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Karė Maskolijos su Japo
nija.

. Pereitų sanvaitę maskolius 
Azijoj pasiekė labai didelis 
nepasisekimas ant jūrių prie 
Porto Arthuro. Čia pražu
vo geriausias maskoliškas ka
riškas laivas ,.PetropavIovsk” 
ir kitas mažesnis „Bezstraš- 
ny”. Iš buvusių ant laivų 
kareivių išgelbėjo labai ma
žai. Ant laivo Ppteopav- 
lovsk buvo visas štabas admi
rolo Makarovo. Visi geriau
si maskoliškos laivynės ofi
cierai i? patsai Makarov pra
žuvo; pražuvo tei(K)8gi pagar
sėjęs visame sviete geriausias 
maskoliškas mūšių tepliorius 
Vereščagin, kuris {>ernai su 
savo abrozais buvo ir Chica- 
goj. Kaip ta visa inaskolins 
pasiekusi nelaimė 
tikrai dar ir dabar 
žino, kadangi visi 
viršaus pražuvusio 
ei erai pražuvo, nėra kam pa
sakyti. Japoniečiai sako, 
kad jiems pasisekė, nematant, 
ant įėjimo į portų padėt: mi
nas. Tų atlikę, jie mažame 
skaitliuje laivų prisiartino 
prie porto, šaukdami masko
liškų ląivynę į mūšį. Maka
rov, pamatęs, kad japoniškų 
laivų yra ne daug, su savai
siais išplaukė priešais. Ja
poniški laivai greitai traukė
si, o maskoliški juos vijo. 
Tuom tarpu didesnė japoniš- 

vyw dalis buvo pa
slėpta už pakrančių salų. Ta 
norėjo maskoliškiems laivams 
perkirsti sugrįžimo kelių. Pa
matęs pavojų Makarov. leido
si su savo laivais bėgti atgal 
į portų. paliko net torpedų 
gaudytojų ,,Bezstrašny ’, ku
rį japoniečiai paskandino, o 
du kitu karišku laivu drūčiai 
pagadino. Makarovui tei
posgi nepasisekė su laivu 
,,Petropavlovsk” sugrįžti į 
portų: laivas užbėgo ant mi
nos, kurios expliozija išardė 
laivų "ir jis į dvi rainuti pa
skendo. Prie to 700 žmonių 
prigėrė, ar gal expliozijos li
kosi užmušti, tame skaitliuje 
ir admirolas Makarov. Kiti 
tvirtina, jog Makarov, pama
tęs, kad negali išgelbėti lai
vo, pats nusižudė. Buvę ant 
augštotinio tiltelio expliozijos 
likosi į jūres numesti; terp 
tų buvo ir artymas caro gimi
naitis kunigaikštis Kirilas: jį 
gana sunkiai apdegintų iš 
vandens ištraukė. Ią viso iš
gelbėjo nuo Petropavlovsko 
33 žmones, o tame 5 oficie- 
rus.

Maskoliai iš pradžių garsi
no, buk „Petropavlovsk”, 
bėgdamas į portų, užbėgo ant 
locnų minų. Toliau aiškino, 
buk japoniečiai jį išardė su 
pagelba povandeninių torpe
dinių laivų; maskoliai visai 
nežinojo, kad japoniečiai to
kius laivus turi. Katra pu 
se teisingai priežastis pražu
vimo Makarovo ir' laivo Pet- 
ropavlovsk paduoda, nežinia. 
Londono laikraščiai neužgi
na, kad japoniečiai pasidirb
dino kelis povandeninius lai
vus, o kelis dar dirbdina, po
rų jų užsteliavo Amerikos 
dirbtuvėse. Maskoliai nu
žiūri, kad tokius laivus japo
niečiams suteikia Anglija ir 
už tai labai pyksta ant angli- 
jonų.

Paskutiniai maskolių nepa
sisekimai labai didelį įspūdį 
padarė ne vien Maskolijoj, 
bet ir užrubežiuose, kur ^las- 
kolijų laikė už galingiausių 
ant svieto viešpatystę, o tuom 
tarpu pasirodo, kad ji yra 
,,milžinu ant molinių kojų”. 
Ant persitikrinimo apie tai

atsitiko, 
nieks ne
buvę ant 
laivo ofi-

reikėjo mat tik drųsos ir to- no laikraščiai garsina, buk 
kių drųsų parodė Japonija, pats jenerolas Kuropatkin, 
Caras, išgirdęs apie nelaimę, atkakęs ant vietos, kalba jau 
verkė, nors už jų didžiausias kitaip, negu kalbėjo būdamas 
atsakymas puola ant jo pa Peterburge, kur į pusę metų 
ties. Caras išleido atsiliepi
mus, kuriuose bajorus, urėd- 
niūkūs ir ūkininkus kalbina 
pačėdžiai gyventi, kadangi 
jų pinigų gal randas {išreika
lauti ant karės vedimo. Laik
raščiai praneša, buk caras no
ri visus savo privatiškus ka
pitalus, sudėtus užrubežių 
bankuose, iš viso 800 milijo
nų rublių atimti iš bankų ir 
be palukų paskolinti tautai 
ant karės vedimo. Tas tur
būt yra išmislu. Caras juk 
numano, kad jeigu dabarti
nėj karėj Maskolijh butų per
galėta, carų išvytų locni jia- 
valdiniai, nuo išvijimo ne iš
gelbėtų nė tie 800 milijonų 
rublių, kurių, 
į nelaimę įstumta 
neatiduotų. Kų 
veiktų be pinigų, 
mokėdamas? Ant duonos už 1 
dirbti neįstengtų; be sosto ir ] 
draugai nešelptų.

14 ir 15 d. balandžio ja {ki
niečiai vėl bombardavo Portu | 
Arthuro ir kaip anglijonai 
sako, porte stovinti'maskoliš- ' 
ki laivai „vėl keli ta{io paga- 
dyti ir buk dabar maskoliai i 
čia neturi tinkančių į mušius < 
kariškų laivų. Buk japonie- 
čiams dabar galutinai pasise
kė uždaryti maskoliškų kariš
kų Saivynę Porte Arthuro 
teip, kad nė dar galinti, ne
galės jau išeiti iš porto. To
dėl dabar': gabenimas karei
vių, maisto, ginklų ir amuni
cijos japoniečiams ant Azijos 
sausžemio maskolių negal but 
stabdomas. - Maskoliški ka
riški laivai nė iš Porto Arthu
ro, nė iš Vladivostoko ne iš
drįs jau išplaukti. Ir apie 
siuntimų kariškų laivų iš Bal
tike ir Juodųjų jūrių jau 
maskoliai paliovė kalbėję; 
kol nepasidirbdįs daugiau 
naujų laivų, maskoliai senų, 
turbut, neišdrįs siųsti į Azi- 
M

Vietoj pražuvusio Makaro- 
vo, viršininku kariškos laivy
nės Azijoj caras paskyrė vir
šininkų kariškos laivynės ant 
Juodųjų jūrių, admirolų 
Skridovų; kol tas neatvažiuos 
ant vietos, viršininku masko
liškos laivynės Azijoj bus 
tuom tarpu admirolas Alek- 
siejev. Caras visų kaltę už 
karę ir nepasisekimus kraują 
ant sprando Aleksiejevo, 
tuom tarpu pats kalčiausias: 
pats davė Aleksiejevui tokių 
valdžių kaipi neprigulmingam 
valdonui; iš to Aleksiuje v ir 
naudojosi; tų patį butų daręs 
ir kitas Aleksiejevo vietoj. 
Caras norėjo Aleksiejevų at
šaukti iš Azijos, bet jį per
kalbėjo to dabar nedaryti.

Už paškutinius nepasise
kimus ir už visų karę gyven
tojai kaltina randų. Charko
ve buvo smarkios priešingos 
randui, visai ne patriotiškos 
demonstracijos. Dėl tų de
monstracijų randas mieste už
darė mokyklas, net kelias 
dirbtuves, kadangi mat de
monstracijose dalyvavo dau
giausiai darbininkų ir besi
mokinančios jaunuomenės. 
Randas bijosi pasikėlimo 
žmonių; jo šnipai smarkiai 
darbuojasi, ypač saugiai da
boja ateinančius iš užrubežių 
laiškus, labiausiai laiškus 
pas kareivius rašytus. Mat 
pradeda jau neužsitikėti ir 
locniems kareiviams, ant ku
rių durtuvų remiasi caro so
stas.

Ant sausžemio nieko svar
besnio neatsitiko, iš Korėjos 
ir Mandžurijos ateina prieš
taraujančios žinios. Londo-

žadėjo visus. išlipusius aut 
sausžemio japoniečiuB nuvyti 
į jūres, kur iiui turės priger
ti. Dabar jau sako, kad šį
met nesitiki nieko svarbaus 
nuveikti, karė užsitrauksian
ti ant čielų metų eilių. Vo
kiški laikraščiai talpina 
straipsnius gerai pažįstančių 
Siberijos geležinkelį ir Mau
dau rijų. Pagal tuos straip
snius: iki šiol maskoliai neį
stengė į Mandžurijų perga
benti daugiau kaip 175000 
kareivių ir tiems negalima 
pakaktinai maisto parūpinti. 
Kuropatkin pats dabar rody- 
ja apleisti Portu Arthuro ir 
kareivius iš jo pergabenti į 
Mandžurijų. Į Portu Arthu
ro jau nuo kelių dienų neat
eina trukiai su maistu. Mas
koliai sako, kad geležinkelis 
tvanų likosi {lagadytas; gal 
prie pagadinimo prisidėjo ir 
japoniečiai.

Pereitų sanvaitę laikraščiai 
garsino, buk japoniečiai tar
pe Porto Arthuro ir New 
Chwango stengėsi išsodyti 
12000 savo kareivių. Pasi
slėpę maskoliai iš syk nestab
dė, tik {taškui iš 
užpuolė, išmušė 
niečių, privertė 
ant laivų; buk 
tame mūšyje nužudė daug ka- 
uuolių. Maskoliškas raudas 
vienog tos žinios nejtatvirti- 
na. o jis juk stengtųsi pasi
girti, kad uždengti didelį ne
pasisekimų ant Jūrių. Rei
kia todėl žinių apie didesnį 
mūšį laikyti už laikraščių iš- 
mišių. Prie upės Yalu buvo 
keli maži susirėmimai, bet 
Jie ant bėgio karės nieko ne- 
sveria.

Nuo tirpstančių sniegų že
mė permirko, kareiviai pa
prastais keliais negali pervež
ti nė kanuolių, nė vežimų su 
amunicija ir maisto produk
tais. Netikę keliai stabdo ir 
japoniečių ėjimų pryšakin; ir 
Jie laukia, kol keliai išdžius. 
Rando laikraščiai vienog pra
neša, buk Widju aplinkinėse 
yra jau su viršum 90000 Ja
poniečių. Tuose kraštuose 
reikia laukti didesnio susirė
mimo, Jeigu maskoliai stos į 
mūšį. Jie stos į mūšį tik tų- 
syk,Jeigu jausis, kad gali Ja- 
poniečius sumušti. Jeigu 
didesniame mūšyje maskoliai 
taptų sumušti, tųsyk jau nė 
jokia pajiega nesulaikys chi- 
niškų jenerolų atvirai stoti 
Japonijos pusėj. Visa ge
riausia Chinų kari u menė su
traukta ant Mandžurijos ir 
Mongolijos rubežių; chiniški 
jenerolai Jau dabar ne paiso 
ant maskolių protestų. Jei
gu chiniški kareiviai ir ne ge
riausi, bet ir Jie gali padėti 
Japonijai. . Japoniečiai pri- 

i stato chiniečiams gerus gin- 
i klus ir mokina kareivius; to

kiu budu eiles geresnių chi- 
niškų kareivių galima bus 

> nuolatai papildyti naujais ja
poniškų oficierų išmokytais. 
Žmonių chinams netrūksta, 

• trūksta jiems . vien karei
viško mokslo ir gerų ginklų.

Laikraščiai laikas nuo lai
ko rašo, kad caras J ieško pa
šalinių taikintojų, kad Jie pa
dėtų užbaigti karę. Nežinia 
tik, ant kokių išlygų Jis nori 
susitaikyti. Matyt vienog, 
kad caras supranta savo pa
dėjimų ir bijosi pasekmių ka

Jau apie ryšj iš Prancūzijos, 
Maskolijos ir Anglijos prieš 
kitas Liūtas, ypač prieš Vo
kietijų. Iš tikro maskoliškų 
laikraščių daugumas po pa 
škutiniam susitaikymui An
glijos su Prancūzija liovėsi 
siundymų ant Anglijos;) o 
maskoliškiems lai kraščiams
randas duoda n u rody m p h, 
ant ko Jie gali siundytu o 
ant ko ne. Už tai nuo to 
laiko smarkiau užsipuola ant 
Vokietijos. Tas vienog dar 
nerodo, kad iš Prancūzijos. 
Anglijos ir Maskolijos butų 
jau padarytas ryšis, bet ma
tyt. kad su Prancūzijos pa- 
gelba Mas k oi i ja tikisi dabar
tinėj karėj iš Anglijos netu
rėti priešo, tikisi, kad Pran
cūzijai pasiseks prikalbėti 
Angliju dabartinėj karėj ne 
kenkti Maskolijai. Pradžioj 
karės maskoliški laikraščiai 
visaip siundė ant Anglijos, 
bet neužkabinėjo Vokietijos; 
dabar daro atbulai. Reikia 
todėl manyti, kad Markolija 
ko svarbaus reikalavo nuo 
Vokietijos, liet tojė atsisakė 
išpildyti reikalavimų. Užtai 
ir {>aliepta laikraščiams siun
dyti ant Vokietijos. Gal but, 
kad caras tikisi su Anglijos 
pagelba. be didelių kaštų, su
sitaikyti su Jajtonija.

V’o kieti Jos ciecorius via dar 
važinėja po Italijų. Jis nori 
susitikti su Prancūzijos pre
zidentu ir {>er savo pasiunti
nį Paryžiuj stengiasi prezi-

*ti Maskolijos ir Austrijos už
manytas reformas Macedoni- 
joj, bet jis, įsipainiojus į karę 
Maskolijai, daro visokius 
trukdymus, dėl kurių tūli pa
skirti organizatoriais žandar
merijos Macedonljoj svetimų 
kraštų oficierai iškeliavo na
mon. Macedouiškų pas i ke
lelių vadovas apreiškė, jog 
dabar neatnaujįs pasikėlimo, 
kadangi ir be to svetimi ga
lės persitikrinti, kart Austri
jos ir Maskolijos užmanytos 
reformos negalės būt įvestos. 
Maskoliški laikraščiai rašo, 
buk Japonijos |>asiuntinys 
kalbina sultanų visokiais bu
rtai stabdyti Maskolijos mie- 
rius.

Iš Vilniaus.
Vilniaus gubernijoj 

valdžios įveda registravimų 
arkliavagių. Mat su tuom 
tikisi sumažinti arklių vagy- 
s ta s. Registravimas vienog 
arkliavagių neišnaikįs. Ap
sunkinimui vogimo arklių, 
rodosi, daug geresnis kelias — 
įvesti arklių metrikus, kaip 
tai yra vakarinėj Europoj. 
Gero ir naudingo nuo vaka
rinės Europos kvailos Masko- 
lijoe valdžios mokytieji neno 
ri; Įjačics gi valdžios išdavi- 
nė j a savo neišmintingus |»a- 
Aradyjimus.
$ Prie Vilniaus pirmos gini-

iždo ministerijų ir sudėti rei
kalingus pinigus, skolinant 
po 100-500 rublių, kol susi
rinks reikalinga suma.

Maskoliškas pačtas išdavė 
partavadyjlmų, kad laiškai 
kareiviams ant karės lauko 
butų siuntinėjami per pačtų 
dykai. Reikia ant kofierto1 
parašyti, kad laiškas paskir- i 
tas kareiviui Mandžurijoj, 
parašyti vardų ir pravardę, 
kokiame regimente tarnauja 
kareivis, kokioj rotoj. Laiš
kai ne kareiviams turi būti; 
apmokėti teip kaip ir kitur. ■ 
Žinoma, laiškus kareiviams 
dykai siunčia tik maskoliškas • 
pačtas, iš užrubežių neapmo
kėtų siųsti negalima.

Maskoliška arklių augini
mo užveizda, ant pagerinimo 
Lietuvoj arklių veislių, užlai
ko Vilniuje žemiškų arkliny- 
čių su eržilais. Kas metų Vil
niaus ir Kauno gubernijose 
nuo tų eržilų kumelės atveda 
jai 2000 geresnių veislių ku
meliukų. Nejiaisant vienog 
ant to, Lietuvoj arkliai ne ge
riausi nevien pas ūkininkus, 
bet ir pas dvarponius; ap
skritai imant, vien tūluose 
į kviečiuose Grodno ir Minsko 
gubernijų arkliai geresni ir 
pas ūkininkus, negu, {taveik- 
slan, pas dvarponius 
Vilniaus gubernijos. Ant 
patraukimo prie geresnių 
veislių arklių auginimo, ar
klių užveizda šiuose metuose 
parengs tūluose miestuose
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Neseniai maskolius Belous 
parengė Slonime didelę mie
lių dirbtuvę.

Iš Baltstogė*, Garino g.
Baltstogėj maskoliški urėd- 

ninkai baudė išleidinėti laik
raštį po vardu „Belostocky 
Vestnik”, bet Jis neilgai gy
vavo, užbaigė savo amžį visai 
negražiai: redaktorius jo, 
Vasiljev, pasisavinęs kiek 
rando pinigų, išdūmė į užru- 
bežius. Laikraštis buvo iš 
veislės maskoliškų fanatiškų.

Iš Lietuviško Minsko.
Minsko žemdarbių draugy

stė nutarė siųsti kareiviams 
ant karės lauko už 1000 rub
lių džiovintų vaisių. Toje 
draugystė turi dabar su vir 
šum 600sąnarių. Įplaukimų 
{įereituoee metuose turėjo 
14813 rubl., o išleidimų 
14545 rubl.

Pavasari* Lietuvoj.
Kaip garsina profesorius 

Kaigorodov, pavasaris Lietu
voj šįmet atėjo gana anksti: 
Suvalkų gubernijoj bitys iš 
avilių į darbų išlėkė 14 d. ko
vo (pagal Amerikoj vartoja
mų kalendorių); 15 d. kovo 
parlėkė laukinės žųsys, 18 d. 
pasirodė lauke {^vasarinės 
musės (Amerikoj jų dar iki 
šiol nematyt); nuo to laiko 
gieda vyturiai. 20 d. kovo 
Panevėžio pavietyj skruzdė- 
1 ynuose pradėjo dirbti skruz
dėlės. ,

tokio susivažiavimo. Pran
cūzijos rando laikraščiai gar
sinu, jog apie susitikimų nie
ko nežino. Tas užsigynimas 
vienog rodo vien, kad besita
riančios pusės dar nieko 
kio uenutarė galutinai.

Pietinė Azija.
Pereituose metuose H Olan

dija pergalėjo savo valdyboj 
Sumatroj svarbiausių priešų, 
sultanų Atčino. Sultanas 
pasidavė Holandijos val
džioms ir visi tikėjo, kad ka
rė, kuri čia traukėsi nuo ke
lių dešimtmečių, ant galo (tą
si baigė ir ant tos gražios, 
vaisingos salo? išsi viešpataus 
tvarka. Ne ilgai vienog At
čino sultanas klausė Hoian- 
dijos gubernatoriaus. Da
bar Jis vėl {msikėlė, surinko 
aplink savę kelis, o kaip kiti 
sako, net keliolikų tūkstančių 
narsių, su gerais ginklais 
šalininkų ir pradėjo karę su 
Holandija iš naujo. Buvo 
Jau gana smarkus susirėmi
mas terp atčiniečių ir Holan- 
dijos kareivių; mūšyje krito 
net keli -šimtai atčiniečių. 
Tuom vienog Jie dar ne tapo 
pergalėti. Kraštas Jų sun
kiai prieinamas; be pastipri
nimo į Atčino girias Holan- 
dijos kareiviai,‘kurių daugu
mas čia susideda iš susirinku
sių iš viso svieto pasisamdžiu
sių liuosnorių, nedrįsta eiti.

Tibetonai dar kartų bandė 
užstoti kelių traukiantiems į 
Lhassų anglijonams, bet liko
si vėl sumušti. Anglijos ran
das daleido Indijų karaliaus 
vietininkui siųsti į Tibetu 
daugiau kareivių iš indiškos 
armijos. Daugumas lamų 
(valdančių kraštų kunigų) no
ri pradėti tarybas su Anglija, 
priimti Jos reikalavimus, ne
sutinka ant to vien augščiau- 
sias kunigas vadinamas Dalai 
-Lama, gyvenantis mieste 
Lhassa.

Balkanų pussalis.
Ant Balkanų pussalio po 

senovei, tvarkos nėra. Alba- 
niečiai neklauso sultano gu
bernatoriaus; apstojo jį jo 
rūme.

Nors sultanas ir sutiko įve-

bančios sti|iendijoe: 1 stipen- 1 
dija iš užrašo Jono ir Apolio- 
nijos Znosko, 1 iš užrašo ku- ' 
nigo J u nd žilo ir 2 iš užrašo 1 
grafo Valickio neturtingiems 
giminėms užrašytojo; 1 sti
pendija iš užrašo Semiot Po- 
ločanskio, 2 Čiževskio.

Jegužio mėnesyj, teip kaip 
kitais metais, Vilniuje atsi
bus arklių lenktynės. Lenk
tynių dienų bus 10. Reikia 
mat Lietuvos dvarponiams 
suteikti progų išleisti darbi
ninkų rankomis uždirbtus pi
nigus.

27 d. kovo Vilniuje, ant 
priemiesčio Antokoliaus, pn. 
129, likosi paplautas savinin
kas kromelio Gruenberg, Jo 
30 metų pati ir 15 tarnaitė; 
ant {laskutinės dar niekšų 
žmogžudžių atliktas biaurus 
darbas. Gruenberg dar tu
rėjo 10 metų augintinį, su 
kuriuom, nežinia kas atsitiko: 
ar teiposgi likosi nužudytas, 
ar gal Jo nebuvo namieje. 
Žmogžudžiai, atlikę savo dar
bų, uždegė namus, bet ugnį 
užtėmijo kareiviai ir atbėgę, 
greitai užgesino. Užmuštų 
kūnai buvo aplieti su kerosi- 
nu.

Per sanvaitę nuo 14-22 d. 
kovo Vilniuje apsirgo viso
kioms limpančioms ligoms 
žmonių : šlakuotoms šiltinėms 
12, pilvinėms šiltinėms 8, 
rauplėms 1, tymais 14, rože 
2.

Vilniaus žydų kahalas pa
skyrė ant karės su Japonija 
4000 rubl., iš to: 1500 ant 
sužeistų kareivių. 1500 rubl. 
ant sušelpimo kareivių šeimy
nų ir 1000 rubl. ant audruti- 
nimo maskoliškos laivynės.

Vilniaus blaivystės komite
tas norėjo mieste pastatyti 
liaudės rūmų. Pastatymas 
rūmo kaštuos 125000 rubl. 
Iždo ministerija vienog atsi
sakė dėl karės su Japonija, 
duoti reikalingus pinigus, už
manė, kad rūmų pastatytų 
savo kaštais koks turtingas 

' kontraktorius, o iždas kaš
tus išmokės po karei su 5% 
palukų ant metų. Blaivystės 

» komitetas todėl atsišaukė 
prie turtingų miesto gyven
tojų su prašymu užvaduoti
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parodas, ant kurių geresnių 
veislių augintojams bus da
linamos dovanos pinigais, 
medaliais ir pagyrimo laiš
kais.

Iš Vilniaus gubernijos.
Vilniaus gubernijoj, ypač 

kaime Leskovo, Vilniaus pa
vietyj, visame plote terp 
Vileikos ir Vilniaus, teipos- 
gi Vilniaus priemiestyj Po- 
plavuoee siaučia gana smar
kiai šlakuotosios šiltinės.

Urėdai žemiškų načelnin- 
kų Vilniaus gub.

Žemiškų načeluinku kan
celiarijos Vilniaus pavietyj 
yra sekančiose vietose: kance
liarija 1 dalies žemiško načel- 
ninko yra dvare Buividziš- 
kiuose, Riešanų valščiuje; 
2 dalies, ant priemiesčio An- 
tokoliaus Vilniuje, namuose 
Konopackio 3 dalies — dvare 
Kozlowo — Meduiki, Šumsku 
valsčiaus, 4 dalies, dvare Ba
jorėliuose; 5 dalies — dvare 
Karei viškiuose, Bistricos Vai
čiuje. 6 dalies — Meišago- 
loj. 7 dalies — dvare Vep- 
še. 8 dalies — Giedraičiuo-

Ugniagesių -sargybos.
Šiuose metuose Lietuvoj 

susitvėrė liuosnorių u gn a ge
nių sargybos: H oi ša nuošė, 
Vilniaus gubernijoj ir Vilki
joj, Kauno gub. Y'ra vienog 
Lietuvoj daug didesnių mie
stų ir miestelių neturinčių 
ugnagesių, nors jie, sugru
stuose, su medinėms trioboms 
Lietuvos miestuose labai rei
kalingi.

Iš Kauno.
Maskoliška vidaus ministe

rija daleido šįmet parengti 
Kauno gubernijoj žembirby- 
stės ir naminės ūkės parodas 
sekančiose vietose: Panevė- 
žyj, gegužio mėnesyj, daleista 
Kauno žemdirbystės draugy
stei parengti parodų gyvulių, 
naminių išdirbimų ir ukinin- 
kystės. Raseiniuose daleista 
įiarengti parodų arklių ir ra
guotų galvijų; parengs jų Ra
seinių žemdirbystės draugy
stė. Iki metų pabaigai gal 
gaus daleidimų rengti paro
das ir kitur; atsišaukimų su 
prašymu daleidimo paduota 
daugiau. -

Iš Prūsų Lietuvos.
Kaip paduoda „Tilžės Nau 

ja Lietuviška Ceitunga”, aut 
jomarko įjTilžę atgabeno sa
vo vertų 240 Mrk. arklį ran- 
dauninkas Kruševskis. Čia 
su juom arklį suderėjo du 
vyriškiai, kurie žadėjo pini
gus užmokėti vienoje karče
moje ir paėmė arklio raštus. 
Nuvažiavus į paskirtų vietų, 
vienas iš pirkėjų užsteliavo 
magaryčias, o kitas .išėjo 
laukan neva arklio daboti. 
Kadangi laukimas magary
čių ilgai traukėsi, Kruševskis 
išėjo laukan pažiūrėti, bet 
vietoj savo arklio, rado pri
rištų senų, niekam netikusį, 
kurį prigautas žmogus čia 
jau ir pardavė už 25 Mrk.

Du liuosininkai, prie žuvių 
turgaus Tilžėj, atplaukę vai-' 
čia Nemunu, norėjo anT‘ lėdo 
užšokti. Vienas iš Huoei- 
ninku, 25 metų Jons Ratilius 
įpuolė į vandenį ir nusken- 

šįmet einasi medžių preKuJams do; Į0Įdr““«',’’v^.den‘iS’ M 
lentų piovinyčiome, geležio- posg. įpuolė bst
keliu darbininkams. tam pasisekė i.^igelbeti.

Iš Grodno (Garteno).
Grodno gyventojai nuo se

niai stengiasi nuo rando iš
melsti, 
rengta 
tas iki 
niai į 
miesto 
greitesnės rando decizijos. i 
Gyventojai pasižada sudėti 
didesnę dalį reikalingų aut 
užlaikymo mokyklos pinigų. 
Be abejonės randas prašymo 
neišpildįs, atsisakymų teisįs 
užgimusia kare, ant kurios 
reikalingi randui pinigai.

- t * .j

Iš Slonimo, Garteno gub. 
• Čianykštis žydiškas kaba

las paskyrė 2000 rubl. ant 
naudos maskoliško Raudono
jo Kryžiaus Dr-tės. Po ka
rei randas naujoms skriau
doms užmokės žydams už jų 
aukas ant karės reikalų.

Karė atsiliepia čia žymiai 
ant pramonės, yi>ač prastai 
šįmet einasi medžių prekėjams 
i J ‘ -kelių darbininkams.

Ūkininkė Ona Delkienė iš 
Kalenu, sugriebta prie gabe
nimo mėsos iš Maskolijos 
stengėsi muitininkų papirkti. 
Budas už tai jų nusprendė 
ant 20 Markių bausmės.

Kelnerė Beria Plidziunikė* 
tarnaudama Gumbinėj, nuo 
savo darbdavio nėščia pasto
jo. Lžgimus vaikui, |>aėmu- 
si jį už kojų, kelis kartus 
trenkė galvutę į lovų ir už
mušė. Užtai stirtas vaikžudę 
nusprendė ant trijų metų ka
lėjimo. O ant ko nm-prendA 
užmušto vaiko tėvų?

Ant jaučių turgaus Y’sru- 
tyj už menkesnius < jaučius 
mokėjo įx) 26-28 Mrk. už 
centnerį sunkumo, už gere
snius po 28-30 Mrk., o už ge
riausius po 32 Mrk.

Ties kaimu Rudžiais, Nau
miesčio pavietyj, einant per 
rubežių grįžtantiems iš Ame
rikos išeiviams, užpuolė ant, 
jų maskoliški rubežiaus sar
gai. Kadangi išeiviai neno
rėjo sustoti, tai sargai pradė
jo šaudyti. Du išeiviai liko
si nušauti, o du kitu sargai 
sulaikė: trečiam pasisekė per 
rubežių perbėgti atgal į Prū
sų pusę.

Karaliaučiuj.į Sheflerio asr 
liūnų atėjo: aptiekoriaus pa- 
gelbininkas Dilia ir spyninin- 
kas Bruck ir paprašė gerti. 
Pilant gėrimų, saliuninkas iš
girdo du šuviu. Atsisukęs, 
pamatė abudu svečiu jau ne
gyvu ant grindų. Aptieko- 
rius pirmiausiai nušovė savo 
draugų, o paskui pats per^ 

liovė.
4 Klaipedojatsibuvo Lietuviu 

susivažiavimas apkalbėjimui 
reikalo sutverti draugystę 
pastatymui blaivystės namų.

Ant arklių jomarko Piktu
pėnuose už gerus arklius mo
kėjo po 400 markių.

21 <1. kovo, kaime Nausė
dų oee, netoli Klaipėdos, su
degė tvartai ir kluonai ūki
ninko Tiegrio. Sudegė tei- 
posgi 25 vežimai dobilų.

Kaime Grabupiuose, ūki
ninkas Jokūbe Pučka ant kie
mo sušalo. Jis buvo su sū
num maskoliškoj rubežiaus 
pusėj malkų jiarsivežti. Per
važiavus rubežių, leido sum| 
važiuoti, o j>ats pėkščias ėjo 
namon, bet neparėjo. Tik 
ant rytojaus pati rado jį ne
gyvų ant kiemo. Jis mat, ei
damas namon. įpuolė į grabų 
ir peršlapo; oras buvo šaltas, 
tai peršalo ir neįstengė na
mon pareiti.

Klaipėdos paviečio kaštais 
bus padirbtas naujas puan
tas nuo Denvečių į Baukšt- 
brueckį. Ant to pavietis 
gaus 10400 Markių pašelpoa 
iš provincijos iždo.

Kaime Pagrymuose, Šilo- 
karčemos pav., pati butelnin- 
ko Bermo išėjo galvijų šerti, 
bute liko maži vaikai. 3 me
tų sūnūs priėjo per arti prie 
besi kūrinančio {>ečiaus, nuo 
karščio užsidegė drabužiai. 
Kol atbėgusi iš tvarto motina 
ugnį užgesino, vaikas teip 
sunkiai apdegė, kad nuo 
ant rytojaus pasimirė.

Tikrosios Dainos. Dideliai nau
dingo*, surinktos isz daugelio 
rasEtu. Sutaisė ir savo kasztn 
iszleidoJ. D. Chicago. Iii. 1004 
m., 32 pusi.

Telpa Čia 10 dainų. IŠ jų tik 
tos geros, jeigu jų kalbos ir rašy
bos ne pagadino prie statymo 
spaustuvė, kurios perspaudintos 
iš laikraščių; patalpintų dar kitur 
ne patilpusių ir kalba ir rašyba 
netikusi, ypač visai klaidžiai padė
ti raštiški ženklai: pagal knygutės 
autoriaus nuomonę rodosi tie žen
klai ne turi nė jokios svarbos, 
tuom tarpu tas yra labai svarbiu. 
Gaila, kad dainų rinkėjas ne pasi- 
ganėdino perspaudinimu kitų per
taisytų; tuom būt daug geriau pa
daręs, dabar gi patalpino daug to
kių dainų, turbut ant parodymo, 
kokios dainos būti negali.
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Isz Amerikos
šūdas ant utyczto*.

Brooklyn, N. Y. Neseniai su
džia Dooley perkratinėjo čia vieną 
provą ne sude, bet ant ulyčios. 
Mat viena pašaukta į sūdą sena 
moteriškė teip apsilpo, kad tro
pais į sūdo kambarį ne galėjo už
lipti. Sudžiai ne liko nieko dau
giau daryti, kaip nusileisti ant uly
čios ir ten provą perkratinėti. 
Sūdai ant ulyČių, medžių pavėsyj 
tankiai atsibūva. Turkijcj, Per
sijoj ir kituose rytiniuose kraštuo
se sudžios išduoda nusprendimus; 
ant lauko nusidėjimus perkra- 
tinėdavo seniai ir Europoj.

likosi ant vietos užmuštas, pečku- 
rys mirtinai sužeistas, o du gele
žinkelio tarnai sužeisti sunkiai, 
nors ne mirtinai.

Allenton, Pa. Netoli Macan- 
gu, geležinkelio trūkis pervažiavo 
ir sudraskė 40 metų Jurgį Clauser 
ir 15 ir 17 metų dvi mergini. Jie 
ėjo iš bažnyčios namon geležinke
lio šėnims, ir nematė atbėgančio 
trūkio.

r Chicago, III. 400 darbinin
kų Lyon & Healy pianų dirbtuvių 
pakėlė štraiką, kadangi darbdaviai 
atsisakė pilnai atnaujinti senus su 

Nelaime ant Amerikos kariuko darbininkais kontraktus.
laivo. I

Pensacola, Fla. Laike šaudy- 
tno ant Amerikos kariško laivo 
„Missouri” truko viena didelė ka- 
nuolė. Expliozijos penki oficierai 
ir 28 jurininkai likosi užmušti, o 
daug tapo sužeistų, iš jų du nega
li būt išgydyti,tie turės mirti. Su- j 
trukusi kanuolė uždegė 2000 sva- Į 
rų parako. Be abejonės butų už- Į maj jerp kontraktorių ir darbinin 
sidegęs ir parakas esantis laivo ; 
apačioj, bet ant prisakymo kapito
no į apačią laivo įleido vandenį ir Į 
tokiu budu išgelbėjo laivą nuo vi
siško išardymo.

Skalbinyčių vežėjai susitaikė su 
darbdaviais ir tokiu budu rengiamas 
Straikas likosi prašalintas. Vežė
jai gaus nuo dabar po 15 dol. ant 
šanvaitės; jų pagelbininkai po 13 
dol.; vežėjai turinti savo vežimus 
ir arklius turi gaut 40% daugiau.

Prie tūlų naujai statomų didelių 
triobų Chicagoj užgimė nesutiki-

* Chicago, III. Suštraikavo 
darbininkai Swifto galvijų piovi- 
nyčių, iš viso apie 4000 žmonių. 
Suštraikuos teiposgi darbininkai

Valdžion platina anarchiją ' tos pačios kompanijos piovinyčių: 
Coloradoj. j Kansas City, East St. Louis, St.

Sudžia Stevens išdavė prisaky-j |oseph,Mq., South Omaha, Nebr., 
I St. Paul, Min., ir Port Wayne, 
Ind.

Mašinistai Santa Fe geležinkelio 
sugrįžo prie darbo ant senų išly
gų-

Suštraikavo stalioriai pianų 
dirbtuvėse Fayette S. Cable piano 
Co., kadangi kompanija ne sutin
ka prašalinti nuo darbo ne prigu
linčius į uniją darbininkus.

1 Mineapolis, Min. Savinin
kai čianykščių malūnų nutarė už
daryti malūnus, kadangi dėl dide
lių pervežimo kaštų, jų miltai ne 
gali išlaikyti konkurencijos su 
malūnais vidurinių ir rytinių štetų. 
Per uždarymą malūnų daug darbi
ninkų atsiras be darbo.

1 Chadwick, Pa. Čianykščiose 
anglių kastynėse, kuriose dėl bai
sios expliozijos 25 d. sausio pasi
liovė darbai, dabar vėl pradėjo 
dirbti.

c Montpeler, Vt. - Suštraika
vo čia 1800 akmenų skaldytojų.

mą suareštuoti milicijos jenerolą 
Bell, ir kapitoną Wells, bet gu
bernatorius uždraudė šerifui tą pa
daryti. Sudžia nusprendė, kad 
patsai šteto Colorados gubernato
rius ir milicija platina anarchiją, 
prisideda prie išsiviešpatavimo 
tokių jau sanlygų, kokios yra pie
tinėj Amerikoj.

Kaulai priesztvaninio driežo.
Enid, Okla. Netoli nuo čia, 

kapitonas Monk užtiko pilną skele
tą milžiniško prieštvaninio driežo. 
Kantai buvo pieskos užnešti. Kaip 
pasakoja kapitonas Monk, tasai

- milžiniškas driežas turėjo 135 pė
das ilgio ir 25 pėdas augščio, svė
rė 60 tonų. Pagal mokslinčių nuo
monę,nuo laiko, kada tasai sutvė
rimas gyveno ant žemės, praėjo 
milijonas metų. v

Bandė iszardyti Lažnyezia.
Indianopolis, Ind. Netoli nuo 

čia, kalnakasių apgyventame mie
stelyj Blackburn, of the Evening 
Lights bažnyčią bandė su dmami-

padėtas po bažnyčios pamatais, 
expliodavo laike dievmaldystos. 
Žmonės persigando ir veržėsi lau
kan, bet trepai išėjimui buvo ex- 
pliozijos išardyti. Žmones šoki
nėjo per langus. Prie to 25 ypa- 
tos likosi sunkiai sužeistos.

Ilga žiema.
Milwaukee, Wis. 15 d. ba

landžio Wisconsine ir šiaurvakari
niame Michigane siautė sniego 
dargana. Aplinkinėse Green Bay 
sniegas ant lauko guli ant vienos 
pėdos storai. Tas pats yra aplin
kinėse Appleton, Eland Junction, 
Black River ir Mlnominee.

Kosciuszkos stovy ia.
Amerikos lenkai ugsima-ė pa

dovanoti Amerikai Kosciuškos 
stovylą, kuris kariavo už šito 
krašto laisvę. Kongresas pasiū
lymą priėmė ir ant pastatymo sto- 
vylos paskyrė Lafayetto • pliacių 
Washingtone, kur stovi stovylai ir 
kitų Amerikos išliuosuotojų iŠ po 
Anglijos jungo.

-----------IST
Lietu viszku dirvų.

kur atsižymėję įieško vien dolia- 
rių, o profesoriavimas jų daug ne 
duoda Mes galime i 
tik daktarus ir advokatus, o to I 
tautai ne pakanka; jau musų tech
nikai ir chemikai ir Amerikoj, kaip 
ir Europoj, turės pas svetimtau
čius pyragų jieškoti. Kalbžiny- 
sta, filiozotija, dailės mokslai Ame
rikoj stovi kur kas žemiau, negu 
Europoj, visi Amerikos muzikai, 
giesmininkai, komponistai, geresni 
tep’ oriai ir skulptoriai, yra arba 
europiečiai arba mokinęsi Euro
poj, nors speciališkų tam tikslui 
mokyklų Amerikoj yra daugiau,ne
gu reikia.

Negeistinu yra traukti ant mok
slo musų jaunuomenę į vieną vie
tą ir todėl, kad kiekvienas kraštas 
turi savo mokslo metodas; yvairu- 
mas metodų jau tuom geras, kad 
saugoja baigusius augštesnius 
mokslus nuo siauro vienpusišku- , 
mo. Ne reikia dar užmiršti, kad 
Europoj* studentai yra pirmžen- 
giai, amerikoniški gi visai ideališ
kais darbais neužsiima.

Išlavintų praktiškuose moksluo
se, taigi tuose, kurie Amerikoj 
stovi augŠČiau, ne pritruks mums, 
nors draugystės tokių ir nešelptų; 
tie mokslai patraukia ir vargšus, 
kadangi juos baigę tuojaus gali iŠ 
to mokslo pelną traukti. Dides
nės paramos reikalauja besilavi
nanti tokiuose moksluose, kurie 
reikalauja ilgesnio besilavinimo, 
kaip antai muzikoj ir kitose dailės 
šakose; teij>osgi ir kituose ne 
praktiškuose moksluose. Tie gi 
mokslai visur, net Maskolijoj, sto
vi augščiau negu Amerikoj. Ame
rikos universitetai ne išlavintų 
mums nė tokių specialistų, ‘kurie 
galėtų mums musų kalbos grama
tiką parašyti. Ir Europoj ne vi
sur tie pats mokslai ant to paties 
laipsnio stovi, net to paties krašto 
universitetuose ne kiekviename 
universitete visi mokslai lygiai 
augštai stovi: vienuose vieni ge
riau aprūpinti,kituose kiti.

Nepraktiškas,mums rodosi,reika
lavimas kontrolės ant privatiškų 
žingsnių tautos aukomis lavinamų 
vaikinų. Geresniejie, godojami 
savę greičiau atsisakys nuo pašel- 
pos, negu pastos vergu šelpėjų, 
negu daleis kam nors kiŠtiesi į 
privatiškus, šeimyniškus savo rei
kalus. Atseitų šelpti vien niekes
niuosius. Mes galime geisti kad 
musų inteligentai vestų lietuvai
tes, bet priversti ne galime. Kar
tais turintis svetimtautę moterį galį i

Iš Ntoiisrliton, Mhn.
Sudėjome >3.30 ant tautiškų

užlaikyti (vardai aukautojų ir jų

Pasarga Lietuviams.
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vių Amerikoj atsibus Shenandoah,

yra tai privatiŠkas reikalas, iš jo 
naudos pašaliniems, tautiečiams 
nėra ką džiaugtiesi, girtiesi aulau-
L“ “ .'°I"dieną

I Man rodosi,reikia iš kalno apsižiu- 
rėt, kad paskui nesigailėtumėml

musų tautai ne bus nė jokios nau
dos. Tik iš aukų ant tautiškų rei-
kalų galime džiaugtie.i, ii tokių Auglį, s< L A _ prfe jo raSoti
aukų naudą turės milijonai lietu
vių, o ne vienas koks kunigas. 
Vardai gerą darančių savo tautai' 
skambės plačiai, liks ant visados; 
pripildymas kiauro kunigo kiše
niaus tautai dar nieko gero ne at- 
gabęs, apie tai pats kunigas grei
čiau užmirš, negu išleis paaukau
tus pinigus.

B. lasulis.

ir pa-
Kaip

aukos pakvitbotos pereitame nu
mery}. Rd.). Pinigus siunčiame 
į „Lietuvos” redakciją. Paskir
stome juos teip: >2.30 paskiriame 
ant moksląeivių „Aušros” Dr-tes 
fondan ir >1.00 ant kankintinių.

Stoughtono lietuviai kas kartą 
vis labiau pradeda suprasti savo 
tautiškas pareigas. Šventė Velykų 
perėjo ramiai, be peštynių.

Atsirado ir Čia lietuviškas ex- 
presas, kuris pristatinėja į namus 
ko kas pareikalauja. 2 d. kovo 
pas vieną lietuvį nužiūrėtą,kad lai
ko paslaptą karčemą, buvo 
atėmė kiek alaus ir degtinės 
statė jį po kaucija 50 dol. 
išpuls prova, pamatysime.

Geresniejie lietuviai kalbina dė
ti aukas ant tautiškų reikalų, kaip 
antai ant kankintinių, moksląeivių 
ir tt., bet patinka ir daug priešų, 
kurie niekina gerus užmanymus. 
Tūli mano, kad kankintiniams ge
riau gyvenasi Siberijoj negu darbi
ninkams Amerikoj (o ar jie žino, 
kaip gyvena kankintiniai? Rd.); 
kiti velija dėti aukas net ant su- 
šelpimo krikščioniško caro karėj 
su Japonija. Kiti bijosi, kad tie 
sušelpti kankintiniai ir moksląei- 
viai nebūtų koki bedieviai. Kiti 
atsisako duoti auką todėl, kad iš 
aukų pats nė jokios sau naudos ne 
turi. Tie noriai aukavo ant naudos 
Brocktono lietuviško kunigo, bet 
tam išvažiavus su aukoms, ne turi 
kur nė išpažintį atljkti. Rods vi
sos tautos turi kunigus ir bažny
čias, bet kitur, pas apšviestesnias 
tautas bažnyčios yra tikroms do
ros mokykloms, kunigai yra mo
kintojais, pas mus musų kuuigai 
pavertė bažnyčias, į keiksmų vie
tą ir įnagį išnaudojimo žmonių. 
Ir pas mus bus kitaip, kaip musų 
žmonelės labiau gpsišvies.

veis-
Mu-

Iš Brooklyn, N. Y
Veisiasi terp mus visokios 

lės visuomenės skriaudėjai, 
zikantus, nuskriaudusius lietuvius,
visi jau žino. Visuomenės skriau
dėjas atsirado ir Brooklyne. Jis 
per kelis metus muilino žmonėms 
akis,kol žmonės ne nenuplėšė bar- 
vą nuo veido. Būdamas parapi
jos prezidentu ir trustisu.jis sutai
sė parapijos reikalus jiagal išnau
dotojų norą, kad pasijudinus žmo
nėms, ginančius žmonių naudą 
gali į kalėjimus sukimšti ir uždėti

lietuviai visokių pažvalgų. Ren- 
j kant delegatus į seimą, reikia ren
kamą ypatą pažinti, kad kartais ne 
išrinktume negeidžiančios musų 
tautai labo (tą, mums rodosi, visi 
žino, nors ir renkant ne visada iš
renka atsakantį delegatą. Mes 
turime gerai apsivaktuoti. Dele
gatus mes galime rinkti ne tik iŠ 
vyrų, galime rinkti ir lietuvaites: 
juk terp prigulinčių prie Susivie- 

Įnyjimo netrūksta gerų; ttiom mes 
j ir prie Susi- 

• Ivienyjimo patrauktume daugiau

Iš Waterbury, Con.
Yra Čia du muzikantų benai: padabintume seimą 

vienas tautiškas, kitas bažnytinis, vivnyjimo patraukt 
uždėtas garsaus zokoninko-denun- lietuvaičių,jos pamatytų,kad lygias 
cijanto, priešingas tautiška.njam. 8U vyrais turi tiesas Susivienyjime. 
Pereitą rudenį du vyrai, Bobinas | R. K. Darbininkas,
ir Utara kolektavo ant siutų muzi- j --------------
kantams tautiškojo beno; muzi
kantai jau net sunešiojo siutus, BlIRlnil prilktlškilili IŠrlŠli 
(svarbumas beno nesiremia ant BVBFblUS k Iii IINy III lis.
siutų. Rd.). Daugumas aukau- i Porą metų atgal Dr. Šliupas už- 
tojų aimanauja, pradeda abejoti, | manė, sujungtoms prispaustų tau- 
ar iš tikro tuodu vyrai kolektavo Į tų paJiegoms išleidinėti Amerikoj 
pinigus muzikantams ant siutų, j angliškoj kalboj Uikraštį apgyni- 
Rinkdami aukas, žadėjo pagarsin- mui prispaustų tautų ir supažin- 
ti pilną atskaitą laikraščiuose, o dinimui plataus svieto su skriau- 
iki šiol tokios atskaitos nieks ne- doms, kokias tos tautos kenčia 
matė. Priderėtų patiems muzi- nuo netikusių randų.
kantams pasirūpinti, kad atskaita žiavimo Pittsburge buvo delegatai

Ant susiva-

butų išduota. Ant galo juos vi- rusinu, lenkų ir lietuvių. Nutar- 
suomenė gali teip kaltinti, kaip | ta likosi išleidinėti angliškoj kal- 
Shenandorio muzikantus.

St. Senkus.
20 d. kovo pas musų tautietį 

Maksimavičių atsibuvo krikštynos 
jo sunaus, kuriam davė vardą 
Keistučio—Vitauto. Ant puotos 
mažai svečių buvo sukviesta, bet 
ir tie neužmiršo musų tautiškų 
reikalų, sudėjo ant jų >1.25. Pi
nigus tuos prisiunčiame į „Liet.” 
redakciją ant musų moksląeivių 
„Aušros” Dr-tės fondan.

Užmanymas rinkti aukas antįčių žmonių.
puotų yra pagirtinas; gaila, kad , Amerikoj išleidinėti laikraštį, dagi 
ne visi tą nori suprasti, yra pas I angliškoj kalboj, buvo ne praktiš- 
mus net toki, kurie net supyksta, i ku.
matydami laikraštyj pagarsintas į Amerikos įtekmė Europoj maža 
ypač nuo neprigulmingų aukas, lygiai politiška, kaip ir dvasiška, 
(tegul prigulmingi tą patį daro, o i amerikonai ne idealistai, jie here- 
pamatys ir savo aukas pagarsintas ; mia prispaustų, jeigu tame ne nu- 
laikraštyj; kamgi prigulmingiejie ta savo naudos. Jeigu žydų sker- 
apsileidžia? Rd.). i dynės Maskolijoj padarė šiokį to-

Zubrickas. kį įspūdį, tai tik per tai, kad
Amerikoj yra žydai milijonieriai

Iš Ihiųiioin, III. ir po jų įteJcme yra daug įtekmin- 
Lietuvių yra čia 3 šeimynos ir Į KU laikraščių. Bet ir ta silpna 

vienas pavienis. Matydami, kaip greitai užgeso, atsisakius

boj laikraštį ,,Freedom.” Ant 
susirinkimo lenkai orkestro} paėmė 
pirmą skripką ir ant redakto
riaus išrinko garsų lenkišką poli- 

I tikienų, mažiausiai ant to tinkan
tį Jablonskį, žinomą iš to, kad 
dėl asabiškos naudos tankiai mai
nė savo pažiūras, tikrą blagienų.

Tuojaus po susivažiavimui jau 
matyt buvo, kad iŠ užmanymo nie
ko nebus, kadangi visas darbas 
pateko į rankas visai ne atsakan- 

Pats užmanymas

Kai kuriuos iš šitų reikalavimų 
australiečiai jau pasiekė, arba bent 
iŠ dalies pasiekė. Labiausiai čia 
metasi į akį — tai tas, kad Austra
lijoj dabar jau yra įgijusios sau 
moters lygias su vyrais tiesas: pa
siekusios 21 metus, jos ne tik turi 
dabar ten lygų su vyrais rinkimo 
balsą, bet ir pačios gali buti*ly- 
giai su jais išrinktos dargi į parla
mentą. Tai yra vienintelis visoj 
musų pasaulėj kraštas, kur moters 
jau įgijo sau tokias tiesas; žinoma, 
įgijimas to neapsiėjo be kovos, bet 
vis tik galų gale įgijo. Australija 
šitam ir daugely} kitų dalykų gali 
būti mums geru pavyzdžiu; ji gal 
būt pirmutinė pasieks ir tą visuo
menės tvarką, kurios mes trokšta
me, už ką mes ir visi susipratę 
darbininkai nuolat kovojame — 
tai socijalistiŠkos visuomenės 
Karkos. Pilkis.

pamatyt, daug ko dargi galėtume 
pasimokinti.

Senesniejie Australijos gyvento- i 
jai — tai teip vadinami australie- 
liečiai arbaAustralijos murinai. Jie 
da ir iki šiol ne augštai pasikėlė, 
neturi nė savo namų, nė ūkių, 
vaikščioja pulkais po nevaisingus 
Australijos tirus iŠ vienos vietos į 
kitą, minta visokiomis šaknelėmis, 
žuvimis, paukščiais ' ir žvėrimis. 
Jie ikišiol da neišmoko nė dirvos 
apdirbinėti, nė gyvulių prisijau
kinti. Visokį jų įrankiai ir gin
klai visai menki. Neturėdami kuo 
misti, jie da iki šiol žmones ėda ir 
tankiai užmušinėja savo vaikus, 
kad jie nebūtų jiems perdidele gy
venimo našta. Pritrukę ką val
gyt, paprastai pirma užmuša vai
kus, o paskui, jei da reikia, mote
ris ir senius; jei kokiam pulke atsi
randa koks ligonis, tai jį arba pa
meta lauko viduryj, arba ir užmu
ša..

Užtai ne dyvai, kad europiečiai, 
atvykę pirmutinį kartą į šitą Šalį 
septynioliktam šimtmetyje, leng
vai ją užkariavo pabaigoje aštuo
niolikto ir devynioliktam šimtme
tyje. Dabarz\ustralija, ir daugelis ; 
netoli jos salų,yra Anglijos ranko-j 
se. Persikėlusių ten iš Europos j 
gyventojų: anglijonų, airių, vokie
čių, prancūzų ir kitų yra jau apie 
puspenkto milijono, jie pakėlė 
Šitą Šalį, įkūrė miestus, padarė ge
ležinkelius, pastatė fabrikus, apsė
jo laukus, pradėjo kasti kalnų tur
tus; daliar jau daug daigtų vežama 
iš Australijos ir į kitas Šalis, tik 
senesniarsiais jos gyventojais — 
murinais nieks nepasirūpina, nieks 
nesirūpina jų apšviesti, padaryti 
sau lygiais, o rūpinasi juos į ver- 
gus-belaisvius paversti, kaip seno
vėje darė su užkariautomis lietu
vių giminėmis atėjunai-kryžiokai 
arba stengiasi išskersti, išnaikinti. 
Negalėdami tiems atėjūnams atsiJ 
spirti, murinai tankiai bėga nuo jų 
į Australijos vidurį, kurio da ne
pasiekė godus europiečiai. Gyve
nimas jų ten da sunkesnis,jie nebe 
išturi kovoje už būvį ir jų skaitlius 
kas metai mažinasi; dabar jų išvi
so tėra vos 40 tūkstančių.

Atvykusiejie gi Čia europiečiai 
įvedė pas savę pranašią į Europos 
tvarką. Kaip jau augščiau buvo 
sakyta, Australija dabar priguli 
Anglijai ir pagal Anglijos pavyzdį 
tapo viskas surėdyta.

Australija, kaip ir Suvienytosios 
Amerikos Valstijos, susideda iš 
kelių valstijų: Viktorijos, Naujo
sios Valijos, Quecnslando, Pietinės 

Į Australijos, Tasmanijos,* Zelandi- 
■ jos ir kitų; svarbiausi miėstai: 
Melbourn, Sydnei, Adelaida, Perth 
ir kiti.

Visų sujungtų valstijų galva yra 
general-gubernitorius, o kiekvie
nos atskiros valstijos — guberna
torius, paprastai anglijonas, ku
riuos paskiria Anglijos karalius. 
General-gubernatorius skiriasi sau 
rodininkus ministerius, bet tie mi- 
nisteriai turi atsakyti už savo dar
bus iŠrinktiemsiems žmonių sena
to ir parlamento sąnariams; senato 
gi ir parlamento sanariai renkami 
visų europiečių: kiekviena valstija 
renka po vieną senatorių ir 30 tūk
stančių žmonių po vieną pasiunti
nį į parlamentą.

Iš viso didelių partijų Suvieny
tose Australijos Valstijose dabar 
yra trįs: 1) Konservatistai, tai 
yra tie, ką rūpinasi turtingųjų rei
kalais ir nori, kad visuomet liktų 
tokia visuomenės tvarka, kaip da
bar yra, kad butų turtingi ir netur
tėliai, dykaduoniai-ponai ir varg- 
dieniai-darbininkai; 2) Liberalai, 
ką laiko didelių pirklių ir fabri
kantų pusę ir nori prekystės lais
vės; už konservatistus jie ne daug 
ką toliau -nužengia; pagaliaus, 3) 
Darbininku partija, kuri rūpinasi 
darbininkų reikalais ir pagerinimu 
jų būvio. Iš viso tapo išrinkta į 
SPNATą:

Pereitą kartą: 1903m. 16 gr.
Konservatistų... 12..............5 ,,
Liberalų............16............13 ,,
Darbiniu. atstovų8..... ..17 ,,

į PARLAMENTą:

Konservatistų.. .32.......27 „ 
Liberalų............. 27 ..>... 26 „
Darbiniu, atstovui?.. ... .29 ,, 
Iš šitų skaičių aiškiai matyt, kad 

kaip parlamente, teip Suvienytųjų 
Australijos Valstijų seime, teauga 
tiktai darbininkų atstovų skaitlius; 
konservatistų ir liberalų skaitlius 
ne tik neauga, bet dargi mažinasi; 
skaitlingiausia dabar partija kaip 
parlamente, teip ir senate tai 
darbininkų partija.

Aišku, kad ir ten eina kova tur
tingųjų su neturtėliais, kapitalis
tų su darbininkais. Susipratę dar
bininkai ir ten yra susitelkę į savo 
draugystes arba organizacijas, turi 
sutvėrę darbininkų partiją. Tarp 
jos reikalavimų svarbią vietą uži
ma reikalavimas moterims lygių 
su vyrais tiesų ir pagerinimo mu
rinų būvio, reikalavimas įvedimo 
mokesčių pagal turto didumą, 
darbininkų apsergėjimo ir 8 adynų 
darbo dienos, reikalavimas, kad 
jiems patiems butų leista skirtiesi 
sau gubernatoriai, kad Anglija vi
siškai į tai nebesikištų, pagaliaus 
reikalavimas, kad Australija visiš
kai nebeprigulėtų nuo Anglijos,

Isz visur.
II Paryžiuj, viename gyvenime 

rado negyvą, staiga pasimirus) 63 
metų Narcyzą Thibaut. Visi jį 
laikė už beturtį, kadangi jis mito 
vien pienu ir duona. Rengėsi jį 
palaidoti miesto kaštais. Tuom 
tarpu jo neturtingame gyvenime, 
visokiuose kampuose,rado 1400000 
frankų. Apart mažų užrašų savo 
giminėms, jis likusius pinigus te- 
stamentaliŠkai užrašė angliškai 
tautų santaikos draugystei, kurios 
buvo sąnariu.

II Maskolijos randas pranešė 
Amerikos randui, jog laikYaščių 
korespondentai, atsiųsti ant karės 
lauko, kurie bandytų, ant persiun
timo žinių, naudotiesi iš bevielinio 
telegrafo, bus maskoliškų jenerolų 
laikyti už šnipus, toki be sūdo bus 
sušaudyti. Prieš tokį Maskolijos 
padavadyjimą pakėlė protestą 
American De Forest Wiriless Te- 
legraph Co., bet vargiai bo* prote
stas išduos kokius nors vaisius. -

II Sūnūs dabartinio Prancūzijos 
prizidento, Povylas Loubet, pa
stojo urėdninku • Prancūziškame 
Banke. Algos jis gauna po 2000 
frankų, arba 400 dol. ant metų, 
taigi pusę to, ką gauna jo tėvas 
ant dienos. Amerikos prezidento 
vaikai, turbut, daug daugiau gau
na nuo tėvo ant asabiškų reikalų.

i

■

II Mieste Beirut,Azijatiškoj Tur
kijoj, ne gaunanti nuo seniai už
tarnautų algų turkiški kareiviaT 
pakėlė maištus ir Šaudė iŠ revol
verių į važiuojantį per miestą pro
vincijos gubernatorių. Guberna
toriaus eskartos sargai šaudė į ka
reivius ir aštuonis pašovė. Šūviai 
gubernatoriaus ne užgavo.

ant parapijos susirinkimų žmonės 
šaukdavo ji Judošiaus vardu, tai 
nusiduodavo kurčju, ne atsiliepda
vo ant daromų užmetinėjimų, lyg 
kad butų kalbą nužudęs. Ne ma
žai jis čia ergelių pridirbo, lis ne 
tik parapijoj, bet ir tūloj draugy
stėj, kurios buvo prezidentu, ne
teisingai pasielgė. Gavęs nuo to
lo vokiečio 5 dol., karvių žarde už 
tuos pinigus piknykų pakėlė. 
Pas ji liko pinigų nuo exkursijos, 
kaip pats sakė, su viršum 50 dol., 
bet pareikalavus per laikraščius, 
kad tie pinigai butų atiduoti ant 
naudos kankintinių ir moksląeivių 
— jis vėl tyli ir pinigų ne atiduo
da. Pinigų jam ne truko, nors už
dirbdavo vos 9 dol. ant sanvaitės. 
Žmonės kalba, kad nuo 
klebonėlio įplaukimų, už pardavi
mą žmonių, gauna tūlą nuošimtį; 
gavo ir auksinį laikrodėlį, o nuo 
garsausPirskausauksinį medalį (?) 
Jis žino ką apdovanoti. Kadangi 
dori ne nori su skriauda žmonių 
tokiems vadovams patarnauti, tai 
už dovanas perka jie mažai doros 
turinčius padėtojus.

Daugmatis.
South Brooklyne buvo paskuti

nis susirinkimas Kliubo. Kliubas 
užbaigė savo gyvenimą. Kas li
ko pinigų kasoj, iš viso 5 d., siun
čiame į „Lietuvos” redakciją ant 
naudos kankintinių, išgabentų iš 
tėvynės už raštus lietuviškoj kal
boj.

visokių tautiškų reikalų ir mes už- Į P*r noras prezidentoRoo- 
simanėme padaryti tą patį, nors | įvelto užtarti už žydus ne išdavė 
mus Čia teip mažai yra. Pasuka- Į n* jokių vaisių 
vo:

Adomas Šarkauckas....... 50c.
Marė Šarkauckienė......... 25c.
Antanos (pravardės ne

galima perskaityti. Rd.)..25c.

gu apsivedęs sn lietuvaite. Terp 
lietuvaičių dar mes labai mažai 
turime tokių, kurios vyrams galė
tų įkvėpti ideališkus,prakilnesnius 
siekius, daugumas lietuvaičių visai 
tokių siekių dar nesupranta.

Mes rugojame, kad musų inte
ligentai bėga svetur pyragų jieŠ- 
koti. Apsireiškimas tas ne ge
ras,bet tame kalti teip inteligentai, 
kaip ir visa lietuviška draugija, 
jeigu jau atmesime politiškas mu
sų tėvynėj sanlygas. Kągi apsi
gyvenęs terp lietuvių daktaras ar
ba advokatas darys, jeigu lietuviai 
greičiau eis pas gyvenantį tame 
jau mieste žydą negu pas saviškį? 
Kitokių vietų inteligentams terp 
lietuvių nėra lygiai Amerikoj, kaip 
ir Lietuvoj. O vienog, ne pai
sant ant netikusių politiškų sanlygų 
tėvynėj, prie supratimo, draugija 
sujungtoms pajiegoms galėtų su
tverti pramonę ir pirklystą, kur 
rastų vietas inžinieriai, technolo
gai, chemikai, išlavinti pirkliai. 
Prie musų nesutikimų, neužsiti- 
kėjimo, vaidų, nesupratimo reika
lo vienybės, sunku ką nors sutver
ti. Todėl tai tos veislės lietuviš
ki inteligentai priversti terp sveti
mų pyragų jieŠkoti; jų jieŠkos, 
nors kasžin kaip užtai juos peiktu
me.

Iš traukimo į Amerikos univer
sitetus visų priverstų iškeliauti iš 
tėvynės jaunų lietuvių mes naudos 
ne matome. Ant pastojimo į Ame
rikos universitetus ne reikia tiek 
pradinio mokslo ką Europoj. Ga
bus todėl vaikinai, trokštanti mok
slo, ne baigę vidutinių mokyklų, 
tegul keliauja į Ameriką ir čia pa
stoja į augštesnes mokskliškas 
įtaisas, bet pabaigę Europos vi
dutinius mokslus tegul geriau pa
stoja į geresniuosius, garsesniuo
sius Europos universitetus ir spe- 
ciališkus institutus ne vien Švei
carijoj. Iš to musų tautai bus 
didesnė nauda. Amerikos lietu
viai ne įstengs užlaikyti ir išmai- 
tyti tiek inteligencijos, kiek lietu
viška tauta reikalauja. Ant galo 
ir Europoj baigusiems mokslus, 
jeigu tas bus reikalingu, ne toli į 
Ameriką. Juo daugiau musų in
teligencijos bus susipažinusios su 
sanlygoms kitų kraštų, juo ge
riau. Juk ir Amerikoj sanlygos 
ne ideališkos.

Nereikia dar užmiršti, kad pa
siekimas augštesnio mokslo Euro
poj atseina pigiau negu Amerikoj, 
pašalinį uždarbį, pritinkantį stu
dentui Europoj gauti lengviau, ne
gu Amerikoj. Terp Maskolijos 
universitetų studentų gal trečda- 
lys gyvena iš davinėjimo lekcijų, 
Ąmerikoj lekcijų nieks nereikalau
ja.

Maskolija arba 
Vokietija labiau paiso, ką apie jas 
rašo Europoj, negu Amerikoj, 
ypač kad ir nuomonės Amerikos 
laikraščių, klausymuose juos ne ap
einančiuose,ne pastovios,ant jų pa
stovaus užtarimo nieko negalima 
statyti. Angliška kalba ant Eu- 

Pusę tų pinigų paskiriame ant ropos sausžemio net terp augltes- 
naudos moksląeivių „Aušros' j nįųf apšviestesnių žmonių mažai 
Dr-tės fondan, 25c. kankintiniams išsiplatinusi; dėlto jau angliškas 
ir 25c. ant kelionės musų delega- laikraštis, užtariantis už lietuvius 
tui ant darbininkų kongreso į Ny- ar kįtus Europoj, ne turėtų teip 

1 didelės įtekmės, didelių vaisių iš
duoti ne galėtų. Visų gi prispau
stų tautų tėviškė yra ne Amerikoj, 
bet Europoj, o juk visi privalo 
labiausiai rupintiesi apie ateitį sa
vo tėvynės, o ne Šiltų vietų sve
tur.

Rusinai, matyt, suprato, kad 
Amerikoj išleidžiamas angliškoj 
kalboj laikraštėlis ne gali 
ro atgabenti. Apie tokį 
jie jau nesirūpina, bet 
Vindobonoj išleidinėti 
laikraštį „Ruthenische 
kuriame garsina plačiam svietui 
apie savo skriaudas. Jeigu Ame
rikos laikraščiai nori užtarti už ru
sinus, jeigu nori susipažinti su jų 
padėjimu, reikalingus straipsnius 
ras ir vokiškoj kalboj išleidžiama
me laikraštyj. Jie vienog žinių 
neserpia iš to laikraščio, kaip ne
būtų sėmę ir iš p. Jablonskio rė
domo „Freedomo.” Straipsniai, 
patilpę minėtame rusinu laikraš
tyj,atkreipė atidą ne tik vokiškų, 
bet ir prancūziškų laikraščių ir 
apie rusinus atsiranda vis daugiau 
ir daugiau žinių visokių tau
tų laikraščiuose Europoj.

Mums priderėtų remti laikraštį 
Ruthenische Revue. Gal būt ga
lima su rusinais susitarti tiek, kad 
jie, kartas nuo karto, priimtų ir 
straipsnius apie lietuvių padėjimą. 
Butų gerai, kad rusinu uždėtas 
laikraštis apgynimui jų reikalų iš
platintų savo programą ir pastotų 
laikraščiu visų prispautų tautų,gy
venančių Maskolijoj ir kitur. Pri
spaustų tautų yra daug. Laikraš
tis toks butų labiau užimantis, tu
rėtų didesnę įtekmę negu užsii
mantis reikalais vienos tik tauty
stes, per tai turėtų kur kas dides
nę įtikinę.

Ar reikia, kad ant mokslo 
lietuviai keliautų i Ame

rika?
Užpereitame „Lietuvos” numeryj, 
talpindami p. Mikolainio raštelį 
reikaluose šelpimo besimokinan
čių augštesnių mokslų, mes idė- 
dėjome apie tą klausymą išr kšti 
musų nuomones.

P. Mikolainis prisilaiko nuomo
nės, kad lietuviai, priversti jieško- 
ti mokslo užrubežiniuose universi
tetuose, turėtų keliauti į Ameriką, 
čia baigti mokslą, kadangi mokslas 
Amerikoj ne stovi žemiau negu 
Europoj; užrubežių gi universite
tus baigę, paprastai svetur pyragų 
j ieško, užmiršta apie savo pasiža
dėjimus.

Kad daugelis baigusių Europos 
universitetus užmiršta apie savo 
pasižadėjimus, tas teisybė, bet 
tam ne universitetai kalti. Ar gi 
ne tas pats yra ir su Amerikoj be
simokinančiais? Kiek gi čia turi
me besidarbuojančių ant musų 
tautos labo iš baigusių Amerikoj 
augštesnius mokslus? Apart Dr. 
Šliupo, kuris Europoj mokslą pra
dėjo ir Dr. Bacevičiaus, mes 
daugiau ne pažįstame. O vienog 
yra čia ir lietuviai daktarai ir advo
katai ir aptiekoriai, taigi baigę tas 
šakas mokslo, kurios Amerikoj 
gali lygintiesi su Europa. Dau
gumas tų ponų yra lietuviais tik 
todėl, kad reikalauja lietuvių kli- 
jentų. Nė mokykla, nė gyveni
mas Amerikoj, paremtas ant gau
dymo doliario, ne įkvėps niekam 
įdeališkų siekių, o juk ideališkais 
yra tautiški darbai. Idealistų terp 
amerikonų yra kur kas mažiau ne
gu terp europiečių. Argi ameriko
niška mokykla tik iš musų jauni
kaičių išdirbs idealistus? Ne, apie 
tai nėra ką svajoti. Ir pats rnoks- 
slai tik tie Amerikoj augščiau sto
vi, kurie juos baigusiam iš syk 
duoda tvirtesnį materijališką būvį. 
Yra Amerikoj geri advokatai, ka
dangi jie tuojaus gali turėti gerą 
pelną; yra geri daktarai, bet visgi 
didesnė dalis garsesniųjų arba yra 
europiečiai, arba Europoj mokinę- 
si. Amerikonų,matyt,neužganėdi
na Amerikos universitetai, jeigu jų 
teip daug keliauja mokintiesi į Pa
ryžių, Berlyną, Vindoboną, Ry
mą ir kitur. Antai vien Paryžiaus 
universitete yra apie tūkstantis 
amerikonų studentų; keli šimtai 
jų yra Berlyne; europiečių labai 
mažai keliauja ant mokslo į Ame
riką.

Praktiški mokslai, kaip', dakta- 
rysta, advokatysta, chemija, tech
niški mokslai Amerikoj stovi teip 
augštai, kaip tai tik galima krašte,

Iš viso >1.00

derlandus. Pinigus siunčiame 
„Lietuvos” redakciją.

A. šarkauckas.

U Paryžiaus laikraštis „Echo de 
Paris” patalpino žinią, jog di
džiausias Bremos Lhoydo garlai- 
vys .Kaiser \Vilhelm der Grosse,’ 
atplaukė į Liepojų; jį nupiiko 
maskoliškas randas ir perdirbs 
ant kariško. Nuo Hamburgo 
kompanijos maskoliai pirko gar
laivį Fuerst Bismarck.

J

II Paryžiaus korespondentas 
^ikraŠčio „MagdeburgischerZtg.,r 
praneša, buk Monakoj susivažiuos 
Vokietijos ciecorius su Prancū
zijos prezidentu. Bus tai nuo 
1867 m. pirmutinis susitikimas 
Prancūzijos ir Vokietijos augščiau- 
sių viršininkų.

Iš Somerville, Mas.
- Darbai eina čia pusėtinai, bet 

iš kitur pribuvusiam darbą sunku 
gauti. Lietuvių yra čia diktas bū
relis, yra ir merginų. Mes su
prantame ir norime, kad musų tau
ta drutintusi ir kiltų (neužtenka 
norėti, bet reikia prie to kuom 
nors prisidėti. Gerais norais ir 
pragaras išgrįstas. Rd.).

Neseniai viena mergina norėjo 
vaikiną gabenti pas sudžią duoti 
šliubą, bet vaikinui pasisekė iš
dumti.

M. As.

M. Mažeika.

daug ge- 
laikraštį 
pradėjo 
vokišką 

Revue,”

II Korėjos sostapilėj, mieste 
Soeul, sudegė ciecoriaus rūmas. 
Pats ciecorius vos spėjo išbėgti iš 
degančio rūmo. Nuo ko užgimė 
ugnis, tikrai nežinia.

mas ir ten bėga savo keliu ir ten kad butS visiškai savininkė vieš, 
mes daug ką įstabaus galėtume patystė.

Zuikis.

Ezpiiozijos.
Detroit, Mich. Nuo expliozi- 

jos užsidegė čia įtaisos „Cadilac 
Automobil Works.” Blėdį gaisro 
padarytą skaito ant 200000 dol. 
Keturi darbininkai likosi prie to 
sunkiai sužeisti.

Gaisrai.
McKinney, Tex. Siautė čia di

delis gaisras, kuris išnaikino kelias 
pardavinyčias, hotelius ir daug na
mų.

Indianopolis, Ind. Sudegė čia 
Šv. Vincento ligonbutis, kuriame 
buvo 50 ligonių. 80 metų senelis 
JLeahy iššoko nuo 3 lubų ir užsi
mušė ant vietos, 10 ypatų likosi 
sunkiai sužeistų, o tame skaitliuje 
šešios ypatos sužeistos mirtinai.

2 vai. ryto užsidegė Occidental 
hotelis, kuriame buvo apie 300 
svečių. Vienas iš svečių, iššokęs 
nuo 4 lubų, užsimušė, o 6 ypatos 
tapo sunkiai apkultos; yra ir dau
giau apkultų.

St. Louis, Mo. Katilų ruime 
St. Louis S.nelting & RefiningCo., 
prie Howard stacijos, siautė gais
ras, kuris pridirbo blėdies ant 
>250000,

Nelaimea ant geležinkeliu.
Winnipeg, Man. Netoli Glacier 

Kanadoj, ant taisančio kelią dar
bininkiško trūkio nusirito sniego 
lavina, kuri sudaužė daug trūkio 
vagonų. Trūkio vedėjas ir daug
darbininkų likosi užmuštų.

Parkersbvrg, W. Va. Netoli 
West Union susimušė du bėganti 
į priešingas puses geležinkelio tru
kiai. Prie to vieno trūkio vedėjas

A. Abraitis, 
Antanas Patilas,
L. Rimeika, 
A. Karpavičia, 
J. Jonės,
M. Tamolevičia.

Iš So. Chicago, III.
Per Velykas čianykščioj lietuviš

koj bažnyčioj dievmaldystą laikė 
airys kunigas. Paskui pribuvo 
pas mus lietuvis kunigas, matyt 
vienog labai silpnas, ganyti lietu
vius parapijonus. Gal jį tūli lie
tuviai pažįsta dar nuo seniai, kada 
buvo tėvynėj. Sako žmonės, jis 
buvęs geru pamokslininkų; jis pa
eina iš Suvalkų gubernijos; pravar
dė jo Girdžiunas. Žmonelės, su
laukę kunigo, teip džiaugėsi, kad 
iš bažnyčios- ėjo tiesiog į karče
mas pasipasakoti, kad dabar yra 
laimingais ir nieko daugiau nuo 
Dievo ne geidžia. Jie mat jaučia
si laimingais todėl, kad atsidarė 
bedugnė skylė, kur galės kimšti 
sunkiai uždirbtus pinigus; jie mat 
apart kunigo kišeniaus, kitokių 
musų reikalų suprasti ne įstengia. 
Tautiškų reikalų tie laimingiejie, 
besidžiaugianti karčemose dėl ap
turėjimo kunigo, ne supranta. 
Tuom tarpu pareiga musų, kaipo 
lietuvių, šelpti ir remti musų tau
tiškus reikalus. Kunigo nauda

Iš Rockdale, 111.
Lietuvių yra Čia 5 šeimynos, o 

pavienių apie 20 ypatų. Laikraš
čių ir knygų Čianykščiai lietuviai 
skaito mažai. Pačto čia nėra, 
laikraščius ir laiškuš atsiimsi reikia 
važiuoti į Jolietą.

Darbai American Steel & Wire 
Co. ir American Can Co. dirbtu
vėse eina gerai; iš kitur pribuvu
siam darbą ne sunku gauti, bet 
sunku boardą rasti. Uždarbiai po 
80—35 į dvi sanvaiti.

Iš New Britain, Con.
Per krikštynas pas Nevulį, pa 

raginus p. Jezavitui, susirinkę 
svečiai sumetė >2.45 ant tautiškų 
musų reikalų. Pinigus tuos šiteip 
paskirstome: >1.25 ant naudos 
kankintinių, >1.20 ant naudos 
moksląeivių „Aušros” Dr-tės fon
dan. Pinigus prisiunčiame į „Lie
tuvos” redakciją. Visiems auka
vusiems, ypač moterims, ištariame 
širdingą ačiū.

Iš East St. Louis, III.
Neperseniai Čia tapo uždėtas 

lietuviškas vyriškų drabužių Sto
ras J. Brazio. Iš syk biznis sun
kini eina, nes musų lietuviai pa
pratę su žydais derėtis, pas žydus 
ir neša centą, o čia žydų yra.

Vita. J.

Pora žodžių apie Austra
liją

Australija yra toli nuo musų, la
bai retai kas iš musų žmonelių ten 
pakliūva, o ji pati ramiai sau gy
vena ir, turbut, užtai mes apie ją 
beveik nieko negirdime ir visai nė 
nesiinteresuojam ja. Bet gyveni-

II 9 d. balandžio, Vokietijos pa
krantėse, ant Šiaurinių ir Baltiškų 
jūrių siautė vėtros, kurios labai 
daug blėdies pridirbo; vėtros pa
siekė ir Prūsų Lietuvą. Ant jūrių 
laike jų paskendo daug mažesnių 
laivų, ypač pražuvo ne mažai žve
jų laivelių su žvejais.

II Mieste Barcelionoj, IŠpanijoj, 
važiuojant iš bažnyčios ’ išpaniš- 
kam ministerių perdėtiniuiMaurai, 
priešais karališką rūmą ant jo su 
peiliu užpuolė 19 metų Ioaquim 
Artua ir sužeidė į krutinę. Už
puolikas likosi suareštuotas.

II Laikraščiai praneša, buk po
piežius Amerikos lenkų kunigų 
delegatui, kunigui Kruškai, ap
reiškė, jog lenkų geismas turėti 
Amerikoj savo vyskupą arba gene- 
rališką vikarijų bus išpildytas.

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

veru 25c. gauNi dykai, jei uiai nušy
li įsikrauti „Lietuva” ir užmokėsi *2 00 
už viso meto prenumerata isz viraaaua. 
„Lietuva” yra didžiausias ir geriausias 
laikrasztis visoje Amerikoje. Joje rast 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Ataiusk 12.00 su savo aisskiu adresu 
o gausi „ Lietuva” kas subata per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos” 
įsileistojo, adresuodamas taip:

A. OL8ZEW8KIS, 
924 83 rd 8t. Sution 00. Chicago, DL



LIETUVA

Trumpa senobės Istorija.
Irs lututkolfazkos kalboi* verte 1).

Bus. Vis gi Aleksandro užmanymas buvo la
bai pavojingas. Persų vieApalystė buvo 50 
kartų didesnė už Makedoniją ir turėjo, gal 
bnt, apie 20 kartų daugiau gyventojų. Per
sų carui teippat tarnavo sumanus grėkų va
dai; po jo valdžia buvo grekų samdinįkai. 
Galima tvirtint, jog pradžioj £itos karės grė
kai m tįsėsi su grėkai s.

Aleksandrui pereinant Mažojon Azijon, 
tūlas grėkų vadas perstatė persų carui Dari
jui nusiųst laivus Egėjiėkon jūron ir tokiu 
budo sutrukdyt pristatymą Aleksandrui pa- 
viržiai!?*, talkos ir net patį sugrįžimą Grėki- 
jon. Bet Aleksandras greit ėjo pirmyn, į>er- 
sų-gi caro rodoj mažai buvo santaikos; Įiersų 

diduomenė neapkentė grėkų. \ ienas iŠ grė- 
• kų, perstatydams savo būdą apginimo, atsi
drąsino aštriai atsakyt persams, girdint ca
rui; tai paskaitė jam už peržengimą papročių 
ir paguodonės caro; Darijus palietė grėko 
juostą, ir tarnai tuojaus jį išvedė ir pasmau
gė-

Ūmus Aleksandro užpuolimai išvaikinėjo 
didžias, betvarkes, menkai apšarvuotas persų 
kariumenes. Aleksandras perėjo Mažają 
Aziją ir prasiskynė sav kelią Sirijon. kur jam 
kelią pastojo pats caras Darijus ties Zam; 
čion visa caro šeimyna ir daug jo turtų pate
ko Aleksandrui. Darijus dabar norėjo pasi
dalyti jis leistų Aleksandrui visas pajūrines 
žemes su Egiptu, o sav pasiliktų žemes už 
Eufrato. Bet pas Aleksandrą ir jo grėkus 
buvo noras eit pirmyn be galo. Pajūrin ei
nant, Aleksandras sana'kino finikų miestus, 
yi>ač turtingą Tyrą. Buvę grėkų priešai 
pirklystėj dabar prapuolė. Egipte su di
džiu džiaugsmu priėmė Aleksandrą: pas jį

taiką terp grėkų ir apskelbė, kad nė vienas 
grėkiškas miestas nebūtų viršesniu už kitus.

Tokį persų įsikišimą daugelis grėkų akai- j 
te per didelę gėdą savo tėvynei. Jie balsiai 
kalbėjo, jog grėkiški miestai ir tautelės su I 
vienytomis spėkomis įveiktų persus, jeigu 
sutiktų terp savęs.

Samdinįkai. Tuom tarpu Grėkijoj žino- 
*\ nė.- vaišinosi ir jiems vis labiau ir labiau 

ankšta darėsi. Daugeliui grėkų sunku buvo 
surast namie uždarbį, jie išvažiuodavo uždar
biaut ir apsigyvent į rytus: ,į Egiptą, Siriją, 
pas Eufratą. Atsisveikinęs su tėvyne, tankiai 
pastodavo ant tarnystes pas persų guberna
torius, kunigaikščius Mažosios Azijos ir Egip
to ir pas patį didįjį carą. Ant svetimos tar
nystes prisirinkdavo ypač daug kareivių.

Turtinguose miestuose valstiečiai nustojo 
patys eiti į kareivišką tarnystą. Turtingas 
galėjo vietoj savęs nusamdyt žmogų ir užmo
kėt, kiek prekiavo-jo užlaikymas ir ginklai. 
Jeigu iždas.turėjo daug pinigų, miestas galė
jo pasisamdyt ir užlaikyt didelę kariumenę. 
Į kareivišką tarnystą dabar ėjo tankiausia 
kam patiko, žmonės, kurie iš kareiviško gy
venimo padarė jtaprastą savo amatą ir uždar
bį. Jeigu, vienog, miestas nekariavo, to
kiam kareiviui nuobodu buvo sėdėt namie ir 
pelno mažai jis turėjo: jis jieškojo užsiėmi
mo iš šalies, noriai eidavo į tarnystą pas 
kiekvieną, kas gerai mokėjo. Galima buvo 
samdyt netik kareivius, Bet ir oficierus, ir, -
vadus. Atsitikdavo vadai, pas kuriuos ypač tvirtinosi persitikrinimas, buk senobines pra
migdavo susirinkt kareiviai iš visokių Grėki- uasystės apie didžiuosius siieto užkariauto
jos kampų. Tokiems vadams duodavo susi- jus kalba apie jį. Saulės dievo Nunyi mj, 
rinkt, nusamdyt ir išmokyt kareivius. buvusioj toli terp tyrų, kur daėjo Aleksaii-

Samdotni vadai pavertė karišką užsieni i-kunigai ap>ke be ji >miuni' l^'°’ 
miĮ | tikrą amatij. Jie greit vedžiojo kelio- l,eJ* l,et "" lr
nėj kareivius, greit mušyj perkeldavo juos zen al:',an e ..
iš vienos vietos kiton; tam tikslui pritaisyti Egipto jis keliavo už Euftato ir gi u-
buvo kitokį ginklai: nuo kareivių nuvilko Jnon persų viešpatystes. Darijus (lai kaitą 
sunkius Dauginius šarvus ir davė jiems ilge pastojo jį su nesuskaitoma kariumene už 
snius kardus ir durtuvus. Samdinįkai už- 1 igfo upės ties Ninevija. vėl Aleksandras 
puldinėdavo išnetyčiu, eidavo mušiu trikam- įv®ik® ją *r nukeliavo dar toliau, dabartim n 
piu sustoję, kad lengviau butu įsiskverbt i Persijon, Afganistanan ir 1 mkestanan. a

priešų vidų j r*JU8' bebėgant, tapo užmuštas tūlo persų 
rį. pritaisė gubernatoriaus. Aleksandras apMskeli»ė ti 

\ didžias mė- krauju įpėdiniu .peršiško caro: jis’ ap-dvede
tomasias ma- 8,1 dviem caraitėm, įpėdinėm buvusios jiersų 

1 šinas, prista- dinastijos.
JFC ' tydavo prie Vis labyn jis linko prie papročių rytikš-,

--------...................7 —-------- sienų apgul- čių carų; už sostapilį išsirinko senobinį Ba-
bilioną, tolimą nuo Grėkijos; per iškilmin
gus išėjimus pasirodydavo papuoštuose rytų 
rūbuose ir reikalaudavo, kad prieš jį lenktų
si iki žemės; greta su grėkiškaja gvardija, 
jis laikė ir persišką. Daugeliui grėkų nepa
tiko šitokie nusitolinimai iiho paprasto jų 
nepuikumo; seniejie Pilypo jenerolai prieš
taravo Aleksandro užmanymams; jis toliem* 
iš jų galą padarė teip(>at, kaip seniau daręs 
buvo persų caras sa savo tarnais. Užkariau
ta Aleksandro viešpatystė vos laikėsi kaip ir 
persiška, atsirasdavo sukilimai, pasirodydavo 
apgavikai-carai.

Nelaimi ilgas žydei h.
Po miestelį vadžiojo už rankos ave* ra<*° nvKyv4 39 metų Andrių 

maža žydelkaitė seną, baltą kaip |Kad,ec*- J‘» užtroško nuo tyčia 
sniegas, žydą-neregį. Jo akių vie- Prde‘8to ^axo- Kadlec yra Čekas, 
toje buvo matyt tiktai dvi balti Plautuvės statėjas.
duobi, drapanų vietoje — nuplyšę — Advokatas F. P. Brachulis 
lopai. nusipirko už £7000 dailų mūrinį

Susilenkęs žydelis velka ant sa- namą jmj No. 8112 S. Halsted st., 
vo nugaros didelę skrynią — kata- arti 31-mos ui. ir dabar jame gyve- 
rinką. Ką tik paslenka nuo naš- na.
tos sunkumo.Eina nuo vienų namų 
prie kitų, sukliarusią katarinką su
ka ir renka yo skatiką nuo geros 
širdies žmonių. - Kaijcas duoda, 
kai kas išjuokia jį, išbara ir liud-1 apšmeiždamas Shenandorio muri
nas žydelis eina tolyn. kantus (kokiu būdų? Muzikap-

— Kad nenor, tegul neduoda! — tai visuomenės akyse apšmeižė 
kalbasi jis pats su savimi — bet savę pats negražiu savo pasiel

gimu su ne jiems paaukautais pi
nigais. Rd.) prisikabino ir prie 
Moksl.Dr-tės, paskirdamas 90dol.,' 
neva gautus už spaustuvę, ne pasi
klausęs, ar draugystės «anariai su
tinka su p. Naujoko nurodymais. 
Su nurodymais vienog reikia 
kreiptiesi į visą komitetą, o ne 
prie vieno jo sanano, kadangi vie
nas negali nurodymų išpildyti, aš

— Namuose pn. 170 Hudson

Paaiškinimus.
Nr. 12 ,,Lietuvos” p. Naujokas,

kam dar išjuokti?.... Oi, aš ne
laimingas!.... Kad aš turėčiau 
tokias Šviesias akis, kaip jie, aš 
nebūčiau šuns vietojel....

Eina žydelis, nugara dju^ labiau 
prie žemės linksta, iŠ akių duobu
čių ašaros rieda.... Eina ir griū
va — negali kojų pavilkti....

— Ei tu, žyde, palauk! — išgir
do užpakalyje Šaukiant.

Žydelis sustojo ir pasistatė kata- vienas ne pardaviau spaustuvės, 
rinką. nepalaikiau sau nė pinigų, kurių

— Kas tau leido, smarve, Šir- už spaustuvę gauta ne 90 dol., bet
pint ant šito nieko? 80 dol.; kam tuos pinigus pavesti,

Kokio leidimo Čia reikia — gal- nuspręs komitetas be keno nors 
vojo žodelis. . rūpesčio.

• — Ponas, mano pati ant patalo • S. J. Mockaitis.
guli, duktė va, nesveika, — męs) 
neturim ką valgyt..., Į HrOtCtit

Man ne galvoj tavo Sorė.... I Draugystė Lietuvos Sūnų 
Tu — be leidimo!.... į policiją! Brooklyne, 24 d. balandžio, 3 vai. 
.... Visi jus tokil.,.. I po pietų, pn. 91—93 Grand st.

Pagriebė policistas žydelį už Brooklyne parengia didelį lietuvių 
apikak'ės ir tęsia. susirinkimą ant pakėlimo protesto

l i, ponas, dovanok man tą 1 prieš pasielgimus maskoliškų vai- 
kartą; mano pati nesulauks manęs džių ir prieš karę su Joponija. 
pareinant, }i.... - - I Užkviečiame visus vietinius ir ap-

— „Nikakich”!.. linkinių miestų lietuvius ir lietuvai
Ir nutęsė žydelį policijon, iŠ- fC9 an| minėto susirinkimo pribu-

kratė jį, ištraukė iš kišeniaus maz- ų, £ia turėsime progą išaiškinti 
gelį ir suriko: visam civilizuotam svietui visas

Pinigus tu nuo žmonių vilio- nelabystes maskoliško rando, ku
si, tu sukčiau, apgavike!.... J* ris tauriausiai skriaudžia netik 
j kasą eis! — paėmė ir įsidėjo į mus lietuvius, bet visus gyvenan

čius Maskolijoj žmones,net pačius 
. \ tikis, tu j maskolius. Aiškinimui mienų ne

tikusio caro valdžių bus tam tikri 
kalbėtojai.

Lietuvos Sūnūs.

nepalaikiau sau nė pinigų, kurių

Lengvai šarvuotas kareivis samdinįkų laikų, to miesto 
bokštus irtt.

Dešimts tūkstančių grėkų rytų šalyj, 
apie 400 m. Grėkiški samdinįkai parodė ka
rišką kelią gilintum persų viešpatystės. Ne- 
užilgio po nupuolimo Atėnų, persų karalai
tis Kyras. Mažosios Azijos gubernatorius, už
manė nukelt nuo sosto vyresnįjį savo brolį, 
persų carą. Jis nusamdė kari u menę iš grė- 
kų ir uuvrdr kartu su-persiškais savo karei
viais. Didžiam mušyj su cariška kariumene 

- ties Babilionn Kyras krito, bet 10000 grėkiš 
kų jo saindinįkų atmušė visus užpuolimus 
skaitlingų priešų. Caro vadai užmanė pada
ryt su jais sutartį; svarbiausi grėkų vadai 
patikėjo j»ersams ir tapo klastingai suimti. 
Vienog grėkų kareiviai nenusiminė: jie susi
rinko visi ant suėjimo teippat, kaip tėvynėj 
apsvarstydavo dalykus, išklausinėjo visokias 
nuomones ir ramiai išsirinko sau naujus va
dovus. Vienu iš išrinktų buvo atėnietis 
Ksenufontas, Sokrato mokinys; jis tai ir pa
liko, smulkiai aprašęs, pasakojimą apie kar
žygį. Grėkai keliavo namon; jie praėjo per 
8 mėnesius apie 1200 viorstų, neturėdami 
žemlapių, keliaudami tankiausia per tyrus 
terp priešingų jiems gyventojų, persekioja 
mi persų kareivių. Bet vis-gi jie, mažai pra
stoję, daėjo iki Mėliriosios juros, kur susėdo 
ant laivų. Šita karė parodė, jog grėkiški 
kareiviai daug augščiau stovi už azijiečius.

Aleksandro karžygis apie 330. Kariš
kos grėkų spėkos buvo suvienytos prieš per
sų viešpatystę Makedonijos caro.

Makedonija buvo į žiemius nuo tikrosios 
Grėkijos, terp Balkanų kalnų ir žiemvakari- 
nio kampo Egėiškos juros. Makedoniečiai 
buvo grėkais, bet juos nuolatos kankino lau
kiniai kalniečiai ir jie pasiliko užpakalyj nuo 
kitų grėkų pirklystėj, amatuose, moksle. 
Makedonai buvo nuožmus medėjai ir karei
viai: jų papročiai reikalavo, kad jaunikaitis, 
dar neužmušęs šerno, nedrystų užstalėj sėstis 
prie svečių; kas nenugalavo nė vieno priešo, 
nešiojo ant kūno virvę, paniekinimo ženklą. 
Tvarka pas juos buvo senobinė: ukinįkus 
valdė kariški kunigaikščiai. Prie carų buvo 
minios žmonių, su kuriais jie dalinosi kariš
ka pagautim.

— Ko da riogsai 
spangy!.-.. ,,Pošol von”l..i.

— Ui, ką a-š pačiai parnešiu? 
ką as jai pasakysiu, kuo suramin
siu? —- tyliai Šnibždėjo žydelis, 
graibydamas durių.

Vincas Vilkas-Pilkas.

Dhlelta Balius.
Brooklyn, N. Y. Suvienytu Drau

gyscziu Brcrfhilyno Ir New Yorko pa
rengtas balius atsibus Subatoj, 30 ba
landžio, svetainėj* Palace Hali po nr. 91 
—93 Grand M. Prasidės 7.30 vai. vaka
re. inžengs su padėjimu dribužlu, vy
rams 25c , moterims 15c. Pelnas nuo 
bailaus eis ant naudo* Lleluvlssko Tau 
tinko Namo. Turėsime savo bara ir 
gerymua. Gerumus priduos d ra ūgy s- 
ošiu sanariai. Nepamlrszkite atsilankyti 
ant teip isskilmingo lletuvlszko baliaus 
kokio sziame mieste dar nebuvo. Czis 
visi susirinkę in viena vieta, kaipo tikri 
broliai Ir seserys pasimatysime ir pasi
linksminsime. Bzirdlngai užk vieesiame 
visus.

(4—29) Komitetas.

HuelrinkitnaM.
Spriogfleld, 111. Dr tęs Lietuvos Se

nu bus laikytas susirinkimas 24 balan
džio, svetainėje Piades,po nr. 122j North 
61h st. Susirinkimas prasidės 2 vai. po 
pietų. Užprasso visus lietuvius noriu
osius prigulėti prie aslos dr-tęs nes dabar 
dar pigus instojimas — tik 81.00.

Komitetas.

Pirmas metinlR bailus.
Chicago. Dr:le8z. Stanislovo V.ir K 

ture* savo pirma balių nedelioj, 8 gegu
žio, Slavfe saleje. 2035-37 W. 47th M. 
Prasidės 1 vai. po pietų. Inžengs porai 
25c Poluas iss baliaus ei* ant naudos 
naujos 8sv. Kryžiaus parapijos, ant 
Town of Lak*. Visus lietuvius ir lietu
vaites szirdingai kvieczia atsilankyti ant 
pirmo naujos draugystes baliaus.

(5—6) Kom ilsias

Susirinkimą*.
Chicago. Vietines Suslv. L. A. 36 

kuopos bus iaikitaa susirinkimas neda
lioj, 24 d- balandžio. 1904. 1-ma vai. po 
pielu, L. Ažuko saleje, 3301 Aubur ave. 
ir 33cxi<j* ui. ant kurio visi sanriai pri
valu pribūti, nes bus issdalintt paliudy
mo ženklai ir daug svarbiu nutarimu 
link busianezio seimo

Taipgi norinezius prisiraszyti szirdin
gai užkviecsia ateiti ir prisiraižyti,

.‘M kuopos Komitetas.

Didėti* Baliua!
Scranton, Pa. Lietuvos Dukterų Dr- 

tes balius atsibus seredoj. 27 d. balan
džio. svetainėje Music Hali po nr. 315 
l^ckavranna ave. Bzokiai prasidės 7 
vai. vakare. Inžengs vyrams 25c. tner 
gtpoms ir moterims dykai. 3rajys gera 
muzika. , Užkviecsia visus lietuv.us ir 
lietuvaites, vietinius ir aplinkinius kuo- 
skaillingiausisl atsilankyti.

Komitetą*

Pigiai ant pardavimo pirmos kiiaaoe 
aaiiunas lietuviu apgyveotoj vietoj, prie 
pat fabriko. Bisnis geras. Priežastis 
pardavimo savininkas serga. Ataušin
kite pas:

Jurg. Kantaute.
25 Bellvood, Melrooe Perk, 111.

Pigiai ant pardavimo properte*, gera 
viela ilstuviazkam aaliunui. Atsiszau- 
kite pas:

J. T. Wacho*ski,
1724 W. 47ih M.. Chicago, III.

(4-29)

fteikaiauja 500 vyru Ir moterų prie 
darbu in restauracijas, bou-lius, fabri
kus Ir namu darbo. J000 darbininku 
ant farmu, In minkus, lentų pjoviry- 
czias. ant geležinkeliu >r akmenycz a*, 
mechaniku tr paprastu darbininku prie 
visokiu darbu, Ir geru mainieriu in va 
karinius ateitus. Mes teiposgi kolekmo
jime uisendytas skolas Ir algas. Suir
kime lletuviszkai.

Chicago Employment Agency, 
J. Lucas. Mgr.

167 WaahiDglon si., (Rootn 18) 
(4~2«») Chieago, III. ‘

Pajieszksu aptiekoriaus arba jauno 
vaikino norinezio mokytis r ptieKorystes. 
Teiksis atsiszaukti ant adreso:

Dr. A. L. Graiczunas, 
167 W. 18lh ta, Chicago. 11'.

,,AUKZlt<)S” llr-tes foiMiišM, 
beNimokinancziai lletuviezkai 

jaunuomenei. *

Austro* kuopa Scranton, perDr.
Bacevicziu.............................................81 00

Buvo 8344 36

•348 36

Nauji iszradiniai.

Nanjansios Knygos.
9K Gyvenimo Vaizdeliai coatdedantl iš aitaonla 

•eltonšiu frašla paaakaišiu At*i*relklntma*,

43 Pasakos U ryeenimo lietnvtfka Velia bei 
Vėlais, aarlaktoa D no J. HaaaįavRiaua; C0

diaimaai ir tt. paaakoa u t rašyto. 4 Yko' 
kalboje kokioje boto pasakoto. Kaune rot

•o Ištariu kalta. Dzūkijoj pairsi dzūką kalba

Apdarytos .........  4V AO
70 Lleluvlšltot Pasako* Yvalrl>«. Dali* t. Ito- 

rinko Dr. J. iia»an*,i/iui. ubieago. !U.. tw«

tore*, tam geru ir gražiu pašėku niekad,* te
truk* Preke neapdaryto*.......................*130
Apdaryta............. ....................................... Sid OO

71 Lietuviško* PMBko* Yrairio*. Dali* JT. Sa 
rinko Dr. J. Haaauavišia* Chicagu. |11. iwn 
Btmi. 33U. Telpa žia M gražiu, žingeidšlu Ir 
juokinga paraku Itovy jančiu kiekviena ikai- 

toja ir klausytoje.......................  *| FUt
JLpaBTįTUi .•»e..»aoe...n....a *>•••• OO

11-S Poną* ir Berne*. Chicago. IH Ikbt pust. M 
Apyrakatte L ToUlojau* išgyvenimo me*k-e 
llšku kaunir/iu: žingeidi n«inšiani *o*ipa
žinti >u laivių ir *an,yg>wn« gyvenimo ma**o- 
lišku kaimiečiu: ji verfia (kaitytoje jausti 
drauge >U pn*k-gt»>. var u zmouetnit .. I3e 

lii-l Robituona* Krežio* Graži ir morališka pe- 
aaka. Antra pertaiatla laida. Chicago. III. 

1WW pual. |0.................................................jjfjo
CIO Dede atvažiavę. Komedija 1 ierame *L , 

Pairai lenkiška .ulei*- K,B-» ir M. P i*. <!>;• 
eagn. III. lae pu*l te. SU* kranedi> buvo 
keli* kartu* lošta Jtetuvl.ku* draag,*te* Pe- 
lerburge, Me»koli>>)e Ji yra n>*»k<>hšk<Hk. 
valdžioe cenzūruota ir to>fel ja ealtdF* ir j 
Liet u v* pamueti. Ma*kolijoe valdžia jo* poe 
(iantimo nedraudžia........... ............... 0*Se

ttln Geriau* vėliau* negu niekad Komedija vie
name akte. Pagal lenkiška »utai*« K. Bj ir 
M. PU. Chicago. III. 1«US pu*! «« Šita 
kuygnte tein kaip ir No. tlo yra Maakolljn* 
oeozuro* d*ie|*L* ir gali būti Lietuvon niuo 
t lama...................J...’................................. Iftc

331 Žile golvoa _ veiniat voodegon. Kotnedl ja 
viename akte. Pagal lenkiška «o'ai*e M. P i*. 
Chicago, IU. Ifte [>u»l. SI. Kita knygute teip 
kaip ir No. Ztoyra Ma*kolij<>* cenzur>* dalei 
•ta ir todėl gali būti Lietuvon aiuntiama

ftO7 Garnio* latorija. pagal Povile Bert, verte Dr.

Grtkiška mašina (katapulta), m ė- Žalvarinės bombos; apačioj 
čiusi didžius akmenis ir bombas, paiasasgerai pataikyt!”

Makedonų caras Pilypas prisisavino nuo 
grėkų visokius naujus kariškus išradimus (iš- 
mislus). Pasinaudojęs iš grėkų silpnumo ir 
ginčų, jis prisisavino buvusias atėniečių nan 
gėdijąs žiemiuose Egėjiškoa juros ir pas išta
kas. Keletą kartų jis atvykęs buvo Grėki- 
jon su baisia ja makedonų falanga (teip vadi
nosi keliomis eiliomis gretim viens prie kito 
sustatyti kareiviai su durtuvais 2 sieksnių il
gio) ir privertė grėkiškus miestus pripažint jį 
vyresniuoju karišku savo vadu; grėkai apsi
ėmė eit talkon pas Pilypą karėj prieš persus.

Jo sūnūs, Aleksandras, nuvedė A’ijon 
grėkų ir makedonų kariumenes. Aleksan
dras buvo apšviestu grėku; jis mokinosi pas 
garsų grėkų mokslinčių Aristotelį, Pilypo už
prašytą Makedonijon. Daug dalykų padėjo 
Šitai karei. Aleksandrui tarnavo kuo geriau
si jo tėvo jenerolai. Keliai vidurin persų 
viešpatystės dabar buvo žinomi. Persijos ru
bliuose gyveno daug grėkų. Nekuriose ša-

Makedonų raitelis (lurbut, pats Aleksandras).
Bet Aleksandras dar svajojo apie 

jų* užkariavimus: jis geidė nuvykt palakų 
Indijon, apie kurią grėkai vos girdėję buvo: 
dabar buvo viltis prieit iki didjurio, kurs, 
kaip manė grėkų geografai, apsiaučia visą 
žemę. Šita užmanymas nepasisekė: indai 
tvirtai mušėsi, Aleksandro kareiviai atsisakė 
teip toli eit ir privertė jį sugrįžt atgaliom 
Tolimiausios vietos rytuose, kur daėjęs buvo 
Aleksandras, buvo dabartinis Turkestanas ir 
Penkupis, Indijoj (Pendžab). Buvo pasta
tyta keletas miestų, pavadintų Aleksandri- 
jomis, nuo Aleksandro vardo.

Grėkai rytuose. Egiptas. Atlikęs 
karžygį Indijon, Aleksandras greit pasimirė, 
dar jatinu būdamas. Jau jį belaidojant at
sitiko dideli susipiovimai terp makedoniškų 
jenerolų. Ilgai jie, ir jų sūnus, kariavo apie 
įkaitą. Jie apsiskelbė carais ir sutvėrė kele
tą grėkiškų viešpatysčių. Visą tą persų vieš
patystės pusę, kurią Darijus norėjęs buvo 
pasilikt, užmanęs dalybas su Aleksandru, 
grėkai prakišo. Jie užlaikė tiktai žemes ties 
Terpžemine jura: Mažają Aziją, Siriją, Egip
tu

Šimtui metų sukakus po karių Aleksan
dro, šitose šalyse gyveno daugiau grėkų, neg 
senojoj jų tėvynėj, Europoj. Bet ir naujuo
se kraštuose grėkai gyveno daugiau jx> mie
stus; vietiniai gyventojai pasiliko kaimuose. 
Išaugo iš naujo milžiniški miestai, užgyven
ti daugiausia grėkų: Aleksandrija, Egipte, 
pastatyta dar Aleksandro, ir Antiochija, Siri
joj. Šituose miestuose gyventojų buvo iki 
pusei milijono.

Iš grėkiškų viešpatysčių rytuose garsiau
siu buvo Egiptas, po valdžia carų iš giminės 
Ptolomėjų. Grėkiški carai mokėjo išgaut la
bai daug pelno iš šitos turtingos ir labai už
gyventos žemės. Jie per urėdnįkus gerai su
skaitydavo gyventojus, apdirbtą žemę, dau
gumą bei didumą dirbtuvių ir krautuvių. 
Kiekvienas gaspadorius į turėjo duot kuo- 
smulkiausius parodymus: kiek jo namuosd* 
arba dvare gyvena žmonių, kiek jiems metų, 
kokio amato, kiek darbinįkų, turto ir pelno. 
Mokesčiai ėjo iždan į caro klėtis ar pinigais 
ar daigtais: duona, vaisiais, malkomis kariu- 
menei. Sviestą mušė ir linų audeklus audė 
tiktai caro fabrikuose, o reikalingą tam me- 
degą visa šalis carui pristatydavo. Ptolomė- 
jai liepė skaityt savę ir savo gimtinę už die 
vus: ant to pasirėmę, jie atėmė didelius die
vų dvarus pas bažnyčias, maitinusius daugy-

nan-

t Louisianoi likosi parengta 
dirbtuvė, kurioje dirl»s j»oj»ierą iŠ 
cukrinių lendrių ir ryžių šiaudų.* 
Europoj jau nuo seniai bando 
dirbti popierą iŠ šieno ir paprastų 
šiaudų. Dabar popierą dirba iŠ 
medžio, su mažu pridėjimu skudu
rų. Kadangi ant svieto popieros 
reikalauja labai daug, o medžiai 
giriose mažinasi, tai ne įstabu, jei
gu žmonės jieško kitokių medegų 
popieros dirbimui.

t St. Louiso gvdytojai: D-ras 
Broderick ir Heybee, išrado naują 
vaistą nuo džiovos, su kuriuom 
Emergency ligonbutyj atliko pa
sekmingas bandavones ant džio
va sergančių: du džiova serganti 
ligoniai likosi su visu išgydyti, ki
tų gi sveikata žymiai pasitaisė į 
laiką vos vienos sanvaitės. Tą 
naują vaistą galima įčirkšti į ligo
nių kraują, gali juom teiposgi li
gonis kvėpuoti; kaip išpuola pa
rankiau.

t Wasbingtono daktarai garsina 
laikraščiuose, jog jie išrado tikrą 
vaistą nuo šiltinių, kuris labiausiai 
išsiviešpatavusią ligą išnaikina į 
dvi dieni. Jeigu tai yra ne tuščia 
daktarų rekliama, butų tai tikrai 
svarbus išradimas, kadangi šilti
nės priguli prie pavojingesnių lim
pančių ligų, nuo jų daug žmonių 
miršta.

Vingi p*N žydą goriau.
* Teko man užeiti Chicagoje pas 
vieną žydelį, agentą šifkorčių ir 
pinigų siuntimo, ir tuom tarpu 
įėjo dvi moterys (lietuvės'* kad 
nusiųsti į Lietuvą £500. Žydelis 
už persiuntimą £500 liepė užmo
kėti $25 ir moterys gražiai užmo
kėjo. Man rodosi kad mus lietu
viai agentai už persiuntimą pigiau 
ima, kodėl tad lietuvės negali sių
sti pinigus per lietuvius agentus, 
o ne per žydus ir dar brangiau mo
kėti? Gal būt jos mislyja kad žy
dai, agentai, turtingesni už lietu
vių agentus ir tiki kad savo pini
gus paduoda į saugesnes rankas? 
Jei teip tiki, tai klysta. Bet čia 
ne tiek užsitikėjimas kiek paprati
mas, kad pas žydą visgi geriau.

P. Derengis.

Twziai< Diilris Mojinis BaHus!
Chicago Jaunu Vaikinu Draugisz- 

kas Kliubas ture* savo treczia dideli 
mojinl balių nedelioj. 15 gegužio. Palai
kio salėja, 800 8. Ashland ave., terp 17 Ir 
18 ulycziu. Bzukiai prasidės 6 vai. va
kare. luienga 25c.' y pa tai. Szird ingai 
užprašau visus lietuvius ir lietuvaite* 
kuoekaillmgiausiai susirinkti. Bus duo
ti puiku* programai, 
prof. J. Brsmhalls'o.

(4-22) (5-13)
J. V. D. K. Užtaria

viaiems sveesiams, kūne atsilankė aut 
j erelio musu baliaus, todėl praszome at-

grajys orchestra

Komi ietis 
ssirdiDga senu

Visada reikia dėti už 2c. marke.
Tūli laissku rsszejai lipina ant savo 

laiszku marke tik ui 1c. todėl kad jie 
palieka atdara koperla, kiti vėl todėl, 
kad laisska siunczia ne toliau, kaip n- 
vo mieste, tik už keliu varsnų ir todėl 
tiki, kad tokiuose atsitikimuose užtenki 
ant nusiuntimo le. Bet tuom tarpu yra 
kitaip neng siuntėjai tiki. Kada ant 
laiszko užlipina marke tik ui lc., tai 
priimantis toki Įninka turi primokėti 
paežiui kita centą, kitaip pacztas tokio 
laiszko neužduoda Tokiu budu su 
viencentine marke laiszku siuntėjai jm- 
daro priėmėjui skriauda ant vieno cen
to, o kas gauna daug tokiu laiszku, tam 
padaro skriauda ant kelesdenimts 
centu arba ir dolierio, ypacz lai k rašt
eliu istleistuvems, kurios gauna po kė
lės denimtis arba szimia laiszku ant 
dienos, jeigu 100 Įninku bus su vien 
centinemis markėmis, tai priėmėjui 
kaistuos 11.00.

Kas link markiu, paėsto Įstatai y«a 
nitoki:

Lma kliasa po visas Suvienytas Vals
tijas, ju kolionijas, Kanada ir Mezika 
kantuoja 2c už kiekviena uncija arba 
uncijos nors msžiauae dali.

3-ctia kliasa kantuoja lc. ui 2 unci- 
jas arba ju nors mažiauae dali.

lyka*. aut kuriu zmone* nuoiatai žiuri. b-< to 
gerai ne»upr*nca........ . ...................................   MOe

SUK Garnio* pujtego* ir kaip iš ja naudoti.. Pa
gal Bu nėra *ut*i»e Szerna*, ilieago. JU. IS*H 
pu*l zar Sr*rbk» m<>k»lišk<m verte* kavga. 
*u daugybe paveik*1 u prairta mašinerijų ir 
kitokiu prietaru ant Bnaudojimo gamt>*n« 

pajiegu..........................................................r»Oc
.'541 Iš Svieto pabaiga. Iš nuiško rerte Pr.Siūleli*. 

Cbicaga. iii.. 1*UL (m*l. 31. Ka* nori du*iži- 
noti kada bu* *vieto pabaiga tegul perakaito 

šia knygele...... .......................................... lOc
03OEthnotogi1a aria apir ž-mė, tautas

Pasai Dr. M Habrrlandta parake Reraai. 
Oikar<>. III likti [m.:, tw. Yra tai eaarbiaa-

llu šakotu, ir Ju p«v-ik«lo* Aprašo Ju kilmes

pat liptum paat-ikala mat vaite

pažvelgti* J lala žmonių veuliu veido*, mato
me dideli nevienodumą, tada neciue kurie i* 
ju yra panašu* paveikdui Dievo. Ka* nori 
pilnai peninti žmonių utorija tegul perskaito 
šia knyga. Preke neapdaryto* .... *t>.OO 
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audimo apda
ruose......................... .....*t! 30

fltlii Kaip žmoga* gyveno ant žeme*1 Parašęs.

vUlzaeijo*. ZS par'ik*irtiai p*nU-‘ arecue* 
amoniu Tartota* *ks»eniniiu Ynraaktaa sa
mu* U tt.............................................................. lOc

Aukot Kam Dievui. Paraše Joną* Gratv* 
Cbfcago. III.. ILAC. puti *0. t>i kuyaele ap
rašo kokio* kaita kam buvo, ka* baro ja 
prkešai/i* kW-k jo* kaštavo, ke-k Mede* tuo 
nem* padare tz daro, ir ka* į Ja* šmouija (ta
me ......................................................................... lOo

na. Grašy.. Išleido Suair. Liet. La La r Chi-

to* kovo*, užmušima mineu>X caro......... ISc
ISlSAžodyna* lietoriškai-angiliko* kalbu.batai

ae Antaną, Lali*. Chieago. 11L. ĮSOS. puti. 
SHO Yra tai pirmoji dalia lietuviškai angliš
ko žodyno i Antroji dalu., aa^liškailetaviS-

arba jos norą mažiauM dali.
lo kitas vienpatystei: 
1-ma ir 4-ta khasa kasztuoja

Vietines Žinios.

lyse buvo beveik nebsuvaldomi persų caro žmonių, o pelną iš tų dvarų pasiėmė iž-
knnitraiAčiai. kain nvr. Rcrint.A h«- dan.kunigaiščiai, kitose, kaip pvz., Egipte, be
veik nuolatos atsitikdavo sukilimai prieš per- (Toliant bot.)

Draugyscziu Reikalai

slrupinsime visut kuograiiauaiai priimti.

I’aizventininiAM keliavo* ir Imlius
Chicsgu. !>t i» Apveisdos Dievo sp- 

va i k arenos inkilmi tirai diena passventi- 
nitno savo naujo* valiavo* ir ture* balių 
nedetioj. 2t balandžio, F^jheit Torner 
saleje, 3431 8. Halsted st. terp 34 ir 35 
ui. Toje diei»qie visos Dr tęs, imaoczios 
pMzveottntme dalyvuma, malones susi- 
nnkti aut I vai po pielu in ssv. Jurgio 
bažnytine sale aut 33-ę»ios ui. in kur 
pratidee apvaikszcziojimo paroda. Po 
paszventimmui vėliavos visi msm-jos 
pilnoje parodoje in Freiheit Turner 
sale.kur bus laikytos prakalbos, dainos, 
deklemacijos ir lt. Polam Dr-tea balius. 
Inžengs ant sales 25 Visus lietuvius ir 
lietuvsiies užkviecsia pasirengti ant 
nios ink 1 įmes

dili.
3 cxia Icliasa kasztuoja tiek pat ka Su

vienytose Valstijose.
Kas y ra tos t lissoa ?

sa
15U1 Pa»lairty» Magijos bei bptritizmtf ‘r|«-«oje 

mokslo. Pagal .vėlimu, šaltiniu, lenkiškai 
sutaisė P. J., lietuviškai verte J. Laukis. CM-

Komitetas.
Trmj kitę lietuviai (.'hlcaro*.

Ant tVesiSidd, 9 d. February, 1904 m. 
susitvėrė liMuviatka draugyste (sprtlks), 
»u mieriu pagelbėti lisiuviatns nupirki
me arba namu statyme Milingai minė
tos draugystes atsibūva k oi n a utarninko 
v* k a ra. Apveisdos Dievo Parapijos sa-

— Pereituose metuose Chicagos 
gyventojai užmokėjo visokių mo
kesčių £24585574. Ant mokyklų 
ant Šių metų paskirta 18109172, 
taigi daugiau negu pusė to, ką 
Maskolijos randas išduoda ant vi
sos Maskolijos mokyklų. Užlai
kymas miesto parkų ir sodų kaš
tuoja £2562632. Ant užlaikymo 
miesto knygyno eina £272654. 
Pereituose metuose suareštavo: 
12559 paprastus nusidėjėlius, 9276 
už peržengimą miesto padavadyji- 
mų ir 40186 už girtuokliavimus. 
Užmušystų papildyta 139; 9 užmu
šėjams pasisekė pabėgti ir jų ne 
sugavo. Už peštynes suareštavo 
956 ypatas.

— Pereitos nedėlios dieną, In- 
gowar hotelyj, pn. 1913 State st., 
rado negyvus vyriškį ir mo
terį. Juodu atkako drauge ir kaip 
rodosi, pats nusižudė su karboline 
rūgščia. Vyras ir moteris turėjo 
40 metų, moteris apsivedusi, bet. 
su vyru negyveno. Abudu į hote- 
lį atkako subatoj, o nedėlioj rado 
juos negyvus.

— Pereitos nedėlios dieną ant 
kertės Cfybourn avė. ir Diversey 
Blvd, saliune Lanketto atsitiko 
dinamito expliozija. Dinamitą į 
klozetą įmetė du vyriškiai,kuriems 
pasisekė išbėgti. Nuo expliozijos 
visi saliuno langai išbyrėjo.

Dr-tes idminlitraciJi:
L. H Omb. Preiidenlii, 168 W. II M. 
J. Petroniu!, Kasteriu*. 168 W. 18 it.
A. Lemont, Sekretoriui, 824 8 Union iv. 
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1O metinis apvalfcaacsiollaMM.
Chicago ,GvsrdiJ» D. L. K. Vytauto 

turės savo IG-metint ipvaikinojima ne
dalioj. 22 gegužio, Frtiheit Turner ule 
Je, 3431 8. Hali tęvi M. Viios Draugyste* 
imanciioa apvaiksictiojime dalyvuM* 
susirinkt in 8sv. Jurgio bažnytine sale 
ani 1 valandos po pielu ir iszcs'a pilnoje 
parodoje mimuos in apvaiksiciiojimo 
sale.kur bus laikytos klibos, dekliamsci- 
Jos dainos Ir tt. L’iprasso visu draugys 
csiu nedaryti toje dienoje balių ue teat
ru. bet, jei galima, pribūti ant musu iss 
kilmingo apvaikszčziojitno.

Komitetas.

Pnakalkos.
Brooklyn, N- Y. 38 Suilv. Liet. Am. 

kuopa laikys prakalbas ir dekliacijss ne
dalioj. 24 balandžio 2.30 valanda po pie 
tu, P Draugelio saleje, 73 Grand str. 
Todėl užkviecsia visus lietuvius vyrus ir 
moteris kuoekaltlingiauiiai susirinkti, 
pasiklausyti prakalbu, dekliamaoiju ir 
Užgirsti prakilnius mierius musu di
džiausius tauliszkos organisacijoe. Se
ni sanariai malones toje dienoje užs mo
kėti savo duokles, o nauji prisirassyti.

Komitetas.

Sualrinklmaa.
Pittsburg, Pa. Busivienyjimo L. A. 

kuopos lusiriokimas atsibus nedelioj, 
24 d. balandžio, svetainėje L. M. V. Dr. 
po nr. 2218 Tustin M. Todėl užprasso 
visus sąnarius atsilankyti ir užsimokėti 
savo kvartaline duokle, teiposgi neuž
mirši k i te paraginti ir norlncziua prisira- 
szyli.

Komitetas.

Falral, Falrai.
New Britain, Coan. Hoi seni ir jau

ni rengkites ant fairu, kurie prasidės 
29 d. balandžio ir trauksią iki 3 dienai 
gegužio, Turner saleje, ant Aroh str. 
Šatuos fairua rengia Lietuviu Broliu 
Ukesu Kliubaa ir kvieoaia viaua senui 
ir jaunus auilankyti, nei dar tokios pui
kios aabovoe niekada nebuvo kaip New 
Britain Movi. Kai allilankye neiigrau- 
dins. nei pamatys daug *abovu ir viso
kiu groju. Inženguanl visu keturiu va
karu 26c. _KooUsetaa-

Pa i iesz k oj i m a i.
Pajieszkau savo paezios, Onos Ivasz- 

kienea. Kauno gub., Telsziu pav.. Pa 
vaudensa pa ra p Ji pati ar kas kitas 
tas teiksis duoti iine ant adreeo:

Aug. IvaaskSa,
287 N. Third at.. 80. Boston, Mass.

(4-22)

Psjienkau nvo brolio, Vincento Bobi- 
lo, Kauno gub, Raseinių pav., Ne- 
makucziu parap., 3 mėsai atgal gyveno 
Rcranton, Pa. in ten invaiiavo in West 
Virginija. Jis pau ar kca kitas teik
sis duoti iine ant adreso:

Povylas Bobilaa,
62J5 8. Stale at., Chicago, III.

Psjieszkau savo draugu: Judeikio ir 
A našiai įjos Juduikienes, Kauno gub., 
Sziauliu pav., Akmem-s vol., iss mieste
lio Klykolių, 12 melu Amerikoj, jie gy
vena aplink Chicago, 111. Jie patys ar 
kas kitas teiks1 s duoti iine ant adreso:

Domin'nkas Butkus.
850 Bank M., (Vaterbury, Gonn.

Pajieszksu nvo draugo, Francinkaua 
Labunrko, Kauno gub., Baeduvoa mie- 
sielio. J ta pala ar kn kitaa įsikala duo
ti žine ant adreeo:

Kas. Lukarsevicse.
1316 Rebecca M., Allegheny City, Pa.

Pajieszkaus savo draugu: Kazimiero 
Petrulionio, Mateuszo Užciloe ir Frsn- 
ciszkaus Macejuno, 5 metai atgal visi 
gyvenome Prūsuose. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Jurgis Miloszevicze,
R. F. D. No. 2, Fozcroft, Me.

Psjieszkau nvo brolio, Baltramiejaus 
Kudario, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pakruojo parap.kaimoLidaugu, menesis 
kaip Isz Lietuvos. Jis pats ar kn kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Mikolai Kudaris,
7 Washington st., Amsterdam, N. Y.

Psjieszkau savo asvogerkoe, OnoaSzu- 
szaites, Kauno gub., Telsziu pav., Var
nių vol., Lūkės parap., kaimo Giriukiu. 
JI pati ar kas kitaa teiksis duoti žine 
ant adreeo:

Aftton Melnikovioa,
P. O. Box 75, Woodmere, Mich.

Psjieszkau savo tėvo, Kazimiero Ma- 
cziulskio, Ksiuno gub., Paaeveiio pav., 
Pakrojaus vdl., kaimo Palecsiu, 19 me 
tu gyveno Biltimorej, asz jo sudus Juo
zapas Maczinlskis, atvažiavęs ežia nore- 
oziau su juom susižinoti. Jis p*ts 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

JtKMapas Maczuiskis, 
ITlBoodrt.,. Phitadelphia, Pa

vienas žodis, kaip tai laiszkai, rankrasz 
ežiai ir lt. yra tai 1-ma kliasa. Ir vis
kas kas yra uždaryta koperte, ar užkli
juota pakelyje ar boselyje teip kad ne
galima matyli kas viduryje pakelio ran
dasi.taipgi yra 1 ma kliasa. Taigi laiss- 
kas ar jis raižytas ar maszinele spaudin
iai, nors ir atdarame koperte, yra 1-ma 
kliasa ir reikalauja 2c. markes. Už lc. 
raaztas eina tik ant postalkortfs 
Bet jeigu ir aot postalkortee, ant los pu 
sės kurioje adresas raszosi, daraszyti 
ką nors daugiau apart adreso, jau pr e- 
mejaa turės primokėti paežiui lc. ir ui 
postalkorte.

Todėl laiszku siuntėjai privalo atmin
ti, kad ant poatalkorte* adresines puses 
nieko daugiau nevale raižyti, kaip vien 
adrese, o ant laiszku, ar jie uždaryti ar 
atdari, ar raszyti ar maszinele sjyaudinti. 
ar yra siuneziami in tolimus miestus ar 
siuncziami tame jmeziame m'este, visa
da reikia užlipinti marke už 2c. Ant 
jokiu laiszku viencentines markes neuž
tenka.

Ui lc. eina tik 3-czia kliasa, o in 
3-czia kliasa priguli tik drukai, kaip 
tai: kataliogai, knygos, drukuo 
ti cirkulioriai, bet tikrai drukuoti 
ne ,,typewrailuotS,” Ir jei ant drukuoto 
cirkulioriaus paraižysi nors viena žodi, 
tas vienas žodis pavers ji in 1-ma sliasa 
ir Jau lc. neužteks.

In 4-ta kliasa eina visok: tavorai.

Kas prlRiunte ,,Money Order” iss 
Gardnei, Mass, jau 3 sanvaitės, ir dar 
negapau laiszko, ka ui tuos pinigus nori, 
meldžiu atailiepti, o bus prisiųsta 
reikalaus.

M J. Damijonaitis.
3108 8. Halsted st., Chicago,

ko

m.

Perguli geni jaus.
Žmoniškas genijus pergalėjo am- 

tių tamsybes ir ant daugelio aklų 
burtam tikėjimų ir kitų biaurių 
papročių praskleidė šviesą. Moks
las išgelbėjo daug gyvasčių, išnai
kino daugybę sopulių ir sumažino 
žmonių kentėjimus. Ligos, ku
rios senovėje baigdavosi myriu, 
šiądien yra išgydomos. Šiądien 
daktarai jau persitikrino, kad 
smarkiausioji liga, ęifusas, nieka
da nepaguldįs į lovą, to žmogaus, 
kuris turi sveiką pilvą, nes sveika
me pilve tifuso ligos sėklos tuo
jaus tampa užmuštos ir negalin
čios ligos gimdyti. Kad užlaikyti 
geroje sveikatoje pilvą reikia gerti 
Trinerio Amerikonišką Elixirą 
Kartojo Vyno, o tas neduos pilvui 
sugesti, jis duos apetitą, gelbės 
sužlebčiojime priimto maisto, re
guliuos vidurius, tvers naują 
gausų kraują, o dauguma gau
saus kraujo įstengs užmušti mikio- 
bus gimdančius visokias karštliges 
ir žmogus ant panašių ligų nieka
da ne^psirgs. Ant pardavimo vi
sose aptiekose ir pas patį fabri- j 
kantą, Juozapą Trinerį, 799 South 
Aahland *v., Chicago, III. į

rnnu nkk» lirtari! tw>prt<aodine*, ne* nu*i- 
pirke šia knyr» atratite visa* Ir 
buria paaiapli* tr ja* aaprasite, ne* aiškiai 
aprašyto, ir paveikslai* parodyto* vi»ot »lap- 
tybe* ir budai ja darymo............................ SOc

65 Karalius Apysaka. Dievas ir Kara- " 
liai, Evaldo pasak*. įsileido L. 8. 
D. P. Londone, 1903, pusi. 16... 10c 

X71 Lietuviu assaros. tris vaizdeliai isz 
Lietuvos gyvenimo. Tilžėje 1903, 
pusi. 23. Labai graži pasakaite.. 10c 
Prie dvaro. P*rasze Žemaite. Til

žėje 1903. pusi. 47. Graži ju sa k a. 20c 
Vaidyla, originaiiszka novele Gra
ži apytaka apie senovės lietuvius, 
stabmeldiszkus kunigus ir Ju die

vus ....... ................................  .15c
Sofoklis Antigona. Tragedija te- - 

atrul. Tilžėje 1903, pusi. 39.,..30c 
Davatkų Gadztn<cos ir szeip links
mos dainos, surengė Liepukaa. Ant
ra laida. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Gražios ir labai juokingos dainos.15c 
Eiles Pranciszkaus Vaiczaiczio (Se
ku pasakos). IszleidoT. M. D. Ply- 
mouth, Pa. 1903, pusi. 165. Czia 
telpa su virsi 100 labai gražiu dai
nų.........................................  50c
Girtuokliu Gadzinkos ir kitos apie 
girtuoklyste dainos. Surengė Pa- 
mazginietis. Bitėnai 1903, pusi 48. 
Labai Juokingos dainos..................15c
Dvideszimtmetines ..Auszrus” su 

kaktuves, Tilžėje 1903, pusi. 63. Is
torija inkurimo ir gyvenimo iaik- 
raszczio ,,Auszros’' iszeidinejusios 
Prūsuose nuo 1883 m.................... 40c
Tautisskas atgijimas Lietuviu ir 

kitu jaunu tautu. Atmincziai 
20 metiniu „Auszros” suk«ktuviu, 
Tilžėj, 1903, pusi. 40. Istorijai laik- 
rassezio ..Auszros”, 
mo Rusinu, Czeku, 
Bulgaru, Gruzinu 
ežiu......................... .
Isz musu prasitęs.
Gražys. Įsileido L. S. D. P. Ix>ndo- 
ne 1903, pusi. 16..............................10c
Varžytines, ka jos duoda kapitalis
tams. darbininkams, ir kaip Jas rei
kia panaikinti. Įsileido Liet. Buc.D. 
Partijos London, 1903, pusi I6...IO0 
Valdžios pilvas. Parasze Jonas Gra
žys. įsileido L. S. D. Partija. Lon
done, 1903, pusi. 16..........................10c
Paslėpęs vilko nasrus rodo lapes uo
dega. Įsileido L. 8. D. P. Londo
ne. 1903, pusi. 7................................5c

1042 Kas ir kiek gali pirkti žemes Lietu
voje. Tilžėje 1903, pusi. 33.10c

1080 Tiesos gaspadoriu ir samdininku 
Lietuvoje. Dalis I. Tilžėje 1903. 

pusi. 11......................................10c
1050 Miszku, lauku, sodu, daržu eibes ir 

bausmes už Jas. Tilžėje 1903, pusi. 
32. Naudinga Knygele ūkinin

kams ..........  10c
1255 Kalbamokslis lietuviszkos kalbos 

(tai yra gramatika). įsileista per 
L. L. Spauda E. Jagomosto, TMže- 
je 1896, pusi. 84.......................  50c

1315 Trumpa Vokiecziu Gramatika arba 
kalbamokslis lietuviams ir žemai- 
czism* ant tobulo pasimokinimo vo- 
kiszkos kalbos. Parasze Kristupas 
Jurktzaitia Tilžėje 1960, pusi. W 
Kietais apdarei...... ...................5c

1522 Paprasti rakandai ir žssdarbiai isz 
szsku, su 74 piesslneliais Verie J. 
Š. Iszleido P. Neria Tilžėj* lM*3m. 
puri. 48. Naudinga knygele stalio- 
riama pamokinanti apie Uždirbimą 
įvairiausiu mebliu...................25c

115

178

301

360

365

380

826

721

903

kilimo ir algiji- 
Silezijos lenku, 
ir Makedonie- 
...........  . 20c 
Paraižė Jonas

977

976

949
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Knr geriausia užeiga
Jeigu ssiciia atkeliausi, pas Makszteli 

viską gausi: Alaus gero ir cigara,pernak
vos ir rodą gera. Broliai Lietus lai 
Atminkite kad a&z užlaikau puikiausi 
lietuvlszka tai i u na, todėl apai lankyčiam i 
ant viaasviatinea parodo* St.Louia leikat- 
teair mane aplankyti, pas mane gausit* 
puikios degtines, alaus ir cigaru net 
Peterburgo, neužmiraskit adreso

Petrai* Makaztelia,
500 Obio avė., E St. Louis,

įsi

III.

I EUROPOS LietūYisiki Laikraszciiat
=ss■■U". —

„Varpaa” literatūros, mokslo tr poli
tiko* mėnesinis laikraštis. Talpina savyj 
daug akyvų ir moksliškų straipsnių, 
spaudinamas ant gražio* popleros, preke 
aut metų...........................................$1.25

„Ūkininkas** užsiimantis reikalais 
ūkininkų, ir paduodantis visokias žinias 
iš Lietuvos ir talpina gražias Istorijas, 
pasakas, ir tt. preke ant metų........ 7ftc.

Abudu virš minėti laikraščiai išeina 
formoje knygelių kožna mėnesį Tilžėje 
Prusuo**. Amerikiečiai norinti apsiste- 
luoti, kreipki te* prie mus agento. Adresas 

M. J, Darni Jonaiti**
H LOS K- Ilalated at-, Chicago, UI.

PERFECTO

Hotelis ir Saliunas. C>-ras A. P. Bauer
•unua garsaus prof. M. D. BATKR.

Valiūnas Broe,
1100 Morgan st., S». Louia, Mo.

Užlaikome bavarska alų, sena (snap
as. kvepenczius cigarus, Iszpanistka vy
ną irti.

(4—20)

H 0 T E L I S.

Miko Nornszio,
310 Spruce at., --------- Serą n ton. Pa.

Užlaiko gera degtine, vyną, skanu alų, 
kvepenezius cigarus ir reikale sutelki*' 
Uraugtsaka rodą. Jeigu nori linksmai I 
pr* leisti laika,įsikirst parūpi jono akam-1 
bejima, tai užeik p«s M. Norttszi.1 

' (4 »)

Baigės tuoksią 
Europoj ir Ameri
koj, gydo visokia* 
ligas abieju lyčių 
su didele pasekme. 
Ofisas Ir gyvenimas

Ruimai 8. 0 Ir 10 
l*o» t»r Hou*«* 

Chicago, 111,

Valandų*:
10 iki lt ryto, 

S iki 1 tra pikiu, 
ir 7 Įkiš vakare.

Monruu 856.

Vyrai Cliicagiecziai ir isz ap
linkinei

Temykite gerai

dmuram*. Šilta* ranki ui ,u motoriniu atviru Šonu laikrodėliu vieloje vyritko. kalt uo ja M-r-Ū-r- lavfhitl
piiilau. su atpratai* Ir 85c. virtau* aal apmokėjimo iluntlmo. Jei muma prisiusi

Sta/itf SuhII) Uotu, 
3263 1 hiuo 1* Ccart Chicago, iU.

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS

Naujos pergales ir žygiai vaistuoseProf. Dr. E. C. Collinso
Paveikslas naujo Popiežiaus P1USZ0 X

iniera 18x24 coliu.

Katrie norite groiios materijos, ir 
gal nauja mada pasiutus drabužius 
szioti, tai eikit pas

G. Jonuli

pn-l 
ne-1Lietuviszka Banka.

į (Uždėta 1888 mele.)
Siuncziatn pinigu* ereliai ir sauriaii .... 

visas d.Ui* svieto. Parduodame Laiva-! 
kortes ant greieziausiu laivu. Paežio 
Si*. No. 8.

s M“kfcr,..b..h, s.j* 160 Canilport av., Chicago,III.
Materijos importuotos isz Anglijos, 

Į Prancūzijos ir Vokietijos, o pasiuvimas 
pirmos kliasos Neuitnirszkile

Eikite pas sava.

213 First St.,

Puiki lietuviszka
Puikiai plaukus kerpa, lengvai 

da skuta. į*'

Juozas Szmiskis,
81 Metropolitan av., Brooklyn,

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. Hilsted ulyczia. 

Gyvenimas viriui Aptakūs. 
CHICAGO, ILL.

Specijalistas Privatisziū Liga.
Valanda*:

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

OttiMtN ir gyveninius:
I 723 VVest I7th Street, karte Paulina st. 

prieszais szv. Vaitiekaus bažnyczta.
Telefoną.-* ( anai 1 157.

i Telefoną gausi dykai v įsose aptiekoee.

vedyli. nes jis turi 
puiku ir szalta ba-

ruski oezisirzena 
arielka, cigaru* net

Ka ulai kurtu 
įregi? Nugi put 
1‘iatraSzleki nes 

uutroszke*. o 
pas ji galima alsi:

K 
0 
S

Turime daugy bę visokio skyriaus ar
monikų pargabentų iš Vokietijos nuo 
garsiausių armonikų fabrikantų. Mus 

'prekės visados žemesnės už kitų, ir savo i 
kaštą prisiunčiamo į namus.

Jeigu dar neturi mano kataliogo, lai 
rašyk šendien prisiųsdamas savo adr*sf 
ir už 2 et. markę, o męs prisiusime g ra- i 
žų lietuviška armonikų k a t a 1 i og a dy- H**-00“- ° išgėrus gauni žmogus , 
kai. kuriame rasite visokių muzikališkų I Pulku užkandi kiekviena diena, ui jau i 

» . , . * ,, . * ilgiau su umisia kalbėti negaliu Lik |
instrumentų ir laikrodėlių prekęs. j įveikia tunu skubintis Prie to jis turi 

Adresuokite teip: puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa-
AITIm klauso kiekvieno, o ypač z už t1umocxiu 
CHICAGO, ILL susikalbėti angį szkai. Ateikite jm ma-i

I ne. o asz jum patamnusiu už dyka viso- j 
• ■ kiuose reikaluose ir ■>*»-. Ai \ azia

uA»* y .. 4 •• .U., * u. .-.X
geriausia nakvyne.

Petras Szlnkis,
3321 Aubitrn av., (’hieago, BĮ

i Tarpe 33-ioe i>1. ir 33-io PI. J 
Telephonas Iloot 21.

3108 So. Halsted St.,

Visiems reikalaujantiems daktariškos pagel- 33

TSilpmVyTai.^
Visiems reikalaujantiems daktariškos pagel

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

ši* vrs paru-yta* dėl vyn,, lurinčig suuruMitf 1 
sistemą per iMykumf savo jauug Ui»nų. Kiaušy k 
mano rodos. Perstok <y«lpu> *u "teinpeliM nii*" Į 
ryduolėan*. elektriėkais diržai*, “spartailėk*‘ia*’’ | 
patentuotoms irydu.'lt'ui-ir kibliomis apgavy*- 
temta. Diržas aėrali tevy* Dgydyti. o auolutUiM 
gėrymas ar valcyna* visokiiį mediciną .ugadln* 
t»uv Kiuri u*, užnuodys tavo suu-uif teip, kad liga 
stosią ne išgydoma.

Keletą metą ai kentėjau liga jaunistės klaidą: 
onvau uerviika*. turėjau naktinio* nulrgiulu*. 
vsrieocelg.stokf vyriškumo, silpnu ponih-tp-teky 
guvumo, ambicijos ir drąsos.jaučiau aunkenvlj. 
kumažėjūnf ly t ,-k g daliu ir lt. Mėginau gydytis 
viskuom kas tik kg rodvjo. bet v>t..n g-ry n. »vei- 
kataėjo blogyn Ant galo buvau priversta* kėliau 
ti į Europą ir klausti rudi*, geresnio daktaru, ka
rt* mane ir pagydė. Receptu* 10 garsaus daktaro, 
kurtais ai pasigydžiau turiu ir Jupiteri savo (sa
kose, nes.žinac kaip tai sunku buvo pusigidĮytl, 
todėl si pasiryžau ir kitu* pagelbėti tokiom* li
goms sergančiu*. Kas pa* manęatsiiauk* per luiė- 
ką. *4 kožnam pasiimsiu dykai kopiją to gnr-mus 
recepto uždarytoje gromatoie drauge su reikalin
gais pamokinimai* kaipgyayti*. Receptas busp*- 
miyta* teip aiėktai. kail ingai jį kiekvienas gr- 
rest.is ap-retortų* gyduoles sutaisys. Itaklamyk 
titano rodo*, o pamatysi kad visiškai išsigydyti.

Nepalaikyk manės už toki šarlataną kaip kad 
tie, ką »:uk> gydvmą dykai, diržus dv kai. rodą* 
dykai kaipo mešk-rį ant sugavimo zuvią—kad 
paskui iš ju pinigus vilkui ui netikusia* ir pavo
jingas medicinas si uostomas C.O. D. Aš nieko nu
siunčiu C.O.D. neturiu nieko parduoti; vardą gi 
tavo užlaikysiu slaptoje. Jeigu mane atrasi nerei- 

- singu. turi tiesą šiame pačiame laikraštyje apgar- 
•inli mane apgaviku, t i mano k tepalą, aš paj.ru- 
iysiu tik 50c tada, kada išsigvdysi. Daugiau nieko 
nereikalauju ir neprašau kad man siunstum pini
gu* pirmiau pakol visiškai neišsigydy*!. Rašyk 
maa šiądien, ne* gal ši* apgarsinimas kitu syk 
jau nebus šiame laikraštyje.

Atmink kad tu gauni receptą ir visus reikalin
gus pamokinimus di kai ir nereikalauti nieko mo
kėti pakol 'laiškai neišsigydai. tada užmokėsi 
man 5oc. Adresuok:
C. Bentston P.H.Box 655, CHICAGO, ILL ‘

TYPEWRITERIS UŽ $15.00

tu* uimokė*! tada, kaip masina ganai. Admnok: 

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

yra naujausi” išradimo su 
geriausiai* pritaisymais;

ima drukuot i taip 
už (llAl.lšl

liną boa 
laudsmas musu 
ui 3e marke, o 
mašinos. paduok saro

Dr. A. L Graicznnas 
(LIETU VYS) 

1 67 W. 18-tli St., • 
CHICAGO, ILL.

Te'. Canal 475

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

F.PBradchulisi
Attorney and Counselor at Law 

Chamber of Commerce BldX Room 709 
8. E. Corner I.aSalle Washinrton sis 

CHICAGO, ILL.
Telephone Mam 3642 

VVieninlelis lietuwya adurokviaa, baieys 
mokslf turaprudencijoccaion Amerikoj 
Weda prowaa kaip ciwiliukas teip ir' 
kriminaliszkaa * įsuose suduot*.
IŠSM. 31 12 8. HalMttMl arti 31 tuo*.

Asz iazgydau nuodugniai kraujo už- j 
nuodvjinid. reumatizmą, užaenejusiaa į 
paslaptingas ligas ir ligas parinatk'zias j 
nuo žagi tuo save ir iszdvkųiix>; gelvma 
kaulu, svaigimą ir skatulejima galvos, į 
skaiklejima t>o krutinę, sąnariu, nugarų* 
ir strėnų; gėlimą ar neĮiaprasta plasiim ' 
szirdies, užima ausvse ir galvoje, dre ; 
bejima kraujo, pamelinavusius paakius, 
spuogus ant veido ar kimo, geltonas ple- j 
mas ar tonas ant bei dalies kimo, puri- j 
ma ar skaudėj ima gerkleje. užkietėjimą 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, iudubusias akis, nuliegiina 
seklus laike miego ar prie misiszlajniii- 
mo. negalejima miegoti ar valkti, dusu
ly, trumpa kveparima. niežus, skuro*. 
inkstu, kejienu ir skilvio ligas. -Jeigu esi 
nuolataa nuvargęs ir greitai pa ilstantis, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsiruni 
nes ir nustoies vilties, jeigu lytiszkos da 
lys yra nusilpneje jog negali atsakaneze 
atlikti vyru pridervscziu ir neturi vai
siaus: jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, tai 
ateik ar raszyk pas mane o asz duosią 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiszlapimmas lovoje bemiegant yra 
labai ink irus kenkimas, ir daugumas ne- 
jieszko pagelbo* tikėdami jog negalinu 
iszsjgvdyti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu iszgydyma trump*in laike.

KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviszka knyga apraszanczia vi
sas vyriukas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo ju apsisaugoti ir iszsigydytL
h. D U D ne C 175 S. C Ii rk St, kerte 
Ui. D. JI. KU'' Monroe. Clikaf*. III.

Ofi*a* atidaryt*, kaadten nuo9 iki <- Pat»*d*lta. I 
Seredo*. ttetnyrzto* Ir bulato* vakarai* nt>o6:30- 

. - X-deltom nuo 10 iki I.

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

Mes esame seniausi laikrodžiu prekejai. Ir sziandien azio laikraazczio skaitytojam* smarkiai numažiname prekes ant laikrodėliu, teip kad jau yra 
dabar kūkvitnam prieinamai, ir joki kiti laikrodėliu pardavėjai n^m»lm'/ia su mumis konkuruoti.

Prie kaino mrkko laikrodėlio pridedame dovanu puiku Dickens lenciugeli su cameo prie epriezko, M coliu T.orgnette prie moteristko laikrodėlio.u. m ižl A..L... I:**(*•• l iiL./iai tforiAiuin darhn Klintim.' au-
No. 1. 14k Dvigubai paauksuotas nunting JuksztaL Ansute užsnka- 

3 r miu, ir nustatoma*, vyn»z.kas ar rno-
terlszkas. Iszrodo ant 8?5 A uksinio laikrodžio. Gerai akmeniuota rtia- 
szinerija. nustatomas teisingiau-:.si pundo oGvarancija ant 20 metu, 
kta Kili pardavėjai garsina tokiu* pu *3.50 Musu preke $2.98.

No. 2.14k Dvigubai paauksuotas užsukama* ir nustatomas, n* ’ r ri*zka->arinoteriszka*,bunting.Isz-
rodo kaip H0.00 auksinis laikrodėlis Tikra Amerikiazka maszinerija, 
pilnaiakm-Liuotas. nustatoma*. Puikiai irru-GvanUICija ant 20 metu, 
viruota-. Ki"tikriausia* laiko rodytojas. Ki--, . ^,,, ....
ti garsina loki po St W, 64.75, (4.95 ir fc.5u, MUSU preke $3.98 
NO. 3 14K Dvigubai paauksuotas, S1> gimbtate papiKazImate, dailiai* 

’ lukštui*, puikus laikrodėlis. Ansute
užsukama* ir nustatomas, vyris z k a* ar moteriszkas; hunting. - Iszrodo 
ant Ui Auksinio laikrodėlio. Tikra Am-rikisz.ka maszinerija, su dauge
liu akmenų, nustatoma*. Geriausiai laika lai- Gvarancija ant 20 metu, 
ko. Kitur parduoda po (6.50. «7J6. M50 MtlSU preke $5.2fl.
No. 4 14k Dvigubai paauksuotas
Puikus luksztaL Nerasi puikesnio. Ausute užsukama* ir nustatomas, 
vyriszka* ar moteriszka*. hunting. Isz.rodo kaip tM Auksinis laikrodėlis. 
JŽa»zlnerija tokia pat kaip No. X Kitur to- Gvarancija ant 20 metu, 
kiu* parduoda po fa.75, fa.00, l».25 Musu preke $5.75. 
No 5 14k Tikras auksu lietas, Puikiai graviruotas, hunting. Almine, u i*a i lama *u*>u iiom, užsukama* ir nustatomas, vvrtsz- 
kas ar moteriszkaa. 2 luksztal storo gryno aukso. Niekados neauitozer* 
de nenublažkš. Iszrodo kaip tSO Auksinti laikrodėlis. *u daugeliu akme
nų. grynai ameriktazka rnaazinerija. nustato Gvarancija ant 25 metu.

preke $6.25.

VISUS LAIKRODELIUSSIUNCZIAMEC. 0. D. tokiu, kuklume* juodame, gali sugražinti musu k**zt*i*. Jei pinigus pri

siuva kas drauge su orderiu. i diduma, ir padnok
KAIP 0MENU0TI: 1^1 „b. U.pl*.

deiius, DYKAI! VIENA LAIKRODĖLI. szeecū laikrodėliu* No. t, tai gausite prie to DY- 
K^vTeMA LAIKRODĖLI Na 1 Niekur nepirk kitur laikrodėlio Pi~ negu pamatyt muslsskiu*. Per tai užczedy.ite d.ug pinigu. Szio. preke.

ne Visados bu* teip žemo*, lodei siunsk orderi,šiandien. Jewdry CO., 15 METROPOLITAN BLOCK, Chicago, III,

No. 6 Tikras 14k Auksu lietas Luk'./t*i geriau.iodarbo, hunting.au- 
>ute užsukama* ir nustatoma*, vyrisz- 

ka* ar moteriszka*. puikiai graviruota*. 2 luksztal U* extra gryno aukso 
teM>s visa amži. Tikrai Amerikiszka maszlnerij* su naujausiai* pageri
nimais. Iszrodo kaip Sl<« Antrinio laihrodelit, nustatoma*. Puikus isz 
puikiadsiu. n era* i geresnio laiko rodytojo. Gvarancija ant 25 metu, 
kiti parduoda po (18, (»>, *25 Musu preke
No. 7 Tikras Nikelinis, virszau*. Ausute užsukama* Ir nustato- 

mas. vyriszkas ar motenszkas. Drūtas ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra ameriklszka maszinerija. 
Nustatoma* kaip reik. Tikrai puikiu laikro- Gvarancija ant 5 metu, 
deii*. jįjusu preke už vvriszka $1.98, mot. #2.98. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlis, Vrisska. ar moteriškas, Ukrai "i-'t'' vokiszkojo sidabro laikrodėlis. Au
gute oisnkamas ir nustatoma*, pilnai akmenluota* ir tu grynais ameri- 
kiszkais viduriai*, niekado* nenublanks. Gvarancija ant viso amžiaus. 
Drūtas ir ilgai gali laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti panatzlus parduo
da po (6.25, 86.75 ir 86.50. Musu preke $4.50.
Nn 0 Grvnai Sidabrinis vyri»zka» ar moteriszkas. aiuute niaukamas NO. V. unnai oiuaurmt*, j/nu,tatonlM grarimotas «r lygus. Hunting 
lukštai. Padarytas isz grynai extra kalto ridabro, su tikrais amerlkiaz- 
kai* viduriais, pilnai akmčniuotas. su naujausiai* pagerinimai*. Yra tai 

•k’' i>rcke «°-90'

No. 10 laikrodėli*.

Lukštai l*z juodo ox Įduoto plieno, kuri mes gvarantuojame ant visados. 
Yra tai vienas isz Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiais mechanizmais, 
pilnai aktneniuotas. Laika kuoteisingtausial parodo. Kiti parduoda po 
(10.80,812.50, (15.50 Musu preke $7,80,

jame kokia yda. atmainysime ant kito, nrbapinigvi rugraUntimo. 
ėjimo pinigu, bet ežia pirkėjas užmoka tik Ezpreso kasztus, o jei

Yra labai gražtin pa- 
veiknlap, ant kurio ina- 
tosi naujas jiopiežiiiH 
teip kaip gyva#. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai raudoni, o 
abruzo dugnatotanikiai 
žalias. Nra | sakytai 
gražtiH pa veiklia h.

PREKE 50 centų.
(raiinnniBM ..Lietuvos*1 
redakcijoj. A (Irenai4:
r 4. OLnEVSKIS, 
024 33rd Slr..

< hiciiKo, III.
Padeksvone ii Kanados

S MAR.IA DOW1ATT

„LIETUVIU DAKTARAS
Kaunu gub. Ssauliu pakristo

723 W. I8th Street.
Nuo Stota iltį IOum ryto.

Telefonu*: Morgan 1882. 
Telefoavot galima isz klakwtenoa

A A I Visiems Sergantiems ant 
|Q dienu išmėginimo

GARSINGAS
ELEKROS DIRŽAS

—uG|AHT„
Tuksiančiai žmonių jau išsigydč su plačiai žinomu 

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

”SvcTlcuš Jis sergsti nuo ligų. Kas geidžia pasinau
doti iŠ jo gerumo, turi iškirpt šį apgarsnimą iš iaikraš 
čio, paduodant savo aiškų adresą ir prisiųsti ant šito
kio adreso:

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

Kožnas gauj Šį diržą, su (HtaiŠkinimu kaip jį vartoti, tik rei
kalaudamas diržo tur pilnai aprašyti aavo ligą. Si proga yra duota 
tik ant trumpo laiko. Todėl naudokitės. Rašykite tuojaus reika
laudami ELEKTROS DIRŽO.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve
(lUul'tiinomt 

nytinema Draugystėm* uždirbta:- !ba:~ Kapas Arnotą*. Dalmati- 
kus Alna*. Stula* irwwu»bai- 
įnytinias parėdus. Vnokidarbj at
lieka artittiszkai in lai
' Noredamo* guodotino* Dr te», 
>arba guodouoi kunigai, kad Ju*u

Kepures ir dėl Maruaalku 
P*r®dM*- ____________
dariau butą priderancziai atliktas ir tuom suszelpti *awo Uutetę, paveskite ji tikrai 
lietunraitiai, , ______________

T- ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. DiVision St-, • • Chicago, III.

Burtininko

ja galima ir pinigu uždirbu. aea gali eiti

>11 Ibi

labai trumpa laika pasijutau vielikei

Maszinele.
SzitaI yra stebuklingas 

jsz radimas.
PREKE 50 CENTE.

•(klausimus Ui p velkiai kaip užklausia Ji

5po. Ia )» g»'l **o*k*il kaip in Krva.ne* Ii at- 
M*o ko uiklau.t p»r prttatejta nuta. Jud-jlma* 
]u*u lupa ir balao ato«*z* obukllnra ataaky- 
ma JI vra irera u»l ktekvteaotmoįreu* Ir Ji rali W _ T .U.I l.inboan ta

ĮKIMMiai i< mivui MMiaija* luz. uibciiu *s j* ----- .... * »* *.

10e. dėl prlaiantimo kaaztu, me, pnaiuntlme dideli katalloga. ... , .
Pinigu* geriau.1*1 yra *iun*ti per Monav Ordar Iš P*”*®’’’1* 

truotoje rrotnaloje. Siuacziant mažiau kaip aolarL irahniA »iun P*O . ’

Sctentific Kovelty ETg Co. Ko. E. Cor. Wabasb h. and Randolpli Street,
ILLINOIS.CHICAGO

Aut 17 Akmenų
RailroadLaikrodelis

Patentuotas reguliato
rius.ausuke atsukamas 
Ir utstatomas.vyriszkas

jsW3taK^jįjir« '

rie reikalauja gero teik 
r ...|oii<.
antiiO metu aria <W 
dienu mes aiunaime ad 

laikrodėli kiekvienam kurą mum* nrtaluna savo 
adreaaut$S 75 C O D Pn apiiureilJiui, jei
limo ir paimk telk rudeli, jei netinka i 
nemokėk ne oento. Savo autoruoM ur 
laikrodėli mokėsi (36 14K aokae plelty 
oluiru t dykai au kiekvienu laikrodėliu.

d. jei 
atve- 

nelmk Ir 
toki pat

Eicelsior Wactch Hoase,
Lees Bldg., ,Ch»c»go 111.

Musu darbas yra.musu'geriausias apgar
sinimas.

2 Kriaucziai 2

■U * 3 S

£ ® =
a , : s

Per,C. O. D. ntes neaioncslam.
Klausenti rodos per gromatas adresuo

kite szlteip: duosime urna atsakyme.
Dfm J. M. Brandi* Co.

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

Palionis ir] Zacharewicze,
855 33rd st., Chlcago, I1L

Messiuvstn visokius drabužius, pig ai 
ir vis naujės mados. Prašiom atsilan
kyt ir persitikrinę duokit mums pra 
džis.o mes jus užganedinsim. Minu dar
bas yra musu geriausias apgarsinimas.

Kares Mapa 
parengta »pacUli«»lc*l •« fi»u spskrtosi* 
kur dabar yrakar" M»»koli)o» »u Japonija. 
Ant tnspo* matyti J '“P
ja Indija, Siberija ir vl*a Maikollj*. Mapa 
padirbta grailnl ir garai »u vl»okiom» par- 
vom* »nt abiejų pualu. Nuilpirke* aztta 
map* matyti ant jo* vlaa kare* l»uka ir 
kur dar kare galt iazkiltl. M»po« nilera 
21x28 ooliut; »u priiiuntimu tiktai Uoc. 
Pinigu* iluniktte paostinem* markėm* pa* 

M. J. DAMIJONAITIS, 
8108 So. Hal»ted Su, CHICAGO, ILL.

Daugumas ii musu tautiečiu, kurie prakaituodami uždirba 
kasai kasdienines duonos, ar tai po žeme kastynese, ar pabrikuose 
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 ii priežasties nesuma- 
naus gydymo stovis sveikatos ju nublogsta, ligos susensta ir 
stojasi visiškai neišgydomoms. Tame jie patys yra priežasčia 
savo kančių ir belaikines mirties.

MYLIMIAUSI T A UTl ECZIAI | Atidarykite nors kartą 
akis! Pažinkite nors karta savo geradeja ir apgynėja! Perskai
tykite, ka rašo jusu giminiečiai ir kiti svetimi žmones apie nau
jas pergales ir žygius Prof. Dr. E. C. COLLIN’SO.

Vestos, Coto. 12 mulo 1904 ui 
Guodotina* l’oue prof. Collln*l

Karta Irai su pr*M*rgeta. Jog peof Collin* apašu 
goj" daug. II tumulu nuo Ilgu datįsusl tam perka! 
beti ir aprūkiau tarų liga. atsiguli ir drelirjtitia 
šiautiu. Ponas pa.m n te dėl mate*. vaistus kuriuo* 
vartojau pagal rodą. o Išeiga buv - tokia kad bėgy
je 4 vauvaifiu likau via likai sveika. Vžisiai tirą 
•lai gailu psotkytL jng prof t'olliaa Ugelbrjo ma 
M> nuo arti tnoa ailrtkia. Me>ie valandoje akaitau 

linksnis ir gyvenu ra 
lirkavodama Ponai prof

Guodotlnaa

liaunu.

lieku

Kiekvienas tas, kuris tik su užsi 
Dr. COLLINSO, kuris visa savo gyvenimą 

Ar norite 
leigu jums kiti gydytojai ar daktarai 

vidurinėmis ar išlaukinėmis ligomis, 
o apturėsite suglebta rodą pasekminga 

Pilnas knygas galima butu 
yvainu ligų, nes jis išgydė jau tokius 
apie ką gali paliudyti atsitikimai ir gyviejie 

VYRAI, MOTERYS, VAIKINAI 
liga, veltai jieŠkosite kur kitur pagelbos, 
gydyti.

eolo. 12 sausio 1904 m 
. Colllns!

reikale pu*i-

Mare BaHazar.

Bartaertoa, O.. 27 sausio 1904 m.

valetu jis g* 
vilti ilalgydy

tikra guodooe atsidavęs

mu kreipiasi prie Šito garsaus mokslu ir praktika PROF. 
pašventė kenčiančiai žmonijai, randa tikra pagelba.
tinti iszy;ydytais?

, ir jeigu nužudėte vilti, sirgdami užsisenejusiomis, 
tuojaus arba patys ateikite pas PROF. Dr. COLLINS’A, 

j
pahbdyjimu apie jo pasistebėjimo verta žygi gydymo 

Icune neturėjo vilties ir skaitė save anoj pusėj kapo, 
pacientai.

MERGINOS, kurie sergate vidurine, atvira arba slepiama 
vieninteliai tik PROF. Dr. E. C. COLLINS gali jus iŠ-

Laikas moka — laikas žudo. Neatidedinekite gydymosi.
Nelaukite kol liga pati pereis. Juo daugiaus atidedatė, 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 ir užtikrins gyvenimą.

Kas negalį pribūti ypatiŠkai, tegul lašo po Šituo adresu:

Profesor Dr. E. C. Collins,
------------ ---- —

Ligoti pacientai paprastai priimami yfa nuo 10 vai. ryto iki 5 vai vakare. Seredoje ir PetnyČiojt I 
iki 8 vai. vakare. Nedėlioję nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Joha's Blood lemed)

CNKtM.

Dykai! Dykai!
Gau* k>kvi*na* Imk tanikę

L—VA, F. 0. Bo* 2G8.
M ADISON

X-SPINDULIU
Garsus mediskas užži urėto  jas, 

tus, su daug metų patyrimų yra 
privatiškų, nerviškų ir užsisenėj 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems

Nerviškas nusilpnėjimas, 
nustojimas gyvybes, lenkimasis 
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi 
tai prie paskutinio. Nedaleisk 
vę nuo augryžimo prie sveikatos, 
yra per vėlu.

Limpančios ligos, kaipo 
timas gerklės, nosies ir kaulų, 
mas pūslės, sutinimas lytiškų 
rengėme gydymą virš minėtų 
vinimą, bet visišką išgydymą.

Atmink— Mes duodame 
gydymo. Jeigu tu negyveni 
gali būt išgydytas namie, jeigu 
les sukrauname in mažas, l>n 
atydos kas jose yra.

Gyduoles

knygulf »p»» 
ku prolutu

SQ.

Ndo Kom-spudRa ant koja tik 10c.
Gvaranisvojema iazgytlyma.

Daniu Kėlimo IrSkorboto, Paptelia* nasidlt. 
Plauku .linkima amaiklte ir sutaakita aat pra-

• priminio ils** ayvaplMkia*. tai** eanm* SPE- 
CŪAUrraia.

J. M. B. Chem, Co.
bxl«Sta W. B’kiyn-Kew York.

iki Iszgydymui

EGZAMINAS DYKAI!
užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite- 

išrodinėtojum ir specialistu gydyme 
ų ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 

ia sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.
erviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 

, sunykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau- 
laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei- 

vai begėdystei ar. pasididžiavimui suturėti sa- 
vyrų neatboja apie savo padėjimą £ol jau

falšy

kraujo

dalių

užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė- 
plaukų, užakimas varpos ravelio, uždegi- 

yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa- 
teip, kad tu netiktai patirsi greitu paleng-

išgydymo kiekvienos ligos paimtos ant 
tai rašyk prašydamas klausymų lakšto. Tu 
mums gerą aprašymą savo ligos. Gyduo- 

parašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų
suteiksi

iki Iszgyjimvii

State Medical Dispet-isary,
Pietvakarinis kampas State ir Van Buren gatvių,

Inejimos per 66 Van Buren gatve, mimas 6, Chicago, III
Mas užprašome visus kenčiančiu s nuo užsisenėjusių Ilgų, nuo kurių negalėjo išsigydyti, atsišaukti į musų gydynyčią ir pa***- 

gyti musų NAUJA BUDA, kuris yra laikomas už neklaidingą.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 j»o pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedalioms ir šventadieniais nuo 10 tik iki 12.
RODĄ DYKAI!
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