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Politiszkos žinios.
—o—

Kare Mas kol i jos su Japo
nija

Apie karės bėgį rytinėj 
Azijoj mažai teisingų žinių 
atėjo pereitą sanvaitę; laik
raščiai pagarsino daug viso
kių prieštaraujančių paskalų, 
kurių daugumą tie pats laik- 

.raščiai paskui turėjo atšauk
ti, kadangi tų paskalų nepa
tvirtino nė vieua iš kariau
jančių pusių. Pirmiausiai 
paleido paskalą, buk susijun
gė į krūvą abidvi maskoliš
kos kariškos laivynės, taigi 
laivai stovinti Vladivostoko 
ir Port Arthuro pertuose, iš
plaukė ant jūrių, kur susi
mušė su japoniška laivyne ir 
buk paskattdino kelis japo
niškus laivus. To vienog ne
patvirtino nė maskoliškas, nė 
japoniškas randas, o‘ypač 
maskoliškasis butų- pasisku
binęs pasigirti, kad uždengti 
ikišioliškuš nepasisekimus.

Toliau Londono laikraščiai 
paleido paskalą, jog japonie
čiai per šturmą lygiai nuo jū
rių. kaip ir nuo sausžemio 
paveržė Port Arthurą, bet 
per šturmą nužudė 15000 sa
vo kareivių. Kiti laikraščiai 
vėl garsino, buk japoniečiai 
ištikro bandė veržti per štur
mą Port Arthuro tvirtynę, 

. bet jų užpuolimą maskoliai 
numušė, buk japoniečių ran 
koše vienog yra jau vienas iš 
Port Arthuro fortų. Ir tas 
"pašlTalaSt 
kadangi apie paėmimą nors 
vieno fortb japoniečiai tuo
jaus butų pagarsinę; ypač gi 
netylėtų. Jeigu paimtų teip 
svarbią maskolių tvirtynę 
kaip Port Arthur.

Dabar vėl į Peterburgą at
ėjo žinia, buk po Port Arthu- 
ru ant jūrių buvo smarkus 
mušis terp maskoliškos ir ja
poniškos laivynės, kurtame 
buk japoniečiai nužudė ketu
ris laivu?, o maskoliai du./Ir 
tos žinios patvirtinimo vitjnog 
nėra. Ypač Peterburgo pri- 
vatiškoms žinioms negalima 
tikėti, kadangi paslaptį ran
do agentai tyčia leidžia pa
skalos apie pergalėjimą japo
niečių kad šiek tiek nuramin
ti Maskolijos gyventojus; net 
maskoliško rando garsinamos 
žinios ne visame teisingos. 
Teisybė, apie pasitraukimus 
prieš japoniečius neslepia,, 
kadangi nepasisekimų ir tai 
svarbesnių užslėpti negalima, 
bet vis jieško išsiteislnimo, 
nuotrotas priešų paduoda di
desnėms negu ištikro; priva- 
tiškoms gi, taigi rando nepa
tvirtintoms maskolių žinioms 
suvisu negalima tikėti.

Susirėmimai vienog aplink 
Port Arthurą nuolatai atsitin
ka; japoniečiai rodosi ištikro 
rengiasi per šturmą veržti 
Port Arthurą, bet dabar to 
dar negali pradėti, kadangi 
dar neatgabeno pakaktinai 
didelių kanuolių. Į aplinki
nes Port Arthuro kasdieną 
atveža vis daugiau kareivių. 
Nori mat čia sutraukti tiek 
kareivių, kad nereikalautų 
bijotiesi Kuropatkino užpuo
limo iš užpakalio. Kiek da
bar ištikro yra jafioniečių ap
link Port Arthufą, nežinia: 
japoniečiai, žinoma,\ negarsi
na žinių apie vietą apsistoji
mo ir skaitlių savo kareivių, o 
maskoliai apie tai žinių netu
ri. Pabėgę iš tvirtynės chi
niečiai pasakoja, Jog japoniš* 
kų laivų šūvių Port Arthur 
beveik suvisu išgriautas. Li
gos terp maskoliškų kareivių 
platinasi pasibaisėtinai, siau
čia terp jų ,,žaliasis maras”. 
Maisto, matyt, yra tvirtynėj 
nedaug, kadangi kareiviams
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dalina jau tik po i, o kartais 
tik po pusę paprastų porcijų. 
Valgio produktų pardaviny- 
čiose gauti negalima, todėl 
ypač chiniečiai badą kenčia. 
Kas netarnauja kariumenėj, 
tam maisto neduoda. Tokiu 
budu maskoliškos tvirtynės 
komendantas net svetimšalius 
stengiasi priversti pastoti į 
maskolišką kariumenę.

Į Londoną atėjo žinia, buk 
po Makarovui paskirtas vir
šininku maskoliškos laivynės, 
admirolas Uchtomski likosi 
pripažintas už parsidavusį 
Japonijai ir nuo vietos pra
šalintas ir kariško sudc ant 
sušaudymo nuspręstas. Jį 
apkaltina, buk jis padarė, 
kad laivas „Petropavlovsk” 
su Makarovu pražuvo. Iš 
tikro apie Ucbtomskį dabar 
nieko negirdėti. Gal būt to
dėl, kad tuose paskaluose yra 
kiek teisybės.

Įsiveržę į šiaurinę Korėją 
kazokai nešdinasi iš jos lau
kan. Dabar išvijimą iš Ko
rėjos kazokų japoniečiai Įsi
vedė korėjiškiems karei
viams. Pereitą sanvaitę iš- 
tikro korejonys keliuose susi
rėmimuose sumušė kazokus.

Žengianti į šiaurius armi
ja japoniško jenerolo K u rok i 
pereitą sanvaitę užėmė kelias 
svarbias vietas, išvijo masko
lius net iš terpkalnių, per ku
rias eina keliai į Mugdeną. 
Pats jenerolas Kuropatkiu 
pranešė į Peterburgą, kad 
nors iš pradžių rodėsi, kad 
sumuš japoniečius, bet kada 
jau juos buveik pergalėjo, 
jiems į laiką atėjo pastiprini
mas; terpkalnėj gi, nors iš 
syk sakosi, sumušęs japonie
čius, bet pamatęs, kad kita 
japoniečių dalis stengiasi už
imti maskoliams užpakalį, tu
rėjo pasitraukti iš terpkal- 
nės kurią tuojaus užėmė ja 
poniečiai, ant kalnų užvilko 
savo kanuoles ir valdo kelią 
į Mugdeną. Patekus terp- 
kalnei į japoniečių rankas, 
Kuropatkin dabar ne gali už
pulti ant japoniečių iš šonų.

Pirma japoniečiai dar bijo
jo, kad Kuropatkiu, ant 
trukdymo veržimo Port Ar- 
thuro, ne trauktų nuo šiau
rių, dabar vienog, sugabenus 
daugiau japoniškų kareivių 
ir užėmus svarbiau pozicijas, 
apstojęs Port Arthurą jene
rolas Oku nesibijo užpuolimo 
nuo šiaurių. Todėl jenero
las Kuroki surengė viską 
traukimui toliau į šiaurius, 
ant Mugdeno ir Charbino. 
Rodosi bandys išliuosuoti 
Port Arthurą nuo apstojimo 
jenerolas Kuropatkin iŠ Pe
terburgo gavo prisakymą; 
dabar vienog, matyt, persta- 
čius dalykų stovį, pirmutinį 
prisakymą ministerija atėmė 
atgal ir paliko Kuropatkinui 
tiesą daryti, ką ras už atsa
kantį. v

Terp Kuropatkino,- Alek- 
siejevo ir kitų maskoliškų je- 
nerolų buvo užgimę toki ne
sutikimai, kad Kuropatkin, 
patikdamas stabdymus, atsi
šaukė prie caro su prašymu 
paliuosuoti jį nuo vietos vir
šininko maskoliškos kariume
nės ant karės lauko, bet ca
ras nesutiko ir matyt nesu
tinkančius kaip nors sutaikė.

Kadangi Mandžurijoj tūli 
maskoliški oficierai žiaurai 
elgėsi su chiniečiais, be jokio 
pamato daug sušaudė, tp.i 
Chinų randas oficijališkai, 
per savo pasiuntinį Peterbur
ge, pakėlė protestą prieš tokį 
necivilizuotą maskoliškų ofi- 
cierų pasielgimą; protestą 
perdavė ir kitoms viešpaty
stėms. To maskoliškas ran
das n ui 
pranešė

dėję oficierai likosi nubausti. 
Kaip juos nubaudė, to nepra
nešė.

Japonijos ciecorius pats 
keliauja prie savo kareivių 
į karę; be abejonės ir caras 
nenorės aį>aileišti, tik jis, tur
būt, nedaug kuom prisidėti 
galės, nė dvasios kareivių ne
pakels, kadangi ir kareiviai 
jį nelabai myli ir ant jo pro
to neturi užsitikėjimo.

Pereitą sanvaitę laikraščiai 
garsino, buk Maskolija nuo 
Turkijos pareikalavo perlei
dimo j>er Dardanelius masko
liškų kariškų laivų iš Juodų
jų jūrių, kurie su Baltiko 
laivyne butų plaukę į Aziją. 
Turkija buk buvo sutikusi, 
bet matyt atsirado kiti, ku
rie perleidimui maskoliškų 
kariškų laivų pasipriešino, 
kadangi dabar maskoliškas 
randas užsigina, buk statė ko
kius nors reikalavimus Tur
kijai; iš pradžių vienog ne
sigynė. Pasipriešinti sulau
žymui traktato galėjo tik An
glija ir matyt jos protestas 
buvo smarkus, jeigu Maskoli
ja nusilenkė.

Maskolija pirko PrancuzL 
Joj du pa vandeniniu laivu, bet 
kaip prancūziški instrukto
riai tvirtina, iš tų laivų mas
koliai negali naudotiem, ka
dangi su tais laivais nemoka 
apsieiti. Japonija pirko A- 
merikoj du povandeniniu lai
vu, o ulsiateliavo dar šešis. 
Maskoliški laikraščiai rerka 
lauja, kad Maskolija užpro
testuotų prieš išgabenimą į 
Japoniją tų laivų.—Japonija 
vienog neprotestavo,
Maskolija Vokietijoj pir
ko kelis didelius laivus.

Rodosi, kad Baltiškų jūrių 
laivynės maskoliai neaiųs į 
Aziją, kadangi visus gere
snius dar prieš karę išsiuntė, 
o terp pasilikusių mažai yra 
gerų laivų ir tie pats reika
lauja daug taisymo: geriau
si laivai yrą ant Juodųjų jū
rių, bet dėl Anglijos prote
sto Maskolija jų į Aziją sių
sti negal.

kada

Vidurinė ir Pietinė Ame
rika.

Republikoj Hayti karė ran
do su revoliucija traukiasi 
nuo ilgo laiko ir iki šiol nė 
viena pusė neįstengė ant ki
tos paimti viršų. Pereitą 
sanvaitę iš pradžių revoliuci- 
jonieriai sumušė prieš juos 
išsiųstą rando kariumenę, pa
baigoj sanvaitės randas vėl 
atsigriebė ir sumušė revoliu- 
cijonierius ir dalį jų išvaikė. 
Bet jie, sykį išvaikyti, vėl su
sirenka į krūvą ir priešinasi 
randui toliau. Kadangi pa 
jiegos abiejų pusių beveik ly
gios, tai naminė kova toj ne
laimingoj republikoj gali 
trauktiesi dar per metų ei
les.

Republikoj Uruguay tei- 
posgi revoliucija traukiasi 
jau beveik nuo metų. Ir čia 
nė viena pusė iki šiol neįsten
gė ant kitos viršų paimti.

Nesutikimai, koki buvo už
gimę už Acre teritoriją terp 
Brazilijos ir Peru nyksta ir 
terp Jų, dabar jau galima už
tikrinti, apsieis be karės. 
Tuom tarpu, kol nesutars 
apie galutiną pasidalinimą 
tos teritorijos, abudu kraštai 
išvien ją valdys.

Argentinoj atsibuvo pre
zidento rinkimai; išrinko pre
zidentu Quintaną.

nai numušė. Prie to t i be to
nai nužudė 170 žmonių; bent 
tokį skaitlių užmuštų paduo
da anglijonai; pats turėjo 5 
užmuštus ir pašautus. Be a* 
bejonės u uo t rotų skirtumas 
būti turėjo, kadangi anglijo- 
nų ginklai kur kas geresni. 
Bet matyt angiijonai jaučia
si, kad ant pergalėjimo tibe- 
tonų Jų yra |>er mažai. To
dėl eipedicijoa viršininkai 
nuo Indi jų karaliaus vieti
ninko pareikalavo atsiunti
mo daugiau kareivių.

Šiaurine Afrika.
Amerikoniškas pavaldinys, 

baukierius Perdicaris, moro- 
koniškų plėšikų iš namų iš
vestas, dar vis neišliuosuotaa. 
Amerikos kariški laivai rodi 
atplaukė į Tangerą, bet jų 
viršininkas gavo prisakymą 
nesikišti į sultano tarybas su 
plėšikų vadovu ir ypač ne
remti plėšikų, kur jie reik* 
lauja atleidimo kaltės, nors 
tas ir kenktų Perdicarisul. 
Mat tuom prisakymu Ameri
ka stengiasi prašalinti Pran
cūzijos neužeiti kėj imą, kuri 
nužiūri, buk Amerika j ieško 
vien progos ant užėmimo ko
kio porto prigulinčio Morvk- 
ko sultanui.

Berlyno laikraščiai prane
ša, buk pietinės Afrikos bū
rai organizuojasi ir rengiasi 
vėl pasikelti prieš Angliją;}_______
kalba buk Jie slapta vėlparsi- ninkus, nepaisant ant jų tl- 
gabeno daug ginklų ir amu- kėjimo, ne 
nicijos. Jeigu vienog terp lojančių ant licitacijų gu- 
Jų nebus vienybės, jeigu fiehi bernatorių daleidimo, 
visi išvien, angiijonai jų pa
sikėlimą suvaldys. Ir pasku
tinėj karėj, jeigu visi pieti
nės Afrikos būrai butų išėję 
į karę už savo ir savo tėvynės 
laisvę, jie lengvai galėjo an
glijome pergalėti. Anglijo- 
nai burus įveikė tik todėl, 
kad terp jų vienybės nebuvo: 
vieni kariavo už laisvę savo 
krašto, dėl labo savo tėvynės 
aukavo gyvastį ir turtus, kiti 
tarnavo priešams anglijo* 
nams, o treti sėdėjo namieje, 
laukė ramiai, kol viena iš ka
riaujančių pusių neĮ>aims vir
šų. Kur nėra vienybės ir 
noro viską aukauti ant labo 
savo tėvynės, ten ir laimės 
būti negali. Dėl stokos vie
nybės ir atšalimo gyventojų 
griūva Jr galingiausios vie
špatystės, o prie vienybės ir 
meilės tėvynės laisvę užlaiko 
ir silpnos tautos; tą geriau
siai matome ant Balkanų pus- 
salio montenegrinų.

pirmutinių arklių lenktynių 
dovaną 150 rubl. pripažino 
arkliui Kuloko; 200 rubl., 
rando dovaną, pripažino ar
kliui Paškovo; 175 rubl. — 
Kuloko; 300 rubl. — oficie- 
ro KuČvalskio; 150 rubl. — 
Karatiejevo; 150 rubl. K. 
Gnoiuskio ir 250 rubl. — V iš- 
nievskio.

Vilniaus telegrafo apskri
čio viršininkas pagarsino, 
jog nuo dabar nepriima nė 
jokių telegramų į: Port Ar- 
thurą, Dainy, Ta!ienwan, 
Kintshau, Bitšivo, Shacheba 
ir Tin-Chuan-Chen, kadangi 
tie miestai japoniečių apstoti 
ir telegrafų dratai į juos liko
si nupiaustyti.

15 d. gegužio prasidėjo 
lankymas Kalvarijos koply
čių. Ant atlaidų susirinko 
šįmet daug žmonių iš Vil
niaus ir visų aplinkinių.

Kaip pernai, teip ir šįmet, 
I Vilniaus gimnazija paren
gia turtingesniems mokinti
niams eikursiją į Maskoliją. 
Ezkursija trauksis 28 dienas. 
Norinti joje dalyvauti turi 
įmokėti 60 rublių.

Maskoliška žemdirbystės 
ministerija, sutarusi su vi
daus ministerija, ant pakėli
mo prekių žemės prigulinčios 
randui Lietuvoj, ant toliau 
nutarė prileisti prie licita 
cijų. parduodant ir paršam- 

idant rando žemes, visus ūki-

užgimusios karės, nepasikel- 
tų. M misterių rodos nuta
rimą apie daleidimą lietuviš
kos spaudos lotyniškoms li
teroms caras užtvirtino 24 d. 
balandžio (pagal maskolišką 
kalendorių)!

22 d. berželio atkaks į Vil
nių ant atlaidų Motinos 
Švenčiausios Aušros Vartų 
kompanija iš Varšavos.

14 d. berželio Vilniuje li
kosi atidaryta paroda ir jo- 
inarkas pagerintų veislių gal
vijų ir darbo arklių.

Turtingas Vilniaus gyven
tojas k., sugyvenančia jo na
muose mergina, palikęs pačią 
vieną namieje, nuvažiavo 
linksmintieji ant arklių lenk
tynių. Vyro užmiršta pati, 
pasilikusi vįena namieje, už
simanė atkeršyti išvažiavusiai 
»u vyru merginai. Išlaužė 
langą ir per jį įlindusi į mer
ginos kambarį, sudaužė visus 
jos daigtus^ sudraskė drabu
žius, sudaužė kėdės, indus ir 
kitus daigtųs. Na, už tą vis- 
M reiks užmokėti moteries 
vyrui.

tiems ant augštutinių lubų 
užkirto išsigelbėjimo kelią. 
Šokdami nuo viršutinių lubų 

artinai apsiku- 
---------------- a, jo pati ir
sunkiai, gal m 
lė: Lukoševičia 
mergaitė.

Garteno

reikalauti nuo

Isz Lieto vos.

dorožko-

Iš Volkovlsko, 
gub.

Suštraikavo Čia 
riai, kadangi miestas ant jų
uždėjo mokestį po 3 rubl. ant 
metų nuo kiekvieno. Tur- 
tingeeniejie daboja neturtin
gus, kad jie neišvažiuotų va
žioti žmones, kol miestas ne
ri u i m s uždėto mokesčio. To
dėl neturtingiejie eina ant 
geležinkelio stacijos ir siūlosi 
ant pečių pernešti į kotelius, 
arba kur reikia, atkakusių 
čia pasažierių daigtus, bet jų 
nevažioja.

Vidurinė Ąziįa.
Pabaigoj pereitos sanvaitės 

tibetonai vėl stengėsi sulai
kyti anglijonus, traukiančius, 
ant Lhassos. Ant angliškų 

ndo ir tuojaus'stovyklų užpuolė 1200 tibeto- 
nams, jog nusi-Įnų, bet jų užpuolimą anglijo-

Iš Vilniaus.
Maskoliškas randas vis gar

sina apie neva is geros valios 
aukas ant karės iš visokių 
Lietuvos kraštų, o.iš tikro tos 
aukos lupte-išluptos nuo žmo
nių ir valsčių; žinoma, pasi
taiko, bet retai, kad valščio- 
nys, ant pasigerinimo randui, 
per savo nesupratimą, aukau
ja ir iš liuoso naro. Semian
čių valščius, Garteno guber
nijoj, paaukavo 107 rubl.; 
Leopoliaus valsčius, Vilniaus 
gub. 100 rubl.

Karės ministerija išdavė 
prisakymą pašaukti į tarny- 
stą ant karės lauko iš Vil
niaus kareiviško apskričio vi
sus, daktarus prigulinčius 
prie kariumenės rezervų.

Zydelkaitės, baigusios aug- 
stesnius moteriškus kursus 
turės ant toliau tiesą apsigy
venti be jokių aprubežiavimų 
visoj Maskolijoj. Iki šiol jos 
galėjo apsigyventi tik rūbe
liuose senovės Lenkijos ir 
Lietuvos, teiposgi gubernijo
se nuo Turkijos paveržtos^.

Ant atsibuvusių Vilniuje

Tik 
po Hcitacijai užveizda viepia- 
tystėe turtų privalo užklausti 
gubernatorių nuomonės apie 
pirkusius rando žemes. Na, 
o jeigu gubernatorius ras, 
kad pirkęs žemę negali jos 
palaikyti? Tas neva paliuo- 
savimas katalikams ūki
ninkams ištikro gali jiems 
dar daugiau blėdies padaryti 
negu reikalavimas iš kalno 
gubernatorių daleidlmo. •

Per balandžio mėnesį Vil
niaus gyvulių piovinyčioee. 
ant maisto* miesto gyvento
jams, jiapiovė: 2173 raguotų 
galvijų, 2824 veršius, avių 
1804, kiaulių 1210.

Ant priemiesčio Lukiškių 
vagiliai įsikraustė į gyveni
mą Piotrovskio ir pašlavė: 
drabužių už 50 rubl., paspor- 
tą. 30 rubl. gatavų pinigų ir 
vekselių ant 3000 rubl.

Ant karės reikalų provin- 
cijonališki komitetai Raudo
nojo Kryžiaus D-tės surinko 
nuo žmonių: Ašmėnų j>av. 
2439 rubl. 80 kap.; II Vil
niaus miesto apskrityj 3500 
rubl.; Sviro apskrityj 100 r. 
Pavietinėse kasose surinko: 
Trakų kasoj 109 rubl. 30 kp., 
Dianos 89 rubl. 3 kap.

Jau ir maskoliški laikraš
čiai pagarsino, jog Maskoli- 
joj daleista spaudinti lietu
viškoj kalboj visokio turinio 
raštus teip maskoliškoms, 
kaip ir kitokioms literoms, 
taigi ir lotyniškoms. Taigi 
nuo dabar Lietuvos gyvento
jai gali išleidinėti ir Manko- 
Ii joj laikraščius ir knygas lo
tyniškoms literoms, gali ga
benti cenzūros daleistus lie
tuviškus raštus iš užrubežių. 
Maskoliškas randas atėmė at
gal savo kvailą uždraudimą. 
Bet kas mums sugrąžįs tą, ką 
mes per keturesdešimtį metų 
nukentėme dėl to kvailo už
draudimo, kas sugrąžįs kan
čias neteisingai nukęstas mu
sų kankintinių? Skriaudė 
caro valdžios lietuvius per 
metų eiles — to negalima 
teip urnai užmiršti. Ir dabar 
randas mums spaudą daleido 
ne iš geros valios bet iš bai
mės, kad dėl to uždraudimo 
lietuviai, pasinaudodami Jš

Iš Vilniaus gubernijos.
Antroje i pusėj balandžio 

mėnesio Vilniaus gubernijoj 
buvo 45 gaisrai, kurie užgi
mė: nuo negerai įtaisytų ka
minų 8, nub neatsargumo 9, 
nuo padegimo 4 ir nuo neži
nomų priežasčių 24. Visuose 
tudse atsitikimuose ugnelė 
pridirbo blėdies aut 84586 r. 
58 k.

Netikėtų mirčių pėf tą tal
ką buvo 12, staigų mirčių 6, 
vaikžudystės 5. Negyvėlių 
rado 8.

Vagystų papildyta 6. Pa
vogė daigtų už 1079 rubl., 
gatavų pinigų 763 rubl. Ar
klių pavogS: Trakų pav. 5, 
Lydos 4, Ašmenų 6, Dianos 7; 
iš viso 22 arkliu.

Vėžlrti vandenyse Vilniaus 
gubr.

Vilniau^ gubernijoj tekan
čių ir stovinčių vandenų yra 
diktai ir juose laikosi vėžiai. 
Prie išmintingo sunaudojimo 
tų vandenų, gyventojai iš vė
žių galėtų gerą turėti pelną, 
bet iš tikro neteip yra. At
gabena rods į Vilnių diktai 
vėžių, bet jie maži ir negar
dus, kadangi mat jiems ne 
duoda suaugti. Geresnius, 
didesnius vėžius siunčia į už- 
rubežius, kur pirkėjų ne 
trūksta. Užsiimti vėžių au
ginimu niekam neužeina ant 
mislies.

Iš Panevėžio, Kauno gbr.
21 gegužio likosi čia atida* 

ryta paroda ukininkystės, 
gyvulių auginimo ir namiuke 
pramonės. Paroda traukėsi 
per trįs dienas, bet dėl šalto 
oro lankytojų svetimų buvo 
nedaug. Per visų parodos 
laiką Liepojaus geležinkelio 
užveizda nuo stacijos Kalku- 
nų leido vieną trūkį viršaus į 
Panevėžį.

Karėa atbalsiai Lietuvoje
Dėl karės yra platinami 

Lietuvoje sekanti atsišauki
mai, ant raudonos popieros 
atspaudinti:

„KARE

Iš Radofckovicų, Vilniaus 
gubr.

Per paskutinius trejus me
tus iš šitų aplinkinių ir iš 
paties miestelio išsikraustė į 
Ameriką su viršum 100 šei
mynų, daugiausiai amatinin
kų. Miestelis subiednėjo vi
sai, todėl gyventojai reika
lauja, kad jis taptų kaimu; 
tąsyk nereiktų tiek mokesčių 
mokėti.

Pereituose metuose, rude
nyj, šitose aplinkinėse siautė 
terp gyventojų: kraujinė, ty
mai ir plaučių uždegimai; 
dabar ligos tos pasiliovė.

Iš Minsko.
22 d. berželio turtingi mo

kintiniai čianykščios vyriškos 
gimnazijos atliks pamoki
nančią exkursiją į Krimą. 
Exkursi ja trauksis šešias san- 
vaites. Po vadovyste mokiu 
tojų atlankys mokintiniai: 
Gomelį, Kijevą, Ekaterino- 
slavą, Jaltą, Theodoziją, 
Charkovą, Sebastopolių.

Pabaigoj gegužio mėnesio 
siautė čia gaisras: išdegė Ma
lino namai; ugnis apėmė tre- 
pus ir tokiu budu gyvenan-

"Toli nuo musų rytuose 
jau kelintas mėnuo, kaip 
pradėjo Maskolija su Japoni
ja karę. Griauja armotoa, 
zvimbia kulkos, raudonuoja 
gaisrai, upeliais plaukia žmo
nių kraujas. Bet iš ko kilo 
šita karė? Kas užsimanė tokio 
kraujo ir ašarų liejimo? — 
Maskolių caras savo manife
ste sako, kad jis nenorėjęs 
karės, bet tai neteisybė! Už
simanė karės maskolių valdi
ninkai, generolai ir visoki 
ponai-piniguočiai: negana
da jiems buvo užgriebtų kra
štų, negana da iš jų sau tur
tų prisilupdavo, —da dau
giau lobių užsigeidė; o dabar 
jie mums begėdiškai meluoja, 
bjauriausius paskalus apie 
japonus leidžia....

Bet ar savo rankomis jie 
rūpinasi įgyti sau tuos lo
bius? Ar jie patįs eina į ka
rę, kenčia ten badą ir šaltį, 
lieja savo kraują? — Ne, 
anaiptol! Jie ramiai sau na- 
mieje sėdi, skaito, kiek pel
nys ir prisivogs, gabendami 
reikalingus karei daigtus, 
duodami kareiviams supuvu
sį maistą; jie skaito, kiek tu
rės pelno užkariavę, o musų 
broliai, vargdieniai-rankpel- 
niai, dėl jų godumo ten savo 
galvas guldo; ten leidžiami 
išplėšti nuo musų mokesčiai 
ir akčyžios, ir dabar da vi
saip nuo musų vilioja visoki 
juodapikakliai ir dargi kai- 
kurie parsidavėliai kunigai, 
kad męs duotume ką karei;, 
kaip geruoju neduodame, pa 
tįs nusuka, išplėšia.

Ir musų, lietuvių, sūnus, 
broliai, ir pažįstami varomi į 
šitą karę. Ir jie vargsta ke
liu vežami, kenčia badą, šaltį 
ir karštį, kaip musės krinta 
nuo visokių ligų; ir jie turi 
ten užmiršti artymo meilę, 
turi šaudyt į nieko pikto 
jiems nepadariusius tokius, 
pat, kaip ir jie, vargdienius 
japonus; ir jie skęsta vande
nyje, ir jų kraujas plaukia 
upeliais, krinta kūnai, kaip 
rudenį medžių lapai. O ko
kią męs iš šitos karės naudą 
turėsime? — Ot, už tuos vy
rus, ką ten savo galvas pa
guldė ir da paguldys, už ne

kaltą kraują ir ašaras, už tuos 
musų pinigus, ką dabar eina 
karei, jau didina mums mo
kesčius ir akčyžias, toliau da 
daugiau padidįs — tai ir visa 
nauda.

Išplėšus Maskolijai naujus 
kraštus, ponai-piniguočiai sų. 
grobs į savo rankas tų kraštų 
turtus, įsitaisys ten pabrikus 
ir savo išdirbinių sankrovas, 
generolai gaus ten didelius 
žemės plotus, kaip pas mus 
gavo maskoliai; maskolių val
džia įves ten savo kariumenę 
ir savo valdininkus, ant tų1 
kraštų uždės baisius nepake
liamus mokesčius, pradės 
persekioti jų tikėjimą ir kal
bą, kaip dabar daro pas mus. 
.... Argi męs, patįs nešda
mi tokį jungą, ir kitiems tokį 
pat dėsime?! Argi liesime ten, 
nieko mums į kelią neparėju
sių, žmonių kraują?! Ar gi 
duosime tai karei pinigus, 
melsimės, kad Ji Maskolijai 
pasisektų!?.... Ne, to ne
bus! Geriau tegul 
laimi Japonija, o 
ne Maskolija, nes Japonija 
šviesesnė už Maskoliją ir jos 
valdžia geresnė!

Maskoliams labai nesiseka 
šita karė. Daugybė jų laivų 
ir žmonių jau pražuvo ir vis 
da ateina žinios apie naujas 
jų nelaimes. Męs gailimės 
tų pražuvusių, nieko nekaltų, 
žmonių — atsakymas už juos 
puola ant tų, kurie užsimanė 
šitos karės, — bet męs kartu 
ir džiaugiamės iš maskolių 
valdžios nelaimės.

Maskolių valdžia nežino, ką 
bedaryti. Jau pradėjo šauk
ti ,,zapasnuosius”, kurie prie 
laivų tarnavo, neužilgio gal ir 
visus pradės šaukti; gal būt 
šįmet anksčiau bus ir liosai 
.... Broliai! atsiminkime, 
kam šaukia mus į kariumenę, 
kur mus nori nugrūsti. 
Neikime į ją, pri
kalbinėkime ir ki
tus, kad neitų, 
s 1 a p s t y k i m ė s! Kaip 
daugelis neis, nebus didelės 
bausmės, o juk į karę nuėjus, 
beveik tikra mirtis!

Neduokime 
skatiko k a r
ji greičiau pasibaigtų ir ma
skoliai pralaimėtų! A t s i- 
imkime savo pini
gus iš bankų irk a- 
s ų, nes valdžia, pristigus 
karei pinigų, gali juos su
grobti į savo nagus!

Skaitykime naudingus raš
tus, taisykimės ginklus, reng- 
kimės į karę, bet ne į karę su 
japonais, o su tikrais savo 
priešais ir skriaudėjais: ma
skolių valdžia su visokiais pa- 
brikantais, pirkliais, dvarpo
niais, didesniaisiais ūkinin
kais, kurie iš musų kruvino 
prakaito sau tokius turtus su- 
sikrauja, puikiai gyvena, per 
dienas linksminasi, o mus 
laiko gyvulio vietoje! Juk 
geruoju męs nuo jų nieko ne
gausime! Jei Maskolija da
bar butų pergalėta, ji labai 
nusilpnėtų, ir mums su savo 
priešais karė butų kur-kas 
lengvesnė. Juk musų, rauk- 
pelnių, mintančių iš savo ran
kų darbo, yra daug daugiau 
negu visų tų musų skriaudė
jų; susipratę ir susivieniję, 
męs galime viską savaip pa
daryti: męs numesime nuo 
savo sprando ma
skolių valdžią ir į- 
vesime pas e a v ę 
daug geresnę — žmo
nių valdžią, nepri
klausomą Lietuvos 
respubliką; męs pa
darysime, kad ne
būtų n ė turtingų, 
nė neturtėlių, kad 
v i s i 1 y K i » » naudo- 
tų si visais turtais

u ė
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LIETUVA

darbo vaisiais,
kad |vyktų b o c i j a- 
1 i j m o mokslas, — 
tuomet nebus n 6 
tokios k ar iuroen 3 s, 
nė tokių karių! ,'

Į darbiu vyrai! Dabar ge
ras laikas!

LIETUVIU SOC.
PARTIJA.“ 

ą Europos lietuvis.

' Iš Prūsų Lietuvos.
Tilžėj, Šilokarčemoj, Pil

kalni] , buvo apšaukti arklių 
turgai speciališkai surinki
mui arklių vokiškai kariume- 
nei kariaujančiai su pasikėlė- 
liais, hererais pietinėj Afri
koj. Tilžėj pirko 53 arklius 
ir mokėjo po 350-600 Mrk.

Prūsų Lietuvoj nesiliaujan
ti lytus apstabdė sėjimą vasa
rojų. ūkininkai su užbaigimu 
sėjimo turi laukti sausesnio 
oro. Dobilai ir žolė ant pie
vų želia gražiai; ir žieminiai 
javai išrodo gražus.
-Karaliaučiuje, nuo trečių 

namų lubų per langą išpuolė 
ant ulyčioa du maži vaikai 
tūlo darbininko. Vienas iš 
jų ant vietos užsimušė, kitas 
gi labai sunkiai apsikulė ir 
nežinia, ar išgis.

14 d. gegužio už javus mo- 
mokėjo Tilžėj: už lOOJtyliogr. 
kviečių 14.75—16/60 Mk., 
rugių 12.90—14.50\Mk., mie
žių 12.75—13.55 Mk?S~avižų 
10.90—12.35 Mk., baltųjų 
žirnių iki 21 Mk., bulvių 
4.00 Mk., šieno 4.00 Mk., 
šiaudų 3.60 Mk.

Klaipėdoj mokėjo: užšėpelį 
kviečių 6.75—7.00 Mk. 
rugių 5.75—5.80 Mk., miežių 
5.25—5.50 Mk., avižų 3.05— 
3.30 Mk., žirnių 8.00 
—8.50 Mk., bulvių 1.80— 
2.00 Mk. Už centnerį (100 
svarų) šiaudų .1.60—1.80 
Mk., šieno. 2.50—2.70 Mk. 
Už svarą sviesto 1.00—1.10 
Mk. Už kapą kiaušinių 3.00 
Mk.

Labgavoj sūdąs nusudijo 
lietuvį darbininką Ludenaitį 
an^5 ^metų .kalėjimo už tai, 
kad jis, su pagelba kito, vo
kiečio darbininko, teip sumu
šė savo tėvą, kad tas nuo to 
pasimirė.

Ant paskutinio kiaulių tur
gaus Tilžėj mokėjo: už porą 
4-5 sanvaičių paršų po 12-16 
Mk., už senesnius 18-22 Mk., 
už kiaules po 27-50 Mk., už 
penėtas po 35-36 Mk. už 
kiekvieną šimtą svarų gyvo 
gyvulio svarumo.

Ant Tilžės geležinkelio 
Prūsų valdžios sukonfiskavo 
kelis pakus nihilistiškų ma
skoliškų raštų, kurie turėjo 
bot nugabenti į Maskoliją.

Paskisiuoee, gilioj duobėj 
rado prigėrusią dviejų metų 
dukrelę lietuvio butelninko 
Geležaičio.

Netoli Eitkūnų, sugriebė 
bėgant per rubežių į Prusus 
persi rėdžiusi u du maskolišku 
dragūnu, kurie, iš baimės, 
kad nereiktų keliauti. į karę 
su Japonija, stengėsi išdum
ti į užrubežius.

Iš Škotijos.
. Škotijoj beveik visur dar- 

bai prastai eina, darbo nėra 
vietiniams darbininkams, o 
atkanka vis nauji iš kitų ša
lių, kas gimdo nesikentimą 
terp senų ir naujai atkaku
sių. Ir seniejie lietuviai 
skundžiasi ant naujai atka- 
kurių brolių, buk jie atima 
darbą seniems ir prisideda 
prie sumažinimo darbininkų 
algų. Rodosi lietuviui ne
priderėtų pavydėti savo bro
liui, bet nuo seniau gyvenan
tiems priderėtų padėti, kiek 
galint, naujai pribuvusiems; 
teip bent daro visos kitos tau
tos. Tuom tarpu naujus čia 
traukia seniau apsigyvenę, 
rašydami gromatas į tėvynę 
bu visokiais pasigyrimais, 
žinoma neteisingais. Dauge
lis naujai pribūvančių atsiga
bena ir laiškus atsiųstus lie
tuvių nuo seniai Škotijoj gy
venančių. Tie seniejie gi
riasi, kad Čia yra ponais, po
niškai valgo, rėdosi ir gyve
na, uždirba po 20 rublių ant 
•auvaitės. Argi įstabu, Jei- 
gujint tokių melagingų 

kia ant

kų atkanka iš tSvynea į Ško-
tiją daugelis lietuvių to po
niško gyvenimo paragautu 
Tie išgiriančių čianykščias 
sanlygas gromatų rašėjai pa
ima tokį grinorių prie sun
kiausių darbų anglių kasty- 
nėse, nusuka algas ir dar rė
kia, jeigu tas išftrysta parų- 
goti, matydama išnaudojimą: 
„Velnias čia tavę nešė!” at
sako ant parugojimo. Žino
ma, grinoriui tiek nemoka, ką 
išlavintam mainieriui ir dar 
tą menką užmokestį mainie- 
riai tankiai grinoriui nusu
ka. Mainierius paima grino- 
rio algą ir nepareina namon, 
kol visų pinigų neišleidžia; 
atėjus panedėlyj prie darbo, 
žada ateinančią subatą užmo
kėti. Atėjus subatai, atsi
tinka tas pats ir teip tęsiasi, 
kol išnaudojamas griuorius 
neapleidžia darbo. Toki iš
naudojimai ir skriaudimai sa
vo brolio yra biaurus, nesąži- 
niški; doras žmogus teip ne
gali daryti. Jeigu griuorius 
paima pats darbą, tai žinoma, 
negauna tiek, ką įpratę dar
bininkai ir tokiu budu maži
na algas įpratusių mainierių 
ir užsitraukia paskutinių ne- 
užkantą, o ištikto ne grino- 
riai, bet juos išnaudojanti čia 
yra kalčiausi.

Tokio jau išnaudojimo sa
vo brolių griebiasi ir dauge
lis čia nykščių lietuviškų biz
nierių, štorninkų ir duonke
pių. Antai duonkepiai ga- 
spadinėms pradėjo davinėti 
dividendas, kad tik daugiau 
duonos parduoti: jeigu ga- 
spadinč išperka duonos už 20 
šilingų, tai gauna 3 šilingus 
dividendoe. Gaspadinė 
džiaugiasi, visai nesirūpinda
ma, kad dėl tos dividendoe 
už duoną braugiau užmoka 
negu kituose Storuose ir tyli, 
jeigu ir mato, kad duonos ke- 
palaičiai pasimažina. Kiti, 
suprasdami išnaudojimą, per
ka viską nuo škotų, o mūsiš
kiai rugoja, kad saviejiei jų 
neremia. Tegul elgiasi tei- 
dingai- -šu sa'vaisiaižrztt^ika- 
tąsyk ant jų skųstiesi, kad 
saviejie lietuviškus biznierius 
apleidžia.

Ar ne butų geriau, kad 
mes, vietoj viens kitą steng- 
tiesi išnaudoti, eitume visi iš 
vien, viens kitam padėtume, 
kad elgtumėmės teisingai? 
Teisingai elgtiesi juk tai pa
reiga kiekvieno doro žmo
gaus!

I. R.

tsz Amerikos.
Anarchija aatete Colorado.
Čripple Creek, Col. Šitame 

distrikte, kur nuo seniai traukiasi 
kalnakasių štraikai, užgimė tokia 
anarchija, kokios nėra nė Turki* 
joj, nė Maskolijoj. čia likosi pa
garsintos karės laiko tiesas prieš 
organizuotus darbininkus, neapru- 
bežiuotą valdžią įgavo milicijos 
vadovas, jenerolas Bell. Jis areš
tuoja darbininkus, varo juos lau
kan be jokios priežasties, jeigu tik 
jie priguli prie organizacijos. 
Tuom priverčia darbininkus gintie- 
si. Netoli Danville užgimė kru
vinas mušis terp darbininkų ir 
žmonių jenerolo Bell,kuriame pen
ki darbininkai likosi užmušti, o 15 
paėmė į nelaisvų. Į tą anarchiją, 
be abejonės, turės įsikišti centra- 
liškos valdžios, kadangi kitaip 
anarchijai ne galima galo padary
ti. Viršininkai darbininkų orga
nizacijos kalbina užbaigti štraiką, 
kadangi tokiose sanlygose kaip 
dabar negalima jo laimėti. Gal ir
teip būt; bet per užbaigimą štrai- 
ko anarchija ne išnyks, ji atsinau- 
jįs atsitikus progai. Valdininkai, 
sykį bandų despotiškai elgtiesi, jei
gu už tai jų nieks ne nubaus, to 
budo griebsis ir prie kitos progos. 
Ir Maskolijoj su žmonėms val
džios elgiasi despotiškai, pančioja 
tautą, minioja laisvų žmonių tik 
todėl, kad ne patinka tvirto, ganė
tino pasipriešinimo. Amerikoj 
vald:ninkų su maskoliškais palin
kimais ne trūksta; tylint, pralei
džiant priešingus krašto surėdy
mui jų darbus, tokių atsiras dar 
daugiau ir laisvoj Amerikoj gali 
išsiviešpatauti tokios jau sanlygos, 
kokios yra despotiškoj Maskolijoj.

Biedys vabalu padarytos lau
kams.

Pagal išrokavimą žemdirbystės 
departamento, Amerikos žemdir
biai kas metą per visokios veislės 
vabalus žudo po 385 milijonus do-
liarių. Naikinanti kviečiąs vaba- 

laiš- lai per metus farmeriams pridirba

blėdieš ant 100 milijonų doliarių; 
lakiojanti žiogai ant 90 milijonų 
doliarių; hessiŠka musė ant 50 mi
lijonų doliarų. Švento Juozapo 
utėlė pridirba blėdies ant 10 mili
jonų. Vabalai naikinanti medvil- 
nų padaro blėdies ant 75 milijonų 
doliarių per metus.

Sniego dargana.

Leadville, Col. 9 d. berželio 
per visą dieną siautė čia smarki 
sniego dargana; sniegas užklojo 
žemų ant pusės pėdos storai. Ar
gi jau Šįmet Amerikoj žiema nepa
sibaigs?

Moteris bus pakarta
Lodi, N. Y. Čianykščiame ka

lėjime sėdi ant pakorimo nusprę
sta Ona Valantine. Ji mat su 
peiliu nudurė kovo mėnesyj šių 
metų moterį Rožų Suiza už tai, 
kad toje ją iŠkoliojo. Kaltininkė 
atsišaukė prie gubernatoriaus, 
melsdama susimylėjimo, bet tas 
meldimą atmetė. Valantine bus 
pakarta 16 d. berželio.

Pranasaauja užliejimą miestu.

Sioux City, Ia. Rando Suvie- 
vienytų Valstijų inžinierius Dewitt 
išreiškė nuomonę, jog upė Missis- 
sippi užlies visus ant jos krantų 
pastatytus miestus. Pirmiausiai 
tas pasieks, pagal Dewitto nuo
monę, miestą Omahą, o paskui 
kitus. Mat granitines krantų uo
los, sulaikančios upės lovyj vande
nį, iŠpurpėjo ir neužilgio su visu 
sutrupės; tąsyk upės vanduo išsi
lies į klonį.

Keikia ant maisto šaunu.

St. Lovį s, Mo. Ant visosvieti- 
nės parodos yra parengta filipiniš- 
ka dalis, kurioj, terp kitko, yra 
čiabuviai salų Igorotai, valganti 
vien Šunų mėsą. Negaudami pa
kaktinai šunų, jie be mažo ne pa
kėlė maištų. Gubernatorius Hunt 
dabar padarė kontraktą su šunų 
gaudytojais, kurie apsiėmė prista
tyti ant maisto Igorotams po 20 
šunų kas sanvaitų per visą paro
dos buvimo laiką.

EzpHozUo*.
Kansas City, Mo. Namuose 

Antano Schoen atsitiko čia gazoli- 
nos expliozija, kurios viena ypata 
likosi užmušta, o trįs tapo sunkiai 
sužeistos.

Nelaimes aut geležinkeliu.

Dės Moines, Ia. Ant Mason 
City & Ciear Lake elektriško gele
žinkelio iššoko iš rėlių karas. Prie 
to 27ypatos likosi sužeistos,daugu
mas jų yra tai pagarsėję Šteto po
litikieriai.

Cairo, III. Ant Big Four gele
žinkelio susimušė du bėganti į 
priešingas puses trukiai. Prie to 
du gelėžinkelio tarnai likosi už
mušti.

Danville, III. Ant Chicago & 
Evans v ii le geležinkelio iššoko iš 
rėlių trūkis. Prie to daug žmonių 
likosi sužeistų, o terp jų 11 yra 
sunkiai sužeistų.

Gaisrai.

Milwavkee, Wiss. Sudegė čia 
dirbtuvės Gerlach & Co. Blėdį 
gaisro padarytą skaito ant 200000 
dol.

Maggerd, Ky. Sudegė netoli 
miesto esanti H. Sutherno namai. 
Ugnyje pražuvo patsai Suthern, 
jo pati ir duktė.

New Youk. Sudegė čia Holtzo 
kavinyčia ir krautuvės Hoffman 
Brewing Co. Blėdį gaisro pada
rytą skaito ant pusės milijono do
liarų.

Jsz darbo lauko.
T Tegul iš lietuvių nieks neva

žiuoja į West Virginiją darbo jieš- 
kodamas, kadangi čia daugelyj 
vietų yra štraikai. Nieko neži
nantis, čia atvažiavęs, priverstas 
tampa scabsauti, dirbti už 20c. 
nuo tonos, ko nė ant maisto neuž
tenka.

T Amerikos kastynių savininkai, 
ant geresnio išnaudojimo gyvento
jų, nori visas kastynes pastatyti po 
užžiura vieno trusto. Kapitalas 
trusto pasieks milžinišką sumą 
$2.500.000.000. Tokį trustą sten
giasi sutverti garsus Rockefeller.

1 Chicago, III. Pasibaigė štrai
kai darbininkų čebatų ir čevery- 
kų dirbtuvių ir darbininkai sugrįžo 
prie darbo.

T Port Wayne, Ind. Pensyl- 
vania geležinkelio kompanija pa
garsino, jog nuo 1 d. gegužio turi 
sumažinti ant trečdalio arba dir
bančių darbininkų skaitlių, arba 
ant tiek valandų darbo laiką, per 
ką darbininkų algos butų sumažin
tos.

r Boston, Mas. šteto Massa- 
chusets legislatura užgyrė tiesas, 
pagal kurias turi būt sunkiai bau
džiami foremonai ir agentai prii
manti kyšius už davimą darbo 
darbininkams ir darbininkai už 
pinigus perkantį darbus.

T Pittsburg, Pa. Geležies 
dirbtuvės ant 10 gatvės likosi už
darytos. Kada jose pradės vėl 
dirbti, nežinia.

T Chicago, III. Vežėjai mėsi- 
nyčių ir grocerijų nutarė štraikuo- 
ti; štraike dalyvaus 8300 vežėjų.^ 

šešios čeverykų dirbtuvės pra
dėjo dirbti; didesnė dalis darbinin
kų sugrįžo prie dsrbo. /

5 Bvtler, Pa. Standard dirb
tuvės likosi ant neaprubežiuoto 
laiko uždarytos, kadangi darbinin
kai nesutiko ant numažinimo algų.

1 Altoona, Pa. Čianykščiose 
plieno dirbtuvėse,kurios nuo kelių 
sanvaičių stovėjo vėl dirba.

T Shelburne, Ind. Keltie 
Creek Co. neužilgio šitose aplinki
nėse atidarys naujas anglių kasty
nes.

• Susqvehanna, Pa. Erie ge
ležinkelio kompanija iš Čianykščių 
varstotų paleido net 108 darbinin
kus.

T Braddok, Pa. Čianykščiose 
plieno dirbtuvėse numažino darbi
ninkų algas ant 10%.

18Z

Lietuviszkn dirvų.
Iš Maynard, Mas.

4 d. šio mėnesio atsilankė čia 
buvęs S. Bostono lietuviškas ku
nigas, pagarsėjęs „Juzapas” Gri
cius. Netekęs vietos Bostone, jis 
pastojo misijonieriu ir sukinėjasi 
po aplinkines, įkalbinėdams tverti 
parapijas, nors butų vos kokia 20 
lietuvių: ragindamas užlaikyti ku
nigą ir žinoma, savų siūlosi, nes 
sakosi pastojęs šliuptarniu ir pas
katinį duonos kąsnį atiduotų žmo
nėms. Skiepe airių bažnyčios pa
rengė misijas, o paskui atėjusiems 
užmanė statyti visokias klausy
mas, ant kurių žadėjo duoti pa
aiškinimus. Kada vienai iŠ susi
rinkusių paklausė, kodėl perkūnas 
muša į katalikiškas bažnyčias, tai 
kunigas atsakė, jog yra šliupo 
tarnu ir norįs išgriauti bažnyčias 
(Nė iš tokių klausymų, nė iš atsa
kymų nėra naudos. Kas nori apie 
perkūną dažinoti, gali nusipirkti 
lietuviškoj kalboj knygutę p. a. 
Žaibais ir griaustinis, o ras joje 
geresnius negu kunigo Griciaus 
pamokinimus. Rd.). Neįstabu, 
jeigu ir ant misijų susirinkusių 
žmonių ne užganėdino kun. Gri
ciaus juokingi atsakymai ir paąao- 
kmimai, ant paveikslo, kad galima 
merginą ir moterį bučiuoti, bet 
teip darant, ne reikia per arti glau- 
stiesi.

May nardė tautiško krutėjimo ne 
matytu nėra kam prię to raginti* o_ 
ant galo tą daryti gana pavojinga. 
Yra čia tautiška draugystė, bet ir 
ji su kokiais nors tautiškais 
darbais iki Šiol nepasirodė: joje net 
per daug yra vaidų ant susirinki
mų. Hudsone, nors lietuvių daug 
mažiau, bet jie Maynardiečius toli 
pralenkė darbais ir aukavo ant 
tautiškų reikalų.

Perkūnas.

Iš ElisabHh, N. J.
Neseniai čia nuo dviejų lietuvių 

pabėgo pačios, abidvi pabėgėlės 
buvo lenkės. Geras tai pamoki
nimas: kam lietuviai veda svetim
tautes!

Tautiškų darbų ir aukų ant tau
tiškų reikalų iš čia ne matyt, ka
dangi mat mūsiškiai lietuviai au
kauja tik ant bažnyčios, kad musų 
lenkberniui kunigui įtikti. Jam 
vienog tiek lietuviai rupi, ką vaka
rykščia vakarienė, geri vien lietu
vių pinigai: musų kunigas net už 
patarnavimus nuo kalbančių lietu
viškai ima brangiau negu nuo mo
kančių lenkiškai.

Susitvėrusi čia moterų „Ražan- 
čiaus Dr-tė,” matyt, tautai nė jo
kios naudos ne atgabųs, nes ji rū
pinasi vien apie užpirkimą mišių 
ir pripildymą kunigo kišeniaus ir 
rengimą balių, ant kurių ir pačios 
sanarės maukia raugalą. Terp 
pačių moterų užgimė nesutikimai: 
neišrinktos viršininkėms sutvėrė 
kitą draugystę, bet tojė dar labiau 
rūpinasi apie kunigo kišenių.

-Darbai eina čia vidutiniškai, bet 
iš kitur pribuvusiam darbą sunku 
gauti.

Susitvėrė čia lietuviška duonos 
kepimo kompanija. Iš pradžių 
biznis ėjo gerai, bet nužudę daug 
lietuvių pirkėjų žydai, visokiais 
apkalbinėjimais patraukė prie sa
vęs dalį mažai išmanančių lietu
vių; sumanesniejie perka lietuviš
kos kompanijos duoną. Juk visų 
lietuvių pareiga remti savo tautie
čius, o ne žydus, ar kitokius sve
timtaučius!

Darbininkas.

Iš Senui to n o, Pa.
Užsiimanti šelpimu einančių į 

mokslą lietuvių, kunigų sutverta 
„Motinėlė,” ant suripjrimo dau
giau pinigų, leido išlaim&jimui pi
aną. Pianą tą laimėjo įi. B. S. 
iš Scrantono. Kunigų „Žvaigž
dė” pasiskubino pagarsinti, buk 
B. S. padovanojo atgal „Motinė
lei” jo išloštą pianą. Matyt tas 
neva padovanojimas patijpo į 
„Žvaigždę” be žinios išlošurio, 
kadangi jis pareikalavo atidavi
mo jam išlošto piano. Kunigai 
parodė senus, niekam netikusius 
vargonėlius. B. S. užgautas, kad 
vietoj piano, kaip pirma „Motinė

lės” buvo garsinta, siūlo jam nie
kam netikusį daigtą, atsisakė pri
imti siūlomą laimikį, bet kreipėsi 
į sūdą. Pajutę kunigai, kad gali 
būt negerai, paliepė kunigui A. K. 
pasiųsti vargamistrą pas B. S. pa
kviesti jį ant susitaikymo. Atėjus 
jam, kunigas pasiūlė 10 dol., bet 
už tai reikalavo, kad pasirašytų, 
jog priima senus vargonėlius vie
toj išlošto piano. Tas vienog at
sakė, jog be advokato ne gali da
ryti nė jokio sutarimo. Teip vis
kas ir pasiliko. Pamatysime, kas 
ik to išeis.

J. K.

Iš Merlden, Con.
4 d. berželio buvo pirmas susi

rinkimas lietuvių Ukėsų Neprigul- 
mingo Kliubo, ant kurio geros 
valios tautiečiai sudėjo ant tautiš
kų reikalų $1.00. Auką tą paski
riem moksląeiviams į „Aušros” 
Dr-tės fondą.

Kad ir maža auka,bet vis geriau 
kaip nieko.

Kliubo iždas dar tuščias, tuom 
tarpu negali aukauti,turime vienog 
viltį, kad laikui bėgant ir kliubas 
pasirodys su aukoms. Broliai! 
aukaukime, kiek išgalėdami, šelp
kime musų moksląeivius, nes visa 
musų tautos ateitis remiasi ant 
mokslo; juo daugiau turėsim mo
kytų vyrų, juo veikiau sulauksim 
geresnės gadynės. Mokslas tai 
musų vienintelis išliuosuotojas.
**.. J. JanuševiČia.

Iš Eikliom, Pa.
4 d. berželio, nuo kalno bėgantis 

karukas užmušė lietuvį darbinįką 
Domininką Graibą, 40 metų, paei
nantį iš Kauno gubernijos, Vilk
mergės pav., Jotpėnų sodžiaus. 
Jis buvo ant boardo pas lenkus, 
kurie vienog nė kūno neįsileido, 
kada jį pargabeno. Apie palaido
jimą nesirūpino nė lietuviai, kūną 
nugabeno į McKeesporto ligonbu- 
tj. Kūną ir daigtus velionio su
rinko kastynių superintendentas. 
Ar velionis paliko ir kiek pinigų, 
nežinia. Svetimtaučiai ir protes- 
tonai labai stebisi ii nesirūpinimo 
lietuvių katalikų apie palaidojimą 
kūno savo brolio.

J. S tas.

IšSo. Chlcaco. 1 il-
Pas mus plieno dirbtuvėje 11 

d. berželio vienas vaikinas, pavy
dėdamas geresnio darbo savo 
draugui, su 7 svarų geleže mušė į 
galvą. Sunkiai sužeistas likosi 
nugabentas į ligonbutį, o jo prie- 

lakupą. Kadangi daktaras 
pripažino sužeidimą nemirtinu, 
tai audžia smarkuolį nusudijo ant 
$30 doliarių su kaštais; kompanija 
iš darbo jį išvarė.

B. jasulis.

Iš Dayton, Oh.
Čianykštė švento Petro Dr-tė, 

26 d. šio mėnesio parengia lietu
vių susirinkimą. Mes, keli drau
gystės sanariai, norime sutverti čia 
darbininkišką kuopelę platinimui 
darbininkiškų raštų, tik nežinome, 
ar tas pasiseks, kadangi čia mažai 
yra suprantančių naudą tokių or
ganizacijų, už tai net per daug yra 
mėgstančių Šinkoriaus barą.

Muzikantas.

Iš 80. Bostono, Mas.
1 d. gegužio čianykštė D. L. K. 

Vitauto D-tė parengė dešimtmeti- 
nes sukaktuves nuo savo užsidėji- 
mo. Buvo parengtos prakalbos; 
ant kalbėtojaus buvo pakviestas ir 
musų tautietis Dr. Šliupas.

Laike to apvaikščiojimo susirin
kę sudėjo $11.65 ant naudos kan- 
kintinių ir moksląeivių. Tų žmo
nių aukų nematome iki šiol dar 
pakvituotų lietuviškuose laikraš
čiuose.

J. Kalinauckas.

Iš Haterbury, Con-
Waterburyj lietuvių gyvena ga

na daug, biznių yra čia diktai, bet 
daugiausiai yra girtavimo vietų ir 
tai visokių, o prasčiausią garbę tu
ri čia singelių girtuvė, kurioj turi 
prieglaudą lošikai ir visokios ne
ramios ypatos. Argi ne geriau 
butų užsiimti kuom naudingesnių, 
vietoj girtuokliavimų, kazyrų ir 
muštynių?

Žmogus.

krečia nedora sėkla. Muzikantų 
užtarėjų Susiv. Liet. Am. kuopa 
stengėsi iŠderėti ant seimo man 
paniekinimą už tai, kad aš, vardu 
Brooklyno aukautojų, reikalavau 
nuo muzikantų, kad jie, ne jiems 
žmonių suaukautus pinigus, apie 
500 dol., atiduotų ant naudos 
moksląeivių ir kankintinių. Tie 
pinigai žmonių paaukauti ne mu
zikantams, nes juos šelpti ne vi
suomenės pareiga. Juk renkant 
tas aukas muzikantų vadovas, Ch. 
Norkevyčia, gale baro Draugelio 
saliune mušėsi į krutinę, užtikrin
damas, kad pinigaį bus apversti 
ant sušdpimo baduolių arba ant 
to, ant ko aukautojai paskirs.

Kad muzikantų biaurų pasielgi
mą uždengt, ant jų skundo seimas 
Susisv. Liet. Amerikoj ištarė man 
papeikimą bet slaptą už tai kad 
per laikraščius reikalavau, kad vi
suomenės muzikantams įduotos 
aukos, žmonių ne jiems suaukau- 
tos, kaip pridera, pagal aukautojų 
norą, butų apverstos ant viešo 
(Nesinori tikėti, kad svarbiausios 
lietuviškos organizacijos seimas 
butų išdavęs ant nedoro pamato 
paremtą užgyrimą. Rd.). Kodėl 
viešai uždraudė garsinti apie tą nu
tarimą? Turbut užgyrę numanė 
visą neteisingumą ir nedorumą to
kio užgyrimo? Aiškinti muzikan
tų pasielgimą nėra reikalo, kadan
gi apie tai jau gana buvo laikraš
čiuose rašyta. Vietoj nupeikimo 
man, priderėjo užgirti nupeikimą 
Shenandoriškiui Mieldažiui, už 
anuos 88 dol. to paties Susivie- 
nyjimo dingusius 17 metų atgal; 
teipjau reikėjo nupeikti Mockaitį, 
Kazuną ir kitus, kurie vardu kuo
pos, ant manęs skundą rašė ir rei
kalauti, kad atiduotų 80 dol. į 
„Aušros” Dr-tę ir į Susiv. Liet. 
Laisv., gautus už parduotą AF 
tramskui Mokslo Dr-tės spaustu
vę; reikėjo reikalauti ir nuo muzi
kantų, kad ne jiems prigulinčias 
žmonių aukas, anuos 500 dol. ati
duotų, ant kankintinių ir į „Aušr.” 
fondą. Tąsyk būt tikrai lietuviškos 
organizacijos seimas, seimas teisy
bės, o ne užtarimo visuomenės 
skriaudėjų; seimo delegatai, kaipo 
apginėjai teisybės ir tautos reikalų, 
butų užsipelnę ant garbės. Per 
užtarimą už skriaudėjus ant gar
bės dorų žmonių nieks negal užsi
pelnyti.

J. Naujokas.

Nuo 23 kuopos 8. L. A. 
SlieiiAiidoali. Pa.

Rengdami XIX S. L. A. Seimą 
ir priėmimą svečių, delegatų mes 
rūpinomės suteikti gražų ir nau
dingą pasilinksminimą,o teipgi pa
rodyt Shenandoah’rieČiams, kaip 
lietuviams, teip ir svetimtaučiams, 
jog lietuviai gali gražiai pasilinks
minti ir mandagiai apsieiti, kaip 
žmonės augŠtai apšvietime stovin
ti. Atsižiūrėjus dabar į atliktą 
darbą, ir prisiklausydami, ką žmo
nės kalba iš šalies, turime pasakyt, 
jog kuopos užmanymas nusisekė 
pilnai, padėkavojant draugystėms 
ir ypatoms, kurios savo dalyvumu 
papuošė mus parengtus vakarus. 
Ištariame širdingą ačių Dr. V. Ku
dirkos Dainininkų Draugystei iŠ 
Plymouth, Pa, S. Daukanto Teat
rališkai Draugystei, Brooklyn, N. 
Y. Shenandoah'rio lietuviškai ka- 
pelijai, p. Miliauckutei, dekljama- 
toriams, kalbėtojams, visiems da
lyvavusiems parodoj ir publikai 
už jos gražų, mandagų ant salės 
apsiėjimą.

Su guodone
23 kuopa S. L. A.

Lietuviškas Jeruzolimas.
Lietuviai kalba, jog Shenandoah 

yra Amerikos lietuvių sostapilis. 
Štai ką apie tą lietuvišką sosta- 
pilį kalba lietuvis baigęs Amerikoj 
Collegiją, J. Šunskis, kuris buvo 
delegatu ant Sus. Liet. Am. še
rno: „Shenandoah, tai ne tikęs lie
tuvių sostapilis, miegantis tautiš
kai, jam e lietuviai gyvenanti negali 
atskirti gero nuo blogo, doro nuo 
ne doro; lietuviai iš didesnės da
lies ištautėję. Aš atlankiau daug 
lietuvių ir mačiau, kad jaunuo
menė, nors prastai, bet angliškai 
terp savęs kalba, pats tėvai nesu
pranta lietuvystės, angliškai ne
mokėdami, išmokina vaikus sudar
kyto angliško žargono. Lietuviš
ki biznieriai tiki didelę geradėjystę 
darą, jeigu į „žalius kostumerius 
lietuviškai kalba.”
/Iš tikro Shenandoris net svečius 

apmarina kaipi chloroformu, už

To nieks n'įstengtų nė aprašyti 
Nė gyvais žodžiais išpasakyti. •

Priegtam ir baugų būt skaityto- 
[jui 

Garsyt, o podraug ir garsytojui 
Apie baisingus išgirsti daigtus , 
Nuo Dievo ir nuo žmonių prakeik

tus.
Užtatai ir aš nesigundysiu 

Rašyt, nė garsyt jų nebandysiu, 
Bet vis mažumą, kur kiek galėsiu, 
Šian ir ten misle vis grybštelėsiu..

Dėlto tyrinėt ir žinot reikia, 
Ką kada kur jie šneka ir veikia, 
Ale ne tiek jau ant zaunijimų, 
Kiek ant jų visų pasielgimų.

Bo tankiai žodžiai jų skamba 
[meiliai, 

Bet darbai išveizd biauriai nedai
liai — 

Jei vis apsargei ant to dabosi, 
Tai jų žabangų išsisaugosi....

Taigi, pagal tuos visus pliaupi- 
[mus, j 

Ir pramanytų melų skelbimus, 
Dievs ir Šeitonas už tamsą eina, 
Iš vien' prieš tiesą keldami varną;

O su jeis drauge jų išrinktiejie, 
Visi šventiejie ir prakeiktiejie 
Šviesą ir tiesą smaugia, naikina, 
Melus ir tamsą sviete platina.

Visi velniai ir visi angelai, 
Greta, sandaroj kaip Širš-vabalai, 
Kurt i k prašvinta kaktos žmogy

stės, 
Į smert užgilia be mielaširdystės.

Bet, ar tai gal būt, kad tos 
[esybės, 

Kurios danguje troško šviesybės, 
Būt’ pastojusios jos gaišytojais, 
O juodos tamsos užtarytojais?!

Be apmąstant tą atsitikimą, 
Ir dvasišką jų persikeitimą, 
Kaip voratinkliai mislis sutrūksta, 
Tik galvoj durnos maišos ir ruk- 

[sta;
Ūmuos jautiesi lyg kad apsvai

gęs, 
Protas, lyg kad stabu ištiktas, bai- 

[gias, 
O negali rast pradžios nė galo 
Suviltų drauge tiesos ir melo.

Mes su bedieviais nesiginčysim, 
Dėlto nėburną ne beauŠysime 
Bet čia klausimus kelis įsprausim, 
Ir jų galvočių stačiai paklausim:

Kam išmislijo Diev’s teip daug 
[dyvų 

Gražių ir biaurių — gyvų — negy- 
[vų? - 

Kam gyvio, —■ žinios medį sutvėrė, 
Ir jį teip saldžiais vaisiais apbėrė?;

Kam jį danguje užsiaugino, 
Potam ir Rojaus darže sodino? 
Kam jį paskyrė? —Ant kokios nau

dos? 
Ar tik ant vaikų savo apmaudos?

Dėl jo ir danguj* jau susibarė, 
Broliai terp savęs vaidą padarė, 
Ir susirieję kaip žvėrys buvo, — 
Kur jų daugybė didi pražuvoI — .

Kam teip daug vaisių sėklų įtai- 
[sė? 

Ir jas nžperais gyvais apvaisjš, 
Paskui su dvasia į mus įkvėpė? 
Kodėl kur kitur jų heužslėpė?!

Žmogus, kad sode medį sodina, 
Ne tik sau, — bet ir vaikams au- 

[gina, 
Ir pats jį stropiai vismet prižiūri, 
Nes sulaukt vaisių jo laiką turi. —

Sulaukęs gina iŠ visų pusių, 
Kad nieks neskintų neišsirpusių, 
Bet kai prigimtis juos prasirpina, 
Jis pats nuskint juos vaikus ragi- 

[na. — 
Argi žmog’s daugiau proto turė

tų, 
Ir labiau savo vaikus mylėtų, 
Nęg visur — ėsąs pats Pramzus 

[Dievas, 
Mus Sutverto jas ir tikras tėvas?!

Tuščias darbs butų daug klausi- 
[nėti, 

Bo nieks n’įstengs mums atsaki
nėti 

Kam Diev’s visasties perus sutvar- 
[stė, 

Ir vis ruimą jų syvais ap’barstė!
Čia ir mitriausios galvos appaik- 

[sta, 
Bemantinėjant ir teip apsvaigsta, 
Priėję žinios kelią užkirstą, 
Kad iš žmonių net į velnius pavir

sta.
Viskas, ką tiktai ikšiol suktgal- 

[viai, 
Nukalė kerų ir monų kalviai, 
Buvo ir vis bus melais per amžius. 
Jie skelbia svietui, jog Dievas 

[Pramžius,
Ant didesnės sau garbės ir vais-

• [to,
Ir išlaikymo gyvasties maisto, 
Net ir baisiausius gaivus sutvėręs, 
Ir jaisiais visą žemę apbėręsl....

Dievas ne geidžia garbės nuo 
[dulkių, 

Sutvėrimėlių silpnų ir smulkių, 
Tik nor’, kad perai jo nepražūtų, 
Kad jį mylėtų ir laisvais butų.

Čia mums prieš akis sveikas 
[prots stato, 

Tą tiesą ir kas mislija, mato 
Ją — jog n’iš Dievo tai prilikimo, 
Tik iš priepuolių atsitikimo,

Visos nelaimės,ką mus suremia, 
Prieš čės marina, sveikatą semia, 
Bei kitų visų kančių daugybės 
Paeina vis iš mus n’eatsargybės.—

Jei gyvenime tau nesiseka, 
Ir žvaigždė laimės niekad n’užte- 

[ka, 
Kurlink kreipiasi,visur ant svieto 
Persekiots ėsi likimo kieto, — 

Nekaltink Dievą, neigi ką kitą, 
Atmink visados teisybę šitą, — 
Nuogą kaip vuogą prie žednos pro- 

[gos: 

PER8ERG ĖJIMAI.
Iš prozos pataršų.

Paraše VištusoIhus (Vištalius).
Miglia.

Jų vyresniaisiais tik tie pastoja, 
Katrie gyvasties savo n’atboja, 
Velnių paversti — pekloj užaugę, 
Ir tie ■— ką daugiau dūšių užsmau

gia.
Dažnai ir terp jų pakilsta karas, 

Liežuviais riejas’,ginčijas,baras,— 
Kapojas, Šaudos ir jiešmais bados, 
Vis dėl smaugimo dūšių svabados.

Bet nedyv’s, kad jie, velniais bu- 
[dami, 

Baisiai kriokdami ir rūstaudami, 
Terp savęs piaujas, smaugias ir 

[riejas’, 
Kad ir jų juka nečysta liejas’, —

Kad ir angelai nekitaip daro, 
Ir jie nerimsta amžinai be karo. 
Būdami vienos veislės ir budo, 
Ir jie kaip žvėrys viens kitą žudo!

Nės kaip pekloje, terp prekeiktu- 
ūų. 

Teip ir danguje tarpe šventųjų, 
N’ėsą vienlydžios stonų lygybės, 
Tik daug didžiūnų ir vyriausybės.

Bet tu nežiūrėk ant jų peštynių, 
Vaidų,nė ginčų,barnių,muštynių— 
Tik lenkis kaip nuo piktų patran- 

[kų, 
Nekišk liežuvio terp jų,ne rankų.

1 Jie tankiai daro teip susitarę — 
Painias žabangas tav padarę, 
Nor’ tavęs į jas kaip {kliudyti, 
Pagriebt, apiplėšt, ar nužudyti. —

Bet tai tik tarpe žmonių būdami, 
Teip elgias ir šnek’,juos vykdami 
Ir bandydami, ypač kytriausius, 
Ir iš prigimties mitrių-mitriausius.

Ale ką pekloj būdami daro, 
Kaip juos ant seimo šeitons suva- 

[ro,

„Kaip kas pasiklos, teip išsimie- 
[gosl”^ 

Tik besmegeniai savo visuose 
Nelaimių, bėdų prispaudimuose 
Velnius kaltina, biauriai keikdami. 
Nėkumet ant to neatmindami, —

Jog jie keikiami,daugiaus ir tun- 
[ka.

Ir kaip žalčiai net iš skuros smun- 
[ka,

Ba jie kiekvieną keiksmą, peikimą, 
Už pagyrą ir garbę sau ima,

Ir jog sutveręs, Diev’s žmogui 
[davė

Protą ir liuosą laisvę, kad savę, 
Kaip tik jam pačiam mėgstąs, rė- 

(<iytų.
Ir kaip geriausiai išveizd, darytų./^ 

Čia, tiesą sakant, didžių-didžiau- 
[si,

Baisių-baisiausi ir pasiučiausi 
Ir neprieteliai žmogaus — paiky- 

f [»tė, 
'Užkietėjimas ir bedievystė. —

Jis pa'ts užsitrauk tas visas slo- 
[«as,

Imdams už geras, parodas blogas 
Nuo mokintojų dažnai melagių, 
Pats neišbandęs jų iš panagių. — 

Ar mokintojas tankiai puspaikis, 
Vaikų da labiau neapipaikįs, 
Nepriderančiais žodžiais mokin

iams, 
Kartą šiaip,antrą kitaip sakydams?

Kartą viens sakė: ,,DievsVisaga
lis,

Visiems duoda paskirtas dalis, 
Tad, ar jus norit, ar nenorite, 
Ką Dievs jums duoda, priimt tu- 

[rite!” 
O antrą sykį, — jogei — „be ta- 

[vęs 
„Negal nė pats Dievs išganyt ta

vęs: 
„Ką tu pats geidi užsipelnyti,. 
„Dangų ar peklą, gali įgyti^”

Jau aš drovėjuos dangaus (kaip 
[peklos, 

Kur trokšta įsprust dvasios tik ak- 
[los....

Man dvasia veržias tiesiog į Rojų, 
Jame gyvent dirbt ir mirt geidoju..

Nes dangų dengia tamsmelsva 
{danga,

Ten slapta taurės ir pliens bais
- [žvanga,

O pekloj velniai spirgin ir kepa, 
Ir dūšių taukais ratus sau tepa....

Negeidžiu didžių skarbų supilti. 
Nė į augštybę garbės iškilti, 
Nes reiks ant amžių sykį užmigti, 
Turtus ir garbę vėjams palikti:

Iš augšto gal tekt žemai nupulti, 
Į smert užsimuŠt, ar susikulti. — 
Kas man iš garbės kaip aš numir- 

(siu.
Supusiu ir į dulkes pavirsiu '

O d vašia f nereiks turtų nė gar- 
(bės.

Ji vis ruime su oru siaus, virbėr 
Liuosa; kaip pareis į savo svietą, 
Ten ras paskirtą sau laisvą vietą...

Kur dingo garbė didgentės mu- . 
(sų,

Visų Lietuvių,seirt^y Prūsų 
Tėvų - pratėvių mušu giminių, 
Visų gadynių — tukstant-metinių?

Kur tie žemčiūgai, aukso žiede- 
(lial?

Auks’padkavelės, tymo balneliai 
Da garbavoti ikšiol senose 
Mus pasakose irgi dainose?

Kur yr’ tos vietos puikių dvare- 
(lių» 

Su vario vartais musų teveliu? 
Ir atminti jų, kur jie stovėjo, 
Tirštos užmaršos miglos užėjo.—

Kur dingo turtai jų dvasiŠkiejie, 
Vis žinios, mokslai milžiniškiejie, 
Kuriuos per amžių amžius įgijo?— 
Aiman! — viską jau pekla prarijo!

Randame tik žymias savdai- 
(lidystės, 

Literatūros ir ties-rėdystės, 
Liežuvio — giesmių — raudų gra- 

(žybėj, 
Pasakų, dainų mytų daugybėj,

Garbė kaip .garai, nors būt karš
čiausi, 

Arba kaip dumaj, kad ir tirŠčiausi, 
Kilsta ir sklaidos vėjo nutverti, 
Ir nykst iš akių oro sugerti: —

Nors ji ir sulyg dangum iškyla, 
Bet iŠ atminties laiku išdyla, 
Tik kartais sapne vaikų atvyksta, 
Vaidijas ir vėl užmaršoj nyksta.

Turtus išplėšia žmogžudžių gau
ti*.

Tankiai išgožus nekaltą kraują, — 
Arba vaikai juos, umuos apjakę, 
Išbarsto vėjams, proto netekę.

Ir pats turt’s,visiems mieliausias 
(svečias, 

Bet negaudomas bėguns tik stačias 
Atvykst’, apsisuk’ ir kitur bėga, — 
N’ištur jo žipons lyg kaip sermė- 

(ga....
Ilgių ilgiausiai ėst iŠkavota 

Atmintis jų ir pagarbavota 
Mytuos, kaip sakėm, giesmių, dai- 

(nelių 
Iš padavimų musų senelių;

Nes nieks amžinai čia nepaten- 
(ka,

Ko neužlaiko Dieviška ranka. 
Laikas kietdantis viską naikina, 
O pekla greičiau da išgaišina........

AŠ mėgstu žemėj dirbt,art,akėti, 
Sodyt medelius,grūdelius sėti, 
Mislydam’s.kaip juos geriau augy- 

(tis,
Kunui ir dvasiai maistą daugytiš 

Netik pats sau, bet ir dėl savu-

Gerų patogių ir vežlyvujų, 
Apsukrių,kantrių viendumių — ty- 

(lių
Tikrų Lietuvių ir vis darbmylių. 

Neskaitau prie jų gaujų tinginių,



Nes jie neverti senų naginių, 
Nė nususėlių — puskvailių - smi

Teip ir valkatų— lesų vaidybų, 
Kurie, kaip n’ėr kuom skremblę 

(prikrauti, 
Velija dyki sau badmiriauti, 
Ar į priepeklį duotis {trenkti, 
Bile tik garbingo darbo išvengti.

Įsa niaskoliasltos kalbos verte D.

Kad tavęs bėdos ir vargai

Tau įkalb, jog tai Dievs

Jog kiekviens sviete atsitikiu 
Esąs tai Dievo vis pritikimas,

Jog be jo žipios, iš valios s 
Nekrisęs viens plauks nuo g

spau
džia, 

bau
džia;

žipios, iš valios savo, 
viens plauks nuo galvos 

(tavo, 
nežengsęs, žodį n’ištarsęs, 

nė jos atver
gęs.

Jie nuduod neva Dievą garbina 
visuomenei šiteip garsina: 

„Diev’s yra geras ir tesingiausias 
„Sudžia, — bet podraug ir rastin- 

( gi austas!
„Geriemsiems turtus apstingus 

(duodąs, 
„Nuo jų attolin* nelaimes juodas, 
„Ir iškel net į garbės augštybes, 
„ dangiškosios lasvės linksmybes.

„Piktuosius plaka su rykšte 
(skaudžia, 

„Sunkiais nuopuoliais ir bėdoms 
(spaudžia, 

„Užleidžia karus, bedą ir marą, 
„Galiaus į peklos neštum praga

rą.”— 
„Už viena kaltą — kits atkarto

ja. — 
„Daug ir nekaltų Dievas kbroja 
„Ik devintosios pakalenijos!” — 
Tai būt vaikžudys be sumenijos!— 

Mat ir už grieką musų pirmųjų 
Tėvų iŠ Rojaus išvarytųjų, 
Būtent už žin-med vaisių vagy- 

(stę 
Amžinai kankinas visą žmogystę.

Tas biaurias zaunas kur girdė- 
(damas, 

Atsikrunkstęs ir nusispiaudamas, 
Atsiliepk garsiai, stačiai ir drąsiai, 
Sekančiais žodžiais tamsybių dva- 

(siai:
Traukitės šalin su tais pliaupi- 

(mais, 
Ir beprotiškais melų skelbimais 
Visi siaubūnai,* sukčiai,gongai viai, 
Dvilink liežuviai, širšinai, želviai!

Sukit sau sprandus ant* raistų 
; (plynių,

Neprieinamų pelkių — lumpynių, 
Su visais melais ir kerų monais, 
Ir su bedieviais savo patronais!

Juk nė viens teisus sudžia, už 
.------------------- ----- (kaltą

Neapsudija žmogų nekaltą!
Tėvą už sūnų, sūnų už tėvą, 
Nekaltin, kas tik tiki į Dievą.

O jus kaip šunes be skalydami — 
Ir grynos melus svietui skelbdami, 
— Dievą įžeidžiat, d ar ko t, nieki- 

(nat, 
Kaip piktadėją — o negarbinat!

Pagal jus zaunas, nors apkaišy-

Zingsn|
Akies n'

Melais, su biauriotn's mislem’s 
(maišyta. 

Dievs butų kaltas už žmogžudy- 
(stės, 

Ir visas svieto piktadėjystes.. ..
Šie daigtai yra Dievo priskirti 

Žmogui; gimt, augt, pasent ir mir- 
(ti. 

Tai yra tikra tiesa, ne melas, 
Pradžia,pabaiga — ale negalas. —

Vieni šiaip, kiti kitaip zaunija, 
Dievui rugoja, arba bluznija, 
4r stebuklingus jo darbus peikia, 
Kiti perkūnais ir velniais keikia. 

* Pabaiga bus.

Nauji Rasztai
Z po«l Biraty. Poema t przez 

Halinę z Polągi. Kaeztu kunigo 
A. Miluko. 11K>4 m. pusi.
• Eilės lenkiškos šitos lietuviškos 
raštininkės iš savo formos kur kas 

• geresnės, negu teiposgi lenkiškos, 
parašytos p. Šuiskio, aiškinimui 
lietuviško klausymo ir nesutikimų 

, lietuvių su lenkais. leigu ką ga
lima užmesti, tai per daug didelį

- užtęsimą ir stoką aiškumo. Ap
skritai gi eilės ne blogos. Klau
symas tik kodėl lietuvė rašėja, 
kaip pati prisipažįsta, kietai ra
šanti svetimoj lenkiškoj kalboj, 
rašo lenkams, o ne lietuviams jų 
prigimtoj kalboj? Lenkai .turi 
raštininkų daugiau, negu reikia, 
mums gi labai jų trūksta. Kas gi 
bus, jeigu visi musų gabesniejie 
raštininkai rašys svetimiems? 
Mums truks gerų raštų, o lenkiš
kai parašotoms eilėms mes len
kams ne įkvėpsime meilės Lietu
vos ir musų kalbos. Ir teip juk 
daugelis musų tautiečių savo raš
tais tarnavo ir tarnauja sveti
miems, pakelia jų garbę. Dėl to 
atžagario supratimo musų rašlava 
menka, o lenkai gėrisi raštais len
kiškai rašusių lietuvių. Argi mes 
amžinai lenkams tarnausime su 
skriauda musų tautos? Juk terp 
lenkų mes ne rasime nė vieno, ku
ris lietuviškai, ant labo lietuvių, 
butų ką nors parašęs. Ir ant iš
leidimo šito raštelio apversti nuo 
lietuvių vien surinkti pinigai, len
kai prie išleidimo nėra prisidėję, o 
tuom tarpu raštas paskirtas len
kiškai kalbančių naudai. Su ei
lėms mes lenkams ne išaiškinsime 
lietuviško klausymo, dagi su poe
moms Amerikoj išleistoms.

miai apsigyveno. Šiurkštus ir baisus jo ve
teranai daugelyj vietų patys išvijo pirmykš
čius dvarponius: išvien su jais daug dvar
ponių, prisirinkę tarnų ir vergų, užpuldinė
jo ant smulkių savo kaimynų, atiminėjo jų 
turtus ir paleisdavo elgetauti. Kareiviai 
tankiai pasirodydavo menkais gaspadoriais; 
jie parduodavo savo dvarelius ir paskui, ne- 
nurimdami, valkiojos, rengdanpesi patekt 
pas naują vadą ir prisiplėšt iš naujo pagau- 
ties.

Kova už augščiausiu valdžią. Pompč- 
jus, apie 6o m. Sulla buvo optimatu ir no
rėjo padėt optimatame prieš populiarus; bet 
visa jo galybė rėmėsi ant kareivių, kuriuos 
jis Italijon atvedė, o kareiviai pritaisė visuo
tiną didį plėšimą. Nuo šio laiko visi tie, ką 
turėjo žemę ar pinigus, pradėjo bijotis ka- 
riumenės. O tuom tarpu nesiliovė didelės 
karės, per kurias būtinai prisieidavo duot 
generolams didžią valdžią. Nobiliai skaitėsi 
lygiais terp savęs: senatas, kur jie visi buvo 
susirinkę, stovėjo augščiau visų jų, atskyrium 
imant. Bet vadas, tapęs augščiausiu kari li
menęs vadu, jau nebnorėjo klausyt senato; 
jis norėjo pirmos, ypatingos vietos viešpaty
stėj.

Paskui Sullą, vietą tokio pat vado gavo 
buvęs jo pagelbinįkas, Pompėjus. Jis greit 
atliko didį sunkų darbą: išgaudė baisius 
žmogžudžius ant Terpžeminės juros, tankiau
sia buvusius vergus, pas kuriuos ant juros 
atsirado tikra viešpatystė, buvo laivyne, tvir- 
tynės, didelės krautuvės. Pompėjui davė 
neaprubežiuotą valdžią ant juros, visų salų ir 
pakraščių sunaikint vergų viešpatystei. To
kią pat valdžią davė Pompėjui, metams pra
slinkus, prieš vėl pakilusį Mitridatą. Pom
pėjus nuėjo beveik iki Kaspijos juros ir Eu
frato, užgriebė Syriją ir kitas kuo turtin
giausias šalis. It caras jis valdė rytuose.

Karei pasibaigus, Pompėjus norėjo pasi
likt augščiausiu vadu ant visados Ryme. Se
natas bijojo, kad jis netaptų nauju karišku 
tirionim. Bet Pompėjus, labai Įiasitikėdams 
savo galybei, pribuvęs Italijon, paleido savo 
kareivius namon. Tuomet senatas liovės bi
jojęs jo ir atsisakė duot žemės jo veteranams. 
Pompėjus buvo tartum nužemintas; šitame 
laike jam pažadėjo savo pašelpą Julijus Cae- 
sar, buvęs jo priešas.

Caesar buvo iš senobinės giminės, bet 
atsiskyrė nuo daugumo optimatu. Jis gimi
niavosi su Marijų ir laikuose baisiojo Sullos 
valdymo atsidrąsino kalbėt apie savo pasigai
lėjimą Marijaus; jis pastatė viešoj vietoj 
ženklą Marijaus. Pritraukt prie savęs sosta- 
pilio žmonėms Caesar išleido baisiai daug pi
nigų, visai nupliko, pritaisydama didelius 
žaislus: prieš jį niekas neišleisdavo tokios 
daugybės gladiatorių teatre. Caesar susi
nešdavo su visokiais neramiai* gaivalais, ku
rie, po Sullos bausmių, svajojo apie naujus 
užgriebimus ir plėšimus; pirma su jų pagel- 
ba turėjo viltį, nesant Pompėjui, užimt Ry
me pirmą vietą.

Caesar buvo labai gabus ir darbštus, bet 
neatsižvelgdavo į įrankius savo norams at
likt. Jis permanė, jog dabar naudingiau 
butų susivienyt su Pompėjum. Terp Jų bu
vo paslapta sutartis viens antram padėt. Pa
skui Caesar įbaugino senatą, sujudinęs bai
sius valkatų vadus, kurie tiesiog valdė tikras 
bandas. Pompėjaus veteranai gavo žemes, o 
pats Pompėjus ir Caesar apturėjo provincijas 
valdyt ir kareivišką valdžią ant ilgo laiko.

Caesar išsirinko plačią gaUų žemę iš abie
jų pusių Alpų, kuri traukėsi iki juros iš va
karų ir žiemių, iš rytų gi link Reino. Už 
Alpų tik siauras Terpžeminės juros pakraštys 
prigulėjo Rymni. Visa neprigulminga Gal- 
lija skirstėsi į daugelį savystoviųšalių ir tau
telių. Visur valdė didelės giminės augštos 
kilties žemvaldonai, pas kariusukinįkai buvo 
baudžiaunįkais: prie jų buvo dideli žmonių 
būriai, pas nekuriuos buvo iki 10,000 tarnų. 
Vergų buvo daug; jie toki pigus buvo, kad 
žmogų galima buvo nusipirkt už vyno saiką.

Terp gailų didelę įtekmę turėjo jų kuni
gai, druidai; jie buvo liuosi nuo pagalvių ir 
kareiviškos tarnystės ir klausydavo išrenka
mo vyriausio kunigo; sykį ant metų šventoj 
vietoj, viduryj Gallijos, druidai suseidavo 
ant visuotino suėjimo. Čia jie sudijo bylas; 
neklausančius druidai atskirdavo, uždraus- 
dami jiems dalyvaut prie maldų ir aukų; at
skirto visi saugojosi, it nedorėlio. • Pas dru
idus buvo slaptas mokslas, kurį jie, sueilia
vę, perduodavo viens kitam iš galvos, nors 
žinota ir grėkiška abėcėlė; per daug metų se- 
nesniejie mokino šito mokslo naujai pašvęstą. 
Daugelis važinėjo Britanijon ir Irlandijon, 
kur labiausia laikėsi druidų mokslas.

Sunkiose karėse per 8 metus Caesar už
griebė dabartinę Prancūziją, Belgiją ir vaka
rinę Vokietiją. Rymiečiams pateko turtin
ga, užgriebta šalis. Galiai būt galėję sunai
kint rymiečius savo skaitlingumu. Bet jie 
buvo išsiskirstę: Caesar pergalėjo juos vie
nus po kitų. Žmonėms truko tvermės; jie 
greit užmiršdavo senobę, prisisavindavo sve
timą kalbą; šimtui metų sukakus po Caesa
rio užkariavimo, daugumui gailų patikdavo 
didžiuotis, buk jie esą tikrais rymiečiais. 
Caesar pradėjo valdyt Gaili ją kaipo savo 
tikrą viešpatystę: kareiviai, atbuvę su juom 
visus karžygius ir darbus, buvo gera, prisi
rišusią prie jo kariumene; jis galėjo atvest 
su savim Italijon daug gailų talkinįkų; iš 
galių brangumynų susikrovė pas jį dideli 
turtai.

O Pompėjus, tuom tarpu, gyveno Ryme 
be darbo. Daugumas nobilių nebnorėjo 
klausytis nė jo, nė Caesario. Se
natorius Cato, vyras rimto atvirumo, reika
lavo, kad abudu atsisakytų nuo valdžios, pro
vincijų ir vadovystės. Tuom tarpu susivie
nijimas abiejų valdytojų išnyko. Pompėjus 
stojo už senąją tvarką, už respubliką, ir dau
gumas nobilių prisidėjo prie jo, tame tarpe 
ir Cato. Tuomet Caesar atvedė prieš juos 
Italijon savo legijonus. Jo priešai bėgo ry- 
tuoena, kur Pompėjus seniau valdęs buvo.

Vienvaldystė Caesario. 45 m. Caesar

neeislfipS su savo užmanymu sunaikint seno

nam tribūnui pabandžius užstot jam kelią į 
bažnyčią Kapiteliu j, kur iždas buvo, Caesar 
pagrasino Jį myriu, nors pagal senobinę tiesą 
tribmas skaitėsi nekliudomu.

Per ketverius metus traukėsi karė terp 
Caesario ir jo priešų, kurie visur rinko ka- 
riumeues: dideli mūšiai atsitiko Grėkijoj, Af
rikoj, Išpanijoj; Pompėjus ir daug nobilių 
padėjo savo galvas.

Laimėjęs Caesar, pasirodė geresniu už 
Sullą; Jis nesistengė atkeršyt savo priešams, 
dar stengėsi daugelį pritraukti prie savęs. 
Bet laisvingi vyrai nenorėjo prieš jį nusi
lenkt: Jie buvo už senobinę respubliką. No- 
biliams respublika reiškė tiek, kad niekas iš 
jų neišsikeltų ant kitų. Terp jų buvo vyrai 
kieto budo: toki, kaip Cato, sakydavo, kad 
didžiausia žmogaus laimė tai nelepus gyveni
mas ir dvasios ramumas; jeigu nėr spėkų 
priešintis tam, ką skaitai už netesingą, tai 
žmogaus pareiga — j>asidaryt sav galą. Dėl 
to tai Cato ir keletas kitų respublikonų iš
sidarė sav galą. Vienog laitai daug nobilių 
perėjo pas Caesarį; jie tapdavo, tartum, jo 
dvarinįkais.

Sugryžęs po visų pergalėjimų Ryman, 
Caesar aĮtdovanojo savo kareivius: kiekvie
nas iš jų gavo apie 2j tūkstančio rublių mu
sų pinigais, aficieriai 3 syk daugiau. Pas
kui, kaip Sulla, Caesar pripažintas buvo dik
tatorium be laiko. Jis galėjo aĮiekelbt karę 
ir užbaigt ją sandara, duot visokias vietas, 
išleist paliepimus, valdyt provincijas, t. y. 
ką seniau nuspręsdavo senatas ir žmonės, tai 
jo rankosna pateko. Caesar visuomet jiasi- 
rodydavo su triumfišku ploščium ir vainiku, 
ženklais savo didybės. Jį pripažino pusdie
viu, ir jo garbei buvo [ia*tatyta bažnyčia.

Gaila*. giną* nuo rymiečių savo grįčelę.

tenCatuar tyčia nužemino senatą: patalpino 
tamsius gailų aficierus ir tiktai, jeigu jam 
patiko, klausėsi senato patarmė*. Rymo gy
ventojams jis vėl pritaisė didelius žaislus ir 
kiekvienas valstietis apturėjo nuo jo didelę 
dovaną pinigais.

Caesar norėjo dar didesnio, taigi caro 
vardo. Jis rengėsi į karžygį gilumon Azijos 
ir norėjo podraug su tuom a(>eiskelbt caru. 
Tuomet terp nobilių atsirado suokalbis už
mušt Jį. Terp jų vyriausiu buvo numylėti 
nis Caeaaro, Brutus, ir pirmykštis Pompė
jaus šalinįkas, Kassijus. Susitarę, apstojo 
Caesarą senate ir nudūrė jį durėkliais. Bet 
jiems nepasisekė sugražint pirmykščios tvar
kos Ryme. Sostapilio gyventojai buvo įšir
dę, ypač dasižinoję, kiek turtų Caesar savo 
testamente Išskyręs buvo jiems išdalyk

Respublikonai, užmušę Caesarą, turėjo 
bėgt iš Rymo: jie pririnko dar rytuose daug 
kareivių. Bet Caesario įjiėdiniai, buvęs jo 
pagelbinįkas Antonijus ir Caesario išsunis, 
jo brolėnas, Oktavijus, sumušė respubliko- 
nis Makedonijoj; Kassijus ir Brutus nusidu- ( 
re, it Cato. Vaniai Jų tapo tiesiog šau
kiamais vardais, jeigu norėdavo nurodyt pa
skutinius respublikonis. Iš kitos pusės, 
vardas Caesario tapo šaukiamu vardu vėle- . 
enių laikų valdytojams (caras — sudarkytas ( 
žodis iš Caesar — ciesorius — caras): tokiu 
vardu jie vadinosi. Caesario įpėdiniai af>- 
skelbė jį dievu; vietoj, kur jo lavoną sude
gino, buvo pastatytas aukuras, kurį pripaži
no, it dievų bažnyčias, prieglauda nusidėjė
liams ir Išbėgusiems vergams. Tarnaut ( 
naujam dievui pristatė tam tikrus kunigus.

Respublika uebgalėjo užsilaikyt Ryme. , 
Kiekvienas naujas kariumenės vadas butų 
daręs teip, kaip Sulla ir Caesar.- Klausimas 
tik ėjo apie tai, kas-gi iš kariumenės vadų 
gaus viršų ant kitų.

Rymiška imperija. 30 m. K. N. — 200 m. K. G.
Nauja tvarka. Princeps ir senatas. Ko

voj už valdžią terp Caesario įpėdinių perga
lėtoju liko Oktavijus. Jam pasidavė Cae*a- 
rio legijonai. 15 metų nukakus po Caenario 
myrio, jin tapo vienintėliu kariuku valdyto
ju visų žemių, užkariautų rymiečių.

Žvilgterėjus į Oktavijų, sunku suprast, 
kuom jis pergalėjo. Oktavijus išrodė men
ku, lėtu, slaptu, pas jį nebuvo kariško talen
to, kaip paa Caesarą. Jam daug padėjo pate 
dalykų padėjimas. Begalinės karės visose 
šalyse aplink Terpžeminę jurą įkerėjo daugu
mui žmonių: labai daug žmonių geidė ramu
mo ir glaudėsi prie galingo žmogaus, pasi
tikėdami nuo jo apginimo. Teip prie Okta- 
vijo prisidėjo dainius Horacijus, kurs kovojo 
paskutinį kartą už respubliką po Bruto ir 
Kasai jo valdžia. Vienose eilėse Horacijus 
atsimindavo paskui, jog „negražiai metė sa
vo skydą”, t y. pabėgo iš mūšio; jis karštai 
prikalbinėjo savo draugus mest kariaut ir 
dalyvaut sumišimuose, kad galėtų išsisukt 
nuo visokių pavojų.

Kartu su tuom, kovoj daugiausia krito 
neprigulmingi, didžiauni nobiliai, kurie ne
norėjo matyt ant savęs jokio pono. Provin
cijų gyventojai pripratę buvo klausytis Ry
mo; jiems vistiekpat buvo, ar rymiškas sena
tas, ar kariumeuės vadas iš Rymo atsiųs 
jiems viršiuįkus. Paties Rymo gyventojai 
sutikdavo su tuom valdytoju, kurs tik norė
jo jiems daugiau už kitus dovanų duot.

Bet Oktavijus prisigretino prie valdžios 
ir per savo kantrumą, ir gabumą. Jis atsi
sakė nuo diktatoriaus vardo, kurs priminda
vo pergalėjimus Sullos ir Caesario; jis neno
rėjo nė vardu, nė budu nurodyt nieko, kai 
primintų carą. t

(Toliau® bus ) L

II Poznaniaus lenkiškas laikraš
tis „Dziennik Poznanski” patalpi
no agarsinimą, buk 20 metų ame- 
rikonė, norėdama lankams padėti, 
pasirengusi ištekėti už lenkiško 
aristokrato ir kaipo kraitį įnešti 
80 milijonų markių. Tame yra, 
matyt, humbugas, kadangi terp 
amerikonų, ypač milijonierių, nėra 
mylinčių lenkus; ant galo ką gi 
lenkų tauta pelnytų, jeigu koks 
lenkiškas grafas apsivestų su ame
rikone milijoniere? Lenkiška ari
stokratija, teip kaip ir lietuviška, 
mažiausiai daro gero savo tautai.

II Šveicarijoj, Berne, ant ulyčios 
užpuolė vienas vyriškis ant mas
koliško pasiuntinio Szadovskio ir 
nemirtinai pašovė į galvą. Šovė- 
jas likosi suareštuotas. «Juom yra 
maskolius Ilucky. Jis tvirtina, 
jog j<x turtus sukonfiskavo masko
liškas randas. Jis bus sūdytas ne 
maskoliško bet Šveicarijos sūdo. 
Ilucky yra maskoliškas inžinierius, 
jis persikėlė į Turkiją ir pastojo 
jos ukėsu.

II Hamburge, Vokietijoj, teplio
rius Busche, sugriebtas tapo ant 
dirbimo netikrų pinigų. Kad ne
patekti į tiesdarių rankas, jis pri
kalbėjo savo motiną ir pačią nusi
žudyti visiems drauge, nunuodinti. 
vaikus. Jie teip ir padarė. Atėję 
areŠtuotuoti, policistai rado na- 
mieje jau tik penkis lavonus.

II Nesutikimai terp Brazilijos ir 
Peru už Acre apskritį, prie upės 
Amazonos, tuom tarpu likosi pra
šalinti: iki galutino susitaikymo 
abudu kraštai drauge sutarė admi
nistruoti tą apskritį. Vėliau, be 
abejonės tą teritoriją pasidalįs 
terp savęs Brazilija ir Peru.

U Tarpe Quebec ir Mpntrealo 
susimušė garlaivys Cankda su 
Cape Breton. Pirmutinis garlai
vys paskendo; prie to prigėrė 5 
ypatos, kitus buvusius ant laivo 
žmonis išgelbėjo; trūksta dar laivo 
kasieriaus ir vieno pasažierio, su 
kuriais nežinia kas atsitiko.

Parlamentas republikos Hay- 
ti, vidurinėj Amerikoj, nusprendė 
nė įleisti visai į Hayti ant toliau 
ateivių iš Syrijot; esantiems dabar 
syrijonams palikta pusė metų ant 
išsinešdinimo iš tos negrų apgy
ventos republikos.

II Gyventojai išvijo iš Londono 
garsų Chicagos pranašą Dowie ir 
jam neliko nieko daugiau, kaip neŠ- 
dintiesi iš Anglijos į Prancūziją. 
Nežinia,ar prancūzai bus prilankes
ni.

II Londono laikraštis ,,Daily 
Mail” praneša, buk 7 d. berželio, 
caro rūme Carskoje Selo užtiko 
dvi pragariški malini, kurios buvo 
padėtos caro priėmimo kamba
ryj-

|| Pagal paskutinį gyventojų su- 
sk ai tymą, Anglijos užkariautame 
Transvaaliuje yra 1268816 gyv., 
tame skaitliuje: 229327 baltvei- 
džiai, 945598 juodi ir 23891 maišy
ti.

II Belgijoj atsibuvo parlamento 
pasiuntinių rinkimai. Išrinko: 
81 klerikalą (nužudė jie 5 vietas), 
43 liberalus (buvo jų tik 34), 29 
socialdemokratus (buvo jų 33).

|| Vokietijos sostapilėj likosi su
lauktas terptautiškas moterų kon
gresas, ant kurio suvažiavo mote
rys visų civilizuotų musų žemės 
kraštų.

II Republikoj Mexico, miestuose 
Vera Cruz ir Tehuantepec apsi- 
teiŠkė geltonasis drugys, kuriuom 
tuose miestuose apsirgo jau kelios 
ypatos.

II Argentinoj, provincijoj San 
Luis užgimė revoliucija. Pasikė- 
lėliai suareštavo gubernatorių ir 
įmetė į kalėjimą.

ti Abisinijos valdono pati, su 
200 draugių, keliauja į Jeruzolimą 
pasimelsti prie Christaus grabo.

Nanji iszradimai.
I Jonas Stierle iš Milwaukee 

padirbo modelį naujo orlaivio, ku
ris, kaip išradėjas tiki, galės lėkti 
prieš vėją ir galės paimti 1500 sva
rų sunkenybės. Ar jo išrokavi- 
mai išsipildįs, negalima pirm laiko 
pasakyti, reikia atlikti pirma ban- 
davones su tikru orlaiviu. Naujas 
orlaivys yra be baliono.

t Sanariai Amerikos Mediškos 
Dr-tės, ant susirinkimo atsibuvu
sio Atlantic Cityj, beveik vienbal
siai nusprendė, buk bolės mušimas 
irklavimas, bėgiojimas lenkčiui, 
ką teip mėgsta jauni amerikonai, 
yra vodingi ir gimdo tokias jau li
gas kaip ir persidirbimas, atgabe
na anksti senatvę. Dr. Thayes iš 
Baltimorės apreiškė, jog 62% visų 
ligų, kokias savo praktikoj gydė, 
paeina nuo persidirbimo, ypač gi 

•nuo visokių veislių sporto.

New Yorko tvirtina, jog išrado 
tikrą vaistą nuo inkstų ligos vadi
namos Brigbto liga, nuo kokios 
numirė ir caras Aleksandras III; 
tos ligos iki Šiol daktarai ne galėjo 
išgydyti.

Vietines Žinios.
Neužilgio Chicagoj, Colise- 

um trioboj, atsibus republikonų vi
sos Amerikos konvencija, ant ku
rios galutinai bus išrinkti kandida
tai republikonų partijos ateinan
tiems rinkimams. Suvažiavo 
delegatai visų Amerikos štetų ir 
teritorijų, o tame ir Alaskos ir Ha- 
vai salų.

T" Pereitą sanvaitę Chicagoj 
pasimirė 420 ypatų, kuriame tai 
skaitliuje buvo 247 vyriškiai ir 173 
moterys; vaikų iki 5 metų amžiaus 
tame skaitliuje buvo 98, senelių 
virš 60 metų 78. Daugiausiai mir
čių buvo nuo džiovos, nes 63, nuo 
plaučių uždegimo 53, nuo širdies 
ligų 33. Užmušystų ir užsimuši- 
mų buvo 36.

Pereitos nedėlios dieną, ant 
Grand avė., netoli Sangamon st., 
du italijonai, Nicholas De Grazzio 
ir Batam Conito už ką ten susipy
kę, pradėjo peltiesi; laike pešty
nių Conito išsitraukė peilį ir su 
juom dūrė savo vientaučiui į šoną. 
Sužeįstą reikėjo gabenti į ligonbu- 
tį, o Conitą ant policijos stacijos.

— Pereitos nedėlios dieną poli- 
cistas suareštavo pieno ilvažioto- 
ją Busheną ir atgabeno ant polici
jos stacijos Warren avė. Suareš
tavimą teip Bush*r paėmė į širdį, 
kad arešte bandė pasikarti, bet jo 
darbus į laiką patėmijo policijos 
raštininkas ir iŠ kilpos išėmė.

— Pereitos nedėlios dieną, tar
naujantis ant Illinois Central gele
žinkelio, 50 metų Davis, ties 26 
st. norėjo ant palengva einančio 
trūkio užlipti, bet nupuolė terp 
platformos ir trūkio ir teip drū
čiai likosi suspaustas, kad sustab
džius trūkį, išėmė iš po trūkio jau 
ne gyvą.

LlHiikiinčN erzintis!
22 num. „Lietuvos” patilpo p. 

Naujoko seniai jo rengiamas ant 
keršto straipsnis. Pripažįstu, jog 
iš dalies jis pasakė tesybę, tiktai 
apgailestauju, kad tą teisybę jisai 
atbulai suprato. Nuo seniai ma
tome paliktas pasargas: ^kąs jĮjp. 
ausis klausymui, tegul girdi, kas 
turi akis matymui, tegul mato.”

Protestas, kurs buvo pakeltas 
prieš netikusį vedimą karės caro 
su mikadu, kaip jie pats sakė, tik
rai buvo juokingas. Kazys vedi
me reikalų su savo prakalba, kaip 
ir p. Naujokas su rezoliucija, nors 
be baimės, bet drebėjo ir žmonis 
prajuokino, nežinodami ką kalbėti. 
Tą ir pats Kazys savo pielinyj, iš 
dalies pripažįsta.

IŠ mano pusės buvo paduoti 
klausymai: 1) kokią naudą atneš 
šitie protestai ir rezoliucijos? Ar 
sudrebės carai, mikadai ir kiti vel
niai prieš mus tokius darbus? Ar 
neturime terp savęs svarbesnių ir 
pirmesnių reikalų, kuriuos reikėtų 
su didžiausiu pasišventimu atlikti? 
Ant to nuo filozofų atšakimo*ne
gavau ir tolesni, svarstymai turėjo 
pasibaigti.

čia ir priminiau anuos žodžius: 
„Pameskime skraidymą padangė
se ir, nusileidę ant žemės, grieb- 
kimės prie darbo, kuriame galima 
butų rasti daugiau proto, negu tuš
čio skambėjimo.” (—j—g: „Pro 
domo sua”. „V-po” Nr.4, 1889).

Ant antro susirinkimo, 1 d. ge
gužio, buvo svarstomas darbinin
kiškas klausymas. Kalbėtojai, 
paprastu budu, pagyrė socijali- 
stus, nupeikė kitas partijas, o 
teipgi kapitalistus ir kunigus. Su- 
sirinkusiejie norėjo ką daugiau iš
girsti, arba, nors plačiau apie tą 
patį; bet, kalbėtojai, pamuilavę 
klausytojams akis, rengėsi užda
ryti susirinkimą, nes jiems rodėsi, 
kad jau pasakė, kas tik reikėjo.

Nors jiems bekalbant, susirin
kusių liko tik mažesnė dalis, tai 
paprašęs balso ir gavęs daleidimą, 
užėmiau vietą, norėdamas jų ener
giją sujudinti, kad kitą sykį žino
tų ką daugiau apie tokius dalykus 
pakalbėti.

Prataręs apie darbininkų sunkų 
padėjimą, pasakiau, kad man ku
nigai geri. Dėl ko? Dėlto, kad 
kelioliką metų kaip pas juos nei
nu, ir norint su didele šeimyna, be 
jų ceremonijų ir atlaidų apseinu. 
O katrie kunigus keikia ir be jų 
neapsema, tai kad kunigai tiems 
netiktai vilnas, bet ir skūrą nulup
tų, tai tąsyk susiprastų. Kas link 
poravimosi, aiškinau, jog kunigai 
šiądien socijališkai (?) gyvena, 
jiems nereikia nė šliubų, nė „di- 
vorce.”

Toliau pasakojau, kad kapitali
stai eina sav paskirtu keliu; dau
gina sau turtus iš mus neišmin- 
ties. Nežiūrint į kitokias klaidas 
darbininkų, atkreipiau jų atidą ant 
kriaučių, kijrių Čia yra gana daug 
(tik žinomų yra per tūkstantį) ir 
jie už mažą prekę pripildo drabu
žių krautuves žydams, o potam* «*-*•*-•— J-------• -

Į pats sav nuo žydų perka, duo-

i darni jiems auksinį gyvenimą ir 
> pradžią pastoti kapitalistais. Teip 

pat ir su valgomais arba kitais 
i daigtais. Argi negalėtume, susi

dėję po keletą doliarių, čia įsteig-
1 ti krautuvę drabužių, kuriuos pats 

išdirbtume, parduotume ir turėtu
me sau laimingesnį gyvenimą? Į 
Štraikus, peštynes ir kitas tuščias 
imtynes netikiu. Susivienyję to
kiu budu ir be kraujo praliejimo ir 
be didelių vargų pakelsime savę 
medegiškai ir pastosime dores
niais.

Toliaus atkreipiau atidą ant ne
tikusių vadovų darbininkų or
ganizacijų/ kurie viešai' nu
tarė Bostone, nesikišti į politiką. 
Tai dėl ko? Ar ant savo laimi
kio? Darbininkus veda, o kapi
talistams tarnauja; taigi aklai sek
ti paskui juos yra gana pavojinga.

Pabaigus man kalbą, p. K. Bal
čiūnas apkaltino darbininkus už 
siuntimą neprotingų delegatų į or
ganizacijų seimą.

Potam užėjo p. Šūkis, kurs pir
miau! buvo kalbėjęs, ir visaip ant 
manęs užpuldinėjo, vadindamas 
„Konservatyvišku liberalu,” mano 
kalbą visaip iškraipė ir iŠmislintais 
žodžiais pradėjo aiškinti, buk aš 
teip sakęs. Pareikalavau vėl bal
so, norėdamas parodyti klaidas p. 
Šukio ant vietos. Bet p. Balčiū
nas, pirmsėdis, nedavė man balso. 
Tąsyk pasiprašiau publikos ir jai 
pritarus, keletą p. Šukio melagys
čių parodžiau. Potam p. Jasaitis 
užėjo ir karščiuodamas kalbėjo, 
nurodydamas manę kaipo apginė- 
ją kunigų, kapitalistų ir carų.

Kad butų turėję daugiau kantry
bės ir žmoniškumo, butume ant 
vietos tas sunkenybes išrišę ir ne
būtų reikėję su papuošimais mela
gystes per laikraščius garsinti. Ta 
pati etika panaikino ir diskusijas, 
nes, nežinodami ką kalbėti, per 
daug užgavo viens kitą.

Ką tąsyk kalbėjau ir dabartės tą 
mistinu; teipogi nieko neatšaukiau 
ir nieko neužsigyniau ir kada tik
tai pasipins proga, malonėčiau su 
tais filozofais daugiau apie tuos 
pat klausymus pasiteirauti.— Man 
juokingiausiai, kad p. Naujokas, 
eidamas nuo prakalbų, grasino, 
sakydamas: 
laikraščius 
siu.”

Kas link 
mt’Tdarbuojamės visi, kiek galė
dami. Bet tą darome ne įgijimui 
urėdų, o tiktai dėltd, kad čia spau
stuvė neatbūtinai reikalinga netiek 
iŠI eidim lįįtaitif', v;tk attiki- 

’rnuT vietinių drukoriškų darbų; 
kurių daugumą dabartės žydai ap
dirba, o kitus net į tolimus mie
stus turime siuntinėti.

Apie sugriovimą „Lietuvos” ir 
„Vienybės” gali tiktai tas svajoti, 
kurs tiki į senovišką isgriovimą 
miestų, kur buk septyni rabinai 
padarė rago balsais.

Teipgi erzinimo draugysčių iŠ 
savo pusės nematau, išskiriant, 
kad nupeikiau užmanytojus antros 
korporacijos, kuri kaipo konku
rentė pirmosios susitvėrė. Kalbi
nau juos sueiti į krūvą ir darbuo
tis ant labo visų, bet iki Šiol nesu
sitaikėme. Vienog tikiu, kad visi 
supras,jog suvienytoms pajiegoms 
veikiaus ir lengviaus užmanytus 
darbus atliksime ir vargšų naštą 
palengvinsime. Taigi jų neerzinu, 
tiktai ginu tiesas, pasiremdamas 
ant tvirtų principų.

Ką sakytų p. Naujokas, jeigu jo 
hlozofiŠkus darbus be pridečkų 
pagarsintume? Vargiai rastų vie
tą savo evangelijoms. Dėltogi ir 
spaustuvė jam nemaloni Čion. 
Teippat ir p. K. Balčiūnas, pro- 
gresistas, įkalba, kad nieks prie 
įsteigimo spaustuvės neprisidėtų.

Vincas Karatus,
276 Wythe avė., 

Brooklyn, N. Y.
Talpiname p. V. K. atsišauki

mą, nors matome, kad nesutiki
mai yra asabiški, koki visuomenę 
ne apeina. Asabiškas rokundas 
reikia asabiškai užbaigti, o ne 
traukti į jas laikraščių, kurių pa
reiga užsiimti tik viešoms, visuo
meniškoms.

Brooklyno, N. Y. ir pastojo kom
panijos Šnipu tarpe musų tamsių 
brolių; kompanija moka jam algą 
už jo Šnipinėjimą, kadangi jis pa
deda kompanijai musų brolius iš
naudoti.

Jis pats rašė į „Saulę” (rašė jis 
ir pas mus. Rd.) ir ragino lietu
vius važiuoti į Thomas, buk dar
bų yra iki valiai ir geri uždarbiai, 
o mat norėjo, kad tiktai daugiau 
suvažiuotų, kad turėtų iŠ ko pasi
rinkti; noriausiai priima grinorius, 
nes kompanija su tokiais ką nori, 
tą gali daryti. Daugiau išmanan
tis žmogus ten negali gauti darbo.

Juozas Bružas, 
J. Petrikis.

Atsiliepimą*.
Nr. 21 „Lietuvos” patilpo ko

respondencija iš Westvillės, kurio
je jos autorius gailestauja, kad ko
respondentai nesilaiko teisybės; 
ypač užmetė man, kad mano ko
respondencijoj nieko ne paminė
jau apie aukas čia sudėtas, kurios 
dar nepriduotos, kur reikia (au
kos, £4.25 atsiųstos į „Lietuvos'* 
redakciją ir pakvituotos. Rd.). 
Už tą manęs kaltinti negalima, ka
dangi aš apie tas aukas nežinojau. 
Ir P- V., rašydams savo korespon
denciją, ne paminėjo nieko apie 
Westvilles lietuvių gerus darbus, 
o prie tokių juk ir aukas reikia 
priskaityti. Teisybė, jos nedide
lės, bet kitur lietuviai nė po tiek 
nepaaukauja ir tai net tokiose vie
tose, kur jų yra daugiau negu 
VVestvillėį. Už sulaikymą pinigų 
Čianykščiai lietuviai teiposgi ne 
kalti.

Kreivėnas.

,,Dabartės aš jam per 
kad duosiu, tai duo

spaustuvės, tai tiesa,

Atskaita.
Leistų ant iŠlaimėjimo 1000 ci

garų, paaukautų „Aušros” Drau
gystės tnoksląeivių fondui.

Atspaudinta 1600 tikietų, ku
riuos išsiuntinėta į įvairias vietas 
labiau ištikimoms ypatoms parda
vinėti. Parduota tokiu budu viso 
790 bilietai (732 sugrįžo atgal ne
parduoti, 78 bilietai pasiliko pas 
pardavinėtojus), už kuriuos susi
rinko......................................£197.50

Išleidimai:
Dėžės 1000 cigarų 

su „U. S. Revenue 
stams”..................... *.. .£5.00

Išsiuntinėjimas bi
lietų, laiškai, ete v, k. ..5.57

Sukolektavfmas ~8 
čekių .................................... 80

11.37
Gryno pelno liekasi 1186.13.

Cigarus, kaip jau pereitame 
„Lietuvos” numeryj minėta, lai
mėjo Nr. 1297, priklausąs S. Sa- 
vitskiui iš Gallitzin, Pa.

p. Savitskas teiksis priduoti sa
vo pilną adresą ir expresą, .kuriuo 
jam turi būt cigarai siųsti.

Marė Laukienė,
A. Lalis,
J. Naujokas.

Redakcijos atsakymai
Koresp. iš Wkstvili.es. Apie 

lenkiškus pamokslus jau buvo pa
minėta. Malti po kelis kartus vis 
tą patį negalima, butų tai nuobo
dulio pasaka.

Vuoslei. Pinigus atsiuntė A. 
Jie buvo savo vietoj j>akvituoti. 
Jeigu apie tuos Tamista rašai, tai 
jų minėti jau ne galima; jeigu gi 
eina apie kitus, tai teiksies pra
nešti.

Drangyscziu Reikalai

Rd.

Persergėjimas.
Broliai lietuviai! Pasergsčiu 

visus, kad niekas nevažiuotų į 
Thomas, West V. Aš su draugu 
buvom nuvažiavę, 12 gegužio. 
Tuoj, iš trūkio išlipus, prisikabino 
prie mus koks ten lietuvis, klaus
damas,iš kur atvažiavome. Mes at
sakėm, kad jieškom darbo.

Jis tuoj davė žinią kasyklų už- 
veizdai, kad mus ne priimtų į dar
bą, nes mes buk atvažiavom uniją 
tverti ir da, kad pasakėme, jog pas 
Dapkų. Dapkus mat yra šviesus 
lietuvis, suprantantis darbininkų 
padėjimą. Ten kasyklose dirban
tiems nevalia nė žodžio ištarti apie 
tvėrimą unijos.- Perėjom visas 
kasyklas, o darbo negalėjom gau
ti, kasyklų užveizda mums pasakė 
kad ne bus mums darbo. Čia dar
bininkai yra kompanijos pavergti. 
Keletą dienų pabuvę, priversti bu
vom grįžti atgal, iš kur atvažia
vome.

Lietuvis, katras mus Jaukė ant —
stacijos, yra tai kompanijos; tarnas j 
Iena bėrais Vladislovas Dackevičia, 
pernai rudenyj atvažiavęs is

LietuvlHzkaR Pikuinkas
Chicago. Dr-ta Siv. Katimiero Kar. 

turą* tavo pikninka nedalioj, 10 Liapoa, 
‘ darže Bergmane G rovė, Riveraida, III. 
’ Praaidea 9 vai. ryto. Intenga vyrai au 
! moteria 25c. Bergmaną G rovė daržas 
. yra geru parengta*. daug medžiu, gra

žus takai, didele šiokiam* platforma, 
grajya gera munka, ir bus daugybe vi
sokiu kitu aabovu. Todėl visus lietu
vius ir lietuvaites ssirdingai kviecsia at
silankyti. Imkite virszutini Metropali- 
tan geležinkeli iki La Grange Street ke
ri u ir tie davež iki pirkti. Visus užpra-

1 šio atsilankyti Komitetas.
Ant ssio pikninko Draugyste paršam- 

■ dys restauracija. Kas nori nusamdyti te- 
1 guldei nusamdymo pirm laiko atsissau- 

kia pas Kai. Gaailioni, 721 W. 21 st.
. (7-8)

LietuviHzkaK Pikninktus.
8o. Chicago. Dr-te Ssv. Isidorisaa 

Art. turės savo pirma metini pikninka 
, nedelioj, 8 liepos, darže Pauls Grove.ant 

123 uliesios, West Pulman, III. Prasi
dės 9 vsd, ryto. Inženga vyrams 25c.,

1 moterims ir merginoms dykai. Bus ge- 
• ra muaika ir visi sveesiai U pa kuogra- 

žiausiai priimti. Visus lietuvius ir lie
tuvaites szirdingai užkvieciia atsilanky-

(« - 24) Komitetas.
Chicago. Lietuvisskas Independent 

Kliubas turės savo metini mitinga bubė
to j, 26 berželio, P. Saliakio salėj e, 33Ž1 

> Auburn avė., ant kurio visus sąnarius 
ir norinesius prisirassyti kvieesia skait
lingai susirinkti. Kliubo mieris lavinti 
lietuvius politikoje, parūpinti jiems 
ukesystes popieras ir laike ligos šutei k ii 
pasielpa *5.00 ant sanvaitea Inatoji- 
masll.25. Visus kvieesia ant siio mi
tingo pribūti, ypacs tuos kuriu mokeslys

j a' Bevaink, sekr. 8343 Auburn a- 
(A-H)

Wkstvili.es


Ketnresdešimts vagonų 
mėsoM ir gėrynių.

Sidney Smith kartą išsitars į sa
vo draugą: ApskaiČiau, kad nuo 10 
iki 70 metų mano amžiaus suval- 
viau 40 vagonų misos ir tiek jau 
gerymų sugėriau. Rodosi kad 
tai yra negalimu daigtu, bet jeigu 
pradėsime apskaityti kiek valgome 
ir gereme per mierą, gal būt daei- 
sime d*r augštesnio skaitliaus. 
Reik žinoti kad sveikata nepriguli 
nuo to kiek suvalgome ar išgėrė
me, bet nuo to, kiek iš suvalgytų

Farmos.
Toriu keletą r raitu farmu ant parda

vimo New Yorko valau, ir noriu kad Joa 
lietuviams taktu, nes csia jau yra kelt 
lietuviaakt fermeriai, kurioms gana ge
rai vedasi. Fermos nuo seniai uigyven
ine, turi nestos nuo 46 iki 160 akru, su 
triobomis, sodais vaisingu medžiu, arti 
miestu, geležinkeliu ir tt. Parstduoka 
ant issmokescsiu. Del platesnes infor
macijos numykite indedami ui 3c. mar
kia ant adreso:

Geo Kleek, Podville, N. Y. 
’ (7-D

PINIGAI!
Dauguma žmonių, goriau nežinodami, 

Munoaia savo pinigus in kraju per viso-

ALEKSANDRA KUP8ZAS
3318 8. Morgan et., Chicago, III.

užlaiko
Pirmos Kiiasos Sallunas

• ir ’
Ruska Pirtis (Bane).

Saliuos geras alus, arielkos Ir kiloki 
gerymai, parinkcaiausi cigarai.

Pirtis nauja, parengia pagal tikra rus 
ka stilių, su venoms ir garu. Atdara 
ketvergsis moterims, o petnyczloms ir 
suimtoms vyrams. Visus uikviecsia ap
silankyti ir pabandyti.

J. M1RAUSK1S,
3303 Auburn av., Chlcago, III.

ar išgertų daigtų musų pilvas gali 
perdirbti ant reikalingų kunui bu- 
davojimo šokų. Tei norime kad 
valgis ir • gerymas duotų mums 
sveikatą, tai turime užlaikyti ge
roje tvarkoje savo pilvą. Užlai
kysi geroje tvarkoje savo pilvą, 
jeigu gersi Trinerio Amerikoniška 
Elixira Kartojo Vyno. Jis pilvą 
sureguliuos, padaugins krauja, 
duos stipruma, energiją ir norą 
prie darbo. Yra tai. vienatinis 
kraujo daugintojas ir valytojas, 
dirbtas iŠ gryno vyno ir parink- 
čiausiu žolelių. Ant pardavi
mo visose aptiekose ir pas pati 
fabrikantą, Juozapą Trinerį, 799 
South Ashland av., Chicago, III.

kiusžydelius ir kitokiussvstimtaucslus. 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in ktaju, tai 
siusk juos per „Lietuvos** redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vieloje pri
imti ir niekados ne centas nežus. „Lie
tuva” jau 13 metu kaip stovi ant savo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu skolų 
namus, 3 lotus, drukarne ir už Reles de- 
szimtis tukstanesiu dol. vertes tavoro

Pajieszkoiimai.
Pajieeikau Antano Jusskevicsiaus, 

gyvenusio Chicagoje, yra labai svarbus 
reikalas dėl jo naudos. Jis pats ar kas 
kitas teik*1* duoti žino ant žemiau padė
to adreso. Butu goriausiai kad jisai 
per laiszka praneaztu man kada ir kur 
galima su juom pasimatyti, nes asz ne 
visada esu namieje.

A. Bijanakas.
.3337 Auburn av., Chicago, III.

Pajieszksu Jono Juraszkos ir jo sū
naus Petro Juraszkos, Kauno gub., Ra
seinių p*v., kaimo Drabukszcsiu. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Mike Pankauskis,
3339 S. Morgan st.. Chicago, III.

Pajieszksu savo draugu: Jono Bal
čiūno. Martino Užunario ir Povilo Tau
kino, Kauno gub, Panevėžio pav., Papi
lės pa ra p., kai ano Melaiasiu. Jie patys ar 
kas Kitas taikau duoti žino ant adreso:

Jokūbas Podiiunas,
79 Lemerick it-. Gardner, Mass.

Pajieszksu savo brolio, Jurgio Dydž- 
banio, Suvalkų gub.. Naumieoczio pav., 
Dobrovalės gm., kaimo Jaglinisskiu Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

J. Dydžban.
R. F. D. No. 3., Naperville, III.

Pajieszkau Onos Barčai kas, Kauno 
gub., Raseinių pav., Eržvilkos p* ra p., 
kaimo Kupstynes, 1 metai kaip Ameri
koj. Ji pati ar kas kitas teiksis duoti

w V!'
Joa Sluszinskas.

50 Saler st., Pittston, Pa.

Pajieszkau savo pusbroliu: Jono ir 
Mikuto Franckevycziu, Kauno gub.,Kra
žių miestelio. Jie petys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Vinc. Franckeviczia,
124 Green su, Bali m ore, Md.

I knygomis ir kitokiais daiktais. Bala- 
dien per „Lietuvos** redakcija siunesia 

i savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
Į kiecziai ir austrijokai. „Lietuva” yra 
i tai didžiausias bankinis kamoras ir 
i paeito stacija, isz kurios pinigai plaukia 
i in kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji szifkortes, tai pirk ja 
„Lietuvoa** redakcijoj, csia tavęs neap
gaus ir gausi laive koki norėsi. Raszsyk 

I tuojau*. o gausi prekes visu szifkorcsiu 
! ir pinigų prekes.

Adresuok ant vardo „Lietuvos” įsi
leistojo sziteip:

A. OL8ZEW8KIS, 
924 33rd St. Station 60. Chicago, II).

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygilk, 

Pavesta Lietuvos Katalikiškai Jaunuomenei.
Knygai** m>*>«t^X3V pv»l»p.u ISO, storis <4 coli*.

klakia^na, grakiauua ir r magiausio 
maldakngyi neįtik batnpifion. MiMok, —U- 
parai ir nplitacijok iritjo—talko—: loky- 
•uitai ir lietneiikai. Tltri naru reikalingai 
•mltiak ir kalendorių trip kaip Jūitli kny
ga. Balta plona gera popitra. Čia yra jok 
pareikkUliai ir pritik:

No. 1902.

dimo apdarai. Išrodo kaip 
skurintat grašąs išspausti 
išmargialmai, tapą kraštai 
raudoni. ITskš... ,-AOo

Juodi, kieti, drūti au
dimo apdarai, išrodo lyg

Jmarginimai, auksuotas 
kryiutis ant šono, auksuo
ti tapą kraštaL Prekė 3Ov

No.19O1.

Ne.1903.
Juodos franciu likos

skarelės kisti lygus apda-

sootl. rutulini kampai

........n
■ ■
I
I' I

No.1904.

„AUSZKOS” L»r-tcs fonŽM, 
betrimokinaneziai lietuvtazkai 

jaunuomenei.
Buvo......................................6444.87

Per vestuves Juoz. Zalūbo su 
Malvina Graicziuniute, Chicago, 
jaunavedžiai ir svecziai sudėjo..........6.00

6450.87

VVaukegan, III. Berželio 8 d. 1904 
persiskyrė su sziuom svietu Kazimieras 
Jaseliunas. 37 melu senas, palikdamas 
didžiausiame nubudime paezia su trimis 
vaikucziai*. Paėjo isz Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Klovainių parap., kaimo 
Vaiszvidžiu; gimęs 18 rugpjuczio, 1867 
m Atvaževo Amerikon 11 berželio,1891 
m., gyveno Homestead. Pa.. Milwaukee, 
Wt*. ir nuo 2 Upkriczio, 1893 gyveno 
Waukegan, III. Kas norėtu apie kokius 
nors mirusio reikalus susižinoti teiksis 
rąpzyti ant adreso:

Jos Jaseliunas,
Box 180, Waukegan, III.

Reikalingas geras žuvininkas, specija- 
listas, kurs yra gerai aps1 pažines žvejo
nėje su vadėj u bei sinkine ant Nemuno 
ar Vileikos. Jei toks kame randasi, ma
lones alsiszaukti ant adreso:

A. Aliszevski, 
1034 8th sL, La Šalie, III.

(6-24)

Jaunas vaikinas, žinantis gerai laiva- 
kortini-bankava agentu bizni, valdan
tis auakaneziai l’.etuviszks, lenkiszks ir
rusiszka kalbas ir raute, pajiaszko užsi
ėmimo. Adresu:

Fr. Jųszkievioz,
402 E. 15 st., 1 floor. New York.

Ant pardavimo geru saliunu vietoje 
lietuviu apgyventoje, miestelyje arti 
Chicago*. Duižinoklte „Lietuvos” re
dakcijoj.

Ant pardavimo medinis namu su lo
tu. Namu ant dvieju pentru, apaezio- 
je groserne, virszuje gyvenimas. Parsi
duoda su visu bizniu, arkliu ir vežimu. 
Arti lietuviszkos bažnyczios. Preke 
63000. Duižinokite „Lietuvos” redak
cijoj.

Pigiai ant pardavimo labai gera bu- 
czefne lietuviu apgyventoje vietoje, biz
nis gerai iszdirbtu, gera proga lietuviui. 
Savininku turi būtinai iszvažiuoti in 
Lietuva. Atsiszaukite pu:

Joeeph Petrauska,
238 D. st. Cor. Silver, 8o. Boston, Mass.

(17-4)

Labai pigiai ant pardavimo saliunu 
lietuviszkoj apygardoj, su visoms Įtai
goms, biznis geras, priežastis pardavimo 
nuveiksią. Atsiszaukit po Nr. 3312 8. 
Halsted si. prieszais 33czia ui.

Pranuzu giminėms ir draugams, jog 
mes apleidžiame Ansonia, Conn ir iss- 
v«ž:uojsme ant tūlo laiko in vakarus ap
sigyventi. Musu adresu paseka „Lie
tuvos” redakcijoj*.

Valiuku ir Bteimyna.

Tariu didaii ištara 
laikrodžiu, taikrodo- 
llu, Sladu. munka- 
basku tnstrumantu. 
Itrašlu gromatom. 
poptaru. aarasktaiu. 
pauoteka, kapotis ir 
riaukiu vasartalu sp
rudulu. Maso pra 
kei pig*,a** kaip ki
tu, o tavoru tunu ik- 
vaiei aut pati rinki
mo. Parduodu ant 
risto* ir aat reikale 
rimo siu nosių ir la 
kitus mlaa'.ua. Ra- 
siykit* man, o gausi
te katalioga dykai.

Plauku Slinkimas.
Plkitsaooa, nedalys, prtetktaikiste plikimą* 

ir visas galvos odos figos tampa issgydyioa. At- 
auginimą plauku gvarantonjama Rodą dykai.

Drs. J. M. Hrundza
Soalp and Ha ir S p- maltai

Ne* York ABrooklyn, U. S. A.

Visai už dyka.
Kas prisius 35c. markėms aplaikys 13 

arkuszu gromatom* popieru su koper-
tais ir gaus dovanu lietuviuką knygele 
verta 15c. dainų ar kita kokia norės. 
Popietes su gražiais pas veikiai malt, 
dainelėms, paveikslais ir gražioms kviet- 
koms. Už 41 00 6 tusinai * Agentams 
duodu ant ju gera uždarbi. Adresuoki!:

V. Uknianii.
Station W. Box 14. Brooklyn, N. Y.

Liet u viszkie j ie Europos 
laikraszczifti.

Varpa* politikos, literatūros ir moks
lo mėnesinis laikrašti*. Metu (tre
ke..................................................Sl.SA

Ūkininkai) įautiszkai politiszkas mė
nesinis žmonių laikrasstis. Melu pre
ke........................................  7A centai

Abu laikraazcz:u isseina Tilžėje (Prū
su Lietuvoje) kas menuo viena karta.

Kiekvienas lietuvis, noria poli t isz kai 
apsiszvissli ir genaus suprasti Lietuvos 
reikalus ir savu pareigas, norta sekti Lie
tuvos visumenes gyvenimą, savo broliu 
darbus Lietuvoj ir ju kovas su caro val
džia bei jos bendrais už savo tiesas, ui 
geresne savo ateiti, — kiekvienas pami
nėtuose lai k raszcziuose atras daug nau-

WWgn-f.BiuTrimtiityirr.iiu
Kas norėtu parsisiųsdinti viena ar ant

ra laikraazti. arba ir abudu kartu, te pa
deda raižydamas Ir siusdamas pinigus 
toki adresą:

M. Stalinus Fabrikstr. 37 Tilsit,Oetpr.
Germany

Arba ir katra nors isz žemiau paduotųjų
M. J. Damijonaitis 3108 8. Halsted

Chicago, III.
N. Gendroilua 116 Bovren St.

So, Boston, Mass.

No.1905.
Baltos skarelės kieti 

drūti apdarai, grasąs 14- 
s[įausti HmargiBimaL auk
suoti tapą kraltaL .

PreH 5Oc

No.1906.
Baltos skarelės minkš

tai iškimšti apdarai, per a- 
bu galu bėga auksuotos 
juostos. Buksuotas kryžius 
ir ant nugaros parašas, 
auksuoti lapą kraštai, rau
dini kampai. Prek& 75e

Ne. 1907.
Baltos eeluloidos gra- 

šus apdarai, Išrodo kaip 
balčiausias sionistu kau
las. čysta, slidi, švllgantl;

te. Prekė........ 61.50

Pinigus siuskite ant adreso:
A.. OLSZEtVSKI 

98-A 33rd8t„

c. L. S. URMCH
734 8. Halsted st.. Chicsgu, III.

LietiiviszkaK Aklu Daktaras.
Gydo ir egzaminuoja silpnas ir sergan- 

czias akis ir pritaiko akjiliorius pagal 
akiu reikalą. Prekes pigesnes kaip ki
tu. Rodą dykai.

Naujos lietiivhzkos po- 
p i eros.

Su tauttazkais apskaitymais, kopertai 
su lietuviuką grytele, tinkamos kožnam 
lietuviui lataskus ranyti. 3 lūs. 30 c. 
Ant pažiūros prisiusiu guse tus. ui 10c. 
prisiųstų pinigais. Agentu reikalauju 
^isur. ‘

V. J. Petkon,
303 N. Main st., Brocktoe, Mass

Nauji Saliu n in inkai.
Sziuom i praneszame visiems savo 

draugams ir pažystamiems, kad mes at- 
pirkome saliuna nuo Jono Urbos, po nr. 
3324, ir dabar darome bizni. Pas mus 
yra dabar geriausias alus, seniausios 
arielkos ir geriausi cigarai. Todėl kvie- 
criame visu* atsilankyti ir naujus saliu- 
nininkus pamatyti.

Kai. Kodis balberys ir Jonas Cziapis,
3324 8. Halsted st. Chicago, Iii.

kas ir kr ietkelė šaltais ir ki
tokiu P*rvą ta paltais, rda- 
dini kampai. lapą kraštai 
begotai auksinti, su viena

Silpni Vyrai.
Visiems reikalaujantiems daktariškos pagal

bos pasiunsiu garsaus daktaro receptą dykai. 
Ne C. 0. D.,ne apgavingus gydymo sampeitus. 
Perskaityk tf apgarsinimą.

šis yra parašytas dėl vyrą, turinčią sugriauta 
sistemą per išdykumą savo jauną diiną. Klau^yE 
mano rodos. Perstok gydęsis su "sempelinėmis” 
gyduolėms, elektriškais diržais, ‘*speetalMkoui»‘' 
patentuotoms gyduolėms ir kitokiomis apgavys
tėmis. Diržas negali tevps išgydyti, o nuolatinis 
gėrymss ar valgymas visokią mediciną sugadins 
tau vidurius, užnuodys tavo sistema telp, kad liga 
stosis neišgydoma.

Keletą metą aš kentėjau Ilga jaunistės klaidą: 
oavsu nerviškas, turėjau naktinius nubėgiinus, 
variooce^.stoką vyriškumo, silpną potuieų,stoką 
gyvumo, ambi<-iios ir drąsos, jaučia u sunkenybe, 
sumažėjimą lytišką dalių ir tt. Mėginau gydvtts 
visk uotu kas tik ką rodyjb, bet vieton geryn, sveb 
kata ėjo blogyn. Ant galo buvau priverstas kėliau 
tl į Europa ir klausti rodos geresnio daktaro, ku
rta mane ir pagydė. Receptus to ganant daktaro, 
kariais *š pasigydžiau turiu ir šiądien savo ran
kose, nes žinai kaip tai sunku buvo pasigydyti, 
todėl aš pasiryžau ir kitus pagelbėti tokioms li
goms sergančius. Kas pas manę atsišauks per laiš
ką. aš kožnatn pasiunsiu dykai kopiją to ganaus 
recepto uždarytoje gromatoje drauge sa reikalin
gais pamokinimais kaip gydytis. Receptas busps- 
raėytas teip aiškiai, kad tmgal jį kiekvienas ge
resnis aptiekorius gyiluoles sutaisys. Paklausyk 
mano rudo*, o parastai kad visiškai išsigydysi.

Nepataikyk manės už tokį šarlataną kaip kad 
tie, ką siūlo gydymą dykai, diržus dykai, rodą* 
dykai kaipo meškerę aut sugavimo fuvią — kad 
paskui iš ją pinigus viiioH už netikusias ir pavo
jingas medicinas skinsbmiasC.O.D. Aš nieko ne
siunčia C.O.D. neturiu nieko parduoti; vardą gi 
tavo užtaikysią slaptoje. Jeign mane atrasi netei
singu. turi tiesą štame pačiame laikraštyje apgar
sinti mane apgaviku. Už mano klapats.'aš papra
šysią tik SOe tada, kada išsigydysi. Daugiau nieko 
nereikalauju ir neprašau kad man slunstum pini
gus pirmiau pakol visiškai neišsigydysi Rašyk 
man šiądien, nes gal šis apgarsinimas kitu syk 
jau nebus šiame laikraštyje.

Atmink kad ta gauni receptą ir visus reikalin
gas pamokinimus dykai ir nereikalauji nieko mo
kėti pakol visiškai neišsigydai, ‘vda užmokėsi 
man ton. Adresuok;
C. B**tston, P.H.Bcz 655, CHICAGO, ILL.

Asz esu seniausias specijallstas Jiksfol nuola
tiniam gydyme vyriuku Ir uzsenejusiu Ilgu.
Asz iazgydau nuodugniai kraujo už- 

nuodyjima, reumatizmą, užsenejusias 
paslaptingas ligas ir ligas paeinanezias 
nuo žagimo save ir iszdykumo; gelyma 
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvos, 
skaudejima po krutinę, sąnariu, nugarot 
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta plakimu 
szirdies, užyma ausvse ir galvoje, dre- 
bejima kraujo, pamelinavusius paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple- 
mas ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, indu busiąs akis, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo. negalejima miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skuros, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai pailstantis, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkoa da 
lys yra nusiipneje jog negali atsakaneze* 
atlikti vyro pnderyscziu ir neturi vai
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, tai 
ateik ar raszyk pas mane o asz auosiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiszlapinimas lovoje bemiegant yra 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne- 
įieszko pagelbos tikėdami jog negalima 
iszsigydyti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu iazgydyma trumpam laike.

KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuvi&zka knyga apraszanczia vi
sas vyriszkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo j u apsisaugoti ir iszsigydytL
n* D M Dnęc 175 S. Clark St„ kerte 1/1. D. III. Monroe. Chicago. Iii.

Oflssi sudaryta, kasdien nuo 9 iki 4. Panedelio, 
fterados. Petuyczlot Ir Rubato* vakarais nuo 6 ;ėC 
iki A Nedellom nuo 10 Iki 1.

Uiypitanl. Pa. Kotu 1Ž. 1W4 m

Brangu, Profrtoriau C.'olhiu:—

Al skaUsu sau už laimę matyt ju» Tanią 
laikraščiuos Jausdamasi srrjančiu jau il<ą 
taiką nuo silpnybės keprną te inkstą Ir slogą 
skilTto, ai apturėjau ttelt d»u< pakagTlaimo 
nuo raistą, kurte man būro siąstk kad aš 
dabar labai linksmas ausląstl jums savo pas- 
TVilulą. apgarsinkite JĮ tuuost laikraščiuose, 
ktaut jusą vaisliniakiškas gabumas te malo
nus pns>rl<uuas tu sergančiais salėtą būti ži
nomu kuo plačiausiai.

Su pilnu užsitikėjimu. tikšklle man. Jusą 
tikras tarnas ir draugas.

U Pusdeėrts.

KASDIEN 
asz gaunu naujus laiszkus 

nuo ligoniu, kurie yra 
davadu nesuvylian-

Paveikslas nanjo Popiežiaus PllSZO X.
miera 18x24 coliu.

MAHJA

723 W. I8th Street.
Nuo 8loa iki 10to* ryto, 
ano 7-lo* Iki* vaL rakare.

g NtdaUosM tiktai nao S-toa iki tatai ręlo

czios pasekmes 
mano vaistu.

Ne* York. Koto 7. 1Ž04 m.
Maii<> brangus daktare . - -

Siunčiu jums liądu-u saro pavrikilą ir 
msldtiu Jus pagarsiu u jj draugą su mano laiš
ku 1*1 Segusi 4augel{ metą ano pasldidialmo 
h*penM blogu štebčkojimo te abalno nervi*u- 
m<> drauge su moteriškoms ligotus, aš išgirdau 
apie Jusą vardą te Tartoj,* jusą raistus te sa
kiau jusą rudą su ta Išeiga, kad po kelią saa- 
vatčią aš burau pilnai išgydyta nw Tisą mano 
anaTalkią

Al siunčiu jums širdingiausią padėksronę 
aS šitą atliuoaarlasą nuo rteą manu kančią, te 
Mdiju visoms malrrinu kurta* yra saegaačtas 
pašte*lai. kreipti* prie jus. ne* aš tikrai tikiu, 
kad jo* joms papslbšaite.

Jusą dškinga peeteatė,

M ra. M. CasBįaalak.
SBTKirdav*.. N.T.

StesbearUte. Ohto. K oro t d t«Mm. 
Guodotina* Prufnortaa: —

|-r»e* Tanojimą Jotą puikiąją Tautą. U ilgu* 
metu, jaugiau *u kuiną atmaina oro dideliu, reu 
mat tek u. skausmu, kuanojr daly)* kūno, ypatta- 
tal skaudėjimą arrklš* te sksuamu* rankos* te pa
čiuos*. Kor* aš turi)** daugeli daktarą. *š š)m 
blogyn te labai sulaibš>a, sustlpaė>u te nete
kau t laiškai talgurao-

Pu paėmimui Jusą Tautą aš nekuoanrt ttar po 
to nejaučia* jokio skausmo te neturėjau jukto 
kito n*sma<uiii>> ar n*.T*ikato», kurią aš iškrntė- 
tptfaus Aš ošiu tTlrtoa. įgijau Su starą te jau

nai pilusi STOlkU.
M*ld*ia priimti mano padėkam? u* sugrąkl 

almą msa *r*ikato* sa bstu nsadtetalško gabumu 
ir jusą Boaulyginamais Tstotata Aš pasiunčiu ju 
sala saro pa**i*alą šiądtan. karĮ jus galit* pagar
sinti dranga sa šituo laišku ir TisuMsrt skaityki 
te reauę tarp* saro dėkingą parimtą H Putina*.

Yra labai gražus pa 
veikslas, ant kurio ma
tosi naujas popiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti 
vidutiniai rauduui, o 
abruzo dugnas tamsiai 
žalias. . Mea (įsakytai 
gražus paveikslas.

PREKE 50 c«ntq.
Gaunamas ..Lietuvos’ 
redakcijoj. Adresas.

A. 0UEVSK18,
924 33rd|8tr., 

Chicago, III.

DOWIATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno ffub. Hzauliu pavieto.

Teleionaa: .Morgan 1882. 
Telefoncot galima isz kiekvieno* 

aptieko*.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve.
nytineiu* Draugystėm* tatdirba:-

darbas butą prideraneziai atliktas ir tuom suazelpti aavo taatetę, paveskite ji tikrai 
l>etuwaitiai,

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

taa, K u kardas, Zcakleliua, 
Kepures ir dėl Marszalku

Visokį darbą at- 
in laiką.

Norėdamos guodotinna Dr-tęs.

Paslaptis D-ro Colllins'o gydymo ligų pa
sekmės yra tame, kad po nuosekliam tyrinėjimui 
lisų privatiškai ir ligonbučiuose JIS IŠRADO 
GYDUOLES, kurios ne tik išgydo sergančius or
ganus, bet teipgi veikia ant visos nerviškos siste
mos,sustiprindamos ją ir priduodamo* kunui stip
rumą atstovėti užpuolimui ligos ateitėje.

Neapgaudinėk savęs. — Neapkrauk savo 
pajiegos ir nelauk kol liga tavę visiškai su
naikins. Kiekvienas iš svarbiųjų organų kūno y- 
ra lyginai kaip žiedas retėžyje gyvasties. Jei yra 
silpnumas širdies ar plaučių, kepenų ar inkstų, tai 
būna silpnas žiedas retėžyje gyvasties, kun* bile 
valandą gali nutrukti.

Sunku butų nusverti gerumu kokį D-ro 
Collins o vaistai yra padarę, ar apšti laimės, 
kurią yra suteikę Amerikos namams bėgyje 
12 metu nuo pirmutinio padavimo jų žmonėm* ir 
apreiškimo jiems, kad įie apsigins ir išsigydis nuo 
daugelio ligų, kurios gresia gyvastims tėvų ir vai- 
ufirnin lira* Kimn*'rrsaupsar -■ , 4.

dį ne tik nuo žmonių, bet ir nuo daktarų, vaistini- 
ktškų moksiaimų, kollegijų ir mediciniško svieto 
abeinai.

Prof. Collins darodė be mažiausios paabejonės 
—kad jo ŠALČIO GYDUOLES išgydo slogas 
Šviežias ar biaunai įsisenėjusias ir apsaugoja nuo 
Pneumonijos, Bronchais, Inflnenzos, Kataro ir 
net daug pavojingesnių ligų.

Jo Reumatizmo Gyduolės— yra tikras vais
tas nuo visokių formų reumatizmo, paprastai išva
rantis skausmą į ISadynų.

Jo Inkstu Gyduolės— yra išgydę daugybę 
sergalmgų inkstų ir prašalinę dauginus kartų Bnght- 
ligę negu kokia nors kita žinoma gyduolė.

Kepenų Ir Kraujo Gyduolė— daro stebu
klu* taisyme žmonių ir užlaiko juo* liuosais nuo 
Skaudėjimo pilvo. Kietų vidurių, Odos išbėrimų, 
Galvoskaudžių ir tt.

Jo Kosulio Gyduolė— sustabdys kosulį ir su
laikys jį nuo įsigėrimo į bronchinius takus ir plau
čius daug tikriau* negu koks kita* išradimas.

. ičsu4^«toJ L1H l«neteisi  vr, T.-m naijb
kų. Kožnas pažadėjitna* duotai* penas buvo tl/lk jb žaTYlftf?“”'' y-—- >--■
kytas, ant kiek tas yra žmogau* galybėje, ir M- mingi gydyme ligų, teip nepavojingi, tikri išeigose, 
dien D-ro Collins’o vaistai yra pripažinti už pavys- kaip ir tie, kurie augščiaus minėti.

PROF. E. C. COLLINS. N*w York Medical Institute. 1*0 West 34th St, NEW YORK.

Puiki Lietoiisiki Bilbeme. Ubo lOTi-spudiia lotbji tik 10c.

15A!Metropolitaii av. ant kampo 
Bcrry Hruvklyn, N. Y.

Jmus Siuukis Ir Vincas Simuiviczia
Puikei plaukus kerpa ir lengvai barz-

tune** valai- <tal larąsiktaiiBo pi 
banda neretai* a«aat. arba aoįrr., 
sprialao !!<•• inTspIsaStat. n-i eai 
CUSLlSTSlS

J. M. B. ( beni, Co.

Nei $1 Nereikia Mokėti iki Iszgydymui

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garsus Diediškas užžiurištojas, užbaigas vokiškus ir amerikoniškus Universite

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

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

Limpančios ligos, kaipo kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas vargios ravelio, uždegi
mas pūslės, sutinimas lytiški) dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme gydymų virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai patirsi greitų paleng
vinimų, bet visiškų išgydymų.

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

Gyduoles Dykai Iki Iszgyjlmul.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III.
Mas užgestom* v!m« kenčiančiu t nuo užzlzenėlutią Ilgą, nuo kurią negalėįo iitigyžytf, ztziiaukti j mūzą gydynyčią Ir pamč- 

, gyti mūzą NAUJA BUDA, kurta yra laikoma* už nokiaidingą.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedėliotn* Ir iventadieniata nuo 10 tik Iki 12.
RODĄ DYKAI!

DOVANAI VISIEM
.u^i^^^^.SERGANT1EM 

kol nebus isz6YDni<
Garsus Elektros DIRŽAS

ELEKTRA Y R Pi GYVASTIS! Vienu veistų neužtenka, 
nes organizmą lig* nusilpai na, ir vsiftai negali sugrąžinti tos psjiegos, ku
rio* ji* neteko per chronišką arbe sunkią ligą, štai delko daugeli* žmonių 
vartoj* vsisum per ilgu* metus be jokio* naudos.o kiti išgydyti tik vaistais, 
kada jau tiki kad yra visiškai sveiki, urnai atkrinta į senąją ligą prie men
kiausia* progos.

ELEKTRIŠKAI - VAI8TIŠKA8 GYDYMAS («u elektra ir vaistai*) yra 
vienatini* gydymu kurni išgydo be abejone* į galimai trumpiausią 
laiką VISAS UŽSISENEJUsIaS IR NAUJAS LIGAS. Parodymui, kad 
teip yra. mes VISIEMS sergantiem*, kurie Uk pa* mus ataišaukia, siunčia
me DOVANAI, kol jie pasveiks, savo garsų elektrišką diržą GIANT.

Koaulya, silpnumas, reumatizmas. Silpnumu vidurių, dusuly*. Ii 
kepenų, plaučių, pūslė* ir Širdies, nečystumu kraujo, nerviško* 
j—IPjjyną*, nevaisBunuBNą uždegimai. karšthgė*, *linkimu piaul

:os mėneain*' 47 ”rhea skBuduliB) Binlit
Lt VIS TIEK KOKIA LIGA NEBEBŪTŲ, ateik ir tegul tave peržiūri 
mų* specijalistai, arba jei esi toli, parašyk gerai išaiškindama*savo ligą.

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

MES GVARANTUOJAME KAD IŠGYDYSIME.
PRIĖMIMO ratartaet kasdien nne II iki 1, Sebatemta am 10 iki L

D-ras A. H. Bauer
Baisea mokslą 

Kumpoj ir Anvert-

Pon rr Ilouse
Chicago. 1IU.

F.PBradchulis
Attoruej and Counselor ut Lav.

Chamber of Commerce Bldg- Room 709 
8. E. Corner LaSalle A Washington st* 

CHICAGO, ILL.
Telephooe Main 3642

Wienl n telis lietu wy* advokatas, baigę* 
mokslą juruprudenciįosction Amerikoj 
Weda provas kaip civUiaskas teip ir 
kriminalitskas visuose suduos*.
Ree. 3112 S. Halsted arti 31 mos.

arti 31-mos ui. Tel. Root 74.

Lietuvlszka Bunka
(Uždėta 1888 mote.)

Siuncziatn pinigus jrreitsi ir saugiai in 
viaa* dalis svieto. Parduodame Laiva
kortes ant greieziausiu laivu. Paežio 
Sta. No. 8.

8. Mack.
212 First 8u, Elizabeth, N. J

LietDviszkai-Ruska Aptieks.
257 Hanover at. 257

Boston, Mass.
Turime pilnai aptiekoriszku tavoru 

kaip krajevu teip ir užrubežiniu. Ap- 
tiokoje visados randasi daktaras, kurs 
duoda rodą vtaokiase ligose be jokio* 
mokesties.

Ra ulai kurtu

labai iszlroszk**, o 
pas ji galima atsi- 
vedyti, nes jis turi

” varaka siu, gardžia 
rusk* ocztazczena

Egafxm**’ atrlelkm. cigarus net
isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su ta mist* kalbėti negaliu. Lik 
sveikas turiu skubinti*. Prie to ji* turi 
puikia sale dėl veeeliu ir milingu ir pa- 

Aclsuso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalbėti angį sskai. Ateikite pas mi
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kilu miestu galite gauti pas mace 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
(1321 AutMira av., Chicago, IU.

(Tarpe 33-ios ui. ir 33-ioPl.) 
Telephooss Root 21.

J. Petroshius
168 W. 18th «v, Chicago, Dl.

Atidarė Nauja Lietuvlar.ka Ayen- 
tura Szhkorcziu ir siuntimo pi
nigu.

Teipgi knygų ir raaztiazku tavoru 
sztora.

Visu* lietuvius reikalaujancaiua azif- 
koreziu ar norinezius pinigus siusti už- 
kvieczia atsilankyti ir pasikalbėti

Joiihn Petroshhis.

Ar nori būt sveikas'

ą Bened. Boceiiciiaus
Saliuna,

207 E. Centre st., . Shenandosh, Pa.
Kur rasite geriausia Alų, Degtine, Ci- 

ętrus ir visokius maissytus gėry mus. 
en gražisuąiai su tavim apeie's.

Dr.O.G.Heine
DENT1STAS.

0

S
ARMONIKAS Ir LAIKRODĖLIUS parduodam J 

ui numažintą prekę, dėl kito laikraUio skaity-; 
tojų. Buk atsargus pirgdamas laikrodėlį nuo 
svetimtaučią. Lietuviai pas savą!

Jeigu dar neturi mano kataliogo, tai 
raiykėendien prisupdamas savo adresą 
ir už 2 et. markę, o męs prisiusime gra
žų Uetuvičky armonikų katsliog* dy
kai, kuriame raaite visokių muzikahikų 
instrumentų ir 1 s ik rodei i ų prekę*, i

Adresuokite teip:
M. JT. DAMIJONAITIS

3106 So. Halsted SL, CHICAGO, ILL j

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

Gyvenimas viriui Aptiekęs. 

CHICAGO, ILL.

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