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Politiszkos Žinios.

Karė Maskolijos su Japo
nija. /

Ant karės lauko iki šiol 
maskoliams vis dar nesiseka; 
jie traukiasi į šiaurius prieš 
žengiančius nuo pietų japo- 
niečius. Ar teip bus iki ka
rės pabaigai, ar maskoliai 
šioje karėje jau neįstengs at
sigriebti, dabar nieks negal 
įspėti, kadangi nieks dar ne
žino, kas pačios Maskolijos 
viduriuose gali atsitikti. Vie
nas Rymo laikraštis neseniai 
patalpino savo koresponden
to iš Maskolijos raštą, kuria
me praneša, buk visoj Masko
lijoj rengiama revoliucija, 
revoliucijonieriai nori pasi
naudoti iš karės ant išverti
mo caro sosto. Maskoliją, 
pagal korespondento nuomo- 

' nę, gali išgelbėti vien, jeigu 
caras susipras ir pasiskubįs 
geidžiantiems didesnės lai
svės gyventojams suteikti 
konstituciją, kitaip užgims 
naminė karė pačioj Maskoli- 
joj, kadangi nekenti mas ran
do apėmė jau netik svetimus, 
maskoliško rando spaudžia
mus gaivalus, bet ir veik vi
sas luomas tikrų maskolių. 
Nors randas slepia ir neduo
da laikraščiams nieko rašyti 
apie nusidėjimus caro tarnų, 
bet visgi žmonės dasižino apie 
visokius jų negražius darbus. 
Antai dabar visur Maskolijoj 

" žino, kad didesnė dalis su
rinktunuo žmonių aut uau- 
dos Raudonojo Kryžiaus 
draugystės pinigų nuskendo 
jų prižiūrėtojų arti prie caro 
stovinčių kišenių j; nuskendo 
ir didesnė dalis su prievarta 
nuo žmonių ir valščių surink
tų neva aukų ant sudrutini- 
mo japoniečių žymiai apsilp- 
nytos maskoliškos kariškos 

lai vynes. Urėdninkai mat,
pasinaudodami iš to, kad jų 

• darbų žmonės negali kontro
liuoti, negali peikti, vadinti 
tikru" vardu jų darbą, vagia 
visi, pradedant nuo žemiau
sio policisto, baigiant stovin
čiu ant augščiausio admini
stracijos virbalo. Teisinge
snis urėdninkas terp vagian
čių negali ant urėdo pasilik
ti, turi arba elgtiesi teipjau, 
arba pasitraukti. Caras gal 
numano, kokius vaisius iš
duoda stoka tautos kontrolės 
ant rande, bet jis nedrysta 
nieko daryti, kadangi ir jis 
atiduotas ant malonės išnau
dojančių kraštą urėdninkų, 

*o per tai užsipelno vis ant di
desnio nekentimo išnaudoja
mų rando žmonių. Neturė
damas ant ko remtiesi, nega
li pasikėsinti ką nors taisyti. 
Per tai Maskolijoj artinasi 
baisi revoliucija ir kraujo 
praliejimai, kurie nežinia, 
kaip gali pasibaigti. Iki šiol 
caro sostas rėmėsi vien ant 
rujų šnipų ir karabinų ir dur
tuvų kareivių; dabar gi už- 
rubežių laikraščiai rašo, buk 
revoliucijos dvasia apimartr 
kareivius, daug revoliucijų- 
nierių yra oficierų; ir pasku
tini nepasisekimą ant up^s 
Yalu, kur maskoliai teip bai
siai likosi sumušti, aiškina 
tuom, jog didesnė dalis ofi
cierų ir patsai jenerolas Za- 
sulič esą revoliucijonieriai, 
jie todėl tyčia darė, kad ma
skoliški kareiviai butų su
mušti. Peterburgo gi stu
dentai siuntė net pasveikinimą 
Japonijos ciecoriui už sumu
šimą maskolių.

Tokiame padėjime iš tikro 
caras vertas pasigailėjimo. 
Jam reikia atsakyti ir už kal
tes savo tėvų, valdžiusių teip- 
jau kvailai visą Maskoliją, 
atidavusių ją ant išnaudoji-

I

padėjimu.
sosto atsisa-

pareiga piktą stabdy- 
lygiai kaltas kaip ir 
daranti. Pats urėd- 
dabar uedaleis carui

Port Arthurą nuo jūrių Ja
poniečiai vis, kartas nuo kar
to, bombarduoja, Pereitą 
sanvaitę japoniškos laivynės 
admirolas pranešė į Tokio, 
jog Port Arthuro uostoj gir
dėjo eipliozijas. Jis tikėjo, 
kad maskoliai su dinamitu 
ardo savo locnus laivus, kad 
jie nepatektų japoniečiams; 
maskoliai vienog tuojaus pa
garsino, kad jie nemislija 
skandyti savo laivų: jeigu 
japoniečiai nuo sausžemio pa
imtų tvirtynę, tai maskoliški 
laivai išplauks ant jūrių ir 
stengsis priešui tiek blėdies 
padaryti, kiek tik galima. 
Expliozija, girdi, kokią japo
niškas admirolas girdėjo, pa
ėjo nuo to, kad maskoliai su 
dinamitu valė išėjimą iš uo
sto, kurį užtvenkė japoniečių 
paskandyti su akmenims ir 
dinamitu laivai ir buk išva
lyti išėjimą su visu pasisekė.

Pabaigoj pereitos sanvai- 
tės paskendo pirmutinis šioje 
karėje japoniečių torpedinis 
laivelis, prie ko prigėrė 14 
žmonių. Mat japoniečiai 
gaudė maskolių paleistas tor
pedas. Viena didelė tori>ėda 
nenorėjo erplioduoti; pri
plaukus vienog torpėdiniui 
laiveliui, ji pati expliodavo 
ir perskėlė pusiau laivelį, ku
ris ir paskendo. 1 Peterbur
gą atėjo žinia, jog 10 d. ge
gužio, prie Talienwan masko
liai su torpeda teip drūčiai 
pagadino vieną didelį japo
nišką kreiserį, kad jį reikėjo 
tuojaus siųsti aut pataisymo 
į Japoniją.

Maskoliai apkaltina Chi- 
nūs, buk jie padarę su 
nija pataptą sutarimą: 
Chinų randas žada 
miems ambasadoriams
kyti neutrališkurną, bet išti
kro chiniečiai Jieško vien pro
gos užpulti ant maskolių ir 
tokią progą stengiasi japonie
čiai Jiems suteikti: jie steng
sis kokią maskolių dalį įstum
ti į Mongoliją, kur sutraukti 
geriausi Chinų
Tas išteisintų Chinns 
kitus kraštus, jeigu jie 
pradėtų.

Maskolija atsišaukė į 
civilizuotus kraštus su
skundimu ant japoniečių, 
buk jie šaudė į trūkį gabe
nantį sergančius ir pašautus. 
Japoniškas jenerolas pranešė, 
jog iš tikro tas atsitiko, bet 
ant trūkio nebuvo ženklo 
Raudonojo Kryžiaus. Kada 
gi maskoliai parodė ženklą, 
japoniečiai paliovė šaudę ir 
norėjo prieiti prie trūkio, 
maskoliški kareiviai tąsyk 
pradėjo šaudyti ir paskui su 
trukiu pabėgo. Taigi ne ja
poniečiai, bet maskoliai per
žengė terptautiškas karės lai
ko tiesas. Apart to net sve
timų laikraščių koresponden
tai daro biauresnius užmėti- 
nėjimus maskoliškiems kazo
kams: taigi kad jie bado ir 
kapoja užmuštus ir sunkiai 
pašautus, negalinčius pasi
krutinti japoniečius. Toks 
pasielgimas nepritinka civili
zuotų tautų kareiviams, koki 
ir karėj turi pasirodyti žmo
nėmis. Žiaurumas niekeno 
galybės nepadidino, naikina 
tik godonę ir sanjausmą ci
vilizuotesnių, doresnių žmo
nių.

Ar karė apsirubežiuos tik 
terp Maskolijos ir Japonijos, 
nieks negal žinoti. Antai 
Švedija tiki, kad ji gal būt 
pernešta į Europą. Todėl 
Švedija padėjo minas aplink 
jai prigulinčią salų Gotland. 
Ant Kaukazo Maskolija turi 
sutraukusi 125000 kareivių. 
Jie gal būt paskirti tik prieš 
Angliją Indijose. Anglija 
gabena kanuoles, amuniciją

ir kareivius ant salos Vancou-l 
ver.

Pereitu sanvaitę Berlyno 
laikraščiai pranešė, buk PranJ 
cuzija ir Anglija stengiasi 
sutaikyti kariaujančias pu-|

Isz Lietuvos.

16 Vilniaus.
~ _  Neuiilgio prasidės darbai

.□taikyti k»rrao>nčiM'’pm1Prledi,'bl,no ‘f“"’!’“ 
M. ant tokių išlygų: ka(1 I1UO Vilniau» !Mei'
rėja, butų po globa Japonijos, | 
o maskoliai sugrąžintų Chi* 111 
uanu Mandiurijų. Ar Utik. kareiviiko ligonbučio !«toko 
ro vienog karė greitai ia8i. I“ »>'du ui prigavy.tee. Ap. 
baiga, nežinia. Be abejonė.,Įekiinti yra, vyriauaiaaia ii- 
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aiškiau Maskolijos viduriuo* ” 
se, jos randas ant tokių išly-| 
gų sutiktų.

Tūli viršininkai

vyriausiasis Ii-

kulov; buvęs’ prižiūrėtojas
, ’ pulkauninkas

iMakovecky, pildantis parei
gas prižiūrėtojo, kapitonas 

Vidurinė Azija. Meisner ir miesčionys: Jod-;
Įsiveržus anglijonams į " ilhelmson ir Bris-

betą, sumušti porą kartų ti- Kal- Jie mat, terp savęs su- 
betonai greitai suprato, jog “įkalbėję, ėmė nuo raudo pi- 
pradžioj negerai kariavo: da-1’’^118 vinai neatliktus 
bar Jau nesiduoda šimtais Į <iarhus. Mat maskoliai be 
skersti. . .
leidžia toliau traukti, bet j takiausiai pngaudmėja ran- J 
juos laiko apstoję siauroje
terpkalnėj teip, kad jie ne- ^!’t paminėjimo šimtmeti*

rublių, kadangi, kaip sako 
savo testamente, savo amžyj 
jų nerinkęs.’ Gimęs jis 1826 
m. Baigė artilerijos aka
demiją ir Ją pabaigęs, įstojo į 
klioėtorių. Juvenalius, ne 
paisant ant augšto svietiško 
mokslo, buvo vienu iš bjau
riausių stačiatikiškųfanatikų. 
Jo vietoj, prižiūrėti Vilniaus 
stačiatikišką vyskupystę, li
kosi paskirtas Kauno stačia- 
tikiškas vyskupas Sergijus.

Ant užlaikymo Lietuvos 
nemečių nusidėjėlių pataisy
mo koliouijų pereituose me
tuose įplaukė: nuo bausmių 
sudų Vilniaus, Garteno, Kau
no ir Minsko gub. uždėtų Igi pridėjo 2000 rubL 
3732 rubL, nuo kalėjimų ko-į Drauge šu pražuvusiu Ma- 
mito 2546 rubL; pašelpų nuo karovu, ant laivo „Petropav- 
miestų: Lietuviško Branto 99! lovsk” pražuvo ir vienas pa- 
rubL, Kauno 450 rubL, Šiau- į einantis iš Vitebsko oficieras.

; nuo sąnarių ko-1 Lepeškin. Jis baigė 1897 m. 
| lionijų draugystės 745 rubL, Vitebsko gimnaziją ir pasto- 
aukų 260 rublių ir kitokių į jo į Peterburgo universitetą, 
smulkių įplaukimų. Iš viso Jo tėvai gyvi, gyvena Vitebs-

Vagystų papildyta 2; pa
vogė daigtų už 1200 rubL, ga
tavų pinigų 52 rbl. 50 kap. 
Arklių pavogė: Vilniaus pv. 
2, Lydos 2, Ašmenų 7, Šven- 
tėnų 8, Dianos 2; iš viso 21. 
Iš to skaitliaus, vieną pavog
tu Ašmėnų pavietyj arklį su
rado.

Iš Vitebsko.
Yra čia draugystė aprūpi

nimui ir mokinimui amatų 
beturčių vaikų. Draugystė 
užlaiko prieglaudos namus, 
kur yra ir amatų varstotai. 
Ant užlaikymo namų miestas 
davė 4046 rubL, draugystė

A ugi i jonų netik ne* pGgavyačių negali apsieiti, j. rubĮ .
- » - » - . I i O II L 1 n 1111 i i *x».i iizll i

gali eiti nė pryšakin, >“<1 sukaktuvių nuo uždėji- įplaukimų buvo; pinigaiH 25- ke.
Pi betonų 11,0 «7?.a?8 08 266 rubl., procentinėms po-j Į Vitebską atkanka daugtrauktinei atgal. '

gi ateina vis daugiau. Gink- l‘ai,J°®i ' durnus miesto nxla; pieroniH 216OO rubL Išleidi-Į ūkininkų iš Mogilevo guber- 
lus rods tibetonai turi nieke-Į l,rel*( ** prie gimnazijos buvo: pinigais 25271 rb.. nijos elgetaudami. Mat per- 

i popieroms nai ledai su visu išmušė ja- 
Administracijos į vus ant laukų Zamočo valš- 

eauariais koliouijų yra lygiai čiaus, tai žmonės neturi mai- 
ka ta Ii kai, kaip ir maskoliai; sto, priversti elgetauti net ki-

snius, bet iš senų kanuolių ir **v* “tipendiji po proceUf|ugniH
karabinų pataiko gerai, per|lK0 rubL kiekviena, ant to 15900 rubL
tai angį i jonai negali išeiti iš savo *z<^” H1’estas paskiria 
apkasų. Jeigu įsiveržuaiema P° rubL kas metą. \ ie-
Į Tibetu anglijonams ir nu* ua stųiendija turi būt pa- inaHjtoi jų viejiog y ra daugiau, tone gubernijose.

. . ... . luL-irtn m/ilr i n f i ti i ii i IrriL'^Zin.traukusiems toli nuo rube-lM^’rta mokintiniui krikščiti
žia us ne atsiųs greitai iš Indi* u’u’’ žydukui.
Jų pastiprinimo. Juos visus ’ riadninkas Juškevičius 
gali išskersti tibetonai. Ge*balandžio, netoli Beržės 
resnius ginklus ir sumanė* ^*r*°*’ Širvintos valščiuje, 
snius vadovus ti betoną m s at- p’^a’he trįs kareivius. Kaip 
siuntė Chinų randas, kadan- pabėgo jie iš Kauno
gi mat Tibetas yra po ChinųĮ matyt bijodami,
globa.

Japo- 
nors 

sveti- 
ūžiai -

Azijos sausžemio 
išsodino trįs ar- 
100000 kareivių 
Viena’ iš tųarmi-

mo savo tarnų. Už piktą 
mat vis, vėliau ar ankščiau 
ateina bausmė: juo nuodė
mės didesnės, juo bausmė 
sunkesnė. Pereitą sanvaitę 
Londono laikraščiai pagarsi
no, buk caras Maskolijos, 
jausdamas savo 
nori suvisu nuo
kyti. Tą dabar pervėlu da
ryti, reikia atsakyti užtai, ką 
pikto jo urėdninkai padare. 
Kas daleidžia piktai daryti, 
nors jo 
ti, tas 
piktai 
ninkaj
atsisakyti nuo sosto ir jis tu
ri drauge su savo, tarnais 
rinkti vaisių tos sėklos, kurią 
teip ilgai sėjo. Caro padėji
mą gali šiek tiek pagerinti, 
jeigu didesniame mūšy j pasi
sektų japoniečius sumušti ir 
tai neilgai laukiant, kadangi 
Maskolijoj jau aiškiai apsi
reiškia nekantrumas gyvento- 
j'!-

Tuom tarpu ant karės lau
ko maskoliams nesiseka. Je
nerolas Kuropatkin nedrysta 
pasipriešinti žengiantiems 
pryšakin japoniečiąms, trau
kiasi vis tolyn. IŠ baimės, 
kad japoniečiai savo laivynai 
negalėtų naudotiesi iš masko
lių parengto porto Dainy, už
dėto vos keli metai atgal, 
pats su dinamitu išgriovė vi
są porto įtaisymą, ant ko ran
das išleido 80 milijonų ru
blių. Miestą Dainy, kuriame 
buvo jau 60000 gyventojų, 
pasitraukdami su visu iįde- 
gino.

Iš New Chwango jau be
veik visi maskoliai išsinešdi
no, bet japoniečiai dar mie
sto ’heužėmė.

Pats maskoliai tvirtina, jog 
iki šiol ant 
japoniečiai 
mijas po 
kiekviena.
jų stumia maskolius iš pryša- 
kio, o dvi kitos stengiasi už
eiti besitraukiantiems iš šo
nų. Svetimi korespondentai 
rašo, kad iki pabaigai liepos 
maskoliai Azijoj neturės tiek 
kareivių, kad galėtų pasiprie
šinti japoniečiams. Jie pa
sirengę trauktiesi iki Charbi- 
nui. Klausymas tik, ar su
gabenus daugiau kareivių, 
galima bus jiems privežti pa
kaktinai maisto. Mandžuri
jos gyventojai nė už pinigus 
nieko maskoliam^ duoti ne- 
nor, jie persergsti pirm laiko 
japoniečius apie pasislėpu
sius kur maskolius.

Po paskutiniam didesniam 
mušiui ant upės Yalu, nors 
laikraščiai ir rašo apie buvu
sius tai šia, tai čia didesnius 
susirėmimus, tohių, turbut, 
nebuvo, kadangi maskoliai 
dabar nedrysta jau stoti į di
desnius mušius. Mažų vie
nog susirėmimų netruko, bet 
toki neturi svarbos ant karės 
bėgio..

Pabaigoj pereitos sanvaitės 
ant syk Peterburge ir Pary
žiuj paplito paskalas, buk per 
šturmą japoniečiai paėmė 
portą Arthuro. Mušis buvęs 
labai smarkus, jame krito 
10000 maskolių, 
vienoj? pasirod

, Paskalas tas 
vienog pasirodė neteisingu, 
jo nepatvirtino nė maskoliš
kas, nė japoniškas randas. 
Tiek žinia, kad Port Arthur 
japoniečių apstotas ir nuo 
sausžemio. Nuo jūrių jį da
boja japoniška laivyne admi
rolo Togo.

Japoniečiai išsodino vieną 
savo kariumenės diviziją Por
te Lazarovo, ant rubežiaus 
Mandžurijos ir Siberijos. 
Mena, kad ta japoniečių ka- 
riumenė trauks ant Vladivo
stoko, stengsis jį apstoti teip- 
jau, kaip apstojo Port Arthu-

dvasiškos mokyklos su 248 
mok., dvi mergaičių dvasiš
kos mokyklos su 847 mok.; 
viena žemdirbystės mokykla 
su 62 mokintiniais.

Bijosi teisingų ir neteisin
gų žinių.

Vilniaus gubernatorius at
siliepė į Vilniaus paviečio vir
šininką ir visus raiščius nu
rodydamas ant platintojų 
mieste ir po kaimus neteisin
gų, tankiai erzinančių žmones 
žinių; gubernatorius liepia 
gaudyti platintojus tokių ga
linčių erzinti žmones žinių. 
Kokios tos neteisingos žinios, 
gubernatorius nepaaiškina; 
gal terp jų daugiau yra tei
singų, bet negeistinų randui? 
Žmones gi nieks teip neerzi
na kaip pats maskoliškas 
randas savo kvailais padava- 
dyjimais.

kareiviai, 
prieš 
karę

visus 
pasi-

Balkanų pussalis.
Armėnijoj, Azijatiškoj 

Turkijoj, buvo vėl krikščio
nių skerdynės. Turkai už
puolė ant armėniškų kaimų 
ir kelis kaimus išdegino, 
daug beginklių krikščionių, 
ypač moterų ir vaikų, išsker
dė. Ant galo vienog į pa- 
gelbą skerdžiamiems gyven
tojams atėjo besislapstanti 
kalnuose ginkluoti • armenie
čiai. Užgimė smarkus mu
šis, kuriame krito 900 turkų 
ir 700 armeniečių; turkai li
kosi nuvyti. Tuom vienog 
krikščionių skerdynės nepa
sibaigė. Turkų yra daugiau 
ir Jie už nepasisekimą be abe
jonės panorės atkeršyti. Da
bar jau tūli čieli Armėnijos 
apskričiai ant lygumų likosi 
beveik teip išnaikinti, kad 
juose neliko gyventojų: ko 
turkai neišskerdė ir kas galė
jo pabėgti, pasislėpė kalnuo
se, apsiginklavo ir užpuldinė- 
dami ant mahometonų, minta 
iš plėšimo, kadangi ramiai 
gyventi ir misti iš darbo ne
gali.

Pereitą sanvaitę susi važia
vo Serbijos karalius su Bul
garijos kunigaikščiu. Laike 
to susivažiavimo apkalbėjo 
reikalus slavų gyvenančių 
ant Balkanų pussalio. Au
strijoj mena, kad iš to susi
važiavimo užgims ryšis Bal
kanų pussalio slaviškų vieš
patysčių, taigi Serbijos, Bul
garijos ir Montenegro arba 
Černogoros. Jeigu ištikro 
toks ryšis susitvertų, Jis tu
rėtų didelę svarbą, ypač jeigu 
kaimynams nepasiseks audru- 
tinti Turkijos pamatų ir jei
gu ji turėtų griųti: tąsyk sla
vai daugiau palaikų gautų 
nuo numirusios Turkijos, pa- 
sėkmingiau galėtų ginti savo 
reikalus. Ar grius vienog 
Turkija ir ar tas apsieis be 
didelių karių? Austrijos cie- 
corius užtikrina, jog nė karė 
Maskolijos su Japonija, nė 
prietikiai ant Balkanų pus
salio nepagimdys karės, į ko
kią Austrija galėtų būt į- 
traukta.

kad jų nesiųstų į Aziją. Pa
bėgėliai yra: Rekoš, Parlis 
ir Dalinski.

Vidaus ministerija, per 
Vilniaus jeneral gubernato
riaus tarpininkystę, prisakė 
visiems Lietuvos valščiams 
aprūpinti šeimynas ištrauku
sių į karę kareivių. Mat pa
gal tiesas, šeimynos kareivių 
turi tiesą reikalauti nuo valš
čių ir miestų gyvenimo su ap- 
kūrimo dykai, o kiekviena 
ypata ant maisto turi gauti: 
1 pūdą 28 svarus miltų, 10 
svarų kruopų ir 4 svarus 
druskos ant mėnesio. Pašei- 
pą turi gauti netik >>ati ir 
vaikai kareivio, bet teiposgi 
Jo tėvai ir broliai, Jeigu ne
gali ant maisto uždirbti.

Netoli Vilniaus, ant šėnių 
Peterburgo geležinkelio, rado 
kūną nežinomo vyriškio. Gal
va □ buvo trūkio ratų su- 
visu nupiauta. Mena, kad 
jis, su mieriu padaryti sau 
galą, pats atsigulė priešais 
atbėgantį trūkį.

Lietuvos fabrikų savinin
kai užsimanė sutverti apecia- 
lišką draugystę apsaugojimui 
darbininkų nuo nelaimių. 
Vilniaus fabrikų savininkai 
atliko speciališką susirinki
mą, ant kurio išrinko komi
tetą apdirbimui įstatų ant pa
mato įstatų tokios draugy
stės esančios Rygoj. Prisi
dėti prie to užkvietė fabri
kantus visos Lietuvos.

Vilniuje, ant Užupinės ga
tvės, katalikas Kazimieras 
Ivicki, patikęs stačiatikišką 
pppą vienos Vilniaus cerkvės, 
jį iškoliojo. Už tai jeneral- 
gubernatorius, be sūdo, savo 
vien valia, pasodino Ivickį 
ant dviejų mėnesių į kalėjimą. 
Na, o gal popas kaltesnis, 
gal jis užkabino pirma Ivic- 
kį?

Su 228 rubL pabėgo pagel- 
bininkas Joselsono ir Helfer- 
do pardavinyčių, Zanberg. 
Suareštavo vienog jį ant Auš
ros Vartų gal vės. Jis prisi 
pažino, kad pinigus išleido ir 
todėl norėjo nusinuodinti.

Vilniuje pasimirė stačiati- 
kiškas vyskupas Juvenaliui. 

į Pinigų iš viso paliko vos 1000

| todėl prie balsavimų jie per- 
į varo savo kandidatus.

Žydiška gelbėjimo darbi
ninkų draugystė duoda savo 
kaštais užlaikomuose prie
glaudos ir darbo namuose 
prieglaudą 60 darbininkų, 
bet prieglaudos reikalaujan
čių a

Ant surinkimo pinigų 
ant kares reikalų, maskoliš
kas randas rengiasi pa kelti 
akčyžę nilo spirito po H kap. 
nuo kiekvieno graduso..

Vilniaus miestas rengiasi 
įiastatyti antrą geležinį tiltą 
per Nėrį iš miesto į priemie
stį Zvierinčių. Tiltas kaš
tuos 1639057 rubL, turės 43 
sieksnius ilgio.

Ruimuose Vilniaus žemiš
ko banko, 24 d. berželio bus 
per aukcijoną parduoti 157 
dvarai Vitebsko gubernijoj, 
o 17 d. berželio 61 namas 
Dvinske, Pilųcke ir Nevėlyj*.

28 d. balandžio, ant Užu
pio, sudegė (Jveji namai Ra- 
kovickio, kuriuose tilpo po- 
pierosams gilzų dirbtuvė ir 
krautuvė. Blėdį gaisro pa
darytą skaito ant 11000 rbl. 
Prie gesinimo, ugnagesių vir
šininkas likosi sužeistas.

Ant katalikiškų Boso ka
pinių, ant kapo nusišovusio 
brolio, rado nusinuodinusią 
30 metų merginą. Dar gyvą 
nugalino į Sawicz ligonbutį. 
kur Ji ir numirė.

Vilniuje parengė kursus 
lavinimui, daktarų pagelbi- 
ninku; baigusius kursus siun
čia tuoj aus ant karės lauko.

ls Kikeno, Vitebsko gub.
13 d. balandžio ūkininkai 

kaimo Žilino, turėdami pik
tumą aut Rikovo dvaro savi
ninko Karnicko, nutraukė 
visu pulku ant dvaro su mie- 
riu užmušti dvarponi.

Iš Lietuviško Minsko.
Minsko draugystė gelbėji

mo beturčių ir sergančių, ne
toli miesto parengia speciališ- 

gydinyčią džiova sergan
tiems ant 18 ligonių, audru- 
tinimui jų sveikatos sveiku 
girių oru, kuris pasekmių- 
giau gydo džiova sergančius 
negu visi aptiekų vaistai.

Minske neperseniai susi." 
tvėrė amatininkų kreditinė 
draugystė, kuri . dabar turi 
jau 1400 sąnarių. Pereituo
se metuose draugystė savo 
sąnariams išdavė 87678 rūbl. 
paskolų, o seniau pasiskolinę

PaJjjr <ųgrąžino 74804 rubL Išda-
pradėto su

juom barnį. Besibarant, at
ėjo dvaro užveizėtojas Sto- 
k rote k i ir norėjo ūkininkus 
nuraminti. Jam bekalbant, 
vienas iš ūkininkų šovė ir šū
vis pataikė Stokrotskiui į pil
vą; pašautas nuo pašovimo 
po dviejų dienų pasimirė. 
Keturi nužiūrėti ūkininkai 
likosi suareštuoti ir nugaben
ti į Sebežo kalėjimą.

16 Vilniaus gubernijos.
Kaime . Rekonciškiuose, 

Mickūnų valščiuje, paliuo- 
suotas ant pataisymo sveika
tos iš kariumenės jaunas ka-

Savelin,
Jis

Gal

reivis, maskolius 
šoko į šulinį ir prigėrė, 
sirgo šlakuota šiltine, 
jam pasirodė, kad japoniečiai 
ant jo užpuolė ir iš baimės 
šoko į šulinį.

Antroje pusėj kovo mėne
sio Vilniaus gubernijoj buvo 
35 gaisrai, kurie užgimė: nuo 
neatsargumo 1, nuo negerai 
įtaisytų ir nevalytų kaminų 
5, nuo padegimo 1 ir nuo ne 
žinomų priežasčių 28. Vi
suose tuose atsitikimuose ug
nelė pridirbo blėdies ant 95- 
314 rubL

Netikėtų mirčių buvo 4, 
patsžudysčių 3, žmogžudysčių 
3, vaikžudysčių 3, staigų mir
čių 3.

Mokyklos Vitebsko gub
Pereituose metuose ant vi

so ploto Vitebsko gubernijos 
buvo 1668 mokyklos su 61- 
016 mokintojų. Tame buvo: 
viena vyriška gimnazija su 
584 mokintiniais ir 3 moteriš
kos gimnazijos su 1152 mo- 
kintinėms, viena reališka mo
kykla su 512 mokintinių, 14 
miestų mokyklų su 2623 mo
kintiniais, 10 dvikliasinių 
pradinių miestų mokyklų su 
862 mokintiniais, kuriame tai 
skaitliuje 130 buvo mergai
čių; 38 vienkliasinės miestų 
mokyklos su 2893 mokinti
niais, o tame 1400 mergaičių, 
386 pradinės 
mokyklos i 
mokintiniais, o tame 3105 
mergaitėms;
parapijinės ir rašto mokyklos 
su 26696 mokintiniais, o tame 
8258 mergaitėms; viena ama
tų mokykla su 60 mokintinių; 
8 privatiškos mergaičių mo
kyklos su 1285 mokinti- 
nėms, 2 mokyklos prie nesta- 
čiatikiškų bažnyčių (prie liu
teroniškų kirkių) su 128 mo
kintiniais, o tame 48 mergai
tėms; 5 žydiškos rando mo
kyklos su 817 mokintinių, 18 
žydiškų pradinių mokyklų su 
952 mok., o tame 451 mergai
tė; 15 privatiškų žydiškų mo
kyklų su 1195 mok., o tame 
907 mergaitėms;^w talmudo 
mokyklos su 708 mokinti
niais, 342 chederai su 3422 
mok., 3 vaikų prieglaudos 
namai su 109 vaikais. Spe* 
ciališkų mokyklų gubernijoj 
yra: kadetų korpusas su 383 
mokintiniais, mokintojų se
minarija su 174 mok., dva
siška stačiatikiška seminarija 
su 307 mok., 2 stačiati kiškos

jyoai k J iilv 
stracijos siekė 2657 rubL 
Gryno pelno pernai draugy
stė turėjo 501 rubL

Paupiuose upės Svislič šį
met buvo dideli tvanai, kurie 
nemažai blėdies pridirbo. 
Vanduo užliejo ir žemesnę 
miesto Minsko dalį, prisigrie
bė į kelnores ir gyvenimus. 
Kadangi tvanai užgimė nak-* 
tyj, tai gyventojai vos spėjo 
išsigelbėti pats, jų krutanti 
turtai tapo vandens pagady- 
ti.

Iš tūlų Minsko gubernijos 
miestų bėga į užrubežius gy
ventojai. Mieste Rubeže- 
vičiuose liko daugiau prekė- 
jų ir amatininkų negu pirkė
jų. Vargas terp amatininkų 
ir prekėjų čia lahai didelis, 
jie kreipėsi prie žemiško ua- 
čelninko, melsdami pagelbos, 
bet tas vargiai bo gelbės.

i kaiminės 
su 15885

903 cerkvines

Iš Surazo. Garteno gub.
Vilniaus jeneral guberna

torius uždėjo administraty- 
višką, be sūdo, bausmę ant 
čianykščio gyventojo, Kazi
miero Christofovičiaus už lai
kymą be valdžių daleidimo 
karabino, kas civilizuotes- 
niuose už Maskoliją kraštuo
se niekur neuždrausta. Už 
laikymą karabino Christofo- 
vič turi užmokėti 35 rubL 
bausmės, arba atsėdėti arešte 
7 dienas. Kaip mat bijosi 
karabinų maloningo caro tar
nai Lietuvoj; Maskolijoj juos 
turėti neuždrausta.

Neduoda pinigų ant dir
binio geležinkelio.

Pereituose metuose pradė
jo dirbdinti naują geležinke
lio liniją, kuri turėjo bėgti ir 
per Lietuvos kraštą; linija ta 
yra nuo Bologoje į Sedlecus. 
Ant šių metų kelių ministeri
jos ant dirbimo to kelio buvo 
paskirta 11 milijonų rublių, 
bet dabar ministerija atsisa
kė duoti pinigus, kadangi 
mat randas reikalaus daug jų 
ant vedimo karės su Japoni
ja. Tokiu budu visi darbai 
prie dirbimo to geležinkelio 
pasiliovė ir nežinia, kada vėl 
prasidės. Ir po karei ran
das reikalaus pinigų ant mo
kėjimo palukų nuo užtrauk 
tų ant karės paskolų.



Iš Klevanlaus.
Baisus gaisras išnaikino 

miestelį Klevan. Iš triobi; 
beveik nieko neliko, viekę iš
naikino gaisras. Sudege, žino
ma, Ir veik visi krutanti gy
ventojų turtai. Net keli 
tūkstančiai šeimynų atsirado 
be turtų ir pastogės. Sude
gė 600 namų, bažnyčia, -cer
kvė, žydų sinagogos ir pač- 
tas.

Aukos ant karės reikalų 
iš Kauno gub

Ant karės reikalų Kauno 
gubernijos bajorai sudėjo 
5000 rubl.; švento Mikalo- 
jaus ŠtaČiatikiška draugystė 
paskyrė 300 rubl. (stačiati
kiams ir pridera šelpti carą, 
kadangi jis remia stačiatikių 
reikalus su skriauda kitaip 
tikinčių); Panedėlio žydiš- 

' kas kabalas sudėjo 100 rubl.
Ūkininkai Raseinių ir Kel
inių valščių 1200 rubl. (o kas 
žin kiek jie sudėjo ant savo 
locnų, lietuviškų reikalui), 
ūkininkai Traškunų valš- 

‘ čiaus 90 rubl. Janovo žydiš
kas kabalas 200 rubl., Brač- 
lavo 100 rubl., Vilkijos 100 
rubl., Jurbarko moterų ko
mitetas surinko 131 rubl. 71 
kap.

Iš Prūsų Lietuvos.
Tilžėj prisaikintųjų sūdąs 

perkratinėjo provą žemaičių: 
Miko Šneideraičio iš Taura
gės ir Antano Ašmono iŠ 
Stragučių. Jie apskųsti bu
vo už tai, kad važiuodami iš 
Tilžės, teip sumušė savo san
draugą, Adomą Tonaitį, kad

gražios. Vaisių soduose teiposgi 
galima laukti daugiau,'negu tikėjo, 
žiemos šalčiai ne daug blėdies so
duose pridirbo.

Elgetos nauda.
New York. Čianykščiai laik

raščiai praneša, buk elgeta Mc- 
Kearie, pirma buvęs elektriku 
Anglijos kariu menė j, išrado ypa- 
tišką geležinkelių prietaisą, už ką 
Interbordugh Co. paskiria išradė
jui dovanų 100000 dol. , '

Vyriausia* inžinierius Panamos 
kanalo.

Amerikos rąndas galutinai nu
pirko nuo prancūziškos kompani^ 
jos Panamos kanalą. Amerikos 
randas vyriausiu inžinierių prie 
nukasimo kanalo paskyrė Johną 
Findley VVallace. Algos jis gaus 
po 25000 dol. ant metų. Niaują 
urėdą Wallace apima nuo 1 d. ber
želio.

Mokintojo* guli teketi.
New York. Mokyklų užveizda 

čia buvo išdavusi neišmintingą pa- 
davadijimą, kuriuom viešų moky
klų mokintojoms uždrausdė apsi
vesti. Dabar, matyt, suprato, 
kad padavadijimas toks neišmin
tingas, todėl jį atšaukė. Be abe
jonės mokintojos skubinsis dabar 
tekėti. New Yorke yra jų 8000. 
Motina geriau juk gali išmanyti 
apie vaikų mokinimą ir auginimą 
negu mergina.

Žeme, norintiems iarmeriauti
VVashington, D. C. Preziden

tas Roosevelt išleido prokliamaci- 
ją, kurioje garsina, jog 8 d. piutės, 
6 vai. ryto, bus atidaryta kolioni- 
zacija Rosebud indijonų rezer
vacija, pietinėj Dakotoj, užimanti 
plotą 416000 akrų geros žemės. 
Žemė bus išliosuota terp norin
čių ją gauti. Biuras komisoriaus 
bus atidarytas Bonsteede; reikala
vimai žemts bus priimami nuo 8 
d. piutės iki 10 d. lapkričio.

Nelaimes aut geležinkeliu.

darbininkų atsirado be darbo. Ki
tas aplinkinių kastynes rengiasi 
teiposgi uždaryti. Per tai daug 
darbininkų ne teks darbo.

1 Lansing, III. Suštraikavo 
darbininkai plytnyčiose Laba h n 
Brick Co. Kompanija nori pavesti 
nesutikimus ant išrišimo santaikos 
sudui, bet darbininkai ant to nesu
tinka.

5 Madisonvillk, Kv. Savinin
kai Wheatroffo kastynių nutarė 
prašalinti nuo darbo visus prigu
linčius prie unijos darbininkus, o 
ant jų vietos priimti neprigulin
čius į uniją.

r Niagara Falls, Canada. Su
štraikavo čia 400 darbininkų Onta- 
ris Power Co. Darbininkai reika
lauja po >3.00 už dienos darbą, da
bar gi gauna tik >2.50.

5 Chicago, III. 800 darbinin
kų knygų apdirbinyčių pakėlė 
štraiką.

300 cigarų dirbėjų suštraikavo; 
jie reikalauja po >1.00 daugiau ant 
sanvaitės.

T Chicago, III. Štraikas duon
kepių dar ne pasibaigė. Didesnė- 
sės keptuvės sutiko ant unijos rei
kalavimų, bet mažesnėsės dar vis 
priešui asi.

* Chicago, III. Coldwill & 
Sons Co., ant 17 st. prašalino nuo 
darbo molderius už tai, kad jie ne
norėjo dirbti po 10 valandų ant 
dienos.

* New York. Pasibaigė Štrai
kas narnų tepliorių ir 7000 darbi
ninkų sugrįžo prie darbo; nuo da
bar gaus jie po >4.00—4.25 ant 
dienos.

1 St. Louis, Mo. Kelneriai ir 
tarnai restauracijose reikalauja di
desnių algų; jeigu to ne apturės, 
pasirengę štraikuoti.

* Chicago, III. Štraikuoja ka
pitonai ir laivų įvedėjai ant didžių
jų ežerų. Ant laivų tų turi darbą 
apie 100000 žmonių.

tančių nerinkti, bet lietuviška bau
dė mažai ant to paiso. Čia du rodi
ninkai yra girtuvių laikytojai, nuo 
jų ir reikalauti nieko daugiau ne
galima, kaip rėmimo girtuvių, ku
rių užlaikymas reikalauja nemažai: 
kiekvienas laisnis ant metų kaštuoja 
>500,namų randa >20.00 iki >75.00 
ant mėnesio, o prie to prideri gy
venimą, kurį reikia skyrium sam
dyti, prie to reikia pridėt dar val
stijos patentą,kuris kaštuoja >25.00 
ant metų, tai turi gerai daboti sa
vo pelną.

Keli Westvilles lietuviai turi ir 
savo bakūžes pasistatę, žinoma, 
ant skolos; nelankanti girtuvių, 
nė lošinyČių urnai tapo savinin
kais, kiti gi tik iš vardo yra sa
vininkais, turtas ir triūsas gal ban
kams teks.

VVestvillės lietuviai turi ir diev- 
namį medinį pasistatę; kleboni
ja teippat medinė. Klebonas yra 
kun. Skripka. Jis angŠčiau stovi 
už kitus Amerikos lietuviškus ku
nigus, dėlto ir vaidų su penėto- 
jais neturi ir į bažnyčia nuėjus, 
galima pasiklausyti,negirdėt keiks
mų, pliovonių nė teršimo lietuviš
kos kalbos, pamokina doros.

Žinoma ir jis turi silpnas peses: 
nedraudžia nuo girtybės ir lošimų; 
šventoms dienoms, kad susirenka 
pusantro slovako ir pustrečio len
ko, lietuviai turi laukti, kol len
kiškai pasako evangeliją, pamoks
lą, užsakus, poterius ir visokius 
lenkiškus jomarkus. Ponai, iš
klausę savo, beldžiasi laukan, o 
lietuviai, per ponų mozūrų klum
pių bildėsi negali nė pamokslo žo
džių girdėti. Ar negeriau lenkams 
paskiau pasakyti? Argi lietuviai 
ir Šioj liuosybės šalyj,dar savo loc- 
noj bažnyčioj,turi prieš lenkus nu
silenkti? Tas jau nepritinka lie
tuviams.

Vuoslė.

tas nuo to pasimirė. Sudaa 
rado abudu apskųstu kaltais 
ir nusprendė: Ašmoną ant 
metų ir 3 mėnesių, o Šneide- 
raitį ant 9 mėnesių kalėjimo.

Klaipėdoj, vokietis agen
tas, eidamas pro atkakusį Čia 
maskolišką augštėfcnį urėd- 
ninką, pasakė: tai gerai, kad 
maskolius muša japonai. Už 
ta/policija uždėjo ant agen
to bausmę 15 Markių. Jis

M Jiežiiiia 
ar ką pelnys. Mat Prūsų 
valdžios gina, kaip moka, 
Maskolijos caro tarnus.

Kaime Pasėtuose, Ysručio 
pa v., sudegė tvartai ūkininko 
Radzaičio. Tvartuose nak-

Port Chester, N. Y. Netoli 
nuo čia, ant New Haven & Hart
ford geležinkelio iššoko iš relių 
trūkis. Prie to trūkio vedėjas ir 
pečkurys likosi užmušti.

Sterling, III. 20 mylių nuo 
čia iššoko iš relių pasažierinis tru
kia ir iš dalies susidaužė. Prie to 8 
ypatos likosi užmuštos, o daug ta
po sužeistų.

Gaisrai.
Follettk, Ten. Išdegė vi

sas vidurys šito miesto. Blėdį 
gaisro padarytą skaito ant 2000«r 
dol. Ugnis išnaikino 35 triobas, 
kuriose buvo didžiausios pardavi- 
nyčios.

Fort Williams, Min. Sudegė 
Čia didelės javų krautuvės, kuriose 
buvo 9 milijonai bušelių kviečių.

ISZ
Lietuviszku dirvų.

Iš Westvllles III.
Skaitydamas lietuviškus laikraš

čius, patinki užmetinėjimus kores
pondentams, buk jie nesilaiko gry
nos teisybės. Tą, iš dalies, gali
ma patėmyti ir tarpe Westvilles 
korespondentų,kurie,vietoj aprašy
ti gryną teisybę, velija pasigirti, 
jegu kur susirinkę kelis centus pa
aukavo, o kad paaukautus ant 
kankintinių jau du mėnesiaų“ "apie" 
>4.00, laikosi pas savę, tai to ko
respondentas No. 19 „Lietuvos” 
nė nepamini;mat šlykštų darbą ne
nori peikti. Žmonės aukauja, at- 
jausdami vargus vargstančių 
Siberijoj kankintinių, o musų

Chicago, Iii.
Draugystė šv. Izidoriaus turėjo 

iškilmilgą apvaikščiojimą 1 dienos 
gegužio ir savo trijų metų sukak
tuves. Buvo parengtos prakalbos, 
dekliamacijos ir dainos, ko South 
Cbicagiečiai nebuvo matę, lietu
vius svetimtaučiai laikė už žemai 
stovinčius, o dabar pasirodė, kad 
jie ne lenkai, kad atjaučia skriau
das varguolių; tą dieną pasirodė 
ant gatvių su muzika ir parengė 
prakalbas.

Buvo užprašyti 5 kalbėtojai, bet 
nežinia dėl kokių priežasčių, tik 
vienas pribuvo. Po apvaikščioji- 
mui prasidėjo kalbos. Pirmiausiai 
Dr-tės prezidentas J. Baukus ati- 
aare susjnngngą- štf paaiškTn imu

Tarpuose terp kalbų, dainų ir 
| dekliamacijų, lietuviški muzikan
tai gražiai grajijo.

Susirinkimo raštininkas.

Iš Plymouth, Pu.
1 d. gegužio „Lietuvaičių 

Draugystė” parengė prakal
bas, dainas ir dekliamacijas ant

I atminimo darbininkų šventės. Bu
vo užkviesti kalbėtojai ir iš kitų 
miestų, vietiniai dainininkai Dr. 
V. Kudirkos padainavo kelias dai
nas; dekliamavo kelios mažos mer
gaitės ir du maži vaikai. Kalbė
tojai buvo šie: J. Kazakevičiai! 
Exeter Borough, Pa., J. Paukštys 
iš Edwarsville, Pa., p. Ramanauc-

I kas iš Wilkesbarre, Pa., ir vieti
niai: p. Dainauckas, Ad. Rickevy- 
čia ir D. Želvienė. Visų kalbėto
jų viena buvo tema: nurodė šią- 

Į dieninį vargingą padėjimą darbi
ninkų, kaip kapitalistai juos iš
naudoja dėl jų pačių nesusiprati
mą; ragino visus darbininkus riš
tiesi į vieną politišką darbininkiš
ką organizaciją, nesiduoti savę iš
naudoti visokiems kraujageriams. 
Nurodė unijų silpnas puses, kad 
jos sutvertos ant išnaudojimo dar
bininkų, bet ne ant jų gero.

Kalbėtojai nupeikė Maskoliją ir 
Japoniją už šiądieninę karę, kur 
žudo žmonės be jokio reikalo, terp 
kurių daugelis ir musų brolių lie
tuvių lieja kraują rytinėj Azijoj už 
tą aršiausiąjį barbarą carą. Taigi 
iš musų tėvynės Lietuvos renka 

I jaunus, sveikus, drutus vyrus ir 
gabena į rytus, kur stato juos 
prieš Japonų kulkas, tuos Lietu
vos žiedus, o caras iš to ne daro 
nieko, jis tik rūpinasi, kad dau- 

Igiaus užgrėbti ir pavergti tautų ir 
I laikyti tamsybėje, teip kaip ir mu
sų tėvynę Lietuvą.

Kalbėtojai išgyrė moteris už pa
rengtą vakarą, o vyrus išpeikė, 
kad jie niekada neparengia pana
šių vakarų. Teisybė, Plymoutho 
lituviams didelė gėda už tai, kad 

Imoterįs turi vyrams parengti va
karus, ypač dar darbininkų šventės 
dienoje. Musų vyrai ne tik nepa
rengė vakaro, bet dar prieštaravo 
moterims, neatsilankė ant to iškil
mingo vakaro. Lieka garbė mu
sų jaunuomenei ir iš kitų miestų 
atsilankusiems ant vakaro lietu
viams. Garbė ir jums tėvai, ku
rie leidote savo vaikelius deklia- 
muoti.

Kun. Matulaitis, pamatęs, kad 
einant žmonėms ant ankstybųjų 
mišių, dalina plakatus, pasišaukė 
vaiką ir klausė ką turi? Vaikas pa
rodė, o kunigas pamatęs, kad bus 

an i «i ■ ln —ii 11, !

našlės skatiką. Turime kankin- 
tinius, už darbą ant musų visų la
bo pakliuvusius Į maskolių nagus, 
turime vargą kenčiančią besimoki
nančią jaunuomenę, kuri ateitėj 
papildys eiles musų tautiškų dar
bininkų. Juos šelpti, tai musų 
visų pareiga. Gėda mums, kad 
mes to nedarome.

šimkonis.

Iš Brooklyie, N. Y.
Gegužio 6 d. čia pasimirė Bar

bora Kurzentaitienė, 24 m. am
žiaus, paeinanti iš Šakių miestelio, 
Naumiesčio pav., Suvalkų gub. 
Vielionė paliko vyrą Kazimierą ir 
sūnų 4 metų. Velionė prigulėjo 
prie Sus. L. A.

Buvo laisvamanė, mylėjo moks
lą ir tėvynę ir kitus prie to ragi
no.

Pereituose metuose Brooklyne 
suorganizavo Lietuvaičių Draugy
stę, iš pradžių tikejimiŠką, vėliaus 
įvykdino laisvą su pritarimu di
desnio skaitliaus balsų prakilnes
nių lietuvaičių, ; ir į konstituciją 
įdėjo, kad kartais, pakrikus drau
gystei, likęs turtas būt apverstas 
ant sušelpimo moksląeivių, „Auš
ros” fondui pavedant, o kita dalis 
ant kankintinių. Dėl tos atmai
nos, kad turtas nebus sunaudotas 
ant kunigo naudos, tūlos sanarės 
mylinčios kunigėlį, nesuprantan
čios tautos reikalų, apleido drau
gystę, vienog jų vietoje prisirašė 
naujos ir dabar lietuvaičių drau
gystė laikosi tvirtai, turėdama per 
50 draugių. Velionė buvo Lietu
vaičių Draugystės viršininkės vie
tininke.

Pagal velionės reikalavimą, dar 
sveikai ėsant, kad jos kūnas, pasi
mirus, butų sudegintas, ir tą rei
kalavimą prieš mirtį atnaujinus, 
jos kūnas tapo, sudegintas 8 dieną 
gegužio 1904. Fresh Pond Kre- 
matorijoj, Brooklyne; tą noriai iš
pildė velionės vyras ir Lietuvaičių 
Draugystė, kuri ir palydėjo į kre
mą tori) ą ir Sus. L. A. 38 kuopos 
komitetas. Apart L. Dr-tės ir 
Sus. L. A. kuopos komiteto, lydė
jo daugelis pažįstamų, vieni iš 
simpatijos, kiti iš žingeidumo. 
Prieš įleidimą į krematorijos pe
čių, Natalija Dumšieriė ir K. Bal
čiūnas pasakė trumpą kalbą apie 
velionės gyvenimą ir darbus.

Dabar sudeginti trįs lietuviai: I. 
Jonas Mačys, Stasys Homoleckis 
(Malevskis) ir Barbora Kurzentai
tienė.

Daugelyje vietų: lietuviai*taiso
si pirkti neprigulmingas kapines, 
kiti jau nusipirko, kad. išvengti
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Jam išvažiavus,atkako gaspadinė ir 
reikalavo, kad ją leistų į kleboni
ją, bet parapijos viršininkas leisti 
ne norėjo; ant galo, ne paisant 
ant parapijonų protesto, gaspadi
nė prisigriebė į kleboniją. Čia
nykščiai lietuviai tokiu budu su
laukė greičiau gaspadinės negu 
kunigo.

1 d. gegužio buvo sušauktas pa
rapijos mitingas, atėjo ir kun. Am- 
brozaitis. Neklausė, ar parapija 
jį priims, ar ne, bet pradėjo reika
lauti antrosios kolektos, reikalavo, 
kad kleboniją papuoštų, įtaisytų 
net elektrišku* žiburius. Mat la
biau rūpinasi apie kleboniją, negu 
apie bažnyčią.

Žvaigždelė.

Iš Bnyton, Oh
Čianykštė lietuviška Šv. Petro 

Dr-tė turėjo mitingą. Žmonių bu
vo su visokioms pažiūroms. Rėk
smo buvo daugiau, negu reikia; 
labiausiai rėkė tie, kurie nieko ne 
skaito; tiems mat rodosi, kad skai
tanti visi yra socialistai, o jie to
kių bijosi labiau negu šėtonas 
švęsto vandens, o apie socializmą 
išmano mažiau negu kiaulė apie 
pipirų skanumą. Jie protą įgauna 
ne iš raštų, bet karčemoj prie ba
ro.

Kaip tik buvo užmanyta laikyti 
prakalbas, tai tuoj tie karčeminiai 
galvočiai išbėgiojo tiesiog į karče
mą. Sumanesniejie, pasilikę, pasi
kalbėjo apie darbininkų reikalus, 
apie pagerinimą musų būvio, už
manėme paaukauti ant naudos mu
sų moksląeivių Aušros Dr-tės fon
dam Sudėjome >2.35. Pinigus 
tuos siunčiam į „Lietuvos” re
dakciją (aukautojų vardai buvo 
pagarsinti pereitam numeryj. Rd.)

Muzikantas.

Iš Herrin, III.
Atkako Čia koksai žydas, kuris, 

persistatęs lenkišku kunigu, norėjo 
sutverti lenkišką parapiją ir rinko 
aukas ant pastatymo bažnyčios. 
Turbut ne daug pasisekė surinkti, 
kadangi lenkų čia mažai, o lietu
viai pinigų nedavė. — Visgi vienog 
nuo svetimtaučių pasisekė Šiek 
tiek iškaulyti pinigų.

Šapte N. 7 Bry Moday Coal Co. 
atsitiko expliozija, kurios 4 darbi
ninkai likosi užmušti, o 8 mirtinai 
užgauti. Terp expliozijos užmuš
tų ir užgautų nė vieno lietuvio nė
ra, visi anglijonai ir italijonai.

Skaitytojas.

Iš Mt. Clair. W. Va.

Da Lietuva ne pražuvo!
Da Lietuva ne pražuvo, 
Pakol mes gyvensim, 
Bu* ir vėl ji teip kaip buvo 
Laisva laike savam!

Marš, marš lietuviai 
Visi į vienybę'.
O visi liežuviai
Godos mus dorybę... J

Vištaliu*.

Vištalius (Lietuvis).
Jau visi lietuviai žino, kad Ar

gentinoj, Buenos Aireso bepročių 
namuose nuo keliolikos metų laiko 
musų užsipelnusį raštininką, 67 
metų Vištaliu. Visi numano, kaip 
sunku žmogui baigti amžį terp 
svetimų ir dagi uždarytam kaipi 
nelaisvėj, kęsti vargą, o tankiai 
badą, kadangi beprotnamis juk, ir 

Į prie gero noro, negali musų vien- 
tauČiui parūpinti gerą valgį, O 

| tuom tarpu ten gal namų užveiz- 
dai trūksta ir gero noro. Juk mu
sų vientautis Argentinoj svetimas.

Mes garbiname „Aušros” uždė- 
tojus ir jos pirmutinius sandarbi- 
ninkus, nors terp jų ne visi garbi
nimo verti ir nė vienas iš jų ne 

į kenčia tokio vargo, kaip Vištalius, 
kuris, kaip matyt iš jo raštų, yra 
tikru „Aušros” užmanytoju ir vie
nu iš svarbiausių jos sandarbinin- 
kų. Kiti „Aušros” sandarbinin- 
kai darbavosi ant įkvėpimo tautiš
kos dvasios miegantiems lietu
viams vien „Aušroj” savo raštais, 
Vištalius tą darė daug pirmiau 
prieš pasirodymą pirmutinio tau
tiško musų laikraščio, tai talpinda
mas straipsnius apie lietuvius sve- 
muose laikraščiuose, tai mokinda- 

‘ mas vaikus Lietuvos kaimuose, 
tai pasikalbėjimuose su kaimie
čiais, agituodamas terp jų.

Juk musų pareiga aprūpinti 
senatvę musų užsipelnu- 
sių tautiškų darbininkų. Mu
sų visų pareiga nors paskutinėse 
gyvenimo dienose nuraminti, ap
ginti nuo vargų vieną iŠ svar
biausių lietuvių budintojų. Gėda 

‘TTiurmrrhivų, jeigu to ne pau>i vitr-*

vojo beturtė Mateikienė su 
dvejatu vaikų. Jiems rods 
pasisekė išsigelbėti per lan
gą, bet visi sunkiai apdegė.

Netoli Stalupienų, kaime 
S., verbų 'nedėlioj nusišovė 
sūnūs pastoriaus, studentas 
Karaliaučiaus universiteto.

Goldapėj, kareivis lietu
viškų ulanų regimento nu
puolė nuo arklio ir pasismei
gė ant savo locnos ragotinės, 
kurios galas įlindo per smak
rą, perdūrė galvą ir išlindo 
per smilkinį.

16 d. balandžio už javus 
mokėjo Tilžėj: už 100 kyliogr. 
kviečių 14.75—16.60 Mk., 
rugių 12.90—14.50Mk., mie
žių 12.75—13.55 Mk., avižų 
10.90—12.35 Mk.,' baltųjų 
žirnių iki 21 Mk., bulvių 
4.00 Mk., šieno 4.00 Mk.,

Portland, Ore. Nuo expliozi- 
jos piaulų, užsidegė Day Lumber 
Cos. lentų piovinyčios. Ugnis iš
naikino ne tik piovinyčias, bet tei
posgi įtaisos Maltnomab T runk 
Co. ir Powers Manufacturing Co. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
300000 dol.

Expliozljoft.
■■ Troy, N. Y. Išlėkė į padanges 
du parako malūnai Scbagbtioke 
Powder Co. Expliozijos du dar
bininkai likosi užmušti.

Duquoin, III. Kastynių oloj 
No. 7 Herrine atsitiko parako ex- 
pliozija, kurios 6 darbininkai liko
si užmušti, o apie 100 tapo sužei
stų. Terp užmuštų lietuviškos 
pravardės nėra.

Lafty, Pa. Netoli nuo čia 
esančios Ceyle Bros parako dirb
tuvės išlėkė į padanges.

šiaudų 3.60 Mk.
Klaipėdoj mokėjo: už šėpelį 

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

Yarutyj vienuose namuose 
atsirado ugnis. Kol ją užge
sino, sudegė ir trįs žmonės.

Isz darbo lanko.

pagyros pasilaiko, arba praleidę, 
laukia kol uždirbs, tada nusiųs. 
Tas nepritinka ypatingai urėdnin- 
kui, pas kurį suaukauti pinigai gu
li.

Toliaus, žvilkterėjus į abelną 
stovį, tai reiktų toli jieškoti teip 
morališkai nupuolusią vietą kaip 
šita. Pagal surašą gyventojų 
1900 m. Westville turėjo 1600 gy
ventojų, per 3 metus negalėjo 
daug gyventojų priaugti, o vienog 
yra čia 31 girtavimo vieta; iš to 
skaitliaus 19 laiko lietuviai, 3 
prancūzai, 2 amerikonai, 2 slova
kai, 2 italijonai, 1 airys, 1 veng
ras, 1 čekas. Vietos tos atidary
tos per dienas ir naktis, (šven
toms dienoms ir naktyj įeinama 
per šonines duris). Tūlose tokio
se vietose yra lošinyčios, kur lietu
vių sunkiai uždirbti pinigėliai leng
vai nuskamba. Palošę porą die
nų, eina, smilkinius kasydam i už- 
veižėtojas lošinyčios juokiasi. Ne
gana to: mokesčių dienose vaka
rais atsilanko keides meimes ir vi-

Pirmutinis kalbėjo p. Petrošius, 
kuris savo kalboje pagyrė draugy
stę Šv. Iziddriaus, kad pasirodė 
tikrai lietuviška, nupeikė Dr-tę 
Šv. Juozapo, kuri nenorėjo prisi
dėti prie teip svarbaus apvaikščio- 
jimo per nesupratimą, nes, esą, 
Juozapiniai Izidorinius vadina tau
tiečiais, o čia abidvi draugysti 
nešioja šventųjų vardus. Ragino 
lietuvius laikytis vienybės, Šelpti 
viens kitą, ar tai biznio, ar gyve
nimo reikaluosė, nes savųjų, ne 
Šelpiant kiti mus pažemįs. 
Nupeikė lietuviškus išgamas ba
jorus, lenkbemius, kurie, nemokė
dami lenkiškai kalbėti, lietuviš

Isz Amerikos.
Sziu metu užde re j imas.

Washington, D. C. Kaip gar
sina čianykštis oro biuras, javai 
laukuose, išėmus šiaurinį kraštą 
Pacific© štetų ir vidurinių Uolinių 
kalnų apskričių, išrodo gražus. 
Dideli lytus Missouryj ir Texase 
rods pagimdė kaip kur tvanus, 
bet pataisė laukus, kurie reikalavo 
lytaus. Aplinkinėse didžiųjų eže
rų ir Ohio klonyj pradėjo sodyti 
kernus. Žieminiai kviečiai visur 
išrodo gražus. Išėmus pietinių 
prie Atlsntiko kraštų, avižos visur

c New York. Suštraikavo katilų 
dirbėjai laivų dirbtuvėse: New 
York, Hobokene, State Island ir 
Sboaters Island. Pritardami su- 
štraikavusiems katilioriams, dabar 
rengiasi štraikuoti ir kiti šitų dirb
tuvių darbininkai, iš viso 30000 
vyrų. Jie mat nenori dirbti su ne
prigulinčiais prie unijos katilioriais, 
kokius priėmė laivų dirbtuvės.

1 Cleveland, Oh. Nuo pane
dėlio štraikuoja kalnakasiai šešto 
dištrikto anglių kastynių Šteto 
Ohio. Mat kastynių savininkai 
norėjo numažinti ant 21c. nuo to
nos užmokesnį darbininkų, dirban
čių su mašinoms, darbininkai su
tiko ant numažinimo užmokesnio 
tik ant 5c. ,

5 Madisonvillk, III. Kasty- 
nėse Wheatcroft kompanija sten
giasi prie darbo priiminėti vien ne
prigulinčius į uniją. f)ėl to užgi
mė čia terp darbininkų maištai. 
Šerifas su savo pagelbininkais sau
goja sutrauktus čia seabsus.

T Maine Sheridan. Yra čia 
lentų piovinyčia. Darbininkai dir
bo 10 vai. ir gaudavo po >1.50. 
Kompanija užsimanė pailginti dar
bą iki 11 valandų. Darbininkų 
yra Čia 150. Pažiūrėsime, katra 
pusė turės nusilenkti.

1 Loretto, Mich. Šitos kasty- 
nės likosi uždarytos ir per tai 800

sokios doriškos driskės ant me
džionės daugiausiai lietuviškų do- 
liarių. Kiek tai vargšai lietuviai 
per savo nesupratimą ten visokių 
doriškų pašlemėkų penėtiI

Balandžio mėnesyj lietuviai tru
putį atsižymėjo politikoj: išrinko 
du lietuviu į kaimo rodą, o nuo 
pereitų metų buvo vienas, tai ro- 
doje»yra pusė lietuvių. Viršinin
kas yra belgijonas, be to lietuviai 
mažą turi įtekmę: žmonelės mažai 
išmano, niekados ir niekur nepri
gulėjo nė prie lietuviškų organi
zacijų, tūli nė pravardę savo nega
li pabraukt su plunksna. Apie 
skaitymą knygų, ar lietuviškų laik
raščių, apie tautiškus reikalus 
jiems neužmink, ir kalbą šios Ša
lies prastai pažįsta, per tai rodoj 
kaimo mažai ką gal nuveikti.

4 gegužio buvo rodos susirinki
mas. Buvo du lietuviai pasidavę 
už dabotojus tvarkos; viršininkas 
nepatvirtino, tai rodininkai nesi
priešino ir tapo išrinkti ameriko
nas ir belgijonas. 9 gegužio atsi
darė Street fair ir tapo paskirtas 
už General managery Street fair 
vilage of Westville, III. laikantis 
lošinyčią. Tokiu budu lietuviai ne
tik neužsipelno ant garbės per išrin
kimą į rodą tokių savo viengenčių, 
bet apturi paniekinimą ir apjuoki- 
kimą nuo svetimtaučių. Man ro
dos, nekartą jau buvo klabinta 
per lietuviškus laikraščius, kad lai
kančių girtuves, bei mažai supran

kai nenori. Matyti tūliems iš tų 
ponelių ne patiko tas,jie darė Įtaru
mą, kad tik norintiejie pasyklausy- 
ti negalėtų girdėti kalbėtojo. Cho
ras Apveizdos Dievo giesminin
kų, po vadovyste vargamistros A. 
Limonto, padainavo ant trijų bal
sų sekančias dainas: „Sveika ir 
laiminga dienelė prašvito,” „Ant 
marių krašto,” „Sudiev Lietuva,” 
„Lai gyvuoja Lietuva” „Ilgiau
sius metus.” Dainininkai atliko 
savo uždūotę labai gerai, už ką 
draugystė ištaria dainininkams šir
dingą ačių. Eiles dekliamavo ma
žos mergaitės, seserys Laukiutės. 
Sopija Laukiutė dekliamavo 
„Pirmin drauge broli,” Ona Lau
kiutė „Ne tas yra didis.” Tos 
mažos mergaitės padarė didžiausią 
įspūdį ant klausančiųjų, nes de
kliamacijos čia buvo ne girdėtos ir 
dagi, kad tokios mažos mergiukės, 
o tokius į širdį žodžius kalba.

P. J. Laukis aiškino svarbumą 
pirmos gegužinės šventės, kad tą 
dieną apvaikščioja viso svieto pro
letarė jai ir kad turi panašias kalbas; 
kalbėtojas nurodė, kad mums ne 
užtenka tautiškojo Susivien., kad 
turime rištiesi su visosvietiniu dar
bininkų ryšiu, jei norime pagerin
ti savo būvį, atsiginti nuo prispau
dėjų; neatbūtinai turime rištiesi į 
darbininkiškas kuopeles. Čia buvo 
sutverta darbininkiška socialistų 
kuopele, bet, lietuviams nesu
prantant jos svarbumo, pairo.

j. Medelis savo trumpoj kalboj 
aiškino vargus ištremtųjų musų 
kankintinių už lietuvystę ir reika
lingumą juos šelpti, ant jų dėti 
aukas. Teipgi priminė apie reika
lingumą mokslo, nes nė jokia tauta 
nepasikėlė be mokintų vyrų,ir mes, 
norėdami pasikelti, turime aukauti 
ant sušelpimo einančių mokslus, 
ktjrie ateitėje bus musų mokinto
jais ir vadovais. Užmanė terp su
sirinkusių kolektą. Surinko >2.20 
kuriuos prisiunčiame į „Lietuvos” 
redakciją. Padaliname šiteip: >1.00 
kankintiniams, >1.00 Aušros Dr. 
ir 20c. Višteliui.

I

vaikui įkalbėti,kad tai Šliuptarnių, 
bedievių susirinkimas, bet vaikas 
nesidavė pertikrinti.

5 d. gegužio, No. 11 kastynių 
oloj patiko nelaimė septynis ang- 
lekasius. Vienoj vietoj užtaisė 
šūvį ir kaip tik iššovė, uždegė ga- 
žus, o gazas, degdamas, prisigrie
bė prie skrynelės dinamito; nuo to 
pasidarė baisus trenksmas. Pora 
darbininkų ant vietos užmušė, o 
penkis baisiai sužeidė, tie tapo 
nugabenti į ligonbutį, bet trįs mi
rė, o du dar tebegyvi liko, bet ne
žinia,ar pasveiks. Tiek dar laimė, 
kad musų brolių nepakliudė ta ne
laimė: užgavo porą lenkų, ariu ir 
anglijonų.

Lietuvis.

Iš Turners Falls, Man.
Mes norėtume pavyti kitų vietų 

lietuvius, ant tautiškos dirvos su
silyginti su musų broliais kitur gy
venančiais, bet tą ne lengva pada
ryti. Mat Čianykščiai musų bro
liai žino vien, kad reikia valgyti, 
ir gerti, bet tautiškus darbus, rū
pestį apie pagerinimą būvio laiko 
už visai nereikalingą.

Sutvėrėme čia kuopą Susivieny- 
jimo Lietuvių Amerikoj, bet prie 
jos, apart iš kitur atkakusio užma- 
nytojaus, prisirašė vos 3 sanariai, 
tai vos užtenka sąnarių ant išrin
kimo kuopos viršininkų. Vienog 
ir aplinkinių lietuviai galėtų rašy
tieji prie kuopos ir'ją sudrutinti.

Porą mėnesių atgal susitvėrė 
draugystė po vardu S. P. (ar ne 
Šv. Petro? Vardų ne galima trum
pinti. Rd.), bet matyt, sanariai 
skirstysis, nes jau mėnesinių neno
ri mokėti. Tvertojas draugystės 
likosi prašalintas, nes atrado, kad 
jis ne atliko velykinės. Na, o jis 
pats dirbo konstituciją ir tokius 
reikalavimus į draugystės konsti
tuciją įvedė. Gėda mums, jeigu 
geri užmanymai eina ant niekų.

Gaila, labai gaila, kad musų 
broliai nenori suprasti savo pačių 
naudos. Argi jie ne gali suprasti, 
kad draugystės ir tautiškos organi
zacijos tveriasi ant naudos musų 
tautos ir ant naudos sąnarių? 
Tuom tarpu prie draugysčių neno
ri rašytiesi, o nuo saliunų nesiša- 
lina: saliunai pilni lietuvių, nes 
einant gerai darbams, pinigų mat 
ne trūksta, o draugystės ir tautiš
kos organizacijos vos kvėpuoja, 
prie jų,nesuprasdami savo naudos, 
lietuviai nesirašo. Kada ateis be
darbė, užstos vargas liga, juk šin- 
korius tąsyk ne padės, nors jam 
liutnviai ir dar daugiau pinigų su
neštų, o atsakanti organizacija ga
li ir varge pagelbėti. Musų parei
ga kaipo lietuvių šelpti musų tau
tiškus reikalus,aukauti ant to nors

tuviams parankiausia }rxa krema- 
torija, ir nėra reikalo apie kapines 
rūpintis.

J. Naujokas.

Iš Merldan. (Jon
Apie lietuvius svetimtaučiai čia 

mažai žino, jeigu ką išgirsta, tai 
tankiausiai tą, kas žemina lietuvių 
vardą.

7 d. balandžio lietuvis kriaučius, 
begirtuokliaudamas, karčemoj su
mušė tokios jau vertės lenką, už 
ką pakliuvo į tiesdarių rankas. 
Prie tirnėjimo reikėjo lietuviškos 
kalbos vertėjo. Tokiu budu sve
timtaučiai išgirdo apie lietuvius. 
Tiesdary* nubaudė abudu. *Musų 
tautiečiai nesigaili pinigų suduose, 
bet jeigu tokius paragini prie au
kų ant tautiškų reikalų, tai atsa
ko: „jeigu man kas aukautų, aš ir 
mokėčiau aukas priimti.” Toki 
vienog nesigaili aukauti pinigus 
policijossuduose,kuom ne tik savę, 
bet visus lietuvius žemina svetim
taučių akyse.

10 balandžio atsibuvo čia vestu
vės vieno tautiečio, ant kurių su
sirinko visa vyriausybė Tėvynės 
Mylėtojų Drtės ir Sus. L. Am. Ge
dimino Dr-tės, bet dėti aukas ant 
tautiškų reikalų ne buvo kam už
manyti, užmiršo ir musų kankinti- 
nius imat sotus apie alkaną nesi
rūpina), kurie,platindami terp Lie
tuvos brolių raštus, keldami juos 
iš sunkaus miego, pateko į caro 
tarnų nagus; užmiršo vargą ken
čiančius musų moksląeivius, kurie 
ateitėj atlygįs savo tautai Šimte
riopai už suselpimą.

Broliai ir seserys! neušmirškime 
prie kiekvienos progos apie reika
lą aukų, nesigėdinkime paraginti 
nesuprantančius jų reikalo. Ra
ginkime kiekvieną prie skaitymo 
laikraščių ir pamokinančių knygų, 
nes mokslas yra vienatinis ginklas 
iškovojimui geresnės ateities musų 
tautai. Kazyravimais ir peštynė
mis ne pakelsim mes musų garbės, 
ne pagerinsime musų pačių būvio, 
neišliuosuosime musų tėvynės nuo 
svetimų jos siurbėjų ir išnaudoto
jų, neišliuosuosime tėvynės nub 
sunkaus caro tarnų jungo.

Knisius.

Iš VVaukegan, 111.
Darbai eina čia vidutiniškai.
Musų parapijoj jau užgimė vai

dai. Pasimirus kun. Smolenskui, 
parapija atsišaukė prie archivys- 
kupo, prašydama kunigo. Archi- 
vyskupas atsakė, jog atvažiuoja iš 
Lietuvos šeši kunigai, todėl vieną 
žadėjo atsiųsti. Belaukiant kuni
go iš Lietuvos, atvažiavo kun. 
Ambrozaitis, pernakvojęs čia, iš
važiavo, kaip sakėsi, į Chicagą.

Terp ČianykšČių lietuvių yra 
skaitanti knygas ir laikraščius ir 
tie elgiasi gražiau už nemėgstančius 
skaityti. Yra 15 lietuviškų Šeimy
nų, o kiek pavienių, sunku suži
noti tikrą skaitlių, kadangi vieni 
išvažiuoja, kiti atvažiuoja.

Darbai rodosi pradeda eiti tru
putį geriau, bet vis sunkus darbi
ninkų padėjimas, sunku jiems ko
voti su 'išnaudojančiais jų darbą 
trustais. Mums nutraukė po 4c. 
nuo karo; dabar moka tik po 28c. 
nuo karo.

Iš Fontanel, Ind.
4 d. gegužio, Coal Bluff Mining 

Co. Dyamond kastynėse patiko 
nelaimė musų vientautį K. Kilikevi- 
Čią. Nupuolęs akmuo,sunkiai jį už
gavo. Mena,kad ilgai reiks gydytie- 
si. Nugabeno jį įTerreHaute ligon
butį. KilikeviČia vos du mėnesiai 
atgal pribuvo Čia iš Pittstono.

J. A. Damijonaitis.
P. O. Box 163.

Iš New Britain, Con.
24 d. balandžio pas J. Gutauc- 

ką buvo krikštynos jo sunaus ,Vi- 
tauto. Susirinkę, ant atminties, 
sudėjo >1.10. Siunčiame į „Lietu
vos redakciją >1.08. Pinigus 
tuos paskiriame Dr. Šliupui ant 
išleidimo jo parašytos knygelės, 
angliškoj kalboj*).

Pasibaigė čia Ukėsų Kliubo fai- 
rai (ant keno naudos: ant savo, 
ar ant visuomeniškos? Rd.). 
Žmonių buvo ne mažai per visas 
dienas. Ant fairo apžymėjo ir 
dvi lietuvaitės, viena iš jų, Kube- 
liutė, už patarnavimą gaus nuo 
Kliubo auksinį žiedą.

V. Sobel.
•) Aukos ant išleidimo tik didelių ir 

■▼arbių raštų būva renkamo* nuo vi*uo- 
menės;kaštai ant išleidimo mažesnių raš
tų paprastai ausi renk* daugpraktiškeeniu 
budu, nežeminančiu n« autoriaus, nė iš
leistojo garbės. Ant to autorius apskai
to kaštus išleidimo Ir pašuto prekę kny
gos. Norinti prisidėti prie išleidimo 
knygutes, pirm Jos išleidimo siunčia iš- 
leistojui Jos prekę; išėjus knygutei, įmo
kėjęs gauna tiek exempliorių, už kiek 
įmokėjo. Tokiu budu ant išleidimo 
knygutės nė autoriui, nė išleistoj ui ne 
reikia kreipties! prie visuomenės su pra
šymu aukų ir aukautojai turi naudą, 
nes už savo pinigus gauna knygutę. 
Autoriui ir išleistojui teiposgi būva ge
riau, kadangi niekam nemalonu naudo
tinai iš visuomenės aukų, toks besinau- 
dojimas juk užgauna žmogaus garbe 
Visa* negerumas čia užgimė iš to, kad 
p. Rutkus, besiskubindamas, neapsvar- 
stęs, išleidimą.brošurėlės pastatė ant vi
suomenės aukų, taigi ant visai neatsa
kančio pamato, vietoj pastatyti tą ant 
prenumeratos. Prie prenumeratos ir 
redakcijų tarpinlnkystė nereikalinga 
per tai viskas reikalauja ir darbo ir kaš
tų mažiau.

Rd.

ne. Be abejonės lietuviai, jeigu 
mažiau rūpinasi apie vargstantį 
musų užsipelnusį tautietį tai tik 
todėl, kad jo nuopelnų nesupran
ta. Juk mes aukaujame pinigus ir 
tai su noru ant daug menkesnių 
dalykų, kartais ant vietinių, ne 
visuomeniškų ir užmanome vis 
naujas aukas dėti, o užmirštam 
apie svarbesnes musų pareigas 
ir tai seniau pakeltas njusų laik
raščiuose, vieno ne atlikę, keliame 
naujus užmanymus reikalaujan
čius visuomenės aukų.

Tūlos Susivienyjimo kuopos jau 
seniai užmanė, kad šita musų tau
tiška organizacija pasirūpintų iš
imti iš Argentinos beprotnamio 
musų raštininką ir budintoją lie
tuvių, parsigabentų jį į Ameriką ir 
aprūpintų senatvę, kad nors be 
vargo galėtų užbaigti gyvenimą. 
J is dar ir už tą išpildymą musų 
priderystės, kiek iŠtesęs jo pajie- 
gos, atlygįs musų tautai savo dar
bais.

Mes iš savo pusės pritariame 
tokiam tūlų Susivienyjimo kuopų 
užmanymui ir pavedame apsvar
styti gerai tą klausymą ant šiųme
tinio Susivienyjimo seimo. Ant 
parsigabenimo senelio ir aprūpini
mo jo senatvės Amerikoj, pakaktų 
centinių aukų nuo Susivienyjimo 
sąnarių. Išpildymas to bus tai 
vienas iŠ svarbiausių Susivienyji
mo darbų.

Pridedame paveikslą musų 
garbaus raštininko, kaip jis dabar 
išrodo, vargdamas Argentinos be- 
protnamyj.

Ii Maskoliškas laikraštis „Rus- 
skyj Invalid” patalpino raštą vie
no maskoliško oficiero iŠ Porto 
Arthuro, jog ja'poniečiai išrado 
kokią ten ugnį, kuri ir po vande
niu ne užgesta ir tą ugnį jau pri
taikė karėje. Jie stengėsi su tą 
nauja ugne padegti laivą „Retvi- 
zan.” Paleido sukaltą trotą su 
ta ugne ant Retvizano. Trotas 
vienog likosi paskandytas, o de
ganti ant jo ugnis degė ir po van
deniu.

Redakciios atsakymai.
P. Bažnyttniui. Reikalas pri- 

vatiskas, menkas; talpinti į laik
raštį ne verta.

Lietuviui iš Hubbardston. Ei
lės silpnos, i spaudą ne tinka, o 
pataisyti jų ne galima.

K. Rud. Savo rašte Tamsta ne 
paduodi nieko naujo, bet atkartoji 
v»s tą, kas „Lietuvoj” buvo. To
dėl sunaudoti raštelio ne galima.

Diemedžiui. Žinutė menka, vi
siems žinoma. Gal būt gera laiš
ke pas draugą, bet laikraščiui ne 
tinka.



Trumpa senobės Istorija.
iss maakolfaskoe kallMM verte D.

das, konsulas Regulos, skundėsi per laišku 
senatui, kad jo dvarelis Italijoj pasilikęs be 
priežiūros, visai išpustytas: a k amo n as numi
ręs, bernas išėjęs ir įrankius išsinešęs. Ry
miečių pasiliko permažai Afrikoj: juos per
galėjo grėkiški Karta gi no saindinįkai, ir 
konsulas pateko nelaisvėn.

Per 28 metus traukėsi Šita karė su abe
jotina laime. Kareiviai, kurie jos jiabaigoj 
mušėsi, pradžioj jos dar nebuvo gimę. Pa
galios, Kartagina atidavė Rymui Siciliją: 
pirkliai nebnorėjo‘daugiau kariaut, nes karė 
trukdė jų pirklystę. Ryme ir gi daug buvo 
neužganėdintų šitokia užjurine kare: ji nai
kino ukinįkus ir jų vadas žmonių suėjime, 
tribūnas Flaminius, garsiai kaltino senato
rius, kurie daug pelnydavo iš užjurinės ka
rės ir, pasidarę laivus, vežiojo Italijon pirki
nius. Flaminius reikalavo, kad, kaip se
niau, kariautų ant sausumos ir gautų gerų

Italijai. Rymiečių pirkliai išnaikino karta 
giniškus vakarinėj Terpžeminės juros pusėj.

Šitokie laimėjimai apturėti buvo per dvi 
sunki puni&ki kari (teip rymiečiai vadino ka
res su Kartaginu; lotyniškai finikai pw- 
nai). Joms pasibaigus, Rymas tapo galin
giausia viešpatyste ant svieto tuose laikuo
se. Grėkų carai rytuose, makedoniškas ir 
airiškas, bandė dar pasipriešint Rymui. Le- 
gi jonai vėl keliavo | užjūrį, jau ryt uosna, ir 
pergalėjo makedoniškę falangą. Rymiečiai 
nusprendė užgriebi Makedoniją, neilgai- tru
kus, užgriebė ir GrSkiją. Sirijos ir Egipto 
carai turėjo tapti rymiečių talkinįkais ir jų 
klausytis. Kiekviena karė rytuose duodavo 
didžią pagautį, o rymiečių pirkliai užgriebda
vo sau naujas turgavietes.

Iki karių su Kartaginu Italija buvo ūki- 
nįkų šalim; senobiniai rymiški dvarponiai 
mažai skyrėsi savo gyvenimu ir suopračiais 
nuo nkinįkų; pirklystė daugiausia buvo 
rankose svetimtaučių; rymiečių ižde nedaug 
buvo pinįgų, nuo žmonių pagalvių neimda
vo. Po šitų užkariavimų Rymo ir Italijos 
papročiuose atsitiko didi permaina.

Isz visur.

žemių mažai turintiems ukinįkams. Išrink
tas žmonių konsulu, jis pergalėjo gailus slė
nyj Po upės, užgriebė jų žemes padalyt ūki- 
nįkams ir pataisė pirmą karišką kelią į žie
mius. Flaminius buvo ,,nauju žmogum;” 
tokiu vardu vadino senobinės giminės, pri- 
pratusios . ūži minėt vietas ir sėdėt senate, 
žmones, prie jų neprigulinčius ir patys savo 
gabumu išsiaugštinusius. Aut Flaminiaus 
metė senate sunkius apkaltinimus, bet žmo
nės karštai užstojo už savo vadą ir nedavė jo 
nuskriaust. >

Tam pačiam laike Kartagina pagarsėjo 
narsus vadai iš giminės Barka (žaibas). Jie 
ant savo atsakymo darbavosi Išpanijoj ir už
kariavo didesnę pussalės pusę. Išpanija ta
po, tarytum, jų kunigaikštyste.

Antroji karė, nuo 220 metų. Iš Išpani- 
jos Hannibal Barka užmanė didelį užpuoli
mą ant Rymo. Kariumenė jo susidėjo iš 
išmokytų barbarų: afriKiečių ir ispanų. Pa- 
vojingesnio priešo nebuvo pas rymiečius nė 
anksčiau, nė vėliau. Hannibal buvo didžiai 
sumanus, kuo puikiausia mokėjo suvaldyt 
puslaukinius savo žmones, greit permanyda
vo savo priešus ir kuo dailiausia pasinaudo
davo iš silpnų jų pusių. Apie jo gudrumą 
pasakodavo stebuklus, neva jis, persirėdęs, 
su prilipinta barzda, nueidavęs svetimon sto- 
vynėn. Jo šnipai buvo visur, ar tik nepačia- 
me Ryme.

Hannibal vedė kariumenę tolimu aplin
kiniu keliu, pakraščiais Terpžeminės juros, 
per Ispaniją, Pirinėjus, pietinę Francuziją, 
Alpus, šiaurinėn Italijon. Labai sunki bu
vo kelionė per kalnus ir labai daug spėkų iš
nyko: visi kariški drambliai dingo Alpuose. 
Bet pasirodymas Hannibalo žiemiuose buvo 
baisiai pavojingas Rymui. Slėnyj Po upės 
jo pusėn perėjo gailai, vos užkariauti Flami-

Provincijos. Dabar Ryman iš visur 
pradėjo plaukt didi jiagautiB brangumyuais, 
aukso ir sidabro pinįgais. Pas rymiečių tau
tą atsirado dideli naudingi „dvarai;” teip 
vadinosi naujai užkariautos šalys už Italijos 
rubežių: Sicilija, Išpanija, Makedonija, Grė- 
kija, Afrika (šita šalis atsirado, nupuolus 
visai Kartagiuui). Užkariautoms tautoms ir 
miestams už Italijos rubežių paprastai neduo
davo patvaldystės. Šalį, kurion įėjo rymie
čių kariumenės, apskelbdavo provincija, t. y. 
šalim po valdžia vado. Provincijai valdyt 
siųsdavo vieną iš buvusių rymiškų konsulų. 
Jis valdė neaprubežiuotai. Vietiniai gyven
tojai turėjo užlaikyt jo tarnus ir pagelbinį- 
kus. Jis galėjo juos spaust dideliais mokes
čiais. Šildytis su juom buvo labai sunku; 
jam valdant, Ryme skundų ant jo nepriim
davo.

Atpirkėjai. Neteip, kaip rymiečių val
stiečiai ir talkinįkai. provincijų gyventojai 
buvo padonimis, mokėjo pagalves. Dabarti
nėse Europos viešpatystėse pagalves renka, 
išskaito ir peržiūri činovnįkai. valdžios iš
skirti; tam dalykui prisieina laikyt daug 
tarnų ir mokėt jiems algas. Rymiški valdy
tojai nenorėjo turėt jokių išlaidų ir rūpesčių 
apie surinkimą mokesčių. Jie darydavo 
teip, kaip daro dvarponis, kurs nenori pats 
gaspadoriauti: jie parsaindydavo ,,d varus.”

Iššaukdavo keletą didžių perkmainių, 
kurie sudėdavo savo pinigus ir įdarydavo 
komi>aniją. Jie atpirkdavo nuo iždo provin
ciją: užmokėdavo iš kalno nuomą ir apturė
davo tiesą išjieškot nuo provincijos pagalves, 
žinoma, su savo pelnu. Jie, tarytum, nusi
pirkdavo visą šalį iškart, o paskui sugražin
davo išlaidas su geromis palūkanomis, beren
kant pinigus nuo miestų ir sodžių.

Šitie perkmainial, atpirkėjai, kaip juos

II Maskolija atsišaukė į Ameri
kos randą su prašymu, kad pačto 
siuntiniai į Mandžuriją butų siun
čiami per Europą, o ne per Cbinus 
ir Japoniją, kaip darė iki šiol. 
Amerikoj mena, kad toks Masko- 
lijos prašymas ženklina, jog Ma
skolija numano, kad jos rytinės 
Siberijos portai pateks į japonie
čių rankas. Iš tikro, turbut, tą 
prašymą pagimdė kita priežastis. 
Vos prasidėjus karei, kada dar 
nieks netikėjo, kad japoniečiai su
muš maskolius ir ant sausžemio, 
iš ,, Lietu vos" redakcijos išsiųstos 
į Mandžuriją knygos sugrįžo iš 
Yokahamos. Matyt Japonijos pač
tas siuntinio visai nesiuntė į Man
džuriją. Gal panašių atsitikimų 
buvo ir daugiau; todėl maskoliš
kas randas ir prašo, kad pačto 
siuntiniai butų siunčiami kitu ke
liu. Gal būt teiposgi, kad masko
liškas randas einančius iš Ameri
kos į Mandžuriją pačto siuntinius 
nori turėti po didesne kontrole. 
Kadangi Mandžurijoj ant pačto yra 
ne daug Šnipų,taiMaskolijos randas 
prašo, kad siuntiniai butų siunčia
mi per Europą, kadangi mat Eu
ropinėj Maskolijoj visuose urė
duose kaip skruzdelių skruzdėly
nuose yra visokios veislės šnipų ir 
šnipelių, dabojančių kiekvieną 
žmonių žingsnį ir mislį.

II Dabar net lenkiški laikraščiai 
garsina, jog visi garsus išradimai 
lenko Ščepaniko yra be vertės, per 
tai iširo ir kompanija susitvėrusi 
išnaudojimui tų išradimų. Dar 
pernai visi lenkiški laikraščiai Šče- 
paniką statė augščiau už visus ki
tus išradėjus ant svieto. Saugy- 
nyste lenkai pereina net ameriko
nus.

niaus; rymiečių ukinįkai, šitos šalies nausė- 
džiai, buvo išvyti. Hannibal išnaikino vie- 

rymiečių kariu meni
Ryme sujudo žmonės: jie kaltino, buk ba

jorai, sėdintiejie senate, savo nesiskubinimu 
viską paskandiną; reik viskas užbaigt vienu 
tvirtu smogiu. Žmonės išriuko konsulu sa
vo numylėtą Flaminių. Tvirtai persitikrinęs 
porgalėsęs, šlaminius išėjo Hannibalo pasi
tikt ir užėmė stiprią vietą ant Apeninų kal
nų. Bet Hannibal jį aplenkė; kareiviai jo 
ėjo vandenyj ir pasilsėt galėjo tik ant išdvė
susių arklių lavonų; štai netikėtai Flamini- 
us pamatė Hannibalą savo užpakalyj ant ke
lio Ryman. Konsulas metėsi atgal: anksti 
ryto, kariumenei jo besiskubinant, išsisklais- 
čius Trazimėno paežerių, nuo ruku apsiaustų 
kalnų užpuolė Hannibalo kareiviai ir išmušė 
beveik visus rymiečius; Flaminių papiovė tū
las galias.

Kelias Ryman buvo atviras. Senatas 
dabar matė pagelbą tiktai atsargume. Išrin
ko diktatorium žmogų iš senobinės giminės, 
Fabių. Jis stengėsi išsisukt nuo atvirų mū
šių, kuriuose Hannibal nepergalimas buvo, 
ir apsunkint priešams pa viržių surast. Vėl 
žmonės sujudo prieš nesiskubinimą Fabiaus. 
Vėl jiems apsileido, diktatorių prašalino: 
vienu iš konsulų buvo išrinktas žmonių va
das Varron, sūnūs mėsinįko. Konsulai 
susimušė su Hannibalu ties Karmai#: mušis 
pasibaigė baisiu rymiečių kritimu: iš 76,000 
irito 70,000. Rymas, rodos, turėjo pražūt. 
Po Hannibalo pusės stojo rymiečių talkinį
kai pietinėj Italijoj ir antras Italijos miestas, 
Ka.pua. Sicilija atsiskyrė.

Vienog padėjimas greitai atsimainė. 
Visi Hannibalo pasisekimai buvo apturėti be 
jokios pašelpos iš paties Kartagino. Hanni
bal savo spėkomis negalėjo viens visą darbą 
pabaigti. Jo kariumenė- labai sumažėjo ir 
nebuvo ko ir svajot apie užpuolimą ant Ry 
mo. Rymiečiai atsigaiveliavo. Visoj Hali 
laikėsi tvirtynės, jų seniau pastatytos. Šalis 
galėjo pristatyt dar daug kareivių-ukinįkų 
ir jie parodė savę. Bet žmonių vadai prasto
jo pajiegas. Dviem didžiom nelaimėm atsi
tikus per jų kaltę, senatas vėl savo rankosna 
paėmė visus dalykus.

Didžiausios rymiečių kariumenės išėjo 
iš Italijos. Jaunas Scipio atėmė nuo karta
giniečių svarbią Išpaniją su jos kasyklomis 
ir didžiu ištekliu stiprių žmonių kariumenei. 
Iš ten jis persikėlė Afrikon ir pritraukė prie 
savęs kartaginiečių talkinįkus, numidus. Iš 
naujų savo talkinįkų Afrikoj prisirinko pui
kių raitelių, kurių rymiečiams truko. Sci
pio, nepanašus į senobinius rymiečius, lipš
nus, apsišvietęs grėkų moksluose, mokėjo 
žmones prie savęs pritraukt. Jis mokėjo su
valdyt naujoj šalyj nepažįstamas tautas. Da
bar, adverniai, Kartaginas pateko į didį pa
vojų. • Tautiečiai manė, išgelbėsę miestą, at
šaukus Hannibalą. Bet jam davė naujus, 
neišbandytus kareivius. Scipio įveikė jį 
ties Zama, netoli Kartagino.

Sunkias išlygas pastatė Rymas priešui: 
išduot sudeginimui visą karišką laivynę, ati
duot visas žemes apart neplačių miesto apy- 
gardžių, mokėt per 50 metų didžią duoklę ir 
nesusižinot su kitomis viešpatystėmis be ži
nios ir daleidimo Rymo.

Rymo galybė. * 200-100 m. Kartagi
no galybė tapo visai sunaikinta, Jis visai 
priklausė Rymui. Jo turtai ir žemės pateko

Rymiikat maininįkaa tavo užstalėj.

Ryme vadino, nusamdydavo jau nuo sa\ęs 
daugybę rinkikų, išskaitytojų, raštinįkų. už
vesdavo kanceliarijas ir krautuves; iš Rymo, 
kur sėdėjo patįs atpirkėjai, siuntinėdavo į vi
sokius provincijos kampus ir atgal daugybę 
reikalams laiškų: tam įsteigta buvo geras 
pačtas, kuris buvo ir-gi atpirkėjų rankose. 
Tarnavo pas juos daugiausia ar tikri, ar iš- 
liuosuoti vergai. Atpirkėjai nusisamdydavo 
nuo iždo teip- 
pat naugių ir 
druskos kasy
klas, miškus, 
ganyklas, čy
žę uostuose, 
pristatymą ja- 

(vų sostapi- 
liui.

Turtinge
sni ir net ge
riau užsilaiką žmonės Ryme stengėsi pas to
kius atpirkėjus ir gi pelnyt iš provincijų: 
kaip dabar pinigus deda bankon, teip Ryme 
juos atiduodavo atpirkėjams užlaikymui ar 
sunaudojimui; davęs pinigus, gaudavo už 
juos palūkanas. Užmanius kokį nors didelį 
išnaudojimą, pvz., sunaudojimą didelių ka
syklų, daugybė žmonių duodavo savo pini
gus iš augšto darbui užvest ir prisitaisyt; už 
savo pinįgus apturėdavo dalį uždarbio; jei
gu pasisekdavo, visiems davusiems pinigus 
išmokėdavo dalis uždarbio pagal įneštus pi
nįgus. Darbas galėjo užaugt, duot vis di
desnį pelną, tuomet dalys vis didyn ėjo ir 
jas galima buvo perleist kitiems, gerai už
dirbus. Ryme valstiečiai pradėjo apsvar
styt ir rūpintis apie visokius užjurinius perk- 
mainių darbus: ant forumo, didžios turga
vietės, pasidarė berže: už stalų sėdėjo ban- 
kieriai, kurie skolino, pardavinėjo ir pirki
nėjo dalis, mainė pinigus, suplaukiančius iš 
visokių šalių.

Pas perkmaiuius buvo labai daug sko
lintojų ir skolinįkų iš valstiečių: senate ir 
žmonių suėjimuose perkmainiai galėjo leng
vai pertraukt balsus savo pusėn, jeigu jie už
sigeisdavo užgriebi naują turtingą šalį. Sa
vo pirklystės priešus rymiečių pirkliai ir 
bankieriai sunaikindavo be jokio gailesčio. 
Praslinkus 50 metų po karės su Hannibalu, 
jiems įtikdamas, senatas nusprendė išnaikint 
Kartaginą.

Kartaginiečiai keletą kartų atsipirkdavo 
nuo nelaimės, išpildydami visus Rymo reika
lavimus; jie išdavė net visus savo ginklus. 
Bet pasirodžius Afrikoj rymiškai kariumenei 
ir gavus kartaginiečiams paliepimą patiems 
sugriaut savo miestą ir apsigyvent už dviejų 
mylių nuo pajūrio, t. y. visai atsisakyt nuo 
jūrinės pirklystės, mieste visi, tartum, pašė
lo iš papykio. Nusiminęs Kartaginas greit 
apsišarvojo. Rymiečiai pamatė prieš savę 
augštas trilinkas sienas su bokštais ant ke
turių gyvenimų, tokiais dideliais, jog juose 
tilpo visų raitelių arklinės, daug dramblių ir 
kazermės didžiai kariumenei. Trejus metus 
prastovėjo rymiečiai, apgulę miestą, ir pri
reikė viso gabumo geriausio kariško vado, 
Scipiono Jaunojo paimt Kartaginui. 
buvo iš pamatų išgriautas.

Jis

(Toliaua bus.)

|| Vokietijos randas rengiasi ant 
užtvirtinimo parlamento paduoti 
savo projektą pagerinimo Vokieti
joj vandeninių kelių. Randas no
ri sujungti Reiną su Veserą, nuka
sant gilų kanalą nuo Reino iki 
Hanovero sujungti upes teip, kad 
dideli jūriniai laivai iš Stetino ga
lėtų atplaukti į Berlyną; pagerinti 
vandeninį kelią terp Oderos ir 
Vislos, pagilinti Notecą iki Pozna- 
niaus; kanalizuoti Oderą iki Bres- 
lavui. Keliai tie butų naudingi 
Vokietijai, bet jų [>adirbimas rei
kalauja ne mažai pinigų, o tuom 
tarpu, pagal apskaitymą iždo mi
nisterijos ant šių metų, Vokietijos 
budžete laukiamas nepriteklius 90 
milijonų markių. Ant pagerinimo 
vandeninių kelių nėra pinigų, rei
kėtų arba padidinti mokesčius, ar
ba užtraukti paskolą ir mokėti pa
lukus, ant ko teipgi reikėtų mo
kesčius pakelti. Mokesčiai gi, 
kokius moka Vokietijos gyvento
jai, ir dabar ne maži, ir randas nuo 
žmonių ne įstengia surinkti nė 
tiek,kiek iždo mmisterio apskaityta 
parlamento užtvirtintų mokesčių. 
Reikia todėl manyti, kad rando už
manymas patiks parlamente daug 
priešų, ypač kad užmanyti vande
niniai keliai atgabęs didžiausią 
naudą Prūsams, kitos Vokietijos 
viešpatystės mažai turėtų naudos.

|| Vokiškas laikraštis ,,Post" 
paduoda, jog priimantis aukas ant 
naudos maskoliškojo ,, Raudonojo 
Kryžiaus Dr-tės," jenerolas šve- 
dov.pusę milijono doliarių (1 mili
joną rublių) pralošė ant beržėa 
ir tuos pinigus paėmė iš au
kų sudėtų ant naudos Raudo
nojo Kražiaus Dr-tės. Ciecorienė 
našlė (pati Aleksandro III), po 
kurios globa yra Raudonojo Kry
žiaus Dr-tės ne priteklių uždengė. 
Gal ir uždengė, bet kiek caro tar
nai ant savo naudos apvertė žmo
nių aukų, apie tai nieks nežino. 
Be abejonės caro tarnai daugiau 
žmonių aukų apvertė ant savo 
naudos, negu paliko ant sumažini
mo vargo kariaujančių už caro 
garbę kareivių. Na, o dar Lietu
vos valsčiai deda aukas maskoliš
kai Raudonojo Kryžiaus Dr-teil

II Žmoniškumu laike karės Japo
nija pereina visas kitas civilizuo
tas tautas. Japonijos randas iš
davė padavadijimą, jog paimti į 
nelaisvę maskoliški kareiviai gali 
gauti per pačtą visokius siunti
nius, laikraščius, gali apturėti do 
vanas, knygas. Gali rašinėti laiš
kus, siuntinėti siuntinius be jokio 
užmokesnio. Kelionėse iŠ vietos 
į vietą jie nereikalauja mokėti nė 
geležinkeliams už tikietus. To
kių tiesų karės nelaisviai niekur 
neturi, o jau apie Maskoliją nėra 
nė ką kalbėti.

II Angliškoj dalyj Naujos Gvi- 
neos, Australijoj, išplaukus rando 
garlaiviui ,,Merrie England" pri
kalbėti čiabuvių vadovus, išduoti 
užmušėjus tirinėtojaus Chalmerso 
ir jo sandraugų, ant syk ant gar
laivio užpuolė 300 valčių. Užpuo
limą anglijonai atmušė, bet ir jie 
turėjo ne mažas nuotrbtas. Liko
si užmušti: pastorius Chalmers, 
Dr. Thompkins, Johns Walker, 
T. Rathbone ir 11 priėmusių krikš
čionybę čiabuvių. Kunus jų už
puolikai sudraskė ir suvalgė.

II Korespondentas Peterburgo 
laikraščio „Vedomosti”, Amfitea- 
trov, už patalpinimą straipsnio p. 
a. ,,Siberijos kolionizacija", likosi 
ant pusės metų iš Peterburgo į 
Vologdą išgabentas. Mat caro 
valdžios pradeda veisti jau ir tik
rai maskoliškus kankintinius,lietu
viškais jau ne pasiganėdina. Juo 
biauriau valdžios elgiasi, juo ge
riau — greičiau galą sulauks.

II Paryžiui iki šiol buvo dar už
silikęs redemptoristų klioštorius. 
10 d. gegužio vienog ir tas kliošto
rius likosi uždarytas, triobą klioš- 
toriaus užėmė valdžios. Zokonin- 
kai nesipriešino, nors valdžios lau
kė pasipriešinimo ir ant išvijimo iš 
klioštoriaus zokoninkų sutraukė 
policistus ir miesto ugnagesius su 
čirškynėms.

II Berželio mėnesyj šių metų, 
Gedanijoj (Prūsuose) atsibus terp- 
tautiŠkas konkursas išradėjų spi
ritinių liampų, ant kurio užprašytį 
viso svieto išradėjai. Už geriau
sias Įtampos paskirtos trįs dova
nos po 7000 markių ir apart to: to
kių liampų išradėjai apturės pa
gelbą prie išnaudojimo savo išra
dimo.

II Valdžia Šteto Yukatan, vidų- I 
rinėj Amerikoj, padarė sutarti su ‘ 
garlaivių kumpanijoms, pagal ku- ■ 
rią štetas moka kompanijai po 25 
dol. už atgabenimą Čia kiekvienos 
ateivių Šeimynos, norinčios Yuka- 
tane apsigyventi ir užsiimti žem- 
darbyste. šeimvna turi susidėti ma
žiausiai iŠ trijų ypatų.

II Amerikonai, prie darbo ka
sant Panamos kanalą, nori parsi
traukti cbiniečius, kokių neįsilei
džia pas savę. Tuom tarpu ir 
Panamoj yra tiesos nedaleidžian- 
Čios gabenimo chiniečių. Mat 
amerikonai svetur laužo tas pa
čias tiesas, kokias užgina namie- 
je- .

Ii Mieste Giessen, Prūsuose, pa
simirė seniausias Vokietijos uni
versiteto studentas, 50 metų che
mijos studentas Christian Busch. 
Universitete jis išbuvo 66 pusme
čius. Pasimirė nuo žaizdos, ko
kią gavo dvikovoj su kitu studen
tu.

II Per sausio ir vasario mėnesius 
iš Maskolijos išgabeno svetur cu
kraus: į Vokietiją 3056 pudus, į 
Austriją 9800 pūdų, į Turkiją 532- 
969 pudus, į Persiją 121172 pud., 
į Indi jas 13722 pud., į Afganistaną 
2100 pud., į Chinus 32227 pud.

H Londone pasimirė garsus Af
rikos tirinėtojas, buvęs reporteris 
laikraščio ,,New York Herald," 
kuris pirmutins iš baltveidžių perė
jo skersai Afrikos sausžemį, Hen
ry Stanley. Velionis gimęs Angli
joj 1841 m.

U Į Paryžių atėjo žinia, buk 
koksai vyriškis, atėjęs į virtuvę 
kareiviškos akademijos Sofijoj, 
į valgį verdamą besimokinantiems 
įpylė nuodų, norėdamas nunuo- 
dinti 550 akademijos studentų. Jį 
suareštavo.

II Anglijai prigulinčioj salos Bor
neo dalyj pasikėlė čiabuviai vaka
rinių pakrančių. 81 d. kovo jie iš
skerdė 130 vyrų ir moterų, daugu
me chiniškų darbininkų, teiposgį 
tūlą anglijonų skaitlių.

II Mieste Mugden, Mandžurijoj, 
suareštavo japonietį Hirogi už dir
bimą netikrų maskoliškų pinigų. 
Rado pas jį už 100000 rubl. neti
krų maskoliškų popierinių pinigų. 
Už tai Hirogi likosi sušaudytas.

H Austrijos sostapilėj, Vindobo- 
noj, suareštavo 20 ypatų iš aug- 
tesnių luomų; suareštuoti apskųsti 
už dirbimą popierinių pinigų viso
kių kraštų; dirbo jie daugiausiai 
maskoliškus pinigus.

II Anglių kastynėse Torina, Iš
panijoj, užgriuvo kastynių ola ir 
užbėrė visus joje dirbusius darbi
ninkus; tik 10 gyvų darbininkų iš
gelbėjo. Ištraukė iŠ olos 50 ne
gyvų, bet jų yra dar daugiau.

II Paryžiuj, nupuolęs ant siauros 
ulyčios orlaivys kapitono Surcouf 
expliodavo. Ugnis per atidarytą 
langą šoko į vieną gyvenimą, kur 
prie lango stovėjo daug žmonių; 8 
ypatos likosi sunkiai apdegintos.

|| Per pirmus keturis mėnesius 
Prancūzija parsigabeno svetimų 
tavorų už 110666000 mažiau negu 
pernai, išvežė gi savo tavorų už 
>9599600 daugiau negu pernai.

|| Vokietijoj, ant kiekvieno 100- 
000 gyventojų 1898 m. išpuolė 20 
patsžudžių, o 1902 metuose jau 
21,5. 1902 m. patžudysčių buvo 
Vokietijoj 12336.

H Ant Admiralicijos salų čiabu
viai pagavo penkis baltveidžius, 
juos sudraskė ir mėsą suvalgė.

|| Britiškos Columbijos pakran
tėse paskendo laivai „Triumph” 
ir ..Henbrina.’’ Prigėrė ir visi ant
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jų buvę žmonės, taigi 80 euro
piečių ir 40 indijonų.

II 25 d. balandžio, Turkijoj, ne
toli Salonikų,] užgimė kruvinas 
mušis terp bulgarų ir grekonių. 
Mūšyje 20 ypatų likosi užmuštų, 
arba sunkiai pašautų.

II Vokietijos parlamente pasiun
tinys Dr. Aęendt užmanė mušti 
pinigus ne apvalius bet keturkam
pius, kadangi toki daug parankesni 
už apvalius.

Maudynė p ra baliaus Le- 
clec’o.

Pasakojimas Morevero.
Prabaščius Leclec baimingai ap

sidairė .... Aplinkui buvo tyku, 
nieko nematyt. Vieta buvo graži, 
atkampi, su visu atsakė jo mie- 
nams. Mažiukas upelis, {puolan
tis į jūres, apsiaustas buvo uo
loms, ant kurių augo tamsios eg
lės.

Kitoj pusėj užlajos, mėlynoj to
lumoj matyt buvo kalvos Lanse- 
velio. Pro jas, kaipi milžiniški 
drugiai gulinti ant vilnių, paleng
va plaukė valtys. Dar arčiau bal
tavo žėglis mažos valtelės, su ku
ria kas ten gaudė žuvis.

Prabaščius buvo vienas, suvisu 
vienas....

Aplink viešpatavo gili tykumą, 
kurią ardė vien balsas pempių, ar 
Švilpinti balsai kitokių lakiojančių 
giesmininkų.

Drąsiau!... r Kunigas numetė 
sutaną ir atsargiai ją suvyniojo, 
padėjo ant išsikišusios uolos, ku-• 
rią užlieti galėjo pasikėlęs vanduo j 
tik po kokių trijų valandų. Po- 
tam nusiavė Čeverykus su sidabri- ! 
nėms sagtims, kelines iŠ lengvo, i 
pilko audeklo ir pančiakas.... Pa-1 
silikęs vienuose marškiniuose, ku-. 
nigas sargiai užtyrė horizontą ir 
visas aplinkines.

Bet aplinkui nieko nebuvo ma-:

Jis surinka, pasilenkia ir grie
biasi už kojų.... Mergaitė nune
šė ir jo čeverykus ir jis negali pe
reiti per dagiais apžėlusį krantą. 
Ir kaip dar basam užlipti ant aš
trios uolos?

O ji juokiasi vis garsiau ir gar
siau ....

— Paklausykite, kunigėli, aš 
jums atiduosiu drabužius bet ant 
vienos išlygos.

— Ką? Tu man diktuosi išly
gas? Oi tu kirmėlei

Kunigas nežino ką daryti. Su
gniaužęs kumščia, grūmoja mergi
nai.

— Teip kunigėli.... Kam jus 
pasakėtė mano motinai, kad aš 
dar per jauna tekėti už Jono Her- 
mero? Juk aš turiu jau aŠtuonio- 
liką metų kunigėli... Aš galiu...

Kunigas jaučia, kaip jį visą ap
ima drebulys.

— Kaip tu drysti, begede? 
Duok man drabužius! Aš tau 
liepiu!

— Klausykite, kunigėli, aš jums 
juos tuojau atiduosiu, jeigu jus pa
žadėsite mano motinai pasakyti, 
kad leistų manę už Jono.

— Ivonna! aš liepsiu žandarams 
tavę suareštuoti!

Ivonna garsiai pradėjo juoktie- 
si.

— Ar ištikro? Puikiai! Eikite 
juos pašaukti, kunigėli. Cha-cha- 
cha. Na, ar ne geriau butų susi
taikyti be žandarų? Na, argi ne 
galite man duoti pažadėjimo?

Kunigui pradeda būt labai šal
ta, ant galo pasiduoda neišven
giamam.

— Na, tegul teip būva, aš pa
kalbėsiu.

— jus pažadate? Ar Dievasžin?
— Pažadu.... Duok greitai 

mano drabužius ir eik po velnių!
Mergina per pusę nusileidžia 

nuo uolos, bet urnai sustoja.
— Ach, dar užmiršau, kunigėlį. 

Jus turite man dar duoti ir nuodė
mių atleidimą.

Motinoms-
Šiuomi pranešu jums, kad difte- 

rija užsmaugė mano vieną mergi- 
lę ir tai per musų pačių kaltę ir 
tai jau antrą. Pirma mano dukre
lė numirė todėl, kad daktarą pa
šaukiau per vėlai; kita gi numirė 
pertai, kad pašaukiau daktarą to
kį, kuriam ne tiek rūpėjo gelbėji
mas sergančios dukrelės, kiek rin
kimas pinigų. Jis gydė mano 
dukrelę nuo tymų, o kada pamatė, 
kad ji serga difterija, jau gelbėti 
buvo per vėlu. Tegul todėl mo
tinos nepasitiki ant daktaro, bet 
pačios ištiria savo vaikų ligą ir 
geibi (kad motinos galėtų tą pada
ryti, turėtų mokintiesi daktarystos 
kaip ir daktarai ir susipažinti su 
visais vėlesniais pagerinimais. O 
tas yra ne galima. Reikia todėl 
visada šaukti daktarą. Ir difteri- 
-joj ne visada tie pats vaistai geibi. 
Sunkiuose atsitikimuose daktarai 
vartoja skiepijimą; griebtiesi to bu
do nemokančiam gana pavojinga. 
Rd.)

Barbora Pruselaitienė, 
Trenton, N. J.

tyt. -
Ir kunigas gėdingai nusivilko; 

marškinius, atsargiai padėjo po 
apačia sutanos. Paskui apsivilko i 
maudymosi drabužius ir apžiurėjo 
savę. į

Visas jo pavidalas pilnas.raume-! 
ningas, su truputį atsikišusiu pil
vu, pasirodė jam truputį įstabiu,. 
kaipi nepažįstamu....

Prabaščius prisiartino prie ju- 1 
rių... Žibančios nuo saulės ma- Į 
žos vilnys lyžtelėjo basas kojas. 
Brr, kaip Šalta!.... Per kūną 
perbėgo šiurpuliai, lis sustojo, 
bet tuoiany pasidrąsinęs, papurĮė 
galvą, sujdėjo rankas ant krutinės 
ir žengė tolyn.... Veidai jo išsi
pūtė, per lupas veržėsi koksai 
šnypštimas.. .. Ant galo jis įėjo 
į vandenį iki juostai. Pažiūrėjęs 
žemyn, pamatė jūrių dugną, basas 
savo kojas ir ' mažas žuvytes, vė
žiukus slankiojančius žolėse..........
Viens, du, trįs ir kunigas, gulęs į 
vandenį, leidosi plaukti.

Kunigas plaukti mokėjo gerai. 
Jo taukai laikė jį ant jūrių pavir
šiaus kaip kapštį ir reikėjo kru
tinti tik su ranka kad plaukti to
lyn .... Štai jis atsitolinojmt pu
santro Šimto žingsnių nuo krašto. 
Reikia atsilsėti.

Jis ištiesė įlanką, nuleido kojas 
ir atsistojo ant pieskos, nuskendęs 
beveik iki ausų....

Kunigui labai gerai ir dievobai
mingai pakėlė! akis į dangų ir de- 
kavojo apveizdai už suteiktą ge
rą.... Kaip tai gerai, kaip van
duo jį sudrutino! Jis Čia noriai 
pasiliktų ant visados, visą amžį...

Bet negalinia! Viskam turi būt 
galas....' Iš!gero negalima nau- 
dotieši per. daug. Dešimties mi- 
nutų besimaudymo užtenka žmo
gui penkiųdešimčių metų....

Ir prabaščius nuplaukė prie 
kranto. Su gjailesčiu išlipo jis iš 
vandens ir nuėjo į tą vietą, kur su
dėjo savo rubts....

Bet kas tai? Kur jo drabužiai? 
Ne, jis ne paklydo: jis nusirėdė 
čia, šalia tos uolos.... Tą jis ge
rai žino, galėtų prisiegti....

Kunigas žiuti į dešiniąją pusę, 
žiuri į kairiąją... Nieko!.... 
Jis jaučia Šalt| rankose ir kojose. 
Pradeda drebėti ir su baime misli- 
ja, kas bus toliau....

— A-hu! Sveikas prabaštėlį, 
sveikas!.... į

Kruptėlėjęspuo netikėto pasvei
kinimo, kunigas nukreipė akis 
uolos linkui, nuo kurios ėjo bal
sas. Ir ką gi jis pama
tė? Prieš jį? žugštumoj kokių tri
jų sieksnių, šokinėjo ir garsiai juo
kiasi Ivonna Legerek, jauna, gra
ži mergina j<> parapijos, bruzgi 
kaip voverė, Rytra kaip bažnyčios 
žiurkė.

Mergina laiio rankoj jo drabu
žius ir juokiasi, juokiasi be ga
lo.... 4 i

Kunigas baisiai užpyko.
— Ar tau negėda, niekše? Duok 

šian greičiau mano daigtus, o jeigu 
ne, tai aš pasakysiu tavo tėvui, 
o jis tau surengs tokią pirtį,kad....

Bet Ivonna juokiasi dar labiau 
ir nesiskubiną su kunigo drabu
žiais.

—*■ Na, skubinkis, niekše, arba 
aš pats tavę pagausiu ir....

— Gerai labai, prašom!
Kunigas padaro porą žingsnių.
— Oi, ©i!

— Ko dar?

Draugyscziu Reikalai
1O metinis apvalkjfzczioHniM.

I Chicago. Gvardija D. L. K. Vytauto 
turės savo 10-metini apvatksziojima ne
dalioj, 22 gegužio, Freiheit Turner salė
je, 3421 8. Halstod tt. Visos Draugystes 
imaoczios apvaiktzcnojime dalyvuasa 
susirinka in 8tv. Jurgio bažnytine sale 
ant 1 valandos po pietų ir istesia pilnoje 
parodoje m a ražuos in apvaikstcziojimo 
sale,kur bus laikytos kalbos, dekliamaci- 
jos dainos ir tt. Užprasto visu draugys- 

; ežiu nedaryti toje dienoje balių ue teat-
■ ru, bet, jei galima, pribūti ant musu ias-
■ kilmingo apvaikazczlojimo.

Komitetas.
Bhsville, N. J. Dr-te Szv. Petro tu- 

res savo I ma metini pikninka nedelioj, 
’ 29 gegužio, Queen Co. darže, L. I. kerte 
Grand ir Garnsaon ui. Prasidės 2 vai. 
no pietų. Inženga vyrams 25c , mote- 

] rims 15c. Didelis gražus daržas, geri
Ūkai pasivailuzczioU, didele nokiama

— Teip, teip! Jus turite dar! 
man atleisti šitą Šposą, už kurį aš 1 
iš širdies gailiuosi.... Sutikę ant' 
to, jus jau nedrysite apie mano ]
darbą papasakoti tėvui___

Kunigas nekantriai trepsi su ko
joms. Jis mesuoja su rankoms ir 
ką ten bamba.

— Gerai, gerai.... Atleidžiu 
tau nuodėmės tu velnio lėle.... 
Atsargiau! ne sutrink man laikro
džio!. ...

Kunigui klega dantys nuo šal
čio. Ivonna atsargiai nulipo nuo 

npusT atfis Y 
Talį, padeda dešimtį žingsnių nuo 
kunigo jo drabužius. Tuo jaus po- 
tam ji pašoka kaip ožka ir greitai 
pabėga.

Pasilikęs vienas ant kranto, ku
nigas greitai apsirėdo, drebėda
mas ir puldamas.... jis labai nu
siminęs ir su gailesčiu mislija apie 
dorišką nupuolimą vaikų dvide
šimto amžiaus....

Bet greitai apsirėdęs, jis nusira
mina ir juokas pasirodo ant jo pa
našaus į mėnulį veido prie mislies, 
kaip ateinančią nedėlios dieną, ant 
pietų pas vyskupą, visi susirinkę 
juoksis, klausydami pasakojimo 
apie Šitą atsitikimą.

Vietines Žinios.
— Pereituose metuose, ant už

laikymo miesto policijos išleista 
2492488.07, pareikalauta gi ant to 
>3750659.27. Taigi užlaikymas 
policijos, kaip matyt, gyvento
jams kaštuoja daugiau, negu ji gy
ventojams atgabena naudos. Lai
ke tarnaujančių ant štritkarių štrai- 
kų policija sergėjo pietinėj miesto 
dalyj stritkarius kompanijos,o šiau
rinėj miesto dalyj vagiliai drąsiai 
užpuldinėjo ant gyventojų ne tik 
einančių ulyČioms.bet ir ant jų na-
mų.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 531 ypata, kuriame tai 
skaitliuje buvo 310 vyriškių ir 226 
moterįs; vaikų iki 5 metų amžiaus 
pasimirė 108, senelių virš 60 me
tų 118. Daugiausiai mirčių buvo 
□uo plaučių uždegimo, ues 122, 
ouo džiovos 60, patžudysčių 9, už- 
mušystų 31.

— Pereitos subatos vakarą Chi- 
cagos Susivienyjimo Liet. Amer. 
kuopa tuiėjo balių ant surinkimo 
pinigų kelionei delegato ant sei
mo. Žmonių susirinko diktas bū
relis. Pelno buvo per 50 dol. 
Delegatu išrinko p. Petrą Jonaitį.

— BoksteEmanuel babtistų baž
nyčios, ant kertės 23 ir Michigan 
av., pereitos nedėlios dieną pasi
korė bažnyčios stogo dengėjas 
William Johnston, neseniai atka
kęs į Chicagą iŠ Pittsburgo. 'Ma
tyt jis buvo ne pilno proto.

— Tuščioje krautuvėj pn. 11 
Roscoe st. pereitos nedėlios dieną 
rado ne gyvą 24 metų vėžeją Povi
lą Hecker. Jis toje krautuvėj gy
veno nuo kelių sanvaičių.

— Springfielde atsibuvo visų 
vokiškų katalikų 12 susirinkimas. 
Vien iš Chicagos pribuvo 250 dele
gatų. Apie svarbesnius nutari
mus ant to susivažiavimo nieko ne 
girdėt.

platforma ir rialui kaa pikninkama rei
kalinga yra parenzta kuogeriauaiai. 
Grand et. Metropaliun avė ir Flaahing 
ar. karai isz Ne v Yorko daveža iki pat 
parkui, Croesbown Lorimer ir G ra h am
av. duoda traaaportua ant Grand rt. ir 
Metropolitan av. Viaua lietuvius ir lie
tuvaites uirdingai kvioezia atsilankyti.

(5—20) Komitetas.
Chicaga Dr-te Panų bzv. Marijos P. 
Rai. turės savo treczia rožini balių ne
delioj, 23 spaliu, 1904 m Freiheit Tur
ner salėja, 3417 S. Halsted st. Talpai 
turės ketvirta balių nedelioj 26 vasario, 
1905 m. toje paeitoje salėj. Todėl mel- 

! džia visu kitu draugyscziu ir Kliubu ne
dariu to«£dienose balių na teatru, idant 
*^Wt!uems neužkenktusaeme
(5—M) Dr te Panų Szv. M. P. R.

Temykit Lietuviai!
U ta minkė 10 d. gegužio atsidarė nau

ja antra serija lietuviszkos Spulkos ant 
West Sidea Mitingai atsibuna kas utar- 
ninko vakara. Apvaizdos Dievo parapi
jos saleje, Union ir 18 u). 7:30 vai. vaka
re. Taigi lietuviai norinti užsiezediti 
pinigus, gali ant kiekvieno susirinki
mo prisiraszyti, o teipgi norinti pasilik
ti savininkais prapereziu, ateikit ir uisi- 
raszikite nes atėjus laikui galima gauti 
skolinti pinigus ant prapereziu ant labai 
lengvu iszlygu. Su guodone,

(5—27) Spulkos Komitetas.
Balius, Balius.

West Lynn, Mass. Dr-te Szv. Kazi
miero (77 kuopa 8. L. Am.) turės savo 
balių su prakalboms su baloj, 28 ’d. ge
gužio, svetainėje Odd Fellows, 191 North 
Common st. Prasidės 6 vai. po pietų. 
Inženga moterims dykai, vyrams 35c. 
Utkvieczra visas aplinkiniu miesteliu 
Draugystes ir visus lietuvius ir lietuvai- 
ves kuoskailingiausisi susirinkti ir pasi
linksminti.

Komitetas.
Elizabeth, N. J. Draugyste Szv. Ka

zimiero turės savo dideli metini piknin
ka panedelyj, 30 gegužio (Deooration 
Day) ant Ellers Union Grove, 817 Eliza
beth avė. Visua aplinkinius lietuvius ir 
lietuvaites užkvieczia susirinkti aut to 
gražaus pasilinksminimo. Tiekietas vy
rams 25c., moterims ir merginoms dy
kai. (5—27) .

Komitetas.

„AUSZRO8” Or-tes fondae, 
beMiniokinancziai lietuvtazkai 

jaunuomenei.
Buvo........... .1389.71

Isz Hartford, Ct.: V. Alszevzkis, 
J. Czep&ius, J. Tūlis, A. Menke- 
liunu, B. Buprzvckzs, V. Lauri
naitis, V. Macziulis, J. Macziulis,
M. Broezauckas, J. Parodais ir J.
Klimas, po 25c; V. Beczas 20c; J. 
Visztardas, A. Kolonis, S. Mockus 
ir J. Valaviczius po 10c. — Viso 
•3.35. Kaukiatiniams tl d?. Aust
rai ...........................................................1.68

Isz Minarsvilles, Pa. per Mare 
Tampauckiene: Ona Kuszlikiaae 
ir Pran. Kuzzlikas po *1.00; K. 
Juodanukis ir A. Milasrauckas po 
50 A. Pūkas, A. Pūkas, J. Kuzzli
kas ir M. T. po 25c Viso >4.00. 
Isz to kankintiaiams 12 00, ,,Ausz- 
rai”......................................................... 3-00

Isz Vilkes Barre, Pa: A. Baczin- 
skas50c;V. Tamuleviczia, Morta 
Kizeliene, E. V.Baziiius, S. Rugie
nius, Jieva Sznipiene, J. Adom i- 
naa, J. Tumosa, K. Kitelis, Aat. 
Kavaliauckieae ir Fr. Kavaiiauc- 
kas po 25o; C. Blockieae 20c: Ant. 
Sznipa* 15c; M. Kasparas; Vit. Ra
tili uz, J. Blockit, Zabel. Stnipiute 
ir Ona Stnipiute po 10c. Viso 23. 
85. Paeito katilai 5e; kankinti- 
niams 11.90; Austrai...........................100

Isz 8o. Boston, Mass: Jon. Tu- 
rauckas 65c; A. Gumauckas 63c;
N. Gedrolius 26c; A. Kmitas, J.
Raulinaitis, P. Gaižiais, J. Žvai
rai lis po 25c; J. Malilionit, K.Am- 
brotas. J. Turauckas, V. Tacziu- 
lauckas, A. Augustaitis, A.V^uc- 
kas, J. Klimas, F. Maiksttenas ir 
6l. Plekavictia po 10c; surinkta 
per vestuves pas J. Stimku 11.25 
Viso labo........... .......................  •

•396.79
IssmOketa.

Stipend. J. Gra. 84 mk.
Ižde liekasi......... »378 33

Aukos kankintinianin 
Isz Hartford, Cu .. ............. • • • •
Iss Mioersvillea, Pa...................
lai Wilkee Barre. Pa... •

..□67
100

...1.90
•38.37
•43 94



RajiftBKkefimai.
Pajieezkau Vinco Saukia, 5 pėdu ir 4 

Soliu augestaa, geltonu plauku* ir uau, 
stsezio* krutinės, apatine lupa perkirsta, 
3 metai gyveno Cumboia, Pa. Paeina 
įsa Suvalkų gub., Marijampolės, pav., 
Plutisakio pa ra p Kaa ji kur ’užtamys 
ir duos man iine gaus *25.00 nagradoe. 
Duokite žine ant adreso:

Joe Urbon,
Box 7, Hartahome. Ind. Ter,

(»—3)
*■ Pajieazkau savo draugo: Antano Duo

bos, isz kaimo Babaliazkiu, Kriuku gm., 
Bu valke gub., gyveno Brooklyn, N. Y. 
Jis pats arkas kita* teiksis duoti žine 
ant adreso;

John Guiskia, 
Bos 62, TariffviŪe, Conn.

PajiesZkau savo dėdžių: Ignaco ir Vin
cento Sakiavicaiu, Kauno gub., BaiauHu 

* pav., Passeszuvio parap., kaimo Kalan- į 
ežiu, iria metai atgal gyveno Chicago. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine : 
ant adresd:

Jonas Filipauakis, 
Box 62, Tariffville, Conn*

Pajieazkau savo draugu:''Kazimiero 
Pantelio, Jono Talocikos, Kazimiero.Re- 
ciuno, Antano Tatiloa, Kamiero Pranai- 
ožio, Kauno gub., Raseinių pav., Skers- i 
nemunes parap. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant'adreeo:

Jos Pinkevicz, 
Box 171, Eloo, Pa.

Pajieszkaa savo brolio, "Adolfo Beria* 
sziaus, Kauno gub., Telaziu pav.. Kalva* 
rijos parap., kaimo Rutineno, tris metai 
atgal gyveno Chicago, Iii. Jis pate ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant’adreso:

Kazimiera Mažeikiene, (6—10) 
639 E. 12th sL, New York.

Pajieszkau savo draugo, Antano Racx- 
kaūslHo, Gadunavo par.. Kauno gub., 
gyveno Chicago, Iii. Jis pats£ar kas k i- > 
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Jonas Gausias, 
1978 W. Lake st., Chicago, III. i

Pajieszkau savo draugo ir drauges: 
Antano Juszkaiozio, ir Marcelės Dovi- 
daieziutes, vienas tris metas, o kitas dar 
neseniai Amerikoj,kaimo Bukteliu.Nau- 
miesesio parap., Buvalku gub. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant ad
reso:

Naujausios Knygos.
80 Gyvenimo satl ii altuonlu

sekanėlugr* iiteveiklnlmaa;
— Vagis;— tvea raikai; —
Paparčio žte ra; — Signalas;
— Keleivis. peši. W . 10c

44š Pasakos rilkų Vslių b*l
Velnių, sūri 
puslap , Ct 
telpa keli 
(dangui. £y 
ketera, apte 
dinimasl ir 
kalboje kok 
pagal kauni' 
anvslkteCiu 
su lietuviu k 
ir tt. Kas n 
siperka tie 1 
Apdaryto* ..

70 Ltetuvteki 
rinko L>r. J. 
n>. pusi. IMI. 
kingu ir ilni 
turės, tam g< 
truks. Prek 
Apdaryta...

71 LtetuvUDroi 
rinko Dr. J. 
pusi. sau. T 
juokingu pai 
toj* ir klaus] 
Apdaryta ...

U-l Ponas Ir B 
Apysakaite I 
Įteku kaimte 

t Sinti su burti
Įteku kalmtei

sakė. Antra
IAB pusi. 83.

210 Ded* atn 
Pagal lenktel 
a o, UL IAB 

is kartu* 1 
terburge. M: 
valdėios cet 
Lietuva persi 
siuntimo ned 

Gerinus ve

kuygute teip 
cenzūros dale 

Šlama............
381 Žile golrc 

viename akte 
Chicago. IU. 
kaip ir No. SI 
•ta ir todėl gi 

! 007 Gamtos įsi 
A. Bacerlčia, 
IU. 1MB. pusi 

i veiksieliu: gy 
džiu ir akme!

f»«H> Svieto put 
Chtcač*. III., 
noti ksda bu* 
Iia knygele..

0OM Gamine pi 
gal Hitu*ra > 
pusi. S». 8v 
•u daugybe 
kitokiu prieti 
pajiegu..

eaoEthn^gij 

Chicago. in. 1 
šia mokai teka 
te* smogiu ve 
čia. visu Sem< 
llu žmouis ir

Ilona* Ūsas.
1324 Graod st.. Hoboken, N. J*

psnaėus. Ra 
ves žmogų au 
pažvelgus į tt 
me dideli nev 
ju yra pana 
pilnai pažinti 
Šia knyga P
Apdaryta grasiuose ir 
ruošė................ . ......

775475424982654392

giltine, mara. 
rainius, ‘u vai- 
aSytos < klote

ral dzuku kalba 
akas, tegul nu- 
pdar... Ste.OO \77....»w.0o 
os. Dalis I. Su- 
cago. IU.. 190*

u niekados ne- 
.............81 0O 
.......... Stf.OO 

. Dalis IT. Su- 
mgo, III. 19U8 
, slngeKUiu ir 
įiekvtena skai- 
............81 0<> 
...........84 OO 

1 1904 pu*l m. 
senimo m**ko- 
inflam susipa- 
eiiinio nia.Ko- 
si t y to ja Jausti 
'uemis.... ISo 
r moralteks pa- 

Chicago. I1L 
..................O0o 
viename akte. 
• M. P-is. ChL 
omedija buvo 
lraugy»te* Pe- 
i maskol likos 
j* galima ir į

u»L 48. šita 
ra Maskohjo* 
.ietuvoa siun 
.................10c

tuteise M. P-te, 
knygute teip 

mauro, dalei- 
iunflama. lOc 
Bert, verte Dr. 

o*.'* Chicago, 
daugeliu po

li. amoniu, mė
li ir supranla- 
ypaf tuo* da- 
ai šiuri. bei ju 
.................rsoc 
rte Pt.Siūleli*, 
as nori dasiii- 
gui perskaito 
.................. lOo 
i naudoti*. Pa- 
icago. III. 1904

............. .OOo 
tente* tautas 
.rate šernas.
i tai ivarbiau- 
musu pauu-

r»J<> ju kilmes 
ruimą ir sbel- 
kslu matysit* 
i, tolu visa* 
į beidilones 
„Sutvėrė Die-

Vsrgamistra isz seno krajsu*. turintis 
gera mokslą ir praktika, mokantis gra- 
jyti aut visokiu instrumentu ir galintis ViteidoTUMBbF<"| 
gerai sutaisyti bažnytini chorą pajieazko 
vietos ui vargamistr*. Reikalaujanti 
gero varfamistros malones adresuoti:

Antanas Szymonovskis,
720 S. Canal st.. Chicago, Iii.

(5-27)

Vsrgamistra nesenei atvažiavęs isz 
Lietuvos, Kauno gub., galintis vesti cho
rą snt 4. balsu pajieszko vietos. Reika
laujanti .malones adresuoti:

John Bastei kis,
Box 2, Ezport, Pa.

Reikalanja 500 darbininku prie viso
kiu darbu miestuose ir ant farmu, prie 
akmenų apdirbimo, prie tartoku, prie 
geležinkeliu, m anglių mainas, mecha-

w kurie it 
Kas nori 

perskaito 
ISJ.OO

•no ant tente*’ Pante* S.
— .—.— .. — — pusi 47. Chicag >. III. 
Knygute a plato via* Smagaus gyvenimą ant 
Sėmės nuo pat Jo stairadimo iki pasiek imu ei- 
vilisacijo*. 26 paveikslėliai parodo senove* 
tmoniu vartotus akmeninius tarankius, na
mus ir tt.................................................................loc

, Lhicago. I1L, 1901 pusi 40. Si knygele ap
rėžo kokios kada kates būro, kai buvo ju 
prteiasf i*, kiek Jos kaitavo, klek btede* žmo
nėm* padare ir daro, ir kas į Jas žmonija stū
mė........................................................................lOo

971 Užmušimas earo Ateksandro II. Para te Jo 
nes Gražys. Hleido Susiv. Liet. Laisv. Chl- 
cago. III.. 19tB. pusi. 38. Knygute apraėo ki
limą tr lankstymas! revoliueijiiko judėjimo 
Rcsijoj. kova su carizmu ir. kaipo pasekme 
toa kovo*, užmušima minėtojo caro.. 15c

132«Žodynas Iteturtekalangltekos kalba. Su tai 
se Antanas Lalis. Chicago. IU.. IDOS, pusi. 
ŽBO. Yra tai pirmoji dalu Iteturtekai angltė- 
ko žodyno. (Antroji dalis, aogltekai-ltetuviž- 
ka dar spaudoje'. Yra tai didžiausias ir ge
riausias žodynas te visa lygtlol teleista lietu- 
viskei-anglisku žodynu. Rasite jame visas 
Išetavilkus žodžius išguldytus anglį tikote kal
boje. kiekvienas žodis pasenki lutas kurti-

teru prie koteliu, restauracijų ir tt.
J. Luca* agentas, Room 18.

167 Wa*hington st., Chicago, III.
Branch Office, 3311 S.Halsted st.

!5—27)

Pate m ije tautiecziai kur gera vieta 
ant uždėjimo kriaucziszko szapo teiksis 
praneszti, o už tinkama vieta gaus na- 
grada. Adresas tolu:

P. Brunzona,
* Buckley, Wash.

Pigiai
lietuviu 
jau nuo 
iszvažiuoja in Europa. Atsiazaukite pas:

Jo* Kazlauskt,
702 S. Canal st., Chicago, III.

(5-»)

Ant pardavimo gera grocerne ir ba- 
czerne lietuviu apgyventoje vietoje. No
rintis gali pirkti ir su namu.

Adresuokite:
Mike Asevicz,

R. F. D. 11, Joliet, 111.
(5-27)

Pigiai ant pardkvimo geras saliuna* 
lietuviu apgyventoje vietoje, arti dide
liu fabriku. Priežastis pardavimo liga. 
Ataiszankite pas

J. Kantautą,
25th and Bellwood st., Melrose Park, IIL

Pigiat ant pardavimo pirmoj kliasoa 
saliunas, su visais rakandais lietuviu 
apgyvento) vietoj arti Szv. Jurgio bai- 
nyczios. Biznis geras. Parsiduoda isz 
priežasties savininko ligos.

Jonas Yovaiszas,
3312 P. Halsted st. prie 33 ulyczios,

Chicago, 11L

ant pardavimo gera buczsrne 
apgyventoje vietoje. Biznis 
seniai uždirbtas. Savininkas

1529 Ssiapus ir anapus grabo. Parasze 
J. Geruti* Chicago, 1903, pusi. 185. 
Moklink*! dvasiszki gamtos tyrinė
jimai.... .........................  75c
Apdaryta. ............. *1.00

1524 Pragaro gelme*. Parasze Bi. Til
žėje 1904, pusi. 88. Szi knygele ap- 
raszo kaip vienas žmogus, pasigavę* 
ve Ine priverta ji vesti žmogų in pek
la ir aprodyti jam viską kas pekloje 
dedasi,koki ton žmopee po smert pa
kliūva ir kaip iie ten yra kankina
mi. Ka minėtas žmogus peklioje 
meta, saloje knygelėje viską apsa
ko. Preke knygute*............... 15c

Kalendorius 1904 metam* 154 pusi., yra 
didžiausias ir geriausia* kalendorius 
su daugeliu moksliaskustraipsniu ir 
visokiu kitu svarbiu žinių..  .25c

Ka* užsimokės ui „Lietuva” viso melo 
prenumerata *2 00 gaus szita kalendorių 
dovanu.

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knyoklk, .

Pavesta Lietuve* Katalikiškai JaunucmėneL
Knygslss misis Poslapiu 140, stotis H colis.

Maiimtia, fra^iatuia ir •magiauiia 
maU<tknr<ji nritit Sožayi'ioa. UUiot. mii- 
par^i ir tuplitacijot Io4y-
aižžoi ir H'turiJkal Tvri i taus rrUalingai 
MS/doz ir tainuior^Į irip kaip <UdtU knp- 
ga. Balta plofta j/esu popitra. Čia gra jot 
patrikaUliai irprM*:

LAWRENCE 
Antanas zvingilaa,

UNION CITY, 
D. F. EI malti*,

SCRANTON. 
Joaeph Petrikis,

MARŠ.

OONN.

PA.
1314 Ros* Avė.

MAHANOY CITY. PA.
A. B. Strimaitis, 138 W. Spruce Street į 

CLEVELAND, OH1O.
J. P. Orite, 273 Jeffenon st

No S. Mažas Aukšto Altorius, spdsta bal
tais slonlaus knateliais, su 8 mml*11 ka
liais. aksomo nugara, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bteutesate. su kaba, 
aukslaU kresnai - ....................11-50

k nnnffliuiBiiEiM 
s

Į ARMONIKAS Ir LAIKRODŽIUS psržuodsm 
PITT8TON, PA. *iž numažintų prekę, dėl Aite laikraščio įkalty-

Jurgis Kaaakeericaia, 1150 Wyomlng. Jo *. Buk atsargu* pirgdamas laikrodėlį nuo 
HRI00ETON OI.ASOOW. Uiteil fa MH'

80OTLAND. I Jeigu dar neturi miano kataliogo, ta!
K Katauskaa, 24 Pentland Pi. rašyk šendien prisiųsdstnas savo adresg

ir už 2 et. markę, o ntęs prisiusime gra-

Kur gali gauti „Lietuvą”
Instrumentų ir laikrodėlių prekę*. ; 

Adresuokite teip: i

Paveikslas naujo Popiežiaus PIUSZO X.
miera 18x24 coliu.

No.1901.
Juodi, kieti, drūti au

dimo apdarai, terodo kaip 
• kuriniai, graiųs tespaustl 
temargtnimal. lapų kraital 
raudoni. Prekt.......AOo

No.1902.
Juodi, kloti, drūti au

dimo apdarai, terodo lyg 
•kuriniai, graiųs tespaiuti 
Jmarglnimai. auksuotas 
kryiutis ant tono, auksuo
ti lapt, kratini. Preki SOc

No.1903.
Juodo. frsneu t teitos 

akuretes kieti lygu* »(*te- '

tai bugotej raudonai auk
suoti. rundlul kampai.

No. 1904.
Jmdos franciu teko* ly

gio* sknretea. minkitai te- 
timlti apdarai, kampai te

nal hagotal auksinti lapų 
kratini, madini kampai.

PrvkdSl W

No. 1905.
’ Balui* skiuvlė* kieti

•įmušti temarginimai. auk
suoti lapų kraitei.

rieki SOc !

No. 1906.
Balto* skarelė, minkš

tai iikinteti apdarai, per a-

o n Matas Aukso Altorius, baltososlla- 
1 leidos apdarai, teskilusio, kwtetkos.su 
kaulins kabute. aukai s u krasstal... M1 0O

„Lietuvos” redakcija turi savo agrn-- 
tus Broklyne, Philadelphijoj, Baltimo- 
reje, Kevranee ir Bhenandoah

Betai agentu adresai.
E. Froomea, 73 Grand st. 

Broo|(lyn, N. Y.
J. Gudavicze, 3104 Richmond, Bt. 

Philadelphia, Pa.
Wm. J Morron,

8. E. Cor. Sharp A Camden st*. 
Baltimore, Md.

Jo* Valuka*. 306 W Onei st, 
Shenandoeh, Pa.

Frank Belsky,
5*0 N. Burr Bt., Kew*neo,

Pas asiluos agentus gausite „Lietuva* 
už 5c. kas subata.

2108 *e. Halsted *L CHICAGO, ILL.

O kas ežia?
Ar nori knygos, kokios , dar lietuvisz- 

koje kalboje nebuvo, isz kurios ne vie
nas gali pasinaudoti: 1) Maižieszlaus Į 
mokslas, kurs pamokta daryt visokius;

Yra labai izražug j>a 
veikslas, ant kurio ma
tosi naujas jiopiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai raudoul, o 
a bruto dugnas tamsiai 
žalias. MeafiaaKytai 
gražus pa veikalas.'

PREKE 50 centų
Gaunamas ..Lietuvos" 
redakcijoj. Adresas:

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

Chicago, III.

kaulinami. k s bu tomis, auksinu ki

Pinigu. »iu»klte ant sdrsso:

Chieaao. IU

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y. 

Jonas Naujokas, 330 Broome st.
A. Leuiemkis. 144 E. H o u* to n Si.

So. BOSTON, MA88.
Nikod. Gendrolis. 110 Bow*n Street

NEVVARK, N. J.
V. Ambrazevicsia. 180 Fttrry st. 
A S tanelis, 281 Morris Avenue

BROOKLYN. N Y. 
Stanislovas Rlnkevriczius, 73Grand st. 

Balcziunas 256 Grand st.

ELIZABETH. N. J. 
Sirnon Mack 213 First Bt.

8HENANDOAH. PA 
Andrius Macai*. 133 8. Main si.

WATERBURY. CUNN.
Jonas Taraila, 844 Bank st.

WE8TVILLE. ILL.
V. 8. Kreivėnas.

E.ST. LOUIS, JLL.
J. J. Ražokas. 471 Collinsville Avė.

NEW BRITA1N. OONN.
Motiejus Mažeika, 57 Whilman su 
M. J. Che ponis, 73 Jubilee Bt.,

K

III.

Lietuviazkii Ranka.
(Uždėta 1888 mele )

SiunczUm pinigu* greitai ir saugiai in 
visas dali* svieto. Parduodame Laiva
korte* ant greieziausiu laivu. Paeito 
Bu. No. 8.

212 First SL,
8. Mack.

Elizabelh, N. J

1 a b a i
pa* ji galima atai- 
vedyti, nes ji* turi

varska alų, gardžia 
runka oczisicsena 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o isssigeru* gauni žmogus 
Cik u užkandi kiekviena diena, tai jau 
.įsu su tamista kalbeli negaliu. Lik 

sveikas turiu skubintis. Pne to jis turi 
puikia sale dėl veaeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocsiu 
susikalbau angį:sakai. Ateikite pas ma
ne, o tas Jum patarnnuaiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoae. Atvažiavę 
isz kilu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
8321 Aubtint av., Chica<o, Hl.

(Tarpe 33-ioa ui. Ir 33-io PI.) 
Telephooa* Root 21.

J. A. BRAZIS,
525 Collinsrille av.. E. Si. Louis, III.
LietusInzkaM l>ru|Msnu BvtoraM.

Laikau geriausio oeiklo atatee ir per-

tartoikai. teak;.akal ir sarUsakal. M.ldsi* 
gnodotlau lietusi* *1*1 U ir ptrku pas Itetavt.

l«M»'
MARIA DOWIATT

tas ir inspet sau ar kitasn laime ar ne
laime. Abidvi knygos kvituoja *1.00.1 
Adr.u°',ll: Anm j S 723 W. J8th 8treeL

PO.Bo.lK* W.L.rb.„,Con.. I

■ Kedelloms tiktai buo tetos iki 10-tel ryto.

Kauno gub. džauliu p*wieto.

Teleionaa: Morgan 1382. 
Teiefonuot galima iss kiekwienos 

aptieko*.

Lietomiszkai-Raska Aptieki
257 liauover »Į. 257

Boston, Mrss.
Turime pilnai aptlekdriszku tavoru 

kaip krajevu teip ir užrpbažiniu. Ap
linkoje visados randasi daktaraa, kurs 
duoda rodą v įso k lase Ugose be jokios 
mokesties.

ų grasiai iaamargin
l. tiarai laika laiko.

rudelio

latkrod.il kkkruaai

Ant 17 Almenu
RadroddLaikroaeiis

Patcptuotas rsgulteto-

.urunraul. Jei

laikrodėli

Ezcelslor Vadeli Hoase,
<MWŠ Lee* Bldg., ChU-ago III.

DOVANAI VISIEM
SERGANTIEM 

KOL NEBUS ISZGYDYTI, 

Garsus Elektros DIRŽAS 

„GIANT”
ELEKTRA YRA GYVASTIS! V ienų vaistų neužtenka, 

ne* orgsnumf liga nusilpnina, ir vaistai negali sugrjžiuti tos pajiegos, ku
rios jis neteko per chronišką arba sunki} lig* Štai delko daugelis žmonių 
vartoja vaistus per ilgus metus be jokios naudojo kili išgydyti tik vaistais, 
kada jau tiki kad yra visiškai sveiki, urnai atkrinta į senajf ligą prie men
kiausios progos.

ELEKTRIŠKAI - VAISTUKAS GYDYMAS (su elektra ir vaistais) yra 
vienatinis gydymas kursai i 6 gydo be abejones į galimai trumpiausia 
iaikj VISAS UŽSIKENEJUKIAB IR NAUJAS LIGAS. Parodymui, kad 
teip yra. mes VISIEMS sergantiems, kurie tik pas mus atsišaukia, siunčia
me DOVANAI, kol jie pasveiks, savo garsų elektrišk} dirt} GIANT.

Kosulys, silpnumas, reumatizmas, silpnumas vidurių, dusulys, ligos pilvo, 
kepenų,-plaučių, pūsles ir širdies, nečysturnas kraujo, nerviškos ligos, ne
galėjimas, nevaisingumas, uždegimai, karštligės, slinkimas plaukų, gono- 
rhea, skauduliai, sifilis, niežėjimas, neregurliariškos mėnesinės, malaria, ir 
t. t. VLs TIEK KOKIA LIGA NEBEBŪTŲ, ateik ir tegul uve peržiūri 
mus specijsiistai, arba jei esi toli, parašyk gerai išaiškindamas savo lig}.

Rašyk pas:

New York Spccialty Co.,
52 W. 18-th St, Room 24, NEW YORK, N. Y.

MES GVARANTUOJAME KAD IŠGYDYSIME.
PRIĖMIMO vaiaMes kasdien nee II iki I, Sebateens nuo 10 iki I.

G. M. DANUS.
Lietuviszkas Kri auczius
160 Cuilport Are.. CUciAo, UI.

Tarp Halsted st. ir Union Avė.

A pat ei i uotas Dr* •

J ? L','n‘l lr I'IVISI
- ^^1 Tur u <laugtU-Itn-

I ■. MHL. n ių g> I u m bi ų ant
j w»-3i i'aMrinkuno Vis* i
i ... M sa'o darbį gvaran-

k h Mkai?
10 tuzinu su spakaitymal* gražiu nau

jo fatuaku grumatoms popisru pas ma- 
lO* nal I» ■ n ..a.ia S, ,*•■■■* 1 -

ne yra gaunam* ut *l.UV. Gert vargo
nai kaip nauji verto* *90.00 perduodu 
ui *35.00. Adreeuokit:

Jurgi* Baronas,
70 »th *L, 8. B. Plttsburg. Pa. <

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve.
rietis priguli. Knyga 6x9 colius didumo, 

tuose gražaus melvno audina *---------
nugaros išspausta sidabrinei 
titulas...........................................

10SI Paslapty* Magijos bei Spiritizmo Iviesoje 
mokslo. Pagal svetimus baltinius lenktekai 
sutaisė F. J., lietuvtekai verte J/Laukis. Cbi- 
cago. UL. 191*. pusi. SO. Yra tai teatek i al
ma* monu darymo. Dabar jau su monu kny
gomis nieks lietuviu ntprlgandlet*. ne* nusi
pirkę iia knyga atrasite joje visa* monu ir 
burtu paslaptis ir jas suprasite, ne* atekiai 
aprūkytos ir paveikslai* parodytos visos slap
tybes ir budai ju darymo.......................0Oc

65 Kerelius Apysaka. Dievas ir-Kara
liai, Evaldo pasaka įsileido L 8. 
D. P. Londone, 1903, pusi. 16... 10c 

071 Lietu viszkoe Pasako* Y vairios. Da
lis III. Surinko D-ras J. Basanavi- 
cziua. Chicago, 111. 1904 m. Czia 
talpa 202 labai gražiu ir juokingu 
paseku. Kas nori gražiu ir juokin
gu pasakų, tegul nusiperka viena 
kuria isz virsz paminėtu 3 knygų I, 
U ar III dali, o ture* per visa savo 
amžių neiazsemema pasakų skarba. 
Kožna dalis arba knyga po. *1.50
Apdaryta. ....................................*1.75

X71 Lietuviu aszaros. tris vaizdeliai isz 
Lietuvos gyvenimo. Tilžėje 190B, 
pusi. 23. Labai graži pasakaite.. 10c 

i Prie dvaro. Parasze Žemaite. Til
žėje 1903, pusi. 47. Graži pasaka.20c

I Vaidyla, originaliszka novele. Gra
ži apysaka apie senove* lietuvius, 
stabmeldiszkus kunigus ir ju die
vus .'............................  15c
Sofoklis Antigona. Tragedija te

atrui. Tilžėje 1903, pusi. 39....30c 
i Davatkų Gadzin^oe ir szeip links

mos dainos, surengė Liepukas^ Ant- 
' ra laida. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Gražio* ir labai juokingos dainos. 15c

' Eiles PranciszkausJVaiczaiuzio (Se- 
kupasakoe). įsileido T. M. D. Ply- 
mouth. Pa. 1903, puti. 165. Czia 
talpa su virsz 100 labai gražiu dai
nų....................................................50c

i Girtuokliu Gsdzinkos ir kitos apie 
girtuoklyste dainos. Surengs Pa- 
mazginietia. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Labai juokingos dainos................15c

I Dvideszimtmetines „Auszrus” su 
kaktuves, Tilžėje 1903, pusi. 62. Is
torija inkurimo ir gyvenimo laik- 
raszczio „Auszros” iszeidinejusios 
Prusnose nuo 1883 m..................40c
Tautiszkas atgijimas Lietuviu ir 

kitu jaunu tautu. Atminėsią! 
20 metiniu „Auszros” sukaktuviu, 
Tilžėj. 1903, pusi. 40. Istorijai laik- 
raszczio „Auszros”, kilimo ir atgiji
mo Rusinu, Czeku, Silezijos lenku. 
Bulgaru, Gruzinu ir Makedonie- 
cziu................................................... 20c

I Isz musu nraeiles. Parasze Jonas 
Gražys. įsileido L. 8. D. P. Londo
ne 1903, pusi. 16............................10c
Varžytines, ka jos duoda kapitalis
tam*. darbininkams, ir kaip jas rei
kia panaikinti. įsileido Liet. Soc.D. 
Partijos London, 1903, pusl.16. ..10c 
Valdžios pilvas. Parasze Jonas Gra
žys. . Iszleido L. S. D. Partija. Lon
done, 1903, pusi. 16.......................... 10c
Paslėpęs vilko nasrus rodo lapes uo
dega. Iszleido L. 8. D. P. Londo
ne. 1903, pusi. 7................................5c

1042 Ka* ir kiek gali pirkti žemes Lietu
voje. Tilžėje 1903, pusi. 33. 10c

1080 Tiesos gaspadoriu ir samdininku 
Lietuvoje. Dalis I. Tilžėje 1903, 
pusi. 11.....  10c

1050 Miszku, lauku, sodu, daržu eibes ir 
bausmes už jas.. Tilžėje 1903, pusi. 
32. Naudinga Knygele ukiuin- 
kams ..................................10c

1255 Kalbamokslis lietuviszkos kalbos 
(tai yra gramatika). Iszleista per 
L. L. Spauda E. Jagomosto, Tilžė
je 1896, pusi. 84........................  50c

1315 Trumpa Vokiecziu Gramatika arba 
kalbamoksli* lietuviams ir žemai- 
ežiams ant tobulo pasimokinimo vo- 
kiszkos kalbos. Parasze Kristupas 
Jurktzaitis. Tilžėje 1900, pusi. 89. 
Kietais apdareliais..................75c

1522 Paprasti rakandai ir iszdarbiai isz
szaku. su 74 pieszinellai*. Verte J. 
8. įsileido P. Neris, Tilžėje l*03m. 
pusi. 48. Naudinga knygele stalio- 
riams, pamokinanti apie iszdirbima 
Įvairiausiu meblin........................ 25c

1523 Pranaazavimai Michaldos Karalie
ne* isz Sabbos, isz naujo perveizeta 
ir treti karta atspausta...................10c

Darbininku kalendorius 1904 m....15c

literomis jos
......SS oo dinl kampai llvkė. 700

Baltcs eeluMdos

į s - . • - . ■

I■: 1.1

te. Pirki .... gi 50

MALDAKNYGES.
Mažas Askso Altorius.kstalikisska maldų kny 

;tete. Maldos yra ry'.meuoe*. wakarin**, prie 
•p*wtedoes. komunijos mteu*. ousaparu Ir 
daugybe kita; misslu maldo* su abroseliate. 
missparai giedami ltetuwissMi ir loliniszki 
daug lotynisaku giesmių giedamu prte isisla

115

176

301

360

365

380

626

P. ir Karaliaus Dowido; aktai, raėancziai. 
stacijos, karanka. keliolika siwentn glesm.u 
irtt. Yra tai naujausia ir gretinusia knyrr). 
Įsa tris* liet*wiaxk u maldsMnyrl*. daUi. tei
ta, slidi popiet*; stambus, atsakus drukas 
Miera 31*14^ coliai. Saitu knygeli* apdarai 
ir prekes yra s.kanczio*.

No 1. Matas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krasstate.b* sp 
kalimo...........................   BO<

BALTIMORE. M D.
L. Gaviu, 2018 N. VVaahingtoa et

PHILADELPHIA PA 
M A. Ignotas, 925 So. 2nd Bt. 
J. Rnkeyicze 3343 Salmon Street

Puiki Littmiszka Btiberne.
Po num

155 Metropolitan av. ant kampo 
Berry at. Brouklyn, N. Y.

Jnozis Siųstis ir YIdcis SimananiczU
Puikai plauku* kerpa Ir lengvai barz

da skuta.

Reikalaujanti ge
rų drapanų ateiki
te pas manę, o ai 
(tesirūpinsiu jus 
užganėdinti.

nytincm* Draugystėms iardirba:-

Welįawaa, Hzarpas. Juos
ta*, K ttkarde*. Ženkleliai, 
Kepure* ir dėl Marszalku

Arnotas. Dalmati-
Stula« ir irisus baž-

Ubo Kon-spiiddo uit tojo tik 10c.

Taipgi

iMimlmn ilgis* gjvaplaukius, m*s esam. SPK- 
?1J AUSTA IS

J. M. B. CheM>, Co.
nKMSta W. B klya X»w York.

[ Norėdamos guodottnos Dr tęs, 
larba guododni Kunigai, kad J ura 

darbas batu prideranetiai atlikta* ir tuosn suszelpti sawo tautelę, paveskite ji tikrai 
lietu wailuu,

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

PINIGAI!
Dauguma-žmonių, gsriau nežinodami, 

smnezia savo pinigus in kraju per viso
kius žydeliu* ir kitokiu*svetimtaueziu*. 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in kraju, tai 
siusk juos per „Lietuvos” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vietoje pri
imti ir niekados ne centas nežus. „Lie
tuva” jau 13 metu kaip stovi ant savo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu skolų 
namus, 3 lotus, drukarne ir už kėlės de- 
szimtis tukstaneziu dol. verte* tavom 
knygomis ir kitokiai* daiktais. Szia- 
dien per ..Lie’uvoe” redakcija siunozia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir austrijokai. „Lietuva” yra 
tai. didžiausias bankinis kontoras Ir 
paežio stacija, isz kurios pinigai plaukia 
in kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji szifkortes, tai pirk ja 
„Lietuvos” redakcijoj, ežia tavęs neap
gaus ir gausi laiva koki norėsi. Raszsyk 
tuojau*, o gausi prekes visu szifkorcziu 
ir pinigu prekes.

Adresuok ant vardo „Lietuvos” isz
leistojo sziteip:

A. OL8ZEWSKIS.
924 33rd St. Station 6a Chicago, Ii).

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

verta 25c. gausi dykai, jei nžsiraižy
si laikraszti „Lietuva” ir užmokėsi *2.00 
už viso meto prenumerata isz virszau*. 
,,Lietuva” yra didžiausias ir geriausias 
laikraaztis visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk *2.00 su savo aiszkiu adresu 
o gausi „Lietuva” kas sukate per visa 

-meta ir puiku kalendorių dovanai.
Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos” 

iszleistojo, adresuodamas teip:

A. OL8ZEWSKIS,
924 33rd SI. Station 60. Chicago, III.

721

903

977

976

949

No 2. Mažas Akso Altorius. pra*t»ls,dru- 
tate apdarais, auksintais kresnais, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 

blate lemia su kabute .. ..............f t

No. 8. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skaros minksttais spdarsis, spwaleis 
kampais, auksinti kraštui, parastais 
U kteietka .......  tl .25

No. 4- Mažas Aukso Altorius, franeuriss- 
kos gluodnios skurelcs siaurais apwa • 
leis kampais, auksinta kwietka,kryžius ir 
krsazui...................................................*1.50

572 Blue

Nėi $1 Nereikia Mokėti iki’lszgydymui.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garsus Diediškas užžiurėtojas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite

tus, su daug metų patyrimų yra autorium, išrodinėtojum ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užsisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo: išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrųžino sveikatą ir tvirtumų.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustojimas gyvybės, 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 sa- 
vę nuo sugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimų 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 lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme gydymų virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai patirsi greitų paleng
vinimų, bet visiškų išgydymų.

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

Gyduoles Dykai iki Iszgyjimui.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III.
Mes užprašoma visut kenčiančiu t nuo užsisenėjusių Ilgų, nuo kurių negalėjo išsigydyti, atsišaukti j musų gydynyčių Ir pamė- 

gyti musų NAUJA BUDA, kuris yra laikomas už neklaidingų.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedėlioms ir šventadieniais nuo 10 tik Iki 12.
RODĄ DYKAI!

Avenue. CHICAGO, ILL.

Seniausias Lietuviszkas
Dziegoriu Sztoras.

Asz nupirkau visa ta vora ir kataliogus *u- 
bankrutijusios firmos Western Supply Co.. ku
ri vien pardavinėjo savo tavoms ,.whole sale.” 
Ant pareikalavimo, asz prisiunsiu katalioga ir 
visu* U vorus, koki Ūme kalalioge yra ir leisiu 
už u paezia preke kaip ano* fimo* ,,wholesale 
buvo.” Daugybe turiu Dziegoreliu Elgin, 
Waltham ir kitu garsiu fabriku. Raszyk tuo- 
jaus, o gausi katalioga.

P. K. BRUCHA8,
572 Blue laland Av., Chicago, III.

D-ras A. F. Bauer
suuos garsaus prof M. D. ILiVEB.

Baigės moksle

Ruimai 8, B ir 10 
Power House 

Chicago. ~

Valandos:
10 iki H ryto, 

t Iki 4 po pietų, 
ir 7 iki 0 vakare.

Telefonas; Monroe 866.

m.

F.PBradchulis
Attoruey and Couuselor atLaf.

Chamber of Commerce BldK. Room 709
8. E. Oorner LaSalle A Wa*hington su 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 3642.

Wieninteli* lietusry* adwokatas, baig$* 
mokslg jurisprudencilosczion Amerikoj 
Weda prowas kaip cisriliszka* teip ir 

į krtminaliszkas wisuo*e suduota.
Ree. 3112 S.Halsted arti 31 mos.

į arti 31-mos ui. Tel. Root 74.

Dr.O.G.Heine
DENTISTAS

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

Gyvenimas viršui AptUkot.

CHICAGO, ILL.

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

2

« S c «

H
t

1
J
Per C. O. 1). mes uesiuneziam.
K Isusenti rodo* per gromatss adresuo

kite sziteip: duosime ūma ataakyma.
Dre. J. M. Brundaa Co.

New York ABrooklyn, U. 8?A.

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

Pirmos k lianos Sal linas
Užlaikau ge

riausia ariel
ka, vyną. li
ktorius ir ki
tokius gėri
mus. szalta ba 
varska alų,

lietu visikus ci
garus ir gardu užkandi. Kurie turi ko
kias provas už sužeidimą fabrikuose ar 
kitur, pas mane visada gaus rodą dykai. 
Pribuvę iss kitu m<ettu gaus pas mane, 
puikia nakvine ir gražu priėmimą. Ne- 
užtn imkit atsilankyti.

EUROPOS Lletmistii Ultrtsiciial
„Varpas” literatūros, mokslo ir poli

tiko* mėnesinis laikraštis. Talpina savyj 
daug akyvų tr moksliškų straipsnių, 
spaudinamas ant gražios popieros, prek 
ant metų............................................$1.23

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

Abudu virš minėti laikraščiai išeina 
formoje knygelių kožna mėnesį Tilžėje 
Prūsuose. Amerikiečiai norinti apsisle- 
luoti, kreipkitės prie mus agento. Adresas

M. J. Damijonaiti*, 
ttlOH Flalsted UI*

kwtetkos.su
latkrod.il
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