
The LUthiaanlan Weekly

A. OLSZEWSKI, Publisher, 
3-rd Strsst, Station 60, CHICAGO, ILL.

Adw1i»in0 r»te» on application.

We execute sll kinds of Job and Book Prlnting and Transltt- 
ing in sll modern languagea.

Publlshed every Frlday at Chicago. I1L
Subscrlptlon In Unitod State*, 'cuada and Mexiko 12.00 per year.

UMcrtptfM to Forsign csuntriss................................ >3.00 per year.

Sarivaltitiis L^aikrasztls

KH»m VMmMMm

A. OLSZEVVSKIS, *

CHICAGO, 1LL., PĖTNYCZIA, W d. Nėjo* (Jane) 1904 m.
^NTKBIM^k^rHI^CH10AOO^IlX^?0»^^5FrJcir^k^rt6001H>^LAS>^!HTTBH?

2?e!.^r*”J’p?udf^* r,tok‘“ Knyrtt. Konttto®(*>. h-vijo
ki m kiliu druktn. Vertimus ii kitą kslbųsUiek* kMfMli ir1-1

Išeina kas Pėtnyčią. Chicago, IK

Nr. 24 Meta* XII

Politiszkos žinios.

Karė MaskolijoN su Japo
nija.

Ant karės lauko Įiereitą 
sanvaitę ištikro nieko svar
baus neatsitiko, matyt abi
dvi puses rengia savo Įiajie- 
gas didesniam mušiui. Japo
niečiai gabena vis daugiau 
kareivių į aplinkines Porto 
Arthuro ir kaip sako, iki 15 
d. berželio turės pakaktinai 
kareivių ir viskas bus pareng
ta ant veržimo tos dručiau- 
sios Azijoj maskoliškos- tvir- 
tynęs; t^syk japoniečiai per 
šturmą pradės veržti Port 
Arthurą. Dabar jie ant pus- 
salio Liao Tung turi sutrau
kę 85000 kareivių. Kiek y- 
ra tvirtynėj maskolių, tikrai 
nežinia. Be abejonės apie 
maskolių skaitlių Port Ar- 
thure geresnes žinias turi ja
poniečiai negu laikraščių ko
respondentai. Laikraščiai 
skaitlių maskolių Port Ar
thuro tvirtynėj paduoda ant 
40000 kareivių, skaitant ir 
tuos, kurie į tą tvirtynę pasi
slėpė iš Kintchau, Talienwan 
ir Dainy. Tvirtynės komen
dantas. jenerolas Stoessel, 
prisakė apginkluoti visus vy
riškos lyties gyventojus ir 
juos priskirti prie tvirtynės 
apginėjų. Su prievarta pri
skyrė prie, maskoliškos kariu 
menės ir svetimtaučius, gyve
nančius Port Arthure. Dau
gumu svetimtaučių nuo. tar-

JvėHTnrnirimo ištiri osa vd 
konsuliai, bet kad ne visi 
kraštai turi Port Arthure sa
vo konsulius, tai be abejonės 
tie svetimtaučiai, kurie netu
ri savo apginėjų, turi tarnau
ti eilėse maskoliškų kareivių; 
be abejonės tokių priversti
nai tarnaujančių maskoliams 
svetimtaučių yra diktas skai
tlius.

Londono laikraščiai prane
šė, buk nė Aleksiejev. nė ca
ras, nė karės ministerija ne
pritaria plianui Kuropatki- 
no, kuris, neturėdamas da
bar pakaktinai pajiegų. no
rėjo japoniečiams išduoti 
Port Arthurą, iš jo ir nuo vi
so Liao Tung pnssalio iš
traukti kareivius ir surinkti 
juos aplinkinėse Mugdeno 
arba Charbino ir čia pareng
ti didesnį pasipriešinimu ja
poniečiams. Caras vienog, 
ant prikalbinėjimo Aleksie- 
jevo ir jo galingų parėmėjų, 
prisakė Kuropatkinui pasi
stengti išliuosuoti Port Ar
thurą nuo japonieČių apguli
mo, nors dėl to reiktų ant pa
vojaus išstatyti visą masko
lišku kariumenę. Mat ma
skoliškas randas bijosi, kad 
neužgimtų maištai Maskoli- 
joj prieš randą, jeigu Port 
Arthurą paveržtų japonie
čiai. Paėmimu šitos tvirty
nės, jeigu tas japoniečiams 
pasisektų, net daugelis spe
cialistų laiko už labai svarbų, 
galima sakyti už galutinę per
galėj imą maskolių. Nužudę 
Port Arthurą ir Vladivosto
ką, jau maskoliai negalėtų 
atsigriebti nė ant sausžemio, 
o maskoliški kariški laivai, 
stovinti tuose portuose, arba 
patektų japoniečiams, arba 
reiktų juos paskandyti ir iš 
Europos negalima būt laivų 
siųsti. Japoniją gi tik su 
laivyne galima įveikt.

Rodosi, maskoliai jaučia, 
kad Port Arthur gali patekti 
japoniečiams, kadangi perei
tą sanvaitę iš porto kariški 
laivai stengėsi ištrukti, bet 
šūviai japoniškų laivų, dabo
jančių išėjimą iš uosto priver
tė maskolius grįžti atgal. Pe
reitos nedėlios dieną lygiai 
jurininkai ant japoniškų ka-

riškų laivų, kaip ir kareiviai mušė jų 200. Netoli uosto 
a įstoję tvirtynę. girdėjo ap- Port Arthuro japoniečiai l*a- 
link Port Arthurą smarkias 
expliozijas. Nuo ko jos pa 
ėjo, tikrai nežinia.

Admirolas Togo pranešė, 
jog laivas „Tshikase", netoli 
Liateshun aplinkinėse Port 
Arthuro, užtiko maskolių pa
rengtus įtaisymus bevielinio 
telegrafo ir juos išnaikino. 
Laivas ,,lkasutshi”, prie salų 
Sanshan, užtiko maskolių ant 
jūrių dugno {lakiotas torpė- 
das ir jas išnaikino. Ant 
jieškojimo paklotų prie kran
tų torpedų ja{K>niečiai siun
čia speciališkus žvejus-narus, 
kurie su tam tikrais aĮiara- 
tais, nusileidę ant jūrių dug
no, gali po vandeniu išbūti 
pusę dienos ir išvalyti nuo 
maskoliškų torpedų gana di 
delius jūrių plotus. Žinoma, 
tie narai negali nusileisti gi
liau kaip ant 50 sieksnių, ka
dangi giliau kūnas neišlaiko 
didelio vandens spaudimo.

Matyt maskoliškas randas 
bijosi ištikro maištų dėl nesi
sekime maskoliams ant karės 
lauko, kadangi jis, per savo 
agentus, ant nuraminimo y- 
pač lengvai {tikinčių kad ir į 
nebotus daigtus minių, viso 
kius, kartais net juokingus, 
leidžia paskalos, kuriais rami
na, kol tas yra galimu, ne
kantrias minias. Pereitą san
vaitę Peterburge nežinia kas 
išplatino paskalą, buk vienas 
iš sumaniausių japoniškų va- 
_diBU. svarbiausias Kurupat- 
kino priešas, stumiantis ma
skolius į šiaurius, jenerolas 
Kuroki pateko į maskolių ne
laisvę. Žinoma, melagystė 
greitai išeina į aikštę, bet ji 
visgi nuramina nors ant trum
po laiko žmones. Pasiro
džius vienai melagystei, tie 
pats slapti rando agentai lei
džia kitą, panašią ir tokiu bu
du nors ant trumpo laiko nu
ramina neužganėdintas iš ka
rės vedimo budo minias. Ži
noma, tuom užganėdinimo 
negalima suteikti, bet randui 
rupi, kad nors ant trumpo 
laiko žmonis nuo maištų su
laikyti kad ir su melo pagel- 
ba; kas toliau bus, nieks ne
žino. Gyventojai karės ne 
geidžia ir už jos pradėjimą 
apkaltina randą, 
karės Maskolija išeitų perga
lėta, nėra abejonės, kad jos 
viduriuose pasikeltų gyven. 
tojai prieš randą ir carą. Ca
ras galėtų užsilaikyti ir susi- 
drutinti ant savo sosto vien 
tąsyk, jeigu su pagelba per
galėjimo japonieČių galėtų 
žmonėms akis apdumti. «

Ant karės lauko pereitą 
sanvaitę buvo rods daug su
sirėmimų, bet visi jie buvo 
maži, ne svarbus, terp atsito
linusių nuo didelių pajiegų 
kareivių daljų, bet ir tuose 
susirėmimuose, net kaip pats 
prisipažįsta, maskoliams rei
kėjo trauktiesi atgal, nors 
kaip jie giriasi, susirėmimuo
se japonieČių žuvo daugiau. 
Kaip vienog maskoliai gali 
žinoti nuotrotas priešų, jeigu 
neįstengė priešų nustumti? 
Tik palaikęs mūšio lauką, iš 
rastų, negyvėlių gali žinoti 
apie nuotrotas priešo, pasi
traukęs to niekaip negali ži
noti. Didžiausias iš tokių 
mažų susirėmimų buvo neto
li Tshushiatun. Čia dalis 
japoniškų raitelių susitiko su 
2000 maskolių pėkštininkų, 
artilerištų ir raitelių. Japo
niečiams vienog pasisekė ma
skolius nuvyti. Mūšyje ja
poniečiai nužudė 4 užmuštus 
ir 4 pašautus kareivius. Bu
vo ir daugiau mažų susirėmi
mų; vienas buvo netoli New 
Chwango, kur 1500 japonie 
čių sumušė 4000 kazokų, už

Jeigu iš

skandino maskolišką karišką 
laivą Gilia k.

Japoniečiai po 'liikushan 
išsodino ant kranto 25000 ka
reivių su 60 kanuolių. 'Pa 
dalis paskirta ant nedaleidi- 
mo Kuropatkinui atsiųsti |>a- 
geibų apgultam Port Arthu- 
rui; ji paskirta ant uždengi
mo užpakalio besirengian
čių veržti Port Arthuro tvir- 
tynę japonieČių.

Chiniškų plėšikų, arba teip 
vadinamų chunchuzų, atsi
randa vis daugiau išilgai bė
gančio per Mandžuriją gele
žinkelio, kurie ardo maskoliš
ką geležinkelį, užpuldinėja 
ant mažesnių maskolių pul
kelių. Pagauti juos masko
liai neįstengia. Tie chiniški 
plėšikai, arba, geriaus sa
kant, padedanti japoniečiams 
chiniški liuoenoriai, yra po 
vadovyste japoniškų oficierų. 
Juo daugiau maskoliai turės 
nepasisekimų, juo daugiau 
bus tų padedančių japonie
čiams chiniškų neva plėšikų. 
Ir geriausi chiniški kareiviai 
sutraukti aut Siberijos rūbe- 
žiu. Menka priežastis gali 
Chinus padaryti atvirais ma
skolių priešais: visi chiniečiai 
nekenčia maskolių už jų žiau
rų pasielgimą. Maskoliški 
oficierai, ant išbandymo savo 
revolverių, šaudo tiesiog į 
chiniečius, kareiviai gėdina 
chiniškas moteris, veržia vis 
ką nuo gyventojų. Už tą, 
žiaurumą kareivių reikia kal
tinti caro randą, kurio parei
ga mokinti kareivius, kaip 
turi elgtis, Įmreiga oficierų 
daboti, kad kareiviai ne
skriaustų nė dalyvaujančių 1 
karėj gyventojų. Japonie
čiams nė pats maskoliai žiau
rumo nedrysta išmėtinėti. <

Siunčiant rezervo* karei
vius ant karės lauko iš Char
kovo, kada juos susodino į 1 
trūkį, jų moterįs su mažais 
vaikais susėdo ant šėnių ge- 1 
ležinkelio ir neleido trūkio. 
Nužudęs kantrybę oficieras, 
davė ženklą trukini važiuoti. 
Mašinistas paleido trūkį į i 
pulką moterų ir jo ratai su- 1 
draskė 15 vaikų ir 14 moterų, 
neskaitant sunkiai sužeistų. 
Japonijoj nieko panašaus ne 1 
buvo: ten moterįs ir motinos 
pačios atveda savo vyrus ir 
vaikus traukiančius į karę.

sus Azijos užkampius ir aii- gali pirkti ka* tik nori,, kas ta karė reikalinga, jiems, jei-1 pavojingiausi 
Jatai įgauna vis didesnę drą- turi pinigų. I - - - ; - 5 ’ J J pavojingiausi
są, terp jų atsiranda noras 
Įiaripriešinti išnaudojantiems 
Aziją europiečiams ir ameri
konam*. Jeigu sykį Azijos 
tauto* išmoks europeiško ka
res vedimo budo ir eisišvieb, 
europiečiams ir amerikonams 
reiks nešdintiesi uainon. Ci
vilizacija per tai nieko nežu
dys, kadangi ištikro nė euro-i 
piečiai, nė amerikonai ueei-j Kų atsirado be darbo, Jų šei- 
vilizuoja Azijos, bet vien iš- , mynos kenčia badą. Susi- 
naudoja Ją ir jos tautas, tiesi- tvėrė komisija gelbėjimo var 
platinimą civilizacijos terp gą kenčiančių darbininkų. 
Azijos tautų net įsireižę stab-i Ant pirmo susirinkimo komi- 

Todėl Anglija, nors ne j sijos likosi pakviesti ir aplin- 
Neturin-

_ _ irias vietas, toli 
gu laimės,'ji atneš naudą. ' nuo giminių ir tėvynės. Ant 

Argi jie patįs ten kariauja' musų pirmučiausiai nukris 
1 su ; karės sunkumas ir musų caro 

vyriausybė privalo labiausia 
sjieigose, ar kenčia badą, ar bijotis.
dnoda tai karei pinigus iš sa Vyrai! šioje karėje caro 
vo kišenių' Ne! Sąla, ba- vyriausybė turi statyti visas 
dauja, žųva karėje ir moka pajiegas, kad jos nepralaimė- 
kruvinu prakaitu uždirbtus tų. Pralaimėjimas tai ne 
pinigus ne jie. lą viską da- tik nustojimas vieno ar kito 
ro žmonės rankpelniai, visoje užgrobto žemės ploto, bet nu
varo v ieš{>atystėje, męs tai stojimas gmaionės savo vieš- 
darome! Musų broliai, mu-. patystėje, tai pradžia mi
sų vaikai palieka savo šeimy-: puolimo, o gal ir visiškas pra- 
nas, žudami karėje; męs mo-: žuvimas caro barbariškumo, 
kame mokesčius, kuriuo* ca- Ir nęs savo gerovei, lygiai 
ra* įtarei mėto. < > męs už tą kaip ir Maskolijos. žmonių 
viską nieko neturime! gerovei, norime, kad Japoni*

J i e mg, musų s k r i a u ja tą karę laimėtų, geidžiame, 
d i k a m s, nauda, gar-! kad caras pralaimėtu.
b ė 
m a s, 
rėš 
ir prispaudimas! kelti susipratimą musų kraš-

< > kas laukia ten musų bro- j to žmonių rankpelnių, turi* 
liūs? Kareivius siunčia ant me dviguliai stengtis, kad 
tikros mirties. Liki Mandžu-: tarp musų juo mažiaus butų 
rijo* reikia važiuoti tukstan- j {>aklusnių avinų, o juo dau
gius verstų per šaltą Siberi- ginus žmonių, pasirengusių 
ją. i Pirmus kareivių tran. stoti į kovą už savo tiesas, 
sportus išvežė ten, tarsi gal Dabar, kada vyriausybė kare 
vijus, nekurintuose vagouuo užimta, turime padidinti ca- 
se, be šilto drabužio. Dau- * rui vidurinių priešų skaitlių 
gybė kareivių kelionėje visiš
kai sušąlb, o kiti sveikatos 
nustojo. , Viename kareivių 
trūkyje dviejuose vagonuose 
tik lavonu* atrado. Man 

"art-ii' * ^iurU°J6« Kuri per karę su 
pareik j^ynaįH nuplėšta buvo, nėra 

maisto kariumenei, nėra pa
stogės karei via *na.jr4ie alka-i 
ni turi nakvoti ant lauko po 

Tąsynės Amerikos su Mo-' l>ermah1,0H Mogl- 20Jr daugiau* šalčio laip |

rokko randu už plėšikų |>aim- eV0 r' • t
tą į nelaisvę amerikoną Per-j Mogilevo katalikiškoj i r Vnikai
dicarisą dar nepasibaigė, jj^ ^kupystej likosi perkelti pra- . , . .. .

’baščiai: kun. Jarmoluwicz iš nuo ^a^°’ hlčio, ligų ir

15 d. gegužio atsibuvo Vii
ninje pirmutini. »|m«t arklių Ar e'|uV|’toiim». rytui'anl 
leuktynfe. Bėgimų buvo 7. *.„1,,,,!, raukos, ar kala Be 
Didtlauaia dovana buvo 800..
rtibl.

Iš BnitNtogėM, (iiirteno g.
Viaoki darbai čianykščiose 

dirbtuvė** su visu aprištojo, 
o |»er tai daugybė darbiniu*

do, 
geidžia misid rutininio Mas ko- Į kiniai dvarponiai, 
lijo* Azijoj, bet bijosi Įlašėk-įčlų darbo darbininkų mieste 
mių sumušimo maskolių. Jok yra suvirtum 1000.
pusė milijono anglijonų val-jniai žydai sutiko sudėti, Įia 
do 300 milijonų ludijų gy-j#*! išgalę: po 50 rubl., 25 
veutojų, juos išnaudoja be;rubl-« 1^ rubl., 10 rubl., 5 
jokios mielašiniystės. Sūri- rubl., 8 rubl. ir po I rubl. 
vienyję, indiečiai lengvai ga-
lėtų išvyti anglijonus iš Indi- nauno.
jų. Japoniečiai Įiarodo, kad Sudegė čia Bluinenthalio 
ant pasiliuoeavimo nuo euro- ia^a 118 leidinyčia, o joje apie 
piečių jungu reikia tik vieny
bės, drąsos ir mokslo. Pa
veikslas yra geriausiu perti- 
krinimu ir mokintoju.

Aut salos Sumatros atčinie 
čiai nesiliauja besipriešinę 
holą ndieč iains. Pereito j san- 
vaitėj vėl buvo keli ninarkus 
susirėmimai, kuriuose vie
nog atčiniečiai likosi sumušti 
ir kelios jų tvirtynės Įiateko 
į hol and iečių rankas. Vie
name mušyje krito į 
tro šimto atčiuiečių.

Vieti-

: 80000 pūdų salyklo.
Po Kauno guberniją dabar 

važinėjo akių gydytojų komi
sija; 1 d. berželio komisija 
atkako į Braslavą. Zarasų 
pav. Akims serganti gali 

Į kreiptieji prie daktarų, už 
Igydymą nereikia nieko mo- 
Ikėti.

16 d. gegužio likosi uždą-į 
ryti kursai pašautų kareivių 
dabotojų, koki buvo į 

Įiusan-an* lavinimo daktarų pa
4 Lgelbininkų išsiuntimui antį 

I karės lauko.
Afrika

n a u d a, g a r-: kad (-aras pralaimėtų.
ir a t s i ž y m ė j i-1 Ba idant tą pralaimėjimą 
m u m s i š tos k a- tikresniu padaryti, turime 
badas, vargas smarkiau* dirbti, turime pa- 

! kelti susipratimą musų kraš-

ir da labiau* apsunkinti jo 
padėjimą. Tokiu budu pa
skubkime valandą išsiliuosa- 
vimę iš-pocaro jungo.

Ir teip, prie darbo, vyrai, 
eikime visi išvien kovoti su 
prispaudimu ir skriaudomis!

Lietuviu 8ocialdem<*kra-

Norėdama da lab'an palen
gvint maskoliams įsiskverbti 
musų kraštam valdžia apsnn- 

• kiną musų žmonėms žemę 
j pirkt, o užpernai metais teip 
daug visokių kliūčių pridarė 
žemės pirkėjams, kad žemę 
pirkt musų žmogui dabar be
veik nebegalimas daiktas.

Maskoliai gi musų krašte 
gali pirkti liuosų-liuosiausia. 
Pernai metais štai da ką val
džia ant musų galvos išmisli- 
jo. Vilniaus valsčionių ban
ko pinigais ji . užsimam- mi- 
pirkti Lietuvos dvarus. Iš- 
dalįs juos į ukius ir apypi
giai išparduos atgabentiems 
iš gilumos maskoliams. Tuo 
tarpu trįs Telšių pavieto dva
rai jau nupirkti. Pasvaigių 
dvaras. Juozapavo ir Krepšių. 
Pasvaigių dvarą jau spėjo ir 
išparduot 26 maskolių šeimy
noms, atgabentoms iš Černi
govo gubernijos. Toliau, ži
noma, pirks daugiau.

Matome, kaip valdžia el
gias. Juk Vilniaus banko 
pinigai, tai musų kruvinu 
prakaitu uždirbti. Tie pini
gai susideda iš mokes
čių, kuriuos kiekvienas ūki
ninkas kasmet turi mokėt už 
savo žemę. Tie pinigai turi 
būt paskirti valsčionių nau
dai: kiekvienas turi tiesą pa
siskolint po mažą procentą ar 
tai žemei pirkt, ar tai ukiui 
|>ageri n t, ar tai, pagalios, ko
kiai nelaimei ištikus. Bet 
valdžia elgias su tais pinigais

TuTaIITM^—
Latviu Socialdemokra

tija.

idant musų; 
žūtų kur to*'

Pietinė Azija.
Anglijonai vėl turėjo smar

kų mūšį su ginančiais savo 
gimtinį kraštą tibetonais. 
Mušis matyt buvo gana smar
kus. Anglijonams pasisekė 
užstojančius jiems kelią ribė
tomis sumušti ir atimti nuo 
jų dvi, bet senas kanuoles. 
Mūšyje krito ir vienas jene- 
rolas lamaistų popiežiaus Da- 
lai-lamos iš Lhassos. Nepai
sant vienog ant to nepasise
kimo, tibetonai nesiliauja be
sipriešinę. Suvienytų tibe- 
tonų vadovai atsisakė priim
ti laišką angliškos ezpedici- 
jos viršininko ir perduoti jį į 
Lhassą Dalai-lamai.

Nepasisekimai maskolių ka
rėj su Japonija atsiliepia jau 
ant visų Azijos tautų. Jos 
iki šiol baltveidžius europie
čius laikė už nepergalimus; 
visur, bijodami europiečių 
galybės, azijatai lenkė spran
dą prieš baltveidžių galybę,- 
keli šimtai kareivių valdė 
kraštus turinčius milijonus 
gyventojų. Japoniečiai pa
rodė, kad tie, kuriuos laikė 
už nepergalimus, prieš ku
riuos lenkėsi, yra pergalimi, 
ant pergalėjimo reikia tik 
mokslo ir vienybės. Gandas 
apie sumušimus maskolių 
Mandžurijoj prisigriebia į vi-

iki šiol dar neišpirktas. Ant 
privertimo Morokko, į Tan- 
gerą atplaukė čiela dalia A- 
merikos kariškos laivyne*, 
kas yį»ač Prancūzijai, ku
rios protekcija yra Morokko, 
labai neįiatinka. Tūli Lon
dono laikraščiai, norėdami 
Įiasėti didesnius nesutikimus 
terp Prancūzijos ir Ameri
kos, ant paskutinės meta 
nužiūrėjimą, buk ji, Įlašinau- 
dodama iš progos. nori nuo 
Morokko iškaulyti kokį {Mir
tą ant Atlantiko. Jeigu vie
nog tokį mierį Amerika turė
tų. tai tam pasipriešintų veik 
visos didėsės Europos vieš
patystės, ne viena Prancūzi
ja, kadangi nieks Europoj 
negeidžia įsiskverbimo Ame
rikos arti Europos. Tame 
nieko įstabaus nėra. Juk ir 
Amerika negeidžia besiplati- 
nimo Europos valdybų Ame
rikoj;- neįstabu, kad tokius 
jau norus turi ir didėsės 
ropos viešpatystės.

Isz Lietuvos.

En-

Iš Vilniaus.
Vietoj esančių dabar 

niuj muzikos kursų, bus pa
rengta muzikos ir giedojimo 
mokykla. Miestas nuo savęs 
mokyklai paskiria po 1000 
rubl. ant metų pašei pos.

Už nemokėjimą skolų, Vil
niaus žemiškame banke, 14 ir 
12 d. berželio per aukcijoną 
bus parduodami namai.
Ant pardavimo paskirta JTO 

namų Vilniuje ir 8 Lydoj. 
Dvarai gi bus pardavinėjami 
22 d. berželio ir 18 d. liepos. 
Paskirtų ant pardavimo dva
rų yra: Dienos pa v. 38, Vil
niaus 32, Šventėnų 21, Aš
menų 18, Lydos 17, Vileikos 
16, Trakų 16. Norinti pirk
ti dvarus turi turėti daleidi- 
mą jeneral-gubernatoriaus ar
ba gubernatoriaus. Ant pir
kimo namų miestuose toki cja 
leidimai nereikalingi, namus

VU-

Klerko | Smalėnus, o ant jo
vieta. Į Klodų atkelta* kimi- n^ko ljikto 
gas Harasiniowicz. 1—-----
prabaščiai: kun. Burtas į 
Prėlį ir kn. Dėdulis į Rukšė- 
nėlius. Paskirti vikarijais: 
kun. Merzwinski * į Radovą, 
kun. Krukauskas į Minską, 
kn. Gronski į Borisovą, kn. 
Venclovas į Rygą. kn. Matu- 
sevičia į bažnyčią 8v. Katari 
uos Peterburge. Nusiųsti 
ant laiko: kn. Urbia į Dag- 
dus, kn. Budria — į Polocką: 
kn. Obrocki paskirtas ka
peliam! į Barbarovo (Minsko 
gubr.) koplyčią. Paliuosuoti 
nuo vietų: kun. Lupeiko Bir- 
žiuoee; ant jo vietos paskir
tas kun. Buto. Pasimirė: 
prabaščiai Zaakoro parapijos 
kun. Belaki ir Toločino para
pijos — kun. Stregalaki.

Karės atbalsiai Lietuvoje
Nr. 15 ,,Lietuvos" yra pa

sakyta, kad Lietuvoj, Latvi
joj. Baltgudijoj ir Lenkijoj 
tapo išplatinti lietuviškoj, 
latviškoj, baltgudiškoj ir 
lenkiškoj kalbose atsišauki
mai dėl Maskolijos su Japo
nija karės. Štai koki buvo 
atsišaukimai:

VYRAI!
„Toli už tūkstančio mylių 

nuo musų, visiškai mums sve
timoje ir nepažįstamoje šaly
je, pakilo karė. Kas ten ka
riauja? — Iš vienos pusės 
Maskolijos caras, iš kitos — 
Japonija. Kame tos karės 
priežastys? — Tame, kad ca
ras nori užgrobti da didesnius 
žemės plotus, tame, kad jo 
činovninkai, kuriuos teip ge
rai pažįstame, nori turėti 
daugiaus žmonių plėšti ir 
kankinti, tame, aut galo, kad 
visokį kapitalistai ir didžtur
čiai nori turėti platesnius ke
lius savo suktybėms ir apga
vimams. Taigi ta ka
rė pakelta caro, či- 
n o v n i n k ų ir didž
turčių naudai. Jiems

Ja|Kiuų kulkų, kurie mums

Paskirti Pr*ver*G mokėti padidintus 
mokesčius ir rinkliavas. Ne
gana to! Mums liepia baž
nyčiose melstis, idant caro ir 
jo tarnų-žmogžudžių užmany
mai pasisektų.

Štai, vyrai, ką męs turime 
iš karės! £tai, ką daro su 
mumis caras, kuris nori nu
duoti musų globėją ir tėvą.

Bet jis ir jo tarnai žino, 
kad žmonės jau nėra toki 
kvaili avinai, kad jie galima 
butų kiekvienoje valandoje 
kirpti. Jis žino, kad tarp 
l>aklusniausių ligšiolaik ver
gų pradeda {takilti geismas 
pasipriešinti, noras nusikra
tyti sunkų jungą ir pančius, 
kuriuos caras ant musų visų 
uždėjo.

Caras ir jo vyriausybė bijo, 
kad jo priešininkai viduryje 
viešpatystės gal pasinaudoti 
iš jo blogo per karę padėji
mo ir panorėti pabandyti nu
simesti jungą arba bent pa- 
liuosuoti pančius. Ir štai, 
idant apsigintų nuo viduri
nių priešų, padidina savo sar
gybą. Karei prasidėjus, 
tuojau jiaskyrė milijoną 800 
tūkstančių rublių padidini
mui šnipų ir žandarų skai- 
tliaus.

Vyrai! Tie viduriniai prie
šai — tai pirmučiausiai męs 
esame, męs Lietuvos, Latvi
jos, Lenkijos ir Baltgudijos 
žmonės-rankpelniai. Musų 
šalįs labiausiai caro tarnų 
plėšiamos, labiausiai caro vy
riausybės slegiamos. Męs 
ėsame sūnus šalių, caro už
grobtų, caro vyriausybe nie
kados nemislija apie musų 
reikalus ir gerovę, jų męs esa
me paskirti išnaikinimui ir 
pabaigtinam pražuvimui. 
Viskas, kas yra musų — kal
ba, tikėjimas, papročiai — y- 
ra persekiojama, mus caro vy
riausybė labiausiai suųkina 
mokeštimis, musų brolius, į 
kariumenę paimtus, siunčia į

Kevoliucioniška Baltui - 
džiu kuopa."

Gražu, kad žmcnių-rank- 
pelnių |»avergtųjų tautų at
stovai pradeda eiti išvien 
prieš savo abelną priešą — 
maskolių valdžią ir ponus-pi- 
piguočiu*. kurių rankose yra 
ta valdžia. Tik susipratę ir 
eidami išvien įvairių tautų 
darbininkai gali įveikti sti
prius savo priešus ir įtaisyt 
pas savę tokį visuomenės (Su
rėdymą. koks jiems labiausiai 
patinka.

Europos lietuvis.

Dėlei maskolių veisimo 
Lietuvoje.

Dėlei maskolių veisimo 
Lietuvoje dabar yra platina
mi ten toki atsišaukimai, iš
leisti lietuvių 
dentų draugystės:

„ŽEMAIČIAI IR AUGŠTAIČIAI!
„Jau 40 metų, kaip caro 

valdžia, kaip tik beįmanyda
ma, maskolina Lietuvą. Ji 
stengias, kad musų krašte nė 
padųjų neliktų lietuvių-ka- 
talikų, bet kad visi išvirstų 
ma skoliai s-pra vosla va i s.

Štai 40 metų suėjo, kaip 
mums užginta spauzdint lie
tuviškos knygos. Tuojau po 
antramjam lenkmečiui dau
gelį musų žmonių, net kartais 
visus sodžius, ištrėmė Masko- 
lijos gilumon, o jų vieton at
kėlė maskolius. Paskutinės 
liustracijos laiku nuo dauge
lio sodžių atkirto po nemažą 
žemės plotą ir išdalijo masko
liams ir dar kokiems masko
liams — daugiausiai žmogžu
džiams, vagims, tokiems, ku
rių patįs maskoliai nenorėjo 
laikyt savo tarpe. Tokiu 
budu valdžia priveisė musų 
šalyj daugybę žmogžudžių ir 
arkliavagių. Juk kiekvienas 
bemaž sodžius, apgyvenamas 
maskoliais, tai tankiausiai 
vagių lizdas. Retas kermo
šius apseina be to, kad nesu
simuštų maskoliai su musų 
žmonėms, ar kad jie kam ar
klio nenuvažiuotų.

stuj

jais nepasinaudosi — caras 
jais veisia maskolius musų 
krašte. Matot, koks valdžios 
gudrumas: liepia ir virvę {>a- 
tįems nusivyt, o paskui ta pa
čia virve mus karia.

Gal kam pasirodys, kad 
čia jokio nėra valdžios naujo 
užsimanymo, bet kad tai jau 
seniai giedama giesmė. Teip, 
ištikro, užsimanymas senasis - 
sumaskolint ir supravoelavint 
mus. Tik tiek naujo, kokiu 
budu caro valdžia stengsis jį 
įvykint. Pirma prisiuntė 
maskolių-seutikių gaują, da
bar gabęs pravoslavus. Pir
ma jiems davė žemės po 20 ir 
mažiau dešimtinių, o dabar 
duos nemažiau 30. Dabar 
atgabentuosius maskolius val
džia globs ir rupįsis jais, kaip 
tikrais savo vaikais. Atsiras 
sodžius maskolių-pravoslavų. 
Valdžia pastatydįs cerkvę,

i priveis ilgakarčių-popų....
Tie nauji gyventojai, žino

ma, samdys šeimyną iš musų 
žmonių, o tę patekę musų sū
nūs ir dukters prisigers ma
skoliško raugo, užmirš savo 
tikėjimą —žinoma, popai pa- 
sirupįs įgirt savo pravoslavi- 
ją. Musų dukters pradės te
kėt už maskolių, o sūnus ves 
moteris maskoles ir tokių 
maišytų tėvų vaikai bus, ži
noma, tik pravoslavai. Ant 
valsčiaus sueigų maskoliai 
norės, kad valsčius sutiktų 
duot pinigų ar tai cerkvei 
statyt, ar kitiems jų reika
lams: vyresnybė, žinoma.^ 
jiems pritars. Ir musų su
dėti pinigai eis cerkvių sta
tymui, popų algoms ir ma
skolių užlaikymui, kur popas 
su tokiu pat mokytoju prieš 
musų vaikus juoksis iš musų 
tikėjimo, girs pra vonia vi ją ir 
mokys mylėt-,,otiečestvą", 
Maskoliją ir carą, ,.batiuš- 
ką.”

Matai, ką mums valdžia 
rengia: nori mus sumasko
lint ir varu iš musų krašto iš
varyt. Kiek tai yra musų 
žmonių, kurie, turėdami 
šiek-tiek skatiko, norėtų nu
sipirkt žemės sklypelį. Bet 
savo krašte negausi; jei nori, 
važiuok Maskolijon. kur tau 
visa bus svetima — ir kalba,
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ir papročiai, ir krantas, kur mirtinai užgavo, o moterį ir vaiką 
pagalios, nėra kataliku baž- 
nyčių. Nori išvaryt mus iš 

. žemės, kur kiekvienas skly-
Įielis yra mums brangus, kur 
musų bočių ir prabočių kau
lai ilsis. Verste mus verčia 
valdžia apleist tą žemę, už 
kairią musų seneliai ir prose 
Heliai galvas guldė ir gynė 
nuo atėjūnų, savų kraują 
liedami. Mus valdžia skaito 
kvailais, nieko nesuprantan
čiais. Pasigerint prieš mus 
ir pridengt savo darbams ji 
pradės valsčiuose, ar per tam 
tikrus žmones, prikalbinėt 
tuos, kurie norės žemės pirkt, 
važiuot Sibiran, žadės viso- *^u,tas’ 

, , , » ot ležinkelio tarnų vra 5.kius palengvintame, girs Si
biro žemės pigumą ir jos na
šumą. Vienu žodžu, atpieš 
mums tą Sibirą, kaipo žemę 
su aukso kalnais ir su pienu 
plaukiančioms upėmis. O 
kam^truks pinigų, tam val
džia įjądės pigiai paskolint ir ri Pacific geležinkelio, 20 mylių

* fe- nuo Martin City, susimušė du tru-
Į kiai. Prieto 10 ypatų likosi už
muštų.

Cippi.e Crkek, Col. Ant Čia- 
nykščios geležinkelio stacijos, po 
trukiu vežančiu iš kastynių darbi- 

Ar mes tokie žmogžudžiai, pjn|ju5j exptiodavo dinamitas, 
kad kibiran važiuotume, ar1 Expliozijos 13 darbininkų likosi 
mums savo krašte nėra vie-iant vietos užmuštų, o 10 sunkiai 
tos?! * Reikalaukime, kad sužeistų. Policija nužiūri, buk 
mnm.lei.hl >» krsMe te- p»d*,o hraikuojanti

. , „ , , . , ganizuoti kalnakasiai, bet kaltųroę pirkt, duodami pralymuą Sio| Mrado 
gubernatoriams, ministeriui
ir carui. Reikalaukime pa Exp»o«u<m.
vieniui arba, da geriau, vale- Aukos, Oh. baisose Goodrich 
«laiB. tam tikru, sprendimu. c°- a,si,ik° a"’arkl ”plioIlia',ku: 
. , . „ ; . rios penkios vpatos likosi sunkiaidarydami, bu naujai parga-1sužeistos 
bentais maskoliais elgkimės .. Peoria, 111. Conng Co. degti-teip, kad jiems pakarstu gy- _ ,. . ... . . .r ’ J Į nes vannyčiose atsitiko baisi ex-
venimas musų tarpe. Atsa- Į p|įoxija> kurios 10 ypatų likosi už- 
žiavę jie nemokės kitaip kai- j muštų ir visa trioba tapo sugriau- 
bėt, kaip tik maskoliškai. 
Nekalbėkime gi su jais ki
taip, kaip tik lietuviškai: te 
jie roušif kalbos mokos 
atvažiavę, o ne męs jų. 
sur duokime caro valdžiai 
prast, kad męs puikiausia nu
manome, kad Lietuva yra lie
tuviams, o ne kokiems atėjū
nams.

sunkiai apdegino.

štuitentu srtraikai.

Bozeman, Mont. 10 baigiančių 
članykščią žemdirbystės mokyklą 
studentų atsisakė priimti jiems iš
duodamus dipliomus. Iš visų 
baigiančių mokyklą tik vienas di- 
pliomą priėmė; kiti suštraikavo to
dėl, kad mokyklos užveizda atsisa
kė išduoti dipliomą )U draugui, J. 
Lome.

Nelaimes aut geletiukeiiu.

Chambersrvry, Pa. Ant Cum- 
berland Valley geležinkelio, neto
li nuo čia, susimušė du bėganti į 
priešingas puses trukiai. Prie to 
vieno trūkio vedėjas likosi užmuš
tas, o vagonų stabdėjas mirtinai 

Lengviaus apkultų ge-

We^ls Corner, Oh. Netoli nuo 
čia susimušė du trukiai. Prie to 
Šešios ypatos likosi ant vietos už
muštos, o daug tapo sužeistų, o 
terp paskutinių yra ir mirtinai su
žeisti.

Kansas City, Mo. Ant Missou-

už kelią pigiau atleist.
Ne, neeiduokime teip sa

vęs apsigaudinėt — parody
kime valdžiai, kad męs šu
įprantame visus jos žabangus.

čia

su-

1). L. 8. D.

tą. Apart žmonių, expliozija už
mušė 3000 galvijų ir išnaikino 30- 
000 barelių degtinės. Blėdį ex- 
pliozijos padarytą skaito ant 5 mi
lijonų doliarių.

Pinoti; Cal. Hercules parako 
malūnuose atsitiko expliozija, ku
rios 3 ypatos likosi užmuštos.

Fairmont, W* Va. Vienuose 
nakvynės namuose atsitiko čia ga- 
zo expliozija, kurios 4 ypatos liko
si mirtinai užgautoj. ____

sėdžiu; J. Kazakevičia iš Pittston, labai reikalingos prakalbos, pakė- resnių žmonių paniekintam carui 
Pa., —jo pagelbininku; P. Matu- limui moteriškos lyties, kątik pra- įtikti. Caras ir jo valdžia daug
laitis iš Baltimore, Md. — Įsek- dedančios žengti prie apšvietimo... į blogo mums padarė, spaudžia 
rektorių; J. Šunskis iš Brooklyn,1 Jeigu jos nereikalauja apšvietimo, ' mus, persekioja, stumia į vargą
N. Y. — II sekr.; A. P. Tabaras 
iš Shenandoah, Pa. — maršalka, 
Dr. J. T. Želvienė, V. Ambrazevi- 
Čia ir P. Birštonas į spaudos ko
mitetą. Vakare, septintą valandą, 
atsibuvo paroda, kurioje dalyvavo 
tik viena Shenandoah lietuviška 
draugystė. Ant parėdytų lietu
viškomis . vėlavomis žirgų jojo 
pora Shenandoahrio lietuvių ūkė- 
sų, teipgi vietinė policija ir prie 
smuikavimo lietuviškos kapelijos, 
marŠavo seimo delegatai, ir ant 
galo važiavo karietose vietinė Lie
tuvos Sūnų draugystė. Dalyvauti 
parodoje buvo užprašytos visos 
lietuviškos draugystės, bet daži-
nojusios, kad kun. Milukas iškei
kė, uždraudė draugystėms imti 
dalyvuma ir platinti, girdi, bedie
vystę, draugystės pabijojo užsi
traukt kun. Miluko bausmės ir nuo 
parodos atsisakė (argi toki maž
možiai galėjo nuo dalyvavimo nu
baidyti? Rd,). Po parodai, aš
tuntą valandą, visi svečiai ir dele
gatai susirinko ant koncerto, kur 
Dr. V. Kudirkos dainininkų drau
gystė iš Plymouth, Pa. ir vietinė 
kapelija linksmino svečius iki vė
lybai nakčiai.

Tarpuose buvo kalbos ir deklia- 
macijos. J. Tareila, Sus. prezi-

Isz Amerikos Isz darbo lauko.

tai nežinia kas yra kaltas? Ar jų 
mylimi vyrai, ar tinginystė?

Kalbėtojai buvo net penki. 1) 
Tarnas Astramskas, centrališkas 
sekret. Susiv. L. A. iš Philadel- 
phios, kalbėjo apie naudingumą 
Susiv. ir jo ardytojus,kurie trukdė 
Susivinyjimą iki atsikratymui nuo 
ta

po kalbai, p. T. Astramsko de- 
kliamavo eiles Marė Tampauckie- 
nė Dr. V. Kudirkos „Broliai, pa
kol da jaunystė musų širdis šildo."

Antras kalbėtojas, Pijušas Pa- 
seckas, iš Scrantono, Pa., kalbėjo 
apie moteris pradedančias 
kovot už laisvę. Teipgi pri
minė pradžią Susiv. L. A., kad jis 
buvo pirmas, kuris prie įkūrimo 
Shenandoah, Pa. 19 metų atgal ra
gino moteris prie skaitvmo laik
raščių ir knygelių, nepaisant ant 
tokių zaunų,kaip sako, kad nerei
kalingas moterims apšvietimas; 
ypač kalbino nežiūrėti ant kunigų 
keiksmo iŠ sakyklos už skaitymą 
knygų.

Toliau Barbora Mikalavičienė 
dekliamavo eiles „Gluosnių skun
das"; pirma dar J. Ramanauckas 
paaiškino ką tas Gluosnių skun
das ženkliua.

P. M. Paltanavičia, iš Law-

musų brolius, tėvus Lietuvoj, o 
: čia Amerikoj atsiranda lietuviai 
net ašaras liejanti, kad Dievas ne
laimina carui, kad japoniečiai mu
ša jo kareivius, terp kurių yra ir 
lietuviai prieš japonieČių kulkas 
išsiųsti. Dėl godumo ir užsimany- 
mų caro valdžių Mandžurijoj žū
va daug lietuvių, kareivių, bet jie 
žūtų ir tąsyk, jeigu maskoliai muš
tų japonieČius, jeigu jiems pasi
sektų teip pavergti laponiją, kaip 
pavergė musų tėvynę Lietuvą ir 
jos gyventojus ir visą kraštą ati
davė ant išnaudojimo maskolių. 
Caras mums daug blogo padarė, 
daug skriaudų nuo jo lietuviai su-
laukė, Japonija mums niekada nie
ko pikto ne padarė. Maskolija 
yra palaikytoja tamsos ir vergu
vės, Japonija gi nešioja laisvę ir 
civilizaciją po visokius Azijos už
kampius. Todėl tai visi dori žmo
nes, kur jie ne gyvena ant svieto, 
pritaria ne Maskolijai, bet Japoni
jai daliartinėj karėj.

I. K.

Iš Plymouth, Pa.
Darbai gerai eina, tik vienas 

brekeris sugedo ir stovi jau antras 
mėnuo, bet darbininkai gavo dar
bus kitur.

Reikalauja rykszcziu.

Nrw York. Vaikų lavinimo 
komitetas pareikalavo nuo mokin
tojų išreiškti nuomonį! ar į pradi
nes mokyklas ne priderėtų įvesti 
rykštes ant įvarymo proto ir doros 
vaikams. Daugumas mokintojų 
reikalauja sugrąžinimo rykščių, 
kadangi, pagal jų nuomonę, iš 179- 
000 mokintinių, 6779 be rykščių 
ne galima priderančiai išlavinti. 
Mums rodosi, kad išmokinti gero 
vaikus mokintojai geriau galėtų 
savo paveikslu negu su rykštės 
pagelba. Reikalaujanti rykščių 
mokintojai galėtų daug nuo Japo
nijos pasimokinti: ten mokyklose 
ne tik nėra rykščių, bet mokinti
niai tnri tiesą reikalauti prašalini- 
mo ne dorai gyvenančio mokinto- 
jaus ir reikalavimus vaikų papra
stai išpildo. Prie tokių sanlygų 
Japonijos mokyklos išlavina geres
nius patriotus negu amerikoniškos 
arba europeiškos.

Nuodintojai.

Las Vegas, N. Mex. Likosi 
čia nunuodintų dešimtis ypatų.

* Chicago, III. Kadangi ma
šinistai atsisakė dirbti 10 vai. ant 
dienos, Chicagoj uždarė 12 dirbtu
vių ir per tai daug darbininkų ne 
teko darbo.

Išvažiotojai kerosino ir gazolinos 
pakėlė štraiką. Jie reikalauja po 
13 dol. ant sanvaitės; dabar gi gau
na tik 11 dol.

Suštraikavo darbininkai sekan
čių mažų dirbtuvių: Goodman Ma- 
nufacturing Co., Fiscber Machine 
Works, Kroeschelth Bros., Ice 
Machine Co., Wm. Perrin & Co., 
Wilson Bros. Paper Machinery 
Co.

r Appleton, Wis. Suštraikavo 
.darbininkai čianykščių popieros 
dirbtuvių ir per tai dirbtuves atsė- 

“jo uždaryti; dirba dar vos dvi dirb- 
tuvi. Darbininkai reikalauja trum
pesnio darbo laiko.

r Chicago, III. įtaisos Chica
go Ship Building Co. nuo 1 d. 
berželio likosi ant neaprubežiuoto 
laiko uždarytos. Tose įtaisose 
dirbo 1200 darbininkų.

9 Chicago, III. Štraikuojanti
> Mėsoj rado arseniką ir vandens 

bačkoj gėrvmui žmonėms ir gyvu
liams buvo teiposgi arsenikas. 
Nuodintojų nesurado.

4. . •
Skaitlius Amerikoj paplautu 

galviju.
Penkiose didžiausiose Amerikos 

galvijų piovinyČiose per trįs pir
mutinius mėnesius šių metų pa
plovė iš viso 8884000 visokių veis
lių galvijų; per tą patį laiką pernai 
papiovė jų tik 7603800. Mėsos 
vienog svetur išgabeno šįmet ma
žiau negu pernai. Prekės mėsos 
Amerikoj per ts£i turėjo nupulti, 
bet to nedaleido terp savęs susi
kalbėję piovinyčių savininkai.

Negrai neNzdluaMi in Afriką.
Newark, N. J. Susitvėrė čia 

• ypatiška organizacija su mieriu 
pergabenti į Liberiją (Afrikoj) no
rinčius ten apsigyventi Amerikos 
negrus. Liberijos randas duoda že
mę ir valgio produktus tol, kol jie 
iš savo žemės vaisių galės išgy
venti.

Audron.

2 d. berželio visokiuose kraštuo
se Oklahomos, Kansas ir Indianos 
siautė smarki audra. Ties Okla- 
homa City vėjas iš Šaknų išrovė ne 
tik medžius, bet ir daug mūrinių 
trobų sugriovė. Aplinkinėse Em- 
poria, Kans., buvo debesų praply- 
šimai, kurie pagimdė didelius tva
nus. Mieste Boonsville, Ind.,tren
kė perkūnas į vienus namus ir už
mušė trejatą vaikų, vieną vyriškį

darbininkai Great Northern Hol
ding Co. sugrįžo prie darbo. Kom
panija išpildė darbininkų reikala
vimus.

r Columbis, Oh. Pennsylva- 
nia geležinkelio kompanija, ant su
mažinimo išleidimų, iš savo var
stotų prašalino 1100 darbininkų.

1 Peoria, III. Pasibaigė štrai- 
kai darbininkų dirbančių prie bu- 
davonių, kurie traukėsi 7 sanvai- 
tes. Štraiką darbininkai laimėjo.

1 Quincy, Mas. Pasibaigė štrai- 
kas Fare River Ship & Engine 
Co.

ISZ 
Lietu viszku dirvų.

Iš Shenandoah, Pa.
24, 25 ir 26 d. gegužio atsibuvo 

S. L. A. XIX seimas, kuris bea- 
bejonės pasiliks Shenandoahriečių 
atmintyje ant ilgo laiko, ir judįs 
tarpe čianykščių lietuvių tautišką 
dvasią. Pagal seimo programą, 
24 d. gegužio, devintą valandą iŠ 
ryto, suvažiavę delegatai susi- 
rininko į svetainę Egans Hali 
skaitliuje 89. Po priėmimui pa
liudijimų (mandatų), tapo atida
rytas seimas prezidento J. 
Tareilos,kuris trumpoje prakalbo
je nurodė Sus. bėgį ir jo pasek
mingą kilimą. Potam tapo iš
rinkti vedimui seimo viršininkai: 
V. Kaunas iš Boston, Mas. pirm-

dentas, kalbėjo apie Sus. reika’us 
ir skirtumą lietuvių tautos nuo ki
tų. P. Paseckas užkliudė abelnus 
musų reikalus ir darbus, neužmirš- 
dams priminti ir apie musų tautos 
trukdytojus, kas nepatiko „Žvaigž
dės" ir „Vilties" reporteriams. 
Alena Sudiekiutė dekliamavo iŠ 
Vaičaičio raštų „Dar ilgą kelionę 
žmonija keliausi." Teipgi deklia
mavo Ona Čekaitukė ir Anelė Va- 
laičiutė iŠ Pittston, Pa., Ona Ba- 
ronaičiutė iš Boston, Mass. ir p. 
Skadienė iš Plymoutho, Pa.

25 d. gegužio lošė dramą „Kei
stutis" Simano Daukanto drama
tiška draugystė iŠ Brooklyn, N. Y. 
Teatras nusidavė gana gražiai, 
publika iŠ lošikų buvo užganėdin
ta. Aktoriai, matyt, nepasigailėjo 
triūso ar savo roles atliko su akto
rišku gabumu. Yj^atingai atsižy
mėjo Marė. Ji su tikra energija 
ir drąsa, su moterišku kytrumu, 
stengėsi savo dėdei atkeršyti už 
nužudytą jos vyrą.* Antrą vietą 
užėmė Lietuvos kunigaikštis Kei
stutis. Galima užmesti vien lietu
viškiems kareiviams,kuriems truko 
apsukrumo, drąsos ir energijos. 
Ant teatro susipnko lietuvių dau
giau negu ant koncerto. Fergu- 
son svetainėj su 1000 sėdynių tik 
keli galerijos bilietai tapo neiš- 
parduoti. Bilietai buvo po 35, 50 
ir 75c. Susirinkusi publika užsi
laikė pusėtinai ramiai, tik dalis 
Čiagymio jaunimo, nepažįstanti 
Lietuvos istorijos, nesuprato per
statymo vertės. Paskutinį vaka
rą, t. y. 26 d., atsibuvo balius. 
Per visus trįs vakarus svečiai atsi
lankė iš visų apielinkių: Mt. Car- 
melio, Minersvillės, Mahanoy City 
ir tt. Apart pasilinksminimo va
karų, suvažiavę delegatai buvo 
užimti visas trįs dienas Sus. reika
lais: skaitymu ir apsvarstymu įne
šimų kuopų,skaitymu gerų linkė
jimų ir tt. Laiškų ir telegramų su 
linkėjimais tapo atsiųsta per 80. 
Pinigų ant tautiškų reikalų, pa
gal užmanymą p. Mikolainio, ta
po prisiųsta $30.00, kurie tapo 
paskirti moksląeiviams ir kankin- 
tiniams, pagal nurodymą siuntėjų. 
Iš svarbesnių nutarimų vienbalsiai 
tapo nutarta stengtis išimti iš Ar
gentinos ligonbučio musų tautietį 
A. Vištalį, jei bus galima. Par
gabenti į Suv. Valstijas ir užlai
kyti Sus. kaštais. Šiam darbui 
atlikti tapo išrinkta Dr. J. T. Žel
vienė, V. Ambrazevičia ir J. Šuns
kis. (Aprūpinimas senelio atei
ties yra svarbus reikalas, bet visgi 
tai ypatos reikalas. Ar seimas 
nenutarė nieko svarbaus ant tautos 
labo? Rd.).

Užbaigiant seimą, tapo užmany
ta rinkti aukas pagelbėjimui slap
to Lietuvoje laikraščio. Ant to 
tapo surinkta $l$.80. Ant atei
nančių metų tapo išrinkti sekanti 
viršininkai: Jonas Tareila iŠ Wa- 
terbury, Con.— prezidentu; Vinc. 
Kaunas iš Bostono, Mas. — vice
prezidentu; Tarnas Astramskas iš 
Philadelphia, Pa. — sekretorių; 
Tarnas Paukštis iš Pittston, Pa. 
kasteriu; P. Birštonas iš Shenan
doah, Pa. ir J. Kazakevičia iš Pit
tston, Pa.— prižiūrėtojais kasos.

Ateinantį meta seimas atsibus 
New Britain, Con.

J. L.

Iš Pa.
13 Sus. L.A.kuopos 27 gegužio, 

tapo parengtos prakalbos, kadan
gi po seimui buvo parankiausia 
gauti kalbėtojus.
7% vai. vakare susirinko ant 

svetainės U. M. W. of A. būrelis 
lietuvių ir lietuvaičių. Laike pra
kalbų visi užsilaikė ramiai, tik Šį 
kartą nedaugiausiai buvo klausy
tojų; mat buvo dirbama diena ir 
buvo vestuvės, kurios ątitraukė 
daugumą žmonių, o bažnytinius 
sulakė gegužinis vakaras. Bet 
visgi galėjo daugiau susirinkti 
ypač moterų ir merginų, kurioms

rence, Mass. „Tėvynes Mylėtojų 
Dr-tės viršininkas, plačiai išguldi- 
nėjo istoriją grekų ir rymionų.kaip 
laikė žemesnią žmonių luomą ir 
kaip su ja apsieina da iki šiol vieš
patysčių galiūnai, kaip tas viskas 
pranyko žmonėms pasiekus augš- 
tesnį laipsnį civilizacijos. Ragino 
rištis į vieną kuopą, t. y. rašytis 
prie T. M. Dr-tės, kuri užsiima 
vien platinimu moksliškų knygelių 
visokio turinio, atnešančių naudą 
mus nuvargintai tautai.

P. Juozas Paukštis iŠ Edwars- 
villes,Pa.,kalbėjo apie lietuvių ne
laimingą padėjimą, nurodė reika
lingumą moterims apšvietimo. 
Bet kur jį gauti, jeigu mus šelpia- 
miejie einant mokslan daktarai teo- 
liogijos ir mokintojai philozophi- 
jos (iki šiol jų nešelpėme, o dabar 
šelpiami dar mokslo nepabaigė 
Rd.) pametė mus vienus, ir mums 
nelieka nieko, kaip tik mokintis 
pats nuo savęs, nes tiems, ką 
reiktų mus mokint*, visi mus ap
leido. Paskutinis kalbėtojas, p. 
P. Živatkauckas, kalbėjo plačiai, 
užgriebdamas musų istoriją, teip
gi visus skyrius mokslo, išrodinė- 

jQ..ką4Ljnv> be mokUp. UyKėi'IBC 
pasikelt.

Kalbėtojams, dekliamatorėms ir 
susirinkusiems ištariame ačiū.

J. Ramanauckas.

Iš woo<io. Mus.
Lietuvių yra čia pusėtinas būre

lis, bet terp jų nematyt tautiško 
krutėjimo, nė darbų ant musų tau
tos labo, kadangi mat daugumas 
čia gyvenančių lietuvių miežinia
me rauge paskendę. Nors ant 
vietos raugo krautuvių nėra, bet 
yra žydelis, kuris, ant pareikalavi
mo, pristato, kiek kas pareikalau
ja. Girtuokliai, turėdami darbą, 
visą uždarbį praleidžia ant raugo, 
o užstojus bedarbei, meldžia drau
gų malonės. Tų girtuoklių dau
gumas gėdisi lietuviais vadintis, 
laikosi įkibę į lenkų skverną; nors 
lenkiškai ne moka, grabalioja len
kišku žargonu. Tautiškiems lietu
viškiems reikalams jie visai ne 
prijaučia ir jų nepažįsta. Jeigu 
kas paragina prie aukų ant tautiš
kų reikalų, kaip antai ant musų 
kankintinių, arba moksląeivių, tai 
atsako, kad tie kankintiniai ir 
moksląeiviai bedievių išmislyti. 
Jeigu tokių paklausi: ar skaito 
dieviškus arba bedieviškus raštus, 
tai atsako, kad nė jokių ne skaito, 
kadangi, girdi, kunigai leidžia 
skaityti vien maldaknyges, kitoki 
gi raštai visi esą bedieviški. Tie 
lenkberniai nežino nė kas yra tie 
bedieviai, nė ką jie blogo arba ge
ro padarė. Nauda ir vargai musų 
tautos tiems ponams visai ne rupi, 
jiems rupi vien, kad galėtų bedug
nį kunigo kišenių pripildyti. Ka
dangi vienog tas kišenius be dug
no, tai suprantama, kad jo nieka
da nepripildįs: juo daugiau savo 
darbo vaisių pils į jį, juo daugiau 
reiks. Rodosi, žmogus turėtų 
suprasti, kad apart kunigo naudos 
yra dar ir kitoki reikalai, reikalai 
milijonų žmonių. Apie tuos vie
nog musų lietuviai jau nesirūpina.

Lietuvis.

Iš Scrantono, Pa
Terp čianykščių lietuvių tikėji- 

miškų vaidų nėra, bet už tai ne 
daug yra, sumanių, suprantančių 
tautiškus reikalus. Daugumas 
čianykščių lietuvių tamsybėje pas
kendę, nenori suprasti nė musų 
tautos reikalų, nė savo pačių nau
dos. Ypač susirinkę saliunuose 
daugelis aimanauja, ko ne verkia, 
kad caro kareivius japoniečiai mu
ša v o kam carpalaikis privertė Ja
poniją karę pradėti? Rd.). Tiems 
saliuniniems lietuviams ne tiek rupi 
lietuvių reikalai ir nauda kiek ne
laimė smaugiančio ir skriaudžiančio 
lietuvius carpalaikio. Tie niekšai 
išduotų savo brolius, visą savo 
tautą, kad tik netikusiam, visų do-

TautiŠkai Plymoutho lietuviai 
ne kįlą, bet puola žemyn: prakal
bos ir koncertai pradeda nykti, 
nėra kam jtarengti, neturim tokių, 
kurie mus ragintų prie tautiškų 
darbų.

Pribuvo čia du pagyros puodai, 
kurie žadėjo viską padaryti, ko tik 
lietuviams reikia, žmonės galėjo 
tik džiaugtiesi ir miegoti.

Pirmutinis galinčius žadėjo su
tverti Laisvamanių kuopą ir „Auš
ros" Dr-tės kuopą, teipgi orkestrą 
ir suorganizuoti diskusijas. Lau
kėm ilgai ir ant galo pasirodė, kad 
tik girtis gali. „Nuiro*' kuopa su
sitvėrė, bet tojėypata visai nebuvo 
nė ant susirinkimo.

Kitas pagyras pribuvo iš Brook- 
lyno dudorius. Tas, pribuvęs, per
sistatė labai galingu. Jis žadėjo 
išmokit lietuvišką beną grajyt, 
teatrus lošt, dainas dainuot, žo
džiu, ketino lietuvius teip augštai 
pakelt,kad butų jau ir per augštai, 
bet pabuvus trįs mėnesius, pasiro
dė, ką gali Plymoutho dudorius! 
Nė teatrų neišmokino, nė giedoji
mo bažnyčioj ne pagerino, bet su
gadino.
-----  Saas's-

h Colllntvllle III.
Darbai šitų aplinkinių anglių 

kastynėse Šiuom tarpu truputį su
mažėjo: dabar dirba po trįs, ketu
rias dienas per sanvaitę, bet vis
gi dar žmonelės uždirba po 30 dol. 
ir daugiau ant sanvaitės.

Lietuvių skaito Čia Šimtais, bet 
suprantančių terp jų mažai, dau
gumas nežino nė kuom yra, per tai 
ir svetimtaučiai apie lietuvius nie
ko nežino. Yra čia, rodosi, 6 lie
tuviški saliunai, bet ant jų para
šai yra „Russian" (per tai lietu
viams nesidaro skriauda: saliunai 
ne priguli prie tokių įtaisų, už ku
rias galimą būt garbę įgyti. Rd.).
Skaitančių knygas bei laikraščius 

čia mažai, daugumas lietuvių liuo- 
są laiką praleidžia saliunuose prie 
baro, arba prie kazyrų. Tankiai 
tuose vadinamuose maskoliškais 
saliunuose pats šikorius ne vie
nam su kočėlų galvas apdaužo, o 
policija veda pas tiesdarį susipyku
sius sutaikyti, kur turi užsimokė
ti bausmės po 10 ir 20 dol. Ant 
to eina lietuvių sunkiai uždirbti 
pinigai. Ar ne geriau butų nors 
dalį apversti ant išsirašymo laik
raščių ir knygų, dalį gį paaukauti 
ant tautiškų reikalų?

V. |. R.

Iš Frankihi, Wash
Darbai eina čia gerai ir uždar

biai ne blogiausi. Iš kitur atka
kusiam darbą ne sunku gauti. Mu
sų broliai vienog nesilaiko ilgai 
ant vienos vietos, bet kilnojasi 
iš vietos į kitą.

Lietuvių yra čia 5 Šeimynos ir 8 
pavieni. Visi sutikime gyvena. 
Negirdėt prasivardžiavimų, nėra 
pas mus nė šliuptarnių, kadangi 
čianykščiai lietuviai mano, jog 
Šliupas daugiau musų tautai pa
tarnauja, negu tauta jam.

8 d. gegužio buvo krikštynos sū
naus Juozo Bilkaus; vardą davė 
Konstantino. Tėvas užmanė su
sirinkusiems paaukauti, po kiek 
galint, ant tautiškų reikalų. Tam 
visi pritarė ir sudėjo $5.85, • ku
riuos sekančiai padaliname: 50c. 
Dr. Šliupui ant išleidimo knygos 
angliškoj kalboj,50c. jam ant kelio
nės į Nyderlandus, $2.45 ant kan
kintinių ir $2.40 moksląeviams 
„Aušros" Dr-tės fondan (aukos ir 
aukautojų pravardės pagarsintos 
kitoj vietoj. Red.).

Buvęs.

Chicago, Iii.
29 gegužio atsibuvo vestuvės 

Klemenso Vilko su Marijona Zi- 
muntaite. Susirinkę ramiai links
minosi per visą laiką ir ant galo, 
užbaigdami vestuves,nutarė pada
ryti kolektą ant tautiškų reikalų.

Susirinkę visi pritarė ir sudėjo 4 
dol., kuriuos paskiria pusiau: $2 
kankintiniams ir $2 .Aušros’ drau
gystei.

Nors tai ne jierdidelė auka, liet 
jeigu visi Lietuviai gyvenanti A- 
merikoj, apvaikščiodami vestuves, 
krikštynas, varduves arba gimtu
ves nors tiek aukautų, tai ne vieną 
savo tautietį galėtume sušelpti.

J. Girijotas.

Iš Wllke4mrre. Pu.
2 d. lierželio čia turėjo atsibūti 

prova S. L. A. su S- L. R. K. 
bet kunigėliai, matydami, kad bus 
riestai, apsargino savo, vieną liudi
ninką ir tokiu budu prova tapo 
atidėta iki spalių mėnesiui. Mat 
tokia pragumu kunigėliai mislija 
S. L. A. paalsinti.

' - J’

Apie auka* kinikiniaiiiK.
Šių metų „Vien. Liet." N. 13 

(žr.154 pusi.), buvo patilpęs „At
sišaukimas Philadelph iečių," kur 
„kelių vietinių organizacijų" 
vardu, p. S. Dambrauckas atsišau
kia tarp ko kito ir į centrališką 
kankinių komitetą, klausdamas, 
kodėl laikomi esą paslaptyj išlei
dimai, kankinių šelpimas; kodėl 
negarsinamos apyskaitos, nes kiti 
saką, jog „tas rinkimas aukų" 
esąs tik „muilinimas akių, o ne 
šelpimas" kankinių. O kits dar 
„senas amerikonos" iŠmėtinėjęs p. 
S. Dambrauckui ir stačiai davęs 
suprasti jam, jog tos jo renkamos 
kankiniams aukos galibČios teip pa t 
žūti, kaip žuvusios, gįrdi, Milukui 
įduotosios aukos Valančiaus raš
tams išleisti.

Ar daug kas iŠ Amerikos lietu
vių teip sprendžia apie renkamas 
kankiniams aukas? Bet p. S. 
Dambraucko straipsnyje padaryti 
užmetimai gali nevieną suklaidinti 
ir atstumti nuo kankinių Šelpimo 
— ir to jo straipsnio negalima pa
likti be atsakymo ir tamtikro pa
aiškinimo. „Vienybės Lietuvnin
kų" redakcija labai trumpai ir ne
visai aiškiai teatsiliepė «avo prie
raše prie S. D-o straipsnio — ir 
todėl męs, žemiau* pas įrašiusio
sios redakcijos, kaipo dabartinės 
tarpininkės terp „Amerikos Kan
kinių Komiteto" ir Lietuvos 
„Kankinių Kasos Komiteto," 
skaitome už savo pareigą duoti 
dar nors trumpą tame dalyke pa
aiškinimą.

Apie „Amerikos Kankinių Ko
mitetą" Amerikos iietuyiai-aukau- 
tojai negali, rodosi, nėkiek abejo
ti. Vr»f Komiteto sudariai rra pa
čių Amerikos lietuvių išrinkti; vi
sos Komiteto sąnarių pravardės 
yra visiems žinomos;' surinktos ir 
įplaukusios į Komiteto kasą aukos 
yra tuoj laikraščiuose garsinamos. 
Tegali tik kilti abejonė, kaip tos 
aukos sunaudojamos, ar ios kar
tais nežūva, kaip ;,senasis ameri
konas" p- S. D-ui nurodo. Taigi 
gali kilti abejonė tik apie susitvė- 
rusį pernai dar pačioj Lietuvoj 
naują „Kankinių Kasos" Komite
tą, kurio sąnarių pravardės, nė jų 
gyvenimo vietos nėra viešai žino
mos, o kuris dabar faktiškai skiria 
ir suteikia kankiniams pašelpas, 
kaip skelbia to paties Komiteto 
jtranešimas, patilpęs jau terp kito 
ko ir „Vien. Liet." N 13.

čia turi gerbiamiejie aukautojai 
atsiminti, jog tas „Kankinių Ka
sos" Komitetas yra Lietuvoj, kur, 
dėlei atsargumo prieš jcaro valdžią, 
negali būti nė jo sauarių pravardės, 
nė jų sąnarių gyvenimo vietos vie
šai žinomos. Bet mes, žemiaus 
pasirašiusios redadeijos, kaipo tar
pininkės terp Lietuvos ir Ameri
kos Komitetų, užtikriname, jog 
Lietuvos Komiteto sanariai tapo 
išrinktos, su partijų ,(L. S. D. P. 
ir L. D. P.) žinia, ypatos visai iš
tikimos, kurios savo keliu yra teip
gi po abiejų partijų kontrole. Apie 
savo darbus, apie išduotas pašal
pas tasai „Kankinių, Kasos" Ko
mitetas kas pusmetį, k&>P ji* ir sa
vo pranešime apskelbė, garsįs nu
rodytuose pranešime laikraščiuose 
tam tikras savo apyskaitas. Apy
skaitose, suprantama, nebus nu
rodytos, teipgi dėlei to paties at
sargumo prieš caro [Miliciją, tikro
sios sušelptųjų kankinių pravardės, 
bet jos užtat bus privatiškai pra
neštos „Amerikos Kankinių Komi
tetui," kaipo oficijaliŠkam Ameri
kos aukautojų atstovui, kuris, de
rėdamas, visuomet galės perkon- 
troliuoti.

Taigi, teip tai dalykams stovit, 
nė apie kokį „slėpimiasi," nė apie 
„muilinimą akių",arba baimę, kad 
gali kas surinktąsias aukas sau su
naudoti, — negali bpti nė kalbos, 
nes viskas daroma ir atliekama po 
stipria, tam tikra kontrole.

Pasinaudodami ,proga, praneša
me teipgi, j©g paduotasis „Vieny
bės Liet." N 13, viekartu su „K. 
K." Komiteto pranešimu, adresas 
aukoms siuntinėti nuo šio laiko 
nebetinka. Nors „Kank. Kas." 
Komiteto pranešime ir pasakyta, 
jog aukas galima siųststi ir stačiai 
Komitetui, bet kadangi tas Komi
tetas negali viešai garsinti savo 
gyvenimo vietos, taigi aukos teiš- 
puola tik siuntinėti nurodytom- 
sioms to Komiteto pranešime re
dakcijoms („Varpo" ir „Ūkinin
ko,” „Darbininkų Balso," „Vie-

-.............
nybės Lietuvninkų" ir „Lietu
vos"), kurios jau priduos jas, kam 
reikiant.

„Varpo" ir „Ūkininko" 
ir

. „Darbininkų Balso"
Redakcijos.

Rymiszka legenda.
Parašė EI. Orzeškienė.

Nelaimė po nelaimei pasiekė Ry
mą: tvanai, maras ir baisus etrus
kų užpuolimas.

Tąsyk Rymas buvo vargingu, 
nedideliu miestu, likimo jo gyven
tojų, ištikro, nepavydėtų daugelis 
kaimyniškų tautų.

Bet garbingas Numa Pompilius, 
vienas iš garbingiausių tų laikų ry
miečių vadovų užaugo terp tų ne
turtingų butelių, o suaugęs, atsi
davė visas rūpesčiams apie reika
lus savo nelaimingų sanukėsų.

Ir štai, kada visur girdėjosi ru- 
gojimai ir besiskundimai, jis su nu
sižeminimu meldė,klausė dangaus ir 
žemės, už ką teip kenčia nelaimin
gi žmonės; su meldimu kėlė ran- 
kas.šaukdamas dangų į pagelbą.

Pąklausti jo augurai-pranaŠai at
sakė:

— Jupiter turbut užpykęs. Te
gul tautos vadovas nueina ant Es- 
ųuilino kalvos. Ten Šventame go
juj prieš jį stos didysis griausmų 
valdytojas ir apreikš, kokios at
pirkimo aukos reikia ant suminkš
tinimo teisingos jo rūstybės.

— Tegul teip būva.
Ant Esųuilino kalvos, terp žy

dinčių medžių uždengtų nakties 
tamsos, ant sušlapusios nuo rasos 
žolės puolė ant veido Numa Pom
pilius, perimta* baimės ir nusiže
minimo, laukdamas pasirodymo 
užpykusios dievystės.

Urnai Šventą gojų apšvietė ne 
paprasta, nepakenčiama žmonių 
akių Šviesa. Ji ėjo nuo spinduliuo
jančio dievystės, nužengusios nuo 
dangaus,ploščiaus. Didysis žaibų 
valdytojas laikė rankoj ištemptą 
lanką, ant kurio šūvio buvo uždė
ta vilyČia - žaibas, šalia buvo di
delis erelis.

Krūmai ir medžiai gojuj stovėjo, 
visur viešpatavo tylėjimas.

Ir ten, terp tos tykumos davėsi 
giidėti griausmingas balsas |upi- 
terio:

— Ant permaldavimo mano tei
singos rūstybės, tu turi ant mano 
altoriaus rytoj padėti [lenkis Šim
tus žmonių galvų.

Šlapios žolės sudrebėjo nuo kvė
pavimo Numa Pompiliaus — nuo 
jų pakilo tykus, nusižeminantis, 
meldžiantis įtaisas:

— Penkių Šimtų galvų reikalauji 
tu, svieto valdvtojau, bet kokių? 
.... Mano maraus žmogaus au- 
siš ne girdėjo paskutinio tavo žo
džio. Bet visgi rytoj, pirm negu 
auksinė aušra apšvies žemę, aš nu
plausiu daržuose dar neiŠnai- 
kintuose siaučiančių vilnių Tibero 
penkis šintus svogūnų galvučių ir 
padėsiu jas ant tavo švento alto
riaus.

Išsiviešpatavusioj tykumo j vėl 
sugriovė Jupiterio balsas:
■ — Aš matau, Numa, kad tu la
bai šykštus ir kytriu išsi
kalbėjimu stengiesi išgelbėti gal
vas savo rymionų, todėl duok man 
tūkstantį Širdžių, išplėštų iŠ žmo
nių krūtinių.

Numa Pompilius tuojaus atsa
kė:

— los jau čia. Aš kenčiu už 
tūkstančius, todėl tūkstančiai šir
džių muša mano krūtinėj. Išplėšk 
manają iš krutinės, svieto valdy
tojau, ir priimkie kaipo išpirkimo 
auką.
—Ir širdis nori išgelbėti. Tai duok 
man vieną gyvastį, bet tokią, ku
rioj mano kvėpavimas atsimuša 
šviesiausiai.

Numa Pompilius, ištiesęs ran
kas. suriko.
t — Ta gyvastis jau čia, stovi 
prieš tavę. Aš išrinktas vadovu 
mano tautos, o todėl aš stoviu 
augŠčiau už visus.

— PerkeiČiu savo norą ir gei
džiu, kad paaukautum man gyvas
tį to iš rymionų kuris stovėtų že
miaus už visus kitus.

Numa Pompilius su nusižemini
mu prašnabždėjo:

— Jis jau čia prie tavo kojų, 
valdytojau. AŠ tarnauju visai ma
no tautai, todėl, būdamas tarnu 
visų, aš stoviu ant žemiausio laips
nio.

Rustus, susiraukęs veidas žaibų 
dievo truputį suminkštėjo. Bal
sas jo buvo panašus į gaudimą 
atsitolinančio griausmo, kada jis 
pasakė:

— Laimė tau, numylėtas dieviš
kos Egerijos. Bet gaila man pa
likti tavę vargingame, išnaikinta
me Ryme. Kelkis ir eikie į etrus
kų kraštą, ten vaisingi laukai, tur
tingi sodai, ten, puikiuose marmo- 
riniuose rūmuose girdėt balsai be
silinksminančių, ten šventose žiny- 
čiose yra puikus stovylai garbingų 
vyrų. AŠ padarysiu tavę valdonu 
galingų ir laimingų etruskų. Ten 
tavo gyvenimas bus ramus ir lai
mingas, daildarių rankos padirbs 
tavo stovylą ir pastatys labiausiai 
gerbiamoj vietoj.

Numa nuo sušlapusios nuo ra
sos žolės pakėlė savo veidą ir su 
meldimu pakėlęs rankas, atsakė 
klausymu:

—■ O jie, valdytojau ?
— Tu dar vis misliji apie juos? 

Tai aš tavą ne siųsiu pas etruskus, 
bet paimsiu į dangų. Štai pažiu- 
rėkie, tavęs link skečiasi sparnas 
mano erelio, jis platus ir minkštas. 
Padėk ant jo tavo nuvargusius nuo 
žemiškų darbų sąnarius, lėk su 
minkštoms oro vilnims į augšty- 
bes, į viešpatystę amžinos laimės. *

Bet Numa Pompilius vėl paklau
sė:

— O kaip gi jie, svieto valdyto
jau? O jie? Mano rymionai?

—Tu dar vis rūpiniesi apie juos. 
Pamislyk apie savo dievišką Ege- 
riją; ji dangaus gyventoja, o tu 
žemės sūnūs. Tu tik paslaptyj ir 
retai gali matyt ją ant kranto to 
upelio,kuris susitvėrė iš jos ašarų. 
Mirtis tavo išnaikįs jos meilės siū
lelį. Tu ne pamatysi jos tamsiam 
Erebe, o jai dievų buvimo vieta 
Olimpe be tavęs bus tamsi. Štai 
pažiūrėki*-, aš paleidžiu mano lan
ką. Tik akies mirksnio, o iš jo 
išlėks žaibas; pagriebk už jo vily- 
čios, o ji nuneš tavę pas tavo nu
mylėtą Egeriją ir prie amžinos lai
mės.

Šlapios nuo rasos žolės ilgai 
drebėjo nuo vaitojimo Numa Pom
piliaus, bet greitai jis pakėlė gal
vą ir dar paklausė:

- Bet kas bus su jais,svieto val
dytojau? Kas bus s*u mano rymio- 
nais?

Susirietė sparnas galingo erelio 
ir žaibas užgeso ant lanko Jupite
rio ....

Ant pečiu didžiojo perkūno val
dytojo nupuolė ilgi jo plaukai ir 
balsas rustos dievystės skambėjo 
švelniai, kada ji ištarė:

— O, Numa, padaryk teip, kad 
tavo Ryme užgimtų ir tekėtų teip 
didelė meilė ir pasišventimas kaij? 
tavo, o užtikrinu, visos mano vily- 
čios pasiliks ant visados jų makš
tyse.

Išnyko dangiškas regėjimas. 
Numa Pompilius dar*vis gulėjo 
Šventame gojuje ir nuo gilių jo dū
savimų drebėjo žolės, dabar jas 
laistė rasa nuo jo ašarų.

Nakties tykumoj kartas nuo kar
to girdėt buvojo meldimas:

— Bet kaip tą padaryti, svieto 
valdotojau, kaip sutverti tokį mei
lės Šaltinį.... 

* **
Matyt pasisekė išmelsti Numai 

reikalingą pamokinimą, kadangi 
Ryme ir daugiau buvo tokių jau 
savo tautai atsidavusių tautos va
dovų, kadangi iŠ mažo, kaimynų 
skriaudžiamo vargingo miestelio 
rymionai tapo galingiausia svieto 
tauta, nešiojančia civilizaciją po 
visus užkampius Europos, Azijos, 
ir Afrikos. Ir turtingi etruskai ta
po rymionų suvaldyti.

Na, o kaip pas mus? Ar terp 
mus yra toki Numa Pompiliai, 
kurie ant labo savo tautos paau
kautų savo laimę, garbę, net di
džiausią žmogaus turtą — meilę ?- 
Ne, tokių terp mus bent Šiame 
laike nėra. Mes turime vadovus, 
kurie musų priešams paskambinus 
aukso maišą, seka paskui tą 
maišą. Kitiems ne tiek rupi tau
tos labas. ką esabiŠka garbė: jie 
dirba tol, kol juos garbiname, kol 
juos laikome už neklystančius, kol 
ne drįstame jų darbuose nieko pik
to jieškoti. O tuom tarpu nėra 
gero,kuriame ne butų dalies pikto, 
kaip nėra pikto, iš kurio gero ne 
galima būt ištraukti. Mes labiau 
garbiname ypatas, išgiriam ypatą, 
o ne ištikro gerus darbus. Pas 
mus ne .tas turi ant žmonių di
džiausią įtekmę, kas su pasišven
timu dirba ant savo brolių labo, 
bet tas, kuris garsiausiai Šaukti if 
girtiesi moka; -žmonės garbina iŠ- 
giriančius savo darbus ir pats, kaip 
galėdami įieško vien progos su 
pigiais kaštais pasigirti. Per tai 
ir stovime toli užpakalyj kitų tau
tų. Išdirbkime Numas, jų klausy
kime, o ir pas mus bus geriau. 
Garbinkime ne ypatas, bet darbus.

Nauji Rasztai.
Tilžėj pradėjo išeidinėti naujas 

lietuviškas laikraštis pirmeinės 
lietuvių jaunuomenės, p.a. „Drau
gas". Pirmame to laikraščio .nu- 
meryj telpa sekanti straipsniai: 
„Musų uždavinys” kuriame re
dakcija aiškina pakraipą ir mierius 
naujo laikraščio. Svarbus straips
nis p. a. „Ruožai iŠ lietuvių atgi
jimo istorijos Kapsuko. Revbliu- 
cijinis Maskolijos judėjimas pa
rašytas Revoliucijonierio. Vaiz
delis p. a. „Pabėgėlis, parašytas 
Jonelio. Dr. Kudirkos eilės „La- 
bora.” Vaizdelis Torgenevo p. a. 
Slenkstis. Laiškas iŠ užsienio 
apie ten. gyvenančius lietuvius ir 
jų reikalus, perašvtas Niuronio. 
Atsišaukimas : besimokinančią 
jaunuomenę Moksleivio. Atsi
minimai iš Veiverių mokintojų 
seminarijos—Mokintojo. Keli žo
džiai apie Prūsų Lietuvius. Ko- 
respodencijos iš visokių vietų Lie
tuvoj.

Peterburgo universiteto profe- 
soriusWolter išleido tulus lietuviš
kus vertimus Dagilio. Išleidime 
patilpo vertimas Lermontovo, 
Trijų Paimu ir Kolcovo, Tinginiui. 
Originalai maskoliškoj kalboj mi
nėtų veikalų pažįstami beveik 
kiekvienam lankiusiam Maskolijos 
mokyklas. Lietuviškas vertimas 
vidutinis, nė blogas, nė per daug 
geras.
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Trumpa senobės Istorija
Isz mas kol įsako* kaltam verte D.

I’ERSEKGEJIMAI Ant
visai nutraukė ūuo namų darbo, iždą* Jiem* 
mokėjo algą; po didžių pergalėjimų va
dai jiem* duodavo nemaža* dovanas. Ka
reiviška* užsiėmimas pavirto į ypatingą ama
tą; vieton to, kad rinktųsi jaunikiai iš vi*ų 
giminių, pradėjo samdyt kareivius, norin
čius %it | kariumenę. Kariumenėj išnyko 
skirtumas pagal ginklus ir turtus.

Kartu su tuom, kareiviai visai atsiskyrė 
nuo kitų valstiečių savo gyvenimo budu ir 
suopračiais. Jie augščiau savę statė už val
stiečius ir pyko pavadinti valstiečiais. Jiems 
nerūpėjo nusprendimai senato ir žmonių Ry» 
me. Kariumenės vadas jiems buvo vienin
tele valdžia: jie žinojo, kad Jų padėjimas 
priguli nuo jo gabumo karėj ir duosnumo 
karei pasibaigus.

Karėj ir stovynėj vadai reikalavo nuo 
jų sunkaus darbo. Kareiviai patys turėjo 
apkast ir pastatyt visą savo stovynę; jie sta
tė tvirtynes ir laivus, dirbo keliu* ir vauden- 
sekins. Už prasikaltimą juos baudė kuo 
Bunkiauniai: rykštėms, išdeginimu ženklų aut 
kūno (kleimii); jeigu visa* pulkas pabėgda
vo nuo mūšio, kiekvienam dešimtam karei
viui nukir*davo galvą.

Bet kareiviai priprato išreikšt vadui sa
vo norus: stovynėj tankiai susirinkdavo suė
jimai kareivių ir oficierių; vadas išeidavo 

ine, pasakydavo savo užmanymu*, duodavo 
prižadus. Jeigu kareiviai buvo neužganė
dinti. tai numesdavo savo vadą arlia pereida
vo pas kitą. Reikėjo daug gabumo su jais 
sutikt ir juos suvaldyt; bet reikėdavo vadui 
ir įtikt jiems didele pagautim.

Tuose laikuose žiemiuose ir rytuose per 
I | H 60 metu kėlė vieną po kitos dideles kares, 

užtai; jog permainą nori padaryt su jų ne- ■ kurios išaugštino vadus ir Jų kareivius, 
nauda. Prieš populiarus jie sutvėrė pa rt i ją Prasidėjo nuo užplukime dviejų skaitliu- 
optimalu (t. y. „geriausių , pirmųjų barbariškų vokiškos veislės tautų, Kim-
žmonių). Kaip sukako metai tarnystės brn ir kurie ėjo nuo Alpų pusės.
Tiberijaus Grakcho ir jis stovėjo tarjie nery- 'paj buvo neišpasakytai stiprus žmonės. Mil- 
niaujančių žmonių, laukdama naujo išrinki- įjnai augštunio 7-8 pėdų terp Jų kyšojo. Jie 
roo, iš senato rūmų greit išėjo optimatai. pa- galėjo l»ėgt gretini su suole bėgančiu arkliu; 
griebę kas tik pakliuvo, pagalius, kresių ko-l|eu|onų vadas peršokdavo per 6, greta j>a- 
jas; žmonės Įiasitraukė, praleisdami didžj)o- statytus, arklius. Nudūręs žmogų durtuvu, 
nius. kurie lengvai ir išmušė beginkli ^barbaras galėjo ir pakelt jį ant durtuvo. 

Mušyj jie įširsdavo, išraudavo medžius su 
šaknimis, nuplėšdavo rankomis skeliaudras 
uolų ir mėtydavo jas į priešus, prigriaudavo 
upėn tiesiog krūvas žemių teip, jog upė už- 
tvindavo. Jų moters, stiprios, it vyrai, mu
šėsi drauge su” jais. Minios ėjo nesulaiko
mai: jas vijo badas, jos jirškojo naujų vietų 
apsigyvent.

Ryme geriausiu vadu tuose laikuose bu
vo Marijus., Jis buvo ne iš nobilių ir dari- 
kasė iki augštesuių vietų su pagelba populia
rų ir turtingų atpirkėjų. Marijų nusiuntė 
žiemiuosna ir per penkerius metus įiaeiliuj, 
ko dar nėkuomet nebuvo buvę, išrinkdavo 
konsulu. Jis ilgai rengė ir pratino savo ka 
reivius, jiagalios, kruvinuose mūšiuose išnai
kino barbarus.

Marijaus kariumenė buvo pririnkta visai 
nauju budu: jis šaukė kariumenėn daugiau- 

! šia bežemius žmones, prolėtarijus. Toki ka 
reiviai nieko neprastodavo, eidami iš tėviškės 
kariumenėn, liet sugrįžus jiems po karių ve
teranais, t. y. atbuvusiais kareivišką tarny
stę, jie vėl butų turėję tapt elgetomis. Per
tai jie, arba jieškojo naujų karių, arba rei
kalavo. kad vadas aprūpintų juos žemėmis 
pačioj Italijoj.

Sulla. Dar sumanesniu kareivių vadu 
ir priešu Marijaus Įiasirodė Sulla, vyra* iš 
senobinės augštos giminės.

Tuomet rymiečiai prastoję buvo beveik 
visas žemes rytuose. Puslaukinis Ponto (t. 
y. pietinio krašto Mėlynosios juros) euras, 
Mitridates, patėmijo, kaip grėkai neapken
čia rymiečių atpirkėjų ir pirklių. Jis darė 
pašeipą sukilusiems Mažojoj Azijoj: kelios 
dešimtys tūkstančių rymiečių nausėdžių bu
vo išplauta. Mitridates {>asidarė laivynę ir 
užgriebė ir Europos Grėkiją.

Vyriausiu vadu rytuose karei vest pa
skirtas buvo Sulla. Senas, beveik 70 metų, 
Marijus buvo labai užgautas šituo paskyri
mu: jo šalinįkai padarė tai, jog žmonių suė
jimas atėmė nuo Sullos vyresnybę ir pavedė 
Marijui. Kaip Sullos kareiviai, jau pasiren
gę plaukt rytuosna, dasižinojo apie žmonių 
nusprendimą, pareikalavo, kad Sulla juos 
vestų Ryman. Sulla nudavė, buk sutinkąs 
iš prievartos. Kareiviai ir jų vadas įėjo Ry
man ponais: žmonių nutarimas buvo išnai
kintas. Marijus ir jo šalinįkai bėgo ir tapo 
apsūdyti myriop. Tai buvo negirdėtas dar 
daigtas: kareiviai, tarytum, užkariavo sostą- 
pilį ir paliepimus davė patiems rymiečiams.

Dabar Sulla iškeliavo rytuosna ir atėmė 
nuo Mitridato Grėkiją ir Mažają Aziją. Nuo 
grėkiškų miestų nuplėšta buvo milžiniška 
duoklė ir iš jo* kareiviams davinėjo bran
gias dovanas. N’ėsant Buliai, jo priešai su
grįžo Ryman: tartum pašėlęs, Marijus bai
siai atkeršijo nobiliams, ėjusiems po Sullos 
pusės; neužilgio prieš savo myrį jis apgin
klavo vergus ir piovė nobilius. Sullai sugrį
žus Italijon po pergalėjimų, Marijaus šalinį
kai visur vėl turėjo jam užsileist: iš savo pu
sės, jis pradėjo nuo atkeršijimo visiems, kas 
laikėsi Marijaus.

Sulla sustatė prasikaltusių su rašus: ka* 
buvo ten užrašytas, to nebgynė nė sūdai, nė 
įstatymai — kiekvienas tokį galėjo užmušti; 
jo tortai parsiduodavo ant licitacijų. Daug 
pateko į šitus surašus per savo priešų daneši- 
mus. Apie Sullą slankiojos žmonės, kurie 
greit pralobo, supirkę anuos turtus. Pats 
8ulla neturėjo nė neapykantos, nė godumo: 
jis tiktai nekliudė kitų plėšimų ir padūkimų. 
Sulla buvo išmintingas, giliai apšviestas vy
ras, bet jį apsvaigino nuolatinė jo laimė ir 
jis nenorėjo pasirūpint apie ką-nors gero.

Sullą pripažino diktatorium bs laiko: jis 
galėję, pagal savo norą, daryt betkokią tvar
ką Ryme. Sulla atidavė kareiviams geriau
sius dvarus Italijoj, atimtus nuo kitų ir ra-

verte D.

Populiarai. Apie tokį uusigyvenim^ Ita
lijos ukinįkų reikėjo labai pagalvoti. Jug 
iš ukinįkų Rymas turėjo daugiausia geriau
sius kareivius: silpnesni miestiečiai kur-kas 
mažiau tiko sunkiai kareiviškai tarnystei. 
Terp nobilių atsirado žmonės, kurie nusigy- 
venim$ ukinįkų laikė per didelį pavojų Ry
mai. Juos vadino populiarais, žmonių šąli- 
nįkais. Vienas iš tokių žmonių šalinįkų, 
Tiberijus Grakchus, Scipijono Vyresniojo 
anūkas, prisižiūrėjęs sunkiam ukinįkų padė
jimui, sakydavo žmonių suėjime: žvėrys'ir 
paukšty* turi guolį, o žmonėms, užkariavu
siems i>asau!ę, nėr kur galvos priglaust!”

Populiarai stengėsi užimt viettį tribūno, 
nes, pagal nuomonę nuo senųjų laikų, tribū
nas skaitėsi žmonių apginėju ir turėjo didelę 
galybę žmonių suėjime. Populiarai manė, 
kad toj nelaimėj gelbės, jeigu duot neturtė
lių giminėms tuščias ir be naudos riogsančias 
žemesųkiek bus padalyta žemės rėžių, tiek 
vėl atsiras ukinįkų.

Tapęs tribūnu, Tiberijus Grakchus per
statė tokiam padalinimui paimt žemes iš vi
suotino lauko. Kad^-gi šitomis žemėmis nau
dojuosi jau nobiliai, (rrakchus nusprendė juos 
sutaikyti te niekas neturi daugiau 250 desė- 
tiuų visuotino lauko ir te neišvaro daugiau 
1000 galvijų į visuotinas ganyklas. Pasilie 
kančią žemę |x> tokio aprubežiavimo nobiliai 
turi sugražint; šitų žemę Grakchus perstatė 
padalyt į mažučius, po 2 desetiui, rėžius ir 
padovanot neturtėliams.

Daugumas nobilių menate baisiai perpyko 
užtai, ioiz nermaina nori uadarvt hii in ne
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čia begalo daug butų klausimų, 

Ir dvigub* reiktų tiek atsakymų, 
Norint nuo tamsos atskirti šviesą, 
Ir mutinyje melų rast tiesą;

Ale mus amžis n'istektų trumpas, 
Protas sutarlyt’s, liežuvis kumpas 
N’įstengtų visas mislis sugaudyt 
Ir jąs į rėmus krūmais suspraudyt, 

Nes mislys slidžios, vikrios ir 
(greitos, 

Zylioja,spiečia, sūkuriais raitos, 
Kaip garsas smelkia, draikos irtį- 

[sta.
Kaip šviesa trykšta, splysta ir bly- 

(sta, 
Yr‘ atmintyje viena užkliūva, 

Jau puiks prasprūsta ir kažkur tu-

nius, 1
Grakcha ir nedidelę jo draugų kuopjĮ.

Kajus Grakchus. apie 120 m. Neilgai 
trukus, pribuvo iš provincijos ir tai>o teip
pat tribūnu jaunesnysis jo brolis, Kajus. 
Jilmokėjo patraukiančiai kalbėt: kiekvienų 
bylų jis greit ir su atsidavimu vertė. Jis ma
nė, jog daug kų reikia permainyt tvarkoj pas 
rymiečius; jis matė, jog prisieis apskelbt kuo 
pikčiausių karę optimatams. Kajus G rak
etos perstatė išdal i net neturtėliams žemės 
rėžius netiktai Italijoj, bet ir provincijose. 
Jis padalinimu žemių norėjo padėt ir rymie
čių talkinįkams ir dėl to norėjo juos priimt į 
skaitlių rymiškų valstiečių.

Kadų-gi senate daugumas buvo prieš to
kias permainas, Kajus Grakchus galėjo rem
tis tiktai ant žmonių suėjimo. Šitam suėjime 
dabar mažai tebuvo ukinįkų. Svarbiausi 
natsai prlgriltfjd perkmainiameT Tr atpirkė
jams. o daugumas buvo tiesiog miesto valka-! 
toe. Vieniems ir kitiems Kajus Grakchus 
davė pelnyt, kad galėtų prie savęs pritraukt. 
Ątpirkėjaras jis pavedė rinkt pagalves vos 
užkariautoj rymiečių šalyj, Mažojoj Azijoj, 
galima pasakyt, pavedė jų išvogt. Miestie
čiams jis pritaisė dalinimų iš iždo duonos už 
mažų primukėjimų. Iždas turėjo išmaityt 
Ryme virš šimto tūkstančių žmonių.

Kajus Grakchus įgijo begalinę galybę: 
pagal žmonių norų, jis užvedė Italijoj didelius 
darbus, kur daug žmonių gavo užsiėmimų: 
pasiuntiniai talkinįkų. provincijų ir svetimų 
viešpatysčių pas jį eidavo patarmės pasiklau
sti. Būdams tribūnu, jis galėjo sustabdyt 
bylas senate, ant vieoko padėt uždraudimų ir 
savo pečėtį, jeigu jam senatas priešintųsi. 
O pats jis, per savo vietų žmonių apginėjo, 
buvo „šventa yi>ata.” Beveik neaprubežiuo- 
tai jis valdė Ryme per 2 metu pakol tribūnu 
buvo. Bet ant trečių metų žmonės jo neiš
rinko: Rymo miestiečiams nepatiko, kad jis 
užstoja talkinįkus.

Kajus Grakchus nustojo buvęs šventa y- 
pata. Senatas liepė konsului jį areštuot. Ka
jus Grakchus su keliais tūkstančiais savo ša- 
linįkų apsikasė Ryme ant vieno, iš kalvų. 
Čion ir krito jis kruvinam mušyj.

Optimatai pasiskubino amžinai Įiasida- 
lyt terp tavęs visuotinų laukų Italijoj, kad 
apie jį nė šnekos daugiau nebūtų. Jie atra
do, kad vienų dalykų, įvestų Kajaus Grak- 
cho. gerai butų užlaikyt miesto valkatoms 
nuramint: jie sutiko davinėt neturtėliams 

'pigiai, o paskui ir už dykų, duonų. Dau
giau 300,000 žmonių Ryme imdavo iš viešpa
tystės magazinų javus, atvežtus jura. Kas- 
menuo, pagal ypatingus bilietus, duodavo 
apie 2 pudu kiekvienam žmogui; gaudavo 
tiktai vyriškiai, terp jų vaikinai, pradėjus 
nuo 11 metų.

Populiarams nieko nepasisekė padaryt, 
kad vėl atsigaivintų ukinįkai Italijoj. Ad- 
verniai, 30 metų praleidus po Kajaus Grak- 
cho, visa Italija iš naujo buvo baisiai išpu
styta. Talkinįkai įširdę buvo užtat, kad jų 
nepriėmė į valstiečių skaitlių: jų našta per 
kares buvo dar didesnė, negu rymiečių. Jie 
atsiskyrė, išsirinko valdžių, prisitaisė sostą- 
pilį, kurį pavadino Italija, ir pradėjo karę 
su Rymu. Per 2 metu baisiai piovėsi po vi
sų pusealį. Daugybė talkinįkų, daugiausia 
ukinįkų ir smulkių dvarponių, prapuolė, li
kusius priėmė į valstiečių skaitlių.

Visi Italai dabar tapo rymiškais valstie
čiais. Bet šalis labai išpustojo. Daug bu
vo žmonių įiršusių, nuplikusių, laukiančių 
tik progos atmonyt savo sunaikintojams; iš ! 
kitos pusės, daugelis iš ūmo pralobo, užgrie
bę svetimus turtus; vieni ir kiti pripratę bu
vo prie prievartos. Nuo šitų susipjovimų 
terp savęs buvo kur-kas daugiau pikto, negu 
nuo užpuolimo svetimų priešų.

Toki susipjovimai Italijoj pradėjo atsi- 
kartot, kareiviams sumanius užsigeist žemės 
ir turtų.

Nauja kariumenė, apie 100 m. Seno
bėj kareiviais buvo tie patys valstiečiai; 
juos paleisdavo namon po neilgo kariavimo. 
Per ilgas užjurines kares legijonai pavirto į

Ne lengva stambią misli užspėti, 
Durnose ir ją nutvert paspčti;

Kartais taries,jau viena laimėjęs, 
Svarstai ir varstai ją atsidėjęs. — 
Žiuri — o Čia tik uodegos galas 
Nutrukęs liko,kaip zylts —žalas...

Mislys kaip žuvis ir vandeniniai 
pas juos, laikydavo kalbas, it žmonių suėji- Gyvuliai, lygiai kaip ir žeminiai, 

’ ’ -------------- ......> jUo yr’didesnės, tuom’atstesnėje
Slapstos gelmėje arba tolmoje;

Ir kaipjiats vanduo, migloja.Slam- 
(pa.

Į rasas lydos’ ir la&ais tampą. — 
Lyja — į upes auga ir tvįsta, 
į jures-mares bėga ir sklysta. —

Ir teip kaip ugnis iš smulkutė- 
(lės, 

Ištrinkusios kur tik kibirkštėlės 
Į didį gaisrą urnai pavirsta, 
Ik* jo liepsnose, kas yr', sutirpsta.

Kaip iš smulkutės sėklos medi- 
[nės, 

Ant paveikslo, iš aucalyptinės ‘ 
Išdygsta, auga, išsikeroja, 
Su laiku ir rindmedžiu pastoja.

Mislys iš durnų išvystinėtos. 
Ir išmintingai sudėstinėtos, 
Kuomistoriausiai prilygsta spynai, 
Arba tvirčiausiai žinios mokinai.— 

Mislys kaip kvapas Dievo švie- 
[sybėa, 

Pernyksta net ir peklos tamsybės 
Su visomis jos paslėptinėmis 
Po tamsiausiomis uidengtuvėmis..

Kaip Diev’s neturi sav lygio gai- 
(vo, 

Teip mislys netur sav lygio vaivo, 
Nė smulkybėje, nė smarkybėje, 
Nė didybėje, nė tvirtybėje. —

Mislis tai dūšia gyvasties laivo. 
Ji be atilsio kraipo ir raivo, 
Sukina, stumdo, varto, mėgina, 
Nuolat į žynios darbą ragina....

Mislis, tai versmė Dievo galy- 
(Ms, 

N’išmieruotinos niekad gilybės. — 
Nieks ne žiu* iš kur trykst praside

da. 
Kur plaukia ir ar pasibaigs kada...

Mislis kaip pirmas didžuvis — 
(oras

Sujudit's, tvirtus murus kaip 
(tvoras. 

Bokštus kaip medžius išvarto, lau- 
(žo. 

Skalas plaišina, akmenus daužo, 
Vandenius supa, lieja ir taško, 

Vilnis kaip rėvas varto ir blaško. 
Net į padanges jas iškeldamas. 
Šmokšdam’s ir kriokdams,uždams, 

[šlamšdamas
Priešais orbanges laimingos ko- 

. [vos 
Išveizd kaip mažų vaikų zabovos. 
Kur ji patraukia su savo Šluota 
Sąlyk žernia, tamp viskas nušluo

ja. “
Bet prieš dievišką mislių tvirty- 

[bę

v»»o svieto visų giminių — 
«a neatbojame n« jų narsumo, Patvaldžiais mokslų — žinios ir 
N« jų aštriųjų nagų baisumo —- j j (šviesos

Vienat dėl meiles Dievo avelių, Ir suktų melų nubaltos tiesos.
Jeib n'apsvaigint jų silpnų galve- j Jie tai ištaiso baisingus marus- 

Po kaimus, sodžių*,miestus ir dva- 
(rus — 

Bet n'įstengdami visus iltrotyt, 
Storojasi juos bept subeprotyt.

Kad kur jie žmionis kryžiais it- 
■ (gnoja,

Mislija, jog juos piausto, kapoja 
Su kardais, peiliais į smulkius šmo- 

(tus, 
Ar tokiu budu mąišo jiems protus..

Bet aršiausiais ir pekloj perėti, 
Paties šeitono telįp apkerėti, 
Kad jie n’atboja nuogandų bėdos, 
Nesidrovėja apmaudų, gėdos. —- 

Vienat perkūnų ir kalavijo 
Dieviškos šviesos, ir to da bijo, 
Kad Jėzus Kristus jiems išnežinių 
Neapsireikštų sviete terp minių.

Jie kaip tik nor' ir pasiverst gali 
Į ubagą ir vargšą nuogalį, 
į darbininką, kunigą, poną, 
[ kupčių — sukčjų, — vaisko at- 

* (moną,
Net ir į šventą angelą lėtą, 

Dievo išrinktą ir Numylėtą. 
Tuomet ir nagus savo įtraukia, 
Kad nieks n'išvystų kyšant jų lau- 

(ke.
Ir viską tokiu pat budu daro. 

Kaip tas, — kuo kartais jųpasida- 
(ro; 

Sveiki nusiduod visaip sergan
čiais 

Nuomarium ir ištikro mirštančiais.
Tie tai baisiausiais yr* nepriete- 

(liais, 
Bo darydamies' žmonių prieteliais, 
Da vardan Dievo —• pasalom s,mo- 

(nais 
Ėst galvažudžiais tikrais pago-

< nais....
Jie gal iš balt<^ padaryt juodą, 

Kaip degutinį, ai smalos puodą, 
AtpenČ iš juodo, kaip sniegas bal-

Iš karštos širdie^ — kaip ledas Šal- 
(tą.

Iš adatėlės — kaip skaldyt ima, 
Priskaldo didį p|lną vežimą. — 
Vienam* ženklely) mistikas mato, 
Ir iš jų ilgus burtus sustato. —

Kaip jiems reik, gal' ir pasima- 
(žinti, 

Dėlto negal ims daigts išpažinti 
Velnią terp žmonių, terp velnių 

(žmogų, 
Kaip vienos veislės žiogą terp žio-

1
Ba kad piktvąsios apponavoja 

Kokią asabą.tuųmet pastoja 
Tiknrbedieviu, velniu prakeiktu. 
Kuriems jau jokių nėr' Šventų

(iių» 
Kad įautrios Širdies stabas n’ištik- 

[tų, 
Ir dvasia kūno jų nepaliktų..., 

Čia žednas lengvai permanyt ga
ili, 

Jog mes aplenktam visas pro Šąli. 
Ištolo iednos dienos baisybes 
Dėl jų aštrumo ir dėl daugybės. — 

Galų-galiausiai didė atmaina 
Ant dangaus ir ant žemės ateina. 
Palengva nyksta nuogandų bėdos. 
Žeme kitokiu gyvasčių rėdos.

Visa prigimtis rimsta ir tyksta, 
Atmintis žmonių, užmaršoj nyk- 

[»ta, 
Senasis svietas į plyšius lando, 
Naujas, — bet kitoks, - vėl atsi- 

(randa. — 
Ale nuskurdę, žmonys mažiu- 

[kai, 
Kaip Liliputai arba Barstukai, 
Ne vikrus, — rambus kaipo inkšti- 

(rai, 
Silpni ir lėti kaip mus kabytai. — 

Kaip terp minių skelb' burtai pa- 
(laidi: 

„Devyni vyrai piaut vieną gaidį 
„Turėsę drauge po žednos dienos, 
„Užsimanę paragaut paukŠtie- 

[nos"....
Aš ne iŠ savo galvos sudėjau, 

Tik ką kur skaičiau, arba girdėjau 
Šias mislis — tikras ar pramany

tas — 
Stačiau į posmus nepermainytai’,— 

Ir tai ką dvasia aiškiai girdėjo. 
Ką mums ant ausies tykiai Šnabž

dėjo, 
Ir liepė rašyt vis-tiesų-tiesas. 
Žodžius puriausiusDvasia -Diev’s 

(Šviesos.

Pratykis dūmot, rnislyt ir spėti, 
Vis daug klausyt, o mažai vapėti. 
Išminties gijas verpt ir daugintis 
Protą ir žinią savo augintis. — 

Aš nerodiju niekam darytis 
Nebyliu ir vis žadą marytis; 
Gali protingai vapėt ir ČiaukŠti. 
Mmau niekniekių niekad neplaukš- 

[ti....
Bet pirm neng burną savo at- 

- (versi,
Ir vieną žodį garsiai ištarsi, 
Apmastyk gerai kaip kur pradėti, 
Kada pabaigt ir kaip kalbėti.

Švarbumo mislių savo n'išban- 
(dęs, 

Laikyk liežuvį geriau prikandęs, 
Kad n'išlystų, kaip iŠ maišo yla, 
Nes ,,tyla yra geriausia byla.” —

Iš durnų mislis, iš mislių mintis. 
Išminties žinią aust, megst ir pin- 

(tis
Velniai neturi nė jokių jausmų 

Dvasiškų, — nęjauč kūniškų skau- 
(smų; 

Gal ant jų galvų kuolus tašyti, 
Gyslas traukyti, kaulus laužyti, 

Jie nė iŠvietos nesijudina, 
Jei kurs apalpsta, tai jį gaivina. 
Pekliškoj kalvėj atgrusti, kalti, 
Dvibubai trinti, trigubai malti, 
. Rodos nutirpę ir užkietėję, 
Bet ir velniškai jau iškytrėją. 
Ale jei žmogns juos užkabina , 
Jau tas dobilo daugiau nemina....

Jie visi veržias, lenktyn eidami, 
Vienas už kito, kaip galėdami, 
Į viršininkus — bet urėdystės 
Negaun’.kol nefur velnių kytrybės.

(Toliaug bus.)

Sulydytų į vieną galybę.
Dangus ir pekla kaip šėtros griūva 
Velniai kaip musės krinta ir žūva. 

Perkūnai griausmais, treksmais 
- [baldo.

Vandenius ardo ir orą skaldo,
Net žemė dreba, pamatuos' braš-

(ka,
Gaisrų ir žaibų liepsnose plaŠka.— 

Žalmen’s ir girių medžiai išdžiū
sta. 

Kraujas srovėmis kaip vanduo plu- 
[sta, 

Oro duŠnumas kvapą užima, 
Baisi panyka svietą apima.

Vanduo pradeda tvanus varyti, 
Tartum nor vįsą žemę praryti, 
Augščiausius kalnus plėšia, skan- 

[dina, — 
Viską su dumblu maišo ir trina. —

Žvaigždės nuo dangaus visos 
[nukrinta, 

Jų šviesa tampa tamsos sutrinta.— 
Ir pati saulė ragožium virsta, 
Kaip žibuoklėlė dalgio nukirsta — 

Ir skenduolėse tamsybių nyksta.
Bet kita ant tos vietos atvyksta, 
Karšta, ar šalta Šviesiais vieške

liais 
Traukia su jaunų žvaigždžių pul

keliais ....
Jau arti yra ta „diena rusti”.

Kurioj ims mušt, kirst, piaut, malt 
[ir grūsti 

į smulkius miltus, verst į pelenus, 
Didžius ir mažus, —• jaunus ir se- 

J [nūs,
Bo Antikristas seniai atėjo. 

Ir ištrėmimo darbus pradėjo. 
Gundo ir kiršin visą žmogystą, 
Platindams melus ir bedievystę.

Čia visas durnas, mislis ir žo- 
[džius, 

Ir čielus posmus, gailuą nuobo- 
[džius.

Regim reikalą visai aplenkti, 
Ir paslėptynes kyru uždengti.

Ne išbaimės — kad nepakibyti

Turi, jei geidi protą turėti.
Reik jį ii dūmų iisiperėti.

Kratyk jialengva vis smegeny-
[čią,

Ten yr' užslėpta tikra tinyčia.'
Spėk katras daigtas kam vra ver-

(tas,
Ant ko jis Dievo tapo sutvertas;

Bet niekados jų n’užsiaugįsi,
Jei snausi, arba vėjus vaikysi,
česą gaiiydams kaip mažas vai-

[kas.
Augsi, pasensi ir mirsi paikas....

Juk ir pats Dievas ilgai mislijo,
Ik milžiniiką mislį įgijo,
Ir pagal ją steigt svietą pradėjo,
Ir sutvėrimą šį išperėjo,

O kaip viską tau, kaip yr'.sutvė-
(rė,

Senąsias mislis savo išbėrė;
Nūnai vis ruime, — oro garuose,
Virbsta jos gyvų dvasių peruose...

Viskas, ką akįs užmato tavo
šim' sutvėrime, pradžią sav gavo
Iš mislių Dievo ne vienų laikų,
Ir iš protingų žmonių — Jo vaikų.

Bet ir šeitonas, su savo vergais, 
Paklusniais,viernais tamsybių sar- 

[K«is.
Daug iŠmislija visokių Čvierų,
Melu ir monų ir klaidžių vierų. —

Jie Dievo mislis geradėjingas
Sugriebę, — daro iš jų baisingas,
Savpadarines, ant naikinimo 
Svieto ir šviesos išgaiŠinimo.

Ir kitus Dievo sutvertus daig
aus — 

Kaip nor, paverčia sav į prakeik
tus, — 

Viežlyvus žmonis visaip pagundo
1 piktą ir juos rietis susiundo.

JieDievo žodžio garso nekenčia,
Su ašmenimis kardo ir penČia
Žudo, terioja kur jį užtinka,
Nes dievmylystė jiems nepatinka.

O pekliškuosius savo reikalus
Ir prakeiktuosius darbus, veikalus 
Vismet’ atlieka slapta, tylomis, — 
Plėšia ir smaugia vis pasalomis.

Jie visus žmonis .ištremt norėtų,
Kad tik pajiegas ant to turėtų, 
Arba paversti juos į gyvulius, 
Bil’ tik įsipildyt savo geidulius.

Jie nor’ vissvieto turtus išplėšti
Ir su žmogiena žemę įmėžti,
Liekanas bandom s ganyt, kankyti
Ir į nevalios jungą kinkyti.

Jie n’ištrivoja nė vienos dienos Į y Vokietijoj: Badene,Wuertem- 
Be kraujo žmogaus ir be žmogie- b^rge, Frankonijoj, Hessene irtu- 

’ nos’ Juose kraštuose Saksų, nuo smar- 
Kad jiems laimikis kartais iŠspru- j ]yt^ įr įudrų užgimė dideli 

x (sta, ; tvanai, kurie daug blėdies pridir-

Isz visur.
|| Anglijos parlamentas, dideliu 

balsų daugumu, užgvrė naujas tie
sas prieš ateivius. Pagal naujas 
tiesas: policija gali be sūdo iš Ang
lijos išvyti kiekvieną jai nepatin
kančią iš svetur atkakusią ypatą. 
Iki šiol Anglija buvo vienaitinis 
ant svieto kraštas, kur už persi
tikrinimus, už politiškus nusidėji
mus kitur žmonių ne persekiojo; 
atkakęs.iš kitur politikiškas nusi
dėjėlis Anglijoj rado prieglaudą, 
dabar gi, užgytus naujas tiesas, 
Anglija pastoja tokia jau kaip 
Maskolija, kur svetimas žmogus 
atiduotas ant policijos malonės.

|| Miestuose Kremenčuge ir Pol- 
tavoj (pietinėj Maskolijoj) kariš
kas sūdąs ant sušaudymo nuspren
dė kelias dešimtis kareivių, kurie 
kalbino savo sandraugos pasiprie
šinti valdžių i prisakymui ir ne ke
liauti į Aziją mušti japonų, kurie 
Maskolijos žmonėms nieko blo^o 
ne padarė. Minėtus kareivius tuo
jaus sušaudė.

|| Mieste Talone, pietinėj Pran
cūzijoj, kunigai ne davė išrišimo 
laike išpažinties mokyklų vaikams 
už tai, kad jie dainavo antiklerika- 
liškas dainas, i Tuojaus susirinko 
potam pulkus žmonių, įsiveržė į 
bažnyčią ir sudaužė Šv. Jono sto- 
vylą. Pašaukta policija minias iš 
bažnyčios išvijo.

vienas ant kito kaukia ir dūksta:
„Tu besmėgčnil žėgždriau! bal- jr įmonių; daug jų pražuvo 

(tošiau!
„Tu velnežudi, — kvailas švento

riau!
L,Angie, — gongalvi, tu Dievatiky,

bo. Perkūnas užmušė daug gyvu-

tvanuose.

|j Mieste Chocine, Besarabijoj, 
buvo žydų mušimas. Ant su-

.Paleidai musų riebų laimikį 1” valdymo įdukusių minių reikėjo 
« • LnriiimMHAg Jie nori pastot ponais visminių, šaukti kariumenę.

H Vokiška tirinėtojų senovės lie
kanų komisija, netoli Tell EI Mul- 
hissen, Azijatiškoj Turkijoj rado 
peČėtį karaliaus Salomono. Pečė- 
tis tas didumo mažos torielkaitės; 
ant jo yra gražiai išpjaustytas liū
tas ir žydiškas parašas.

II Atkakęs į Berlyną vokiškų 
valdybų Kamerūno (Afrikoj) gu
bernatorius von Putkamer apreiš
kė, jog Kamerūno pakrantėse, 
Adamana apskrity j, rado dide
lius anglių ir aukso laukus.

II Iš vokiečių apgyventų apskri
čių Čekijos ir Moravijos, dėl sto
kos darbo, šimtais ir tūkstančiais 
gyventojai, ypač vokiečiai, nešdi
nasi j Šiaurinę Ameriką ir j pietinę 
Afriką.

II Lenkiškas raštininkas Sienkie- 
wicz (jis lietuviškos kilmės), kaip 
garsina Berlyno laikraščiai, keliau
ja ant karės lauko j Mandžuriją 
rinkti medegą naujai apysakai.

Draogysczin Reikalai
, $100 00 Dmai 

gaus tas, koris pagaus tuvi su ssilklaiu 
ant kaklo raikstciiuku ir su auksinėms 
T. M. D. literoms, kuri yra teplaukusi 
Ist Nemuno upes ir kaip mena mokyti 
vyrai Ji nedalioj, 12 d. Sėjo* (J uos), 1904 
m. atplauks lies Reisai*'* Orove, Rivar- 
side, III. Ta psezia diena ir tam pačia 
me daria Taeybes Mylėtoju Dr te turas 
savo pikninka, aat kurio kvieeiia visus 
lietuvius ir lietuvaitec, merginas Ir vai
kinus imti dalyvuma. linksmai pMiazok- 
ti. atsikvėpti tyru oru ir sugauti tą tuvi. 
Gaudymas žuvies prasidės 9 vai. iss ryto 
ir trauksis iki volam vakarui. Inženga 
in daria vyrui su motore 25c. Pasarga: 
Kas ne turės nusipirkęs tikioto in daria, 
o pagaus žūti dovanos ne gaus.

Komitetas

Nauji iszradimai.
t Amerikos žemdirbystės depar

tamentas garsina, jog vidurinėj 
Amerikoj, republikoj G ua t e mala, 
užtiko skruzdėlių veislę, kurios 
naikina ėdančius medvilnę vaba
lus. Vabalai tie labai daug blė- 
dies pridirbo medvilnės pliantaci- 
joms ir jų niekaip -neįstengė išnai
kinti.

t Garsus Santos Dumont padir
bo Paryžiuj naują oriąivj, kurį at
siųs ant visasvietinės parodos į St. 
Louis ant terptautiškų orlaivių 
lenktynių. Atliktos Paryžiuj ban- 
davonės buvo su visu pasekmin
gos. Šitas oriai vys lekia su grei
tumu 20 mylių per valandą.

Atsišauki mas.
Pereituose metuose, kaip buvo 

užmanyta Brooklyno Lietuviškų 
Draugysčių pastatyt Lietuvišką 
Tautišką Namą, tas terp lietuvių 
turėjo karštą pritarimą ir visi ener
giškai darbavosi, kad užmanymas 
įvyktų; vietiniai vienog Ragučiu 
(?) garbės užlaikytojai pertikrinė- 
jo, kad dalykas ne įvyks; bet pa
matę, kad darbas smarkiu žings
niu pirmyn eina, pradėjo niekinti 
užmanymą. Tuo jaus gavo gaujas 
Jurgių ir Vincų, kurie už stiklą 
alaus stabdo darbą. Atsirado čia 
jau antras Grinius juodos garbės, 
kuris prie kiekvienos progos sten
gęsi kcrii——pliauškimas, 
kaipo pasamdyto berno, ne kenkia, 
kadangi visi tokius Grinius kaip iš 
kairės ir iŠ dešinės kiaurai pažįsta. 
| trumpą laiką Draugystės Lietu
vos Sūnų, Sv. Kazimiero ir D. K. 
K. Gedimino, teippat pavieni žmo
nės jau diktai akcijų išpirko, o iš 
kitų miestų net aukas prisiunčia 
kaip tai: Antanas Matuzas iš Fort 
Leavenworth, Kansas, J. Urbo
nas, M. Bakutis, M. Koleski, A. 
Treigis, L. Smith, S. Grajauskas, 
J. Butkus, K. Bačis ir J. Vitartas 
iš Franklin, Wash. Dėltogi bro
liai lietuviai! ne žiūrėkim ant nie
kinimų pasamdytų Jurgių ir Vincų 
su kompanija — bet remkime ge
rus užmanymus, kaip .Brooklyno 
Lietuviška salė, kuri mums labai 
reikalinga. Apart kitų dalykų, 
itaisys puikų knygyną ir visada 
liuosame laike rasime savo name 
ramų užsiėmimą prie skaitymo 
knygų ir laikraščių. Iš kitų mie
stų norinti prisidėt prie Brookly- 
niečių darbo — gali siųsti aukas, 
ar pirkt akcijas, prisiunčiant pini
gus ant kasieriaus vardo per Mo- 
ney orderius: J.Naujoko, 10 E. 3rd 
st., New York. Vietinius visada 
užprašome ant susirinkimų, kurie 
atsibūva pirmą ir trečią panedėlį 
kiekvieno mėnesio, po No. 73 
Grand st. Brooklyn, N. Y.

Teippat užkviečiame visus lietu
vius iš New Yorko, Brooklyno ir 
apielinkių pribūti subatoje, 11 d. 
berželio,vai. vakare po No. 73 
Grand st. Brooklyn, N. Y. ant pa
rengto susirinkimo su prakalboms. 
Pribukite kuonoskaitlingiausiai. 
LietuviŠko-tautiško Namo*:

Prez. — J. Bučinskas, 174 Ha- 
venmeyer st., Brooklyn, N. Y.

Sekr. — A. Lesniauskas, 144 E. 
Houston st., New York.

Kas. — J. Naujokas, 10 E. 3rd 
New York.

Išlaimėjimas 1000 cigarų.
Berželio 5 d. atsibuvo pas P. 

Draugelį, Brooklyne, traukimas 
burtų išlaimėjimui p. Naujoko pa
dovanotų ,,Aušros” dr-tės fondui 
1000 cigarų. Traukimą vedė pp. 
D. Maskevičius, P. Mikolainis, J. 
Zokas ir V. Plavokas. Laimėjo 
No. 1297, priklausąs p. Simanui 
Savitskiui iš Gallitzin, Pa.

Vedėjai.
Atskaitą pagarsėsime sekančia

me numeryje.

Pinigų Preke
Iki 500 rubliu, rublis po............. . ... 52|
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52įc 
Virsi 1000 rubliu, rublis po............... 52fc

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paeito kautu.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikssciiotu ir niekur neiutu, tai sius
kite per,.Lietuvos” redakcija, adresuo
dami: A. Olsaevskl,
024 «Srd 8L. Cblcago, IU.

PajieMzkolimai.
Pa j ištikau savo brolio, 'Adolfo Berta- 

Kiaus, Kauno gub.Telszi^ pa v.. Kalva 
riioe parap.. kaimo Rulineno, tris melai 
alga) gyveno Chicago, III. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žino aut adreso

Kazimiera Mažeikiene, (6-10)
639 E. 12th St, New York

Pajieszkau savo, brolio Juozapo Mik
niaus, Kauno gub., Raseinių pav., in 
kaimo Sodalio, gyveno Maywood. IU. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti tinę 
ant adreso:

Antonina Miknai te.
3256 S. Morgan st.. Cbicago. 111.

Pajieszkau Antano Jaukevicziaua, 
gyvenusio Chicagoje, yra labai svarbus 
reikalu dėl jo naudos. Jis pats ar ku 
kitu teikrs duoti tina ant žemiau padė
to adreso. Butu geriausiai kad jisai 
per Išteka ptanesztu man kada ir kur 
galima su juom pui matyti, nes uz no 
visada esu namieje.

A. Bijanskas.
3327 Auburn av., Chicago, III.

Pajieukau savo vyro, Motiejaus Mar
eli ui tomo, Suvalkų gub., Marijampolės 
pep., Klobisikio gm.. kaimo Prienlau- 
kio, jau 4 metai kaip nuo manės praai- 
szalino. Jis pala ar ku kitu teiksis 
duoti tinę ant adreso:

Ona Marcziulioniene, 
307 Hiekieberry Ali., Sbenaudoah, Pa.

PajiMzkau savo brolio. Antano Pulei- 
kio, Kauno gub., Raseinių pav!,Kviedai- 
noe parap., kaimo Utiniu, gyveno Chi
cago j. Jis pats ar ku kttu teiksis duo
ti tise ant adreso

Kszimieru Puteikis, Kewsaee, Iii. •

Pajieszkau savo draugo, Kazimiero 
Czapo, Kauno gub., Sziauliu pav., 6 me
lai Amerikoj, gyveno Boston. Mas: Jis 
pats ar ku kitu teiksis duoti tinę ant 
adreso:

Longin Savickas.
8? Kelsey st. New Britam, Oonn.

Pajieszkau savo draugo. Juozapo Pil- 
kiuko, Kauno gub., Sziauliu pav.. Ly
gumos parap., 5 metai Amerikoj, turiu 
svarbu reikale. Jis pats ar ku kitu 
teiksis duoti tinę ant adreso. •

Viktor Pakulis,
Hox 89 Jamesport. N. Y.

TąJUHkaa VafluBareukes>__-KauaQ 
gub., Raseinių pav., Eržvilko* parap., 
kaimo Kupstynes. 1 metu kaip Ameri
koj. Ji pati'ar ku kitu teiksis duoti 
ime ant adreso:

Jos Sluczinskaa, 
50 šaler st., Scranton, Pa.

Pajieszkau savo draugu: Domininko 
Greibaus, Kasiulio Jonones, Antano Ba
lio, Jurgio Liko, visi ist kaimo Juodke 
nu, Kauno gub., Vilkmerge* pav. Jie 
pelys ar ku kitas teiksis duoti tinę ant 
adreso:

- Jurgis Dubindns, 
218 First st. Elizabeth, N. J.

Psjieazkan Juozapo Pikuno, Kauno 
gub., Jurbarko parap., vidutinio ūgio, 
pailgo veido, juodu plauku ir akiu, kal
ba gerai angliszkai, 9 menesius gyveno 
Pittsburge. Ku ji kur užtemys teiksis 
duoti man tinę, o busiu dideliai dėkinga.

Miss Marijona Krividtiute, 
lllReedst.. Philadelphia, Pa.

Pajieszkau mvo draugo, Antano Czu- 
paiezio, Kauno gub., Raseinių pav..Jur
barko parap, kaimo Kalnėnu, turiu 
svarbu reikale. Teiksis ataiszaukli aat 
adreso:

Goe Jenkovskis.
Box t. Greenridge, 111.

Pajieszkau savo paerior, Magdės Gu- 
Uuckienes, po tavais Macziuliute, Su
valkų gub., Vilkaviszkio pav., kaimo 
Gudeliu, mato ūgio, juodu plauku, bal
to, smulkaus, apskrito veido, rudi tasz- 
kai rnt kaktos, matos, riestos nosies, 
plono, gergidienezio balso. Peruai spa
liu menesyje ji iszvatiavo isz Kevranee, 
111. in Greenridge. IU. pas Vincą Gulinė
ki, paskui in Collinsville, vėliau in Bell- 
ville,TU. Jei kas Ja kur uitemytu teiksis 
puoli žine ant adreso:

Maika Gutauckas,
Box 103. Kewanee, UI.

Pajieszkau Jono Gaduczio, Kauno g., 
Raseinių pav., Krezu vol., kaimo Veju, 
4 metai atgal gyveno Westville, III. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti tinę ant 
adreso

Frank Otelis.
Box 27, Himrod, 111.

Pajieskau savo brolio. Jono Baublio 
Vilniaus gub., Traku pav., Varėnos vol., 
Nedingo parap., 6 metai Amerikoj, gy
veno Elizabeth, N.J. Jis pat* ar ku ki
tu teiksis duoti tinę ant adreso

Adomas Baublį*.
29 Lavrrence st., Patereon, N. J.

Pajieszkau uvo draugo, JuozoMacsio, 
kurs pereita rudeni iszvuiavo in Balti- 
more. Teiksis atsiszaukti ant adreso:

Antanu Lavonas.
168 VVhitesboro st., Utica, N. Y.

bheboygan, Wia Lietuviszka para
pija Nekalto Prasidėjimo Paneles 8zv. 
reikalauja kunigo, kurs norėtu užimti 
ežia prabuzeziaus vieta. Malone* at» 
siszaukti ant adreso:

Vincentu Novickas, 
511 So. 14thsL, Sheboygan, Wis.

Reikalingas geru žuvininkas, specija- 
liatas, kurs yra gerai aps‘pažines žvejo
nėje su vadėj u bei ainkine ant Nemuno 
ar Vileikos. Jei toks ksme randasi, ma
lones ataissaukti ant adreso:

A. Aliszevski.
1034 8th st.. L* Šalie, Rl

(6—94)
Reikalingu jaunu vaikinu prie offlao 

darbo. Tur mokėti gerai raasyu ir kai- 
beti lietuvisskaG lenklsskai ir 
Adresuokite,

Henry J. Schnitzer* Bank.
141 IVashiogton su. iork.

(10—6)



KASDIEN
Chicago, III.

Salhinas

(Bu ne)709

mano vaistu

M AK.J A DOWIATT

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

Slinkimą*.

Sueei

Buvo
KOL NEBUS ISZ6YDYTI

Garsus Elektros DIRŽAS
50c GIANT

2.00

F.PBradchulis

212 First SU,

Ofiso valandos

______

vaistini* 
:o svieto

inkurtu- 
11 ir 12 
muzika

Al skaitau sau ui gerų laimų matyt 
talkreėčiisoto Jausdamasi M-rgaočiu Jau ligų 
laikų nuo siipuybė* kepenų Ir inkstų ir slogų 
ųgllviu. ai aptafėjeu įtek daug pelengvialato 
ano vaistų, kuria man buvo siųsti. kad U 
dabar labai linksmas nusiųsti Jums savo pa
veiksi*. apgarsinkite M »i»mm» iaikntečliMmr. 
idant Jus* vaut iaiak tikas gabumas ir malo
nus pasielgimas su sergančiai* gaili* būti ži
nomu kuo plačiausiai

Su pilnu ulsitlkljlmu. tikėkite man. Jos* 
tikras tarnas ir drangas.

Dykai! Dykai!
Gano kiekviena* Daktaritk* knygai* apte 
ligas vyrų. moterų Ir va ik* kas petelna*

M AHANGY CITY, PA.
B. Strimaiti*, 138 W. Spruce

ollins darodė be mažiausio* paabejonės 
ALCIO GYDUOLES išgydo slogas

SHENANDOAH. PA 
Andriu* Mac ii*. 133 S. Main SU

No.1906.
Baltos skurelė* minki- 

tai Ukimiti apdarai, per a- 
bu galu begu auksuotos 
Juostos, auksuotas kryžius 
Ir ant- nugaros paraki*, 
auksuoti lapų kraitei, rau
dini kampai. Prekė. 7ftc

Traukia dantis be jokio akau* 
dėjimo, instato auksinius, ar ko
kius kas nori. Darbą^avo gva- 
rantuoja.

ELIZABETH. N. J 
SlmonMack 212 First Si.

asz gaunu naujus laiszkus 
nuo ligoniu, kurie yra 

davadu nesuvylian-

BALTIMORE. M D.
Gswhą 3018 N. Waabington st

UNION CITY, CONN 
F. Ei malti*.

No.1903.
Juodos francus likos 

skarelė* kieti lygus apda
rai. sukalu lai patalai ant 
tono ir nugaros, lapų krai
tei begotai raudonai auk
suoti. rundlni kampai.

Prekė 81-00

E.ST. LOUI8. 1LL.
J. Raiokaą

SCOTLAND.
Katauska*. 24 Pentland Pi 

BRIDGETON GLASGO1V.

LAWRENCE MAS8.
Antanas Žvingilaą

BROOKLYN. N. Y.
8taD- Rinkesricsiuą 73 Grand si 
Jo*. Matulis, 112 GrandSl.,

So BOSTON, MA8S
Nikod. Gandreli*. 116 Bowan Street

ARMONIKAS ir LAIKRODĖLIUS parduodam 
ui numažintą prekf, dėl kito laikraščio skaity
to |u. Buk atsargus pirgdamas laikrodėlj nuo

Asr gerai muku kriauesystoa darba. 
galia kuogeriauial padirbti surdutu*, 
kelnes, bruslotus ir lt. Jei ka* reikalau
ja gero kriauesiaus prie koetumieriisko 
darbo, malone* mane pakviesti.

J. Visaniauska*.
Frem^nt av., Balu m ore, Md.

NEWARK, N. J.
V. Ambrazevicsią 180 Ferry u. 
A- S ta ne Ii*. 281 Morris Avenue

723 W. 18th Street.
Nuo 81 o* iki 10to* ryio. 
aso 7-to* iki S vai vakare.

Nedaliom* tiktai nuo S-lo* iki 10-tal ryto.

Teleiunae: Morgan 1882. 
Telefonoot galima ies kiekvieno* 

aptleko*.

WE8TV1LLE, ILL.
8. Kreivėną*.

Boston, Mass.
Turime pilnei aptiekoriaaku lavoru 

kaip krajevu teip ir uirubežiniu. Ap
linkoje visados randasi daktaras, kur* 
duoda rodą visokias© ligose be jokio* 
mokėsite*.

WATERBURY, CONN 
Jonas Taraila, 824 Bank si.

PH1 LA DELPHI A. PA.
, A. Ignotas, 925 So. 2nd Si. 
Rukevieae 3343 Salmon *ireei

PITTSTON, PA.
Jur. Kazakewiczią 1150 Wyomtng avė.

Al siunčiu Jums Širdingiausi* padėkavooų 
ui Iii* ntUnosavlas* ano vis* mano kančių Ir 
rudlju visoms UMHvrlms kurio* yru eergunėto 
paaėdiai. kreiptu prie jus. aus M Ukrel tiktu, 
kad Jus Jums pagulblsiu.

Jus* dėkinga pacientė.

Mre. M. Cmatušui.
dSTkudnva.. g. Y

Attorney md Connselor atLaw. 
Cbimbcr of Commerce Bld£- Room 709 
8. E Oorner LaSalle A Wa*hington su 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 3642 

Wienintelia lietuvy* advokatas, baigęs 
moksig juruprudenoiįosczion Amerikoj 
Weda prova* kaip civiliška* teip ir 
kriminalinka* visuoee suduot*
Kex. 3112 8. Halaied arti Si mo*, 

arti 31-mos ui. TeL.Root 74.

DOVANAI VISIEM
SERGANTIEM

10 ryto iki 4 jx> pietų; nuo G iki 7 vakare. Nedėlioms ir šventadieniais nuo 10 lik iki 12. 
RODĄ DYKAI!

Ne* York. Kovo T. I9M m
Mgm> brangus daktare. —

Siunčiu jum* llųdien savo paveiksi*, ir 
meldžiu Jus pagarsinu J| drauge su mano išli
kų. i U tegu* i daugelį metų nuo puskdiduimo 
kepenų. tdogo žlebčlojimu ir s beito nerv Au 
•o drauge su motertSkoai* Ilgo***, ai llgirdnu 
apie jus* vardų tr vartojau Jus* vaisius ir se
kina Jus* rod* sa U įteigs. kad po keli* *aa- 
vaičių ai buvau pilnai Ugydy ta ano vis* mano

S. Mack, 
Elisabeth, N. J

Graud Opening.
Atideres nauja saliuna darau 

viu balių *ub*K>j ir nedelioj, 
berželio, ant kurio grajys gera 
ir BVecaiai srsirinke gale* mano dideleje 
salėj e gerai pasiszokti ir gražiai pasi
linksminti. Visus splinkininiu* ir pažy
stamu* kviecziu atsilankyti.

Jo* Rashinskas,
635 a Canal »t., Chicagv, III.

sergalint. w
ligę negu kokia nors kita žinoma gyduolė.

Kepenų ir Kraujo Gyduolė

Atidarė Nauja Lietuvfarka Agen
tūra Sglikorcziu ir siuntimo pi
nigu.

Teipgi knygų ir rantissku u voru 
•ztora.

Visus lietuvius reikaiaujaneziua «zlf- 
koreziu ar norineziua pinigu* siusti už- 
kvieesia alailankyti ir pasikalbėti.

Jonas Petroshius.

NEW BR1TA1N, CONN.
Motiejus Mažeika, 57 Whitman si.
M. J. Cheponis, 7?, Jubilee St^

Lictnvbzkiejie Europos 
laikraszczlni.

Varpa* politiko*, literatūra* ir moke- 
' mėnesinis laikrašti*. Metu pre-

..82.00

...2.45

...100
856.03

No. 1901.
Juodi, kieti, drūti so

dinto apdarai, Urodo kaip 
sk oriniai, gražų* ils pa ošti 
Umarginimai. lapų kraltal 
raudoni. Prekl___ XOo

Vienu vaistiį neužtenka, 
■ --^rjžinti to* pajiego*, ku- 

ikialigf. olai delko daugeli* žmonių 
;ioa naudoao kiti iigydyti tik vaistai*.

* men-

Paslaptis D-ro Colllins’o gydymo ligų pa 
Sėkmės yr* tame, kad po nuosekliam tyrinėjimui 
ligų privatiškai ir ligonbučiuose JIS IŠRADO 
GYDUOLES, kurio* ne tik išgydo sergančiu* or
ganus, bet teipgi veikia ant visos nerviškos siste
mos,sustiprindamos ią ir priduodamos kunui stip
rumą atstovėti užpuolimui ligos ateitėje.

Neapgaudinėk savęs. — Neapkrauk savo 
paįiegos ir nelauk kol liga tavę visiikai su
naikins. Kiekvienas ii svarbiųjų organų kūno y- 
ra lyginai kaip žiedas retėtyje gyvasties. |ei yra 
silpnumas širdies ar plaučių, kepenų ar inkstų, tai 
būna silpnas žiedas retėžyje gyvasties, kuri* bile 
valandą gali nutrukti.

Sunku butų nusverti gerumą, kokį D-ro 
Collins o vaistai yra padarę, ar apštį laimės, 
kurią yra suteikę Amerikos namams bėgyje 
12 metų nuo pirmutinio padavimo jų žmonėms ir 
apreiškimo jiems, kad jie apsigins ir išsigydis nuo 
daugi lw hgą» k.urxoa a;gyvagamt tčvų ir vai- 
kų. Kožnas jmžadėiimas duotas jiems buvo dalai- 
kytas, ant kiek tas yra žmogaus galybėje, ir šią- 
dien D-ro Collins'o vaistai yra pripažinti už pavys-

Jetfe sergi, rąžyk pat |j atidėjlM* apie tave ligą Ji* grisią* ta* vaistei kanai* ii»if*6r»i Ir jąyai gilaą sveikatą 
PROF. E. C. COLLINŠ. New York Medicsl Institute. 140 West 34th St.' NEW YORK

miestelyj* arti
D**ižinokiie „Lietuvos" re-

c. Z. 8. URN1CH,
734 8. Halstedat., Chicago, III.

Lietu viftzka* Akiu Daktaru*. 
Gydo ir egzaminuoja ailpnaa ir aergan- 

czia* aki* ir pritaiko akulioriua pagal 
akiu reikalą. Prekes pigesne* kaip ki
tu. Rodą dykai.

Rusk* Pirtis
8*1 tune gera* alų*, arielkoa Ir kiloki 

gerymal, parlnkesiauai cigarai.
‘ Pini* nauja, parengta pagal tikra rua- 
ka atiliu, tu venom* ir garu. Atdara 
ketvergei* moterim* o petnycaiom* ir i 
subatom* vyrama Visu* užkvieesia *p-1 
•(lankyti Ir pabandyti.

OFFISAS:
Kerte 31 -mos ir So. Helsted įlycziu. 

Gyvenimas viriui Aptiekos. 

CHICAGO, ILL.

No.1904.
Juodos trancuzllkoe ly

gios skarelės, minkštai 14- 
Ž>mJti apdarai, kampai iė- 
marglat 1, auksiniai paraiai 
ant nugaros ir lono, raudo
nai begotai auksinti lapų 
kraltal. rundlni kampai.

Prekė gl.aff

Kaului kurtu 
JT'. bėgt? Nugi pu*

.gf-'iu 1’iatra.Szleki ne*
p** ji galima aui-

J* puiku ir szalta ba-
k ” varaka alų. gardžia

rusk a ocziazczen* 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o iszsigeru* gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, ui jau 
ilgiau su umiau kalbeli negaliu. Lik 
■veika* turiu skubinti*. Prie to jis turi 
puikia ule dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už llumoctiu 
susikalbėti angbszkai. Ateikite pa* ma
ne, o ui jum peUrnnusiu už dyka vieo- 
kiuoee reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mace 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis, 
3321 Auburn av., Chicago, Iii.

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

V sai už dyka.
Kaa prisius 25c. markėm* aplaiky* 12 

arkussu granatom* po pi erų su kopė r 
Ui* ir gaut dovanu lietuviuką knygele 
varu 15c. dainų ar kiU kokia norės. 
Popieroe su gražiai* pasveikinimai*, 
dainelėm*, paveikslai* ir gražiom* kviet- 
koma. Už 81 00 6 susinai. Agentam* 
duodu ant ju gera uždarbi. Adresuoki t:

V. Ukiiiann,
Station W. Box 14. Braoklyn. N. Y.

Farnios.
Turiu keleu gražiu farmu ant parda

vimo Nevr Yorko valtį., ir noriu kad jos 
lietuviams tektų, nes ežia jau yra keli 
lietuviszki fermeriai, kuriems gana ge
rai vedasi. Farmos nuo seniai užgyven
sią, turinezioe nuo 48 iid 160 akru, *u 
iriobomią sodais vaisingu medžiu, arti 
miestu, geležinkeliu ir lt. Parsiduoka 
ant itzmokeecziu. Del platesne* infor- 
macijp* raižykite indedatni už 2c. mar
kia ant adreso: .

Geo Kleek, Poolville, N. Y.
(7-1)

ALEKSANDRA KUPSZAS
3318 S. Morgan *t., 

užlaiko

Pirmos K i Irmos Yra labai gražus pa 
veiklia*, ant kurio ma
tosi naujas popiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti 
viršutiniai ranauui, o 
abrozo dugnan.tamsiai 
žalias. M ea poaky tai 
gražus paveikslas.

PREKE 50 c^ntą- 
Gaunamns ..Lietuvos’ 
redakcijoj. Adresas.

A. OI oEVSKIS, 
924 33rd|81r..

Chicago, III.

SCRANTON PA.
Joeeph Petrikis, 1514 Rot* Avė.

CLEVELAND, OHIO.
C. J. Kasper, 31 Hill Su, 
J. P. Grite, 373 Jefferaon Si.

Jeigu dar neturi mano kataliogo. tai 
rąžyk žendien prisiųsdamas savo adresą 
ir už 2 et. markę, o męs prisiusime gra
žų lietuvilką armonikų kataliogądy- 
kai, kuriame rasite visokių muzikanikų 
instrumentų ir laikrodėlių prekgs.

Adresuokite teip:
M- J DAMIJONAITIS

3108 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

No.1905.
luito, tkurelė. kieti 

drūti apdarei, gretųi 1S- 
apautti U margiu Imat, aak- 
aaoti lapų kreėtal.

Prekė .-tOc

D°ri būt sveikas!

n Bened. Bnceyiciiaus
■v Saliuna,

207 E. Centre si., Shenandoah, Pa.
Kur rasite geriausia Alų. Degtine, Ci

garus ir visokius msissytu* gėry mus 
Ten gražiausiai su tavim ap*je‘s.

Nuomonė garsaus žmo
gulis.

Samuel Smiles, vienas iš gar
siausių filoaopų ir tėmytojų, prieš 
savo mirtį parašė veikalą „Gyve
nimas ir Darbas,” kureme jis teip 
išsitaria: Šaltiniu pilvo nežleb- 
čiojimo it melancholijos yra prie
žastis ne vien pilvo bet ir smegenų. 
Jeigu smegenys yra kankinamos 
per mier sunkių mislies darbu, 
tai visas sistemas nukenčia ir visi 
organai perstoją reguliariškos sa
vo veikmės. Smegenys jungiasi 
su pilvu per nervą „Vague” ir to
dėl kentėjimas smegenų pereina 
ant pilvo, todėl ir pilvo išgydymas 
yra negalimu be smegenų gydymo. 
Trinerio Amerikoniškas Eibaras 
Kartojo Vyno yjra geriausia to gy
duole, jis gydydams pilvą gydo po 
draug hr smegenis ir visą sistemą. 
Šis vynas taiso žlebčiojimą, duoda 
apetitą, tvėrė naują gausų kraują, 
o su tuom dauginasi kūno pajie- 
gos. Dabar medicinos mokslas 
jau meta Šalin visas negardžias gy
duoles, o jų vieton vartoja gyduo
les'sutaisytas iš augmenų su vy
nu sutaisytas. Trinerio Ameriko
niškas Elixiras Kartojo Vyno 
sutaisytas iš gryno vyno ir parirtk- 
čiausių žolelių. Ant pardavi
mo visose aptiekose ir pas pati 
fabrikantą, Juozapą Trinerį, 799 
South Ashland av., Chicago, III.

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

tus, su daug metų ištyrimų yra autorium, išrodinėtoj u m ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užsisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

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

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

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

Gyduoles Dykai iki Iszgyjlmui.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chięago, III
Nss užprašoma visut kenčiančiu t nuo užsi*«n«|utit| Ilgą, nuo kurią negalėjo iisigydyti, stsilauktl j musą gyčynyčią Ir |>amč- 

gyti mulų NAUJA BUDA, kuris yra laikomas už neklaidingą

Lietuviszku-Ruska Aptiek#.
237 llanover st. SttT

Puiki LittoTisiki Bilberne.
Po uum

1.53 M et ropoti Imu »v. ant kampo 
lU-rry *L Brookljin, N. Y.

Jboiis Szuuiis Ir Ylius Simuaviuia
Puikai plauku* kerpa ir lengvai ban

da skuta.

tt—.—r—mar
Ūkininką* įautisakai politiszkaa me- 

neeiuis žmonių laikraszlis. Melu pre
ke........................... ................... 75 centai

Abu laikraazcaiu laieina Tilžėje (Pru
tu Lietuvoje) kas menuo vien* karu.

Kiekviena* lietuvi*, nori* poliiisakai 
apaiszvie*ti ir geriau* suprasti Lietuvos 
reikalus Ir savo pareiga*, noria sekli Lie
tuvos visumene* gyvenimą, savo broliu 
darbus Lietuvoj ir J u kova* su caro val
džia bei jo* bendrais už savo tiesas, už 
geresne savo ateiti, — kiekvienaa pamt- 
ne tuose lai kraiteliuose atras daug nau- 1 
dingu žinių ir pamokinau 5

Kaa norėtu (Mraiaiuzdinti viena ar ant
ra Įsikrauti, arba Ir abudu kartu, te pa
deda raaaydamas Ir siusdamas pinigus 
toki ailresa-

M.Situntis Fabrikstr. 27 Tilsit,0*1 pr
Germany.

Arba ir katra nors isz žemiau paduolujn
M. J. Damijonaiti* 3108 8. Halstnd

Chicago, Iii.
N. (iontlroliUM 116 Bovren Si.

So. Boston, M «ss.

dj ne tik nuo žmonių, bet ir nuo daktan 
kiškų mokalainių, kollegijų ir medicini1 
abelnai.

Pro£ 
—kad jo 
Šviežias ar biauriat įsisenėjusias ir apsaugoja nuo 
Pneumonijos, Bronchais, Inflnenzoe, Kataro ir 
net daug pavojingesnių ligų.'

Jo Reumttizmo Gyduolės yna tikras vais
tas nuo visokių formų reumatizmo, paprastai išva
rantis skausmą į 12 adynų.

Jo Inkstu Gyduolės yra išgydę daugybę 
inkstų ir prašalinę daugiaus kartų Bright-

ELEKTRA YRA GYVASTIS! 
ne* organumą liga nutilpoi 
no* ji* neteko per chroniAk 
vartoj* vaistu* per ilgu* m< _
kada jau tiki kad yraviaiikai sveiki, urnai atkrinta į senąją ligą prie 
kiaušio* progos.

ELEKTRIŠKAI - VAI8TIŠKA8 GYDYMAS (»u elektra ir vaiatais) yra 
vienatini* gydymas kurui itgydobe abejone*į galimai t ru lupiausią 
laiką VISAS UŽBISENĖJUSIAS IK NAUJAS LIGAS. Parodymui, kad 
teip yra. rne* VISIEMS sergantiems, kurie tik pu tnui ataižaukią siunčia
me DOVANAI, kol jie pasveiks, uvo garsų elektrišką diržą GIMNT.

Kosuly*, silpnumas, reumatizmas, silpnumu vidurių, dusulys, ligos pilvo, 
kepenų, plaučiu pūsle* ir Airdiea, nečyatumu kraujo, nerviško* ligos, ne-

■ . v ‘-e-r j-ratff.ęr
riiea. skauduliai, sifilis, niežėjimas, neregnrftaHMCo* mėnesinė*, muaria, ir 
t. t. VIS TIEK KOKIA LIGA NEBEBŪTŲ, ateik ir tegul tave peržiūri 
mus specijaliatai, arba jai esi toli, parašyk gerai i&aiAkindamuuvo ligą.

Rašyk pu:

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

MES GVARANTUOJAME KAD IŠGYDYSIME. 
PRIĖMIMO valandos kasdien ase 11 iki 1, SuUtemis aus 10 iki 1.

Kur gali gauti „Lie^vą.” 
į „Lietuvos" redakcija turi uvo agen
tus Brooklyne. Philadelphijoj, Baltimo- 
reje, ir Shenandoah.

Šatai agentu adresai.
Braoklyn. N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st
Jos. Szunskis. 155 Metropolitan avė 

Philadelphią Pa
J. G ūda vieše, 3104 Richmond, Si
Jo*. M. Smolensku _783 So 2 nd St.,

Bali i mote. Md.
Wm. J. Morron.

8. E. Cor. Sharp A Camden >l*. 
Shenandoah, Pa.

Jos Valuku. 306 W. Cosl st. 
Pu ui tuo* agentus gausite ..Lietuva' 

už 5c. kas subata.

Ankos VISZTALIU1.
Josepst Stoni* Chieajo .........82.00

Buvo 87.31

aĮmskyyiją No.1907.
t® ki/ ,8Įfa> Baito, celuloldos ere-

*l*1*r’*'- '<“>P
1®, ifc' bul.'iai.M.-M sluiiiaus įju,-

H|į h-m* .K.k klotas K.-II-

rk-'.-',--rk:- 
|' k;,‘ “i-

dilu lapų krnital
^M^ JP: 

k ,
te. Prekė........ M1.3O

Pinigus siuskite snt adreso:
Jk. OLHZKW8KI, 

OU-A 33 rd8t„ Chicaau, III

Lietuviszka Bunka
(Uždėt* 1888 mete.)

Siuncziam pinigus greitai ir saugiai in 
visas dalis svieto. Parduodame Laiva
kortes ant greieziausiu laivu. Paežio 
8ia. No. R.

Plauku
PlkiM*ae*. aieSalya. prtesalaikiaH plikinąs 

ir vtaas galvos oėo* i>*os tsau liuy4y*e*. *1- 
a»iišima plaaks gvareaurajam*. BoUa 4ykal.

Dm. J. M. Bruudza
No* J p aa4 H a ir Specialiu

Na* York ABrooklyn, U. 8. A.

Sykiu 89.31

Aukon aut kaastu delegatui in 
Nydertandfja.

In Franklin, Wuh ...............................  SO

Pigiai ant pardavimo geras saliunas, 
vietoje lietuviu apgyventoje, prie dide
liu Crane fabriku. Alaiszaukite pu: 

Jos Francuzovski.
531 S. Canal et., Chicago, III.

Ant pardavimo geru saliunu vietoje 
lietuviu apgyventoje, 
Chicago* 
dakcijoj.

Ant pardavimo medinis namu su lo
tu. Namas ant dvieju pentru, apaezio- 
je groaerne, virszuje gyvenimas. Parsi
duoda su visu bizniu, arkliu ir vežimu. 
Arti lietuviuko* bainyczio*. Preke 
83000. Duižinokite „Lietuvos” redak
cijoj.

Pigiai ant pardavimo du jaunuome
nei tinkami daiktai, ta! yra: naujausio* 
mados Bycikli* ir Armonika pargabenta 
iu Prusu. Savininku iszvažiuoja in 
Lietuva, todėl parduoda labai pigiai, ir 
ku juo* pirks nesigaiies. nes tokiu daik
tu kaip minėta armonika niekur ežia 
negaus Atsiszaukite pas:

Joeeph Alijouiu,
8707 Commercial av., So. Chicago, III.

(10-6)

.. Pigiai ant pardavimo geru uliunaa, 
vietoje lietuviu apgyventoje, biznis nuo 
seniai issdirbtas. Savininku iszvažiuo
ja ant farmos. Atsiszaukite pu.

Aleksandra Gedminą
373 W. 25th st., Chicago, Iii.

, (10—6)

Pigiai ant pardavimo labai gera bu- 
czerne lietuviu apgyventoje vietoje, biz
ni* gerai iszdirbtas. gera proga lietuviui. 
Savininku turi būtinai iszvažiuoti in 
Lietuvą Atsiszaukite pas:

Joaeph Petrauske,
238 D. st. Cor. Silver, So. Boston, Mus.

(17-6)

Pigei ant pardavimo tabūnas, labai 
geroj vietoj, lietuviu apgyventoje, biznis 
nuo seniai iszdirbtu. Atsiszaukite pas: 

T. Podluki,
668 Milvraukee av., Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo visi naminiai ra
kandai užtenkanti snt dideles szeimyuos 
Parsiduoda labai pigiai. Atsiszaukite 
pu Jone Miluzauski, 133 W. 15-1 h st.,

Chicago, III.

Aukoti kankintiniaiuK.
iu Chicago* ............................ • •
lu Franklin, Wuh.......... . ..
Jozapat. Stonią Chicago............

Buvo

862.48

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygeli, 

Pavesta Lietuves Katalikiškai Jaunuomenei.
1*X Uo»>» %

Matimtia, araiiatt^ ir matjia^ia 
Miiiot. mU- 

pami ir tuplUfcijot dri^atr kalbott: 
nMm ir lirturUtai. T*ri nrru rnk.ilingat 
>n«ldat ir kaitadori^ Mp kaip jtid.U top- 
<ja. Salta plona yrra popitra. Čia yra Jot 
paniktUUai irprttia:

Dykai aukaiula Laikrodėliu!
Mm duodame *e*t* **•- 

MMrvė^Kk^a Jau.lo, n>»d >« AmarAon 
IB. kala viduriai* Laikrodall.

* irerai laika rodaati. vi>al dy- 
k«i t»m kur. p.rduov J* >r

a*!^KESHMa i- i"c »
Ii ant JA nirtu 

^KMĮaaMbpgD ,,,•■» tu. *.,. > m<« u .i»u» 
priBiuitiue biiuirrtja attl 
pardavluejiiuo Kada m- 
parduosi prisiask mumis 

Jlii- SO ir eaual axi la>krod*lt au lsaeiu*«nu 
ynai Kronu Nupply Houar.

IWp k » |*S Raauolph ■* , ChleM*. 111.

G. M. DANGIS, 
Lietu visikas Kriauczius
160 Ctoilport Avė.. Chicago, III. 

Tarp Halated st. ir Union Avė.

rą. " •'A pateli uotu Dra-

' ,r
I '^Kr Uį- ■■ r ■- ■! V..’ . t><; irt;

P'r’u,l,,l ,r »l»nil- 
nių gelumbių ant 
(>a-innk -nu- \'-ą

j • jį? ' iLirbą r> ar.i:.'
tuoju

!'a , ll-'KaUlijdnt: į.'.-
* rų 'IriĮiat ų atetk'-
L'.-t'- fia-* manę, o hA

i:!,|"'1 “ 
užganėdinti.

“Lietuvos” Agentai
NKW YORK. N. Y.

Jonu Naujokaą 336 Broome si 
A. Lesmewakia 144 E.Houslon Si.

Sykiu

Sziiupo knygai.
Isz Trauklią Wuh....................
„AUSZROS” l>r-tes fondas, 
benituokinauesiai itetuviazkai 

jaunuomenei.
Buvo........ . ...........................8426.32

., Austro*" kuopa No. 1. Chicago812.35 
Iu Chicago: Klemeucas ir Ma

rijona Vilkai (jaunavedžiai) 50c, 
A. Zimontaą Ursaule, Johana Zu- 
bi n i lite. Fr. Žlibintas. V. Dubeli*. 
A. ^aminckiutą J. Girijotas, E. 
Giri jot tene. A. Bukaucku, A. Bu- 
kaucktene ir J. Zelionis po 25c: J. 
Bildu 35c: N. Valau titrus 20c: M.

UK1Į&. V-._ 
so 84.00. Kankiniams 82.00, 
„Auszrai”.......................................  •<

Isz Franklin, Waah: J. Butkus, 
S. Sadauskas, K. Šaukią L. Sami
us ir M. Kaiairckas po 81.00: V. 
Saukždą S. Grajaackas ir J. And 
rulionia po 25c: A. Vaivada 10c. 
Viso 854S5. Kankiniams 82.45; 
Szliupo knygai ir darb. delegatui 
po 50c; v.Austrai”... .........

Jozepatu Stonią Chicago

' Guodotimems Kunigam* Mzdir" 
.bat-Kapu, ArneUa. Dalmati
ką Altas, Stula* iren»o»baž- 
^ytiaius paradu* Visokį darbą ai- 
1 lieka *rti*ti*zkai in laiką.
[ Noredamo* guodotino* Dr trą 
arba guodotini Kunigai, kad J«x 

darbu butu priderančiai atliktu ir tuom sustelpti aa*o tautelę, paveskite ji tikrai 
liftu

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Dlrkion St, Chicago, III.

No.1902.
Juodi, k be t L drūti au

dimo apdarai, i*rwlo lyg 
skoriniai. gražus ičsp«u«ti 
•čmargnaimai. auksuotas 
kryžatla ant tono, auksuo
ti lap<( kraitai. Prekė SOc

Visiems reikalaujantiems daktarižko* pagel
bės puiunsiu garsaus daktare receptą dykai. 
Ne C. 0. D. .ne apgavingus gydymo tam pelių*. 
Perskaityk ij apgarsinimą

ši* yra paražytas dčl vyry, turinčiu turrlauty 
aiitemf per iklykuinf savo Jaunių dlvną Klausyk 
mano rodos. Perstok gydęsis su "sempelinėtnii" 
gyduolčm*. elektrUkais diržais, “<pecislilkoius" 
patentuotoms gyduolėms ir kitokiomis apeavys- 
Ičmis. Diržas negali U-vps išgydyti, o nuolatinis 
gčrymas ar valgymas rijikių medicinų sugadins 
tau vidurius, užnuodys tavo sistema teip, kad liga 
stosis neičgydoma.

Keletg metų ai kentėjau Ilga Jaualstė* klaidų: 
ouvaa nervlikai, turčjau naktinius nubėgimus, 
varicocefe, atokų vy r tikumo, silpna po m Ietį, štokų 
gyvumo, ambicijos ir drųaos.Jaučiau sunkenybe, 
sumazčjimų lytiikų dalių irt*. Maginau gydytis 
vlskuom ka* tik kų todyjb, bet vieton geryn. »vel- 
kataėjo blogyn. Ant galo buvau priverstas kėliau 
tl į Europą ir klausti rodo* geresnio daktaro, ku
ria mane ir pagydė. Re<-eptu* to garsaus daktaro, 
kuriais ai pasigydžiau turiu ir llųdian savo ran
kose, nes žinau kaip tai sunku buvo pasigydyti, 
todėl ai pasiryžau ir kitus pagelbėti tokioms li
goms sergančias. Ka* pas manųalsiėauk* per Išli
kų. aikožnam pashmsiu dykai kopijų to ganau* 
recepto uždarytoje grotnatiije drauge su reikalin
gai* pamokinimai* kaip gydyti*. Becepta* buspa- 
reiytas teip alėkiai, kad pagal Jį kiekviena* ge
resni* «pt le koriu s gyduole* suialiyt. Paklau»yk 
mano rodo*, o pamatysi kad visiikai itsigydysi.

Nepalaikyk mane* už tokį tarlatanų kaip kad 
tie. kų siūlo gydymų dykai, diržu* dykai, rodai 
dykai kaipo meškere ant sugavimo tuvių —kad 
paskui Ii jų pinigus vilioti už netikusiu ir pavo
jinga* medicinas slunstoma* C.O.D. Al nieko ne- 
siunčiu C.O.D. neturiu nieko parduoti; verda gi 
tavo užlaikysiu slaptoje. Jeigu mane atrasi netei
singu, turi tiesų Siame pačiame lalkreltyje apgar
sinti mane apgaviku. Už mano klapatą ai papra- 
lysin tik 50c tada, kada iėslgydysi. Daugiau nieko 
nereikalauju Ir nepraian kad inan slunstum pini
gu* pirmiau pakol vištikei neiS*igydy*L Raityk 
man siųdb-n, nes gal it* * įgarsinimas kitu syk 
Jau nebus i lame lalkreltyje.

Atmink kad tu gauni receptą ir visu* reikalin
gu* pamokinimus dykai Ir nereikalauji nieko mo
kėti pakol visiikai neiSaigydal, tada užmokėsi 
man 50e. Adresuok:
C. Bentston. P.H.Box 65S, CHICAGO, ILL

J. MIRAU8KI8,
3305 Auburn av., Chieajco, III.

a
 Tart* dideli .store 

laikrodžiu, laikrodė
liu, žiedą, nusika- 
Itaiku Bistrum«ntu. 
žreiiu gr< matom, 
popiera, m»r*„kimu. 
pauosvka. keparlu ir 
visokiu va-annlu ap- 
redalu. Mano pre
ke* pigesae* kaip ki
ta. o t*voru turiu ik
sam a* t paairtaki- 
mo. Perduodu aut 
vietos ir ant reikale 
vtmo siu uosiu ir ta 
kitu* mieatue Ra
itykite asaa.o gausl-

daro stebu
klus taisyme žmonių ir uiiaiko juos liuosais nuc 
Skaudėjimo pilvo. Kietų vidurių, Odps išbėrimų, 
Galvoskaudžių ir tt. ;

Jo Kosulio Gyduolė— sustabdys kosulį ir su
laikys jį nuo įtigavimo į bronchiniu* takus ir plau
čius daug tiknaus negu koks kitas išradimas.

kad vis? kfH jo viFitiT^’ yra teip paset 
mingi gydyme ligų, teip nepavojingi, tikri išeigose, 
kaip ir tie, kurte augščiaus minėti.

Guodotinom* tauuazkom* ir baž
nytinėm* Uraugystems isrdirba:-1 
Karūna*, AuserUtoulazlt** 
Weliaw*», 8zai 
ta*. K u karda*, _ 
Kepure* ir dėl M* rara! E u

Prtež lunojiiuų jūsų puikiųjų vaistų. U Ilgu* 
metu* Jaučiau su k o* na aUaaUss oro duteliu* reu- 
matiikus skausmus kudnojr daly> kūno, ypatin
gai skaudėjiauų gerklės ir ,Usi«u raakOM- ir po- 
ČIuum Nors U lutė jau daugelį daktarų, ai ėjau 
blogya Ir laimi sulaibėjeu. kuallpaėjau ir nete
kau visižkai saugumo.

Po paėmimui jaaų valetų a* aekaomotdar po 
to aejeuėiaa Jokio .kausimi U m-tirtėjtu Jcdrto 
kito aesataguiao ar ne. reikalo*, kurta ai tikru lė
tos ptnaa. Al e*ta tvirta*, (gitai «■ ir jaa- 
rim»l pilnai .reikė.

Meldžiu petim 11 maao padėkavoaų už .ugrųii 
ulmų man sveikata* *u savu tatairinUku gabumu 
ir Janų aeaaljrg inamaU v alsiai, u Ai pasiunčiu ju
mis savo paveikslų tlųdien. kurį Jus galite pagar- 
sieli drauge »u Šituo telėkė tr vteuntori skaityki
te manų tarpe save dėkingų paeteatų.P. Putlaus.

Rarūpoj ir Anr-n 

lig*.

B U' 
kampas 12 ui

10 
r

Valandoj- v io lki u „-u,,
t iki S po pietų.

ir 7 iki 4vakare.
Telefonas: MonTOe

Iio Kon-spaiddi tat toji tik 10c.
Gvaraaiavojem^ Isigyd ras

liaatu galimo ir Ba.irbaUi Papuciku* aagidit. 
Plauku slinkime *«lalkl»r ir sulaukite ant pra
plik Ūkio* galvon. Pleiskana* taiaaiktaa Teipgi 
tarime vsteta dol issugiklaMno plauku, kad 
banda teveikus tauki, arba motoru tari aal 
spgimisso ilgu* gyvaplaaSll**. amo s*sm* *PE- 
CU ALINTAIS

J. M. B. Cbcm, Co.
bxM*Bta W. B-klya N«« Verk
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