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Kare Maskolijos sn.Japo- 
r Biją.

Garsaus caro vietininko 
Rytinėj Azijoj, admirolo A- 
leksiejevo įtekmė nupuolė; 
caras jau toliau ne klausia jo 
rodos. Vietoj pražuvusio 
Makarovo viršininku masko
liškos laivynės Azijoj pasky
rė asabišką priešą Aleksieje- 
vo admirolą Skridlovą. A- 
leksiejev užpyko ir atsišau
kė prie caro su prašymu pa- 
liuosavimo nuo vietos. Iš 
syk laikraščiai garsino, jog 
caras Aleksiejevo atsisakymą 
priėmė ir pašaukė jį į viešpa
tystės rodą, kaip daro papra
stai su savo tarnais, su ku
riais nežino ką daryti, kurie 
visur pasirodė netikusiais. 
Dabar vienok praneša vėl, 
buk caras stengiasi išvengti 
piktinimo žmonių, kurie ir 
teip nekenčia caro ir jo tar
nų. todėl Aleksiejevo ne at
statė nuo vietos, tik jo val
džią susiaurino. Viršininkas 
žemės •kariumenės ir admiro
las Skridlov dabar visai nuo 
Aleksiejevo neprigulmingi, 
jie su caru ir m misteriais su- 
sineša tiesiog, be Aleksiejevo 
tarpininkystės ir su savo 
darbais nereikalauja rokuo- 
tiesi su pirma visogalingu 
Aleksiejevu; žvaigždė caro 
vietininko Azijoj mat gesta 
jau; jam dabar palikta tik 
civiliška valdžia. į karės ve
dimo būdą jis negali k ištiesi.

žinodamas iš Peterburgo, pra
šė caro Porte Arthuro pa
skirti admirolą vietininką, 
kuris prižiūrėtų laivynę, ka
dangi Skridlov mano, kad 
reiks jam tūlą laiką išbūti 
Vladivostoke, suvesti į gere
snę tvarką ten stovinčią ma
skoliškos laivynės dalį.

Londono laikraščiai dabar 
vėl praneša, buk japonie
čiams galutinai pasisekė už
daryti . maskoliškus kariškus 
laivus Porte Arthuro teip, 
kad jie negali iš porto išeiti; 
todėl japoniečiai gali sodinti 
savo kareivius ten, kur nėra 
maskoliškų kareivių ant Azi
jos sausžemio krantų. Lai
ke paskutinio bombardavimo 
Porto Arthuro maskoliška 
laivyne neišplaukė iš porto, 
bet bandė šaudyti į japoniš
kus laivus iš porto, matyt ne
galėjo išplaukti, ar gal nužu
dė visiškai drąsą.

Aleksiejev pagarsino vi
siems laikraščių koresponden
tams, jog vartojanti ant per
siuntimo žinių bevielinių te
legrafų aparatus koresponden 
tai bus palaikyti už šnipus ir 
sušaudyti. Taigi jis apreiš
kė laikraščių koresponden
tams vien tą, ką maskoliškas 
randas jau pirma pranešė 
randams kitų kraštų. Lon
dono laikraštis „Times” pa- 
gązdino net Maskoliją atmo- 
nyjimu, jeigu ji bandytų su
šaudyti nors vieną jo kore
spondentą. To gązdinimo, 
turbut, maskoliški jenerolai 
nenusigąs, kadangi terptau- 
tiškos tiesos pripažįsta ant 
karės lauko jenerolams kuo 
plačiausią valią, daleidžia už
drausti viską, kas gali būt 
vodingu vienai iš vedančių 
karę pusių. Ir svetimi kraš
tai 4ki šiol neprotestavo prieš 
Maskolijos padavadyjimą, 
kadangi karės laike ir ki
tiems nebūtų paranku, jeigu 
laikraščių korespondentai be- 
vieliniais telegrafais praneštų 
visokias paslaptis priešams, o 
tas gal atsitikti. Bevielinio 
telegrafo aparatus turi juk 
korespondentai J labiausiai 
Maskolijai neprilankių Įsik

raščių. Netoli Porto Arthu- 
ro, ant jūrių, maskoliai buvo 
suareštavę korespondentą 
Chicagos laikraščio „Daily 
Newa”, bet pasižadėjus, kad 
nesilankys su savo laivu kraš
tuose, kur tas maskoliams 
yra negeistinu; jį paleido.

JaponieČiai su laikraščių 
korespondentais elgiasi švel
niau negu maskoliai, rengia 
balius, ant kurių kviečia ko
respondentus, bet jie ten nie
ko dažinoti negal. o ten, knr 
gali kas svarbesnio atsitikti, 
jų neleidžia. Paprastus laiš 
kus iš Japonijos į Maskoliją 
galima rašyti tik prancūziš
kai, vokiškai arba angliškai. 
Mat japoniški cenzoriai tik 
tas trįs svarbiausias civilizuo
tų tautų kalbas pažįsta. Laiš
ki} nė telegramų rašytų nesu
prantamoj kalboj, visai ne
siunčia.

Ant sausžemio iki šiol tei- 
posgi, turbut, nieko svarbe
snio neatsitiko. Pereitos 
sanvaitės pabaigoj į Peterbur
gą ir Paryžių atėjo privatiš- 
kos žinios, buk šiaurinėj Ko
rėjoj, ant upės Yalu, buvo 
didelis mušis maskolių su ja- 
poi/iečiais; buk japoniečiai 
likosi maskolių sumušti, du- 
žudė jie 7000 savo kareivių ir 
likosi nustumti nuo upės Ya
lu. Kadangi atsiuntęs tuos 
telegramus visai neminėjo 
apie nuotrotas maskolių, tai 
telegramas iš syk rodėsi nu- 
žvelgtinu. Iš tikro paskuti
niuose laikuose nėra patvir
tinimo žinios apie didelį mū
šį ir sumušimą japoniečių. 
Jeigu maskoliams butų pasi
sekę užmušti net 7000 japo
niečių, Kuropatkin butų pa
siskubinęs pranešti į Peter
burgą su pasigyrimu, kad su
raminti kiek nuolatai ver
kiantį carą, ypač gi vis smar
kiau ir garsiau apkaltinan
čius randą Maskolijos gyven
tojus. Tuom tarpu Kuropat
kin ir Aleksiejev tyli, nemini 
visai apie didesnius mūšius, 
ypač nieko negarsina apie 
pergalėjimus japoniečių. Ant 
galo ir pagarsinę paskalą 
apie nepasisekimą japoniečių 
Peterburgo ir Paryžiaus laik
raščiai dabar pats atšaukia 
savo paleistą žinią kaipo ne
patvirtintą nė vienos iš ka
riaujančių pusių.

Tikrų žinių, kaip nebuvo 
nuo karės lauko, teip nėra. 
Peterburge mena, kad japo
niečiai nesiskubįs veržtiesi į 
Mandžuriją, nesiskubįs už
pulti ant Mugdeno arba Char- 
bino, bet drutįs savo stovy
klas Korėjoj, stengsis Korėją 
suvisu apvaldyti. Be abejo
nės bandys veržti Portą Ar- 
thurą, New Chwangą, o gal ir 
Vladivostoką. Jie, kaip me
na maskoliškas generališkas 
štabas, stengsis apvaldyti 
pussalį Liao Tung ir atskirti 
Portą Arthuro nuo kitų kraš
tų; tą patį bandys padaryti 
su Vladivostoku. Vyti mas
kolius iš Mandžurijos, jeigu 
tokius mierius kada turėjo, 
japoniečiai dabar nebandys. 
Dabar japoniški laivai gabe
na kareivius į įtakas upės Ya
lu. Jie paskirti perkirsti su- 
sinešimus Porto Arthuro ir 
priversti maskolius pasitrauk
ti nuo Ten Huan Cheng.

Aplinkinėse New Chwan- 
go maskoliai pila apkasus, 
kad už jų lengviau butų pa
sipriešinti einantiems pryša- 
kin japoniečiams. \

Maskoliai susekė, jog ja
poniečiai sodina savo karei
vius po Hung Chung. Japo
niečių kariška linija ant Ya
lu upės traukiasi terp Yong- 
hampho ir 10 mylių už Wiju. 
Yra čia 85000 kareivių. Di
džiausios maskolių paji

kitoj upės pusėj yra po A n - 
tung. Japoniečiai užėmė trįs 
Balutes ėsančias aut upės \ a- 
lu, priešais Wiju. Ar Šeip, 
ar teip, vis pirmutinio svar
besnio susirėmimo reikia 
laukti prie upės Yalu.

Maskoliškas admirolas Vi- 
renius su vienu mūšio laivu 
„Oslabia”, ir kreiseriais: „Au
rora”, , .Dmitri Donskoi’ ir 
vienuolika torpedinių laivų 
norėjo prisigriebti į Portą 
Arthuro ir sudrutinti ten sto
vinčią laivynę, bet kad tas 
nepasisekė — tai jis su tais 
laivais sugrįžo atgal į Kron- 
stadtą. Baltiškų jūrių lai
vynę rengia į karę maskoliš
kas randas, bet prirengimas 
užims porą mėnesių laiko, 
teip, kad tie laivai iki pabai
gai rugsėjo negalės išplaukti 
į Aziją. Dabar, už surinktas 
su prievarta nuo žmonių au
kas, dovanas paties caro, 
net Finlandijos, kurios sena
tas ant karės paskyrė vieną 
milijoną markių, maskoliai 
perka, kur gali, kariškus lai
vus. Nuo Argentinos perka 
trįs ką tik padirbtus Vokieti
jos dirbtuvėse; dera ir su 
Grekija: norėtų gauti ir ge
resnius laivus nuo Turkijos. 
Pirko kelis pačtinius laivus 
nuo vokiškų ir amerikoniškų 
kompanijų, kuriuos nori per
dirbti į kariškus kreiserius. 
Bet kol parengs savo pajie- 
gas į karę, karė gali pasibaig
ti.

Drutina naujais laivais sa
vo laivynę ir Japonija; tai 
lengviau atsieina apeodyti 
naujai pirktus laivus, kadan
gi Japonija daugiau negu 
Maskolija turi išlavintų juri
ninkų, Maskolija jurininkų 
turi mažai, todėl jai sunkiau 
apeodyti žmonėms naujai nu
pirktus laivus; gal atsieis 
samdyti svetimus.

Laikraščiai vis rašo, buk 
Anglijos karalius stengiasi 
užgimusiai karei galą padary
ti, sutaikyti Maskoliją su 
Japonija. Maskoliški laikraš
čiai gana prilankiai priima 
tokį užmanymą; matyt dau
gumas maskolių visai negei
džia karės ir norėtų, kad ji 
kaip nors pasibaigtų. Euro
poj mena, kad po pirmam di
desniame mušyj sumušimui 
japoniečių prasidės tarybos 
ant užbaigimo karės. Kol 
japoniečiai muša maskolius, 
Maskolijai ne paranku pradė
ti tarybas. Argi todėl, ant 
pasigerinimo maskoliams, ja
poniečiai turi duotiesi sumuš
ti? Juk ir sumuštiems viena
me mušyj japoniečiams ne
paranku pradėti tarybas, nes 
tuom prisipažintų silpne
sniais esą.
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si na, pasirengę atnaujinti pa» mokyklas priima tik 10% žy- 
sikėlimą. ! dų vaikų, tai daugelis žydukų

AlbanieČiai dar vis tvirtalj pereina į stačiatikišką tikėji- 
laikosi. Su 1 tano jenerolai
neįstengia pasikėlusių įveik
ti.

mą. ir kas įstabiausia, Įiats 
tėvai, pasilikdami žydais.

Pirmutiniai nepasiseki* atsišaukia prie popų, kad ap 
rnai išmokino mat albaniečius krikštįtų vaikus į stačiatikiš- 
atsargumo, o prie atsargumo ką tikėjimą. Priėmę naują 
sunkiai prieinamuose kalimo- tikėjimą vaikai auga prie tė- 
se, lie gali gintiesi ir prieš vų žydų. Mat ką daro troš- 
daug didesnes turkų }>aji«* kimaa apsišvietimo ir mokslo! 
gaa. Į Žinoma, tie persikrikštiję žy

Maskolija (tareikalavo nuo dūkai pasilieka žydukais, sta- 
Turkijos išmokėjimo karte čiatikiais būva tik rando raš 
kaštų už karę 1877 m. Tuom tuose.
mat nori Turkijos nu lt aną Vilniaus paskolos ir užčė-
priversti perleisti per Darda- dyjimo draugystė, susitvėru- 
nelius maskoliškus kariškus si pernai, šįmet turi 115 sa- 
laivus iš Juodųjų Jūrių ir a* narių. Pereituose metuose 
tiduoti Maskolijai geriausiu® draugystė turėjo įplaukimų 
Turkijos kariškus laivus, terp| 54300 rubl., išdavimų 53664 
kurių, vienas, neseniai 
dirbtas Philadelphijoj, 
labai geras.

pa-Į rubl. Paskolino sąnariams 
yra i 30742 rbl.

Vilniaus miestas savo kaš
tais }>areugs lazarietą ant 100 
sergančių kareivių, kurį iš 

prezidentas j siųs ant karės lauko. Prie

Balkanų pussalis.
Turkijos pasiuntinys Lon

done apreiškė, buk ginkluoti 
armeniečiai užpuolė ant ma
hometonų apgyvento kaimo 
Latchghian, Mus h apskrityj, 
Azijatiškoj Turkijoj, išdegi
no kaimą, užmušė daug žmo
nių, net moterų ir vaikų. Da- 
dar mat Turkija skundžiasi 
ant armeniečių, bet apie tai 
užmiršta, kad nuolatinėms 
skriaudoms, užpuldinėjimais 
ant armėniškų kaimų, gėdini
mais armėniškų moterų, 
skerdimais vaikų privertė ar- 
meniečius griebtiesi a t keršy- 
jimo.

Londono laikraščiai rašo, 
jog ant perstatymo svetimų 
ambasadorių, sultanas ant 
galo užtvirtino Maskolijos ir 
Austrijos apdirbtą projektą 
organizavimo krikščioniškos 
žandarmerijos Macedonijoj. 
Už tai macedoniečių tas ne
užganėdina. Jie, kaip tie 
pats Londono laikraščiai gar-

Prancūzija.
Prancūzijos

Loubet atkeliavo į Rymą į Į lazarieto bus vyresnysis ir trįs 
svečius pas Italijos karalią. j Jauneaniejie daktarai. Alga 
Jį Ryme priėmė labai širdim- vyresniojo 500 rubl., o 
gai ne tik valdžios, bet ir į jaunesniųjų po 350 rubl. ant 
Rymo gyventojai; patikti jį į mėnesio. Ant kelionės ant 
susirinko per 100000 miesto i karės lauko kiekvienam dak- 
gyventojų, taigi penkta Jų įtarui paskiria po 500 rubl. 
dalis. Mieste daugumai ir j Vilniaus alaus leidinyčia 
privatiškų namų buvo pili- ĮLipekio, ant terptautiškos pi
kiai iliuminuotų. Su preti- rodos Reimse, Prancūzijoj, 
dentu į Rymą atkako ir ui savo alų gavo auksinį me- 
Prancūzijos užrubeiinių da- dalį.
lykų ministeris. Matyt terp Vilniaus kareiviško apskri- 
Italijos ir Prancūzijos bus da- čio intendentura atsišaukė į 
romos kokios svarbesnės tary
bos, ne bus tai }>a prastas, be 
jokių mierių pashAečiavimaą. stos į Liepojų iš Lietuvos ant 
Popiežiaus šalininkai, 
atsilankymo Prancūzijos pre
zidento, visose bažnyčiose at
laikė dievmaldysiąs, bet ir 
Jie neprilankių Loubetui de
monstracijų kelti nedryao. 
Prancūzijos prezidentas po
piežiaus neatlankys, popie* 
žius Jo nepriima; patį atsilan
kymą pirma pas Italijos ka
ralių popiežius laiko ui įžei
dimą savo ypatos.

Terp Vokietijos ir popie
žiaus, laike atsilankymo Vo
kietijos ciecoriaus, likosi pa
darytas sutarimas. Popie
žius atimtoms nuo Prancūzi
jos Alzatijai ir Lota
ringijai duoda atskirą archi- 
vyskupą. Iki šiol bažnyčios 
tose provincijose buvo po 
valdžia Prancūzijos archivy- 
skupų, per kuriuos Prancūzi
ja visgi turėjo šiokią tokią į- 
tėkmę ant tų provincijų ka
talikų.

Atkakus į Rymą Prancūzi
jos prezidentui, iš Italijos, 
greičiau negu buvo pasiren
gęs, iškeliavo namon Vokieti
jos ciecorius. Matyt Vilhel
mui nepasisekė prikalbėti 
Prancūzijos prezidentą ant 
susitikimo.

Berlyno laikraštis „Berli- 
ner Tageblatt” praneša, buk 
itališki anarchistai bandė už
mušti Prancūzijos prezidentą, 
tik tas nepasisekė.

Pietine Afrika.
Vokiškose pietinės Afrikos 

valdybose traukiasi dar vis 
čiabuvių maištai. Dabar pa
sirodo, kad ant suvaldymo 
čiabuvių to pastiprinimo, koks 
likosi išsiųstas, ne[>akanka. 
Reikia siųsti daugiau karei
vių. Į Berlyną atėjo žinia 
šiek tiek raminanti: tiek bent 
žino, kad išsiųstos į krašto 
vidurius kariumenės dalys ne 
pražuvo, bet laikosi tvirtynfr 
se ir gali gintiesi, kol iš Vo
kietijos ateis didesnis pasti
prinimas. Kitos kariumenės 
dalys sugrįžo į pajūrius.

išsiuntimo į užrubežius avižos 
ir rugiai atsako reikalavi
mams intondenturos? Komi
tetas atsakė, kad į Liepojų at
eina javai maišyti, iš visokių 
vietų. Jie neatsako reikala
vimams intendenturos. Užru- 
beituose mat perka visokius 
javus tik, žinoma, ui nieke
snius maiiau moka.

Per sanvaitę, nuo 21-28 d. 
kovo, Vilniuje apsirgo lim
pančioms ligoms 25 ypatos. 
tame skaitliuje: šlakuotoms 
šiltinėms 5, pilvinėms 5, ki
tokioms 2,tymais 5,difteritu2 
ir krupu 8.

Vilniaus limpančioms li
goms sergančių gydinyčioj, 
ant priemiesčio Šnipiškių,bu
vo 29 ligoniai; iš jų sirgo: 
šlakuotoms šiltinėms 14, pil
vinėms 1, rauplėms 1, tymais 
2, difteritu 6. rože 1.

Maskolijos pačtas ant visų 
geležinkelių stacijų parengia 
dalis išdavinėjimo atėjusių 
laiškų ir laikraščių; bet atsi
imant! nuo geležinkelio staci
jos laiškus turi už kiekvieną 
mokėti po 3 kap. Valdžios 
daleido parengti turgus se
kančiose vietose Vilniaus gb.: 
miestelyj Žydiškiuose, Šven- 
tėnų pav. turgus kas panedė- 
lį ir frįs jomarkus: 24 vasa
rio, 11d. liepos ir 5 spalių; 
jeigu gi tose dienose išpultų 
šventė, turgai ir jomarkai tu
ri atsibūti ant rytojaus.

Arklių lenktynės atsibus 
Vilniuje gegužio mėnesio: 2, 
5, 7, 9, 11, 14, 18, 20, 23 ir 
25 dieną. Rudenyj gi lenk
tynės atsibus: 22,25 ir 30 die
ną piutės ir 1, 3, 5, 9 ir 12 
dieną rugsėjo. Didžiausia 
rando duodama laimėtojams 
dovana yra 500 rubl.

Vilniaus katalikiškoj Šv. 
Rapolo bažnyčioj įrengė elek
triškus žiburius.

Kareiviškos valdžios rengė
si, Vilniuje, ant Nėrio, pa
dirbti antrą geležinį tiltą, bet 
tą, dėl užgimusios Azijoj ka
rės, atidėjo ant toliau, kadan-, 
gi mat ant tilto paskirti pini
gai pasirodo reikalingais ant 
karės vedimo.

Į Vilniaus pasiutusių D-ro 
Orlovskio gydinyčią atvežė

iš Minsko gubernijos šešias 
y patas sukatų! žiotas pasiutu
sio vilko.

Ant Peterburgo „vaikų pa
rodos” išaiuvinėjimų mecha
niškos dirbtuvės Mozero Vi
leikoj, už savo išdirbimus ga
vo nuo iždo ministerijos di
delį auksinį medalį.

Pereitame numery j mes pa
minėjome apie žmogžudystę 
ant priemiesčio Antokoliaus, 
kur likosi paplautas žydas 
kromininkas Gruenberg, jo 
Į>ati ir tarnaitė. Dabar gali
me paduoti, kad žmogžudžiai 
likosi jau surasti: jie yra 
l>enki kazokai stovinčio Vil
niuje regimento. Teip mat 
gražiai elgiasi caro garbės 
apginėjai!

Vilniaus miestas nuspren
dė parengti, kaip tai yra di
deliuose miestuose vakarinės 
EuroĮK>f „darbo beržę”, rupi- 
nimui darbo tarnams ir dar
bininkams, apsaugojimui jų 
nuo išnaudojimo privatiškų 
kontorų.

Iš Vilniaus pačtinio ap
skričio, prie kurio priguli ir 
Suvalkų gubernija, išsiuntė 
į rytinę Aziją 13 telegrafistų. 
Mechanikas Vilniaus telegra
fo, elektrikas Belecky, likosi 
paskirtas už inspektorių ka
riško pačto ir telegrafo Man- 
džurijoj.

Ant karts reikalų vietinė 
administracija lupa vis nuo 
žmonių neva geros valios au
kas: gyventojai Žizmarių 
valsčiaus sudėjo 65 rubl. ir 
28 pudus ir 15 svarų audimo

užmuštasis ją kankino beveik 
kas dieną.

Minske yra spaugų moky
kla, į kurią priima spaugus 
vaikus nuo 7—14 metų iš vi
sos Lietuvos, be skirtumo jų 
tikėjimo ir kilmės, su visu 
užlaikymu; beturčių vaikus 
priima dykai, žinoma, ant 
tiek, kiek yra vietų.

Minsko žemdirbių savitar
pinės asekuracijos draugy
stėj apsaugota nekrutančių 
turtu už 30799746, tame Vil
niaus gub. už 4050117 rubl., 
Vitebsko gub. už 1478264 
rubl., Garteno gub. už 1850- 
892 rubl., Kauno gub. už 
2698572 rubl., Minsko gub. 
už 12956050 rubl. Assekura- 
cijos premijų užmokėta: Vil
niaus gub. 48134 rubl., Vi
tebsko 15608 rubl., Garteno 
81907, Kauno 27683 rubl., 
Minsko 158195 rubl.

Pavasario ženklai.
29 d. kovo Minsko guber

nijoj upė Pina pasiliuosavo 
nuo ledų. 30 d. kovo Pane
vėžio pavietyj, Kauno guber
nijoj, pražydo alksniai. Pra
dėjo krutėti kirminai vabalų.

karės lauko. Darbininkai 
Menkės skurų išdirbinyčių 
Vilniuje, gaunanti tokias al
gas kad badu nenumirti, su
dėjo 56 rubl. 10 kap.; ūki
ninkai 3 dalies Dianos pavie- 
Čio sudėjo 77 rubl. 52 kap. 
Ir tai via, kaip administraci* 
ja giriasi, yra geros valios 
aukos, o iŠ tikro jos nuo žmo
nių lupte Išluptos.

iš Lietuviško Minsko.
Minsko žemdirbių draugy

stė rengiasi šįmet mieste pa
rengti naminių gyvulių paro
dą ir jomarką pagerintų gy
vulių veislių. Apart to, ant 
paskutinio savo susirinkimo 
minėta draugystė nutarė su
tverti ryšį augintojų lietuviš- 
kai-baltgudiškos raguotų gal
vijų veislės. Tas ryšis pa
rengs kur nors gubernijoj 
pienininkystės mokyklą, ant 
[>asimok|nimo dirbti visokius 
išdirbimus iš pieno.

, Tūluose paviečiuose Min
sko gubernijos kaimiečiams 
pritruko duonos, kadangi 
mat pereituose metuose ne 
geriausias buvo užderėjimas.

Minsko gubernijoj, mieste
lyj Kopil, likosi suareštuotas 
jaunas vyriškis, kuris turi 
net septynes moteris. Apsi
vedęs kur nors, jis griebdavo 
brangesnius savo pačios daig
tus ir dumdavo kitur, kur 
vėl stengėsi apsivesti, o apsi
vedęs, vėl po kokiam laikui 
apleido pačią ir dūmė su jos 
daigtais-kitur. Visos jo pa
čios yra Lietuvoj. ^Už tokį 
darbą be abejonės bus jis sū
do skaudžiai nubaustas.

Minsko gubernijos valdžios 
pažadėjo randui priversti gy
ventojus gubernijos sudėti 
100000 rubl. ant karės reika
lų. Tą valdžios vadina au
komis iš gero noro, o iš tikro 
yra tai prievarta.

30 4- kovo Minsko apskri
čio sude perkratinėjo provą 
Onos Sakevičienės, kuri ap
skųsta buvo už užmušimą sa
vo vyro. Sūdąs vienog ją iš
teisino. Ji užmušė savo vy
rą, bet besigindama nuo jo;

Iš Dinaburgo.
28 d. kovo Dinaburgo pa

vietiniame kalėjime sėdinti 
areštantai pakėlė maištus. 
Kalėjime buvo 40 areštantų, 
jie susibuntavojo, išdaužė du
ris ir langus, sudaužė daigtus 
ir sumušė sargą. Keliems a- 
reštantams pasisekė pabėgti ; 
kiti įpuolė į paviečio kance- 
Bflriją.-kereli , 
šėpą su dokumentais ir užde
gė. . Dėl to padegimo liku
siems nepasisekė pabėgti, ka
dangi prie ugnies atbėgo ug- 
na geniai ir sulaikė bėgančius; 
bet grįžti į areštą areštantai 
atsisakė. Ant jų suvaldymo 
pašaukė rotą kareivių, kurie 
ir nugabeno visus į didįjį ka
lėjimą.

Iš Vilkaviškio, Suvalkų 
gub.

25 d. kovo Vilkaviškije 
siautė gana didelis gaisras, 
kuris išnaikino Vinsbergio 
šerių dirbtuves. Apart dirb
tuvės, sudegė teiposgi paku
lų ir skudurų krautuvės. 
Blėdį gaisro padarytą skaito 
ant kelių tūkstančių rublių.

te likosi paskersta. Mėsą 
nuo paskerstos kiaulės rado 
kitame t Tilžės priemiesty j, 
Tilžės Prusnose, pas invalidą 
Kratą. Ar jis kiaulę pasker
dė, ar mėsą pirko nuo vagi
lių. dar nežinia.

Bajorų karčemoj nuo per- 
sigėrimo numirė žemaitis La- 
leckis iš Kretingos. Jis su 
kitais šešiais žemaičiais buvo 
Klaipėdoj ir nuo persigėrimo 
galą gavo.

26 d. kovo už javus mo
kėjo Tilžėj: už 100 kyliogramų 
kviečių 14.75—16.60 Mk., 
rugių 12.90—14.50 M k., mie
žių 12.75—13.55 Mk., avižų 
10.90—12.35 Mk., baltųjų 
žirnių iki 21 Mk., ropučių 
4.00 Mk., šieno '4.00 Mk., 
šiaudų 3.60 Mk. Už gyvas 
vištas mokėjo po 1.50 Mk.,. 
už balandžius po 50 pf. Už 
svarą sviesto po 0.90—1.30 
Mk. Už svarą lydekų 0.70 
Mk., starkių 0.80 Mk., kar
šių 0.50 Mk.

Klaipėdoj mokėjo: užšėpelį 
kviečių 6.50—6.75 Mk., 
rugių 5.55—5.80 Mk., miežių 
5.05—5.30 Mk., avižų 8.05— 
3.30 Mk., žirnių 8.00 
—8.50 Mk., bulvių 1.80— 
2.00 Mk. Už centnerį (100 
svarų) šiaudų 1.60—1.80 
Mk.. šieno 2.50—2.70 Mk. 
Už svarą sviesto 1.00—1.10 
Mk.
Mk.

Nuo Prūsų parubežlų.
Užstojus karei su Japonija, 

daug maskoliškų rezervistų, 
ypač iš Lietuvos, bėga į Prū
sų pusę, ypač daug jų perei
na ties Bajorais, Langaliais ir 
Šruongšiais; vieni jieško dar
bo Prūsuose, kiti keliauja j 
Ameriką, Angliją, net į Af
riką. Bėga ne vien lietuviai, 
bet ir maskoliai. Pabaigoj 
kovo į Nimersato karčemą at
ėjo vachmeisteris rubežiaus 
sargų, sulaužė kardą ir pasa
kė, kad daugiau į Maskoliją 
nebegrįž.

Iš Prūsų Lietuvos.
Po Tilže Nemuno ledai nu

plaukė 27 d. kovo. Tvanų 
nėra, vanduo upėj nepasikė
lė.

Tilžės miestas rengiasi pa
statyti mieste kurčių ir neby
lių institutą. Pastatymui 
reikalingų triobų pirko už 
44000 markių pliacių prie 
Malūno prūdo.

Geležinkelis nuo Pagėgių į 
Lauksargius trukių bėgioji
mui bus atidarytas nuo 1 d. 
gegužio mėnesio. Ant viso 
kelio nuo Tilžės iki maskoliš
kam rubežiui bus šešios sta
cijos.

Gyvenantis Stulbikiuose 
(Tilžės priemiestis) darbinin
kas Nikelis tvarte nerado sa
vo kiaulės, kuri vagilių tvar-

darbo programų Ir taktikos 
nurodymu. Programas ne 
vieno žmogaus išdirbtas ir ne 
staiga atsiradęs. Taigi kriti- 
kuot jo man nėra ką, ypač 
kad principiališkai imant, 
vargiai kas galėtų pasakyt 
ką nors svarbaus prieš jį. Ra
si galėčiau užtėmyt, kad jis 
šiam laikui nedaug teatsako, 
kad jis stengiasi, trumpas 
rankas turėdamas, pasiekt 
tolimą tikslą ir neboja tokių 
dalykų, kas matant trukdo 
musų kojoms pilnais žing
sniais žengti. Vis-tik tai ne- * 
trukdo programo buvimo, ir, 
man rodos, visuomenė galėtų 
jį priimt, kaipo įstatymą, ku
rio turi laikytis kiekvienas 
lietuvis. Sulyg taktikos ma
lonėliau išpažint savo nuo
monę, gimusią iš gilaus per
sitikrinimo ir kiek-tiek gyve
nimo pritirimo.

Man rodos, kad męs per
daug nuolaidžiai elgiamės ir 
žadame elgtis su luomą, kuri 
atkaktai skiriasi iš tautos. 
Susi prast ir pasirodyt, kad 
jos norai yra žmonių, tautos 
norais, ji turėjo užtektinai 
taiko. Jei ne anksčiau, atsi
minkime nors 1891 metus. 
Tais metais, pilnais demon- 
stratyviškų lietuvių judėjimo 
apsireiškimų, Varpo 12 N. 
pasirodė „Bajoro balsas”, kur 
autorius pripažįsta reikalin
gumą visų tautos luomų vie
nybės ir bajorų pagrįžimo 
prie lietuviškos kalbos ir sa
vo namuose, o, ir bažnyčioj ir 
viešai vartojant. Pritarda
mas tautiškam krutėjimui, . 
autorius sakė, kad tą aušrą 
tautos atgijimo reikia Sutikt 
ne su neapykanta ir keik
smais už nusidėjimus bajorų 
senelių, bet su meile parodyt 
jiems takus, kuriais eidami, 
jie galėtų sueit su žmonėms 
ir atsilygint ‘ už sentėvių 
skriaudas, tautai padarytai 
„Bet — užbaigia autorius 
maždaug tokiais žodžiais — 
jei geru nieko neįveiksite, im
kitės represijos.”

Aš čia nesakau, kad ana 
bajoras sakė vardan visų, ar
ba kiek-tiek platesnės kru-



vos; bet žinau, kad tas atsi
liepimas padarė tarp bajorų 
nemažai triukšmo.

Šeip ar teip, tas dalykas 
nurodo, kad 1891 metus gali
ma imt, kaip laiko kriterijų, 
kuomet bajorai suprato tau
tos reikalavimu.

Nuo to laiko sukako vie
nuolika metų. Pažiūrėsime, 
koks buvo per t$ laiką abie
jų pusių pasielgimas — tau
tos vadovų ir bajorų — ir ko 
męs susilaukėme iė jo.

Tautos vadovai — žmonių 
inteligencija — gali stačiai 
sakyt, viską suvartojo, idant 
pritrauktų bajorus prie dar
bo, tėvynei naudingo. Laik
raščių duris jiems atviros bu
vo, nė vieno jų straipsnio, 
kad ir visiškai spaudai neti
kusio, redakcijos neatmetė; 
ant visokių tautos susirinki
mų juos leido, nerodant jiems 
kokio nors nepasitikėjimo, 
laikraščiuose vengė rašyt ką 
nors bajorijai užgaunamą ir 
pagaliau, tie patįs tautos dar
bininkai lankydavos po dva
rus ir dvarelius, sėdami sėklą 
naujos dvasios. Viską tai 
atliko mandagiai, su didžia 
kantrybe ir dorumu.

Koki gi vaisiai?
Negaliu sakyt, kad čia ju

dėjimas visiškai pasiliko be 
vaisių. Nekalbant jau apie 
tas bajorų y pa tas, judėjime 
veikiančias, kurios vieno ar 
antro tautos darbininko ži
nomos, męs galime nurodyt 
bajorus dagi valdžios pripa
žintus už lietuvius: 1900 me
tų byloje nubaudė du bajoru 
ir vieną miesčionį.

Tai vos maža dalelė susi
pratusių bajorų — lašas jū
rės vandenyse, sulyginamai 
su pasilikusiu iegijonu len
kiškos tradicijos vergų. Li
ko atkakliejiear neišmanėliai
— vis vien kaip juos pavady- 
si. Tiemsiems reikia tara ti
kros taktikos. ,,Bajoro bal
sas” žadina vartot represiją
— bene reikėtų pradėt sekt 
tą patarmę?

Lietuvos gyventojai turi

lietis iš pirmos pažinties turi 
suprast, kad jis didžiuojas 
lietuviu esąs ir ne tokiu lie
tuviu, kurs „nesinešioja su 
lietuviška kalba, kaip katinas 
su pūsle,” bet kurs galėtų į- 
kvėpt žinią, kad lietuvių kal
ba gyva, kad ji be pamatų 
skriaudžiama, kad Lietuvos 
lenktarniai žmonių išpeikti Ir 
nustoję lietuvio vardo.... 
vienu žodžiu, išeivio balsas 
turi teip skambėt, kad net 
Lietuvoje to balso atgarsis 
butų girdėt Jis turi viską 
sanaudot, kad įkvėptų paša
liečiams supratimą, kas tokie 
lenkai, kas lietuviai, ir koks 
nenuoseklus paprotys katali
kų bažnyčią vadint lenkiška; 
turi duot visuomenei pažint 
lietuvišką kalbą, literatūrą ir 
poeziją, patikus kiek-tiek mo
kantį lietuviškai — kitaip su 
juo nešnekėt, kaip vien lie
tuviškai.

Baigdamas šitą savo,,cre
do”, pridėsiu, kad mano nuo
mone, reiktų iš surinktų tau
tiečių nuomonių padaryt tara 
tikras įstatymas, kurį turėtų 
pildyt kiekvienas lietuvis. 
Nepildantis turi būt varu ra 
ginamas arba baudžiamas.

Kame turi būt ta represija 
— ne man pasakyt. Jos bū
dą reikėtų jieškot ten, kur ji 
jau vartojama. Ar nerasime 
to budo pas darbininkus?

Da-gyvas.

mums nė musų literatūrai ne
pridera rūpintis tais lietu
viais, kurie neišmoko, arba 
užmiršo lietuviškai kalbėti. 
Taigi mano akyse darbinin
kų ,, Echo”— tik apsileidi
mas ir tiesos patvirtinimas, 
kad lietuviai gali nemokėt 
lietuviškai. Jeigu lenkber- 

- niams męs leidžiame nemokėt 
vietinės kalbos ir patįs len 
kinaraės* kad jie mus supra
stų, kodėl gi męs to nedaro
me vokiečiams, rusams, lat
viams? Ypač latviams, kurių 
tirštai Lietuvoje yra. Kodėl 
gi vadinamiems lenkams to
kios privilegijos?

Jau metas, broliai, numest 
nuo savęs senų baudžiavos 
skrandu ir savę daugiau go- 
dot. Tuokart ir pašaliečiai 
pasiliaus žiūrėję į mus, kaipo 
į nykstančiu. nekulturišką 
tautą. Žiūrėkime, kaip la
tviai verčia pašaliečius savę 
suprast, kaip Lodziaus lenkai 
vokiečius verčia lenkiškai 
kalbėtrir dagi, Lietuvos lenk- 
bajoriai bando priverst pa 
šalietį lenkiškai išsimokyt. 
Ne pro šalį butų ir mums 
daugiau turėt savęs meilės, 
padorumo ir garbės suprati
mo. Tai yra jausmai, be ku
rių nė vienas kultūriškas 
žmogus negali apseit.

Be kalbos tauta — ne tau
ta, tik visuomenės dalis, ku
ri, būdama įvainų nuomonių, 
lengvai gali persiskirt į kuo
pas, kuopeles, ir atsakančiam 
vėjui papūtus, lengvai gali 
pakliut į svetimtaučių kilpas. 
Netik vietiniams Lietuvos gy
ventojams tauta privalo sta
tyt sąlygas ir reikalaut nuo 
jų visuomenės darbo, kokį iš
gali, bet ir tiems tėvynės iš
eiviams, kurie, dėl šiokios ar 
tokios aplinkybės gyvena Ru
sijoje. Nuo tokių, man ro
dos, tauta turi reikalaut ypa
tingo pasielgimo —)turi rei
kalauta pinigų tautos iždui,
b) raštų, kokius kas išgali,
c) ypatingo elgimosi su paša
liečiais, ypač su lenkais ir 
,,litvinais”. Toksai išeivis 
turi būt Lietuvos gyvenimo 
atbalsiu. Kiekvienas pal

Isz Amerikos.
CcirezkyDea prieaz Mtudeutu*.
New Haven, Con. Ant persta

tymo operos Carmen į teatrą atėjo 
daug studentą ir pasisiūlė už sta
tistus. Teatro savininkas atsakė, 
kad statistą nereikalauja. Tas ne 
gelbėjo ir studentai ne tik ne no
rėjo pasitraukti, bet pradėjo dai
nuoti savo dainas. Negalint ki- 
kaip ją prašalinti, nukreipė į juos 
Čirškynes ir šaltas vanduo ištikro 
studentus nuramino.

Daug daktaru apsirgo džiova
New York. Daug daktarą čia- 

nykščio Bellevue ligonbučio užsi
krėtė džiova nuo iigonią. Nami
nis ligonbučio daktaras teip sun- 

kiai serga, kad laukia jau jo mir

kąs litogn^ų ne tik New Yorke, 
bet visuose Suvienytą Valstiją 
kraštuose. Darbininkai sutiko 
užgimusius nesutikimus atiduoti 
ant išrišimo santaikos sudui. Dar
bininkai sugrįžo prie darbo.

5 New York. Užgimė nesuti
kimai terp Garment Workers 
Union organizacijos ir darbdavių. 
Organizacijos viršininkai apreiškė, 
jog suštraikuos 60000 prie jos pri
gulinčią darbininką, jeigu darbda-' 
viai ne išpildys organizacijos rei
kalavimą.

1 Paterson, N. J. Daugumą 
Čianykščių šilką dirbtuvią rengiasi 
su visu uždaryti mažiausiai iki 
spalią mėnesio. Per tai daug 
darbininką ir darbininkių neteks 
darbo. Fabrikantai skundžiasi, 
kad nėra pirkėjų ant šilkinių audi
mų.

5 Chicago, ILX. Štraikas mėsi
ninkų Armouro gyvulių pioviny- 
čių traukėsi labai trumpai: kom
panija priversta tapo išpildyti dar
bininką reikalavimus.

* Kastynią savininkai štete 
Iowa susitaikė su darbininkais ir 
visose kastynėse dirba visur pilną 
laiką su didesniu negu pirma dar
bininką skaitliumi.

r BrcsseV, Iowa. Dgrbai eina 
Čia prastai; nuo 1 d. balandžio dar
bai su visu apsistojo, kadangi kai- 

i nakasiai ne sutinka dirbti už nu
mažintas algas.

. T Somekset, Pa. Kalnakasiai 
Garret kastynią štraikuoja., Vie
toj jų kompanija parsigabeno ita- 
lijonus, kurie po policijos apgyni
mu dirba kastynėsė.

* Moyer, Pa. Darbai eina čia 
gerai, dirba pilną laiką. Iš kitur 
pribuvę greitai gauna darbą ar tai 
kastynėse, ar prie kokso pečių.

* Black Top, Oh. Darbai eina 
šiuom kartu ne geriausiai, bet yra 
viltis,kad neužilgio pasigerįs,galės 
gaut darbą ir iš kitur pribuvę.

* Sharon, Pa. čia ir Waynes- 
burgo blėtos dirbtuvėse suštraika- 
vo darbininkai, kadangi jiems no
rėjo numažinti algas ant 18%.

* Chicago, III. Merginos, dir
bančios skalbinyčiose, reikalauja 
didesnių algų; jeigu to negaus, pa
sirengusios štraikuoti.

* Chicago, III. Merginos, dir
bančios knygą apdirbinyčiose, pra
lošė Štraiką; sugrįžo prie darbo 
ant seną išlygą

T South Sharon, Pa. Prasidė
jo darbai čianykščiose blėtos dirb
tuvėse; 1000 darbininką rado joae 

Jarbą.

tojams rodosi, kad laikraščiai yra 
ant to, kad terp savęs asabiškai 
susipykę, per. laikraštį viens kitą 
galėtą iŠkolioti, išniekinti, įžeisti. 
Toki labai pyksta, jeigu redakcijos 
ją koliojimą ne talpina, arba teip 
perdirba, kad koliojimai ne patel- 
pa. Besikoliojimams reikia jieŠko- 
ti kitokią vietą, laikraščiai turi 
svarbesnę užduotę, asabiškiems 
koliojimams juose ne gal būt vie
tos.

Musą redakcijos tankiai gauna 
,,naudingus pamokinimus”: tai už 
nepatalpinimą ar perdirbimą besi- 
koliojančią atsiąstą raštą, tai 
už patalpinimą to, ką korespon
dentas parašė, bet ko ne geidė,kad 
butų patalpinta. Pasitaiko net 
raštai, paveikslan, teisinanti tve* 
rymą organizacijų su tais pačiais 
vardais ir daug kitokių. Raštai 
tie rodo, kad daugelis musų laik
raščių mokintojų pats nesupranta, 
ko mokina. Vietoj mokinti, pri
derėtų patiems geriau susipažinti 
su kitų išdirbtoms formoms ir se
niai išbandytoms; priderėtą priimti 
tas iŠliandytas formas, o ne tverti 
vis naujas,netikusias.

Laikraščių užduotė'tarnauti vie
šai naudai, o ne ypatoms. Juose 
ne gal būt vietos asabiškiems išsi- 
niekinimams. Laikraščiai atsako 
už juose patilpusius raštus prieš 
krašto tiesas ir prieš visuomenę, 
todėl jie turi tiesą ne paisyti ant 
reikalavimo, kad keno nors atsių
stas raštas patilptų pilnai, teip' 
kaip parašytas, kadangi daugumas 
rašančią ne pažįsta nė krašto tie
są, nė laikraščią užduotės,” rašo 
teip, kaip užsimano.

Kiekvienas laikraščio užgautas 
turi tiesą reikalauti patalpinimo 
paaiškinimo daromą uimetinėji- 
mą, bet ne turi tiesos kolioti ir 
įžeidinėti.

Ant formą ir'etikos mes iki Šiol 
mažai paisėme, per tai ir klimpsta
me vis į didesnį dumblyną. Lai
kas iš jo jau klampoti laukan. Pri
derėtą musą laikraščiams susitarti, 
išmesti iš savo skilčią viską, kas 
žemina musą laikraštystę. Ypač 
reikėtą mums saugotiesi melo, ne 
talpinti nė jokią žinią nuo sykį 
pamelavusių korespondentą. Ten
dencija ne gali išteisinti myniojimo 
teisybės; tuom tarpu pas mus ten
dencija stovi augščiau už teisybę.

Iš So. Munchester, Con n.
Musų miestelio lietuviai iki šiol 

niekuom neatsižymėjo ant tautiš
kos dirvom. Nors gana sunką 
jungą neša musą tėvynė dėl perse
kiojimo valdžios, musą broliai ne

ties.

Turbut melas.
Washington, D. C. Ant susi

rinkimo Academy of Sciences, pro
fesorius Russel H. Chitenden iš 
Yal,e universiteto skaitė praneši
mą, buk žmonės valgo dabar tris
syk daugiau, negu reikia ir pertai 
ne gyvena ilgai. Turbut profeso
rius nori didžturčiams padėti, kad 
jie darbininkams galėtą mokėti 
mažesnes algas. Kamgi darbinin
kams mokėti daug, jeigu jie ant 
valgio reikalauja mažai. Ar ne 
toks tik profesoriaus mieris?

GaUrai.
Toronto, Ont (Kanadoj). 19 

dieną balandžio šitam mieste siau
tė baisus gaisras, kuris išnaikino 
visą miesto dalį nuo Bay st. iki 
Lake Front, kurioje tilpo turtin
giausios pardavinyčios. Blėdį 
gaisro padarytą skaito ant 12 mili
joną doliarių. Ugnis likosi suval
dyta tąsyk, kada viską išnaikino ir 
ne buvo iau daugiau ką naikinti.

Camden, N. J. Sudegė čia Vic- 
tor Talking Macbine Co. dirbtu
ves. Blėdį gaisro padarytą skai
to ant pusės milijono doliarių.

Ezpliozijos.
St. Paul, Mis. Burnes King 

aukso kastynėse atsitiko smarki ex- 
pliozija, kurios du darbininkai liko
si mirtinai sužeisti, o vienas sužei
stas sunkiai, nors ne mirtinai.

SpringField, III. Junction ka
stynėse atsitiko parako expliožija. 
Jos du darbininkai likosi mirtinai 
sužeisti.

_Newark, N. J. Ant Mechanic 
st. atsitikusios expliozijos 3 ugna- 
gesiai likosi užmušti, o 15 tapo su
žeistą.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Kansas City, Mo. Netoli Eldgd, 

Mo., tavorinis trūkis Atchison, 
Topeca ir Santa Fe geležinkelio 
iššoko iš relių ir iš dalies susi
daužė. Prie to du trūkio tarnai 
likosi užmušti, o vienas mirtinai 
sužeistas.

Isz darbo lauko.
1 New York. Čianykščios ra

šančios ant mašiną merginos su
tvėrė uniją. Dabar merginos už
dirba po 7—8 dol. ant sanvaitės, 
taigi labai mažai už darbą nuo 8 
vai. ryto iki 7 vai. vakaro. įjos 
reikalauja didesnio užmokesnio,ar
ba trumpesnio darbo laiko.

I New York. Pasibaigė štrai-

5 Kansas City, Mo. Pasibai
gė čia vežėjų štraikas. Per štrai
ką jie nieko nepelnė

5 Latrobk, Pa. Čianykščiose 
anglių kastynėse Štraikuoja darbi
ninkai.

5 Quincy, .Mass. Suštraikavo 
čia 1000 katilų dirbėjų laivų dirb
tuvėse. '

r Rockdale, Col. Traukiasi 
čia dar vis štraikai ir nežinia, kada 
pasibaigs.

1 Holyoke, Mas. Darbai eina 
čia gerai ir iš kitur pribuvusiam ne 
sunku gauti darbą.

ISZ
Lietu viszku dirvų.

Svarbiausios priežastys 
musų nesutikimų.

Skaitytojai r musų laikraščių, 
ypač gi musų laikraščių redakci
jos, rodosi, turi pakaktinai faktų 
rodančių,kacTdaugumas musų nesu
tikimų paeina labiausiai nuo musų 
nepažinojimo švelnesnių pasielgi
mo formų, ypač gi, kad mes augš- 
čiau statome musų asabiškus geis
mus negu viešus, frtusų asabiŠkos 
simpatijos ir antipatijos dar
buose užima pirmą vietą, o vieša 
nauda stovi ant paskutinio laip
snio. Jeigu ne tas, mes galėtume 
ant labo musų tautos daugiau nu
veikti, negu nuveikėme iki šiol. 
Ant veikimo sujungtoms pajie- 
goms iš tikro ne reikia, kad vei
kėjai turėtų vienokias nuomones, 
reikia vien noro daugiau nuveikti 
ant viešo labo; su tokiais norais 
mes mokėtume ne vieną musų 
asabišką geismą paaukauti ant vie
šo labo. Ant nelaimės, pas mus 
tokių norų ne matyt, kadangi pas 
mus augščiau stovi asabiškumai ir 
iš to purvyno mes ne *norime iš
lipti. Savo pasielgimu mes ro
dome, kad formos pasielgimo ci
vilizuotų žmonių mums mažai pa
žįstamos. Vietoj priimti formas 
seniai kitų išdirbtas, mes tveriame 
naujas, kurios ne visada geros ir 
praktiškos. Ir doros prisakymai 
musų laikraščiuose tankiai būva 
myniojami, už nieką laikomi.

Kas mano, buk ant formų nėra 
reikalo *paisyti, kadangi kiekvienas 
gali elgtiesi teip, kaip kam patin
ka, tas labai klysta: formos pasiel
gimo daug sveria. Tą matome ir 
ant visų musų darbų. Juk pas 
mus daugiau vaidų už mažmožius 
negu svarbių darbų.

Ypač daugelis lietuvių, kaip ro
dosi, visai nesupranta laikraščių 
užduotės. Tūliems musų skaity

gatavą nėra; buvo tik nupirkimui 
pliaciaus. Nutarta bažnyčią sta
tyti už 50000 dol.,bet iškasus skie
pą, dabar kalba, kad ir 70000 ne
užteks. Parapijos komitetas pa
reikalavo, kad kunigas atvirai pa
sakytą,ant ko bus užrašyta bažny
čia; kunigas parodė raštus, kad 
ant parapijos komiteto, ar ant 
draugystės. Kadangi komitetas 
ne norėjo būt spangu kunigo įna
giu, tai kunigas komitetą atstatė, 
o išsirinko tokį, kuris nieko neiš
mano.

Dėl statymo bažnyčios užgimė 
daugiau nesutikimą parapijonų su 
kunigu. Kadangi kunigas su sa
vo architektais daro, ką nori, tai 
parapijonai norėjo parsitraukti ar- 
chitektorią net iŠ Chicagos (o ar 
New Yorke ją nėra gana? Rd.), 
liet nėra iš ko kelionės kaštus ap
mokėti.

Kunigas užsimanė rinkti ant 
statymo bažnyčios po 25 dol. nuo 
kiekvieno lietuvio, bet jie nenori 
duoti, teisingai protaudami, kad 
jeigu kunigas viską nori savo va
lia daryti, tai tegul savo kaštais 
bažnvčią stato. Nežinia dar, kaip 
pasibaigs tos tąsynės su kunigu.

Nepatinka musą kunigėliui ir 
susitvėrusi čia lietuvių darbininką 
unija, prie kurios prisirašė apie 
400 darbininką. Kunigas ją’ ap
šaukė Šliuptarnią unija ir stengia
si jai kenkti, kaip moka.

Kunigo Draugas.

Muku moterim n.
Neseniai pribukau iŠ tėvynės ir 

neturėjau dar progos gerai susipa
žinti su gyvenimu musą brolią šio
je šalyje, liet visgi jau patėmijau 
tūlas blogas puses, tulus blogus 
palinkimus musą moterų. Kas 
pirmiausiai šviežiai ^pribuvusiam 
puola į ikis — tai palinkimas prie 
girtuokliavimų ne tik musų vyrą, 
liet ir moterų. Girtuokliavimai 
stabdo smarkiausiai^musą darbus 
ir užmanymus, per tai ?sunku 
mums nuveikti svarbesnius darbus, 
ant nuveikime kurią reikia dides- 
nią pajiegą. Per tai ir apšvieti
mas terp mus stovi neaugščiausiai 
(girtuokliavimai ir kiti biaurus 
musą palinkimai yra tai pasekmė 
musą neapšvietimo, ne girtuo
kliavimai stabdo apšvietimą, bet 
stoka jo gimto girtuokliavimus.
Rd.). Kaip tai daro kitą tautą 
moterįs, ir mūsiškės turėtą kalbin-
ti. traukti vyrus prie blaivystės, 
prie rėmimo gerą užmanymą; jos 
savo paveikslu turėtą traukti vy
rus pne Susivienyjimo, Tėvynės 
Mylėtoją LJk-tės, Aušros ir kitą

prasivardžiavimą, niekinimą viens 
kito ir peštynią, nieko nebuvo dau
giau girdėt. Pasidauginus skait
liui ,,Lietuvos” skaitytoją, išpa- 
lengvo pradeda busti iš sunkaus 
miego ir pradeda suprasti tautiš
kus reikalus ir musą miesto lietu
viai.

17 d. balandžio atsibuvo vestu
vės pas J. Povilaucką, musą vien
taučio Juozapo Ambrasos su Pe
tronėle Kvietkauskiutė. Susirinkę 
svečiai gražiai užsilaikė ir besi
linksmindami,atsiminė musą moks- 
jąeivius, besimokinančius augštes- 
nią mokslą.

Užmanius p. Januškevičiui dė
ti aukas ant ją naudos, A. Stri
maitis perėjo susirinkusius. Su
sirinkę sudėjo £3.53; atitraukus 
7c. persiuntimo kaštą, £3.46 siun
čiame į ,, Lietuvos” redakciją 
(vardai aukautoją kitoj vietoj. 
Rd.).

Pinigus tuos paskirstome šiteip: 
£3 moksląeiviams ,,Aušras” D-tės 
fondan ir 46c. Vištaliui.

Atsirado tik du tautiečiai, kurie 
netik nieko neaukavo,bet stengėsi, 
kiek galėdami,kitus atkalbinėti.

Ant tą zauną vienog musą jau
nuomenė nepaisė, už ką užsipelno 
ant garbės. Reikia paminėt ir 
musą miestelio merginas, ku
rios, nors čia labai mažai yra, 
augščiau stovi už kitą miestelią 
merginas. Ir merginos pas mus, 
prie kiekvienos progos, prisideda 
su aukomis ant tautišką reikalą.

Visiems aukautojams, vardu 
moksląeivią, už aukas, Ištaria
me ačiū.

Auką rinkėjai:
los Januškevičia, 
Ant. Strimaitis.

Iš Elizabeth, N. J.
Laikraščiuose ne buvo paduota, 

kad čia buvo atloštas teatras: per
statytas buvo veikalėlis „Ponas ir 
mužikai.” Buvo nutarta dalį pel
no paskirti ant musų tautiškų rei
kalų; ant to ir musų kunigėlis pri
stojo. Pelno buvo apie 40 dol. 
Nutarta tuos pinigus teip padalin
ti: dalį ant bažnyčios, o kitą dalį 
kankintiniams, moksląeiviams ir 
ant kelionės musų delegatui į Ny
derlandus ant darbininkų kongre
so. Kunigas ant to sutiko, bet 
nematyt pagarsinimo, kad priim
tus pinigus butų teip padalinęs, 
kaip nutarta. Kodėl musų kuni
gėlis teip su pinigais daro kaip 
Shenandorio muzikantai, kodėl ne
paiso ant žmonių noro, mes nesu
prantame.

Pas mus jau pradeda statyti 
naują bažnyčią. Nors daugelis 
parapijonų buvo priešingų, bet 
nutarta bažnyčią statyti. Pinigų

mams, jeigu vaidus didina net pa
statymas policisto. Jeigu kunigas 
nori, gali suvesti kad ir dešimtį, 
iš to parapi jonams nebus nė ge
riau, nė blogiau. Rd.);

Žebrio tarnas.

Iš Tiirners Fall, Mhm.
Yra Čia 5 dirbtuvės. 1 peilių, o 

kitos popieros. Darbai eina gerai 
ir uždarbiai ne mažiausi: popieros 
dirbtuvėse moka ant dienos po 
£1.50; peilią gi dirbtuvėse mokan
tis darbą gauna po £8.00į ant die
nos, o mažiausiai £7.00 ant san
vaitės.

Lietuvią yra čia 7 šeimynos, o 
pavienių apie 50; kiti gyvena ant 
farmų. Laikraščių ateina čia, ro
dosi, 8; be abejonės atsiras vėliau 
ir daugiau laikraščią skaitytojų. 
Labiausia trūksta Čia agitatorių.

P. K. Čelkiui pasisekė čia su
tverti lietuvišką pagelbinę drau
gystę p. v. Šv. Petro. Draugys- Į 
tė laikosi ir dabar gana gerai. Gal 
galima būt čia ir daugiau gero nu
veikti. Reikia tiktai bandyti.

Atsilankė čia, pakviestas šv. 
Petro Dr-tės ir airių kunigo, kuni
gas Gričius išklausyti lietuvius iš
pažinties. Pasakė, ant sugraudi- 
nimo lietuvių, tokį puikų pamoks
lą, kad apie jį nė kalbėti ne verta: 
net dievobaimingiausi žmonės juo
kiasi iš tokio pamokslo. X.

Iš Courtney, Pu.
Yra Čia trejos kastynės. Lietu

viai dirba tik Cincinnati kastynėse. 
Tose kastynėse ne dirbo per pen
kis mėnesius. Darbininkai buvo 
išvažiavę kitur, bet neradę ir kitur 
darbo, vėl sugrįžo. Nuo 8 d. ko
vo prasidėio darbai Cincinnati kas
tynėse, bet dirba ne geriausiai. 
Žmonių privažiavo daug, o karą 
yra mažai. Pirmiau tos< kastynėse 
dirbo gerai ir uždarbiai bnvo pu
sėtini; dabar eina viskas kitaip.

Lietuvią yra Čia 27, o apsivedu
sią 5. Iš kftur privažiuoja vis 
daugiau musą brolią. Skaitydami 
laikraščiuose apie darbus lietuvią 
kitur ir mes užsimanėme sutverti 
lietuvišką tautišką draugystę Bro
liškos Pagelbos. Pereituose me
tuose pradėjome kalbinti visose 
aplinkinėse gyvenančius rašytiesi 
prie draugystės. Prisirašė 49. 
Buvo nutarta susirinkti ant Leką-

šiuo, prieš visuomenę,apreiškiu su 
savo pilnu parašu, kad netiktai 
mokslą ne laikau už kuom nors 
blogą, bet širdingai velyju, kad 
čia Amerikoje kiekvienas mokintu- 
si ko naudingo netiktai paskaityti, 
bet kad kiekvienas lietuvis išmok
tą rašyti ir amato, kadangi be 
mokslo musą žmonės visai nesusi- 
lygįs su kitais žmonėms, kurie 
įgijo dar Europoje prakilnų mok
slą. Prie tos progos noriu, kad 
redakcija ir korespondentai pagar
sintą, kad kas link žemiau pasira
šiusio, nuo nekurio laiko visados 
melagingai pramano, buk jis neap
kenčia svietiško mokslo. Dėlko 
teip daro godotinos redystės neku
riu laikraščią, ir kodėl tūli nedori 
korespondentai šeria visuomenę 
neteisingoms ir piktoms žinioms 
ant žemiaus pasiraŠusio?

Jei redystės manytą, kad šmei
žimas kunigo abelnai, dėlto kad 
jis kunigas, yra naudingu, gali 
parsitikrinti, kad iŠ to nėra naudos 
nė lietuviams, nė pačioms rėdy- 
stėms!

Šiame žygyje ,,Lietuva” malo
nės savo pranumeratoriaus kores
pondenciją patalpinti ištisai....

Kun. J. Žebris,
396 Church st.,

New Britain, Conn.
Užduotė laikraščio yra kovoti 

už teisybę, naikinti blogą, vis tiek 
kur jis apsireiškia,l>et neužkabinėti 
ypatų. Juk čia ne ypatos sveria,tik 
ją darbai. Nė jokia redakcija ne 
gali būt dėkinga korespondentams 
suteikiantiems melagingas žinias. 
Ką gi vienog redakcijos gali dary
ti, jos juk ne gali žinoti, ar kores
pondentai rašo teisybę, ar melą. 
Jeigu laikraščiuose yra daug melo, 
tai ne tiek laikraščią redakciją kal
tė, kiek musą visuomenės, nesu
prantančios reikalo teisybės. Tas 
yra labai blogu. Melą matome Į 
teip svietiškuose, kaip ir kunigą 
laikraščiuose.

Red.

apgailestauja?
Nr. 14 ,,Lietuvos”, p. Naujokas 

pagarsino, buk tūlas agentas pasa
kojo, kad Pennsylvanijoj daugelis 
lietuvią apgailestauja Shenandorio 
muzikantus, kuriems laikraščiai ne 
duoda ramybės ir bereikalo skriau
džia už pasilaikymą visuomenės

bet niekur žmonės ne apgailestau
ja, agentas galėjo girdėti apgaile
staujant vien saliunininkus, kadan
gi keli karčetnninkai yra sąnariais 
beno; tokiu budu karčetnninkai 
apgailestauja patįs savęs prie stik
lo alaus. Tegul muzikantai atsi
teisia su visuomene, kurią nu
skriaudė, tąsyk nereiks jiems ap
gailestauti pats savęs, tąsyk ir 
laikraščiai paliks juos ramybėj.

Unistas.

Už ką mus giria ir už ką 
reikėtų papeikti?

Kam iš musų neprisėjo girdėti 
įvairių pagyrimą,kurių mums nesi
gaili nė svetimtaučiai, nė kai ku
rie iŠ musų pačių? Pagirimas 
kiekvienam yra malonus. Jis 
linksmina ir drutina širdį, jog ir 
mes lietuviai ne bent kokia tauta, 
jog mes daug ką galime nuveikti, 
jog ateityje mes daug ką atliksime. 
Teip, ateityje.... o kame musą 
darbai praeityje, kame dingo musą 
tėvynė, buvusi ir stipri ir galinga? 
Kodėl mes teip apsileidome, jog 
šiądien santikiuose su kaimynais 
jau nieko nesveriame ir lygiai, 
kaip ta varna, pametusi sūrį lapei, 
vyliamės ateityje.. .. daug ką nu
veikti?

Todėl, klausydama tą pagyrimą, 
aš jiems netikiu ir klausiu, ar tik 
negiria mus už tai, kad lengviaus ' 
iš musų butų išgauti sūrį?

Ir tikrai, už ką mus giria? Gi
ria už ramumą, nuolankumą, šir? 
dingą atvirumą, o labiausiai už 
dievobaimingumą. Vienas iš augš- •* 
tesniujų dvasiškųjų su pasimėgi- 
nimu gina lietuvius, nes nuo jują' 
šioj gadynėj daugiausiai suplaukia 
aukų.... Ryman; Ši, pati netur
tinga tauta, visai nesigailinti auką 
Italijos kunigams. O kaip mus 
mėgsta Lenkijoj,* Varšavoj, ar 
Knokavoj! Juk tie nuolankus 
„poČcivi” lietuviai, slaptai vadi
nami kvailiais, praleidžia ten savo 
turtus, paremia visokius lenkiškus 
užmanymus, superka Lietuvan ne
mažai įvairiausią pirkinią, duoda 
lenkams šiltas vieteles Lietuvoje 
ir net nesigaili tiems savo pusbro
liams savo dukrelią, žinoma prie 
gero kraičio.

Tas ramumas ir nuolankumas

vičiaus salės. Ant paskirtos die
nos vienog atėjo tik vienas iš to-
lymesmą vietą ir 14 vietinių. Nu
tarėme iš tą 14 sanafią sutverti 
draugystę. Išrinkome komitetą 
tą iŠ sekančią ypatų: pirmsėdžiu 
— D. Lekavičią; jo pagelbininku

pratinti prie skaitymo naudingą 
raštą; vietoj vaidą, kalbinti prie 
vienybės, prie darbo sujungtoms 
pajiegoms. Daltar musą seselės 
daro visai atbulai, vietoj sėti gerą 
sėklą, sėja piktą. Teko man už
eiti į vieną lietuvio gyvenimą. 
Vyras, parėjęs iš darbo, griebėsi 
už laikraščio. Aš užklausiau mo
teries, ar jos vyras turi didelį pa
linkimą prie skaitymo. Moteriškė 
lyg to tik laukė. Tuojaus pradė
jo skąstiesi, kad jos vyras mėto 
pinigus ant knygą ir laikraščią, o 
iŠ to, girdi, nėra nė jokios naudos 
ir kunigai barasi už skaitymą laik
raščią ir knygą, kurios buk iš pro
to išveda. Kiti vyrai, girdi, prage
ria, prakazyruoja pinigus, tai nors 
atsigeria, o maniškis retai nueina į 
karčemą, vos kada nekada namon 
parsineša blekinę alaus. Ant ga
lo vienog man pasisekė pertikrinti 
neužkenčiančią skaitymo moteriš
kę, kad skaitymas visgi naudin
gesnis už girtuokliavimus ir daug 
mažiau kaštuoja.

Mielos seselės! Nedrauskite sa
vo vyrams užsirašinėti ir skaityti 
laikraščius ir knygas, skaitykite 
visokius raštus ir jus. Daug pini
gų tas nekaštuos, o bus didelė 
nauda ir jums pačioms. Apsi
švietę, vyrai elgsis su jums daug 
padoriau: apšviestų šeimynose žy
di meilė ir sutikimas, tamsių gir
tuoklių namuose tankiai būva bar
ny* ir peštynės; apšviestų vaikai 
užauga ant žmonių, vaikai gir
tuoklių ir pieštukų seka tėvų pa
veikslą ir ne retai patenka į kalė
jimą. Grinorė.

Iš New Britain, Con.
17 d. balandžio, pas Kazimierą 

Danisevičių susirinkę kalbėjosi 
apie musų visokius reika
lus. Buvo mat krikštynos sunaus 
šeimyninko; vaikui likosi duotas 
vardas Vitauto. Svečiai, ant pa
minėjimo krikštynų, sudėjo 2 dol., 
kuriuos daliname pusiau: ant kan- 
kintinių ir mokląeivių „Aušros” 
Dr-tės fondan. (Vardai aukau
toją ir ją aukos pakvituotos kitoj 
vietoj. Rd.) Aukavusiems iš
tariame širdingą ačiū.

Senkus.
Čianykščioj lietuviškoj parapi

joj nesiliauja tąsynės ir nesutiki
mai; tūli, jausdamiesi kunigo įžei
stais, apskundė jį net į sūdą. Pa
rapijonai, dažinoję, kad bažnyčia 
(jos skolos lietuvių aukoms išmo
kėtos) užrašyta ant airių vyskupo, 
atsisakė mokėti duokles ant užlai
kymo bažnyčios ir kunigo. Erzi
na parapijonus ir tas, kad kunigas 
pareikviečia į bažnyčią policistą 
karki ištikro mes negalime surasti 
svarbesnių priežasčių nesutiki-

darbininkams sudėtą pinigą. Tur
but tas agentas mažai Pennsylva-
nijoj patiko apgailestaujančią mu
zikantus; jie gal vien pats savęs 
gailisi, bet terp kitą apgailestau
jant ne girdėti.

Nežinia kodėl vietinė kalnaka-

Vaičiulį; h n. sekr. — Simaną Sin- 
kevičią; kasteriu — Kaz. Šedvilą; 
kasos globėjais: Juozą Kruopių, 
Joną Gienžą, Kaz. Millerį; maršel- 
ga — S. Kilmoną.

Nutarėm apdirbti konstituciją ir 
duoti atspaudinti.

Ant penkto Dr-tės susirinkimo 
skaitlius sanarią priaugo iki 27; 
tikimės, kad toliau musą draugy
stė vis augs labin.

D. LekaviČia.

Iš Brooklyno, N. Y.
Antrą dieną velykų linksmai ap

vaikščiojome varduves Juozo 
Kriaučiūno. Svečią susirinko dik- 
tas būrelis. Bešnekant apie viso
kius musą reikalus, Vincas Kriau
čiūnas priminė musą vargstančius 
kankintinius ir moksląeivius ir už
manė ant ją naudos1 sudėti, kiek 
kas išgali. Susirinkusią daugu
mas užmanymui pritarė ir sudėjo 
5 dol. 10c. Iš to paskiriame: £2.50 
kankintiniams ir £2.50 „Aušros” 
Dr-tei; 10c. nusitraukia ant per
siuntimo pinigą, kuriuos siunčiam 
į „Lietuvos” redadeiją (Aukauto
jų vardai ir ją aukos pagarsintos 
kitoj vietoj. Rd.). Pinigų į pas
kirtą vietą nesiuntėm tuojaus to
dėl, kad tikėjomės! surinkti dau
giau; ne pasisekus • to padaryti, 
siunčiame tą, kas surinkta.

Visiems aukautojams ištariame 
Širdingą ačiū.

V. Kriaučiūnas,
W. Wichert.

Iš Ansonia, Con.
New Haveno augštesnis sūdąs 

perkratinėjo provą 1 Juozaičio ir 
Rainio, apskųstų už pastojimą ke
lio ir norą užmušti ČepliaviČiaus. 
Prova gulėjo sude per du metu. 
Sūdąs abudu apskųsiu nusprendė 
ant išmokėjimo Čepliavičiai 400 
dol. ir sūdo kaštų.

Čia yra maskolišką cerkvė; joje 
renka aukas maskoliams ant karės 
su Japonija, o karčemninkas Var- 
cholik, rusinąs ir cerkvės komite
tas renka aukas terpvisų slavų po 
namus; kaip girdėti,' užeina ir pas 
lietuvius. Mes vienog neprivalo
me šelpti aukoms bjauriausių mu
sų skriaudėjų.

Liucipierius.

Pataisymas.
16 nr. „Lietuvoj,” korespon

dentas B. A. iŠ VVallingford, Con. 
neteisingai pranešė,, buk žemiaus 
pasirašęs, per pamokslą, keikė svie
tiškus mokslus ir svietiškus rašti
ninkus. Nieko panašaus nebuvo 
kalbėta. Kadangi pramanymas gali 
būti vadingu lietuviams, kurie bi
josi mokslo, ar tingi mokintis, su

lietuvią ir pačioj Maskolijoj neiš
eina jiems ant blogo. Ne kuo ki
tu, kaip tik tomis neva dorybėmis 
galima išaiškinti tą neatmestiną 
teisybę, jog lietuviams sekasi tar
nauti ar tai prie kokio nors pono, 
ar tai valdžios urėduose, ir priva-

tą darbą. Argi jai rodosi, kad 
muzikantai atliko viską gerai, ar 
jai rodosi, kad daugiau Štraiką ne
bus ir jau niekad ne reiks darbi
ninkams kreiptiesi prie visuome
nės su meldimu auką? Žmonės, 
sykį prigauti ir svarbiausiam rei
kale netikės. Nors tąsyk bandytą 
rinkti aukas ir teisingiausi rinkė
jai, žmonės auką neduos. Ar to 
nesupranta vietinė lietuviška kal
nakasių unija? Kodėl prieš muzi
kantą pasielgimą ji ne pakelia nė 
mažiausio protesto?

Per štraikus 1900 metuose, ka
da tūlas Jurkšas, Shenandorio gy
ventojas, bandė rinkti aukas neva 
ant štraikierią, jį sučiuopė lietu
viška unija ir tas tapo tuojaus nu
gabentas į Pottsvillę ir sūdo nu
baustas dviem metais kalėjimo. 
Skirtumas terp pasielgimo vieno ir 
kitą nedidelis; vietinei unijai ne
priderėtų be protesto palikti muzi
kantų pasielgimą, kadangi muzi
kantai juk jos vardu rinko aukas 
my) lietuviškos visuomenės. Uni
jai priderėtų pareikalauti, kad mu
zikantams žmonių sudėtos aukos 
butų atiduotos jai, arba kad butų 
apverstos ant to, ant ko aukauto
jai reikalauja.

Nepersefiiai „Vienybėj” patilpo 
pasiteisinimas muzikantų, kurie, 
myniodami visiems žinomus doros 
prisakymus, išdrįso tvirtinti, kad 
jų surinkti pinigai jiems priguli, 
ant užlaikymo beno, o rinkdami 
aukas, ne turėjo gėdos tvirtinti, 
kad renka ant štraikierią naudos. 
Benas nėra visuomeniškas ir vi
suomenė ne privalo dėti aukas ant 
jo palaikymo, yra tai privatiŠkas, 
vietinis benas, su visuomeniškais 
reikalais nieko bendro ne turi; jei
gu shenandorieČiams benas patin
ka, tegul jie jį ir užlaiko, užlaiky
ti ’jį ne visuomenės pareiga. — 
Muzikantai gyrėsi per „Vienybę,” 
kad shenadorieČiai jiems deda au
kas ant užlaikymo beno. Tegul 
jiems Shenandorio saliunininkai 
už grajimą per naujus metus, per 
krikštynas karčemų aukauja — tai 
saliunininkų reikalas; tegul saliu
nininkai juos remia ir Šelpia, ka
dangi jie į saliunus žmonis sutrau
kia, bet kas yra visuomenės suau- 
kauta, kuriai muzikantai nė jokios 
naudos ne atgabena, tas turi būt 
atiduota ant to, ant ko visuomenė 
savo aukas paskiria. Muzikantai 
apgailestauja, kad nėra lietuviškų 
muzikos mokintojų. Tegul ati
duoda tuos 500 dol. nuo visuome
nės prigavingu budu išviliotus į 
iždą „Aušros” Dr-tės, kaip au
kautojai nori, o tojė išlavįs mums 
prakilnius vyrus, o tame ir muzi
kos mokintojus.

Muzikantų ne tik Shenandoryj,

me, nės toksai darbas reikalauja ir 
pilno įsitikėjimo į savo spėkas, ir 
dvasiško uolumo ir tvirtumo pa
čiame veikime, o to mums daž
niausiai trūksta. Tarsi nedaug ko 
trūksta, o vienog be šią privalu
mų geriausiai mums, kaipo tautai, 
patikus yra.... politiška vergija.

Žinoma, yra išėmimai, ir ačiū 
Dievui, kad yra, nes perdaug jau 
butą koktu gyventi toj nuolanku
mą atmosferoj su visomis jos ydo
mis. O tokią nemažai ir pirmą ją 
vietą užima pavydėjimas. Gal 
pasakysite, tokip pavydėjimo nė
ra. Ne, ji žydi visuose kampuo
se musą draugijiško gyvenimo.

Gana tik prisiveizėti gyveni
mui lietuvių tėvynėj, kame ją yrž 
kelios kuopelės arba kelios val
džios užtvirtintos draugystėlės, 
kad persitikrinti, jog Ši nuodėmė 
viešpatauja ją santikiuose. Te
gul vienai draugystei pasiseka pa
daryti vakarą, tuomet kita su pa
sipiktinimu jau veizdi į tą pasise- v 
kimą ir nedrįsdama aiškiai, pagū
žomis trukdo tolymesnius pasise
kimus tokių vakarų, kad tik jos 
pačios vakarai pelno nenustotų, 
Pasisekė vakaras — tai galima ir 
pasigirti ir patiems viršininkams 
tai malonu, nės nors didelės gar
bės jie nereikalauja, (sunku butą 
surasti už ką!) bet visgi smagiaus, 
jeigu juos pagiria. Atsimenu 
apysakutę A-iŠ-B p.a. .Brička;* ten 
autorius puikiai yra nupiešęs tą 
triukšmą, kurį buvo padarius nau
jai nutepliota brička ant resorų 
terp ūkininką kokio ten bažnytkie- 
mio. Kiek prasikalto ten žmo
nių. pavydėdami tos bričkos, kiek 
prasikalto patįs gaspadoriai, plyš- 
dami iš puikybės, važiuojant su ta 
brička, tai sunku butų suskaityti. 
Tokius pat jausmus, kuriuos sukė
lus buvo terp ūkininkų minėta 
brička, terp kai-kurių draugysčių 
sukėlė naujai pastatyta lietuviš
ka.... apereta. Tūli šaukia, tai 
jau bent dalykas, tai mes pasta
tėme, o kita draugystė nieko ne
veikia. Netrukus kita išranda sa
vo „bričką,” ir teip eina vaidai 
diena po dienai.

Neperdidelė -da butų nelaimė, 
jeigu tos įvairios „bričkos” lytėtų 
gyvenimą tik kelių draugysčių, 
valdžios užtvirtintų. Pasakytu
me, nemoka surasti naudingesnio 
visuomenei veikimo, tai tegul jau 
iriasi savo pramanytomis „bričko
mis.” Bet ne; jausmai sukelti tų 
„bričkų” dažnai gaišina ir bendrą , 
darbą terp susipratusių žmonių ir 
net terp atskirų partijų.

Tegul viena atlieka kokį bent 
darbą ir tai darbą, vertė kurio ne
užginama, tai kitai jau tas nesma
gu, ir pagaminus savo darbą,



LIETUVA

Isz visur.Trumpa senobės Istorija
lai intukollMskAN kalbu* verte 1>.

mes pačiam genį padarius negu jį apturėjus.
II Nusiritusi nuo kalnų sniego

ietines Žinios.

Berželis.

Keistutis.

Nauji Rasztai.
Dabar Italija neturi miškų; jos oras sau

sas; svarbiausi joe augalai — vynvuogės, ry- naujos tiesos naikina įtekmę mini- pasirodė Petras Gocbegan, nuo

900 metų atgal.

(Toliaua bus.) pakelti.

II Šveicarijoj, Berno kantone, 
nusiritusi nuo kalno sniegą lavina 
užbėrė 20 ypatų, iš kurių 13 likosi 
užmuštų.

II Senatas Freiburgo universite
to nusprendė ant toliau suvisu 
priimti maskoliškų studentų.

j vynvuoges augina 
I ant ploto 119689 hektarų. Vyno 
perluose metuose padirbo 8785- 
607 hektoliktru* už 104390340Mk., 
taigi pelnė nuo hektaro 172,5 Mk.

Pragelato, didelė sniego lavina 
užbėrė 100 kalnakasių. Ant jų 
gelbėjimo išsiuntė 40 kareivių; iš- 

• traukė gelbėti ir visi gyventojai 
kaimo Pragelato.

merikoniŠkiems laivams vesti 
Mandžurijoy ameriko-

II Vakarinėj Vokietijoj uždarė 
daugybę anglių kastynių ir per tai 
tūkstančiai; darbininkų neteko dar
bo. j

lulyčio. mie.tuo.e, kur yr. m„ko. “ /i,U
■ilki kareiviai. Prapuolė keli ame- "“.'‘T1“- K«la ta.
nknn.i ir kaimo gyventojai

miegojo. 18 ypatų likosi prie to 
užmuštų.

ll Netoli Zacatecas, Mexike, iš- 
I šoko iŠ rtlių pasažierinis geležio*

II Malkeliai, jų laikomuM. por- "“‘‘"J*' pri‘ >»
8 ypatos (įkosi užmuštos, o 85 
sunkiai sužaistas.

džiaugiasi, jog ir ana „važiuoja 
savo bričkoj.” Lietuvoje keliai 
gana platus ir tevažiuoja kiekvie
nas savo „bričkoj,” tik nemalonu, 
kuomet tos „bričkos** didžiai tarš
ka — ausis pradeda skaudėti.

i Tūli man sako, jog toksai tarš
kimas daugel gelbsti. Musų žmo
nės, sako, eina paprastais takais 
ir mažai tėmyja, kokioms ten 
bričkoms ponai ir ponaičiai važi
nėja. Bet jeigu kuomet kokia 
nors brička smagiai sutarška, tai 
jie ją ir užmato ir net pradeda tei
rautis, kodėl ji - teip tarška. Pa
sekmė aiški: „brička” daugiaus 
pragarsės ir ras, kaip sako, dau
giaus Šalininkų. Gal tame ir yra 
geras išrokavimas, vienog gali 
ir kitaip išeiti: pasigailėdami savo 
ausų, kai kurie iš tų žmonių gal 
pasitraukti visai nuo to kelio, ant 
kurio teip baisiai tarška bričkos.

Žinoma, minėtos veikimo ypa
tybės nėra kokiais ten ypatingais 
privalumais, vien tik lietuvių. * Ir 
svetur vieni kitus apgaudinėja, 
vieni kitiems užvydi, girdami vien 
tik savo darbus ir peikdami dar 
bus kitų. Tai jau paprasta žmo 
nių daroma komedija, bet svetur 
tfirbut, patįs keliai geresni; tuo 
tarpu kaip pas mus: ir platus ir 
visai neišlyginti. Reikia nema'žai 
triūso padėti pačių kelių ištaisy
mui, sulyginimui, reikia žmonės 
išmokyti skaityti, rašyti, o paskui 
jau smagesniu bus ir patsai važi
nėjimas ir ne teip jaučiamas patsai 
^tarškėjimas.

Iš Sitų turtų Ptolomėjai laikydavo ge
riausią laivynę ant Terpžeminės juros ir pa
puošė pajurinj savo soatapilį, Aleksandriją. 
Tai buvo didelis, lygiai išstatytas miestas, 
nepanašus į senus grėkų miestus, sn augšto- 
mis, visaiį> išmėtytomis jų trioboinis. Per 
visą Aleksandriją traukėsi ulyčia 14 siek
snių platumo, 6 viorstų ilgumo. Uostas bu
vo uždengtas ilga siaura sala, kurią sujungė 
su žeme plačiu muriniu tvenkiniu, viorsto il
gumo: ant salos krašto stovėjo didelis mar
inomis bokštas su juros žiburiu: ugnis, ką 
viršuj jo degė, matyt buvo ant juros už 60 
viorstų

‘ Kare ir dvasiškija.
Užgimus karei terp Suvienytų 

Valstijų su Išpanija, dvasiškija 
abiejų Šalių užsakė bažnyčiose 
maldas: Išpanijoj meldėsi, kad 
Dievas padėtų pargalėti Suvieny
tas Valstijas, o čia, kad pergelėti 
Išpaniją.

Dabargi, kariaujant Maskolijai 
su Japonija, Maskolijos dvasiškija 
cerkvėse, bažnyčiose, sinagogose 
ir k. užsakė ir atlaikė maldas, kad 
Dievas padėtų pergalėti Japoniją; 
tūli popai ir kunigai, varde para
pijų, siunčia telegramus carui, ant 
kurių caras rašo: „iskrenno blago- 
dariu;” popiežius Pius X laimino 
DonCarlosą,pietendentą ant Išpa- 
nijos sosto, važiuojantį į Mandžu- 
riją mušti japonus. Christus moki
no žmonis mylėti artimą savo kai
po patsai savę, visigi žmones,pagal 
Raštą Šventą, paeina nuo Adomo 
ir Jievos, taigi yra broliais; dvasiš
kija meldžiasi ir tikinčius ragina

biausia jiaskirstyt savo pagalbą terp dauge- ■ 
lio žmonių. „Pas manę visur yra draugas,, 
kur tik aš galiu paduot ranką kartu gyve 
nančiam, kur galiu pasakyt nors vieną mielą j 
žodelį. Teatmena žmogus, kad daugiau lai- tuoae« uždraudė angliškiems ir a 
mes pačiam gerą padarius, negu jį apturėjus.
Pas draugus viskas mano — tavo, o viskas prek>’at4- 
tavo — mano. Jeigu ponas išlitiosuoja ver- n*‘x‘r an‘f1'ionai nedrysta išeiti ant 
gą, jis Į>ats, tartum, laisvę gauna.

Dabar kitaip ir ant vergų pradėjo žiū
rėt. Grėkiškose šalyse vergų tapo daug ma
žiau, negu laisvųjų. Egipto fabrikuose ir 
dirbtuvėse dirbo tik laisvi žmonės. I-aisvie- 
jie darbinįkai buvo darbštesni ir geriau at
likdavo darbą, nes Jiems uždarbis pasilikda 
vo. Vergai užsiliko tiktai nekurtose didelė
se gaspadorystėse, ir ant valdžios tarnystės. 
Dabar jau nebskaitė vergystės per reikalin
gą, neprašalinamą daigtą, kaip seniau, ir ki*

liŠki kareiviai. Prapuolė keli ame
rikonai ir anglijonai, su kuriai* 
nežinia, kas atsitiko. Porte Ar- 
thuro maskoliai suareštavo vieną I uzniust^'___
anglijoną, atgabeno į Mugdeną ir iiv,i • p.kort k.ipo Ma. maaio. LLu^ 

liai nužiun, kad laike paskutinio 
užpuolimo japoniečių ant Port 
Arthuro anglijonai ir amerikonai 
paskolino japoniečiams savo lai-

ktt, ŠIO Į'* HUU iiic| van.a£^«sg« «>***^ uviiiivvsf • • a s i

taip pradėjo apsieit su neskaitlingais ver- 'us* a an<‘mat iapomeč»ų laivų

M. Jokubenas.............
J. Gritė......................
Ona Gritienė...............
K. Vorakojis......... . ...
Magdelena Vorakojutė 
Stasis Petrulis...........
Kašte Petruliutė........
Kazimieras Vanagas . . 
Jonas Černius.............
Ona Černienė........... ..
P. Cerniukas...............
Vincas Dagilaitis........
M. Dagilaitienė.........

Aukas pasiusiu tiesiog Dr. J. 
Šliupui, kuris jau yra brošiūrėlę 
parašįs ir atspaudįs. Antrašas jo: 
Dr. J. Šliupas, 328 Federal str., 
Philadelphia, Pa.

15c. 
15c. 
10c. 
15c. 
10c. 
15c. 
10c. 
15c. 
15c. 
10c. 
10c.
25c.

vieta lietuviazkam aaliunui. 
kitę paa:

J. T. Wacbowski, 
1724 W. 47th et., .

«-3B)
Ant parandavojimo gera* aztoeaair 

aut pardavimo visi groeeriszki tararai 
su viaomi* prietaisomi* už 3125. Ttari 
būt parduota iki gegužio 1-mai.

3336 8. Halsted tt., Chieago, DL

Ant pardavimo 18 ruimu mūrinis na
rnas su lotu po No 144 Ruble m arti 21 
ui. Preke 13500 Dasižinokitn pa* 
Henry Hue, 334 118 ui. Chieago, Dl.

Pigiai ant pardavimo geras ealiunaa 
vietoje lietuviu apgyventojo, blsnia nuo 
seniai iszdirbtaa. Savininkas turi kits 
bizni*. Jacobs Bros, 
621 8. Ganai *t.. Chieago, m

„AL’.HZltOS” Dr-tm fonsiMs, 
beeiruokinancziMi lletuvtezkai 

jaunuomenei.
Jos. Januszkeviczius ... 
Joe. Bartaazius..................
Ant. Strimaitis..................
Bened. Salavelcziks..........
Antanina Buczinskiuie .. 
Vin. Jusaitis.....................
Marijona Ni kieti tai t lene 
Jonas Leszkis.....................
Ant. bzveisus ..................
Jo*. Ambrase* ............ .. .
Petronėle Ambraziene „ 
Leontina Petrauskiui* .. 
Jo*. Leszkis ......................
Jonas Nikientaiu*........
Jonas Povilauckas..........
Kas. Jakaitis....................
Mat. Barszaucka*..........
Pran. Mockevicziu*........
Ant. Povilauckaa............
Aukos nebuvusiu ant vestu vi o 
Saliomija Bzveicziute..............
Ona Ulinskiute.... ......................
Ma<d. Krauziute.......... ...........
Jone* K rausai lis............ . .........
Benedikta Maaziurkiute............
Jokūbas Gudaitis.......................
Ona Vaivadžiute ..............

Psczto kaaztai 7c. ir V iszte- 
liui 46c.

A uzzroa fondan.......................
Isz Brooklyno: J. Kriaucziuna* 

31.00; V. Kriaucziuna* 50c; J.Mer- 
kevicze. V! Vicberta, Vi. Valiuli*.
J. Szniokaitia, J. Valiukevicze, J. 
Leveckia. V.Kriaucziuna* J Drau- 
relia ir Si K n peilis po 25c: Elz. 
Merkeviczlena 15c; K Czijjlia, J. 
Vaicziunaa. J. Gudaitis, A. Linio- 
nia, 8 Matulaiti*. A. Kievioeka*. 
J Bieliavicze. P Szebeda ir V. 
Kvedarą po 10c; Kaz Kamioekss.
K. Kairys A. Dumblys, M Lie
tuvninkas. A. Zaliauckat ir J. 
Bu t vi lai tis po 5c. Viso 5 10. Paež
io kaaztai 10c. Kankint m i u ka
sai 32.50, „Auszrai”.......................

Isz New Britain; J. Damaevicze, 
F. Petrą vi cxe ir A. Grieazius, po 
25c; A. Balcziunaa ir S.Knaucziu- 
naa po 15c; K. Danisevicze, Ona 
Danieevicziene. K. Senkua. Jieva 
Senkuviene. Jieva Balcziuniene, 
P. l>e man ta vieži ua. V. Sabalauc- 
kaa ir P. Sabaliauckiene po 10c;
K. Urban*vieziu*, J. Gudauckaa 
ir A. Gudaeckiene po 5c. Viso 
32 00. Kankintiniu kasai D.OO 
„Auazrai”............................................. 31.33

Bu v) 33403

VAI|* du uranui v r-a - , • *
p>uvo daugiau, negu maskoliai ga- 

Seniau laikėsi anoprotis, buk vergai e«ą; l„eKlOJoi^^OJe,|^Aabu.vo /‘“j 
ypatinga blogesnė žmonių veislė; terp lai- . .. .. p. **. *mi‘
svujų ir vergų esąs ne^rženg.amas skirtu J - juk karėsUMasko.

; mas; vergą, ta. toki žmonės, pas kuriuo, te lijog su An'įHja ,f Am nka Mo 
ori gi mimo nesą nė įėmintiee, ne valios: jie'v ... .. ... .,galį tiktai tarnaut ir lenkti, prie* kitu-. At-! ™ į* ’ 
Stiuką, žinoma. k..i ir bajoraa. liu.auu. nuo “‘l.5.u. „ ’ r ’’ I * 
priKununo kmogua. ištenka vergyatSu Bet koliuų p.pierinių piai.u, kadau- 
dauguma- vergų turi p., likt vergai.: Jeigu ri a,svJriJQ 
juos lėhuosuot, tai jie tuojaus vėl pateks tar pakaktinai aukso 
uyatęn ir vergy-tėn. /.poniak. kart, ministerija gar-

Teip seniau manė. Dabar daugelis pra- ,ina kad atsiUukia tokia d 
dėjo kalbėt, jog vergai te prigimimo nie- M liuosnorių.norinčių traukt! į ka- 
kuom nesiskiria nuo kitų žmonių. Tokios • rę su ma8koliais> kad mini8t‘erųa; 
nuomonės labiausia laikėsi stoikai. Teip va- nė pusės negali priimti H Huos 
dinosi klausytojai ir mokiniai Zenono (gimu-1 norių JaponiJO8 randas tiklsi su. 
šio ant Kipro salos) ir-gi Atėnuose mokinu- rinktl kateivi 
šio; vardą stoikiį apturėjo nuo tastžio a/ooa 
— galėrija, kur Zeno mėgdavo pasikalbėt. 
Stdikai mokino, kad visi žmonės terp savęs: 
broliais esą. Dievas mylįs žmones, kaip sa
vo vaikus. Nėsą žmogaus, apie kurį galėtu-; 
me išsakyt, buk jis peržemai stovįs ir nega
lįs nno musą reikalaut meilės ir teisybės; iri 

Į vergas — žmogus, ir jis tokias pat tiesas tu- j 
rįs. 
šia. 
•iuryj jos; kiekviename žmoguje dega 
birkštėlė ėitos ugnies.

Draugyscziu Reikalai

ne-

25Dideli* Balius.
Brooklyn, N. Y.. Suvienytu Drau- 

gyacziu Brooklyno ir New Yorko pa
rengta* baltut atsibus Bubatoj, 30 ba
landžio. »vatai ne je Palace Hali po nr. 01 
—03 Grand si. Prasidėt 7.30 vai. vaka
re. Inženga tu padėjimu drabužiu, vy
rams 25c., moterimi 15c. Pelnas nuo 
baliaus eis ant naudos Lietuviszko Tau- 
tlazko Namo. Turėsime aavo bara ir 
gerymua. Gervinus priduos draugys
cziu Bananai. Nepamirtzkite atsilankyti 
ant teip iszktlmingo lietuviszko baliau* 
kokio sziatne mieste dar nebuvo Ozi* 
visi ausi rinke in viena vieta, kaipo tikri 
broliai ir seserys pasimatysime ir pasi
linksminsime. Bzirdinni užkviecziame 
visus.

(4—29; Komitetas.

Pirmas metinis balius.
ChiM*o. Dr-teSz Stanislovo V.ir K. 

ture* savo pirma balių nedelioj, 8 geru
lio, Blavie salėj*. 2085—37 W. 47th tt. 
Prasidės 1 vai. po pietų. Inženga porai 
25c Pelnas isz baliaus ei* ant naudos 
naujos 8zv. Kryžiau* parapijos, ant 
Town of Lake. Visu* lietuviu* ir lietu
vaite* szirdingai kvieciia auilsnkytt ant 
pirmo naujo* draugyste* baliaus.

<5—6) Komitetą*

Susirinkimas.
Brooklya’o 3-ezia kuopa ..Auszroe' 

Draugystes laikys mėnesini susirinkimą 
nedelioj. 1 d. gegužio. P. Draugelio sa
lėja, 73 Grand tt. Pradžia ant 7-tos va
landos vakar*.

Visi ta narui yra užkviecziami pribūti 
kad užsimokėti aavo mėnesinės ir ap
tvarstyti reikalus draugystes. Teippat 
yra užkvlectiami lietuviai ir lietuvaites 
norintieji* prisiraazyti prie „Austro*” 
Draugyste*. Komitetas.

Didelis Balius.
Chieago, III. Draugyste Li uosy bes tu

re* dideli baltu, nedelioj 8 gegužio. 
; Mojau* i, F re i bei t Turner salėj, 3417 8. 
Halsted tt. terp 34 ir 35 ui. Prasidės 
4 30 vakare. Inženga in balių porai, vy
rai su motere 25c. Ant baliau* grajys 
puiki marike, pneko bus drilus paai- 
hnkaminimaa. Užpraszo visus lietuviu* 
ir lietuvaite* atsilankyti, ę v^j bus kuo-

M 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
.5 
.5 
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1
Aleksandrijos plienas Z) Fnroso sala ir -) juros žiburys ant 

jos krašto. J) pirklių uostas, išmūryta* tvenkinys, Ji c«ro rū
mai, 6') mux«um. 7) svarbiausia ulyčia, ežeras nuo Nilo už
tvinimų. 9) žydų dalis mi«-st0.

Grėkų mokslas. Grėkiška kalba rytuo
se tapo kalba a j‘šviestų žmonių. Aleksan
drijon persikėlė daug žydų: jie pradėjo už- 
mirėt prigimtą savo kalbą ir išvertė Šventraš
tį grėkiškou kalbon. Babilioniški ir ėgiptiš- 
ki kunigai rašė grėkiškoj kalboj istoriją aavo 
tautų.

Grėkų mokslinčiai šių laikų labai išdi
dino savo žinias. Geografai sustatė smul
kins žemės aprašymus: grėkai dabar žinojo 
mažiausia 5 kartus daugiau, negu laikuose 
grėkų ir į*ersų karių: grėkų jurinįkai nuva
žiuodavo iki Madagaskaro, Indochinų, net 
ir Chinų; Chinuosna, „šilkų šalin”,žinojo ke
lią jura aplink Aziją ir sausuma per viduri
nės Azijos kalnus, kur pritaisytos buvo šilkų 
turgavietės. Drumblių kaulus atveždavo 
nuo didžiųjų ežerų ties Nilo pradžia. Seno
jo svieto pusė grėkams žinoma tapo.

Grėkų mokslinčiai nusprendė, jog žemė 
— kamuolys, nors ir negalėjo aiškiai daro- 
dyt.kaip vėliau europiečiai, apvažiavę aplink 
žemę. Pasaulė, i>agal grėkų mokslą, ir gi 
apskriti. Jos viduryj užsilaiko žemės kamuo 
lys, nes nuo visų dangaus kraštų jis stovi 
vienodai toli, I^bai atydžiai grėkų "tnok- 
slinčiai prisižiūri nėjo ir judėjimus dangiškų 
kūnų. Apie 250 metus Aristarehas, gimęs 
ant Samoa salos, pirmas atsidrąsino Įiasakyt, 
kad ne saulė ir planetos sukasi aplink neju
dančią žemę,bet atžagariai: žemė ir visos,kitos 

Aristarchas 
padarė dar vieną svarbų išradimą: iki jo sau
lė skaitėsi daug mažesno, negu žemė, pvz., 
didumo, kaip Peloponnėzas; Aristarchas ap
skelbė, jog saulė daug didesnė už žemę, per 
tai žemė ir turi aplink ją suktis.

Vienog šitokios Aristarcho mintys pas
kui buvo užmestos ir užmirštos; daugumas 
grėkiškų mokslinčių negalėjo atsisakyt nuo 
to suopročio, buk žemė stovinti nejudanti 
viduryj pasaulės. Grėkų astronomai, ypač 
Ptolomėjus (gyveno Aleksandrijoj apie 150 
m. Kr. G.)r nupiešė matomus kelius, kokiais 
eina saulė ir planetos. Šitas mokslas vadi
nosi Ptolomėjaus sistema; jis užsilaikė per 
pusantro tūkstančio metų iki Koperniko iš
radimo (apie 1500 m. K. G.); Kopernikas 
sugrįžo atgal prie Aristarcho nuomonės.

Grėkų mokslinčius labiausia brangino 
Egipto Aleksandrijoj. Šitas miestas dabar 
grėkams buvo tuom, kuom seniau buvo Atė
nai. Carai Ptolomėjai čion įsteigė universi
tetą, vadinamą Muzium, kur susirinkdavo 
klausytojai iš visur, kur tik skambėjo grė- 
kiška kalba. Muzėume (t. y. namuose mūzų, 
dievių-globėjų žinių ir dailos) buvo augalų ir 
gyvių kollėkcijos, anatomiška salė, alchemiš
ka laboratorija; ten buvo surinktas didis 
knygynas senobinių ir naujų grėkiškų kny
gų; čion sergėjo ir užrašytas Homero dainas. 
Kiekviena atvežta- Egiptan knyga turėjo būt 
pristatyta į Muzėuin. Čion nuo jos nuim
davo kopiją, knygą-gi atgal sugražindavo.

Daug knygų perrašinėjo daugelyj ekzem- 
pliorių ir platino. Pertai nekurios knygos 
užsiliko iki musų laikų ir nevisas grėkų iš
minties darbas ant niekų nuėjo. Europai 
vėl pavirtus į laukinę šalį, 6-7 amžiams su
kakus po Kristui, moksliškos grėkų knygos, 
pvz., darbai astronomo ir geografo Ptolomė
jaus, arabų buvo išverstos ir perrašytos; jau 
nuo arabų jos vėl pateko europiečiams, pra
dėjus jiems vėl mokytis ir užsiėmus mokslu 
(12-13 amžiuje).

Suopročiai apie dorų. Kuo daugiau 
prisižinrinėjo grėkai aplink savę, tuo žmoniš- 
kesniais darėsi jų suopročiai apie žmones. 
Seniau jiems rodėsi, buk terp jų ir barbarų 
esąs neperžengiamas skirtumas, nes jie ski
riasi veisle, prigiminju. Dabar jie po tūk
stantį kartų ant kiekvieno žingsnio susitikda
vo su kitos veislės žmonėmis, ir matė, jog ši
tie žmonės, išmokę grėkiškų mokslų, priėmę 
grėkiškus papročius, pasidaro panašus į grė- 
kus; grėkai pradėjo manyt, kad kraujas ne
turi didelio svarbumo. Žmones reikia skir
styt ne pagal gimimą, bet pagal geras ar blo
gas ypatybes: visas skirtumas terp barbaro 
ir grėko moksle, mokslą-gi gali įgyt kiekvie
nas. Tokiu budu visi žmonės ant žemės ga
li tapti lygus, gali sutvert vieną didelę gimi
nę.

Teip ir mokino Epikūras (gimęs ant Sa- 
nioso salos, apie 300 m.). Epikūras surink
davo daug klausytojų savo sode Atėnuose; 
jis tvirtino, kad geriausias ant svieto daigtas 
esąs draugas, kad draugiškumas kuolabiau- 
šia reik praplatint ant aplinkinių žmoliių, 
ant visų, su kuom prisieina mums suseit per 
gyvenimą, Kas-gi mums draugas? Pirmiau
sia visi tie, ką vienaip su mumis mano. Bet 
nereik su vienais artimais atsiskirt, reik la-

' ^SaSErHIGįlūta>iT taiSiį- pl»n«o» sukasi aplink saulę.
nusautų, nudurtų ir tt.

Dvasiškija tikintiems perstato 
visokias šventenybes kaipo daug 
galinčias, kaipo niekuom ir niekad 
ne pergalimas; dabar geriausia 
proga parodyti svietui tų šventiny- 
bių galybę.

Visi popai, kunigai, kunigužiai, 
rabinai turėtų sunešti tas visas 
švehtinybes ant mūšio lauko, stoti 
galinga siena ir apdengti vargšus 
kareivius nuo sprogstančių bom
bų ir aštrių durtuvų. Dvasiškija 
vienog pati,matyt, ne tiki į galybę 
tų šventenybių, kadangi pati neina 
į mušius siunčia tik laivinę ir ka
reivius.

Jonukas Karklynas eina Lietu
von pažinti. Paranze Priedeli*. 
Lietuviu K a t. Spaudo* Bendrijom 
spaustuvėje. Shenandoah, Pa. 
1DO4 m. 47 pusi.

Yra tai vaizdelis iš lietuvių gyve
nimo tėvynėj. Perstato stabdymus 
pasikėlimo lietuviškos dvasios, 
niekinimus ir skriaudas, kokias 
kenčia tos dvasios gaivintojai ne 
tiek nuo svetimų, kiek nuo nesu
prantančių tos dvasios saviškių, 
ypač gi nuo daugumo Lietuvos 
kunigų. Aprašyta čia viskas ge
rai, knygutė verta perskaitymo. 
Perspaudinta iš „Žvaigždės.”

Priduriame čia vieną žingeidų 
patėmijimą. Kunigų laikraščiai 
taukiai bara ne kunigus, kad jie 
prilygina žmonis prie žvėrių. Ši
ta gi knygutė išleista kunigų, bet 
joje prilyginimai dar reališkiau iš
reikšti, negu nekunigų raštuose: 
čia moteris prilyginta prie karvės 
ir kumelės. Ant 8 pusi, štai kas 
pasakyta: „Ištikrujų, per jaunas 
vedęs, ar per jauna tekėjusi, kam 
juodu be yrac paskui verti — abu 

‘ligų maišu. Tą~ tesybę rodo visi 
sutvėrimai. Šit telyčia, pasivai- 
kiusi be dviejų metų, pasigadina 
ant viso amžiaus.... / Kumelė, 
pasimušusi be ketvirtos žolės, bus 
baidyklė.... Obels ar kriaušė, 
(>eržydėjusi jauna, ne be bus „nie
kuomet derlingą.” Prilyginimai, 
nors jie ir klaidus, bet yra toki, už 
kokius kunigai bara ne kunigus. 
Quod liced Jovi, non licet bovi.

Redakcijos atsakymai.
K.- Draugui. Kamgi Tamista 

užimi sau ir mums tiek laiko apra
šydamas plačias istorijas, kurios 
nesiriša su aprašomais atsitiki- 
maiš. Kartais Tamista tiesiog da
rai ištraukas iš musų laikraščio ir 
)ps siunti kaipo naują korespon
denciją. Teip daryti nereikia. 
Reikia, kaip galima, aprašinėti 
trumpai vietinius atsitikimus teip, 
kad galima būt suprasti, kas atsi
tiko. Visokios ilgos istorijos, ne 
turinčios šusirišimo su aprašomu 
atsitikimu visai netinka. Be rei
kalo Tamista antrini po kelis kar
tus vis tuos pačius atsitikimus.

— Vienas iš garsesnių Chicagos 
daktarų chirurgų, Dr. Edward H. 
Lee, pereigos nedėlios rytą, 7 vai.,

H Vengrijoj užgimė darbininkų nupuol® nuo 9 lubų į kelnorę 
ir tarnų štraikai ant visų vieŠpa- j AthleticClubo.ant Michigan avė. ir 
tystės geležinkelių ir per tai tru- utsimu6ė *nt vietos. Puolė su 
kiai paliovė bėgioję. Darbininkai tokiu smarkųjnu’ k*d sulaužė net 
ir tarnai reikalauja pakėlimo algų, 
kas jiems buvo pažadėta ministe- 
rių perdėtmio. Tas gi, vietoj iš
pildyti pažadėjimą, sutraukė ka
reivius geležinkelių batalijonų, 
kurie užims vietas suštraikavusių 
tarnų. Mieste Pešte suareštavo 
500 I 
tarnų. _______ __
dangi dėl štraiko į miestus ne ga-1 kur paK*rsėJo kaipo vienas iš ge

dima privežti valgio produktų, riau»ių chirurgų. Jis buvo vienu

10 
.5

ta 
15

1

924

J. L. D. Kliuba*.

A. Lauš 5236 Indiana avė., Chicafo. fil.

sterių ant urėdninkų.

Labai daug bu- kosi užmuštų, o 26 sunkiai sužei- ne, susitverusi ant pamato darbi
Kituose apskričiuose užmu- Jie

Komitetas.

Chioago, III. Ashland ar., Chieago, III.

„Lietuva” yni didžiausias ir freriausaas , 
lai k rautis visoje Amerikoje. Joje nei 
daugiausiai svarbiu žinių ir oaujisM.

Atsiusk 32 00 su savo atšakiu adresu

|| Londono laikraštis ,,Times” 
garsina, buk besikeliant per upę 
Yalu maskoliškiems kareiviams, 
paskendo per daug prikrautas lai-

A. OLSZEVSKIS.
33 rd 8l. Stalioo 00. Chieago, ffi.

metų Fred ' Nielson, vos pradėjo 
šokti su viena mergina, puolė ant 
žemės ir daugiau nekėlė. Pašauk
tas daktaras žeipogi neįstengė at- 

Nielson mat turėjo šir-

Iš Cleveland, Ohio.
Ant atspaudinimo Dr. Šliupo pa-

Šventė 1 gegužės.
Lietuvos Sūnų Dr-tė "Brookly-

Bet* ir puiku kalendorių dovanai.
Pinigus siusk uu vardo ,, Lieta vos’ 

iszleistojo, adresuodama* taip:

seniai jieškomas policijos už plė
šimus. Jis mat ant Huron ui. su- 

|| Laike paskutinių žemės drėbė- sipešė su grekoniu Grealis, kuris

boj. Paaukavo šitos ypatos:

Pajieszkoįimai.
Pajieukau savo pussesere*. MartoeKve- 

daravieziutea, Suvalkų <ub., Seinų pav.. 
Veisėju parap., kaimo Paliunu. Ji pati 
ar kas kita* teiksis duoti line ant ad
reso.

P. O. Box 1228, W*terbury, Co*d.

— Pereitos pėtnyčios rytą Chi- 
j vagos kriminališko sūdo trioboj 
likosi pakarti trįs žmogžudžiai.

i Lietuviškas kunigaikštis, Sta- Kaip paprastai būva, du žmogžu-

džio. Terp tų kalnų buvo turinti per metus švenčiate paminėjimų 
200 pėdų augščio ir 1000 pėdų il» visokių žmogžudžių, išnaudotojų, 
gįOt gyvenusių iš skriaudimo beturčių

Dykai!

Viaoj pasaulėj viena tiesia, viena dva-j 
Pamuilės dvasia ženklina didi ugnis vi 

ki

VII. .
Senobinis Rymas. 500 270 m. Kr. N.
Italija. Laikuose Aleksandro karių

trepus ir barjerą ant antrų lubų. 
Dr. Lee gimęs 1868 m. Chicagoj. 
Medicinos mokinosi jis Vokietijos 
universitetuose,lankė klinikas Ber
lyno, Vmdobonos, Heidelbergo, 
Bonos ir \Vuerzburgo. Lankė vi
sokius Volįietijos ligonbučius, kur 

štraikuojančių geležinkelio I,šbuvo Kana Ugą |ailcą. Paskuti- 
Geležinkehų užveizda, ka-1 n,u* 1- metų išbuvo jis Chicagoj,

Italija. laikuose Aleksandro karių ry- pradėjo tarybas su štraikuojančiais I *5 K«‘*usių operatorių pavieČio li
tuose terp grėkų pasklydo kalbos apie naują tanui* ir tikisi su jais susitaikyti, j ^°nbutyj. 
narsią tautą vakaruose: tai buvo rymiečiai, Tarnai reikalauja dalesnių už sav. 
Italijoj. darbą algų.

Italija užima ilgą, siaurą Apeninų pusaa-'-----------------
lį. Kaip ir Balkanų pusžalis, Italija nuo I ‘
žiemių atskirta augėtais Alpų kalnais. 1 er nislovas Radvilas,kaipo liuosnoriš I džiai paskutinė] valandoj perėjo į 
visą Aalį nuo žiemtakarių į pietryčius trau* (Stojo į Rytines Siberijos kazokų ■ katalikišką tikėjimą ir tiė ramiai 
kiasi Apeninų kalnai. Šitie viduj Šalies kai- regimentą ir ištraukė muštiesi su i ėjo ant kartuvių. Trečiasis, Nie- 
nai neskirsto Italijos teip, kaip (trėkijoe kai* j japoniečiais. Kunigaikštis gimęs Į dermayer, buvo matyt, užkietėjęs 

Berlyne 1880 m. Gerinasi mat bedievis. Jį ant kartuvių reikėjo

kiasi Apeninų kalnai. J 
nai neskirsto Italijos teip, kaip Grėkijoe kal
nai, jie traukiasi arčiau rytinio pakraščio ir 
palieka iš vakarų pusės gan didžias lygumas: Icarut, kaip įmano, tarnauja Lietu-j nešti nešte; nė kunigo, nė pasto- 
1 talijoj lengviau keliaut, negu Grėkijoj: Ita-ivos biaunausiam priešui, užtai i riaus ne ptisileido. Gailėjosi vien,

galima SU didesne nauda užsiimt tem- l Lietuvai lietuviškas kunigaikštis kad jį pagav^^fb už-
darbyste. Pati šalis galėjo išmaitint dau- dar mažiau gero padarė negu Ame- j mušti.
giau žmonių, negu Grėkija, ir gyventojams nkoj pasigarsinęs visokiais nepa- _ p„ei»a sanvaite Chicavoi M 
Italijoj ilgai nereikėjo jieškot maisto užju- girtinais darbais iŠ Lietuvos muzi- . . tti

ryj. kų kilęs kunigaikštis locis.
Bet jura čion ir netokia meili, kaip pas -----------------

grėkus. Iš rytų Adrijos jura audri; Jos li Vengrijoj, mieste Elesd, ant 
kraštai neprieinami; uostų nėr. Pakraščiai susirinkimo socialistų ir neprigu- 
vakarų juros (Tirtniikoe), o yj>ač pietinės linčių užgimė muštynės. Ant įve- 
(TarėntMo* įlankos) — geresni; jie turi ke dimo tvarkos pašaukė žandarus, 
lėtą gerų atienių: vakaruose riogso ir salos: Vienas iš socialistų išsitraukė 
Sicilija, Sardinija ir Korsika. Pas vakari- revolverį ir peršovė žandarų kė
nius Italijos pakraščius iš pradžių pradėjo mendantą. Žandarai į pulką žmo- Į - 
važinėt svetimtaučiai, grėkai ir kartaginie- nių pradėjo šaudyti iš karabinų ir k,a* ant R*rbės namų savininko 
čiai. Iš šitos pusės vėliau kraustėsi jura Ir užmušė 23 ypatas, o 45 sunkiai j<,okte”’ sju,a“k“s,os 20 
patys Italijos gyventojai. Dėlto tai, galima sužeidė, 
pasakyt, jog Italija nusikreipusi į vakarus, 
kaip Grėkija į rytus. Grėkai gaudavo pir
kinius ir žinias daugiau iš rytų; grėkų dau
giau į rytus persikėlė, negu į vakarus nuo sa
vo tėvynės, Italijos gyventojai ilgai buvo už
siėmę an šalimis nuo jų į vakarus (dabarti
nėmis — Išpanija. Francutija, Algieni ir

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 643 y pa tos, kuriame tai 
skaitliui* buvo 371 vyriškis ir 272 
moterįs; vaikų iki 5 metų amžiaus 
pasimirė 136. Daugiausiai mirčių 
buvo nuo plaučių uždegimo,nes 141 
nuo džiovos 75, nuo Širdies ligos 
57; patžudysČių buvo 11.

— Namuose pn. 1060 South Ir- 
ving avė., kur buvo parengti šo-

gražiausiai priimti.
(®—Draugyste L) uosy bes

S estą* Didelis PikninkM.
Kensington, III. Jaunu Lietuviu 

Draugiszka* Kliuba* ture* savo piknin- 
ka nedelioj, S sėjos, dari* P. Karecko, 
We*t Pullman, Iii. Prasidės 9 vai. ry
to. Inženga vyrams 25c., merginoms 
dykai. Vitui lietuvius ir lietuvaite* 
azirdingai k verži* atsilankyti, nes tai 
boa iazkiĮminga* ptkninkaa, su daug 
yvairiu rabovu, puiki muzika užkviesta 
isz pat Rymo, mat szis Kliuba* nepaiso 
ant uždarbio, tik vien kad užganėdinti 
visuomene.

si laikraszti „Lietuva” ir užmokėsi *2M

H Australijos angliškų koliooijų 
ministeriai pasitraukė nuo vietų, 
kadangi darbininkų pasiuntinių R***11*“ 
balsais parlamentas užgyrė, kad ir p‘cs 
užgimusius terp urėdninkų ir jų — Pereitos nedėlios dieną, ant 
perdėtinių nesutikimus išrištų san- policijos stacijos East Chi- 
taikos sūdąs priverstinai. Mini- cago avė., policistai atgabeno 

Isteriai ant to nesutiko, kadangi kraujuose paplūdusį žmogų, kuris

žiai, komai, pietiniai vaisiai; yra cukraus 
nendrė, medvilnė, palmos. Apart vynvuo- 
gės, visi šitie augalai neseniai ta[x> privaišin
ti Italijoj; daugumą jų čion privaisė arabai jimų Turkijoj, Sa O tikos apskntyj plėšiką su peiliu subadė. 

Du tukstančill metų atgal, 1500 namų likosi užgriautų, 25 
laikuose rymiečių, Italija visai kitaip išrodė, ypatos tapo užmuštas, o 40sun- 
Svarbiausi augalai joje buvo europėjiėki; la- kiai apkultų. Kosovo apskntyj 
biausia sėdavo ne kviečius, o miežius, kūrins išgriovė 1000 namų, 16 ypatų li- 
dabar sėja toliau į žiemius. J 
vo miškų, oras buvo drėgnesnis ir Aalte- stos, 
snis, negu dabar.

Italijos upės didesnės negu Grėkijos, oi 
senobėj, dėl mi&kų, jos ir gilesnės buvo. Bet tankiausia pas jas labai siauros įtakos į jurą; r*n*s Karla'vys „Calal ria 
pa vasary j, Užtvinusi Upė greit bėga nUO kai- lio Pat,ko daugybę plaukiančių j darbininkes 
nų, pati Užneėa įtaką krūvomis ėhimsto, ką nuo Siaurinhi ledini’J kalnų, kurie savo Hudną padėjimą dabartmiuo- 
nešasi BU savim, Užtvinsta dideliais ežerais ir te*p atšaldė orą pabaigoj balan- se laikuose Pamislykite, kie

ninkiŠko klausymo, karštai prita
šė 9 ypatos, o 16 sunkiai sužeidė. Į tardama tiems siekiams, kviečia 

--------visus darbininkus abiejų lyčių prie 
|| Plaukiantis iš Italijos pasažie- apvaikščiojimo šventės 1 gegužės, 

ant ke- Į Malonus draugai darbininkai ir 
Neužmirškite apie

pelkėmis; jose vanduo užsistovi, pūva ir ga
dina orą. Per tai pajūryj mažai buvo gyve
namų vietų; žmonėms reikėjo augščiau apsi- 
gyvent ir statyt sodžius ant pavienių kalne
lių.

Rymas. Viduryj Italijos gyveno loty
nai. Jie buvo žemdirbiai ir piemens. Di
deli jų sodžiai tvirtai buvo apkasti. Didžiau- Į 
sias ; 
upės. ] 
jo galėjo priplaukt juros laivai. Šičion at
važiuodavo pirkliai grėkų ir kartaginiečių. 
Dėlto tai miestas pradėjo augt ir sugriebė 
valdžią ant kitų lotynų sodžių. Visi šalies 
gyventojai paskui pradėjo vadintis, nuo 
svarbiausio miesto, rymiečiais', nuo lotynų-gi i 
pasiliko tik vardas lotyniškos kalbos (Rymas 
— lotyniškai Roma, rymiečiai — romaui). ................ „ .x ..

Rymiečiai nepanašus buvo į grėkus. Vi- . 'I AnK *J°nai su inam‘u 1 ar
sas jų badas buvo nuožmesnis ir prastesnis. tlbetonŲ tx irt'nę* ne o 1 y°ng S,e’ □_ru;n;ni.p. i d <reffUi;o 3 val no 
Ilgai pas juos užsilaikė žmonių afikos: Tibrui v iename ka” aryJ v,r?n J. ra . . _vetaine Dn io3 Grand st
užtvinus mesdavo tanones nnėn dievui dau^ nuk,rstų žmon,ų Ralvų’ P 1 ę P 103 G d užu mus, mesdavo žmones upėn, jos diev Ui, neseniai nukir- Brooklyn, N. Y. Įženga dykai,
permelst; atsitikus žemes drebėjimui ar pra- ierp uuv K | _
plyšus žemei, užkasdavo keletą gyvų žmonių i st’J* _
aukai baisiems pažeminiems dievams. ... . , .. “ . ..n . tz .... . , , Kaip garsina laikraščiai, V ar-Ilgai Ryme u^ilaikėsenobeB Bildu papro .^ maskoliska valdtia pakor6 
čiai, ką primindavo kerštą: priešą galima ]8 )e karfe b|)vo Miiurėti, ------- r---------------- . .
buvo vilkte-atvilkt eudan, ar užgriebi kok[ buk Lenkjjoj sten(,Ssi revoliuciją rašytos brošurtls. angelskoj kai-

jų miesUs buvo Rymas, prie Tibro vaf; pric to net keli masko* i 
Rymas buvo netoli upės įtakos ir iki kareivių png r

I /V TY 1*1 i ii Inivrrzi o _

gyvenusių iš skriaudimo beturčių 
darbininkų! Mes apvaikščiojame 
jų gimimo ir varduvių 
dienas todėl, kad mus priverčia 
apvaikščioti valdžios, tarnaujan
čios musų skriaudėjams.

Laika^'mums visiems dirban
tiems ir išnaudojamiems pabusti iš 
miegOj-pradėti rupintiesi apie pa

ti Šiaurinėj Italijoj, netoli kaimo gerinimą musų būvio. Laikas ir 
mums lietuviams darbininkams 
sekti paveikslą visos pasaulės dar
bininkų; reikia ir mums apvaikš
čioti šventę 1 gegužio. Reikia ta
da susirinkti visiems ir apsvarsty
ti musų reikalus, skriaudas ir pa
statyti savo reikalavimus.

Kviečiame visus darbininkus ir

JBarbininhu gaisas
L4«t darbiataka laikrasztia. No. 1, ISM 

Preke IS oeatu. Teipjau ireuaamaa

Darbininku Kalendorius

Juozas Petrauskas, Soldier, Pa.

Pajieszkau savo brolio,Juozapo Stilpo, 
Vilkijos parap., sodo* Rsubitinio, 10 me
lu Amerikoje, gyveno Pennsylvanijoj 
apie 8c ranto n. Jis pat* ar kas kita* teik
si* duoti line ant adreso:

Kajeton Veigauckas, 
Box 224, Melroee Perk, III.

PajieMkau savo brolio, Juozapo Vala- 
savlcziaus. Sąveikų gub-, gini no J ievai a- 
vo, kaimo Pamergių. Ji* pate ar kas 
kita* teiksis duoti tinę ant adreso:

Antanas Valasaviczius,
139 North 6th ak, Brooklyn, N. Y.

Pajietzkau Leono Stungio ir Marijo
nos Stungienes (po tevais Rupszlaukai- 
te) Kauno gub., Raseinių psv., Kviedai- 
niu parap., gyveno Springfleld, III. 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
adreso:

Juozapas Rupszlaukis, 
559 8o. 34 si., So. Omaha, Neb.

4 Pajleezkau Juozapo Bazevicziaus, Se
bastijono ir Franciszkaus Valentinu, vi
si Suvalkų gub., Naumiesczio pav., Gel- 
raudiazkio parap Jie patys ar kas ki
tas teiksi* duoti line ant adreso.

Anų Shimolinas,
189 Waterst., Belknaps Yard,

Rridgeport, Conn.

Pajieszkau savo brolio, Jokimo La to
ko, gyveno South Chieago, 111. Ji* pate 
ar kas kitas teiksis duoti tinę ant ad
reso;

A. A. Latot, Lyra, Tex s.

Pajieszkau savo draugo, Adomo MUl- 
tzauako, su kuriuom sykiu atvažiavau 
isz Lietuvos ir periskiriau New York*. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ime 
ant adreso:

Franas Kvietkauskas,
5 Dooket-Biock. Scou et., Noshua. N.H.

Iteikalauja 500 vyru ir moterų prie 
darbu in restauracijas, hotelius. fi bri
kus ir oarnu darbo. 1000 darbininku 
ant fermų, in mitzkut, lentų pjoviry- 
ezias. ant geležinkeliu ir akmenyozias, 
mechaniku ir paprastu darbininku prie 
visokiu darbu, ir seru mainieriu in va 
karinius steitns. Mes teiposgi kolektuo- 
jame užsendytas skolas ir algas. Szne- 
kame Ketuviszkai.

Chieago Employment Agency, 
J. Lucas. Mgr. f

167 Washington st., (Roorn 18) 
(4—29) Chieago, fil.

Reikalingos 3 merginos, lietuves, in 
tztora prie pardavinėjimo drapanų. Ge
ra mokestis. Darbas ant visados.

Klein Bros, 
805 8. Halsted *L,

O kas ežia?
Ar nori knygos, kokio* dar lietaTtes- 

koje kalboje nebūva isz kurio* ne vie
nas gali paainaudoti: 1) Maiiieazmu* 
mokslas, kun pamoki* daryt viaokhss 
stebuklu*. 2) Knygele pamokinanti kaip 
kazyruoti isz pinigu ir daryti kita* viso
kias stiukas ant kortu, kaip iszdet kur 
tas ir insjjet ssu ar kitam laime ar ne
laime. Abidvi knygos kasztuoja 31.30. 
Adreeuokit: -

Ann* Intas.

Niekad nereta.
Pašnekoje tūlų draugų, viefts iš 

jų išsitarė, kad žmogus, jo metų, 
negalėtu išmokti svetimas kalbu. , 
— Krylov, rusiškas poetas, ant to. 
atsiliepė sakydarrj^s: „nors aš esu 
jau 68 metų senas, bet galiu eiti 
su jumis į laižybas, kad laike dvie
jų metų aš išmoksiu grekiŠką kal
bą.”

Laižybos tapo suderėtos ir Kry
lov išgrajijo/ Nor jis buvo se
nas, bet pilnas energijos. Netu
rime mislyti apie metus, kurie _ 
jau praėjo, bet turime atkreipti sa
vo mislį ant ateitės, kuri stovi 
prieš mus. Privalome rūpintis, 
kad užlaikyti save jaunais. Trine- 
rio Amerikoniškas Elixiras Kauto
jo Vyno atnaujina kraują, regu
liuoja žlebčiojimą, duoda naują 
energiją musų pajiegoms ir protui. 
Dirbtas iš grynų vynvuogių ir pa- 
rinkčiausių žolelių, neturi jokių - 
nuocjyjunČių sudėtinių. Gerai vei
kia ant -pilvo, gerai sužlebčioja 
paimtą maistą, per ką tveriasi nau
jas, sveikas ir gausus kraujas. Šis 
tai yra geriausias vaistas, priešin
gas visoms kitoms gyduolėms, ku
rios sugadina pilvą ir nevalo krau
jo. Trinerio Amerikoniškas Elixi- 
ras Kartojo Vyno išgydys kiekvie
ną pilvą. Ant pardavimo vi
sose aptiekus* ir pas patį fabri
kantą, Juozapą Trinerį, <99 South



Kur geriausia užeiga
Jeigu ssiciia atkeliausi, pas Maksslsli 

v rok a gausi; Alaus gero ir cigara,pernak
vot ir rodą gera. Broliai Lietuviai’ 
Atminkite kad asz užlaikau puikiausi 
heluviszka saliuos, todėl apsilankydami 
ant v ims vietines parodos St. Louis teiksi
tės ir mane aplankyti, pas mane gausite 
paikios dagtines, alaus ir cigaru net iss 
Peterburgo, neužmimkit adreso;

Petrą* Mak*zteiis,
500 Ohio are., E. St. Louis, 111.

J. A. BRAZIS,
525 Collinsvtll* *v„ E, 8l Louis, UI.
Lletuvtrizkiui Drapanų Srtora*.

L*lk*u g«vl*a*to Miklu (Inta* ir p*r- 
daoda piginu n«n< kili. Taipgi mnrtnkinin 
atavaryka ir lt. dideliam patirinkima. Kptia- 
lUiolat (lutus padirbu dailiai ir dručkiai; darbą 
■varomuoju *rb* pinigui tugraAinn. Kalbu lie 
Mvitakal, lankliikai ir ant liukai. MaldAIn 
gnodotinu latuviu meili ir pirkti pat lialuvi.

PERFECTO

Dr. E F, Napiendski
Specįjaltstas Privatiszk Liga.

V* lando*:
Iki 10 ryto, nuo 3 iki 5 po pielu ir po 7 

vakar*.
- Ofiisa* ir gyvenimas!

723 We*t 17th Street, kerte Paulina »t.
prteasais sat. Vaitiekaus bainycata.

Telefoną* Ganai 1157.
Telefoną gausi dykai visose aptiekoae.

T. Podlaski,
668 Milwaukee av., Chicago, Iii.

Pirmos k lianos Sol urnas
Užlaikau ge

riausia ariel
ka, vyne, li
ktorius it ki
tokius gėri
mus. szalta ba
vare k s alų, 
kvepencslus 
lietuvisskusci- 
Kurie turi ko-

Nesiusk Pinigu jei pilnai užsiganėdinsi ^3'^1 Į
R^'o'^l-ltfo^u.udalgtu ir k.t.Uogourpe nauju pirkele ir agantu. me* darome litą nesu- 

lyginama nusialinimu ir iidalluame tukstanėiu* doleriu premijoms Prlslusk mums savo verda adrese ir 
/IrdhpK artymiausla exproao stacija, o mes pasiusime tau Altą rsnklu niti u*ao cie**v. I 14 *mu?vad£ ffSfJv. U

/"Ji Tr I •'"T* *n unvksi KIAŽL1SI VTBiiK* LiikMoiiSLi, 4TVIUC vinil ą (pasakyk koki nori! vsir usn*, n.-i- SžMLSIIZ9 ejL*W, Į KAiružlip.OOLatanoDSLts; užtikrinimo palludyjima ant 6 metu.u kožnu lalkroilellu kldmen CsNtnĮMfll •IIbJN Pataisysime dykai, ar atmalny.ltue .nt naujo. >1 netik*, l s. n.rora navessL. >a a*u***,*,. ir«ai
iLML* 11 1 K"zrrzLi>o eatTiBU. 1 *i a*i <>Ta tikti* su t*vo v*ni>*žkN*i.iv, 1 aaažu issm. 1 uksži* n*ia*Tii<«D* TF »pilka. 4 kočeto aukso apikakllniu* knvpklu*. 1 tMira raiikovinlu knypkiu, aaliaskinio sidabro artistiniu*
—•P'r'n*o,i>i no!.ki'lna lr Č-1 f“*1’ la* ■ertau.ia* pirkiny* tavo gyvenime, užmokėk

a . N-i DT ir expre*o kastu*, kitaip ne cento. * l*kaa. kome* norime, lai kad iii rekomenduotume! savo LmmnSMBtmm*draugam*. Sslt^ tankius .u moterižku atvira tonu laikrt&lin vietoje vynAku. kaituo> »17J Mes gallmepk/lu.tlLr ns“L tai mum. ori.in.i 
pinigus su užpralata ir HRc. viriam ant apmokėjimo siautimo. ganiu® pu*iu*u per pačia, jei mums prisiusi

A V. MOLLANI) Ac Co. 1SM FIFTH AVK, CH1CAOO, ILL

Clidns: • Cna t*i na l«b*l narotnasii 
puiku* cud*.. na<* ka sakyti, tik pamsgyk. s 
uZm.ruic*** t*rO b*ds* ė*'tetrauk pntiua- 
dama* 25 centus, s pamato* n*t nutMtabssl.

Slapto NottUp Houoe, 
$85$ Illinois Coui t Ckicago, /U.

Valiūnai Bro*,
1100 Morgan si., 8i. Louis, Mo.

Užtaikome bavarska a) v, sena ssnap- 
sa, k ve penczius cigarus. Iszpanisska vy
ną ir lt.

garus ir gardu užkandi 
kias provas už sužeidimą fabrikuose ar 
kitur, pas mane visad* gaus rodą dykai. 
Pribuvę iss kitu miestu gaus pas mane, 
puikia nakvine ir gražu priėmimą. Ne- 
užmirszkil atsilankyti. DENT1STAS

Lietuviszka Bunka.
(Uždėt* 1888 mete.)

Siuncsism pinigus erei ta i ir saugiai in 
visas dalis svieto. Parduodame Laiva
kortes ant greieziausiu laivu. Paeito 
Sw. No. 8.

S. Mack, 
Elisabetb, N. J

Puiki lietuviszka Balberne.
Puikiai plaukus karpa, lengvai ban

da skuta.

Juozas Szunskis,
81 Metropolitan av., Brooklyn, N. Y

Turime daugybe visokio skyriaus ar
moniką pargabentą iš Vokietijos nuo 
garsiausią armoniką fabrikantą. Mus 
prekė* visados žemesnės ui kitą, ir savo 
kaštu prisiunčiame į namus.

Jeigu dar neturi mano kataliogo, tai 
rašyk šendien prisiąsdamas savo adresą 
ir už 3 et markę, o męs prisiusime gra- 
ėą'iietavišką armoniką kataliogą dy
kai. kuriame rasite visokią muzikališką 
instrumentą ir 1 a i k r od e 1 i ą prekę*.

Adresuokite teip:
M. J. DAMIJONAITIS 

3108 8o. Halsted 3t., CHICAGO, ILL

ĮRaiata reikalaujantiems daktariikea pageL 
te** pasiimsiu ganaus daktaro receptą Kykai. 
N* C. 0. D. jie apgavingus gydymo sampeliu*. 
Parakaityk iį apgarsinimą.

Šis vra parašytas dėl vyrų, turinčių sugriautų 
sisSeoių per išdykumų savo jaunų di>nų. Klausyk 
■tano rodo*. Perstok gydysis su "sempelinėmis" 
gyduntem*. elektriškais diržais, "speciališkoms" 
patentuotoms gyduolėms ir kitokiomis apgavys
tė n ta. Diržas negali tevys išgydyti, e nuolatinis 
gerymss ar valgymas visokių medicinų sugadins 
t»n vidurius, užnuodys tavo sistemųteip, kad liga 
suais neišgydoma.

Keletu metų aš kentėjau lig* jaunistės klaidų; 
nrraa nerviška*, turėjau naktinius nubėgimus, 
vaneorvle.stokų vyriškumo, silpuų pomietį.i' ‘ ; 
gyvi*axx ambicijos ir drųsos.jaučiau suakenvt j.

.stoka
~-------------------- --------------------------------------sumažėjuna Irtiėkų dalia ir tt. Mėginau gydytis 
Viskiam kastik kg rodyto, bejvjeum geryn, »veė 
kala ėjo blogyn. Ant galo buvau priversta* kėliau 
ti į Europa ir klausti rodo* geresnio daktaro, ku
ri* rnaue ir pagydė. Receptus.to ganaus daktaro, 
kuriais ai pasigydžiau turiu ir iigdien savo rais- 
knae, nes žinau leaip tai sunka buvo pasigydyti, 
lodei ai pasiryžau ir kitus pagelbėti tokioms Il
goms sergančiu* Ka* pas mane staliauk, per laiš
kų. aė kožnam pasiunsia dykai Kopijų to garsaus 
M-eepr<> uždarytoje gromatoie drauge *u reikalin
gai* pamokinimais kaip gydytis. Receptas buspa- 
raėytas teip aiikiaL kad ta gal jį kiekvienas ge- 
tvskIs aptlekorius gyduoles sutaisys. Paklausyk
mano rudoa. o pamatysi.kad v išlikai iisigydysL

Nepalaikyk mane* už tokį Šarlatanų kaip kad 
tie. kų siuto gydymų dykai, airius dykai, rudas 
dykaiXaipo nvėkerę ant sugavimo tuvių — kad 
paskui UI jų pinigas vilioti už nelikusias ir pavo
jinga* medicina* siaustomas C.O.D. Ai nieko ne- 
■iuačia CO.D. neturiu nieko parduoti; vardų fi 
tavo užlaikysiu slaptoje. Jeigu mane atrasi netei
singu. turi tiesų ilsinę pačiame laikraityje apgar- 
ainli man.- apgaviku. Vi mano klapatų. ai papra
šysiu tik 50c tada, kada iisigydysi. Daugiau nieko 
nereikalauju ir nėpraiau kad man siunstum pini
gus pirmiau pakof visiškai neišsigydysi. Rašyk 
maa siųdien. nes gal šis apgarsinimas kitu syk 
jau nebos šuuue laikraštyje.

Atmink kad ta gauni receptų Ir visus reikalin
gas pamok inlinus dyk*i ir nereikalauji nieko tad- 
r*U pakui visiškai neišsigydai. tada užmokėsi 
zaan 5Ue- Adresui k:
C. BMtston. P.H.Box 655, CHICAGO, ILL.

EUROPOSLietBTisiti UitrasicriaL
,, Varpa*” literaturoa, mokslo ir poli

tikos mėneainis l*ikr*itia. Talpina aavyj 
daug akyvą ir moksličką tlraipsnią, 
spaudinamai ant gražio* popiera*, preke 
ant melą......................................#1.25

„Ūkininkas** užsiimantis reikalais 
ūkininką, ir paduodantis visokia* iiniaa 
ii Lietuvos ir talpina gražias Istorijas, 
pasakas, ir tL preke ant metą........ 75c.

■ Abudu viri minėti laikraščiai Išeina 
formoje knygėlią kožna mėnesį Tilžėje 
Prosuose. Amerikiečiai norinti apniste- 
luoti, kreipkitės prie mus agento. Adresas 

M. «T. Darni Jonai t ii*,
BIOS S- Halatetl et.. Chicago, III.

D-ras A. F. Bauer
aunu* g*ixauv prof. M. D. HA V KR.

®
Kaige« mokslą 
Europoj ir Ameri
koj. gydo visokias 
liga* ahn-Ju Ivėiu 
su didele pasekme. 
O0*a* ir gyvenimas

Blue Island Avė. 
kampas 12 ui

Ruimai 8, b ir 10 
Itovaer Houae 

Cha-ago, III.

Valandee:

10iki lt ryto, 
v 8iM 4---------

IrTikii
Telefoną*: Mouroe S55.

Ka ulai kurtu 
bejei? Nugi P**-' 
PiatruSzleki n*s 
labai isztroszke&. o 
p*« ji galima aui- 
vedyti, ne« jis turi 
puiku ir uall* ba- 

~ vareka alų, gardžia 
rusk* oczižzczena 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, lai jau 
ilgiau su u migla kalbėti negaliu. Lik 
■veikas turiu akubintia. Prie to jla turi 
puikia aale dėl veaeliu ir mitingu ir pa- 
klauao kiekvieno, o ypaca už ilumoniu 
auaikalbcti angliazkai. Ateikit* pas ma
ne, o asz jum patarnnuaiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoce. Atvažiavę 
1M Kilų, mij*tj» irai;te gauti paa mane

geriausia nakvyne.
Petras Szlakis, 

3381 Auburn av., Cbicago, IIL 
(Tarp* 33-ios ui. ir 33-i o Pi.) 

Telephonas Root 21.

TYPEWRITERIS UŽ $15.00.

«
, Šita drukuojazsa motin*
' yra nou>u»K> įtradlmo tu 
I irerlau>iai» prilai*yro*i«;•u > galimadrukuoli teip 

gerai, kaip ir ui $10100.

K N-niitia arukuoti »u Aitą 
^LnuUina nerrikalau> nė 
M tokio mok>kx gali >u Ja 

drukuoti ir maiaa vaikas. 
Kiekvtoaaa pirkeallto ma 

Aina bn» uiranMIntas ir džiaugtu »u >. Reikt 
laudamaa muso didelio kataliogo, tari priiiamti 
ui Jc marke, o tuojaus Jv gausi. Reikalaudamas 
tnsAinos. paduok tavo atiką adrrta tr pinigus vi
sada ii viriau* reikia prisiunsli. o Jrizn nenori vi
su pinigu H virkaus prisiunsti. tai aors puse, o ki
tos užmokėsi tada, kaip malina irsusl Adresuok:

The Satisfiction Sopply Co.
N. E. c«r. Halsted A 32nd st, CHICAGO, ILL

Dr. A. L Grikinis
(LIETU V Y8)

1«7 W. IS-th St., 
CHICAGO, ILL.

Tsl. Ganai 475.

OFF1SAS:
Kerte 31-mos ir So. Hilsted nlyciia.

Gyvenimas viriui Aptiektos.

CHICAGO, ILL.

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

F.PBradchulis
Attorney and Connselor at Law. 

Cbunber of Commerce Bldg. Room 709 
8. E. Oorner LaSalle A Waahington su 

CHICAGO, ILL.
Telephone Mam 3643.

VVienintelis lietuwys advokatas, baigęs 
moka, j jurisprudencijos caion Amerikoj 
Weda pro*as kaip ciwilisskaa teip ir 
kriminalisskas visuose suduos*.
Be*. 3112 8. Halu t ed arti 31 mo*.

Asz iugydau nuodugniai kraujo už- Į 
nuodyjima, reumatizmą, narnėjusia* I 
paslaptinga* liga* ir liga* paeinsux'xias j 
nuo zagimo save ir tardyk ūmo; grivina 
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvos, 
skaudejima po krutinę, sananu. nugarai 
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta plak imi 
szirdies, užvma ausvse ir galvoje, dre- 
bejima kraujo, namelio*vusiu* paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltona* pir
mas ar tonas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjauriu* ir baisius sapnus, sun
kuma kojoee. indu bus tas akis, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo, negalejima miegoti ar valgyti, dusu
ly. trumpa kvepavima, niežus, skutos, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu e*i 
nuolatai nuvargęs ir greitai p*ilstantis, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsiruoi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszko* da 
lys yra nusilpneje jog negali atsakaneze 
atlikti vyro prideryseziu ir neturi vai 
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu
ri tankiai azlapintis diena ir naktyje, tai 
ateik ar raszyk pas mane o asz duosiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiszlapinimas lovoje bemiegant yra 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne- 
jieszko pagelto* tikėdami jog negalima 
iszsigy dyti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu iszgydyma trumpam laike.

KNYGA VISOKIU U6U DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviuką knyga apraszanczia vi
sas yyriszkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo ju apsisaugoti ir iszsigydyti.
n. D U DftCC 175 S. Clark SLkerte 
Ui. D* JI. KUdu Moaroe. Ckicago. III.

Ofisas atidaryt** kasdien nuo 9 iki 4. Panedelto. 
Serodo*. Pvtnyeato* ir Su bato, vakarais nuo 6;30 
iki a Nedeltom nuo 10 iki l.

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

Mes esame teniausi laikrodžiu prrkejaL ir sziandien szio laikraszezio skaitytojams smarkiai numažiname prekes ant laikrodėliu, teip kad Jau yra 
dabar kūkrienam prieinamos, ir Joki kiti laikrodėliu pardavėjai neinsien^a su mumis konkuruoti. j „

JVis kokno pirkto laikrodėlio pridedame dovanu puiku bickene leaciugeli sv eameo prie vyriuko, ,v> coliu l.orgnette prie moteristko laikrodėlio.t*~ m NP1Ž-— A..C... ii.A.a 1 eras?**naLv fiavhiintinsr a 11-No 6 Tikras 14k Auksu lietas Luksztai geriausio darbo, hunting. aunu. o taias 1-ra rusju oiao užsukamas ir nuilstoms*, vyriss- 
kas ar moteriszkas. puikiai graviruotas, s luksztai isz eztra gryno aukso 
tęsęs visa amži. Tikrai Amerikiszka maszinerlja su naujausiais pageri
nimais. Iszrodo kaip Auksinis laikrodėlis, nustatomas. Pulkus isz 
puikiausiu. Nerasi geresnio laiko rodytojo. Gvarancija ant 25 metu, 
kiti parduoda po I1& et), $25 Musu preke $9.99.
NO. 7 Tikra* Nikelinis, B* virusus Ausute nžsukamsą ir n u. U to

ms*. yyriszkas ar moteriszkaa. Drūtas Ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra amerikiszka tnaszinerlja. 
Nustatomas kaip reik. Tikrai puikus laikro- Gvarancija ant 5 metu. 
delu- Muša preke už vyriuką $1.9K, mot. $2.9M.

e. tkim.Hįnrt.ii*.
šute užsukamas Ir nustatomas, pilnai akmeniuotas ir su grynais ameri- 
kiszkais viduriais, niekados nenublanks. Gvarancija ant viso amžiau*. 
Drūtas ir ilgai gali laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti panaszlu* parduo
da po $K26. $6.75 ir $6.50. Musu preke $4.ftO.
Nn d Grvnai Sidabrini* vyrtaikas ar moteriszkas. ausuta užsukamas N0. S. urynai Oiuaurini*. l/nMtatoma, .graviruotas ar lygus. Hunting 
luksztai. Padarytas Isz grynai estra kalto sidabro, su tikrais amerikisz- 
kais viduriai*, pilnai akmeniuotas, su naujausiais pagerinimais. Yra tai 

»•■«“!>'•■■« »«•»»•

S.. 10 «.lm4.nnl,l.lk.«l.li..
Luksztaiisz juodooxiduotoplieno, kuri mes gyirantuojame ant vitadot. 
Yra Ui vienas isz Puikiausiu laikrodėliu, sn geriausiais mechanizmais, 
pilnai akmeniuotas. Laika kuoteisingiausial parodo. Kiti parduoda po 
$1080,$1X50, $15.50 Musu preke $7,00,

^“r^md^^^or^Dilnal Inos gv-ira-’uodami Kam laikrodėlis nepatiks, ar ras jame kokia yda, atrnainys'me ant kito srlts pinigus sugrakinsime. 
Mes parduodam Uvėrus pilnai juo* gvaronti^mb Kam lancrooensne^^ ^mokėjimo pinigu, bet ežia pirkėjas užmoka tik Ėx preso kasztus. o Jei 
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. 0. D. r^riTlafkrodeli ne tokiu, kokiu mes paduodame, gali sugražinti musu kuziais. Jai pinigus prie 

siu^ kas drauge zt* diduma, ir p-Juok
KAIP ORDERRJOTI: ^^g^o oJUa.'ilut nėra Expre*O ofiso ui°^riIr pmįu. puiunAregistruotojgrom.tojiarba is«pirk Mo 
jęr Orderi. Tsd.> mes UikrodeU ir peili t^lunslme per psczU pundelį Jeigu3u.|irkrito •nDjkm^to

deiius. DYKLAla VIElNA LAIKKUDtz L/l**w*zisl*ikrodellOsNo.S, Ui gausite prie to 0Y- 
«Tv“eNA LAIKRODĖLI No. 3. Niekur nepirk kitur laikrodėlio v™ p*^’1 —Iszklus. Per Ui uėczedy.ite daug pinigu. Szio. preke, 

•e visados bus teip žemo*, todėl eiunekorderieesandisn. Jewelry CO., 15 METROPOLITAN BLOCK, ChicagO, III.

No. 1.14k Dvigubai paauksuotas Hunting inkutaL Ausnt* ožsnka- 
■ r ma* ir nustatomas, vyrtszkas ar ino-

tertszkas. Iszrodo ant Ž?.5 Avlulnin laikfodrlio. Gerai aknieuiuota m*- 
sztnerija. nustatomas teising.su-.ai parodo latGvarancija ant 20 metu. 
kj^Ati pardavėjai garsina tokius po S3.50. Musa preke $2.9S. 

No. 2. Uk Dvigubai paauksuotas užsukamas ir nustatomas, vy-
• r riszka* ir motenazkas, hunting. Isz-

rodo kaip $40.00 auksinis laikrodėlis. Tikra Amerikuzka ma-zuienja, 
pilnai ažmeniuotas. nustatomas. Puikiai itra-GvaranCt|a ant 20 metu, 
vlruota*. Kuotikriausias laiko rodytoja*. Ki-__ , .,,,
U garsina toki po H.4U. H.75, $4.86 ir fts.to. M USU preke
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas Su g.nbtais papuošimais, dailiais 

’ luksztau. puikus laikrodėlis. Amate
■žsukamas ir nustatomas, ryriszkas ar moteriukes: hunving. Iszrodo 
ant $4J Auksinio laikrodėlis. Tikra Anierikiszka massiuenja, su dauge
liu akmenų, nustatomas. Geriausiai laika lai- Gvarancija ant 20 metu. 
kO. Kitur parduoda po 16.50, «.», «8.W M t IMU preke $5.25.
S«. 4 1*k Oviguku gmkmu
Paikus luksztak Nerasi paikesnio. Aasnte užsukamas Ir nustatomas, 
▼yriszkas ar moteriszkas. hunting. Iszrodo kaip $50 Auksinis laikrodėlis. 
■aszinerija tokia pat kaip No. 1 Kitur k> Gvarancija ant 20 metu, 
kius parduoda po 16.75, eė.UO, ro.75
■o. K lėk Tikras auksu lietas Puikiai graviruotas, hunting. Auiu- 

’ te uisuksmas ir nustatomas, vyrisz-
kas ar moteriszkas. S Inksztal storo gryno aukso. Niekados nennsiszers 
de nenublanks. Issrodo kaip fno Auksinis laikrodėlis, su daugeliu akme- 
■a. grynai amerikiszka maszineriia. nustato- Gvarancija ant 25 metu, 
saaa taik£ Ulko kuogeriausial. įčiti g»«to*MUSU preke

Gvarancija ant 20 metu.
Musu preke $5.75.

Yra labai gražus j>a- 
veiknla^, ant kurio ma
tosi nauja b popiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai rauuuui, -o 
abruzo dugnaBitaimuai 
žalias. NeajmaKytai 
gražu b paveikslas.

PREKE 50 centų.
Gaunama* ..Lietuvos” 
redakcijoj. Adreeaa:

A. OLdEVSKIS, 
024 33rd 8tr..

Chicago, III.

MAK.JA DOW1ATT

723 W. 18th Street.
Nuo Btos iki lotos ryto,
ano T-to* iki • vai. vakar..

f Nvdv.iotn* tiktai nuo k-ua iki IS-tai ryla.

Teieiunaat> Morgan 4382. 
Telefonvot galima iss kiekvienos 

apuoko*.

I A 1X1 A V Visiems Sergantiems ant
|Q djcny išmėginimo

GARSINGAS
ELEKROS DIRŽAS

GIANT
Tūkstančiai žmonių jau išsigydė 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.

ŠveH<ūs~ffs sergsti'nuo'iTgų. KAs geidžia pasrimtr 
doti iš jo gerumo, turi iškirpt šį apgarsnimą iš laikraš
čio, paduodant savo aiškų adresą ir prisiųsti ant šito
kio adreso:

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

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

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Gnodounoma tauttazkoam ir b*ž-i 

nytinems Ihaugystems tszdirba:-' 
Karna**, Araerikoalnzk**^ 
Weli*w*n, Hz*rpa*. Juos
ti*, Knkarda*. Zeaklelin*. 
Kepure* ir dėl M*r*xalki^

Guod<Xinictm Kunigams iszdir* 
ba; Kapa*. Amola*. Dnlmsti- 
kaa, Albu. Nlala* irwi*ustmž- 
'nytinins parėdus. Visokį darbą at
lieka artisttszkai i* laiką

Norėdamos guodotinon Dr tęs, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu 
aauro tautelę, paveskite ji tikraidarbas butu prideraneziai atliktas ir luotu sušelpti

lietu w&itMuv
T. ANDRUSZEWICZ & CO.

115 W. Diyislon 8t, Chlcaęo, III

Burtininko Maszinele.
Šiitai yra stebuklingas 

iNznidlniaN.
PREKE 50 CENTE.

»»k - 1 ’•k
l W teiunkSi Ji yrs taip sutaisyta. Jog Ii pasako

ju*u a'eltia Ir viską ka nori žinoti jeigu tiktai 
-------------------—psklsuti Ji vra •utaUyta sot mok*li**«« pnn 

cipu ln J* ga'i *ineketl kaip in gvvs nes ji et
i l-r i-r.'Mi-»i« •*.*

I, padaryti sol bailu Ir kitokiu susirinkimu Su 
Ja galima ir pUM* ■***»•»*. av* gali elU paaukodama* *mo»i» V -°r*J‘17mota^U|r k^**ro»
tl savu IB m* ar uelaime. kurios gal laukti, arba nori • .'* ?.Ak,* Ta murinėta ’yZI
myli ar ne. tiktai poklaa-k Hartininko MaMin* e* ir Ji taa tuojau alsaky*. T* maszineta yra 
gražiai Ir tvirtai padaryta isz nikelio Ir JI gali užtekti ant viso amžina*.

Me* taipgi tarime visokiu rsszomu ms-vlnu, anglisžku, to^****" į.“itatlm". 
i praariant knygų k a lai k go sakyk kokio* k»H>u» kataliogo
dsl kliubu ir drsugysesia karūna*, pecz-tl*. teškiu*, esekiu*. rubbvr štampo* Ir tt. Kas prislun* 
10c. dal ptlsluntlmo kasstu. mes pnainnsttne dideli k* tai toga.

Pini*., gertau.mi yra stua.t. per Money Order iss ‘r,b‘ w<to*
traotoj* gromatoj*. Hlunoitant msšiaa kaip dol.rt, galim* sluasti pa*«to,ic. markėm*.

SttaliDc Rorelty ITt Co. Ko. B. Cor. W*b*sii ai. ud Rindolpti slreet, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Ant 17 Akmenų
Ck Railroad Laikrodėlis

Patentuotas regullato- 
riu* ausuke užsukamas 
Ir užstatoma*.vyriszka* 
. • - - -> ■

- • ■ ■ •» - -» »k -

r!' r,‘ *rr<. ia<K

ant 20 melu. szia <*> 
dienu mes siunsime ssi 

laikrodėli kiekvienam kuro mums prislun* savo 
adrsu už SS 75 C O D Po apžiurelljtul. jei 
putink* užmokėk espresul $6 76 ir kasstu* atve
žimo Ir jiaimk laikrodėli, jei netinka neimk ir 
nemokėk ne cento. 8avo .storuose u* loki pat 
laikrodėli mokėsi $36 I4K auksu pleltytas len
ciūge'« dykai sn kiekviena laikrodėliu.

Eicelsior Victch Hoose,
♦MM$ Lee* Bldg., ‘Chicago 111.

Per|C. O. D. mes nesiuncalam.
Klauaenti rodos per groniataa adresuo

kite si i te i p: duosime urna atsakymą.
Drs. J. M. Brundia Co.

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

Padcksvone ti Kanadet.
P N.poleon Trahan. K. Faustui. P. V., 

Cauada raio teįp;
Daugeli metų kentėjau **o labai Jkiraus 

reumatizmo u laika* n»<> Talko priversta* 
buvau galėti lovoje. Vartojau įvairiausia* 
rautu*, bet joki man nrpadari palengvini 
■ta. Viena* 14 mano draugų parodavljo 
man kiant būtinai kreipčiau*! prie pono 
Coiliaso, Su dideliu nenoru vva'A paklau
siau jo. Be* leukijtd. idant pono prof, 
LYiiHaso vaistai gaiviu išgydyti ir aat aide 
Ito mano nusistebėjimo persitikrinau, kad 
vaistai tie yra dėt mane* pag-lt>ingi. ir In 
labai trumpa laika pasijutau ' išlikai *vei-

Musu darbas yra*musu*geriausias apgar- 
alnimas.

2 Kriaucziai 2
Palionį* ir Zacharewtcxo,

855 33rd st., Chicago, UI.
Mes siuvant visokius drabužius, pi g'ai 

Ir via naujos mados. Prastom atsilan
kyt ir persitikrinę duokit mums pra 
džia.o mes jus užganedinsim. Musu dar
bas yra musu geriausias spgarsinimas.

Kares Mapa 
parengU speciallukal sa visa apskriezla 
kur dabar yra karo Maskolljos sa Japonija. 
Ant mapos matyti Japonija. Korėja, Kini
ja Indija, Siberija ir visa Maskollja. Mapa 
padirbu gražiai Ir gerai su visokioms par- 
voms ant abieju pusiu. Nusipirks* *zlu 
mapa matysi aut jo* visa kare* lauka it 
kur dar kare gali isskiltl. Mapo* miera 
81x28 *allu«; *u prisiuntlmo tiktai U5c, 
Pinigus (iuniktte pasalinėms markėms pas 

M J. DAMIJONAITIS, 
$108 So. Halstod 8L, CHICAGO, ILL.

Daugumas iš musu tautiečiu, kurie prakaituodami uždirba 
kąsni kasdienines duonos, ar tai po žeme kastynese, ar pabrikuose 
pirm laiko kasa sau duobe, KADANGI NE JIESZKO PAGEL
BOS TEN, KUR JA GALĖTU GAUTI, BET PIRMA KREI
PIASI PRIE TOKIU DAKTARU, KURIE NETURI JOKIO 
SUPRATIMO APIE GYDYMĄ; nes iš priežasties nesuma
nau* gydymo stovis sveikatos ju nublogsta, ligos susensta ir 
stojasi visiškai neišgydomoms. Tame jie patys yra priežas&a 
savo kančią ir belaikines mirties.

MYLIMIAUSI TAUTIECZIAll Atidarykite nors kartą 
akisl 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.

Veston. Colo. ta sausio 19(M m.
Giiodoiinas Pone prė CoUiasI

Karta buvau pravergei., jog pro t t'ollln* apsau 
goto daugeli žmonių nuo Ilgu, daviausi tam perkai
noti ir aprašiau savo Ilga, svaiguli tr dreuejims 
Manau. Ponas pasiunta Oel mane* vaisios, kuriuos 
vartoja* pagal rodo, o išeiga buvn tokia, kad bėgy
je 4 oaavalčia likau visiškai *velka. Vžtatai drą
siai galiu pasakyti, jog prof CoUins išgelbėjo ma
ne nuo artymos mirties, bzpije valandoje skaitau 
save ui pilnai sveika, linksma ir gyvenu ra
miai su saro teitajam Dekavodama Ponui prof. 
už pagelba ir keldama mukia* už jo *»etkala pasi
lieku. bu gnodoM pac ente.

Maro Baltazar.

Barberton. O.. V sausio IBM m.
Augštai giscdotamas netK.Oolitas’

birgau broacninlu kataru, vienvaliniu kosuliu, 
karu man nedavė ramumo ne diena ne naktį tr 
silpnino mane; orte tam turėjau didelį ir ne pa 
kenčiamų skaudejima krutinę* dešiniame tone 
Šiltame tai liūdname padėjime atsiliepia* in Po
nu Profesorių, kadangi skaičiau, jog su pagelba 
Jo speetalilkų vaistų jis gali išgydyti net tuos, 
kurie nužudė vilti (ksigydymo. Viena Uk deže 
išvanojau Tamtsto vaistu ir atgriebiau pilna 
sveikata- bu tikra guodoue atsidavęs

J. Bneguel,
Sanary* Amerikoniško Legijono garbė*

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

X Ar norite būti iszgydytals?
Jeigu jums kiti gydytojai ar daktarai atsake, »r jeigu nužudėte vilti, sirgdami užsisenejusiotnis, 

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

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

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

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

yra tuomet jeigu kuo greičiausiai kreiptiesi ypatiŠkai ar per laitka prie manęs, o aš jums sugražinsiu 
sveikata ir užtikrins gyvenimą.

Kas negali pribūti ypatiŠkai, tegul rašo po šituo adresu:

140 West 34th Sreet, New York
Ligoti pacientai paprastai priimami yra nuo 1U vai. ryto iki u vai v***ir.

iki 8 vai. vakare. Nedėlioja nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pieta.

Dykai! Dykai
Gaus ktekvtenaa Daktariškų 
ligas vyru. ir vaikų

P. 0. Bei 268, 
■ ADISON

lao Kon-spudiia iit koja tik 10c.
Gvaroauvo>*e iazgydyma

Dantų gėlimo ir Saorbatc, Papacskes negidit. 
Plauką sliaklosa «aįeikite irsuUakive aat pra- 
pl.ka.to* galvot, Pleiskana* iaxs*aUtna Taipgi 
turime vaisia dėl iazualktnimo plauk*, kad 
barzda nereikta aka**, arti* moterį* turi ant 
apginsimo llgoa gyvaplanklua, me* esame SPE- 
CUKL18TAIS

J. M. B. Chem, Co.
bzlOSSu W. ' B klya New York

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garsus mediškaa užžiuretojas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite

tus, su daug metų patyrimų yra autorium, išrvdinėtojum ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užeisenėjusių ligų. Tūkstančiai j.t^nų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugražino sveikatą ir tvirtumą.

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

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

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

Gyduoles Dykai iki Iszgyjimul.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III
Mbs užpraiome visus kenčiančiu s nuo užsisenėfusiij Ilgą, nuo kurių negalėjo iisigydyti, atplaukti ] musų gydynyči, Ir pami

gai musų NAUJA BUDA, kuris yra laikomas už neklaidingą.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pietą; nuo 6 iki 7 vakare. Nedalioms ir šventadieniais nuo 10 tik iki 13.
RODĄ DYKAI!

fe
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