Yra tai graži ,,exkursija," 
geras pasivėžinimas ir naudingas 
pamatymas Seimo, kur daugybė iš 
visos Amerikos suvažiuoja lietu- 
vių-delegatų, ir kur kaip broliai 
rodavijasi apie Susivienyjimo ir 
abelnai tautos reikalus.

Kuopos savo delegatams turi 
įduot atskyriai paliudyjimus ir įne
šimus.

Priėmimui delegatų paliudyjimų 
(mandatų)ir surėdymui pasiuntinių 
(delegatų) prieš atidarymą Seimo 
24 d. gegužės ant 8:30 iš ryto, ski
riu trįs sekančius delegatus, kurie 
malonės pribūti ankščiau į svetai
nę:

Du iš 23 kp. Shenandoah, Pa., 
vieną iš 13 kuopos 
Pa.

Norėdami suteikti 
daugiaus linksmumo

Minersville,

XIX Seimui 
ir džiaugs-

no drąsą. Ale, jDievė, man labai 
sunku buvo Čia ateiti. Aš girdė
jau, kad jus teip turtinga ir teip 
mielaširdinga.. 1.

Varlandienė ant galo suprato. 
Šaltai, neprilankiai pažiurėjo į 
kalbančią. Bet ta iŠ baimės pai
ma visą drąsą ir traukia toliau per
trauktą kalbą. ,

— Mano pravardė Marė X.,mes 
gyvename ant Vargšų ulyčios pn. 
18, ant kiemo; ketvirti trepai. 
Miela, gera, malpni poni, mes ėsa- 
me tokiam suspaustame padėjime. 
Mano sena motina per visą žiemą 
sirgo, — aŠ negalėjau nieko už
dirbti — ir dabar mes turime neš- 
dintiesi iš gyvenimo, kadangi gas- 
padariui negalinie užmokėti — su 
drebėjimu išėjo tie žodžiai iš mer
ginos lupų. ;

Gražią, turtingą moteriškę mer
ginos žodžiai suerzino, ji pašiojo 
nerviškai brangius mezginius ran- 
kagalių. ji

— Tai liūdna, ką jus pasakojate, 
bet aš ne suprantu, kodėl jus man 
tą viską pasakojate?

Gėda raudonutnu uždegė veidus 
prašančios.

— Maloni poni, mano motina 
našlė. Iki šiol mums sekėsi šiaip 
teip ir kaip tik aš vėl turėsiu dar
bą ir uždirbti galėsiu — žinoma, 
mes viską jums užmokėsime —kad 
nors ant trumpo laiko—mažą pas
kolą ant nuvarymo musų vargo.

— Kodėl'jus kreipiatės prie ma
nęs o ne prie miesto, arba prie 
labdaringų draugysčių? Yra juk 
daug draugysčių.* Mes turime mu
sų namų beturčius ir mano vyras 
negeidžia, kad aŠ visiems davinė- 
čiau, reikalauja, įcad daugiau pini
gus čėdyčiau. Trauktų nuolatai 
pas mus su panašioms istorijoms, 
kuriose, nežinia, (kiek yra teisybės. 
Priklu man, bet piano laikas apru- 
bežiuotas.

Išbalusi mergina jau seniai buvo 
išbėgusi ant Šlapios gatvės, o tur
tinga Varlandienė dar barė savo 
tarnaitę.

— Tokios ypatjas, kurios iš dra
bužių išrodo, jcjg atėjo prašyti, 
neprivalo būt įleistos.

Ant tarnaitės laimės, tolesnį ba
rimą pertraukė suskambėjimas 
varpelio. Šiuom kartu ištikro atė

jau šaltu balsu atsakė baronienė.
Didžturtė tikrai nusigando ari

stokratės Šalto tono.
— Bet kaip jus galite mislyti, 

miela baroniene — pasiskubino 
Varlandienė — Ar reikia jums tuo
jaus?

— Kaip jus norite. Ačiū, ačiū, 
du šimtai, tai užteks. Supranta
ma, prie* progos privalau lygiai 
atitarnauti. Terp gerų draugų, ar 
ne teip? Vėliausiai į du mėnesiu 
afsirokuosime.

— O, nėra ką skubintiesi.
— Ne, ne, tame aš esmi juokin

gai saužiniška. Bet sudiev, aš pas 
jus vėl užissėdėjau, miela širdele. 
Iki pasimatymui ant koncerto. 
Ne, ištikro jus išrodote teip saldi; 
visi stebėsis, jus pamatę.

Ant rytojaus, sėdint bankieriui 
Varlandui prie stalo, jo pati pasa
kė.

— Vyruti, Šitą mėnesį turi man 
pridėti pinigų. Ar norėsi?

— Kas gi tai, ar jau visus išlei
dai? — juokėsi turtingas vyras.

— Ištikro ne, — bet matai, ba
ronienė Y. prašė manę pagelbėti. 
Baronienė vis teip gera man; jos 
atsilankymas suteikia mums ne 
mažą garbę ir į porą sanvaičių su- 
grąžįs ji man duotus jai pinigus.

— Tam juk tu pati netiki — at
kirto bankierius Varland.

— Na, jeigu ir ne — atsakė pati 
— ji pinigų iš- tikro reikalavo, o 
mes jų turime ir galime pagelbėti.

Įsimilėjas vyras apkabino gražią 
savo, teip mielaširdingą moterį.

— Žinoma, brangiausia; daryk 
teip, kaip liepia tau tavo gera, 
sanjausli širdis,

Turtingos bankierių moterįs no
riai mat rado mielaŠirdystę tingi
nėms, gerybėse skęstančioms ari
stokratėms, duoda pinigus ant 
naujų drabužių, bet ne badą ken
čiantiems varguoliams.

Atgaivinimas širdies.
Peterburgo fizioliogas, D-ras 

Kuliabko, nuo seniai darbuojasi, 
daro bandymus su atgaivini
mu širdies pasimirusių žmonių ir 
žvėrių. Klausymas tas labai svar
bus, kadangi širdis yra svarbiausiu 
organu kūno, plakimas Širdies pri
verčia kraują tekėti gyslose; nu

li

Nauji Rasztai.
Nelabivial elgeto* dykaduoniai 

paleistuve*. Verte iss anglluzko. 
K. Rutkus.

Yra tai lyg atsišaukimas, lyg 
straipsnelis iš kokio laikraščio. 
Telpa čia statistiškos žinios apie 
nusidėjėlius, elgetas, paleistu
ves, vaikus, bepročius, neregius ir 
kurčius, alkoholikus. Apie krikš
čionybę, apie augštesnes luomas, 
mokslą, geležinkelius, apie mo
kesčius, darbininkų turtus ir abel
nai apie viską. Apie užtarnautą 
mokestį, ir tie visi klausymai 
paaiškinti ant keturių puslapėlių. 
Žinoma, kad ant tokio mažo po- 
pieros šmotelio negalima pakeltų 
klausymų išrišti ne paviršutiniš
kai. Kalba ir rašyba raštelio ne- 
geriausia. Ar ne geriau butų ver
sti iš svetimų kalbų svarbesnius 
raštus, geriau klausymą išaiški
nančius?

Dirva. No 1. Apazavieateiiniu- 
Ju Lietuviu laikraMztiN. Rau
siu 1904 m. 94 pusi.

Kaip matyt is šito numerio, ku
nigų išleidžiama „Dirva" sumažė
jo iki pusei savo didumo. Telpa 
šitame numeryj ilgoka Dėdės An- 
tanazo apysaka, p. a. Mokytoja, 
perspausta iŠ „Žvaigždės", 
svarbus VaiŠganto raštas p. a. 
SanraŠas geografiškųjų vardų 
Kauno gubernijoj, kariame paduo
ti lietuvių vartojami visokių Kau
no gubernijos vietų vardai. Per
žvalga Dirvos darbų, arba jos kri
tika. Medega kun. Vienožinskio 
biografijai. Trumpos eilės Mai
ronio. Iš vyskupo M. Va
lančiaus „Kronikos." Trum
pos žinios apie naujas knygas. 
Tai visas paskutinio numerio „Dir
vos” įturis.

Pragaro gelmes. Parasze 8a... 
Tilže. 11>04 ni. 38 pusi.

Yra tai vaizdeliai paremti ant 
žmonių įtikėjimo į velnius ir pra
garą. Parašyti gražioje kalboje ir 
užimančiai. Knygutė smagi pasi
skaitymui kiekvienam. Nusipir
kęs Šitą knygutę, nesigailės kelių 
centų, išleistų ant nusipirkimo. 
Praleis be nuobodulio laiką ant 
jos perskaitymo. *

Padekavonč.
AŠ nelaimingas elgeta, padėka- 

voju visiems draugams Susivie
nyjimo Lietuvių Amerikoj, kurie 
manę sušelpė naslės skatiku. Ga
vau iŠ viso >79.76. Dar kartą iš
tariu širdingą ačiū.

J. Banis.
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' Trumpa senobės Istorija.
Orėstą, užmušusį motiną užtatai, kad ji iš pa
salų papiovė savo vyrą, Orėsto tėvą. Jie la- 

gu* tėatrui daigtus, brangius rubus akto- b*i karščiavosi, matydami prikaltą prie no 
riams, samdydavo miklius dainius ir šokėjus, los didvyrį Prometėjų, labdarį žmonių, nu- 
ar išmokydavo šventėms visą chorą. baustą Dzeuso užtatai, kad Jis pavogęs uvo
. Tragedija. Ypač daug naujo tėatrui 
išmislijo dainius Eschiles. srvvenea laikuose darbą dirbt ir i.augstmęs an g>

Bet buvo ir kitoniški perstatymai, kur 
vien juokai ir baikos girdėt buvo. Jie ir-gi 
prasidėjo ant Dioniso švenčių. Žmonės su
sirinkdavo apie tam tikrą jiastolį; tuom tarp, 
kaip apačioj greit apsukui šoko juokdariai 
(grėkiškai jų daina vadinosi komedija), aut 
pastolio viduryj pasirodydavo didžpilviai, 
vuodeguoti Dioniso draugai. Jie mėgždžio- 
davo visokius daigtus. Visokios pasakos Čion 
kitaip perkreipiamos buvo, didvyriai ir net 
dievai juokingi čion būdavo perstatomi. 
Pvz., didžiausias didvyris Hėrakles, pagal 
pasakas, išliuosavęs žmones nuo siaubūnų ir 
perėjęs visą žemę su savu dalba, komedijoj 
perstatomas buvo kaipo didelis mieguistas 
smagurius ir plepė. Ant komėdijos pastolio 
pasirodydavo visokį perkreipti paveikslai 
{karikatūros) įiasigyrimo, guodulystės, nesu- 
maunmo ir tt Aktoriai pridėdavo paminė
jimus vos atėjusių atsitikimų, išjuokdavo 
žmones, viso miesto pažįstamus.

Tragedija prasidėjo Atėnuose. Komė- 
dija iš pradžių buvo pasklydus! Syrakuzitose 
ir Peloponnėze; Ją lošdavo keliaują aktoriai; 
laikuose Pėriklo komedija pasirodė Atėnuo
se.

iaa maakoliHakCMi kaiboa verte D.

išmislijo dainius Eschiles, gyvenęs laikuose 
karių grėkų su persais. Parodymuose pra 
dėjo perstatyt netiktai pasakas, bet ir atsiti
kimus, neseniai buvusius. Eschiles įierstatė 
pergalėjimą persų. Atgaivinimui teatro 
Eschiles sumanė išvest antrą aktorių. Išei
nant iš scenos vienui-vienam lošikui, jis ga
lėjo tik pasakot, kas atsitikę su perstatomu 
dievu ar didvyriu. Du-gi lošiku, ypač per
statant priešus, galėjo parodyt patį atsitiki
mą, perstatyti patį atsitikimą (grėkiškai dra^ 
ma}. Kad aktoriai galėtų geriau pasijudint 

; ir vis gi butų augščiau choro, Eschiles nusto
ju juos išvedžiot ant pastolio arba ratų, ir 

i davė jiems ar augštas medines kurkas. arba 
pririštus prie kojų zaslanėlius. Eschiles pri
taisė ir pirmąją dekoraciją. Aktoriai pas jį 
turėjo lošt arčiau palapynės; priešakinę jos 
pusę nupiešdavo, padarydami ją panašią į 
aukurą, uolą, į namų priešakį su durimis vi
duryj ir tt. Jeigu per spektaklius reikėjo 

; perstatyt ir žmonės ir dievai, tai dievai išei
davo ant plokščio palapynės stogo, kad išro- 
dytų augštesniais už žmones.

Vis labyn ir labyn Atėnuose teatras pri
traukė prie savęs. Kitas dainius, Sofokles, 
Pėriklo laikuose parašė apie 100 pjėsų. Jis 
išmislijo išįvairiuot perstatymus gyvais pa
veikslais. Jo pjėsoj „Ajaks” i >a rody tas did
vyrio trejiškos karės, pašėlęs dėl to, kad puo
lusio Achillo ginklus nusprendė atiduot ne 
jam, bet Odissėjui; Ajakso pati pasako jo 
draugų chorui, kad Ajaks perpykęs ir iš
mušęs avinų kaimenę, paskaitęs juos už Odis- 
sėjų ir jo draugus; tuos žodžius ištariant.

Garsingu rašytoju komiški) pjėsų buvo 
atėnietis Arietofanea. Nebuvo galo juokin
giems jo paveikslams. Atėnams įgijus galy
bę, daugelis stengėsi įkalbinėt žmonėms viso
kius Užmanymus naujų užkariavimų užjuryj.

Isz visur.
t Vokietijos spiritistai, tikinti į 

dvasių apsireiškimus, Dresdne at
liko susivažiavimą. Jie terp kitko 
užmanė paskirti mokslinčių komi
siją ištirimui neišaiškinamų dabarti
niu mokslu dvasių apsireiškimų. 
Užmanymas geras. Moksliški ti- 
rinėjiinai visada gali išduoti getus 
vaisius, nors iŠtirimai ir ne parem
tų užmanytojų nuomonių, bet vis
gi galėtų užkirsti kelią visokiems 
prigaudinėtojams.

|| Odesos policija išlipinėjo mie
ste pagarsinimą, kuriuom peserg- 
sti platintojus melagingų žinių, 
galinčių pagimdyti rasišką kovą 
(terp krikščionių ir žydų) ir gąs
diną tokius kalėjimu ir bausmėms 
iki 250 dol. Tas randui negeisti
nu yra laike karės; jai pasibaigus, 
be abejonės, rando laikraščiai ir 
popai vėl pradės siundyti masko
lius ant žydų ir kitų ne stačiati
kių.

ti Austrijos karės ministeris ap
reiškė kariuynenės ofteierams, kad' 
jie su čėkiškais kareiviais kalbėtų 
ne vokiškai, bet čekiškai. Tas 
vokiečiams labai ne patinka, bet 
jie nieko prieš tokį padavadijimą 
ne gali padaryti. Karės ministe
rija nusilenkti prieš slaviškų tautų 
reikalavimus buvo priversta; mi
nisterija ne iš gero noro tą padarė, 
bet iš baimės prieš slaviškas Au
strijos tautas.

kos expedicijos Younghussbando, 
bet užpuolimą anglijonai numuM. 
Angiijonai užėmė tibetonų stovy
klas prie Guru.

II Laikraščiai praneša, jog japo
niškas admirolas Togo turi dar 28 
senus garlaivius, kuriuos stengsis 
paskandyti prie įftjimo į Portą 
Arthuro.

Ii Maskoliai, įsiveržę į miestą 
Paktskau, Korėjoj, užmušė mie
sto prefektą, kadangi jis atsisakė 
klausyti maskolių prisakymų. ,

Ii 1879 m. Prūsuose buvo vos 
6104 kyliometrai geležinkelių ran
do rankose; dabargi tokių geležin
kelių yra 33766 kyliometrų.

Tragedijos aktoriai ir choras; aktoriai, 
paaugštinti su zaslantliais po kojų ir austo
mis kepurėmis ant galvų; po dešines, ant sta
lo pagarbės vainikai ir šakeles.

^atsidaro iki galo durys sceninės palapynės; 
iš jų išvažiuoja ant ratų pastolis, o ant jo ne
laimingas padūkęs Ajaks terp negyvų, už
muštų jo avinų; po kelių minučių šitą ju
dančią sceną atgal nuveža, perstatymas to
liau traukiasi.

Kuo daugiausia naujo išmislijo teatrui 
Euripides. Pas jį pjesa paprastai prasidėda
vo nuo didelio gyvo paveikslo. Kad nema
tytų žiūrėtojai ją pritaisant, ir pertai nesu
gestų įspūdis, pradėjo prieš palapynę, terp 
šoninių jos sienų, pritaisinėt uždangą: tokiu 
budu-paeidarė ketv irt uotą vieta terp užpa
kalinės dekoracijos, šoninių sienų (InilimĮ) ir 
uždangos. Šita vieta, kurią ir pradėjo va
dint nuo to laiko scėna, buvo iškelta a ilgė
čiau orkėstros; aktoriai išeidavo iš užpakali
nių durų, choras-gi iš palapynės šonų; apsu
kęs aplink orkestrą, choras plačiomis palai- 
pomis užeidavo ant scenos.

Euripido pjėsose daug netikėtų atsitiki
mų (effeitų), ypač pabaigoj spektaklio; did-

' Komedijos choras: paveikslai, neva susėdę 
aut strausų.

AristofaneB išjuokė šituo* godžius jieškoto- 
Jub ir perstatė, kaip du atėnišku vapaliotųjų 
ir svajotoju įsteigia laimingą Įiaukšėių vieš
patystę terp dangaus ir žemės. Arba Ariato- 
fanes išjuokdavo atėniškus valstiečius už jų 
norą prisiklausinėt ant sūdo begalinėms by
loms ir perstatė, kaip sūnūs neleidžia senio 
tėvo sudžių suėji man, uždaro jį namie, išvaro 
jo draugus-audžias, pasirodančius paveiksle 
piktų vapaų su aštriais gėlonimis; palinks
mint seniui pavelyta namie sūdyt du šuniu. 
Kartais Aristofanes perstatydavo išgirtus 
mokytojus, kurie apsiima išmokyt jaunus ir 
suaugusius savo klausytojus visokio mokslo 
ir pripratina juos tiktai šiurkščiai ginčytis ir 
begėdiškai d a rodi n ėt, kas tik patinka.. Kar
tais išjuokdavo perdaug savim įsitikėjusį 
žmonių vadą arba, pagalios, perstatydavo vi
są atėniečių tautą kaipo padūkusį senelį, ku
rį už nosies vedžioja prisimeilinę plepės. 
Aristofanes tankiai perdėdavo: išvien su pa

|| Londono laikraštis „Chroni- 
cle” praneša, buk Ryme susekė 
suokalbį ant gyvasties popiežiaus 
Piays X. Vatikaną (popiežiaus 
rūmą) daboja dabar itališka ka- 
riumenė ir policistai, kad žmogžu
džiai negalėtų prisigriebti į popie
žiaus sodą. Laikraštis „Chroni- 
de" yra katalikiškas,jis melagingų 
paskalų į svietą ne leistų ypač apie 
popiežių.

II Laikraščiai praneša, buk važi
nėjantis dabar Italijoj Vokietijos 
ciecorius vėl apsirgo, kaip mena, 
vėl ant gerklės. Butų tai negeras 
ženklas. Nereikia užmiršti, kad 
Vilhelmo tėvas, ciecorius Fried- 
rich, numirė nuo vėžio, o kaip ki
ti užtikrina, nuo dar piktesnės 
gerklės ligos, kurią ir sunui galėjo 
perduoti.'

II Jėzuitai atsišaukia iš visokių 
kraštų prie Vokietijos rando, rei
kalaudami įleidimo | Vokietiją,

gyventi likosi nuimtas. Rengti 
vienog klioštorius arba mokyklas 
Vokietijoj po senovei jiems ne va
lia. Daugiausiai jėzuitų nori ap
sigyventi Hanovero provincijoj.

Ii Didėjėj pėtnyčioj, kaip tai nuo 
seniai yra išsiviešpatavęs papro
tys, Vindobonoj ciecoriaus rūme, 
ciecorius Pranciškus Juozapas 
mazgojo kojas-, dvylikai parinktų 
senelių beturčių. Po mazgojimui 
senelius pavalgydino, o paskui 
kiekvienam ciecorįus davė po 80 
sidabrinių guldenų.

, Grakę teatro plianas o) senobinė aktorių
palapynė, b} naujoji scėna, e) uždanga, dd) 
kuliuos, m) orkėstra, žiūrėtojams patal
pomis sėdynės, perdalytos takeliais. Ą) se
nobinis aukų pastolis viduj orkėstros.

vyris ant sparnuoto arklio nujoja, siaubūnai 
padebesėn nuveža laumę ir tt. Žiūrėtojai 
priprato pabaigoj parodymo augštyn žiūrėt. 
Užbaigą paprastai padarydavo dievas arba 
stebuklingai susipratęs didvyris, iš padangių 
pasirodęs. . Tam tikra mašina (grėkiškai me- 
chani — t. y. pakėlimas nuskridimui) buvo 

. išmislyta: kuliso* buvo iškeltos kur augščiau 
palapynės; terp šitokių sparnų buvo pririš- 

• tos virvės, kuriomis galima buvo vežiot pin
tinę su aktoriais, perstatant dievus ant oro; 
plačią sieną už anų virvių nutepliodavo mė
lynai, neva dangų; arba prie šulų ir kraštų 
buvo pritaisyti kabliai, kurie ir laikė pintinę 
su-aktoriais.

Perstatymai skyrėsi nuo dabartinių 
tuom, jog aktoriai. užsidengdavo maskomis, 
kurias mainydavo pagal perstatomą ypatą. 
Vyrai lošė moteriškas roles. Grėkiška trage
dija iš dalies buvo panaši į dabartinę operą: 
choras dainavo keletą dainų; lošikai, apart 
paprastos šnekos, dar palengva eiles niūnia
vo.

Grėkiškame teatre tiktai scėna buvo su 
stogu. Žiūrėtojai stovėjo, arba sėdėjo aplink 
orkestrą, ant oro esančią. Kad butų dau
giau vietos žiūrėtojams, apie orkestrą statė 
mūrinius suolus, kurie palaipoms augštyn ėjo 
vis didesniais ratais. Apačioj, arčiau sce
nos, patapdavo svarbios miesto ypatos, vy
resnybė, sąnariai rodos, ir garbingi svečiai iš 
kitų miestų.

Teatre pas grėkus galėjo sutilpt kur-kas 
daugiau žiūrėtojų, neg dabartiniuose teatruo
se: daugiau 20—30 tūkstančių žmonių. Jis 
buvo nevieniems tiktai perstatymams; į jo 
plačius ruimus suseidavo pasiklausyti muzi
kos, eilių ir kalbų. Kalbą laikąs (rotorius) 
kalbėjo apie tai, kas galėjo sujudint klausy
tojus, pvz., apie kares su. persais. Klausy
tojai prisiklausinėjo teippat atydžiai, kaip 
ir žmonių suėjime, gražius kalbos išsireiški
mus apsvarstinėjo ir karštai dėkavojo.

Komedija. Tragedijoj kalbama buvo

Scėna iš komėdijoa: du kudriu velka šykštuo
lį nuo jo dėiėz: vergas menkai padeda savo po
nui.

sigiriančiais mokytojais jis išjuokė teisų rim
tą Sokratą. Bet Atėnuose niekas nė nemisli- 
Jo klint komedijų rašėjams ir aktoriams. Ga
lima buvo perstatinėt ir išjuokt netiktai 
žmonių vadus ir prikalbinėtojus. Pats 
augščiausias valdytojas Atėnuose žmones 
daleido juoktis iš savęs.

Mokinimas. Dideliam mieste kaip Atė
nai, galima buvo daug išmokt. Žmonių su
ėjime ir sude nuolat perkratinėjo visokias 
bylas, valstiečiai šnekose sulygindavo savo ir 
svetimą tvarką, atmindavo praeitį, smulkiai 
perkra.tinėjo žmonių darbus, jausmus ir min
tis. Aikščiose miesto vietose dailiai stovėjo 
puikus namai ir stovylos, padarytos dailinį- 
kų, ir akys atprasdavo nuo visoko neišdailin
to, menko, betvarkaus ir priprasdavo prie 
dailių daigtų. Teatre, galima sakyt, pasiro
dydavo visa tautos išmintis: perstatydavo se
nobę pasakose ir naujausius atsitikimus; vei
kiančios ypatos ant scenos ištirinėjo, kokia 
turi būt teisybė ant žemės, ar gyvena žmonės 
išmintim arba jausmais ir tt. Daug minčių 
pakeldavo šitoki parodymai pas žiūrėtojus, 
daug paskui kalbų kildavo dėl jų priežasties. 
Pertai ir prastas žmogus galėjo ištobulint sa
vo protą, žvalumą. Pėrikles teisybę pasakė, 
vieną kartą ištaręs žmonių suėjime, kad At
ėnai tai mokykla visai Grėkijai.

Bet Pėriklo žodžiai tai tiktai geras pri
lyginimas. Jis išsitarė tokioj prasmėj, kaip 
sakoma, kad gyvenimas tai geriausia moky
kla. Tikrų-gi mokyklų, vaikams pasimokyt, 
Atėnuose, ir apskritai Grėkijoj, mažai buvo, 
ir tos buvo menkos. Apart to jose galėjo 
mokytis tiktai didžturčių vaikai, nes bran
giai reikėjo mokėt. <

Išmokę skaityt ir rašyt, mokinosi dar 
trijų daigtų: literatūros, muzikos ir gimna
stikos. Mokinimas literatūros susidėjo iš to, 
jog mokintojas balsiai skaitė eiles iš Homėro 
arba geriausių rašėjų, atkartodama sakinį po 
keletą kartų; mokiniai neužrašydavo, o at
kartodavo paskui jį tas eiles, pakol neišmok
davo iš galvos. Norėjo, kad jie iš galvos 
mokėtų kuodaugiausia eilių ir gražių saki
nių ir galėtų tai gražiai pasakyt.

Mokslinčiai ir sofistai. Tokio mokini
mo neužteko žingeidžiam žmogui. Tuom tar
pu išsilavinimas grėkų labai padido.

Hėrodotas iš Halikarnaso, Mažosios Azi
jos miesto, laikuose Pėriklo apsilankė netik- 

(Toliaūš bus )

II Per sanvaitę, nuo 12—19 d. 
kovo Indijosę nuo maro pasimirė 
40527 žmonės, taigi ant 7000 dau
giau negu pirmutinėj kovo mėne
sio sanvaitėį. Jeigu teip augs 
mirčių skaitlius ir toliau ir epide
mija siaus ilgai, tai gal nuo maro 
išmirti visi Indijų gyventojau

II Lenkijos gubernijose gyvena 
195000 vokiečių. Svetimtaučių, 
turinčių žemę, buvo 37087, jiems 
prigulėjo 1883276 margai žemės, 
4473 namai ir 1737 fabrikai; fabri
kuose Varšavoj įdėta 297553334 
rubl. Amatininkų vokiečių buvo 
8800.

II Australijos kolionijoj Naujoj 
Pietinėj Valijoj pasibaigė plo
vimas kviečių. Surinko ant 11 
milijonų bušelių daugiau negu ka
da nors pirma geriausiuose metuo
se. Ant išgabenimo svetur atlie
ka 17 milijonų bušelių.

II Serbijos karalius ant galo iš
drįso prisakyti prašalinti iŠ.kariu- 
menės 12 augštų oficierų, dalyva
vusių prie užmušimo karaliaus 
Aleksandro. Nežinia tik, ar pra
šalinti oficierai norės pasitraukti.

II Paryžiaus laikraštis „Matin" 
paduoda žinią iš Tokio, buk mie
ste Sasebo, Japonijoj, išlėkė į pa
danges patronų dirbtuvė. Prie to 
keturi j aponiški kareiviai likosi 
užmušti.

II Bevielinio telegrafo kompani
ja numažino prekes siuntinėjimo 
telegramų iš Italijos į Ameriką: 
nuo dabar ims už žodį tik po 
12%c., taigi žymiai pigiau, negu 
ima vieliniai telegrafai.

II Posiet jūrių kojoj didžuvis 
užbėgo ant maskoliškų minų, ku
rioms išklotas kojos dugnas. Mi
na expliodavo ir užmušė didžuvj; 
kuna jos vilnys išmetė ant kranto.

|| Į Tuną, Indijosę, atėjo žinia, 
jog tibetonai užpuolė ant angliš-

Ar verta lietuviams stu
dentams lankyti užrube- 

žlniua universitetu h?*)
Brooklyne, N. Y., ant susirinki

mo ,,Aušros’* Dr-tės kuopos, kovo 
mėnesyje, buvo skaitytas straips
nis iš 8 ,,Lietuvos** num. „Apie 
šelpimą mokslan einančios jaunuo- 
*htenės", ypatingai užrubežiaiuose 
universitetuose, ir apsvarstyta, ar 
naudinga yra lietuviams juos lan
kyti.

Tokių lietuvių studentų, kurie 
mokinosi užrubežiniuose universi
tetuose, yra mažai, arba ir nė vie
no, kurie,pabaigę mokslus, grįžtų 
Lietuvon ir gyventų terp savo 
žmonių. Dauguma gi musų stu
dentų, arba visi, lankę užrubeži- 
nius universitetus, turėjo prasiša
linti iš Lietuvos nuo persekiojimo 
maskoliškos valdžios ir pabaigę 
mokslus, Lietuvon sugrįžti nega
lės.

Draugysčių „Žiburėlio" ir 
„Aušros**, teipgi lietuvių geismu 
yra, kad musų lietuviai, baigusie- 
jie augštesnius mokslus, apsigy
ventų Lietuvoje, tarp savo žmo
nių. Negalint apsigyventi Lietu
voje dėl pėrsekiojimo maskoliškos 
valdžios, butų išpildytas organiza
cijų ir lietuvių geismas, jeigu bai- 
gusiejie mokslus apsigyventų tar
pe lietuvių išeivių, taigi Suvieny
tose Valstijose, kur yra gana dide
lės lietuviškos kolionijos, kurie la
bai .reikalauja lietuvių daktarų, 
advokatų ir tt. Amerika tai yra 
antra Lietuva, kuri neatbūtinai 
reikalauja lietuviškos inteligenci
jos naminiuose reikaluose kaipo ir 
tautiškuose ir moksle.

Taigi ar ne butų naudingiaus, 
kad musų lietuviai studentai, tu- 
rintieįie prasišalinti ii Lietuvos, 
vietoje keliauti į Europos užrube- 
žinius universitetus, daugiausiai 
į Šveicariją, keliautų į Suvienytas 
Valstijas, taigi į Ameriką, |ir Čion 
lankytų universitetus ir paskiaus 
apsigyventų lietuviškose koloni
jose ? Mokindamiesi Amerikoje, 
mokslo ląike, išmoktų anglišką 
kalbą, o priegtam mokėdami len
kiškai, maskoliškai, slovakiškai ir 
rusiniškai, pacientų turėtų užtek
tinai, užpelnytų gerą skatiką, 
daktarai ir advokatai. Priegtam 
lietuviai inteligentai didei susti
printų lietuvystęAmerikoje per agi
taciją, prakalbas, raštus ir vado
vystę. Šiądien atsitikus svarbes
niam tautiškam reikalui, nėra kam 
jį apdirbti, išvesti, net komitetams 
neužtenka žmonių, ir darbas, kurį 
galėtų atlikti vos 30 ar daugiaus 
ypatų, supuola ant keletos ir tie
ji* K*li nusidirbti į smert.

Pabaigę gi mokslus užrubeži
niuose eniversitetuose ir negalinti 
sugrįžti Lietuvon, apsigyvens toli 
nuo savo žmonių, neduok Dieve, 
apsives su svetimtautėms, kaip 
dauguma musų inteligencijos yra 
apsivedusi, ir tuoj atšals lietuvy
stės dvasėje, užmirš savo brolius. 
Kad dauguma lietuviškos inteli
gencijos užmiršo savo brolius, su
laužė įžadus, paveikslų turime net 
perdaug. Kaip galint vertėtų 
sergėtis nuo to ateitėje.

Tųli K*1 atsakys, kad užrube
žiniuose Europos universitetuose 
geriaus esą mokintis, arčiaus Lie
tuvos gyvendami, gal daugiaus 
naudos jai suteikti, ir kartais, tai 
arčiaus bus sugrįžti Lietuvon. '

Visai neteip. Amerikoje moks
las stovi nežemiaus neguEuropoj, 
(ne visos jo šakos. Rd.') dau
giaus pritaikintas prie praktikos, 
ir tuomi naudingesnis. Dėl Lie
tuvos darbuotis galima lygiai ir 
dar paudingiaus, sugrįžti gi Lie
tuvon, kada bus galima, tai bus 
netoli ir iš Amerikos,

Faktas yra, kad lietuvystė Ame
rikoje stovi gana augštai pagal 
neskaitlingumą inteligencijos. A- 
merikoje reguliariškai -išleidžiami 
laikraščiai, Amerikoje, išleidžiamos 
didelės moksliškos knygos, ir 
amerikiečiai aukauja nemažas au
kas, jos susicentralizuoja 
tautos reikalams. Šitą turėtų įžiū
rėti musų tėvynainiai Lietuvoje ir* 
užrubežiuose gyvenanti, ir susiar
tinti su amerikiečiais, kad pastū
mėti juos prie visiško susivienyji- 
mo ir šelpimo tautiškų reikalų 
teip, kaip ištikrujų lietuviams pri
gulėtų apie tai rūpintis. Lietu
viai gi Amerikoje išlavinti tikroje 
tautiškoje dvasioje, išplatįs ja vi-

•) Musų pztėmijimus ant šito rašto 
mes patalpinsime sekančiame,.Lietuvos 
numery).

sur, kur tiktai lietuviai gyvena, 
net ir pačioje Lietuvoje, per nuo
latinį keliavsmą iš vienos vietos į 
kitą. Taigi tie visi, kuriems rupi 
abelna Lietuvos gerovė, tegul ne
sibaido atvykti Amerikon ir apsi
gyventi tarįie savo brolių, vado
vaujant jients yvairiuose reikaluo
se.

Ofganizadijos, kurios šelpia stu
dentus, turėtų pastatyti sanlygą 
tokiems, kurie negal jau laisvai 
sugrįžti Lietuvon, kad keliautų 
Amerikon ir čion baigtų, mokslus 
(ne visiems tas butų geistinu dėl 
daugelio priežasčių. Rd.), apsi
gyventų lietuviškose kolionijose ir 
darbuotųsi pnt lietuvystės labo. 
Kurie nenorėtų tokios rodos pa
klausyti, neprivalytų gauti paŠel- 
pos, nes ji<į pabaigę mokslus ir 
apsigyvenę tarp svetimtaučių, dar 
apsivedę su< svetimtautėms, labai 
greitai užmirš savo įžadus, numirs 
dvasėje, kaip dauguma musų inte
ligencijos yri dvasiškai numirusi. 
Tūli dar dirtįa ir daug žada, kad 
tik gauti pinigų, bet reikia apsi
žiūrėti ir paljėravyti reikalus teip, 
kad ištikrujų butų tautiška nauda, 
kokios lukuriuoja lietuviškoji vi
suomenė, kad bent kartą nustotu
me guodėsi įant musų inteligentų, 
jog »»w tas |šbėgo pyragų jieško- 
ti," užmiršo, savuosius. Ant ga
lo., kurie draugauja su svetimtau
tėms ir pabaigę mokslus ketina su 
joms apsivesti, toki teipgi neturė
tų gauti pašalpos.

P. Mikolainis.

Vietines Žinios.
— Trečią Velykų dieną Chica

goj atsibuvę rinkimai miesto ro
dos sananų. . 1-----
ne buvo. Mat dabar lietuviai ma
žai užsiima 
mažai kam

Lietuvių kandidatų

politika, kadangi ji 
naudos atgabena, o 

musų politikieriams idėjos iki šiol 
nerupi, betl vien urėdai. Ateis 
vienog laikau, kad ir mes svarbu
mą idėjų spprasime, atiduosime 
balsus ne ypiatoms, bet už jų per
statomas idėjas.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 576 ypatos, kuriame tai 
skaitliuje buvo 341 vyriškis ir 235 
moterys. Vaikų iki 5 amžiaus tame 
skaitliuje buvo 128, senelių virš 
60 metų 1171 Daugiausiai mirčių 
buvo nuo plaučių uždegimo,, nes 
124, nuo džiovos 80. Kovo mė
nesyj pa^.m :<■ 2699, o per visą 
pirmą bertamį šių metų 7676 ypat.

| .4 '

nigais kasiulė*.
kelio stacijps Wood, merginos 
Nellie Chandler, ant Fulton st. 
užpuolė trįs vagiliai, kurie norėjo 
pinigus atimti. Mergina vienog 
nenusigando, bet sugriebė vieną iš 
užpuolikų Už apikaklės ir laikė 
tol, kol ant |os šauksmo ne atsi
rado polidątas ir ne paėmė į savo 
globą užpuoliką; du jo draugai ne 
laukė policisto atėjimo.

— Iš Forto Shei "<an ištruko du 
ten pasūdyti) nusidėjėliai. Jie den
gė stogą kaąermių. Ant syk už
puolė ant dąbojančio juos karei
vio, nuo ktjrio atėmė karabiną. 
Vienas iš nusidėjėliu, Lanston, su 
visu ištruk^ ir jo iki šiol ne suga
vo; kitą 
gę su karabinais kareiviai, sužeidė 
į šoną ir tas 
me ligonbutrj.

— Ant Gtland avė. pn. 150, 26 
metų italijotnas Mikola Buscola, 
susipykęs st 
tų Giacomo 
veiverio vamzdį prie kaktos vuoš- 
vio, patraukė ir, žinoma, kulka 
perlindo peę galvą ir tas atliko ant 
vietos. Su: kitu šuviu Buscola 
pats nušišove.

gi, Dixoną, atbė-

guli dabar kareiviška-

savo vuošviu, 45 me- 
Ravanzon, prikišo re-

Atsisaukt mas.
Byrutės draugystė, 19d. kovo š. 

m. atlaikytai^ susėjime Tilžėje,nu
tarė, kad ateinančiame mete 1905, 
savo 20 mejtines sukaktuves ap
vaikščioti, ir 
knygutę jos gyvenimo įstoriją pa
rengti keta; Kadangi tas dar
bas su daug Išdavimų surištas, ir 
draugystės 'hkarbas tik menkas, 
tai gal tautie&ai teiktųsi tą svarbų 
tautišką dafbą materiališkai pa
remti. — BeĮo draugystė butų dė
kinga už kožną prisiųstą žinią,kuri 
su jos gyvenimu kokiam nors su- 
sirišiifae stovi. Pinigiškas aukas 
priima kąsierius draugystės, 
p. D.SaunuS, Rokaiten, per Neu- 
kirch Ostpr>, visas žinias Byrutės 
istorijai naudingas siųsti perdėti- 
niui draugystės, p. J. Vanagaitis, 
Pabuoupen, per Neu Eolening- 
ken Ostpr. •

Taipojau prašome, kad ir redak
cijos kitų tautišku laikraščių,Ame
rikoje išeinahčių,šį atsišaukimą at
kartotų. Turime viltį, kad tautie
čiai mus tame darbe su visukuom 
sušelps.

tikslui.tarp kitko,

J. Vanagaitis, 
j Byrutės perdėtinis.

Draugysczin Reikalai
t ________

Chicago. rUc K u dirkos turas 
dideli ir pulkd bailu Nedalioj, 17 d. ba
landžio (April) Fraheit Turner salėj*.

3417—8421 8o. Halsted st., tarpo 84 tos Pajines k au savo paezios. Onos Ivasz-
ir 85tos ui. Prasidės 5 va), vakare. In- kienes, Kauno gub., Telsziu pav.. Pa
žengs 25c. ypalai. Užpraszo atalianky- vandenes parap Ji pati ar kas kitas 
ti visus lietuvius ir lietuvaites, kur bus tas teiksis duoti žine ant adreso: 
dalinami puikus programai ir grajys ge
ra musyta prof. F. Kieferio.

Dr-ste Dr. V. Kudirkos

Teatras b* Balius!
Brooklyn, N Y. 8. Daukanto Dr-te 

turės pairi jotitzks perstatyme subatoj, 
16 d. balandžio. Bus perslalylyta tra 
gėdija po vardu:

KĖI8TUSIS.
Bzi tragedija yra kiekvienam svarbi, 

nes ji parodo musu praeitas likimą, kaip 
kryžioku suktybe musu tauta naikino; 
kokias klaidas valdonai turėjo; kaip mu
su didi kunigaikszti Keistuti nužudė, 
kaip Aldona isz gailesnio mira, kaip pa
korė Valdyta Ir kaip Konradas nudure 
lt u nona. Po teatrui bus balius. In- 
žanga 25c. 50c., ir 75c. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Visi esate mietai užkvie- 
cziami vyrai, merginos ir moterys atsi
lankyti.
(4—8; . Komitetas.

Antras Didelis Lietaviszkas Ba
lius.

Chicago. Jaunu Vaikinu Draugiszkas 
Kliubas parengė balių kuris atsibus ne- 
delioj >0 d. balandžio (April), Pulaskio 
saloje, 800 8o. Ashland avė., tarp 17 ir 
18ui. Todėl szirdingai užpraszome vi
sus lietuvius ir lietuvrites atsilankyti 
ant to puikaus baliaus kur bus dalinami 
pulkus Programai. Muzika profeso
riaus J. Bramhall'so, prie kurios kiek
vienas galės pasiazokti ir pasilinksminti. 
Balius prasidės 6 vai. vakare. Inžonga 
25c. ypalai.

Teipoagi noužmlraskite, ir treczio mu
su baliaus kuris atsibus 15 d. gegužio 
(May) toje paeziojo salėjo.

Komitetas.
(4-8)

Pašventinimas vėliavos ir ballue
Chicago. Dr-te Apvaizdos Dievo ap- 

vaikssezios iszkilmingai diena paszventi- 
nimo tavo naujos vėliavos ir turas balių 
n<-<ielioj. 24 balandžio, Freiheit Turner 
saloje, 3421 fe. Halsted st. tarp 34 ir 35 
ui. Toje dienoje visos Dr-tes, imanezios 
paszventinime dalyvuma, malones susi
rinkti ant 1 vai. po pietų in szv. Jurgio 
bažnytine sale ant 33-czioe ui. isz kur 
prasidės apvaikszcziojimo paroda. Po 
paszventinimui vėliavos visi maraz^os 
pilnoje parodoje in Freiheit Turner 
sale,kur bus laikytos prakalbos, dainos, 
deklemacijos ir tt. Polam Dr-tes balius. 
Inženga ant sales 25. Visus lietuvius ir 
lietuvaites užkvieczia pasirengti ant 
szios ieskllmes. Komi U tas.

South Chicago, III. Dr-te Szv. Izido
riaus turas savo dideli balių 1, d. gegu
žio. salėjo Templino.kerte 88 st. ir Oom- 
mercial av. Ant szio baliaus bus laiky
tos prakalkos, deklemacijos ir dainos. 
A pvai kasusioj i mat prasidės 1 vai. po 
pietų Po prakalbu bus balius, ant ku
rio jau: mas prie puikios muzikes gale* 
gerai paaisaokti ir pasilinksminti. In
žonga 25c. Visus lietuvius ir lietuvaites 
kvieczia kuoskaitlingiausiai atsilankyti. 
(4—8) Komitetas.

Antras metinis Pikninkas.
Chicago. Lietuviszku krizu ežiu D-te, 

turas savo pikninka 22 d. gegužio, 1904? 
Darže Psul’s Grove, Wost Pullman, III. 
Todėl meldžia kitu visu draugy—

Aug. Ivatskaa.
287 N. Third st., 8o. Boston. Mase. 

(4-22)

Pajieszkau savo szvogerio ir szvoger- 
koe, Juozapo Kuodžio Ir Prane i ožkos 
□urekos, Kauno gub, Sziauliu pav., 
Ve kąsniu vol., kaimo Oginskiu, teipgi 
pajieszkau Ir savo draugo Antano Ke
valo, metai atgal gyveno New Kenaing- 
ton. Pa. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti line ant adreso:

A n to n Bagdonas, 
Box 144, Arnold. Pa.

Pajissskau Jono PaezlacUus. Kauno 
gub., Vabalninku para p., kaimo Bkama- 
raku. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

Jos Gsnsiuskaa,
1 3-rd Place, 8o. Boston. Mase.

. Pajieszkau savo pusbrolio Dionizo 
7uvierzo, Kauno gub, Sziauliu pav., 
Ligumua para p, kaimo Nadavukiu, 10 
metu kaip Amerika, taipgi pajieszkau ir 
savo draugo, Juozapo Btatavicziaus, 2 
metai atgal gyveno Thotnas, W Va. 
Ji* palys ar kas kitas teiksis duoti žiną 
ant adreso:

P. Grigaliūnas, 
Box 905, Tbomas, W. V*.

Pajieszkau savo paezios, Onos Gn- 
zauskienes. 40 metu sena, vidutinio ūgio 
balto veido, geltonu plauku, pirmi me
tai Amerikoj. Ji nuo manas iszbego 21 
d. kovo, su Jonu Hiadžių, 26 metu. 
5 pėdu 8 coliu augsztas. pilki plaukai, 
maži gelsvi ūsai,isz pryszakio vieno dan
ties neturi, szneka biski angliszkai. pa
eina in Kauno gub., Raseinių pav., 
Bzvioksznos per., kaimo Joneliu. Kas 
juos kur užtemys teiksis duoti man žine, 
kad asz galecziau jiems szliuba duoti.

A. Guzauskis.
P. O. Box 134, Westvillo. Dl.

Pajieszkau savo szvogerio, Juozapo 
Psvinskio, Kauno gub., Sziauliu pav.. 
Szakinos parap., kaimo Žarėnų, gyveno 
Boston, Mana. Jis pats ar kas eitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Kasp. Norkevicz,
P. O. Box 82, Ketranea, III.

Graud Opening.
Mslrose Purk, III. Bellwood. Atidarė 

nauja saliutu darome balių jo inkurtuviu 
subatoj, 9 d. balandžio, ant kurio gra- 
jys puiki muzika, ir jaunimas galės pa
sišokti ir pasilinksminti. Todėl visus 
pažystamus ir aplinkinius kvieosume 
atsilankyti.

Jurgis Kantautas, 
25th and Bellwood sis., Melrose Perk.III.

Grand Openlng.
Chicago. Darau balių inkurtuviu sa

vo naujo sali u no, Subatoj ir nedalioj, 0 
ir 10 d. balandžio, ant kurio grajys put- . 
ki muzika, prie kurios svecziai susirin
kę galės 
draugus 
lankyti.

linksmai laika praleisti. Vistu 
ir pažystamos užprašiau atsi-

3312
Jonas Jovaiszaa, 

)'« 33-ezia ui.So. Halsted ai..

Per Juozapo Giri joto

ir Kliubu nedaryti pikninku ne balių 
augsseziaus paskirtoj dienoj, kad neuž- 
kenktumeme vieni kitiems.

„ Komitetas.

Tom y kitę lietuviai Chicaeoa.
Ant VT«*t Bide, 9 d. February. 1004 m. 

susitvėrė lietu viszka draugyste (spdlks), 
su mieriu pagelbsti lietuviams nupirki
me arba namu statyme. Mitingai minė
tos draugystes atsibūva koina utarninko 
vakaru, Apveizdos Dievo Parapijos sa
lėja. kampas 18 ui. ir Union av.

Dr-tes administracija:
L. H. Getz, Prezidentas, 168 W. 18 st. 
J. Petronius, Kasieriua 168 W. 18 st. 
A. L’-mont, Sekretorius, 624 8. Union av.

Pajieszkolimai.
Pajieszkau savo pusbroliu: Juozapo ir 

Prancziszkaus Rud inskiu, Kauno gub., 
Telsziu pav. Jie patys ar kas kitas teik- 
duoti žine ant adreso:

Anton Rudzenia, 
(4—8) Dietz,-Wyo.

Pajieszkau savo szvogerio, Mikolo 
Norvilo, ir draugu: Jono Uraiko ir Juo
zapo Beleckio, visi Kauno gub., Bziau- 
liu pavieto.Triszkiu vol. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Mikols Perskovd,
(4-8) Dieta, Wyo.

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

Juoz. Vaicziunas, 
128 Lombard st., Philadelphia, Pa.

(4-15)
Pajieszkau savo pusbrolio Petro Bra

ziu, Kauno gub., Sziauliu pav., K u rasenu 
vol., isz miestelio Raudonu. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Anton Puida,
P. O. Box 611, Schenectady, N. Y. 

(4-15)

Pajieszkau doroc lietuvaites ant apsi- 
vedimo, nuo 25 iki 30 metu. Atsiszauk- 
ti ant adreso:

Antanas Lorantas.
Box 107, Zeigler, III.

Kas kur užtemys Andriu Skucza su 
dukteria Marcelka malones man duoti 
žinia ant žemiau padėto adreso, o busiu 
dėkingas. Jie paeina isz Vilniaus gub., 
Kromiu miestelio, 
kada.

V. Girnius,

Pajieszkau savo
Ramanausko, Bu valku gub. ir pav., 
Punsko parap., kaimo Szvediszkiu, gy
veno PenneyIvanijos valstijoje. Pailgo 
veido, juodu plauku, 5j pėdu augsztas. 
Kas ji kur užtemys teiksis duot man ži 
ne ant adreso:

St. Zajankauskas,
Box 300, Westville, III.

Pajieszkau savo draugo, Vinco Ru- 
dzinsKO, Suvalkų gub., pora metu atgal 
gyveno Balttmore, Md. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Jos Burdulis,
Box 68, New Castle, Wash.

Pajieszkau savo pusbrolio, Izidoriaus 
Girtukaucko, Kauno gub., Raseinių p-, 
Jurbarko vol., kaimo Kuturiu, -4 m«t** 
Amerikoj. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Jos Bagdanskis,
P. O. Box 58, Divernon, IU-

yrt man padare ta-

Pawlinc, N. Y.

draugo, Tamosziaus

•ICO
Per Kursi ežiu tęs kri kmynas, 

Cbieago.......... . .....................................82.00
Scrantono lietuviai per Fr. Ži- 

vatkauaka.......... . ................. »............. 82.20
Wsstvilles lietuviai per J. Mo- 

steike.....................................................81.00
WandergHft, Pa. lietuviai suau- 

kavo ir prisiuntė per F.Butnoriu: 
J ui Butnoriene. J. Jok imas. J. 
AlisuuMkas, J. Gosią, J. Tarnas. 
J Grigalaitis, M. Jučas, A.Stirbis, 
P. Budriekss ir A.Tamoszeviezius 
po 10c.: F. Butnorius ir A. Kelp- 
szas po 25c.; J. Koke va kis 15c. Vi
so 81.65. -į įsa to atitraukia 10c. 
ant paežio kasztu. Mc slaeiviams 
(„Austras" fondas) 81.05, kankin
tis iams

97.90

“AU8ZRO8” Dr-te* fondas.

jaunuomenei.
Per JuozoGirijoto varduves,Chi- 

cagoj, svecziai sudėjo: T. Druk- 
tienis 55c.; Varazsuskis 75c.; Var- 
szauskiene, A. Baczenas, J. Girijo- 
tas, G ugi s ir Mickevicze po 25c.; 
B. B. 50c.; B. Giri jotas ir Ugians- 
kis po 10c. — viso 83.25. Isz tos 
sumos kanktntiniams81.60, ,Ausz- 
rai”.............................................. ....8165

Per kriksztynas pp. Kuraicziu 
dukters Onoo-Mstildos, Chicagoj, 
svecziai sudėjo: J. Žebrauskas 
81 00. J. Bruževicze, J. Kulbeitis, 
Mara Kulbaitiene*ir J. Pupkis po 
50c.; Fr. Žemaitis, Jonas Kuraitis, 
Justinas Kuraitis, Ant. Demikis, 
Fr. Demikis, J- Dailide, Jon. Va
laitis, Juos. Valaitis, Jon.Paveikia 
ir Marcele Pavelkiene po 25c. — 
viso 88.00.*) Isz tos sumos kan- 
kintiniams 82.00, „Auszrai"............84.00

TVaterbury’o lietuviai per J. Ta
raila...................................  ,..81.75

Scrantono lietuviai per F.Živat- 
kauaka...........................  88.80

Fr. Živatkauskaa, „Ausrros" są
naris............................83.00 '

Per kriksztynas pas Juoz. Puka, 
Westville, sudėjo: Jos. Mosteiko, 
Jos. Pūkas, V. Pūkas, Apol. Pu- 
kiene, Kaz. Dvilaitis, Mon.Mostei
kiene, Veronika Paulauskaite ir 
Ant. Pisenka po 25c.; Stan. Gai
li am avi ozl a 10c. — Viso 82.20. Isz 
to kankintiniams 81.00, paėsto 
kaszUi 10c., „Autzrai"......................81.00

Isz Vandergrift, Ps. per Butno- 
riu..........................................................81.05

Philadelpbijos T. M. D. kuopa 
per J. Butku........ . ............................ 83.55 ’

„Auszros" kuopa, Chicagoj........
Ant baliaus Liet. Laisvamaniu 

draugijos Brooklyne, N. Y. paau
kavo: V. Jankauckas, L. Ereminaa 
ir A. Macziulis po 81.00; Szukis, 
M. Judiszkia K- Balcziunas, K. 
Mockus, J. Moskus, V. Virbiskis, 
M. Urbone (isz Yonkers, N. Yj, 
Kripei tie, J. Norvaišas ir P. 
Btankeviczius po 50c.; D. Maske- 
viezius 40c.: E. Sinkeyicziute 25c. 
J. Karaitis 15c. Viso sykiu........ ,98.80 

Buvo 8879.12 
841Ė.ŠŽ

Imt mokė ta.
Btipend. V. M. stud. phil.

(158.00 frank).................. .. 38.1.27
Stipend. Ad.V. dsžl. (198.- ,

75 frank.)....................   • • -• •
Passelpa J. Graž. (84 M k).820.46

Kasoj liekasi

prisiųsta 86.00. R**
bus kokio ners auksui 
davės. — Red.

.



LiEIUVa

Antanui Mažrimui.
Antanas Mažrimas isz VVestvdle, UI 

No. 13 „Lietuvos” pagarsinoi, buk asz 
padariau jam daug bledies ir pabėgau. 
Ant to esmių priverstas atsakyti, kad 
asz jokios bledies nesijaueziu jom 
padaręs, au tik nenorėjau pas ji dirbti 
ir todėl pasitraukiau Jeigu jis jauezia- 
si turis kokia nors blede isz mano puses, 
tegul man ipe tai pa ras z o arba tegul 
pas mane asabisskai atsilanko ant adre
so: S. Radaviczia,
4811 8. Caltfornia avė., Chicago. III

EUROPOS LletiYlsiM UtotSKiliL
„Varpa*” literatūros, mokslo tr poli

tikos mėnesinis laikraštis. Talpina (avyj 
daug akyvą Ir moksliškų straipsnių, 
spaudinamas ant gražios popieros, preke 
ant melų.......................................$1.25

„Ūkininkas” ušsiinjantis reikalais 
ūkininkų, Ir paduodantis visokias žinias 
iš Lietuvos ir Ui pi na gražias Istorijas, 
pasakas, ir lt. preke ant metų........7oc.

Abudu virš minėti laikraščiai išeina 
formoje knygelių k oi na mėnesį Tiliėje 
Prūsuose. Amerikiečiai norinti apstatė- 
luoU, kreipkitės prie mus agento. Adresas 

M. J. Dsmljonaritia,
H1OS H- Hadsted st-, ChieasKo, UI.

FREE!
PERFECTO

NaOIIIoI/ OimfYII įmokėk kaip gausi,
UOdlUOK lllllgU jei pilnai užsiganėdinsi

pergales ir žygiai vaistuoseProf. Dr. E. C. Collinso
KeikaiAUj* 500 vyru ir moterų prie 

darbu in restauracijas, hole liūs, fabri
kus ir namu darbo. 1000 darbininku 
ant farmu, in tnisskus, lentų pjoviny- 
ežias, ant geležinkeliu ir akmenyczras, 
mechsniku ir paprastu darbininku prie 
visokiu darbu, ir storu mainieriu in va 
karinius steitus. Mes taipoagi kolektuo- 
jame užsendytas skolas ir algas. Szne- 
kame lietuviszkai.

Chicago Employment Agenoy, 
J. Lucas, Mgr.

167 Washington st., <Room 18) 
(4—30) " Chicago, 111.

D-ras A* F. Bauer
sūnūs rarsaus prof. M. D. HA V K R. 

Italam mokslą
. Enr-'|«>1 ir \ni- ri

r,.i ,.

draugams. Kiltas rankiusTu’motariiku atvira Šonu laikrodėliu t lėtoje vyrtSko, kaituoja Mes galim* pasiusti per pačta, Jei muM prisiusi
pinigu* tu užprašai* ir Uflo viriau* ant apmokėjimo siuntimo.

Chicago, 111.

ant parduri tno pirmos kliasos | 
su daugybe ta voro ir visoms

Priežastis

Pigiai 
saliunu, —-----
prietaisoms. Gera vieta dėl lietuvio. 
Arti lieluviazkos balnyczioa Priežastis 
pardavimo savininkas iszvažiuoja isz 
Chicago Ataiszaukite pas

’ J. J. Norkevicz,
106 S. Jefferson ak, kampas 18th st. 

(4—15) Chicago, III.

Telefonas:

i Ruimai &• Ir 10 
l-oaer House.

(’hk'ago, III.

Valandos:
10 iki ii ryto, 

8 iki 4po pietų, 
ir? ikibvakaro.

Monro* 866.

U&l HHu«is Coart • CAicfv, JU.

Paveikslas naujo Popiežiaus PIUSZO X
miera 18x24 coliu.

Vyrai Chicagieciiai ir isz ap
linkine*

Dr.O.G.Heine
DENTISTAS

Paiki lietiiiszka Balberne.
Puikiai plaukus kerpa, lengvai ban

da skuta.

Juozas Sz u n skis,
81 Metropolitan av., Brooklyn, N. Y.

Teaukite gerai.
Katrie norite grožio* malerijoe, ir 

gal nauja mada pasiutu* drabužius 
si oti, tai eikit pas

G. Jonuli

gi BURTININKU PASLAPTYS įt

B-.rtin.nso V»Ig*ta» 
B»'tH-ir>ko Kortu . ..

STAPLE novelty house 
„53 ILLINOIS COURT, CHICAGO. ILL

Turime daugybę visokio skyriaus ar
monikų pargabentų iš 'Vokietijos nuo 

-garsiausių armonikų fabrikantų. Mus 
prekės visados žemesnės už kitų, ir savo 
kaštu pnsiunčiame į namus.

Jeigu dar neturi mano kataliogv, tai 
rašyk šendien pristųsdamas savo adresą 
ir už 2 et. markę, o męs prisiusime gra
žų lietuvišką armonikų k a t a 1 i o g ą dy
kai, kuriame rasite visokių muzikališkų 
instrumentų ir laikrodėlių prekęs.

Adresuokite teip:
M .1. DAMIJONAITIS 

8108 So. Halsted 8t, CHICAGO, ILL

P*-| 
ne*.

160 Canilport av., Chicago, III.
Materijos importuotos isa Anglijos, 

Prancūzijos ir Vokietijos, o pasiuvimas 
pirmos kliasos. Neuimirazkite.

Eikite pas sava.

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

Gyvenines viriui Aptiskos. 

CHICAGO, ILL.

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

Yra labai gražus pa
veiksiąs, aut kurio ma
tosi naujas jtopiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai raudoni, o 
abruzo dugną* tamsiai 
žalia*. M e.a (išakytai 
gražu* pa veiklia*.

PREKE 50 centų.
Gaunama* .. Lietu votį” 
redakcijoj. Adresas:

A. (H aEVSKIS, 
924 S3rd Str..

('hieago* III.

MAH.IA L>OWIATT

Pedekavena H Kanados:

F.PBradchulis
Dr. E. F. Napiendski Attorney and Counselor itLai.
Specjjalistas Privatiszku Liga. cimnb« oi commtrci bi<u. nwm?o»

Valandos: I 8. E. Corner LaSalle A Waahinglon zu
Iki 10 ryto, nuo 3 iki 5 po pistu ir po

Otti.ia.s ir gyvenimą*:
723 West 17th Street, kerte Paulina si. 

prieaaais szv. Vaitiekaus bažnyciia.
Telefoną* Canal 1157.

Telefoną gauai dykai visose a pliekose.

CHICAGO, ILL.
. Telephone Main 3fM2

WieninMlu lietuwya advokatu, baigę* 
mokalą jurizprudenoifoaczion Amerikoj 
Weda provM kaip ciwiliazkM teip ir 
kriminaliaska* viauoae auduosa.
Re*. 5441 8. arti Boui.

Telephone Root 74.

723 W. 18th NtreeL
N no St'j* iki loto* rvu> 
nuo 7-U» iki • vai. vakar*.

Nedalioms tiktai uuo B-kos iki lotai ryto.

Teiciutuaa; Murinau 1382 
Tulefoauot (alina taa kiekvieni 

aptiekoe.

pag*ltH«»i, ir |n

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

MYLIMIAUSI TAUTIECZIA11 Atidarykite nors kartą 
akiai Pažinkite nors karta savo geradeja ir apgy nėjai Perskai 
tykite, ka rašo jusu giminiečiai ir kiti svetimi žmones apie nau
jas pergales ir žygius Prof. Dr. E. C. COLLIN’SO.

Vesto*. Ooto. U sausio 1004 m
Guodotinas Pone prof Collins!

Karta bursa----------— *---------- "
gojo daugeli ži 
beti ir sprašs ina avaigall ir drebėjimą 

■dėl manės vaistus, kuriuo* turėjau dK»Į ir n*pa

lieku.
■are BaHazar.

krutumą skaiMfejuaa kratines drSiniame ton* 
Szįtaru* tai liūdnam* padejim* atsiliepiau in Po
ną Prof**o»»u kadangi skaitau, jog su pagelto 
J» spectailUta v*i.ta R* call iigydyii net ’w». 
kurt* nuzod* vilti itsigyėysso. Viena tik d*ž* 
ltvsno>a Tamstų vaistą D atgriebiau pilna 
sveikata. bu tikra guodon* atsidavęs

J. Bnegusl.
ttausrrs Amertkoalfto Legijooo garbė.

“Silpm Vyrafr
Visiems reikalaujantiems daktariškos pagel

bės pasiunsiu garsaus daktaro receptą dykai. 
Ne C. 0. D. jie apgavingus gydymo sampelius. 
Perskaityk šį apgarsinimą.

Šis yru panG.v tas dėt vyrg. turinčių sugriautą 
Sistemf 'per išdykumą savo'jaunų dr-nų. Klaueyk 
Huno rodoa. Perstok gydysis su “senipelinėms" I 
gydaolėms. elektrlikals diržais, “spėriaiiėkunis" I 
patentuoioms gyduoKm* ir kitokiomis spiiavys- 
tėruta. Diržas negali tavy* išgydyti, o nuolatinis 
gėtymxs ar valgymas visokig mediciną sugadins 
tau'vidurius. užnuodys tavo sistemą teip, kad liga 
s tos i. n* išgydoma.

Keletą m*tų aS kentėjau liga jaunlstė* klaidų: 
oavau nerviškas, turėjau naktinius nubėyimus, 
varieoceie.stokg vyriikumo. silpną pomietį.stoką 
gyvumo, ambK-tjos ir drą*4.jaučiau sunkenvbą. 
sumažėjimą lytiėki( daliu irtu Mėginau gydytis 
viskuo m kas tik ką rodyjb. bet vieton geryn, svei
kata ėjo blogyn Ant galo buvau priverstas kėliau 
ti į Europą ir klausti rodos geresnio daktaro, ku
ris mane ir pagydė. Rreeptus to garsaus daktaro, 
kuriais ai pasig'vdziau turiu ir ėiądH-n savo rau
kos*, nes žinau Kaip tai sunku buvo paisigyttyti. 
todėl ai pasiryžau ir kitus pagelbėti tokipmš li
goms sergančius. Kas pas manęatsiiauks per laii- 
ką. aikožnam pasiunsiu dykai kopiją to garsaus 
recepto uždarytoje gromatoie drauge su reikalin
gais pamokinimais kaipgyaytis. Receptas buspa- 
raiytas teip aiškiai, kad t agial jį kiekviena* ge
resnis aptiekorius gyduoles sutaisys. Paklausyk 
mano rodos, o pamatysi kad visiškai iisigydysi.

Ka ulal kurtu 
begi? Nugi pa* 
Piatra.Szleki nes 
taba i o
pas ji galino* »tsi- 
vedyti, nes jis turi 
puiku ir szslts ba- 

~ varške alų, gardžia 
ruski ocziszeien* 
arielka, cigarus net 

isz Havanos. o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, lai jau 
ilgiau su tamisla kalbėti negaliu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač z už tlumocziu 
susikalbėti angbszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso 
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 

_isz kjlu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis, i 
3321 Auburti av., Chh ago, III. I 

(Tarpe 33 -i o* ui. ir 33-to PI.) 
Telephonas Root 3L

TA Ą V Visiems Sergantiems ant 
V 2Al^irAl 10 dienų išmėginimo

GARSINGAS
ELEKROS DIRŽAS

TYPEWRITERIS UŽ $15.00.
'>L* tlrukuojama mašina 

irs naujausio ilradimosu
\ z-Tiau»iai» pntaist mat* 

*u > gabniadrukuoli !*ip 
vtoMUNklk kliu uz fbi v
S• :r k ■ . 
I'!■ ' ■ -,r> >

■ ;«
^^^■^^^^^^aruku-rti ir maža* vaikas.

o—-' K i*kvt*nas pirkęs šita ma
eina bus ožganėdlntas ir džiaugsi* su ja Rrika- 
laudamaa musu didelio kataliogo. tari prtsiunsti 
už > mark*, o tuojau* Iv gausi. Reikalaudamas 
mašinos, paduok savo aišku adre*a ir pinigus vi
sada ii viršau* reikia prisiunsti. o jeigu nenori vi
su pinigu iš viršaus prisiunsti. tai nors puge. o ki
tus užmokė*! tada kaip mašina gausi. Adresuok:

The Satisfaction Supply Co.
N. E. cor. Halsted A 32nd st.. CHICAGO, ILL.

tie. siuio g\ii)ir.^ uikki. uirzus u'Kai, natas 
dvksi kaipo m*ėk*rą ant -nuravimo susiu — kad 
paskui U jų pinigu* vilioti už uetikusias ir pavo
jinga* medicina* tiiinstoin** C.O.D. Ai n tako n*- 
sinnčiu C.O.D. neturiu nieko parduoti; vardą gi 
tavo užlaikysiu slaptoje. J< ittu mane atrasi netei
singu. turi tiesą iiatne pačiam* talkrafttyje apkar
simi mane apgaviku. Cž mano klapatą.':<4 pnpra- 
Ijrsiu tik 50* tada, kada itrurydysi. Daugiau ntako 
nereikalauja ir net-raZau kad man siunstum pini
gus pirmiau pakol visiškai neišsigydysi. Rašyk 
maa šiądien, nes gal Sis apgarsinimai kitu syk 
>u nebus Siame laikraityje.

Atmink kad tu gauni receptą ir visus reikalin
gu* pamokinimus dykai ir nereikalauji nieko mo
kėti pakol visiškai neiisigydai. tada užmokėsi 
manio-. Adresuok:
C. Bentston P.H.Boi 655, CHICAGO. ILL 1

Dr. A. L Gretoms
- (LIETUVYS)

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

Tet. Canal 475.

A&z iszgvdau nuodugniai kraujo už- 
nuodyjima. reumatizina. užsenejusias 
paslaptingas ligas ir ligas pą*-inancziaa 
nuo žagiino save ir iszth kūmo; gelvnia 
kaulu, svaigimą ir skaudejuna gaivu*, 
skaudejima po krutinę, sąnariu, iiugarot 
ir strėnų; gėlimą ar nej>aj>rasta plak imt 
szirdies, užima ausis*- t? galvoje, dre- 
bejima kraujo, painelinavusius ptsakiua, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple
ntas ar ronas aut bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerklėje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, indubusias akis, uubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
tno. negalejima miegoti ar valgyti, dusu
li-. trumpa kvepauma. niežus, skutos, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
uuolatai nuvargęs ir greitai pailstantis. 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsitupi 
nešit nustojęs vilties, jeigu lytiszkoe Ja 
lys yra nusilpneje jog negali atsakaneze 
atlikti vyro prideryscziu ir neturi vai 
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu
ri tankiai szlapintis diena ir naktyie, tai 
ateik ar raszyk pas mane o asz duosiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiszlapinimas lovoje bemiegant yra 
labai ink irus kenkimas, ir daugumas ne- 
jieszko pagelbos tikėdami jog negalima 
iszsigy dvti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu iszgydvma trumpam laike.

KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviszka knyga apraszanczia vi
sas vyriszkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo ju apsisaugoti ir iszsigydyti.
B. p U D ACC 175 S. Clark St., kerte 
U f. D. JI. KU 33 Mosroe. Chicago. III.

Ofisu* atidaryta* ka*dl*n nuo8 iki 4. Pan<-d*lio. 
Seredos. P*tny*zkos ir Subatos vakarai* nuo 6:80 
iki 8. N*d*lk>m nuo 10 iki 1.

“GIANT”
Tuksiančiai žmonių jau išsigydė su plačiai žinomu 

Elektros Diržu, nuo reumatizmo, viduriu užkietėji
mo, begunkos, vidurių silpnumo, nuo ligų: plaučių, 
žarnų, inkstų, kraujo, gyslų, kosulio, karščiavimo, 
drugio, nerviškumo, silpnumo, žodžiu sakant, nėra li
gos, kurioje šis diržas nebūtų pagelbejęs.

/b* .djjp J‘i Kas geidžia masinau 
doti iš jo gerumo, turi iškirpt šį apgarsnimą iš laikraš 
čio, paduodant savo aiškų adresą ir prisiųsti ant šito
kio adreso: *. ■

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

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

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
n irti netos Dr 
Karūnas, 
H eilą vos, 
tas, Kukardas, 
Kepures ir dėl Marszalku 
parėdus.
darbas butu priderančiai atliktas ir 
hetuwaitiai.

Goodotmiems Kunigams iazdir* 
Lapas, Arnotą*, llalmati-

parėdus V įšoki darbą at- 
artistiukai in laiką.

Norėdamos guodotinos T H tęs, 
guodotmi Kunigai, kad Jusu 

sawo tautetę, pavreakite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & C0
115 W. Divhion St., C

u. t

Chicago, III. Į

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

I
Ar norite frinti Užgydytais?

kiti gydytojai ar daktarai atsake, »r jeigu nužudėte vilti, sirgdami užsisenejusiomis, 
ūkinėmis ligomis, rašykite tuojaus arba patys ateikite pas PROF. Dr. COLLINS’A, 

o apturėsite sugi^bia rodą pasekminga pagelba.
Pilnas knygas galima butu prispaudyti paliudysimu apie jo pasistebėjimo verta žygi gydymo 

yvainu ligų, ne| jis išgydė jau tokius ligonius, kurie neturėjo vilties ir skaitė save anoj pusėj kapo, 
apie ką gali paliudyti atsitikimai ir gyviejie jo pacientai.

VYRAI, kĮoTERYS, VAIKINAI ir MERGINOS, kūne sergate vidurine, atvira arba slepiama 
liga, veltai jieškosite kur kitur pagelbos, nes vieninteliai tik PROF. Dr. E. C. COLLINS gali jus ii- 
gydyb- ’ .

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

yra tuomet jeigu kuo greičiausiai kreiptiesi ypatiškai ar per laiška prie manęs, o aš. jums sugražinsiu 
sveikata tr užtikrins gyvenimą.

Kas negali pribūti ypatiškai, tegul tašo po Šituo adresu:

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

Ligoti pacientai paprastai priimami yra nuo 10 vai. ryto iki 5 vai vakare. Senekoje ir Y^etnyčioTe 
iki 8 vai. vakare. Nedehoje nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Dykai! Dykai!
Gaus kiekvienas Daktarilką knygutj apie

ir »>Uuma atazafa*4»ni iri niOirtmatotn 
šun-.ftiaa krauju. |-relf*1»u pruiuntlra 
JM'samisay, s. r su . ancu

prisiuntlmu Sltft.
L—VA, P. 0. Bei 268.

MADISON SQ.

(« n spmdako ant koja tik 10c.
Gvsr*n<*vcj*m* isigydynis

Gantu gvlimo ir 8kor6uto. P*f»«.cxk*» na<idi 
Plauku sliakima sulaikit* ir sulaukit* aat pn 
plakusios ralvoa. Pleiskanas Iszaaiklna Telpa 
tarime valas* dėl iszaalkialaso plaaku. k* 
banda aerriktu skųst, arba nrotens turi ai 
apeina lino tiras eyvaplaakius. m*s esam* SPE 
CIJALISTAIS

J. M. B. Chem. Co.
l;x 108 Sta w. H klyn Xe» Y ori

Nei ^Nereikia Mokėti iki Išgydymui

Burtininko Maszinele.
Szitni yra stebuklingas 

iszradimas.
PREKE 50 CENTU.

>sk' »v >* meil- įt-k v «t-- r n-ls irr--. kf»iUi ir

u-u s'- itis ir vtaka ka nori žinoti j*iiru tiktai 
psklau.i .1) yra sutaisyta ant moksliazku urin

,Q i* sin*ketl kaip in n** ji st

' H padaryti ant bailu Ir kitokiu susirinkimu Su 
ja zalima ir pinigu uždirbti, ars gali eiU pasakodama* žmonių laim* ar nelaime Jeigu nori žino- • i____ ______ 9___________ *____ _a. _ -s » v iė bau faeo

gražiai Ir tvirtai padaryta isz nikelio Ir ji gali užtekti ant viso amžiaus. ,
Mes tslpgi-turlme visokiu raitomu maszlnu. augllszku, lankiszku ir itatuviszku knygų, 

įpraaszant knygų kalaiiogo sakyk kokios kalbos kataliogo norll, daug visokiu tavoru. padarome 
dėl kllubu ir draugyasziu karūnas, peezetis. Seoklua. czeklus. rabber įtampas Ir tt. Kas prisluns 
10c. dėl prisiustlmo kasztu.mes pristunslm* dideli, katalioga.

Pinigus geriausiai yra siunsti per Money Otder isz paeito arba popierinius pinigus regis
truotoj* rromatoje. Munczlant mažiau kaip doleri, galima siunsti paeito.ic. markėms. 

ScItntiOc Novelty rrg Co. Ko. B. Cor. Wabasb iv. ind Randolpb Street,
ILLINOIS.

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES.
TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekvienas dabar galite turėt laikrodėli.

Mes esame seniausi laikrodžiu pirkėjai, ir sztandien szio laikraszcsio skaitytojam* smarkiai numažiname prekes ant laikrodėliu, teip kad jau yra 
dabar kiekvienam prieinamoe, ir joki kiti laikrodėliu pardavėjai neinetenįfia ru mumie konkuruoti.

Prie kotno pirkto laikrodėlio pridedame dovanu puiku JJickene lenauaeli tu eameo prie ryrieiko’, 50 coliu Lorgnette prie moteriozko laikrodėlio.

No. 1. 14k Dvigubai paauksuotas Huntlng luksztal. Ausnte užsnka- 
’ r ' ma* ir nustatomas, vyriszkas ar rao

teriszkas. Iszrodo ant t25 Auksinio laikrodėlio. Gerai akmeniuota ma
szinerija. nustatomas teisingiausiai parodo *. -Gvarancija ant 20 metu. 
faLKiti pardavėjai garsina tolaus po 83.50. Mnstl preke $2.98.
No. 2. 14k Dvigubai paauksuotas ausnte niaukamas ir nustatoma*, vy-

* r riszka* ar moteriszkas, bunting. Isz-
rodo kalpSšo oo aukeinie laikrodėliu Tikra Ameriklszka tnasztneriia, 
piltflH akmeniuotaa. nustatomas. Puikiai zra-Gvarancija ant 20 metu, 
vizuotas. Kuotikriatįsias laiko rodytojas. Ki-__ , ~~
ti garsina toki po S4.4O. 84.78. 84.86 ir ».50, MUSU preke $3.98 
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas, Su Itaubtais papuoazimais, dailiais

* luksztais, puikus laikrodėlis. Ansnte
užsukama* Ir nustatoma*, vyriszkas ar moteriszkas; hunting. Iszrodo 
ant fi.i Auksinio laikrodėlio Tikra Amerikiazka maszinerija, su dauge
liu akmenų, nustatomas. Geriausiai laika lai- Gvarancija ant 20 metu, 
ko. Kitur parduoda po 86.50, 87.25. 88.50 prek<, ^5.05.
No. ♦ 14k Dvigubai paauksuotas "n saubtai* papuoszįmais.

’ tas su Petru Virmantais. Rubinais, ete
Puikus luksztal. Nerasi puikesnio. Ausute užsukamas ir nustatomas, 
vyriszkas ar moteriszkas, hunting. Iszrodo kaip tM Auksinu laikrodėlis. 
Maszinerija tokia pat kaip No. x Kitur to- Gvarancija ant 20 metu, 
kius parduoda po <6.75, sš.00, 89.25 Musu preke $5.75. 
NO. 5 14k Tikras auksu lietas, pilkiai graviruotas, hunting. Ausy

te užsukamas ir nustatom**, vyrisz
kas ar moteriszkas. 2 luksztal storo gryno aukso. Niekados nenusuzers 
de nenublanks. Iszrodo kaip tuo .tuLints laikrodėlis, su daugeliu akme
nų. grynai ameriklszka maszinerija. nustato- Gvarancija ant 25 metu.

preke $6.25. _______________________UIS TM3 $ /. W’.iXz, •r’. 3v • - , , . . . r
Mea perduodam tavoru• pilnai juos rvarantuodaini. Kam laikrodėlis nepatik®, ar ras jame kokia yda, atmainyiime ant kito, arba pinigui tugranmim^ 
VICIIC l aignnnci HIC ClllMPyiaHF r n n ant iszeoiaminarimo pirm Užmokėjimo pinigu, bet ežia pirkėja..užmoksįtik K Į preso ka.ztus, o jei 
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. U. D. laikrodėli ne tokiu, kokiu mes paduodame, gali sugražinti musu kasztais. Jei pinigus pri- 
siuncūa kas draugo su orderiu, cfuodams DOVAN AI puiku lenktini peili ir visus ei preso k s* z t u* mes pats apmokame.
vato noncuilinTI- Paduok »»To pilna adreso, paženklink numeri ir preke laikrodėlio, koki tas norite ryrlszka ar moteristka. diduma. Ir paduok 
KAIP ORDERIUOTI: £^rtto o/sa. Kur nėra Expreso Ofiso t*» orderi ir pinigu, pasiunsk registruotoj gromatoj arba iszpirk Mo-
nev Orderi. Tada me* laikrodėli ir peili pasinnsime per paeita užregistruotam pundely). Jeigujus pirkaite ant syk steezis vienokio numerio lalkro- 

a^DYKAI! VIRINA LAIKRODĖLI. sseszie laikrodėlius Na .i ta?gausite prf?to DY

KAI VIENA LAIKRODĖLI *■ Niekur nepirk kitur laikrodėlio P*™ “e«u Pamatysi musiszklus. Per tai užezedysite daug pinigu. Szio* preke* 

a* visados bus teip žemos, todėl tiunek orderi stiandien. urTonnm iria di nri IIIAtlas Jevvelry Co., 15 Metropolitan block, Chicago, Iii.

Kiekvienas dabar galite turėt laikrodėli.
^:r •__ :

j ru mumit toniurvoti.
feli n cameo prie ryriliko’, so coliu Lorgnrtte prie moterUtto laikrodėlio. 

No. 6 Tikras 14k Auksu lietas Luksztal geriausio darbo, hunting. au
gate užsukamas Ir nustatomas, vyrbz- 

kas ar moteriszkas. puikiai graviruotas. 2 luksztal isz extra gryno aukso 
tęsęs visa amži. Tikrai Ameriklszka maszinerija su naujausiais pageri
nimais. iszrodo kaip fioo Aukeinie laikrodelle, nustatomas. Pulkus Isz 
Eiikiausiu. Nerasi sūresnio laiko rodytojo. Gvaranci|s ant 25 metu, 

iti parduoda po 818, 820, 825 Mll.SU preke #9.119.
No. 7 Tikras Nikelinis, Be važaus. Ausute užsukamas ir nustato- 

mas, vyriszkas ar moteriszkas. Drūtas Ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra amerikisika maszinerija. 
Nustatomas kaip reik. Tikrai puikus laikre- Gvaranci|a ant 5 metu. 
d*11*’ Musu preke už vvrtszka $1.98, mot. $2.98. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlis, vyrukas »r moteriszkas tikrai

* 1 vokiszkojo sidabro laikrodėlis. Au
sute užsukamas ir nustatomas, pilnai akmeniuotaa Ir su grynais ameri- 
kįsakais viduriais, niekados nenublanks. Gvarancija ant VISO amžiaus. 
Drūtas Ir ilgai gali laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti panaszlus parduo
da po 86.26. 86.75 ir 88.50. Musu preke $4.50.
NO. 9. Grynai Sidabrinis, yyriszkas ar moteriszkas, ausute užsukamas 

' ir nustatomas, graviruotas ar lygus. Huntlng
luksztal. Padarvtas isz grynai extra kalto eidabro, su tikrais ameriklsz- 
kals viduriai*, pilnai akmeniaotas, su naujausiais pagerinimais. Yra tai 
viena isz didžiausiu musu ofertu tame aky- mnHII nrelre Ut<t UK 
riuje. Kiti parduoda po 88. 810. 812. MU8U preke
No. 10 Kalendorinis laikrodėlis, nkvyrinkae. Parodo valandae dU- 

ncu. menesius ir menulio atmainae.
Luksztal isz juodooxĮduoto plieno, kuri mes gvarantuo|ame ant visados. 
Yra tai vienas isz Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiais mechanizmais, 
pilnai akmeniuotaa. Laika kuoteisingiausiai parodo. Kiti parduoda jx> 
8to.80.8i2.5o, 815.50 Musu preke $7,80,

CHICAGO

Ant 17 Akmena
RallroadLaikrooelIs

Patentuotas reguliato
rius. ausuke u Įsukamas 
ir užstatomas, vyriszkas 
ar moteriukes. 18 kara-

• ' • ■ ■ ■ - VH^HCĮra|M ■ ■•-.■■<
ri-reo.* 

^HCRSMa^^HL r
*nt2tl ni*tu izl* 60 
dienu mes slunslme szi 

laikrodėli kiekvienam kurs mums prialuna savo 
adrese ui J B 75 C O D I’o aptiurelljiui, jei 
patinka užmokėk ei presui $6.75 ir keastus atve
žimo Ir paimk laikrodėli, jei netinka neimk ir 
nemokei ne cento. Savo Batoruose ua toki pat 
laikrodėli mokėsi $36 14K auksu plwltylas len 
dogelis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

laikrodėli

Eiceisior Vactch Honse,
Lee* Bldg., J Chicago 111.

Musu darbas yratmusu'geriausias apgar
sinimas.

2 Kriaucziai 2
Palionis ir Za<*barewicze,

855 33r d st., Chicago, III.
Messiuvatn visokius drabužiu*, pig ai 

Ir vis naujos mados. Prašiom atsilan
kyt Ir persitikrinę duokit mums pra 
dils, o mes jus užganedinsinr. Musu dar
bas yra musu geriausias apgarsinimas.
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Ber C. O. D. mes ne*iuncriam.
Klausenti rodos per gromatbs adresuo

kite sziteip: duosime urna atsakyma.
Dr». J. M. Brandus Co.

New York A Brooklyn, U. 8. A.

Kares Mapa 
f įrengta speclallszkal su visu apakrioziu 

ur dabar yra kara Maskolljos su Japonija. 
Ant mapoa matyti Japonija, Korėta, Kini
ja Indija, Siberlja ir visa Maskollja. Mapa 
padirbta gražiai ir gerai su visokioms par- 
voms ant abieju pusiu. Nusipirkęs svita 
mape matysi ant Jos visa kares lauka ir 
kur dar kare gali Iszklltl. M a po s nilera 
21x28 nulius: su prisiuntlmu tiktai 12.'No. 
Pinigus siunskite pacztinema markėms pas 

M J DAMIJONAITIS, 
1108 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garsu* mediška* užžiurėtojas, užbaigę* vokišku* ir amerikonišku* Universite

tu*, su daug metų patyrimų yra autorium, išrodinetojum ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užsisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviška* silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustojimasigyvybės, lenkimasis draugijos, sunykimas ir tt. yra tai Įiasekmes sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar pasididžiavimui suturėti sa- 
vę nuo sugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau 
yra per vėlų.

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

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

Gyduoles Dykai iki Iszgyjimul,

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, mimas 6, Chicago, III 
Mes užprašomi visus kenčianšiu s nuo už$isenė|usii) Ilgų, nuo kurių negalėjo išsigydyti, atsišaukti į musų gydynyčių ir pamė- 

gyti musų NAUJA BUDA, kuris yra laikomas ui neklaidingą.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 jx> pietų; nuo 3 iki 7 vakare. Nedalioms ir Šventadieniais nuo 10 tik iki 12
RODĄ DYKAI!

Mll.SU
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