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kare Maskolijos su Japo
nija

Pereitą sanvaitę maskoliai 
turėjo progą pirmą sykį šioje 
karėje pasidžiaugti. Mat 
Aleksiejev atsiuntė į Peter
burgu telegramą, buk japo
niečiai bandė per šturmą nuo 
aausžemio veržti Port Arthu- 
rą, bet per neatsargumą užė
jo ant maskolių parengtų mi
nų.- Maskoliai minas padegė 
ir jų expliozijos daug japo
niečių likosi užmuštų: pa
skui buk maskoliai ant visos 
linijos numušė jaĮoniečių už
puolimą, vijo juos gana toli. 
Tame mušyj buk japoniečiai 
nužudė 30000 savo kareivių, 
maskolių gi nuotrotos neperė
jo 2500 kareivių. Aleksie
jev vienog. pridūrė, kad ta ži
nia paeina iš japoniško šalti
nio. Taigi žinia iš syk rodė
si nužvelgtina, atsiųsta tyčia 
ant nuraminimo nekantrių 
minių, o iš tikro jos galėjo 
kantrybę nužudyti, kadangi 
šioje karėj iki šiol svarbe
sniais darbais maskoliški va- 

, dovai neturėjo progos pasi
girti, jie nieko svarbaus ne
nuveikė; girtiesi vien smū
giais, gautais nuo ja{>oniečių 
juk neparanku. Todėl tai 
Aleksiejev atsiuntė Į Peter
burgą pasemtą iš japoniško 
šaltinio žinią apie teip dide
les japoniečių nuotrotas ir a- 

» pie numosimą jų užpuolimo 
ant Port Arthuro, ko iš tikro 

& Wtb. * ■ --------
Nėra žinia ta iš syk rodėsi 

neteisinga (maskoliškas vado
vas juk nereikalauja semti ži
nias nuo priešų, kadangi pats 
juk turi žinoti iš geresnio šal
tinio, kas kur atsitinka; bent

• turi žinoti), bet maskoliai į- 
tiki greičiau už kitus Į viso-

• kius stebuklus; dėl žinios apie 
dideles nuotrotas japoniečių, 
Peterburgo gyventojai per 
dvi dieni linksminosi ir gir
tuokliavo iš džiaugsmo, nors 
kariu menės štabas nepatvirti
no žinios apie didelius mū
šius aplink Port Arthurą ir 
japoniečiai, matyt, turėdami 
iš to naudą, nesiskubino už
ginti. Kadangi karės ministe 
rija ilgai nepatvirtino Alek- 
siejevo telegramo, tai ir Pe- 
tėrburge atsirado aliejojanti 
apie jo teisingumą, tik savo 
abejojimo ilgai nedryso iš
reikšti. Visi juk žino, kaip 
pavojinga yra netikėti Į tą, į

• ką tiki tamsios minios, ką jos 
laiko už teisybę; tą žino ir 
lietuviai. Spaugai tikinti 
Aleksiejevo telegramui pra
dėjo mušti ant ulyčių ištaru
sius abejojimą. Atėjo vie- 
nog laikas, kad ir spaugai ti
kinčių sapnai turėjo išsiblaš
kyti. Randas negalėjo pa 
tvirtinti to telegramo, kadan
gi jame buvo melas, o tuom 
tarpu esanti ant karės lauko 
svetimų laikraščių koresĮion- 
dentai atsiuntė žinias, kad 
minėto Aleksiejevo telegra- 
me mūšio visai nebuvo. Pa
skalą tą buk japoniečiai tyčia 
paleido, norėdami padrąsinti 
Kuropatkiną, kuris sulaukė 
pastiprinimo, žengti į pietus. 
Ant padrąsinimo jo ir toliau 
nužengusios japoniškos kariu- 
menės dalys sugrįžo atgal, 
lyg patvirtindamos nepasise
kimą po Port Arthuru.

Mat japoniečiams reikėjo, 
kad Kuropatkin žengtų į 
pietus,kadangi, paslėpta nuo 
maskolių gerai, viena japoniš
ka armija Korėjos ištraukė 
Mugdeno link, apie ką ma
skoliai nežinojo ir stengėsi 
užimti maskoliams pasitrau
kimo kelią. Kada maskoliai 
Peterburge džiaugėsi ir gir

tuokliavo dėl neva didelio 
pergalėjimo jaįtoniečių po 
Port Arthuru, tojė, paslėpta 
nuo maskolių akių, japoniška 
armija iš Korėjos Įierėjo į 
Mandžuriją ir užėmė perėji
mus ir užpakalį Kuropatki- 
nui, perkirto jo susinešimus 
ir nuo šiaurių.

Dabar iš Mugdeno atėjo 
telegramai į Sinmintin ir tai, 
kaip sako, iš šaltinio, kuris 
iki šiol pasirodė teisingu, jog 
maskoliška kariumęnė į pie
tus nuo Liaojang yra labai 
sunkiame padėjime. Kuro
patkin dabar iš visų pusiu 
atistotas japoniečių ir jie stu
mia maskolius aut Hait- 
shong. Skaitlinga gana ja- 
ltoniškos kariumenėsdalis at
sirado po Antpingu, ant ke
lio nuo Liaojang į Foengh- 
wangtshoeng. Maskoliai 
bandė išvyti jajioniečius iš 
jų sudrutintų stovyklų, bet 
bandymus tuos japoniečiai 
numušė, maskoliai prie to 
daug kareivių nužudė. Ja
poniečių nuotrotos buvo 
daug mažesnės.

Jeigu vienog Kuropatkin 
ir ištikro butų apstotas, tai 
tas dar nereiškia, kad jis tu 
retų pasiduoti, bet reiškia, 
kad jis negalės išvengti dide
lio mūšio, į kokį jį japonie
čiai stengiasi Įtraukti; mušia 
toks turi atsitikti neužilgio, 
kadangi apstotiems ant lauko 
maskoliams pritruks maisto 
ir ant išliuosavimo kariume
nės iš sunkaus padėjimo, 
Kuropatkin turės stoti į m u- 
šį su japoniečiais. Turės i>er 
juos prasimušti. Rodosi ja
poniečių pajiegos ne teip di
delės, kad galėtų sulaikyti 
maskolius, bet prasimušdami, 
jie nemažai kareivių nužu
dys, kadangi, kaip visi nu
mano, besistengiantis ištruk 
ti, daugiau žudo savo žmonių 
negu besistengiantis neišlei
sti. Stumdamas į vieną vie
tą visus savo kareivius, Ku
ropatkin gali prasimušti nors 
ir su didelėms nuotrotoms; 
gal atsieiti palikti didesnę 
dalį kanuolių ir amunicijos 
vežimų.

Naujų žinių apie mūšius 
aplinkinėse Port Arthuro nė
ra. Japoniškas randas tik 
dabar pagarsino, jog 10 d. 
liepos. Jtaigi tą dieną, kada 
pagal Aleksiejevo telegramą, 
japoniečiai turėjo nužudyt 
30000 savo kareivių, nė jokio 
mūšio nebuvo. Dabar čia 
japoniečiai sugabeno sunkias 
kanuoles ir didesnę dalį jų 
pastatė tokiose vietose, nuo 
kurių šūviai pasiekia jau ne
turinčias teip toli siekiančių 
kanuolių maskolių stovyklas 
ir apginančius miestą fortus. 
Kaip užtikrina japoniškas 
randas, ant veržimo miesto 
rengiama, kas reikia ir verži
mas neužilgio prasidės.

Japoniečiai pakvietė Chinų 
randą paimti į savo rankas 
Mandžurijoj administraciją 
ir dabojimą tvarkos. Tokiu 
budu pasiliuosuotų dabar da
bojanti tvarką japoniški ka
reiviai. Organizuoja japo
niečiai ir Korėjos kariumenę 
ir kaip sako, suorganizavo 
jau 10000 pusėtinų kareivių, 
kurie, po vadovyste japoniš
kų oficierų, karėje padeda 
japoniečiams. Suorganizavo 
japoniečiai ir Mandžurijos 
chunchuzus, kuriuos masko
liai vadina plėšikais, o išti
kto jie yra tik pasikėlusiais 
prieš maskolius Mandžurijos 
chiniečiais. Tie tvirčiau su
organizuoti ir gavę nuo japo
niečių geresnius ginklus 
chunchuzai karėj padeda ja
poniečiams: naikina geležin
kelį, griauja tiltus, sunkina 
maskoliams privežimą maisto,

1 užpuldinėdami ant maskoliš
kų transportų.

Prigavingu budu iš Juodų
jų jūrių per Dardaneliiis su 
kanuolėms išplaukė keli ma
skoliški teip vadinamos huos- 
norių laivyne* laivai; perlei
sti i>er Dardanelius kaipo pre
kijų laivai, išvilko iš pakavo
nių kanuoles ir jiersikeitė į 
kariškus kreiserius. Tie per 

i prigavystę išėję iš Juodųjų 
jūrių maskoliški laivai, nu
plaukę ant Raudonųjų jūrių, 
ten tikrai maskoliškai, arba, 
geriau sakant, kiauliškai pra
dėjo elgtiesi: jie sulaikė ker 
lis angliškus garlaivius, tei- 
posgi gabenantį į rytus pačtą 
Breinos Lloydo garlaivį, atė
mė paskirtus į Japoniją pačto 
siuntinius ir tai privatiškus. i 
Tuom tarpu, pagal terptau- 
tiškas tiesas, aparto siuntiniai 
ir tavorai neutrališkų kraštų 
net kares laike negal būt 
konfiskuojami. Taigi ma 
skobai sulaužė čia terpta oriš
ka* tiesas. < Tas begėdiška* 
maskolių pasielgimas suerzi
no labai Anglijos ir Vokieti
jos žmonis. Žmonės reika
lauja, kad randai pareikalau
tų nuo Maskolijos netik išsi- 
teisinimo ir |ierprašymo, bet 
dar atlyginimo laivų savinin 
kams už bereikalingą, sulai
kymą. Ui kiaulišką pasiel
gimą oficierų, nepažįstančių
terptautiškų tiesų, ar tyčiai 
jas laužančių, atsieis Maakoli-Į
jai rinkti vaisius. Dėl lau
žymo terptautiškų tiesų užsi
trauks piktumą net sau pri- 
lankių kraštų. Prie tokių 
kraštų prigulėjo. Vokietija, 
arba bent jos randas. Ką
mat Dievas nori nubausti.
tam protą atima. Savo kiau
liškais darbais jau Maskolija 
užsitraukė išjuokimą ir neuž
kantą visų doriau manančių 
žmonių. Dėl begėdiško elgi
mosi caro tarnų. Maskolija 
gali nustoti visų draugų, net 
Prancūzijoj Maskolija randa 
vis mažiau pritarėjų, o be 
pritarimo žmonių ir randas 
nedrysta Maskolijai j»adėti.

Kad sulaikyti Chinus nuo 
prisidėjimo prie karės Jajio- 
nijos pusėj, Prancūzija parei
kalavo nuo Chinų greito su
valdymo maištų provincijoj 
Kwangsi; kitaip Prancūzija 
pažadėjo atsiųsti savo kariu
menę. kuri padarys galą maiš
tams Chinų provincijoj ir, ži- 

' noma, jau iš jos geru nepasi
trauks.

17 d. liepos jenerolas Kel- 
ler stengėsi * išstumti japo- 
niečius iš Maotien terpkalnės. 
bet jo užpuolimą ja|>oniečiai 
numušė. Kuropatkin prane-1 
šė į Peterburgą, jog prie to 
užpuolimo maskoliai nužudė 
11)00 kareivių. Taigi reikia 
manyti, kad iš tikro masko
lių nuotrotos buvo didesnės, 
kadangi paprastai maskoliai 
stengiasi jas mažinti.

Maskoliški jenerolai apsun
kino pasikrutinimus svetimų 
laikraščių korespondentų. 
Nuo dabar jie gali keliauti 
tik instrukcijose nurodytais 
keliais. Vieno Berlyno laik
raščio korespondentą buvo su
areštavę ir etapais norėjo ga
benti į Peterburgą, bet ant 
smarkaus jo protesto, turėjo 
paleisti.

dėti. gaudydamos ypatus per- j 
žengusias Maskolijos tiesas; 
gaudo jas-užtai, kas Prusno
se yra daleista. Maskoliškas 
konsolių* Karaliaučiuje iš
vertė tuos raštus ir ant jo 
vertimo pasirėmęs. Prūsų ran
das pradėjo provą prieš acci- 
alistus. Sude vienog paeito* i 
dė. kad vertimas padarytas 
negerai, konsulius .tuo* raš
tus padarė bjauresniais, negu 
jie ištikro yra ir ant to su 
pikta valia padaryto pabiau- 
rinimo Prūsų ramias ir užve- | 
dė provą. Kada socialistų 
advokatas Liebknecht sųde 
pareikalavo parodymo Vokie
tijos kancleriai!* privestą ne
va iš tų raštų ištrauktų cita
tų, nė siidas, nė esantis sude 
konsulius, tų žodžių parodyti 
negalėjo, kadangi suimtuose 
raštuose tokių išsitarimų vi
sai nėra. Advokatas išreiškė 
pasistebėjimą, kad Prūsų val
džios aut tyčia falšuotų verti
mų užveda provas prieš uie- 
kuom prieš krašto tiesas ue 
nusidėjusiu* savo ukėsus ir 
tai tik ant reikalavimo fal- 
šųojančių caro konsolių. Hu
das vienog uždraudė advoka
tui kalbėti toliau ir dagi per
prašė suklastavu-*! raštus ma
skolišką konsolių.

Daugiau sa visto vystės ii r 
mažiau nusižeminimo prl- 
Maskoliją rodo randas sueiti 
šosio* su Maskolija I’ranųu- 
zijoe. Ant Maskolijos reika 
lavimo Prancūzijoj likosi Mti-, 
areštuoti du maskoliški reto- 
iiucijonieriai ir maskolių.* 
pasiuntinys pareikalavo iš
davimo suareštuotų. Pran
cūzijos randas vienog į si rei
kalavo darodymo baisių jų nu 
sidėjimų; kadangi vienog 
maskoliškas rankas tokių da- 
vadų pristatyti negalėjo, 
Prancūzija ne tik atsisakė iš
duoti suareštuotus, bet Juos 
paleido, neuždraudė jiems 
ant toliau gyventi Prancūzi
joj. Prancūzijos ramias pa
rodė šitame 'atsitikime daug 
daugiau žmoniškumo ir savi- 
stovystėsuž Prūsų randą.

Vidurinė Ązijn
Kadangi Tibeto randas at

sisakė nuo tarybų su įsiver
žusiai* anglijonais ir užpuolė 
vėl ant jų stovyklų, tai an
gliškos exj>edieijos viršinin
kui neliko nieko daugiau, 
kaip traukti toliau ant Lhas- 
sos, Tibeto sostą pi lės. Ka
dangi mūšiuose anglijonai 
sumuša prastai apginkluotus 
tibetonus. tai jie dabar grie
biasi kitokio pasipriešinimo 
budo: jie degina pievas, kad 
anglijonų arkliams ant kelio 
nebūtų nė jokio pašaro.

Vokietija.
Kaip paminėta trumpai ži

niose iš Prūsų Lietuvos, Ka
raliaučiuje prasidėjo prova 
socialistų, apskųstų už siun
tinėjimą į Maskoliją uždrau
stų maskoliškoj kalboj raštų. 
Provą prieš socialistus Prūsų 
valdžios pradėjo ant reikala
vimo Maskolijos rando. Tai
gi Prūsų valdžios parodė, 
kad stengiasi Maskolijai pa

Isz Lietuvos.
—o— 

Iš Vilniaus.
Ruimuose Vilniaus tech

niškos mokyklos likosi pa
rengta paroda . pliauų ir iš- 
dirbimų minėtos mokyklos 
mokintinių.

Terp atėjusių ant atlaidų į 
Kalvariją pelegrimų, viena 
moteriškė, Sietienė, iš kaimo 
Jaaenovo, Suvalkų gub., ne
tikėtai gavo proto sumaišy
mą. Reikėjo ją gabenti į 
bepročių dalį prie Sv. Jokū
bo ligonbučio.

Apsirgimai visokiomis lim
pančioms ligoms Vilniuje pa
skutiniuose laikuose pasidau
gino. Per laiką nuo 21-28 
d. berželio apsirgimų buvo 
72: šlakuotoms šiltinėms ap
sirgo 7, pilvinėms 2, kito
kioms 1, rauplėms 1, tymais 
50, difteritu 7, kraujinėms 
2. Taigi smarkiausiai mie
ste siaučianti liga yra tymai.

Vilniuje, muzikos kursai 
parengti vietinės muzikališ-j 
kos draugystės likosi perdirb
ti į vidutinę muzikos moky
klą. Baigę - mokyklą, turės 
tokias jau tiesas kaip ir bai-i 
gę gimnaziją. Mokslas truk 
sis joje 4-5 metų. Amžis* 
norinčių į mokyklą pastoti 
neapru bežinotas.

Vilniaus jeneral gul>ernato 
riaus kanceliarija pagarsino, 
Jog priima aut pasiskaitymo' 
kareiviams išsiųstiems Į karę, 
aukas knygoms. Knygos 
busiančios nusiųstos į vietą 
ir aukos bus su padrkavone 
priimtos. Kasžin. ar priims 
ir lietuviškas knygasf Kan
celiarija jeneral guliernato- 
riaus sako, kad priims kny
gas lygiai Maskolijoj, kaip ir 
užrubežiuose išleistas. Kas 
nori, gali bandyti siųsti. Juk 
maskoliškoj kariumenej ant 
karės lauko yra nemažai ir 
lietuvių kareivių.

Prasidėjus karei visokį dar 
bai ir pramonė ir Lietuvoj 
apsistojo ir f>er tai daug dar
bininkų, neturėdami uždar 
bio, baisų kenčia vargą. Tą 
geriausiai matyt ant esančios 
Vilniuje žydų išrengtos be
turčiams pigios valginyčios: 
tojė valginyčia šįmet gegužio 
mėnesyj išdavė aut 2000 pie
tų daugiau negu balandžio 
mėnesyj, o ant 3000 daugiau 
negu gegužio mėnesyj j>erei- 
tų metų.^

Vilniuje, teip kaip tai yra 
dideliuose miestuose vakari
nėj Europoj, bus parengta 
darbo beržė, kuri rupįs darbą 
jo reikalaujantiems darbinin
kams. Beržė ta tilps ruimuo
se buvusio franciškonų kilo- 
štoriaus.

Ateinančiuose mokslo me
tuose. taigi nuo rudens šių 
metų, Vilniuje bus atidaryta 
prekystes mokykla mergai
tėms. Rodosi, mergaites ga
lima buvo priimti į vyriškąją 
ir rengti atskirą Joms moky
klą nebūtų buvę reikalo.

Vilniuje, ant gatvės nusi- 
nuodino Jaunas vaikinas, bu
vęs mokintinis čianykščios 
prekystos mokyklos;

Iš VilnimiN gubernijos.
Pirmoje pusėj berželio mė

nesio Vilniaus gub. buvo 54 
gaisrai, kurie užgimė: nuo 
neatsargumo 4, nuo negerai 
įtaisytų kaminų 5, nuo per
kūno įtrenkimo 1, nuo pade
gimo 4, nuo nežinomų prie- 
žasčių 40. Visuose tuose at
sitikimuose ugnelė pridirbo 
blėdies ant 229000 rubl.

Per tą laiką netikėtų mir
čių buvo 9. Užmušystos 2. 
Patžudystė 1, vaikžudystės 2. 
Negyvėlių rado 2.

Vagystų papildyta 10. Pa
vogė daigtų už 590 rubl., ga
tavų pinigų 144 rubl. Ar
klių pavogė: Lydos pa v. 12, 
Šventėnų 2, Dienos 7, išviso 
20.

Iš Kadoškovlcų. Vilniaus 
gubr.'

Lietuvoj yra keli vagilių 
lizdai. Prie tokių lizdų pri
guli: Žaliasis kalnas Kaune, 
priemiestis Naujas Svietas 
Vilniuje ir miestelis Radoš- 
kovicai. Laike kiekvieno jo- 
marko aplinkinėse, net Min
ske, pavagia po kelis arklius 
ir jeigu tik policija moka 
jieškoti, randa juos Radoško- 
vienose. *

vanų išdalino 15. Dalinto
jais ir prižiurėtojais parodos 
buvo vien urėdninkai, kurie 
nedaug išmano apie vertę u- 
kininkų arklių.

Permainos kunigų Vil
niaus vyskupystėj.

Vilniaus katalikiškoj vy
skupystėj likosi |>erkelti šie 
kunigai: kun. Kazimieras 
Kovalevski už vikarą į 
pa rupijos bažnyčią Gartene; 
kunigas Antanas Novickį už 
prabaščių į Domanovą: kun. 
Konstantinas Tozik už pra
baščių į Gozvą; kun. Antanas 
Salatynski už pralmščių į 
Ros-ą; kun. Bronislovas Sa- 
rosiek už prabaščių į Sene vi- 
čius. Numirė: kun. Petras
BoroVski ir kun. Antanas 
Michaelis, 77 metų mansi jo- 
norius prie bažnyčios S v. Jo
no Vilniuje.

Galvijų Ilgo*.
luinose paviečiuose Vil

niaus gubernijos siaučia gy
vulių ligos: Ašmenų pav., 
miestelyj StDorgonėj nuo si- 
beriško maro pastipo karvė. 
Per laiką nuo 3-13 d. berže
lio Lydos ir Ašmenų pavie
čiuose apsirgo 573 raguoti 
galvijai, 2 pasti|»o; avių aje 
sirgo 1‘4B, kiaulių 132.

Kiaulių 'maras siaučia 3 
kaimuose Šventėnų pav. Čia 
a į** irgo 13 kiaulių, o 9 išsti
po. Avių rauplės siaučia 
kaime Benevičiuose, Lydos 
{>av., nuo kurių j«astipo 18 
avių. _____ •______

Iš Minsko.
Minske sudegė degtinės 

varinyčia ir mielių dirbtuvė 
Gotovskio. Blėdį ugnies pa
darytą skaito ant -40900 rubl.

Iš IHnaburgo. Vitebsko 
gub

į Dinaburgą atgabeno jau 
53 aukas dabartinės karės 
Maskolijos su Japonija. Terp 
tų aukų: 6 yra paAaifti mūšy
je po Tenrenčinu, 28 apsirgę 
kareiviai, keli apnuodinti 
nuo gazų japoniškų explio- 
duo ja učių medegų, keli ap
deginti ir sumynioti arklių.

Iš Lydos, Vilniaus gub.
1 d. berželio Lydoj atsibu

vo paroda ūkininkų darbo 
gyvulių. Ant dovanų vieš
patystės arklių auginimo už- 
veizda paskyrė 250 rubl. Ant 
parodos aplinkiniai ūkinin
kai atgabeno 20 arklių. Do

nėjimą |>o Maskoliją. Mo
kintiniai atlankė Maskvą. Ja
roslavą, Nlžnynovgorodą, Ka- 
zanių, Astrachanių ir Kanka-j 
zą. Atgal sugrįž jie per K ri
mą, Odesą, Kijevą. Gimna
zijos užveizda siunčia mokiu-, 
tinius į visokius Maskolijos 
užkaborius, o juk didesnė da-j 
lis tų mokintinių visai nepa
žįsta savo locno krašto, taigi 
Lietuvos. Su ja pirmiausiai 
reikia Kauno gimnazistus su
pažindinti, o jau paskui su 
visokiais Maskolijos užkabo
riais.

Iš Šilelio. Raseinių pav.
Oras pas mus iki šiol buvo! 

šaltas,pavasaris vėlybas. Dar j 
bai su sėjimu vasarojų pavė-.

baisiai neužkenčia, kadangi 
lietuviai ir turtingesni ir su
manesni.

Man čia važinėjant po vi
sokius kraštus, nepateko nie 
kur pamatyti knygų išleistų 
Tėvynės Mylėtojų Dr-tėa. 
Knygos tos juk turi būti da
linamos ir pigiai pardavinė
jamos Lietuvoj. Gal nėra 
kam tuom užsiimti^ Aš pats 
galėčiau kiek tų knygų pra
platinti po Raseinių pavietį.

Eismontas.

Biudžetai žemiškų |ta|*ų.
Tūlose Lietuvos gubernijo

se, baltgudžių apgyventose, 
kaip skaitytojai žino, likosi 
įvestos žemiškos įtaisos, arba 
teip vadinamos zemstvos.

lyti: 10 d. berželio dar tūli 
ūkininkai nebuvo atsėję. Ja
vai. kurie ant laukų jau su
dygo, išrodo neužganėdinan- 
čiai: ypač rugiai išrodo 
prastai; už tai apie Raseinius 
javai išrodo gražus ir čia ga
lima laukti gražaus užderėji- 
mo. žinoma, jeigu nieko neti
kėt# neatsitiks, kas žmonių 
viltis galėtų išnaikyti. Per
nykščiai javai nepigu*: už 
pūrą rugių moka 4 rubl., 
miežių 3.50, kviečių 4.00, 
bulvių 1.20.

Darbininkų algos dabar 
mažesnės negu buvo fiernai: 
pa|irastai darbininkai už die
nos darbą gauna 60-80 kap. 
prie savo valgio. Amatinin
kai uždirba rods daugiau, bet 
jiems nėra darbo. Dabar 
ŠilelyJ- pr>4i4avgriaut baž* 
nyčią, tai žmonės ir iš kitur 
pradėjo čia traukti, tikėdami 
rasti darbą prie griovimo baž
nyčios, o tuom tarpu nė vie
tiniai visi negali prie darbo 
patilpti. Ir moka ne bran
giai: vos 60 kap. ant savo 
valgio, o valgis kaštuoja 
brangiai, nes už svarą mėsos 
reikia mokėti po 35 kap.

Žmonelės džiaugiasi, nes 
atėjo žinia, jog maskolių val
džia sugrąžino išplėštą mums 
spaudą ir kad bus ir mums 
valia spaudinti knygas loty
niškoms literoms. Apie tai 
skaitėme lenkiškuose laikraš
čiuose. Tariasi buk Vilnių-

ls Kauno.
Valdžios daleido miestelyj 

Braslav, Zarasų pav., sutver
ti liuosnorių ugnagesių drau
gystę. Miesteliuose gi: Sė
tuose, Vilkmergės pav. ir 
Rosaline, Panevėžio pav., 
draugystes savitarpinės pa- 
šelpos krikščioniško tikėjimo 
žmonių.

Pati vieno Kaune gyvenan
čio amatininko, parėjus vy
rui girtam namon, kada jis 
drūčiai užmigo, pagriebė kir
vį ir su j-uom savo vyrui nu
kapojo: galvą, rankas ir ko
jas; žarnas į puodą sudėjo. 
Dalį užmušto vyro mėsos nu- 
siuntėjo sugulovei merginai. 
Minėta moteriškė likosi jau 
suareštuota ir sėdi Kauno ka 
Įėjime.

Kauno vyskupas Paliulio- 
nis pasiuntė Vilniaus Rau
donojo Kryžiaus Dr-tei ant 
karės reikalų 5532 rubl., su
rinktų, jo terp kunigų Kauno 
gubernijoj. Kasžin, ar visi 
Lietuvos kunigai aukauja 
tiek ant tautiškų lietuviškų 
reikalų? O juos vienog peni 
ne caras, tik Lietuvos žmonės, 
kuriuos caras su savo tarnais 
kuo labiausiai persekioja. 
Mat Lietuvos kunigai ir \y- 
skupal šelpia labiaussavo pe
nėtojų persekiotojus, o ne sa
vo penėtojų* ir geradėjus.

Kaip Vilniuje, teip ir Kau
ne gimnazijos užveizda tur
tingesniems mokintiniams pa
rengė, po vadovyste mokin
tojų, pamokinantį pasivaži-

kaip tai yra Maskolijoj. Ant 
tų įtaisų ant šių metų paskir
ta: Minsko gub. 1336000 rb., 

į Vitebsko gub. 972000 rubl., 
Mogilevo 1142000 rubl. Zem
stvos gali rengti mokyklas, 
rūpintieji apie žmonių svei
katą, beturčius, gerinti ke
lius. bet politiškais reikalais 

: negali nžsiimiuėti.

Iš Sen&phėM. Suvalkų ęub.
18 d. berželio Seuapilėj, iė 

kasos 9 dragūnų regimento, 
stovintis ant sargybos karei
vis maskolius Maliarov, su 
savo draugu kareiviu Riabo- 
vu pašlavė 136000 rublių ir 
mobilizacijos plianns ir su 
pinigais ir raštais išdūmė. 
Pitlkauninkas per telegrafą 
davė žinią į visas puses ir pa- 

tam, kas sugaus pabėgėlius. 
21d. berželio oficieras rube- 
žiaus sargų užtiko juos pasi
slėpusius vandenyj mažo, 
klampaus ažerėlio 3į viorsto 
nuo Senapilės. Jie norėjo 
bėgti į užrubežius: pervesti 
per nibežių už 200 rublių ap
siėmė du ūkininkai netolimo 
kaimo. Minėti caro apginė- 
jai likosi suareštuoti.

Iš Prūsų Lietuvos.
Karaliaučiuje pra

sidėjo prova astuonių soci
aldemokratų, kuriuos ap
skundžia už siuntinėjimą re- 
voliucijonieriškų raštų į Ma

je uždėti spaustuvę, bet neži
nau, kiek teisybės yra tuose 
paskaluose.

Musų krašte lietuviai lai
kosi savo kalbos, tik gaila, 
kad nėra kam juos patraukti 
prie daria) ant tautiškos dir
vos.

Šilelis nedidelis miestelis, 
bet yra jame 3 lietuviškos 
pardavinyčios visokių smul
kių daigtų. Vargas tik. kad 
musų žmonės, vietoj remti 
savuosius, pirkdami Įtfisjuos, 
perka greičiau pas žydus, 
kur gauna gal kartais ir pi
giau, bet niekesnį, {tagedusį 
ta vorą.

Išpalengvo žmonelės prade
da suprasti jau savo ireikalus 
ir naudą: antai Tauragėj su
sitvėrė lietuviška kooperaty
viška draugystė ir uždėjo dik- 
toką pardavinyčią stambesnių 
daigtų. Žydai siunta, net 
prašymus siuntė valdžioms, 
kad užkenkti lietuviams, bet 
nieko negalėjo padaryti, lie
tuviai savo norus išpildė. 
Rinkosi, rods, ant apkalbė
jimo reikalo, naktimis, tvėrė 
draugystę ir dėjo pinigus; 
pastatė jau krautuvę ant kle
bono žemės, nes žydai jos lie
tuviams nenorėjo parduoti. 
Lietuviškoj krautuvėj žmo
nės gauna pigius ir gerus ta
voms, jų neprigauna,- kaip 
tankiai atsitinka perkant žy
dų pardavinyčiose.

Terp bajorų, nuskurusių, 
pavargusių, po senovei vieš
patauja lenkiška dvasia, jie 
laMMIar lietuvį už šunį ir jo

skoliją.
Tilžėj du vežėjai likosi sū

do nuspręsti ant bausmės j>o 
10 Markių užtai, kad važiuo
dami, užkliudė elektrišką ka
rą. Chicagoj kas dieną to
kių užkliudymų būva po ke
lias dežimtis, o vienog niek* 
vežėjų nebaudžia, jie lyg ty
čia važiuoja štritkarių šėnims 
ir negreitai karui iš kelio pa
sitraukia.

Kaime Šederaičiuose, Klai
pėdos pav., kaip paduoda 
,,Nauja Lietuviška Ceitun- 
ga", žemaitis Puidoks įsilaužė 
į pardavinyčią Leasingo, bet 
likosi sugautas ir Prūsų sū
dąs nusprendė jį ant metų 
kalėjimo.

Kadangi maskolių valdžios 
šaukia rezervistus po ginklu 
ir iš Kauno gubernijos, tai 
daugelis tokių, nenorėdami 
lieti kraują už kvailus c*w 
tarnų užsimanymus, pulkais 
bėga į užrubežius, dumia į 
Bremą ar Hamburgą ir ke
liauja i Ameriką. Tie nebė
ga, kurie ant pabėgimo netu
ri pinigų.

Terp Palangos ir Liepo- 
jaus, maskolių policija su- 
riebė 7 ypatas gabenančias iš 
Prūsų į Maskoliją uždrausti.* 
Maskolijoj raštus. Prie ga
benimo tų raštų, kaip sako, 
yra prisidėjusios ir kelios y- 
patos iš Prūsų.

Kairinės lietuviška para
pija (Klaipėdos pav.) savieto
ve pastojo. Į parapijos u*, 
vaizdą išrinko 15 vyr^, -įsi 
jie lietuviai. Matyt para pi-



ja. vien lietuvių apgyventa.
Medžių prekyeta terp Pru

są ir Maskolijloa Šįmet daug 
maieene negu pernai. Gal 
Lietuvos ponams išnaikinus 
prigulinčias girias, jie 
jau nedaug medžių turi 
ant pardavimo. Iki - Šiol 
Nemunu iš Maskolijos į Til- 
ię atėjo tik 245 aėlės; pernai 
gi iki tam laikui atėjo su vir
šum 400.

Pagal apskaitymu, rando 
padarytą. Prūsų Lietuvoj bu
vo 459000 arklių. Taigi ant 
kiekvieno ketvirtainio kylio- 
metro išpuola po 12, 41 ar
klių, ^rba daugiau negu 
kokiame nors kitame krašte 
ant svieto: aut tokio jau plo
to išpuola Danijoj 10 arklių, 
Belgijoj 9, 6, Holandijoj 8, 
2, Anglijoj 6, 4, Maskolijoj 
4, Suvienytose Valstijose 
Šiaurinės Amerikos 1, 7.

Priekulės pav., kaime To- 
rėlninkuose siautė gaisras, 
kuris išnaikino 12 triobų.

18 d. berželio už javus mo- 
mokėjo Tilžėj: už 100 kyliogr. 
kviečių 14.75—16.60 Mk., 
rugių 12.90—14.50 Mk., mie
žių 12.75—13.55 Mk., avižų 
10.90—12.35 Mk., baltųjų 
žirnių iki 21 Mk., bulvių 
4.00 Mk., šieno 4.00 Mk., 
šiaudų 3.60 M k.

Klaipėdoj mokėjo:užšėpelį 
kviečių 6.75—7.00 Mk.. 
rugių 5.75—5.80Mk., 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.

Isz Amerikos.
Dantys užtroMzkino.

New* York. Gyvenanti čia Ma
re Murpby išėjo, su savo sunum 
pasivaikščioti. Einant skersai 
gatvės, sūnų be mažo ne perva
žiavo greitai važiuojantis vežimas. 
Mitina jtnrilrn ir. ant ntvėf

- t——-------
kada subėgę žmonės norėjo pakel
ti, ji buvo jau negyva. Pašauktas 
daktaras susekė, jog moteriškei į 
gerklę įpuolė padirbti dantys ir 
nuo to ji užtroško.

Biauriaa negu M aukoti joj arba 
Bertojo}.

G r k at Nkck, L. I. Atkako Čia 
20 ginkluotų artilerijos kareivių ir 
pasigėrę, pradėjo Šaudyti į langus 
ir likternas. Paskui įsiveržė į ke
lis hotelius, sušaudė veidrodžius, 
sudaužė mebelius, išvaikė hotelyj 
apsistojusius svečius. Kada gy
ventojai apsiginklavo, Amerikos 
garbės apginėjai sėdo į valtis ir 
nuplaukė į tvirtynę. Kasžin, ar 
už tai juos nubaus?

NcgauM alimentų.
Nkw York. New Yorko šteto 

legisliatura užgyrė naujas tiesas, 
pagal kurias: persiskyrusi su vyru 
moteris, gaunanti nuo perskirto 
vyro alimentus, jeigu vėl teka, nu
žudo alimentus,kadangi naujas vy
ras turi moterį užlaikyti. Tos tie
sos be abejonės sumažįs skaitlių 
norinčių vesti perskirtas nuo vyro 
moteris.

Mintanti isz darbo.
Pagal surinktas cenzus biuro ži

nias, 1900 metuose Suvienytose 
Valstijose buvo 29073233 ypatos 
mintančios iš savo darbo, tame 

- skaitliuje buvo 22489415 vyriškių 
ir 3843630 moterų, 1750411 vaikų. 
Svetur gimusių buvo 5851397, o 
paeinančių nuo svetur gimusių tė
vų 1116636.

Negeri ligoniu prižiūrėtojai.
Elgin, III. Peteko po sudu 

superintendentas čianykščių bepro
čių namų už biaurų pasielgimą su 
ligoniais, už jų kankinimą. Tie 
Kiaurus pasielgimai išėjo į aikštę 
per tai, kad ligonbučio užveizda 
prašalino nuo vietos vieną ligonių 
prižiūrėtoją, Michellį, kuris išdavė 
slepiamas paslaptis. Mitchell sa
ko, kad ligoniai buvo biauriai mu
šami, o keli nuo mušimo pasimi
rė.

Apsivedę vaikai.
La Porte, Lvd. Čia susekė,jog 

daugelis čianykščių mokyklų mo
kintinių slapta apsivedė, žinoma 
be sudžios ir kunigų ir vaikai su 

• mergaitėms gyvena kaip vyras su 
pačia, su visoms?apsivedusių porų 
tiesoms. Terp tokių porų yra ir 
vaikai turtingų šeimynų.

Sugriuvo tribūna.
Cleveland, Oh. Brigton Par

ite, ant parengto amatorių Kliubo 
bolės mušimo sugriuvo tribūna ir 
su ja 100 žmonių nupuolė žemyn. 
Iš jų 10 turi nulaužytas kojas ir

rankas, kiti teip sunkiai likosi su
žeisti.

Vėtra
Chappoon, N. Y. Baisi vėtra 

sugriovė Čia 5 namus ir kelias ne 
gyvenamas triobas"; medžius, vie
nus iŠ šaknų išrovė, kitus sulaužė.

Audros.
Portland, Ore. Wheeler pa- 

vietyj, netoli Mitchell, siautė au
dra su debėsų praplyšimais. Dvi 
90 metų senelės prigėrė. Mieste
lyj Mitchell užtvinę vandens su
griovė 28 namus.

EsplioaljON.
I Bunsock, Oh. Darbininkų Cle- 

veland, Lorain & \Vheeling gele
žinkelio stovyklose, nuo degančio 
brežiuko užsidegė kampe sukrautos 
virvės. Begesinant darbininkams 
ugnį, ezpliodavo tame kampe bu
vęs sudėtas dinamitas. Expliozi- 
jos vienas italijonas darbininkas 
likosi užmuštas, vienas mirtinai 
sužeistas, o 5 sužeisti nors sun
kiai, bet ne mirtinai.

Nelaimes aut geležinkeliu.
Glenwoe, III. Ant Chicago 

Eastern Illinois geležinkelio, trū
kis vežantis grįžtančius nuo pikni
ko chicagiečius, susimušė su tavo- 
riniu trukiu ir tai teip smarkiai, 
kad didesnė dalis vagonų išbyrė
jo. Prie to 26 ypatos likosi už
muštos, o dusyk tiek tapo sužei
stų. Daugumas užmuštų ir su- 
sužeistų yra mokintojai ir mokin
tiniai Doremus Congregationalistų 
mokyklos, esančios netoli 31 gat
vės.

Cincinnati, Oh. Netoli Sharon 
iššoko iš relių tavorinis trūkis. 
Prie to dvi ypatos likosi ant vietos 
užmuštos.

Gaisrai.
Covtngton, Ga. Sudegė čia 

Star trioba. Blėdį gaisro padary
tą skaito ant 150000 dol.

Fresno, Cal. Išdegė Čia čielas 
dirbtuvių blokas. Blėdį gaisro 
padarytą skaito ant 250000 dol.

Millingtos, Del. Siautė Čia 
didelis gaisras, kuris išnaikino 
42 triobas. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 200000 dol.

Dullth, Min. Sudegė Čia 
Omaha dokai ir tavorų krautuvės. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
pusės milijono dol.

Montcomery, Ala: Sudegė įtai
sęs Rift Flooring Co. Blėdį gais
ro padarytą skaito ant 200000 dol.

I

Isz darbo lanko.
Nuo didžiojo štraiko.

Užgimė štraikai visoj Amerikoj 
organizuotų darbininkų prigulinčių 
prie didžiojo mėsinio trusto galvi
jų piovinyčių. Štraiko nėra Uk 
mažose ne prigulinčiose prie tru
sto piovinyčiose, bet tos ne įsten
gia pakaktinai mėsos parūpinti 
ant gyventojų reikalų. Už ką vie- 
nog užgimė štraikas? Žinoma už 
algas. Pasibaigus kontraktams, 
nors pralobę piovinyčių savinin
kai ir padarytus kontraktus tankiai 
laužo, jie užsimanė numažinti dar
bininkų algas iki 15c. už darbo va
landą. Žinoma, darbininkai ant 
to nesutiko. Kadangi kitur teisy
bės nėra, niekur-jos rasti ne gali, 
tai paliovė dirbę. Dėl užgimu
sių štraikų mėsos prekės pasikėlė 
ir tą atjaučia labiausiai varguoliai 
ir pats straikieriai, kadangi ir jie 
be mėsos apsieiti ne gali.

Tas yra ne geru, bet kovoje su 
visogalingais piniguočiais, kol 
valdžia yra jų tarnų rankose, dar
bininkai kito kelio ne turi, kaip 
vien per, štraiką stengtiesi iškovoti 
pakėlimą ant kelių centų už darbą 
užmokesnį. Valdžios tarnauja ka
pitalistams, darbininkų vargai 
joms visai nerupi; vien prieš rin
kimus, ant viliojimo darbininkų 
balsų, nesigaili partijos visokių 
darbininkams pažadėjimų, bet įga
vę valdžią politikieriai, jau apie 
išpildymą pažadėjimų nesirūpina. 
Ką gi jie rūpinsis, jeigu jie tik nu
žeminti kapitalistų tarnai. Juk ir 
programe dabar valdančios Ame
rikoj republikonų partijos yra pa
žadėjimas suvaldyti trustus, kad 
jie ne išnaudotų begėdiškai visus 
krašto ukėsus. O ar padarė ką 
nors ta partija tokio, kas rodytų, 
jog nori apsaugoti žmonis nuo 
trustų išnaudojimo? Nieko ne 
padarė, ir turbut, ne padarys, ka
dangi ant palaikymo valdžios be 
trustų pagelbos apsieiti negal, to
dėl juos turi remti ir už jų naudą 
užstoti.

Vietoj suštraikavusių organizuo
tų darbininkų trustas stengiasi su
rinkti tiek scabsų, kad galėtų va
ryti darbus piovinyčiose. Scabsuš 
vienog turi ginti gyventojų, ne 
trustų kaštais užlaikoma policija, 
ir tų scabsų nėra tiek, kad darbą 
pilnoms pajiegoms galima būt va
ryti. Todėl piovinyčios gali pa
rūpinti mėsą tik didžturčiams, o 
ne visiems gyventojams. Varguo
liai dėl štraikų todėl labiausiai tu
ri kęsti, labas varguolių vienog 
musų valdininkams mažiausiai ru
pi, kadangi jie ne mėtys juk pini
gų ant pirkimo balsų laike rinki
mų.

Jeigu vienog Amerikoj išsivieš- 
patavo tokios apverktinos sanly- 
gos, tai iš tikro ir darbininkų kal
tė. Laike^ rinkimų darbininko 
balsas sveria juk tiek jau ką bal
sas Carniegies arba Morgano. Ko
dėl darbininkai balsuoja vis už ka
pitalistų tarnus,remiančius ne dar
bininkus, bet kapitalistus, o ne už 
savo luomos užtarėjus?

Kompanijos kaip kur, dalina 
seabsams revolverius. Tarybos 
terp štraikuojančių darbininkų ir 
trusto dar neiširo, bet visgi iki 
Šiol ne matyt nieko tokio, iš ko 
galima būt spręsti apie greitą pa
sibaigimą štraikų. Be abejonės 
dar mėsos reikalaujantiems per tū
lą laiką reikės kaštus štraiko mo
kėti ir iš to dar trustas pelnys ne 
mažus pinigus.

• Chicago, III. Visose galvi
jų piovinyčiose, prigulinčiose mė
siniam trustui užgimė darbininkųj 
štraikai. Per' tai mėsos prekės 
tuojaus pakilo. Prie Štraiko ren
giasi pristoti ir mėsos pardaviny- 
čių pagelbininkai. Jeigu Štraikai 
trauksis ilgai, pritruks mėsos visoj j 
Amerikoj; ne prigulinčios prie tru
sto mažosios piovinyčios ne 
įstengs jos parūpinti tiek, kiek rei
kia. Randas bus priverstas įsi
kišti, kaip įsikišo į anglekasių 
štraikus. Trustas ir bijosi rando 
įsikišimo; jis užtikrina, jog nors 
gyventojams ir pritruks mėses, 
bet randui parupįs tiek, kiek pa
gal su juom padarytus kontraktus 
priguli. Tuom tarpu reikalai 80 
milijonų žmonių yra kur kas svar
besni negu rando.

• VVashington, D. C. Mėsos 
prekės žymiai Čia pakilo: dabar 
svaras geros jautienos kaštuoja

Į ir tokių ne skaitęs, meta į Są
šlavas). Taigi visur.kur nepažiu- 

' ri, tie musų etikos dirbėjai remia 
savo įstatus etikos ant 
geidžia, o ne ant tikros 
sų civilizuotų žmonių 
dirbtos. Vietoj tverti 

Itai kiekvienas kitokią,
tik susipažinti su kitų seniai iš
dirbta ir jos laikytiesi. Tąsyk terp 
mus išnyktų daug nereikalingų 
vaidų, ypač gi turėtų išnykti iš 
skilčių musų laikraščių asabiŠki 
besikoliojimai už privatiškus daly
kus, kadangi laikraščiai paskirti 
perkratinėjimui tik viešų, o ne 
privatiškų keno nors reikalų ir dar
bų. Musų gi etikos dirbėjai nie
kaip nė gali atskirti viešų nuo pri
vatiškų reikalų. Ne vienam ro
dosi, kad viskas, kas jam ne patin
ka, privalo būt laikraščių nupeik
tas. Todėl nė vienas rašo ilgus 
straipsnius, jeigu mergina ne nori 

(tokio jaunikio, kuris merginos no
ri; kitas užšipuola ant ilgos kuni
go gaspadinės nosies arba ant 
šleivų jos kojų, trečią erzina keno 

i nors barzda, ketvirtas kritikuoja 
i balsą ir žinoma, reikalauja, kad 
tą viską laikraščiai talpintų. 
Tuom tarpu klausymas poravi
mosi merginos, ilgų ar trumpų 

| nosų, ilgų ar trumpą barzdą, bal
sas apeina tik turinčius tas ypa
tybes, viešų reikalų ne dasilyti, 
todėl ne priguli laikraščių kontro
le. Už privatiškus darbus, nieko 
bendro su viešais ne turinčius Jo
no ne atsakvs Baltrus, bet pats Jo
nas, todėl Baltrui ne priguli kon
trolė ant tokių darbų. Jeigu Ma
rė elgiasi ne teip, kaip Petras no
rėtų, tai tas apeina tik Marę ir 
Petrą bet ne visuomenę, tai jų 
privatiški reikalai, į kokius laik-

. Ui 
pirma. Tegul ir augščiausi krašto ! pasieigimus privatiškame 
urėdninkai pajunta vaišius tarna- gyvenime kiekvienas pats renka 
vimo valdžių trustams ir kitiems I vaisius pasielgimo, jų priva- 
piniguočiams išnaudojantiems visą I vatl&ki darbai gal ne patikti, bet 

luk sodžių didžiausia jie ne kliudo reikalų visuomenės 
kaltė, jeigu Amerikoj iŠsivieŠpa- ir tai ne laikraščių pareiga to< 
tavo tokios apverktinos sanlygos. kius darbus prižiūrėti; laikraštis 
Juk tik per valdžių protekciią ir kunigas barantis ypatas. , 
paramą visoki piniguočiai ir iŠ jų tit^ko koresj»ondentai norinti pa- 
susidedanti trustai įgavo didesnę garsinti |a,kraščiuose. j _ J 
už patį randą galybę. Randas nas ne atidavė skoJo, Petrui, arba 
yra tik tarnu piniguočių, kurie iš-! kitokiu budu nuskriaudė. Skriau- 
naudoja visus krašto gyventojus, i dos> kokios JO# n€ butų> yra ne- 

• Milwavkek, Wis. Čianykš-1 geros, bet kol jos yra privatiškos, 
tis sudžia Ludwig nusprendė, jog lytisi tik nuskriausto ir skriaudė- 
kontraktai padaryti darbdavių su jo, bet ne kliudo visuomenės rei- 
darbininkiškoms organizacijoms, kalų, ne priguli laikraščių prižiu- 
jeigu juose reikalaujama, kad ne I rai. Apgvmmui priVatiŠkų reika- 
butų prie darbo priimami neprigu-1 lų yra sūdai; ten nuskriaustam 
linti prie unijos, neturi vertės, reikia kreiptiesi, o ne į laikraščius. 
Minėtas sudžia, turbut, ne apsvar-! kadangi jie nė apgynimu, nė kova

to, ko jie 
etikos vi- 
seniai iš- 

savišką ir 
priderėtų

džiuoti žvaigždinius? Argi jų eilė
se ne ras teiposgi gražių pravar
džių ne vien žvėriškos kilmės, o 
jeigu pritruks, juk teip, kaip daro 
„Žvaigždė", gali truputį padailin
ti? Norėdami, juk suras eilėse 
palaikytojų musų doros mokinto
jų laikraščio: „žydą Abrotnkę," 
„Mėšlo kaupą'*, „Muluką", 
„Varną girioj", „Kiaulės akį!" 
Tais keliais žengdami, mes galime 
prieiti iki besikoliojimų vartojamų 
kSaulių piemenų ir gal dar toliau. 
Išsisėmus vieniems besipravardžia- 
vimams,reiks „Ž." redakcijai džio
vinti makaules, kad išrasti nau
jus. Jeigu godojami savę laik
raščiai ir tokių besipravardžiavi- 
mų ne talpintų ir tie laikraščių jie 
išsiplatįs, kadangi žmonės turės 
gerą paveikslą nuo kunigų.

Pikta sėkla, dėl kokių mierių 
tokią kas sėtų, tik piktą vaisių ga
li išduoti. Mes rugojame, skun
džiamės, kad dalinamės į partijas, 
musų partijos ėdasi terp savęs 
ir per tai ant viešo labo ne galime 
dirbti iš vien, o dirbdami skyrium, 
ne įstengiam nuveikti svarbesnių 
darbų. Kaipgi vienog galime į tą 
vienybę sueiti, jeigu mes ant kiek
vieno žingsnio laužome ne tik 
laikraštininkų etiką, bet ne kartą 
ir ką daugiau?

nės, mašinų ir popieros dirbtu-1 Tasai žmogus numirė. Jo kar
vė*. Biznių daugiausiai žydų ran- das su nugraužta rankena surūdijo, 
koše. Daug Čia gyvena lenkų iš Tvirtynė jo sugriuvo, Bet dva- 
Galicijos ir Lenkijos. 3 lietuviai šia, protavimai to kariautojo gy- 
turi Šopas moteriškų drabužių, o ’ vuoja ir musų laikuose.
1 taiso armonikas; kiti dirba yvai-Į 
rius darbus. Čianykščiai lietuviai į 
sulenkėję, apie lietuviškus reikalus 
nesirūpina.

35c. arba ant 10c. daugiau negu raMiai ne turi tie*os kįJtie*i.

kraštą.

Pa-

už patį randą galybę.

slėTVoTtius'vaišius "gali* i^5615(1* Yd* 
nusprendimas. ~

5 Binghamton, N. Y. Čianykš- 
čios trusto piovinyčios nori su
rinkti scabsų Cbicagos pioviny- 
čioms. Armouro Co. reikalauja 
2500 darbininkų. Siūlo jiems ke
lionę ir užmokesnį po >2.50—8.00 
ant dienos. Tegul tokias algas 
moka štraikieriams, o ir jie sugrįž 
prie darbo, ne reiks kitur scabsų 
jieškoti.

1 Brooklvn, N. Y. Pakelė Čia 
štraiką italijonai darbininkai dir
bant prie lyginimo St. Johns 
pliaciaus. Jie reikalauja 10 vai. 
darbo dienos, iki šiol dirbo tik 8 
vai.

5 Fall River, Mas. Medvil
nės dirbtuvėse prasidėjo darbai ir 
25000 darbininkų rado jose darbą, 
bet algos darbininkų likosi suma
žintos.

1 McKeesport, Pa. Daugelyj 
čianykščių dirbtuvių pradėjo dirbti 
ir 5000 darbininkų rado jose dar
bą.

5 Chicago, III. Darbininkai 
Beeftrusto nutarė štraikuoti; štrai- 
kuose dalyvauja 50000 darbinin
kų.

5 New York. 700 vežėjų New 
York Truk Owners Ass. rengiasi 
štraiką pakelti.

5 Trenton, N. Y. 800 darbi
ninkų čianykščių puodų dirbtuvių 
pakėlė štraiką.

ISZ
Lietu viszku dirva.
Masu laikraščių etika.
Tankiai musų laikraščiuose pa

tinki minėjimą etikos, bet ištikro 
ypatiška ta musų etika. Kiekvie
nas korespondentas, kiekvienas 
skaitytojas stato savo etiką, o ta 
etika niekuom daugiau nėra kaip 
vien,kad laikraštis pildytų jo norą. 
Mes rašome apie etiką, bet nuola- 
tai ją myniojame, matyt visai jos 
nepažįstame. Vienam etika re
miasi ant to, kad jis galėtų per 
laikraštį pakolioti korespondentą, 
kuris parašė ką tokio, kas jam ne 
patinka. Kitam ne patinka, jei
gu redakcija prie jo rašto, ypač gi 
prie nesilaikančių logikos išva
džiojimų, prideda patėmijimus, ar
ba jeigu išmeta tą, ka jis norėtų 
pagarsinti (tą vadina cenzūra). 
Trečių etika remiasi ant to, kad 
reikia maskolius girti (tie papra
stai šaudo pasislėpę, kaip nakti
niai plėšikai, savo pravardės ne 
drysta paduoti. Mat tie maskoliš
ko rando užtarėjai nežino, kad do
resnis žmogus biaurisi anonymais

jeigu Jo-

i 
sergėti prieš prigavėjus, bet daug 
vietos tam pašvęsti ne gal.

AsabiŠkiems besikoliojimams, 
koki jie ne butų, laikraščiuose negal 
būt vietos. Jeigu kartais kas buvo 
be pamato užgautu, turi tiesą at
siliepti į užgavus} jį laikraštį, bet 
ant to užtenka j>arodyti kaip iš 
tikro yra, o skaitytojai iš to ge
riau žinos, kas pamelavo negu iš 
koliojimo užgavusio; koliojimai. 
koki jie ne butų, ne pertikrina, 
kad koliojantis turėtų tiesą, ant 
išrodymo tiesos reikia faktų, o ne 
koliojimų. Koliojasi tik vaikai ir 
menkapročiai, negalinti iš galvos 
nieko protingesnio ištraukti. Prie
žodis sako: tu pyksti, brolau, tai 
matyt, daromi tau užmetinėjimai 
yra teisingi; jeigu ne tavo piktu
mas, aš apie tai ne bučiau žinojęs. 
Ir iš tikro, teisingai užgautas la
biausiai pyksta ir kolioja teisybės 
skelbėją. Besikoliojimams todėl 
palikkime karčiamas, bet sykį nuo 
to išliuosuokime laikraščius, ka
dangi tas žemina laikraščius, kaip 
ir pačius besikoliojančius. Todėl 
tai raštus, kur prie besikoliojimų 
nėra svarbesnių faktų, aiškinančių 
kokį svarbesnį reikalą arba išteisi
nančių koliojantį,laikraščiai tiesiog 
meta į gurbą.

Raštuose siunčiamuose į laik
raščius turi būt tik gryna teisybė, 
be jokių padailinimų į vieną, ar į 
kitą pusę. Padailinimai juk ne 
kartą iš teisybės padaro melą, iš
verčia ją išvirkščiai. Melo pas 
mus yra daug, o jis yra blogu ir 
j>eiktinu.

Neperseniai ,,Žvaigždė" patal
pino straipsnį apie laikraštininkų 
etiką, jame teisingai nurodė pama
tus tos etikos. Taigi, jeigu laik
raščio redakcija tos etikos ne pa
žįsta, rodosi,galėjo nors paviršuti
niškai su ja susipažinti nors iš mi
nėto straipsnio. Tuom tarpu iš 
musų laikraščių, kasžin ar ne pati 
,,Žvaigždė" tankiausiai laužo tą 
etiką? Ko jau ji nesigriebė ant 
išniekinimo ir kandžiojimo asabiŠ- 
kai sau nepatinkančių? Visko 
bandė ir ant galo jau prisikabino 
net prieš pravardžių ir pseudonymų; 
ypač jai ne patinka pravardės ir 
pseudonymai nuo žvėrių paeinan
ti. Paliktume tą pritinkantį pieme
nims kovos būdą, jeigu pas mus 
kiekviena pikta sėkla ne išduotų 
tuojaus vaisių. Vaisius savo pa
sėtos sėklos gali atseiti rinkti ir pa
čiai „Žvaigždės" partijai. Juk 
šiądien tiesos visų lygios, kunigų 
ypatiŠkos privilegijos niekinti ir 
barti kitus seniai išnyko, dabar ir 
kiti gali atmokėti koliojančiam 
tuom pačiu. Kas gi bus, jeigu 
„Žvaiždės" partijos priešai atmo
kės tuom pačiu ir pradės pravar

Iš Canderland, Mas.
Lietuvių yrs Čia pusėtinas būre

lis, daugiausiai iš Vilniaus gub. 
Dirba jie daugiausiai laukų dar
bus, augina cibulius ir tabaką. 
Daugelis čianykščių lietuvių turi 
po keletą akrų savo locnos žemės, 
kiti tarnauja ant farmų, dar kiti 
pasisamdo po kelis akrus žemės 
nuo farmerių ir ant jos sodina ci
bulius. Gyvena jie vargingai. 
Jeigu daug lytaus, tai vilkas ap
auga žole, o jeigu lytaus nėra — 
tai viskas išdžiūsta, uždarbio nėra 
jokio. Neturinti savo žemės sn 
farmenais sutaria pelnu pusiau da
lytis; tai paprasti) rudenyj, atlygi
nus (armėnams, ne kas lieka. *

Gyvena laitai išsiskirstę; toli 
nuo viens kito, po 3 arba 4 my
lias, per tai vaidų ir didesnių ne 
supkimų nėra.

Didelio supratimo terp jų nėra: 
ne buvo nė jokios draugystės, tik 
neseniai atkako čia koksai kunigas 
misijonierius, paaiškino vertę 
draugystės it ant jo prikalbinėji
mo susitvėrė draugystė ii tikro 
lenkiška, į kurią priguli teipogi 
fkituviai ir rusinai. ( draugystę 
vienog ne daug priguli sąnarių, 
bet su laiku gal prisirašys dau- 
C ’ •> t

BFfiHih^CuT'reTtalu’;4 Kar 
čiat lietuviai mažai rūpinasi, ap
skritai jie elgiasi nė gerai, nė blo
gai; dirba ant duonos kąsnio, o 
kad jį turėti ne lengva, tai tas rū
pestis uždengia visus kitus.

Šimkonis.

Iš New liaven, Con.
Darbai eina Čia vidutiniškai. 

Kas ne tingi darbo jk-Škoti, randa, 
ypač merginos greitai darbą randa 
ir ne mažiausiai uždirba.

Lietuvių yra čia dtktas būrelis, 
gyvena sutikime ir pradeda supra
sti savo reikalus ir naudą. Dar 
porą mėnesių nieks nežinojo, ar 
yra čia lietuviai, ar nėra; Šiądien 
visai kitaip viskus virsta. Pasta
čius drato dirbtuvę, privažiavo iš 
kitur* sumanesnių lietuvių ir į 
trumpą laiką sutvėrė D. L. K. 
Vitauto Dr-tę, kuri jau dabar ga
na tvirtai stovi. Paskui susi
tvėrė kuopa Sus. Liet. Am.; ji tu
ri jau 25 sąnarius. Kiekvieną 
bertainį metų pasididina skaitlius 
sąnarių.

10 d. liepos buvo sušauktas vi
sų lietuvių susirinkimas sutvėri
mai neprigul m ingo lietuviškoKliu- 
bo ir iš syk prisirašė 20 sąnarių. 
Prigulinti prie Kliubo mokės po 
25c. ant mėnesio, o po šešių mė
nesių, jeigu apsirgtų, gaus po 6 
dol. ant sanvaitės per pusę metų, 
o per kitą pusę metų po >2.50. 
Dėlto priderėtų rašytiesi visiems. 
Kliubo mitingai atsibūva pirmą 
nedėlios dieną kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, papra^G'ie salėj, 
įstojimas dabar dar pigus, o vė
liau bus pakeltas pagal metus įsto- 
jančių. Tegul todėl kiekvienas 
pasinaudoja iš progos ir pasi«ku- 
bina su prisirašymu.

Ant paskutinio mitingo Pasec- 
kas, Kliubo viršininkas, užmanė 
paaukauti,kiek kas išgali, ant nau
dos kankintinių ir moksląeivių. 
Susirinkę sudėjo 80c., kuriuos pa- 
dalinam pusiau: 40c. paskirtam 
ant naudos kankintinių, o 40c. 
moksląeiviams. Rods tai ne dide
lė auka, bet vėliau tik’mės sudėti 
daugiau. Pinigus siunčiame į „Lie- 
vos" redakciją.

Kliubo sąnarys.

vidurinėj Afrikoj. Pradinė visų 
europiškų kalbų, nuo kurios 
paeina \isos europinės, tame ir 
lietuviška, galėjo susitverti ne 
anksčiau kaip 3000 4000 metų 
prieš Christaus užgimimą; bantu 
gi kalba susitvėrė daug pirmiau. 
Pradinė semitiška kalba, iš kurios 
paeina kitos tos atžalos, galėjo su
sitverti ne vėliau, kaip 8000 metų 
prieš Christaus užgimimą, cha- 
mitiškos dusyk senesnės už semi
tiškas, o bantu kalba senesnė už 
chamitiškas.

Trombetti užbaigoj. sako, kad 
terp kalbų,ne senesnių kaip atsira
dusių kokią 15000 metų, be didelio 
jieŠkojimo galima surasti ženklus 
paėjimo iš vieno šaltinio. Mato
me juk ant visų Europos kalbų, 
turinčių apie 5000—6000 metų,teip 
aiškius ženklus vienos kilmės, 
o semitiškos kalbos,nors senesnės,, 
bet mažai persikeitė. Tik ypatiš- 
kuose atsitikimuose,ypač iškalboj, 
greičiau darosi persikeitimai ir 
tveriasi kalbos, kaip tai matome 
ant Kaukazo,
Naujos Gvineos gyventojų kalbo
se, teiposgi kalbose Amerikos in- 
dijonų; ant to turi ne mažą įtekmę 
ir gamtiškos aplinkybės, paveiks-

SeniimiiN tautų pagal jų 
kalbą.

Senumą žmogaus ant žemės ap
skaito paprastai pasiremdami ant 
geoliogijos mokslo. Jeigu, pa- 
veikslan, randa žmogaus kaulus 

Parašė Kfultatuli. ' Ikokian,e 8anatne žemės s’uogsnyj, 
ta< apskaito, kiek laiko turėjo pe- 

V isoda visuose laikuose daugiau j reįtjt ko| tas sluogsnis susitvėrė ir 
buvo avių negu vilkų. Tas ir su-! pagal ų apskaito laiką, kiek turė- 
prantama. Kiekvienas vilkas rei- jo pereiti nuo to, kada kaulai pa- 
kalauja daug avių atsakančiam teko į tuos žemės sluogsnius. 2i- 
prasimaitinimui. Te’p, jraveiks- noma> klaida tūkstančio metų prie 
lan, Europoj ir kituose teip vadi- tokių apskaitymų ne daug sveria, 
namuose civilizuotuose kraštuose į kadangi laiką pasidarymo svarbes- 
visada buvo daugiau paprastų didžiųjų žemės žievės sluogs- 
žmonių negu ponų arba kariauto- nių ,kaito Simtais tūkstančių o ki- 

-. ’ ti net milijonais metų. Geoliogai 
Jis turėjo tiki, kad žmonės gyvena ant žemės 

nuo milijonų metų.
Nėra terp mokslinčių vienodu

mo nuomonių ir apie paėjimą 
musų žemę apgyvenančių žmo
nių: vieni mena, kad visi Šią
dien ant žemės gyvenanti žmonės 
paeina nuo vieno ir to paties pra- lan, sunkiai pereinami kalnai, at- 
tėvio,nuoAdomo; kiti gi mena,kad • skirianti kad ir vienaip kalbančius 
tokių Adomų buvo diaugiau, jie at- j žmonis nuo viens kito. Jeigu kal- 
sirado ne vienoj vietoj ir kad dabar- bos turėtų kokią 200000 metų, tai 
tinės žmonių giminės paeina nuo sunku būt ženklus vieno paėjimo 
kelių pratėvių tėip, kaip antai pa- surasti, kadangi per tokį laiką per- 
veikslan ir arkliai: jie, arba teip i sikeitimai kalbose butų jau per di- 
sakant jų pratėviai, atsirado sena-|deli. Teip,didelių vienog atsitoli- 
me sviete ir Amerikoj ir abiejuose ! nimų dabar esančiose ant žemės 
kraštuose vystėsi savistoviai, tik j kalbose nėra. Trombetti sakp, 
paskui amerikoniška veislė arklių ! jog nuo išsidirbimo seniausios iŠ 
išnyko; dabartiniai esanti Amen-į esančių dabar ant žemės kalbos de

Šimkonis.

Kaip tas prasidėjo,

jų. Apie vieną tokį kariautoją aŠ 
noriu jums papasakoti.
ilgą kardą ir turėjo paprotį graužti 
jo rankeną, jeigu buvo alkanu; tą 
patį daro dar jr dabar daugelis 
raštininkų iš pašaukimo, mėgstan
čių kramtyt' savo ginklą, taigi 
plunksną, jeigu ne įstengia iš 
smegenų ištraukti protingos mis- 
lies. Ir Štai vieną kartą sėdėjo 
tasai kariautojas prie plataus kelio 
ir alkanu būdamas, graužė ranke
ną savo kardo, verkdamas ant nu
puolimo žmonių, ant pagedimo jų 
papročių. Bet jie, taigi papročiai, 
matyt, ne buvo teip biaurus, ka
dangi štai ant kelio pasirodė sene
lis nešantis pundą rankoj.

— Ką tu čia neši?
— Slyvas, džiovintas vynvuoges

Iš Holyoke, Mas.
Lietuvių yra čia tik 8 šeimynos 

ir 30 pavienių. Apsivedusių daugu
mas turi lenkes pačias. Tokiose 
šeimynose, kur lenkė moteris, ži
noma, viešpatauja lenkiška dvasia, 
kadangi lietuviai toki nė ne su
pranta skirtumo terp lenko ir lie
tuvio ir ne brangina savo tauty
stes, todėl lenkei ne sunku paimti 
viršų. Vaikai tokiose šeimynose 
dingę savo tautai.

Dirbtuvių yra čia kelios medvil-

Himalajų kalnų,

ir lajines žvakes, garbingas kariau- koj arkiįaį ne įia išsidirbę, bet at-! galėjo jsereiti daugiau kaip 30000— 
tojau. - ------- ....

\ erkiantis ant pagedimo budo ir na ne nuo amerikoniŠkos veislės.
pasileidimo žmonių kariautojas

gabenti iš Europos, taigi jie paei- 50000 metų. IŠ tų kalbų jauniau- 
______________________ _____ □. jsios yra kalbos Europos tautų, 

taigi civilizuotų, prie tokių jau-Žmonių gyvenime ne mažai sve-■ ----------------------------,— z-monių gyvenime ne mažai sve- uugi uvnuuuiij, put iu*ių jau-
užmušė senelį ir paėmė slyvas ir j ria ka|ba> į| kalbos geriausiai gali- niausiu kalbų tokiu budu priguli 
vynvuoges, nedarydamas terp jų j ma paginti giminystą terp visokių ir musų lietuviškoji, 
nė jokio skirtumo, o lajines žva- tautų. Ant to tai pamato pasirė- ii. _2_.------ ,
kės, kad žinoti jų vertę, pasvėrė, j itališkos mokslinčius, kalbų buk rojaus darže Adomas su J i<

Tokiu budi) 
išvadžiojimai tūlų musų filologų, 

__ _________ ____________ ______ ____  ______ ._ .ieva 
žinovas Alfredo Trombetti ir pa-1 lietuviškai kalbėjo, neturi tikro pa
rašė knygą apie senumą dabar že- \ mato, 
mę apgyvenančių visokių tautų. 
Savo naują teoriją jis išaiškino į 
specialiŠkoj knygoj, už kurią Ry- i 
mo mokslo akademija pripažino Į 
dovaną 10000 lirų.

Seniau apie svetimas kalbas ne 
labai rūpinosi, rymionys pažinojo 
vien lotynišką ir grekilką kalbas. 
Kallias ir tai visas, ne vien civili
zuotų tautų, pradėjo tirinėti tik 
nuo pusės pereito amžiaus; suly
gindami tas kalbas, mokslinčiai 
atrado terp vienų didesnę giminy
stą, terp kitų mažesnę. Kalbų 

"įmovas Fr.Mueller 1^77 ai.* pada
lino visas kalbas į 78 grupas ir 
izoliuotus dialektus, kurių rado 
apie lOOneva neturinčius nė jokios 
giminystos su kitoms kalboms. 
Terp tokių neva izoliuotų kalbų 
jis padėjo ir japonišką. Bet ge
riau ištyręs Siebold, persitikrino, 
jog japoniška kalba stovi artymoj 
giminystoj su kalboms uralo-altaiŠ- 
kos grupos. Teip jau ir daugelis 
kitų kalbų, kurias laikė už izoliuo
tas, susipažinus su joms geriau,pa
sirodė giminingoms kitoms kal
boms. 1879 metuose vokiškas 
kalbžinis Sleithal stengėsi išrody- 
ti, jog australiečių kalbos yra izo
liuotos, taigi jos negiminingos nė 
vienai žinomai kalbų grupai. 
Susipažinus geriaus su toms kal
boms,pasirodė visai kas kitas,taigi 
kad kalbos Australijos sausžemio 
gyventojų giminingos kalboms 
Oceanijos saliečių. Iš tikro gali
ma darodyti, kad visos kalbos, 
kokios tik yra ant žemės, yra terp 
savęs giminingos. Jeigu visos kal
bos ant žemės paeina nuo vienos 
kalbos, tai jos jau teip toli savo 
iŠsidirbime nužengė, kad Šiądien 
sunku surasti tą pradinę kalbą, 
nuo kurios kitos paeina, iš kurios 
išsidirbo visos. Trombetti ant ti- 
rinėjimo dabar esančių ir jau išny
kusių kalbų, kokių tik kokios nors 
liekanos užsiliko, apvertė visą sa
vo amžį.

Trombetti dalina kalbas senojo 
svieto į dvi dideli grupi: 1 kalbos 
Afrikos; pietuose bantu, Šiauriuose 
— semitu-chamitiŠka; semitų kal
bos laikosi ant didelių 
Azijos. Prie chamitų kalbų 
pos priguli teiposgi 
hottentotų, už tai 
beriška jų atžala apima teiposgi 
kalbas Haussa, Tedą; prie tos at
žalos priguli ir bantu kalba. Ant
rą grupą tveria eureziŠkos kalbos 
(prie tos grupos priguli: kaukaziŠ- 
kos, indoeuropiŠkos, uralo-altaiš- 
kos, dravidiškos ir siliabinės kal
bos; iš australiškų kalbų— prietos 
grupos priguli: malajiškos-poly- 
neriškos, andamaniškai — papua- 
ziŠkai — australiškos. Pirma gru- 
pa, taigi afrikoniŠkos kalbos susi
giminiavusios su kitoms iŠ vienos 
pusės per kaukaziškas ir oceaniš- 
kas kalbas. Iš visų tų kalbų, pagal 
Trombetti nuomonę, labiausiai 
nuo visų kitų atsitolinusi yra 
kalba bantu negrų (Afrikoj), ji 
yra seniausia iš visų musų žemės 
kalbų. Visos senojo svieto kalbos 
yra terp savęs giminingos ir visos 
jos todėl paeina nuo vienos pradi
nės kalbos ir iš jos išsidirbo.

Iš savo ritinėjimų Trombetti 
daro sekančius išvedimus. Seniau
sia iš visų dabar ant žemės esan
čių kalbų yra bąntų negrų kalba,

nė jokio skirtumo, o lajines žva- j tautų. Ant to tai pamato pasirė-

kadangi girdėjo vieną parlamento 
pasiuntinį kalbant, kad tas yra vie
nu iš pamatų politiškos ekonomi
jos, mokslo apie viešpatystes ūkę.

Padaręs tą, kariautojas vėl pa
griebė kardą ir graužė jo rankeną, 
žiurėjo, dairėsi aplinkui ir rugojo 
ant nupuolimo doros.

Bet rugojo veltu, kadangi vėl 
artinosi slyvos, vynvuogės ir laji
nės žvakės. Buvo čia teiposgi ir 
žmones, bet jų šiuom kartu doras 
kareivis ne užmušė su visu. Jis 
išgalvojo, kad geriau bus priversti 
juos tarnauti, paversti į savo bau
džiauninkus. Todėl jis mušė juos

Hrf jie pwwwrą d* 
kingumu už tai, 'kad jų neužmušė 
su visu ir suprastų, kad nuo dabar 
turi jam dirbti, statyti tvirtynę su 
storoms sienoms ir augŠtais bokš-

Kada tvirtynė buvo pastatyta, 
jis sėdo prie jos slenkščio, vėl 
graužė kardo rankeną, dairėsi į vi
sas puses ir rugojo ant nupuolimo 
ir pasileidimo žmonių.

šiuom kartu jis rugojo ne be 
pamato:

Žmonės, gabenanti ant pardavi
mo slyvas, džiovintas vynvuoges 
ir lajines žvakes, matė jo namus iš 
tolo ir pasirinkti sau kitą kelią. 
Žinoma, jie ne abejojo,kad kariauto
jas turi tiesą versti juos dirbti, 
veržti tavorus, kuriuos jie norėjo 
parduoti ir užtai turėti Šiokį tokį 
pelną, bet visgi jie norėjo su toms 
tiesoms nesusitikti.

Žmonės tie atrado kitą kelią, 
rods tolesnį, kur kitas kariautojas 
atiminėjo nuo jų tik pusę tavorų ir 
atleido be nuskriaudimo kūno, tai
gi jų ne užmuŠinėjo ir ne mušė, 
pirmiausiai todėl, kad turėjo pa
kaktinai savo žmonių, o toliau, 
kadangi suprato, jog žmogus, sykį 
užmušta", neis jau antrą sykį su 
slyvoms, džiovintoms vynvuogėm® 
ir lajinėms žvakėms. Toliau jis 
protavo — ir tame reikia pripažin
ti vieną iš pamatinių tiesų mokslo 
apie viešpatystės ūkę — kad ne 
reikia stabdyti prekiavimo laisvės.

Tuom "'tarpu ir pirmutinis ka
riautojas, kuris per visą laiką sė
dėjo ir grauždamas savo kardą, 
dairėsi į visas puses, rugojo ant 
pasileidimo žmonių, ant galo iš- 
čiulbė iš savo kardo supratimą 
bent vienos iš tų pamatinių tiesų. 
Jis paliepė vienam iŠ savo tarnų 
nueiti ant ano apeinamo jo valdy
bas kelio, kurį išsirinko prekė jai, 
draugiškai sutarti ir uždėti ant jų 
mokesčius. Jiems bus dovanota 
gyvastis ir palikta po vieną vyn- 
vuogę daugiau, negu palieka jiems 
kitas kariautojas. Teipjau ir laji
nės žvakės po senovei bus sviaria- 
mos, kas iš pusės viešpatystės 
ūkės mokslo yra svarbiu dalyku. 
Apart to, kariautojas liepė paža
dėti, kad ne darys nė jokio skirtu
mo terp slyvų ir vynvuogių, kad 
tokiu budu nestabdyti išsivystiji- 
mo prekystos.

Muitų tarifa kariautojau® iš tikro 
buvo paveikslinga. Juk jis galėjo 
žmonis užmušinėti ir toliau teip
jau, kaip padarė pirmiausiai su se
neliu gabenančiu slyvas, džiovin
tas vynvuoges ir lajines žvakes, 
bet jis juos tik mušė, ntužmuŠda- 
mas su visu. Jo valioj juk buvo 
lajinių žvakių ne sverti, o jis jas 
svėrė. Jo valioj buvo daryti skir- 

1 tumą terp slyvų ir džiovintų vyn
vuogių, o jis to ne dąrė.

plotų 
gru- 

kalba 
ber

Isz Visur. ;
Ii Po pertraukimo dipliomatiškų 

susinėsimų su Prancūzija, popie
žius prisakė 8 Prancūzijos vysku
pams ir 3 archivyskapams atsisa
kyti nuo vietų, kitaip pagazdino 
atėmimu vyskupams prigulinčių 
tiesų. Randas vienog parodijo vys
kupams ne paklausyti prisakymo, 
kadangi, pagal padarytą su popie- 
žium Prancūzijos sutarimą, rŪL-fBi 
Ii vyskupus nuo vietų prašalinti 
tik su pritarimu Prancūzijos ran
do. Jeigu popiežius sulaužytų 
vieną paragrafą sutarimo, Prancū
zija panaikįs visus.

II Vokietijos universitetuose yra 
1035 mdterys studentės: 33 Hei
delberge, 30 Freiburge, 4 Wuerz- 
burge ir Tuebingene, 869 Berlyne: 
liuosų klausytojų yra: 84 Freibur
ge, 78 Bonne, 69 Heidelberge, 67 
Breslave, Leipzige ir Goettingene 
po 64, Karaliaučiuje 54, Srasbur- 
ge 38, VVuerzburge 33, Jenoj 26, 
Hallej 25, Tuebingene 18. Kie- 
liuj, Marburge ir Muenchene po 
12, Giessene 9, Erlangene I. 
Greifswalde, Muenstere ir Rosto- 
cke nėra moterų studenčių.

ti Būrų jeneralas Maritz pasiūlė 
pietinės Afrikos vokišką kolionijų 
valdžioms būrų pagelbą. Jis ža
da su 500 jaunų būrų, įpratusių 
kariauti su čiabuviais, ateiti vokie* 
čiams į pagelbą prie suvaldymo 
pasikėlimo herrerų. Po karei tie 
būrai pasirengę apsigyventi vokiš
kose valdybose. Ar negeriau bu
tų būrams čėdyti savo pajiegas ir 
rengti jas ant iŠliuosavimo locnos 
tautos iŠ po svetimo jungo, negu 
kariauti už svetimus reikalus?

|| Javai visoj pietinėj Maskolijo; 
beveik su visu pražuvo ir per tai 
tuose kraštuose bus vėl bado me
tai. Prie tų kraštų priguli guber
nijos: Chersoniaus, Tauridos, Bes- 
sarabijos, Poltavos ir Charkovo, 
drauge turinčios apie 10 milijonų 
gyventojų. Dabar jau likosi su
tverti komitetai rinkimui aukų ant 
sušelpimo baduojančių gyventojų. 
Ne reikia užmiršti, kad dabar bado 
apimtos gubernijos priguli prie 
turtingiausių ir vaisingiausių Mas 
kolijoj.

II Laikraščiai praneša, buk mas
koliškas caras išleido ukazą, ku- 
riuom panaikina administratyvišką 
išvijimą iš tėvynės politiškų prasi
kaltėlių. Ant toliau toki nusidėjė
liai galės būt tik sudų ant baus
mės nuspręsti. Tas vienog išduo
tų gerus vaisias vien tąsyk, jeigu 
sudžios ne butų po įtekme adnis- 
tracijos, dabar gi jie yra tik tarnais 
augŠtų urėdninkų, išduoda tokius 
nusprendimus, kokių geidžia ad
ministratoriai. Tokiose sanlygo- 
se ir caro ukazas svarbią vaisių iš
duoti negal.

II Ties Manilės (ant Filipinų sa
lų j priemiesčiu St. Juan dėl Men
te siautė audra su debesų praply
štomis, nuo ko užgimė baisus tva
nai, vanduo užliejo visą minėtą 
priemiestį. Prigėrė prie to 300
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žmonių. MeterialiŠką blėdj pada 
darytą tvanų skaito ant 200000dol

II Prancūzijos parlamentas užgy- 
rė paskirti dol. iš. iždo pinigų 
ant iŠsiunCimo ant visosvietinės 
parodos į S|t. Louis tūlą skaitlių 
gabiausių Prancūzijos amatininkų 
susipažinti su išdirbiniais kitų 
kraštų ir su kitur vartojamu dir
bimo budu.

Trumpa senobės Istorija.
Imz nmskoliszkoN kalbom verto D.

legijontiB vin daugyn ir daugyn pradėjo hnt' 
^arbaruH, ypač vokiečiu*. Kartai* rymiečiai I 
HUbitaikiiuiavo *u užpuolančiais vokiečiais po

į anglių pardavinėjimo
i torą Asbtono',

Vietines Žinios.

II Maskoliškas randas garsina, 
jog užstojus lytų laikui Mandžuri- 
joj, labiau pradėjo platintiesi terp 
maskoliškų kareivių visokios ligos; 
apsireiškė ir azijatiškas maras. 
Dabar visokioms ligoms serga 
ant!000:94 pticierai ir 46 kareiviai.

Macedionijos pasikėlėliai vėl 
parodė gyvybę: jie padėjo dinami- 

'tą ant geležinkelio šėnių netoli 
Deleaghatech. Dinamitas explio- 
davo. Expliozijos 20 pasažięrių 
likosi sunkiai sužeistų.

II Serbijoj, mieste Kragujevac 
užgimė kruvinos muštynės darbi
ninkų su oficierais. . Paskutiniai 
pasinaudojo iš ginklų. Tose muš
tynėse 20 ypatų likosi užmuštų.

II Vienas iš garsiausių šių laikų 
chirurgų, profesorius Esmach, par
puolė ant ulyčios mieste Kiel ir 
nusilaužė koją. Esmarch turi jau 
su viršum 80 metų.

II Prancūzai galutinai nori pa
dirbti per jūres, terp Afrikos ir 
Išpanijos, tunelį, per kurį bus nu
vestas geležinkelis jungiantis Eu
ropą su Afrika.

Vogezų kalnuose, aplinkinėse 
Giardmer, Alzatijoj, siautė baisi 
audra, kuri daug blėdies pridirbo. 
Vienuose namuose perkūnas už
mušė motiną ir trejatą vaikų.

ii Vengrijoj, Hanos Komitate, 
išdegė didelis kaimas Bodony. 
Sudegė čia 300 namų su visais 
krutančiais gyventojų turtais. 1000 
žmonių neteko pastogės ir turtų.

II Ant Kaukazo, mieste AdČa- 
bent, netoli Persijos rubežiaus, 
likosi nušautas vicegubernatorius 
Elizabetbppliaus gubernijos.

II Paryžiuj nusišovė amerikonas 
, studentas 22 metų Shapleigh, gi

minaitis amerikoniško ambasado
riaus Prancūzijoj.

|| Iš didelių musų žemės miestų, 
Yor- 

ke, nes 672676: antrą vietą užima 
Varšava.

II Vidutines mokyklas Prūsuose 
šįmet pabaigė: protestonų vaikų 
66,21%, katalikų 27,27%, žydų 
6,62%.

II Mieste Bern, Šveicarijoj, pasi
mirė buvęsTraansvaliaus preziden
tas Krueger.

Nė gerai teisybę išvirkš
čiai perstatinėti.

No. 28 „Vienybės”, p. Rutkus, 
rašydamas apie knygą rašomą Dr. 
Šliupo angliškoj kalboj apie lietu- 
tuvių padėjimą, terp kitko priu- 
duria.

„Prie to „Lietuva" pradėjo aiš
kinti tautiečiams, kad ta knyga 
esanti šliupo ypatiška.”

Kur gi p. Rutkus tokį išsitarimą 
rado „Lietuvos” straipsnyj? Ar ne 

* galėtų to žodis į žodį užcituoti? 
Gal perstaČius žodis į žodį išpultų 
kas kitas, o ne tas, ką perstato p. 

» Rutkus?
Nė „Lietuva”, nė jos redakcija 

laiškuose, aiškindama p. Rutkui 
jo užmanytą, be susižinojimo su 
autorium, išleidimą tos knygos su 
pagelba centinių aukų visai nemi
nėjo, ar knyga yra privatišku ir 
ypatišku, ar ne privatišku keno 
nors reikalu, bet kalba buvo vien 
apie būdą surinkimo pinigų ant 
knygos išleidimo. „Lietuva" ra
do vient kad p. Rutkaus pradėtas 
rinkimas aukų išleidimui knygos 
yra ne atsakantis. Nurodė, kad 
daug praktiškiau paremti išleidi
mą ant prenumeratos, negu ant 
centinių aukų, kadangi aukos gal 
užgauti autoriaus garbę. Pridūrė 
teiposgi, kad apgarsinti prenume
ratą išpultų autoriui, o ne pašali- 
niems, kadangi išleidimo būdas tai 
autoriaus reikalas ir jis labiau au
torių lytisi negu ką kitą.

Norėtume todėl žinoti, kur p. 
Rutkus ,,Lietuvos" straipsniuose, 
arba jos redakcijos laiškuose rado 
tą, ką garsina per „Vienybę”.

Negerai, kad tūli musų vyrai 
laikraščių straipsniuose ir apskri
tai raštuose, randa visai ką kitą, 
negu yra parašyta ir tokiu budu iš
virkščiai išverčia teisybę. Toks 
darbas paprastoj kalboj ne gražu 
turi vardą. Ar to p. Rutkus neži
no? Tas ypač pas mus yra ne
geistinu, kadangi pas mus dauge
lis vaidų gema iš panašaus įšvirkš
čio perstatymo teisybės,jieškojinąo 
keno žodžiuose ne to, ką kas pa
sakė, bet ^ą kas svetimuose žo
džiuose rasti geidžia. Argi mums 
teip sunku tikrą prasmę rašto su
prasti?

I

Adverniai, greit prbiėjo kuo stipriausiai gin
ti senąjį *avo r u bezių ir net atgalioti n no jo 
pasitraukt. Penkioms dešimtims metų pra
ėjus po Tra ja no karžygių, ant Dunojaus ne
ramu tapo. Čia pasirodė didelės barbarų 
mynios. Jie visokiose vietose prasimušė per 
tvirtynių liniją, paėmė nelaisvėn keli* šimtus 
tūkstančių iš rymiečių šalies, išpustijo padu- 
nojines šalia, prasimušė net už Alpų šiauri- 
nėn Italijon. Teisybė, rymiečiai juo* atgal 
išvijo, bet tam reikėjo 15 metų sunkios ka
rės.

Tai buvo tik pradžia nelaimė*. Viduri
nė ir rytinė Europa siuntė vis naujas išalku
sias karingas mynias žmonių, kurie ėjo į pie
tus ir vakarus, žemės bejieškant. Rymiškų 
kariniuenių nebeužteko apgint visom* slegia
moms vietoms. Reikėjo gint Britaniją nuo 
Škotijos kalniečių, Reinas ir Augštasis Du
nojus — nuo vokiečių, Žemasis Dunojus — 
nuo piemenų tautų dabartinės pietinės Mas- 
kol i jos.

Nauja persų viešpatystė, apie 250 m. 
Prie to dar prisidėjo nelaimė rytuose: persai, 
500 metų prieš tai prastoję valdymą Azijoj, 
vėl sukilo ir užgriebė šalį nuo Eufrato iki 
Indo. Jų siekiu buvo išnaikint viską sveti
mą, kas tik paėjo nuo grėkų arba rymiečių.

Persi} valdytojas pasivadino senobiniu 
vardu carų caro. Persai norėjo atimt nuo 
rymiečių visą Aziją. Priešakij mušėsi Rau
gėmis apsišarvoję raiteliai ant laitai papuoš
tų arklių. Jie mėgdavo pasakojimus apie 
didžius narsuolių žygius; vienas iš jų pasa
kojimų tvirtina, buk susiginčijus dviem ca
ram už valdžią, nutarta buvę numest caro 
vainiką terp alkanų liūtų; vienas iš priešų, 
nuėjęs ant arenos, užmušęs abudu Hutu ir 
gavęs vaiųiką.

Persai kariavo vardan tikėjimo. Jie bu
vo garbintojais šventosios ugnies galybes: 
ant jų pinigų išbrėždavo ugnies aukurą. Di
delę įtekmę Į>as juos turėjo kunigai, manai. 
Jie kišosi visųkiuosna dalykuosna; jų vyre
snysis, augščiausias magas, buvo beveik ly
gus carui, ir apvainikuislavo jį.

Išpustėjimas ir suprastėjimas. Pusan
tro šimto metų sukakus po Trajano, rymie
čių imperija vos nepražuvo. Vienas iš impe
ratorių, Įiergalėta* persų, pateko nelaisvėn 
pas juos. Plėšikų vokiečių mynios švaistėsi 
po visas šalis; tūlos iš jų perėjo Dunojų, iš
pustijo visą Grekiją iki Atėnų, suėmė Bizan
tijoj pirklių laivus, ir persikėlė Mažojon A- 
zijon; kiti su savo laiveliais nusitraukė net 
iki įtakų Nilo.

Tvirtynių eilės, net sienos niekur nebga
lėjo sulaikyt įsiveržiančių barbarų. Prisiė
jo tvirtint beveik kiekvieną miestą viduj ša
lies; šalis, tartum šeriais, įiasišiauėė baisiais 
tvirtynių apkasais ir bokštais. Sutvirtintas 
miestas tapdavo 3-5 kartus mažesnis už pir
mykštį ramų, atvirą, galėjusį laisvai platin
tis. Žmonės, apsiginimui, spaudėsi ant ma
žučio žemė* kąsnio. Atžūlios sienos, 3-4 
sieksnių storumo, iš visų pusių uždengė dan
gų ir pavėnėj laikė siaura* ulyčias. Tos u- 
lyčios ėjo tiesiog prie tvirtynes vartų: var
tai, žemi ir tamsus, labiau panašus buvo į 
požeminius urvus. Jeigu miestas buvo ant 
didelės upės, visą panpę aptverdavo siena; 
miestiečiai nematė savo upės: laivai, įplau
kiant į miesto atlajų, pravažiuodavo po sie
na.

Iždas neturėjo pinigų statyt ir užlaikyt 
šitoms tvirtynėms; visos išlaidos uždėtos bu
vo ant pačių miestiečių. Pertai daug miestų 
visai nupliko. Viskas išnyko, kas seniau 
mieste pritraukdavo; vandensekiai buvo už
mesti; nebebuvo už ką statyt didelių gražii} 
bažnyčių, bazilikų, knygynų; nebuvo už ką 
prilaikyt teatrą ir žaislus; mokyklos dau
giausia išnyko. Meniškų daigtų daugiau 
niekas nereikalavo; noras juos turėt prapuo
lė ir dailinįkai išnyko; statant stovylą impe
ratoriui, arba paminklą ant kapų, pasikakin- 
davo dabar darbu teplioriaus arba akmens 
nuskaldytojo.

Žmonės atprato nuo visokių ištaigi}, jų 
pažiuro* siauryn ėjo, papročiai biauryn. Nu
sigyvenę ukinįkai ir žemvaldonai pavirsdavo 
į valkatas, susirinkdavo į galvažudžių gau- 
jae; jų teip daug priviso, jog gy ventojai nuo 
jų atsipirkdavo duokle, palikdavo jiems vog
tus daigtus, kad tiktai daugiau nekliudytų.

Pririšimas žmonių prie tarnystės. Visa 
viešpatystė iš i>astarosios gynėsi. Nuo mie
stų ėmė didelius mokesčius užlaikyt kariu- 
menei, kariškiems reikalams: turtingus žmo
nes, esančius miestų rodoj, priversdavo atsa-

,,Juodieji* vartai” Troviero mieslr . liekanų* nuo bar
barų užpuolimų laikų.

kon- 
i, ant kertės Center 

lave. ir 33 st., pereito* subatos die
ną atėjo du vyriškiai ir pirko kiek 
anglių ir už jas užmokėjo. Ash- 

Į tono klerkas Zola paėmė pinigus 
ir norėjo juos įdėti į dėžę, bet tą- 
»yk vienas iŠ anų vyriškių iiitrau- 
kė revolverį ir jį nukreipęs į Zo- 
lą, pareikalavo dėžės su pinigais. 
Zola ne paklausė, bet bandė iš
bėgti ant ulyčios. | bėgantį vie
nas iŠ plėšikų paleido šūvį; kulka 
perlindo per nugarą, per plaučius 
ir išlindo per krutinę. Plėšikų ne 
pasisekė suimti, bet policija tvirti
na, jog juos pažįsta.

Koksai lietuviškas kunigas 
I per lenkiškus laikraščius kvietė 
Į pereitą nedėlią lietuvius susirinkti 
I į lietuvišką bažnyčią ant kertės 
\Vabansia ir N. Paulina st. Ko
dėl lietuvis kunigas ne kviečia lie
tuvių ateiti ant dievmaldystos į jų 
locną bažnyčią ger prancūziškus 
arba vokiškus laikraščius? Argi 
kunigėlis nesupranta, kaip tokiu 
savo pasielgimu pažemino lietu
vius net lenkų akyse.

— Pereita nedėlios diena Chica-
išlyga, jog Aitie dnon kareivini tarnyHtėn. 
Arba vokiečiams duodavo ženmH ant rūbe-
žiaui bu tokia iMyga, kad kiekviena giminė, j g»i buvo laitai karšta, karštesnė
gavusi Žemėn, (luotų kareivį. Kadangi dar- negu kada nors per paskutinius 
bae kareivių buvo Hiinkim, o algoa nebuvo ife j tris metu*: šilumos buvo su vir- 
ko mokėt, tai pradėjo [Aprautai davinėt ka- 100 pagal Fahrenhrito ter- 
reiviame Žemę. Ant viso rubežiatn* apeigy- mometrą ir tai šešėlyj. Nuo karš- 
veno kareiviai ukinįkai: turint laiko, jie arėp»o mieste pasimirė keli žmonės, 
žemę; jų amatas itanidarė įkaitimu, jų vai- Terp pasimirusių nuo karščio rei- 
kai turėjo, eit į kareivinė. Tokiu budu ir į kia paminėti darbininką Juozą Ma- 
kareiviai, tarytum, baudžiaunįkais tapo. Jei- Įsinskį, gyvenusį pn. 3365 S. Mor

gan st.

Raiteli* ir jo arkly* naugemie ■|»ii*rvuję (lokius tan us turė
jo barbarai tarnystėj pa* rymiečiu**.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 416 vpatą, arba ant 20 ypa
tų daugiau negu sanvaitę pirmiau, 
bet visgi ant 103 maliau negu per 
tą pačią sanvaitę pereitų metų. 
Terp pasimirusių buvo: 243 vyriš
kiai ir 173 moterys; vaikų iki 5 
metų amžiaus buvo 115, senelių 
virš 60 metų 81. Daugiausiai mir
čių buvo nuo žarnų uždegimo, nes 
53, nuo džiovos 44, nuo plaučių 
uždegimo 25, nuo Širdies ligų 34.

Persą nitelis.

kyt savo turtais už gerą mokėjimą kitų mie
stiečių; o kad žymesni miestiečiai neatsi
trauktų nuo savo pareigų pildymo, valdžia 
laikė juos mieste, it baudžiaunįkus. Už pa
bandymą bėgt buvo paskirta sunki bausmė.

Teippat pririšo prie vietų pirklius ir 
amatinįkuB. Jie negalėjo mainyt užsiėmimo 
ir vietos apsigyvenimo; sūnūs turėjo toliau 
užeiimt tėvo amatu. Apart darbo, kuriuo 
jie užsipelnydavo, dar turėjo dirbt už dy
ką kariumenei ir iždui: siut batus, rubus, 
dirbt ginklus, pristatyt maisto.

Prisiėjo padidint kariumenę: kadangi 
rymiečių šalyse truko žmonių kariumenei, į

gu reikėjo laikyt kareiviai viduryj Aaliea, Ui 
juos gyvent įui* dvarponiu* |>a tai pindavo. 
Kiekviena* poną* turėjo užleint jiem* trečda 
lį savo žeme* arba užlaikyt juo* už trečdalį 
savo pelno,.

Pririšimas ukinįkų. Užėjo aut vi*ų 
*unkų* laikai. valdonai turėjo ruokeV 
dideliu* niokeečiu*. Dvarjoniam* *nnku 
buvo dabar gaut vergų. Turgavietė®. Be
niau, viešĮiataujant rymiečiam*, buvusio* 
pilno* belaisvių ir *ugautų pl&ikų, dabar 
ištuštėjo. Kad vi*ado* butų |io ranka dar 
binįkų, dvarponiai pradėjo vi*aip pritraukt 
pa* *avę ant darbo aplinkiniu* ukinįku*: tai 
kokiu nor* pelnu. Įierleidimu žemė* arba da- 
leidimu imt miško, Ui per prievartą, galią. 
Ukinįkai turėjo ateit ant keleto dienų Įia* 
dvarponį Įiačioj darbymetėj; Į»apra*tai jie 
ateidavo 3 nykiu*: arti ir ka*ti žemė*, ravėti 
daržų ir uodų ir plauti. Dvarponiui prirei
kus, jie pri*Utydavo vežimu* ir arkliu* par* 
vežt pono pirkiniam* iš turgau*.

Saviempiem* x ergam* d va tiku ii* ir-gi 
duodavo žemė* rėžiu*: duodavo jiem* žemė*', 
grįčią, daleindavo turėt šeimyną, daržą, gal
viju*. Vergą* atiduodavo jionui dalį nurink
tu javų ir vanių, ajiart to dar ateidavo dva
ran dirbti pankirtone dienose.

Dvarponi* gerai prižiūrėjo, kad vini ši
tie žmonės, privemti jam dirbt, neišsinuktų 
nuo jo. Ji* rašė jiem* įntatyinu* ir išbrėžda- 
vo juo* ant mūrinio aukuro, kurį viduryj 
dvaro statydavo. Poną* tajxiavo jų „vieš
pačiu”. Ukinįka* jau nebgalėjo jiemikelt 
kiton vieton; jin, it nkolinįka*. prigulėjo 
dvarponiui, kuriam turi atsilygint pagal nu
tartį; ji* pavirto į tokį |>at baudžiaunįką, 
kaip ir vergą*, gavę* žemė*. Baudžiaunįko 
vaikai ir-gi prigulėjo dvarui ir užaugdavo 
baudžiaunįkain. Už pabandymą atsitraukt, 
bausdavo baudžiaunįką it nusidėjėlį.

Dvarponis kišoni vinuosna Jodalykuonna: 
jin nudijo byla* terp baudžiauuįkų, tartum, 
ka* jį pantatę* buvo nudžia ant jų; uždraun- 
davo vest pačią iš kitokio* luomo* ir net iš 
kitos vieto*, kad haudžiaunįkai nenuprastų 
nuo reikalaujamo darbo; pankirdavo dvaran 
kunįgą ir reikalaudavo, kad apygardoj visi 
žmonės butų vieno tikėjimo. Dvare dusyk 
ant Hanvaitė* pritašydavo turgaus diena*, 
kad baudžiaunįkain* nereikėtų miestan va
žiuot.

Imperatoriai į tai nesikišo: į>an Juos bu
vo begaliniai dvarai visose provincijose ir 
daug navų baudžiauuįkų. Jie reikalavo tik
tai, kad dvarponiai atsakytų už savo bau- 
džiaunįkun: dvarponiai turėjo prižiūrėt, kad 
haudžiaunįkai gerai mokėtų pagalvius ir ei
tų kareiviuosna, kiek priguli.

Ponai. Didiejie dvarponiai tapo it ca
rais kiekvienas savo apygardoj. Dideli Jų 
kiemai, tankiai buvo apkasti perkasu ir sie
na ir paversti į tikras tvirtynes. Jie galėjo 
gintiesi nuo barbarų užpuolimų savo spėko
mis. Daug žmonių atsiduodavo jų prieglo
bai, patys užsirašydavo į jų baudžiaunįkus;

, miesto pirkliai, kad ga-

— Ant kertės Noble ir Eric st. 
ant pieno vėlimo užbėgo elektriš
kas karas ir vežimą sudaužė. Jo 
vežėjas, Mosr Schmerdlin, tapo 
prie to pavojingai sužeistas.

— Dr. Graičunaę pardavė aptie
kę ir duo dabar užsiims tik gydy
mu ligonių,. Gvvęs ant Halsted 
st. pn. 8202.

Protezu* ChicagoN Jaunų 
Lietuvių PaMIlnksmlnl mo 

Kliubo.
„Siųsti delegatą į Niderlandiją 

ant terptautiško darbininkų kon
greso duo vardo S. L. L., kaip 
lietuviška visuomenė jau pirma 
per laikraščius, aukaudama pini
gu* tam mieriui, už delegatą sky
rė Dr. J. šliupą, tai seimas, pri
tardamas visuomenei, išrinkolllli- 
kimui to reikalo Dr. J. Šliupą, 
katras ir apsiėmė. Kaštų kelio
nės dabar negalima aprokuoti, ku
rių,pagal viršutinį aprokavimą.bus 
nemažiau kaip 40U dol. Delega
tas turės išduot visuomenei rokun- 
dą. ’

Y'ra tai ištrauka iŠ protokolo sei
mo Susi vieny jimo Lietuvių Lais
vamanių, laikyto 5 d.birželio, 1904 
ir patalpinto „Lietuvoj" 26 nume-

keliauti
S. L.

jų

nai, patys užsirašydavo į jų baudžiaunįkue; 
teip darydavo, pvx., miesto pirkliai, kad ga
lima butų išsisukt nuo sunkių miesto mokes
čių. Toks „galingas” dvarponis, „viešpats”, 
su daugybe baudžiauuįkų, tarnų ir priklau
sančių jiems žmonių, neprisileisdavo prie sa
vęs urėdnįkų, neretai ilgai nemokėdavo mo
kesčių, prisisavindavo aplinkui viską, kas 
tiktai jam patiko.

Svetimi papročiai imperijoj. Iki Tra- 
jano netiktai rymiečių ginklas, bet teippat 
ir jų kalba, tikėjimas, papročiai platinosi.

(Toliaus bus )

Pagal tą paragrafą: S. L. L. sa
vo varde (iš ko tas išpuola? Rd.) 
nutarė siųsti Dr. J. šliupą į Ni- 
derlandiją ant terptautiško darbi
ninkų kongreso, o aukos yra vi
suomenės. S. L. L. tokiu budu 
nori paglemžti sau g aibę, kurią už
sipelnė lietuviška visuomėnė, dė
dama aukas ant to mierio (kokiu 
budu?) Jeigu visuomėnė dėjo 
aukas, tai ir delegatas turi varde 
lietuviškos visuomenės 
ant minėto kongreso.
L. sąnarių aukos prieš vusuo- 
menės yra teip kai^lašas į viedrą 
vandens.

Pertai mes, sanariai Jaunų A- 
merikos Lietuvių Pasilinksminimo 
Kliubo, aukavę ant kelionės minė
tam delegatui, protestuojame prieš 
tokį nutarimą S. L. L. ir reikalau
jame, kad delegatas keliautų ant 
kongreso varde lietuviškos visuo
menės, kuri sudėjo aukas.

Jonas Bagdžiunas, rašt.
Rods tai privatiškas pro

testas ir priderėtų jį patalpinti be 
jokių patėmijimų, bet kad pas mus 
išsivieŠpatavo netikęs paprotys 
be jokio pamato kelti vaidus, tai 
Kliubo protesto ne galima palikti 
be patėmijimų. Iš visko matyt, 
kad Kliubas protestą parengė ne 
apsvarstęs dalyko, arba nežinoda
mas, kaip viskas s(ovi. Iš tikro 
gi dalykai teip stovi.

Haagoj atsibus terptautiš- 
kas darbininkų socialistų kongre
sas, kuriame gali dalyvauti tik 
delegatai darbininkiškų socialistiš- 
kų organizacijų. Apie tai Kliu- 
bas negalėjo nežinoti, kadangi tas 
buvo paaiškintas Dr. Šliupo ko
respondencijoj su kongreso rengė
jais; aiškino tą pakaktinai ir „Dar
bininkas." Kadangi Amerikoj at
skirų lietuviškų socialistiškų orga
nizacijų nėra, tai jas turėjo kita 
lietuviška organizacija, arčiausiai 
prie cocialistų stovinti užvaduoti.

Tokia organizacija yra Sus. Liet. 
Laisv. Skirdamas auką Pasilinks- 
tninimo Kliubas turėjo apie tai ži
noti, o jeigu aukavo nežinodama 
ir ne apsvarstęs, juk tai jo paties 
kaltė; tąsyk Kliubas galėtų pro
testuoti tik pats prieš savą. To
ki protestai vienog butų viduri
niais Kliubo reikalais ir juos pri
dera prieš nusidėjusius sąnarius 
atlikti rte per laikraščius, liet ant 
Kliubo susirinkimų ir nusidėjusius 
sąnarius nubausti tie tarpininky- 
stės laikraščių. Jeigu gi Kliubui 
ne patinka skiriamas delegatas, tai 
ir tame teiposgi nėra pamato pro
testui: rinkimuose juk sprendžia 

(balsų dauguma, o ne vieno noras. 
Nors tas kam ir nepatiktų, bet 
vaistų prieš tai iki Šiol ne išrasta.

Iš protokolo Suv. L. Laisv. 
seimo visai ne matyt, kad jis sa
vintųsi sau garbę. Jis duoda, teip 
sakant firmą, kadangi be firmos de
legatų ne priima. Protestas Kliu
bo juk padavadijimo kongreso ve
dėjų ne perkeis.

Taigi norėtume žinoti, prieš ką 
Pasilinksminimo Kliubas pro
testuoja ir prieš ką kitus kviečia į 
talką? Nė protestui, nė talkai, 
Čia nėra pamato. Protestai be 
pamato bereikalo laikraštyj vietą 
užima, n<- išeina ant naudos, ne 
pakelia garbės ir protestuojauČių.

Rd.

Iii Siim. L- L. kuopas.
Guodotini Draugai! Iš pagar

sinto „Lietuvoje" ir „Vienybėje 
Liet." protokolo 5-to seimo matė
te, kad delegatai nutarė išleistas 
kaštais Susivienyjimo knygas iš
dalinti kuopoms, paskiriant % da
lį pasiųsti į Lietuvą, o po 300 ekz. 
kiekvieno numerio palikti Centr. 
Komitetui. Taigi pranešu, kad tą 
darbą atlikau ne pagal skaitlių 
sąnarių prigulinčių prie kuopų, 
bet pagal kuopų jmokėjimus į 
Centr. iždą. Ar pavestą man už
duotų teisingai atlikau, tai pertiu- 
rėję paduotas čia skaitlines, patys 
galėsite spręsti.

Kuopos įmokėjo į Cntr. Iždą:
Waterburio $ 101.*7; Scrantono 

ŽKš.09; Brooklyno >*5.23; Miners- 
vtllės >75.23.; Philadelphijos >58- 
81.; Nevarko >52.14.; New Britam 
>50.67.; Bostono >30.75.; Torring- 
tono >9.55.; Worcesterio >3.00.; 
\Vilkes Barrio >2.95.; Pavieniai 
>78.39. Sykiu >536.59.

Skaitlius egz. atspausdintų:
No. 1, 1645.; No. 2, 1860.; No. 

8, 2020. . No. 4, 1153.; No. 5,2106.
| Lietuvą puiųMB VgZ.'
No. 1, 400.: No. 2, 460.; No. 3, 

500.; No. 4, 280.; No. 5, 500.
Kh. Dembskiui pasiųst* egz. 
No. 1, 2, 3, 4 ir 5 po 300.
Kuopoms pasiųsta egz.:
Waterburio: No. 1, 151.; No. 2, 

176.; No. 3, 196.; Nu. 4, 93.; No. 
5,208. Scrantono: No. 1,-131.; 
No. 2, 152.; No. 3, 168.; No. 4, 
78.; No. 5, 169. Brooklyno: No.
1, 125.; No. 2, 147.; No. 3, 161.; 
No. 4, 73.; No. 5, 164. Minersvil- 
lės: N. 1, 110.; No. 2, 129.; No. 3, 
144.; No. 4, 67.; No. 5, 154, Phi
ladelphijos: No. 1, 84.; No. 2,101.; 
No. 3,116.; No. 4, 53.; No. 5, 120. 
Newarko: No. 1, 176.; No. 2, 90.; 
No. 3, 99.; No. 4, 47.; No. 5, 106. 
New Bntaino: No. 1, 74.; No. 2, 
87.; No. 3, 96.: No. 4, 46.; No. 5, 
103. Bostono: No. 1, 45.; No. 2, 
53.; No. 3. 59.; No. 4, 28.; No. 5, 
62. Torringtono: No. 1, 19.; No.
2, 16.; No. 3, 23.; No. 4, 12.; No. 
5, 29. Worcesterio: No. 1, 7.; No. 
2, 6.; No. 3, 10.; No. 4, 4.; No. 
5, 16. Wilkes Barrio: No. 1, 7.; 
No. 2, 6.; No. 3, 10.; No. 4, 4.; 
No. 5, 15. Pavieniems: No. 1, 116.; 
No. 1, 1Š5.; No. 3, 139.; No. 4, 
68.: No. 5, 159.

Svkiu išdalytų egz.: No. 1, 1634.; 
No. 2, 1856.; No. 3, 2005.; No. 4, 
1147.; No. 5, 2076.

Likusių egz. No. 1, 11.; 2, 4.;
3,16.; 4,6.; 5,29.

Taigi Centr. Komitetas nepadali
namus pagal įmokėjimą eksem- 
pliorius pripažino už teisingą pa
dalinti tarpe trijų paskutiniame 
laike susiorganizavusių kuopų, 
kurios, pagal savo įmokėjimą, ne
galėjo naudotis iŠ knygučių L. S. 
D. Partijos. ,

Tokiu budu sekančios trįs kuo
pos, vietoje augŠČiaus nurodytų 
ekzempliorių 9 gaus daugiaus.

Guodotinas A. OlŠevski teiksis 
pasiųsti kuopoms knygas, palie
kant pas savų tik paskirtą skaitlių 
• Lietuvą. Pavieni sanariai, kurie 
permainė savo adresus,teiksis man 
pranešti.
Kun. V. Dembskis, Sus.L.L.sekr. 
328 Federal st., Philadelphia.Pa.

t Vilniuje atliko pasekmingas 
bandavones su išrasta Varšavos 
techniko Cibulskio prietaisa naiki
nančia balsą kanuolių šūvių. Pri
taisius tą prietaisą prie kanuolių, 
Šūvių visai ne bus girdėt.

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.................... 52)
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .53)c 
Vlrsz 1000 rubliu, rublis po.............  .52|c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paežio kszztu.

Jei norite, kad pinigai greit*! ir gersi 
zuvsikszcziotu ir niekur neiutu, tai sius
kite per,.Lietuvos" redakcija, adresuo
dami: A. Ol**evskl,

33rd 8L. CblCAgo, III.

Sz H kertes greitai pa« 
brangs. Skubinkite pirk

ti pakol pigios.
Laivu koiiipuolfoN daro niltin- 

gru« kad Nudavadiutl Nzlt'korcsiii 
reikalą. Mat voki»zkoaioM 11 n f Jom 
|M«MzaMl nu anglIvr.komiH H- 
nlJonilM per tai aaiTkoresiu preke* 
nupuolė Kaip tik kompaniJoM 
Munltalkln*, tuojau* Mirkorcziu 
preke* pakel*. Sunifalkyrna* ga 
II invykti Lile dieiu*. Todėl *ku 
blnkite pirkti mkIikorte* pakol 
dar pigrioH.

Pasarga prie Nzifkorcziu.
Nuo dabar emigrantai važiuojanti in 

Amerika turi turėti szifkorte ir 915 00 
pinigu kiszeniuje. Ku neturi 915 00 
apart »rifkorte*, to neinleldžia in Ame
rika pako) jo gimines jam neprisiunczia, 
o jei ne,tai gražio* ji atgal.Tokios dabar 
yra nau|oe lieto* emigracijos užvaizdo*.

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Teatralisska Dr ie D. L. K. 

Keiztuczio. kuri susitvėrė 27 vasario, 
1901. padare ant tūlo laiko pigu nau
jiem* aanariam* instojima, lik 50c. ri 
25c. mėnesiniu mokeacziu. Tas pigu* 
instojima* pasilieka Ūktai iki aleinan- 
ežiam ktisisirinkimui, kuri* bus laikyta* 
31 liepos, 3 va), po pietų, Jos Kosrarskio 
aaleje, 1193 8. Oakley av„ po sziam susi
rinkimui instojima* laja pakelta* Tai 
gi lietuviai kurie norite priatoii prie 
azio* Dr-le* ui pigu instojima, tai paai- 
rūpinkite būti am azio susirinkimo ir 
pnsirskzyiti, ne* pa* kis u insiojimo mo- 
keatia tap* pakelta pagal sanano melu*. 
Ant tzio susirinkimo uikvieczia visu*.

(7-29) Komiieta*.

Pirma* Pikulnka*.

Chicago Dr-ie Apazvietimo Broliu 
tore* savo pirma pikninka nedeiioj, 24 
Liepoa, P. Neher a darže, Lyona, III. 
Prasidės 9 va! ryto. Inženga vyrui su 
m o te r* 25c. Pelnu i*z pikninko ei* am 
naudo* draugyste* knygyno. Visu* He 
tuviu* ir lietuvaite* kvieczia atsilankyti 
o busite kuogražiausiai priimti. Imkite 
karu* Ogden av.. )2tos arba 22ro* ui iki 
42 avė. ir Hawthorne, isz ten Lyooa ka
ro*. kurie davei iki pikninko daržui

(7—22) Komitetu

Antra* Pikninka*.
Kensington, 111. Dr-ta 8xv. Mikolo 

Ark. ture* savo antra Pikninka neda
lioj, 24 liepos, P. Karecko darže, Weet 
Pullman, Iii . pruide* 11 va), ryto. !n- 
žeoga vyrui *u motere 25c. Cbicagie 
ežiai imkite Halsted *1. karu* iki 83 u!.. 
63 karu* iki South Park avė., o iez ten 
We*t Pulman karu* iki daržui. Muzika 
bu* pirmo* khaao* ir vieku parengta 
kuogeriaoaia.. Visu* lietu v i na ir lietu
vaite* uirdingai kvieeziame atailaukyti, 
o busite kuogeriauziai priimti.

Komitetu

Philadelphia. Pa. )0la finai v. L. A. 
kuopa ture* uvo auairinkima peoedelyj, 
25 Lepo*. S vai. vakare. Kliubo namie 
po nr. 943 8. 2nd si, ant kurto visu Ba
nanu* ir nonnezius prisiraszyti azirdin- 
gai uikvieczia.

Varde kuopos K. Velykių.

Pranmilnuui.

Chicago Dr-le S:mano Daukaaio ap
garsina visiem*, kad nadehoj, • spaliu 
tam savo 11 , metini apvaikazcziojima, 
»*** •tVJėTirtT/
•t. Todėl meldžia viso kita Chieago* 
draugyscziu nedaryti toje dienoje balin 
ne teatru, kad vieni kiliem* aeaikenkli. 
įsa priežuttes užimtos sales apvaiksz- 
cziojimu szymet yra laikomas anks- 
cziau negu pripultu.

8. Daukanto Dr-te

Padėkai one.
Chicago. Dr-te Szv Antano siuncaia 

szirdinga acsiu visiems lietuviams ir lie
tuvaitėms atsilankiusiems ant musu 
Pikninko laikyto 17 d. szio menesio, ku
rie susirinkę gražiai bovyjosi ir žmoniš
kai užsilaikė, taip kad ne geda buvo pa
sirodyti žmonėms, už teip gražu pasiel
gimą Dr-te Szv. Antano jauninsi už rei
kale isz tarti visiems ssirdinga'aeuu.

Dr-te 8sv. Antano.

PnjJeszkojimai.
Pa j įsukau savo vyro, Andriau s Slao- 

kevicalaua, Suvalkų gub , Marijampole* 
pav., kaime Mokolu, uz jo pati p ribų 
vusi tik dabar iu Lietuvos norecriau su 
juom pasimatyti. Ji* pat* ar ka* ki
tu teikti* duoti žine ant adreso.

Petrone Stankevycziene.
•27 W. 51*t st, New York.

(7-29)

Pajieszkau Kazimiero Linkio, m kai
mo Rimienczin ir Francziazkau* Freiti
kiu izz kaimo Lauketenu, abu Kauno 
gub., Raseinių pav., Aiekzaodravo vol. 
Jie patys ar kas kitas teiksi* duoti žine 
ant adreso:

Mike Paiczius, 
2607 Wa*hington st., Pbiiadelpbia, Pa.

Pajieszkau savo draugo, Martino Ka 
lukaiezio Iss kaimo Czižunu. Traku pav. 
Vilniau* gub., zyveno Wilke*barre, Pa. 
Ji* pat* ar irą* kita* teiksis duoti žine 
ant adreso: '

John Andrutoniz, 
BoZM, Franklin, Wuh.

Ignoto 
Seinų

Pajieszkau savo giminaiezio 
Lukoszevicziaus, Suvaiko gub, 
pav., Kapczemieeczio para p , kaimo Mi- 
kalisskio. Ji* pat* ar ku kitas teiksi* 
dnoti žine ant adreso

D. Lukossevicziu*.
90 Sheldon st, Hartford, Oonn.

Pajieszkau savo dėdės, Jurgio Sseazto- 
ko, Suvalkų gub., Marijampole* pav., 
Kvieliszkio gm., kaimo Egeriszkiu, gy
veno Jereey City, N. J.. Jis pats ar 
kas kitas teiksis dnoti žino ant adreso:

Mike Aseviczia, 
Boz MM, Joliet, Iii.

Pajieszkau savo pusbrolio, Juozapo 
Janussevicsiaus, Kauno gub., Paaeve 
žio pav., Smilgių para p., kaimo Staro- 
lisskin, gyveno Philadelphijoj. Ji* pat* 
ar ka* kitas teiksi* duoti žine ant *d 
reeo:

Jos Levonaitis,
3437 3. Morgan st., Cbieago. III

Pajieszkan savo brolio, Kazimiero 
Mankau*, Kauno gub., Raseinių pavieto, 
kaimo Eidintu, 3 melai algai gyveno 
Chicagoje. Jis paU ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Jonas Mankos,
1444 Wentworth av.,ChicagoHeigh>s,Ill.

(7-29)

Pajieszkau savo brolio, Kazimiero Ba
jorūno, Kauno gub., Panevėžio p*v„ 
kaimo Valdeikiu. Ji* pet» *» k“ 
teikei* duoti žine ant adreso:

Misa Agota Bajeruniuke, 
filSheldoBt-, Hartford, Coaa.

Auko* kanktntinianiN
Ant vestuvių JonoGirdaucko *u Mari-

joną Raulynaicziuke, Shen«n<loah. Pa.
J. Girdauekas.............. .............. 25
M. Girdauckiene.......... .................25
M Raulyoaitiene........ ................25
Ad Raulynaicziuku . ...............10
A. Kairiukutis .......... ........r>
M. A u<tis jai t lene........ .................. 5
K Audiejallis.............. .............. 10
M. Szukevyeziu*.......... .................25
M. Raulyneiti*............ .................15
A. Audiejallis.............. .................25
K. Audiejaitieoe ..... .................25
O. Kurauckiene............ .................25
A. Siauruaevycziu* ... ...................5
E. Girdaucku........ .................10

Viso labo *2 55

PrekeN apgarsiniinu.
1 coli* d ruko, už 1 syki.................... 50a.
Paprasti pajieszkojimai ar draugys- 

cziu mitingai ar balių apgarsinimai po 
5<)e. už koina syki.

Reikalauja 1000 darbininku paeziuotu 
ir kavalieri prie darbo am fartnu, gele
žinkeliu, dielinycziu ir in gire* valstijo
se Miehigau,'Wiscoosin, teipgi in angle- 
kuyklu, fabrikus, prutu darbininku ir 
mechaniku. Gera mokesti*. Mes kal
bame Betuviszkai.

J. Luku. Mgr.
3311 South Halsted str.

Didysis offitu. 167 Wuhingtoo *tr.
Rūmas 1S. Chicago.

Mano du vaikucziai.po mirusio* moli
no* likę naszlaicziai*. yra dabar nuzlai- 
czio aamuou, vaiku 3 metu, mergaite 
• menesiu. Ku isz lietuviu kataliku 
norėtu juos paimti ant gero iszaugiat- 
mo, u> juos atiduodu ant visados. Ju 
levu,

Ignacu Stankaitis,
3405 S. Halsted st., Chicago. III.

(7—29)

Vargamislra link antį s lietuviszkoje ar 
lenkiuko)* balnycz'ojs pajieszko vie
tos Adresu

Šimėnu Taraila,
309 W.Ra«pberry Alley, Shenandosh.Pa.

*-5)
Reikalingu geru duokepit, gerai mo

kantis kepti juoda ir balta duona ir 
keiksoe A įsisunki t po nr. 3307 Auburn 
av., Chicago

Reikalinga* partneri* lietuvy*, mokan- 
u* gerai lieluvieakai, ruakai ir lenkiu
kai ranyti ir skaityti. Adresuokite.

F. J. Mocksviczia, 
R. R. A Sleamship T. Agent.

Boston, Mau.

Pigiai ant pardavimo geras saliuos*, 
lietuviu apgyventoje vietoje, arti lietu- 
visskos bainycatoa, liga yra priežaacsia 
pardavimo.

Irt W. 18th sL, Chicago. 1’1.
(7-22)

Pigiai ant pardavimo drapanų sztoru, 
geroje lietuviu apgyventoje vietoje, bis- 
ms nuo seniai iszdirbtaa, kur geras 
k riauczies gali gerus pinigus padaryti. 
Savininkas turi motormono darbe todėl 
neinstengia sstoro prižiūrėti ir turi per
duoti.

Vaclovas Ramanauskas,
47 Faetorv st., Nashua, N H.

(«-5)
Pigiai ant pardavimo geras sali u na* 

su dididele sake ir gyvenamais ruimais 
prie didelio pi pu fabriko, bitais nuo se
niai įsadirbtas. Savininkas važiuoja in 
sena kraju todėl parduoda pigiai.

Juozapu Stulpinas,
527- 529 9. Canal st., Chicago.UL '

<7-291
Turiu aut pardavimo daugybe namu 

ir lotu prie bažnycsiu Szv. Vaitiekau*. 
Szv. Onos, Szv. Kazimiero, Chicagoje ir 
Havthorne: taipgi keletą bizniu pigiai 
ant perdavimo prie fabriku McCormick, 
ant Blue Islaad av., VVeetern avi ir kitose 
gerose vietose. Kas tik ko nori pirkti, 
viską peš n.us gaus.

S. J. Napieralski <k Co
7X1 W. 17 str. kerte Paulina str.

Didis i* effisas:
S. J. NapienUfiki, 
1ff13 W. 22nd *L. Cbicago-

Pavogė man auksinta laikrodėli firmos 
,The Dueber Gladiator" No 4973X10 

verta 950.00. Jei kas siutintu toki laik
rodėli pirkti meldžiu temyli ant firmos 
ir numerio, Ir jeigu butu tas numeris, 
tai areštuoti pardavėja. Vagis yra vo- 
kietys, John Herlofsen, 7 pėdu augute*, 
juodu plauku, ilgos, kumpos nosies, 
angliszkai menkai .dar moka sznekoti, 
sznekedamas vis akis trukcsieja. Kas 
kur loki užtėmy tu tegul man dnoda ži
no, e bosiu dėkingas.

Charlle* Jurkus,
147 W 26th st, Chicago. III.

Išgydytas.
Savininkas didelės krautuvės 

Ludvik Przenčyk.Smithville, Tex. 
rašo šiteip: „Per kėlės sanvaites 
gulėjau lovoje nuo ligas persišal
dymo, bet Trinerio Amerikoniškas 
Elixiras Kartojo Vyno netik kad 
mane išgydė iŠ tos baisios ligos, 
bet dar jį gerdamas įgijau 10 sva
rų daugiau savo svarume." Ne 
vienas dyvijasi, kokiu budu tas 
vynas tiek ligų gali gydyti ir pri
duoti kunui tiek sveikatos, o neži
no, kad tai yra lengva suprasti. 
Trinerio Amerikoniškas Elixiras 
Kartojo Vyno išvalo gerai pilvą, 
pilvas tada gali priimti maistą ir 
gerai jį sužlebčioti, tokiu budu va
losi ir dauginasi kraujas, o su dau
guma sveiko ir čysto kraujo 
dauginasi ir žmogaus pajtegos 
ir jokia liga žmogaus tada nein
stengia paveikti. Trinerio vynas 
užmuša bgos sėklas pirmuose jos 
pasirodymuose. Ant pardavimo v i- 
sose aptkkose ir pas patį fabrikan
tą, Juozapą Trinarį, 799 So. Ash
land avė., Chicago, UI.
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LIETUVA

Chiraro* 3« kuopa Snslv. L. A. 
Ture* caverttnl susirinkimą nede- 
loj 2+ liepos 11404, 1-nia vai. po 
pict L. Axnko salėj 3301 Auburn 
Ąve. Norinti prisirassytie prie 8. 
11 A. Ssirdinifai ušpasr.om.

S. L. A. 30 kuopa.

“Lietuvos” Agentai.
NKW YORK. N. Y.

Jonus Naujokas, 336 Broome st 
A. Lesoievrskia, 144 E.Houstoa 84.

So. BOSTON, MA88.
Nikod. Gendroli*. 11« Bowea Street 

NEVVARK. N. J.
V. Atabrnzeviozin. 180 F«rry *U 
A Sūnelis. 381 Morris avenue

BROOKLYN. N* Y.
Sun. Rinkevricaius. 73 Grand si. 
Jo*. Matutis, lUGrandBU,

SHENANDOAH. PA- 
Andrius Macais. 1318. Main st.

WATERBURY, OONN. 
jonas Tarai 1h, 824 Bank at.

WESTVILLE, ILL. 
V. S. Kreivana*.

E.ST. LOUIS, ILL.
J. J. Raiokas^k-

NEW R8ITAIN. OONN.
Motiejus Mažeika. 57 IVhilman st. 
M J. Chepcmis, 73 Jubilee 8k, 

BALTIMORE. MD.
L. Gawhs, 3018 N. Waahington si

PHILADELPHIA. PA.
M. A. Ignotas, 925 So. 2od Si. 
J. Rukevicze 3J43 SJmon siraet

UNION CITY, OONN.
D. F Ei maltis,

SCRAN TON. PA.
Joseph Petrikis. 1514 K«* Avė.

M A H A NO Y CITY. PA.
A B. Strimaitis. 138 W. 8pru«e Street 

CLEVEĖAND. ORIO.
C. J.Kssper, 31 Kili St., 
J. P. (irite. 273 Jefferson St. 

TITTSTON. J’A.
Jur. Ka*akewic*ia, 1150 IVyotning avė,

Jlil Gyvenime Vaizdeliai susidedanti išaltuonio 
sekančiu gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas; 
— Vagia; — Kas kaltas; — Gatves vaikai; — 
Paparčio žiedą*: — Miško vantas; — Signalas; 
— Keleivis. Chieago, IU. tetek pusi. i».. IBc

43 Pasakos ii gyvenimo lietuviškų Vėlią bei 
Velnių, surinktos D ro J. Basanavičiaus. 4*< 
puste p . Chieago, IU. teiB m. Šioje knygoje 
telpa keli Įimtai graliu pasakų: apie rojų 
(dangui. ėytčiu. pekla; apie giltine, maru 
ketera, apie dvases (dūlias), velnius, n vai
dinimas! ir tt. Pasakos užrašytos t klote 
kalboje kokioje buvo pasakotos Kaune gub. 
pagal kauniečio kalba, Suvalkų gub. jagal 
suvalkiečiu kalba,Prusu Lietuvoje pagal Pru
tu lietuviu kali*. Dzūkijoj pagal diuku kalba 
irtu Kas mėgsta gražias pasakas, tegul nu
siperka lla knyga. Preke neapdar . »U.<»O 
Apdarytos.../*.................................91Š.SO

tO Lietuviško* Pasakos Yvairiaa. Dalia 1. Su 
rinko t>r. J Ba-anavičiua. Obicago. III., teta 
m. pusi. W0. čia telpa 141 labai grasiu. Juo
kingu ir itngeldliu pasakų. Kas litą knyga 
turės, tam geru ir graliu paseku niekados ne
truks. Preke neapdarytos..............11.50
Apdaryta.................................................WOO

71 Lietuviškos Pasakos Yvalrios. Balis II. Su
rinko Dr. J. Basanavičius, Chieago. III. įteki 
pusi 33U. Telpa čia SJ6 graliu, liugeidllu Ir 
juokingu pasakų, beryjančiu kiekviena skel
toje ir klausytoja............................. 11 50
Apdaryta ........................................ ....**4 OO

114 Ponas ir Bernas. Chieago. III. te04 pusi. (M.
Apysakaite L. Tolstojaus ii gyveninio masko
lišku kaimiečiu; žingeidi norinčiam susina- 
Sinti su buriu Ir sanlygoms gyvenimo masko- 
lilku kaimiečiu; ji verčia skaitytoja jausti 
drauge su prislėgtais vartų Įmonėmis.... IBc 

104 Robinsonas K rustus. Grali ir morališka pa 
saka. Antra pertatsila lauH, Chieago, III. 
teta pusi. 83....................................O...U5C

CIO Dede at valia ra. Komedija viename akte.
Pagal lenkiika sutaisė K, B e ir M. P is. Chi
eago, III. teta, pusi «!. Šita komedija buvo 
kelia kartus lošta lietuviško* draugystes Pe
terburge. Maakolijoja. Ji yra maskoliuos 
vaidilos censuruota ir todėl ja galima ir į 
Lietuva parsiųsti. Maakolljoa valdžia Jus pa r 
siuntimo nedraudžia........................   tžOc

1315 Gerinus vėliaus negu niekad. Komedija vie
name akte. Pagal lenkiška sutaisė K. B-a ir 
M. P is. Chieago. Iii. IteH. pusi. 48. Siu 
knygute teip kaip ir No. 210 yra Maskolijos 
censuroadateista ir gali būti Lietuvon sinti 
čiama...................................................  lite

331 Žile golvon—velnias vtiodegon. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiška sutaisė M. P-4s. 
Chieago. 111. teta. pusi. 11. Šita knygute teip 
kaip ir No. 810 yra Mnskoltjo* oenruros dalei 
sta ir todėl galt būti Lietuvon s.-inčtama. lOc 

507 ttamtoa Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.
A. Bacevlčia. spauda ..Lietuvos." Chieago. 
IU- teta. pusi. >s>. Knygele su daugeliu pa
veikslėliu: gyvuliu.valailu, tuviu, žmonių, me
džiu ir akmenų. trumpai. aiškiai ir supranta
mai išaiškina gantUM istorija, ypač tuos da
lykus. aut kuriu žmones nuolatai žiuri, bet ju 
gerai nesupranta....................................."...5Oe

50* Gamtos pajiegos Ir kaip D tu naudot G. Pa 
gal Bttnera sutaisė Szernas. Cuieagu, UI. IteH 
pusi. 238. Svarbu* nu<kslikk<» vertes knyga, 
su daugybe paveikslu yvairia »i ik ne riju ir 
kitokiu prietaisu ant Uiiaudojimo gamti nis 
pajiegu.................................................... 300

,">Ot» Svieto pabaiga. Iš rusi Iko verte Pr.Slnlelis.
Chicaga. III., IteH. pu*L 31. Kas nori daaiii- 
noti kada bus svieto pabaiga tegul perskaito 

< lia knygele................    . lOc
SCOTLAND.

K Katanskis, 24 PenCand Pi. 
BRIDGETON GIsASGOlV,

kur gali gauti „Lietuvą.”
...Lietuvos” redakcija turi savo agen

tus Broklyne. Philadefphijoj, Kaitimo 
reje. ir shenandoah

Šatai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

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

Philadelphia, Pa.
J. Gtidavtcse, 3104 Rtchmond, Si.
Jos. M Stnolenski, 783 So. 3 nd St.,

Barti m o re. Md.
Wm. J. Morron,1

S. E. Cor. Sharp & Catnden sta.
Shenandoah, Pa.

Jos Vai u kas. 308 W. Coal st.
Pas szituoe agentus gausite ,,Lietuva' 

ui 5c. kas subata.

Naujausios Knygos.
65 Karalius Apysaka. Dievas ir-Kara- 

į liai, Evaldo pasaka Iszleido L 8.
D. P. Londone, 1903, pusi. 16.. I^c 

071 Lietu visiko* Pasakos Y vainos. Da
lis III. Surinko D-ras J. Bssaoavi- 
oxiua. Chieago, 111. 1904 m. Caia

J-jJ lab«U. itnuiM IX juokingu. 
pasakų. Kas nori graitu ir Juokin
gu pasakų, tegul nusiperka viena 
kuria įsa virsi paminėtu 3 knygų 1, 
II ar III dali, o turės per visa savo 
amžių neisisemema pasakų skarba. 
Koina dalis arba knyga po........SI.50
Apdaryta. ..................................11.75

X71 Lietuviu aszaros. tris vaizdeliai i si 
Lietuvos gyvenimo. Tilžėje 1903, 

* pusi. 23. Labai graži pasakaite.. 10c
115 Prie dvaro. Pnra»xe Žemaite. Til- 8u pavaikslaleia

OSOEtbnoiogija »rbn mokslas apie žvmča tauta* 
Pagal Dr. M Haberlandta ;>arn»<- Šernas. 
Chieago. IU 19C3.pual.tK7. Yra tai svarbiau
sia moksliška knyga apie visas musu pasau
lės įmonių veisles. Ji parodo visu vieipatys- 
čiu. visu žemes kražtu ir net mažiausiu sale
lių žmonis ir ju paveikslus. Apraio Ju kilmes 
parva. tikėjimą, papročiu*, užsiėmimą ir abel- 
na i vuka. Ii patilpusiu paveikslu matysit* 
Žmonių gražiu, prastu ir biauriu. tūlu visa* 
kūnas plaukais apžėlė*, veidas j heidiione* 
panaius. Raitas Uventas sako: „Sutvėrė Die
vas žmogų ant abroio ir paveikslo savo." bet 
pažvelgus į tulu žmonių veikliu veidus, mato
me dideli nevienodumą, tada nežioe kurie U 
ju yra panaAus paveikslui Dievo. Kas nori 
{dina! pažinti žmonių istorija tegul pers kaito 
ia knyga. Preke neapdarvtoa....... KS.OO

Apdaryta gražiuose ir drutuuae audimo apda
ruose..........................................................*CBO

004* Kaip žmogus gvvvno ant žemes’ParačeS.
•M. DleidoT M. Ik pusi 47. Chieag >. 111. 
Knygute api-ažo visa iiih«ii> gyvenimą ant 
žemes nuo p*t Jo rtsiradimo iki pasiekimo ci
vilizacijos. S paveikslėliai parodo senove* 
žmonių vartotu* akmeninius tarankius, na
mus ir tt..................................................... IOo

OBO Aukos Kares Dievui. Para*e, Jonas Gražys
Chieago. III., IteH pusi. 40. 8i knygele ap
rašo kokios kada kares buvo. buvo ju 
priežasčia, kiek Jo* kaštavo, kiek IJevk-s žmo
nėm* padare ir daro, ir kas į Jas žmonija stū
mė .....................................................................lOc

4*71 Užmušimas caro Aleksandro II. Para»e Jo 
na* Graži J* IJleido Suaiv. Liet. Laisv. Chi- 
cago. UI.. IteJS pusi. 38. Knygute apračo ki
limą ir lankstvmasi revoliucijičko Judėjimo 
RoaijoJ. koVa šu carizmn ir. kaipo pasekme 
to* kovos, užmušima minėtojo caro...IBc

13 COŽodyna* I letuviJkni-anglilkos kalbu. Šutai 
•e Antanas Lalia. Chieago. UL. IteH pusi. 
3B0. Yra tai pirmoji dali* Itetuvižkai-angli*- 
ko žodyno. (Antroji dalu, angliikai-lieiut 4 
ka dar spaudoje i. Yra tai didžiausias ir ge
riausia* žodynas M visu lygžioi iAiei*tu lietu- 
vukai-aaglisku žodi n u. Rasite jame visu* 
lietuvižku* žodžius iZgubiytu< angliškoje kal
boje. kiekviena* žodi* paženklintas knni- 
voms litarom* prie kokio ji* gram.stiki* sky
riau* priguli. Knyga 8x9coliu*didumo. Kte- 
taoae graižau* mėlyno audimo apdaruoae, ant 
nugaros itepau>ta sidabrinėmis liiarumu >* 
titulą* - ...X JT- - , -.. . ...-............<3 OO

JT : < - v*— e-rs- - 
mokslo. Pagal svetimus šaltinius lenkiškai 
•utaiae F. J„ lietuviikal verte J. Lauki* Chi- 
sagv. III-. 1903. pu.1 SH Yra tat išaiikuil- 
mas monu darymo. Dabar >u su nonų kny
gomis nieks lietuviu neprigaudine*. net nusi
pirkę šia knyga atrasite joje visas monu ir 
burtu paslėptu ir jas suprasite, ne* aiškiai 
aprašytos ir paveikslai* parodyto* viso* slap
tybes ir budai ju darymo........................... BOc

I«i Kur atauado musu uamin ai gyvuliai ir ta- 
jlnaml augmenys? Pagal Lunkaviezia, šutai** 
Szerna*. Chieago III. Itert m. Puslapiu 71

COc
ie’e 1903, pusi. 47. Graži pasaka.30c

176 Vaidyla, originaliszka novele. Gra
ži apysaka apie senovės lietuvius, 
stabmeidisakus kunigus ir ju die-

- vus..........  ..............................,.15
301 Sofoklis Antigona. '.tragedija te 

atrak Tilžėje 1903, pusi. 39....30c
360 Davatkų Gadzinaos ir szeip links

mos dainos. surengė Liepukas. Ant
ra laida. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Gražios ir labai juokingos dainos. 15c

365 Eiles Pranciszkaus Vaiczaicsio (Se- 
kupasakos). Užleido T. M D. Ply- 
mouitk Pa. 1903, pusi. 165. Czia 
telpa su virsz 100 labai gražiu dai
nų..................  50c

380 Girtuokliu Liadiinkos ir kitos apie 
girtuoklyste dainos. Surengė Pa- 
mazginietis. Bitėnai 1903, pusi. 48.

’ Labai juokingos dainos...................15c
626 Dvideszimtmetines ..Auszros'* su 

kaktuves. Tilžėje 1903. pusi. 62. Is
torija inkarinio ir gyvenimo laik- 
raszczio ..Auszros” iszeidinejusios 
Prusnose nuo 1883 m............ 40c

731 Tautiszkas atgijimas Lietuviu ir 
kitu ja>u>u tautu. Atmincziai 
20 metiniu „Auszros" sukvktuviu, 
Tilžėj. 1903. pusi. 40. Istorijai laik- 
raszczio ,, Auszros”, kilimo ir atgiji
mo Rusinu. Czeku, Silezijos lenku. 
Bulgaru, Gruzinu ir Makedonie- 
cziu........................................... 20c

903 Isz musu nraeites. Parasze Jonas 
Gražys. Iszleido L. S. D. P. Londo
ne 1903, pusi. 16.....  10c

977 Varžytines, ka jos duoda kapitalis
tams. darbininkams, ir kaip jas rei
kia panaikinti. Iszleido Liet. Soc. D. 
Partijos Loudon, 1903, pusi. 16. ..10c

976 Valdžios pilvas. Parasze Jonas Gra
žys. Iszleido L. S. D. Partija. Lon
done, 1903, pusi. 16...................10c

949 Paslėpęs vilko nasrus rodo lapes uo- 
deg i. Iszleido L. 8. D. P. Londo
ne. 1903, pusi. 7...........  5c

1080 Tiesos gasoadoriu ir samdininku 
Lietuvoje. Dalis L Tilžėje 190B.
pusi. 11........... 10c

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

1050 Miszku, lauku, »>du, daržu eibes ir

ž<alp gyvena Augmenys? Yra tai moksli**- 
ka* apraaiyma* apie yvsiriu* muša ž<*m** *n 
g* ms.ju sudėjimą, atmaica*, gyvi ir pletcjlma*! 
nuo pat menkl*u*iu pavidale Iki didžiausiu 
ir tobuliau*!*. Su 30 paveikslėli*., 1» pusla
piai .......      - 85c

tisip Maskollta persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
preseion rc**een Liihuanl* suptesae kun. V 
Dembikis.... . ....................................lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pietžinye Dro 
L. Weblam. I»* suglir.ko Uzgulde kun V. 
DembaKi*......... . ..    IBv

Kruiu Skvrdyne. Aprauso sna balsu atsitikima
Kada 1893 m. maskoliai užpuolė ant bažuy- 
czio* miestelyje Kražių, musze, siaudė ir pjo- 
*e nekaltus žmonis, iszgno** altorius Ir už- 
peoze įjo bažnyczia. Auzkiausialapraszz, 
ta wi*a atsitikima......................................13c

LJetusriszkas L«m»o'.>niu su ooterisis kate
kizmais ir mlstranturu.......................13c

Mokslas apnŽemf ir kitu* svietus, ju bu,y ir
pabaiga. Apr*-zo kas yra žeme, iss ko ji »u- 
sideda. »nt ko laikosi ir kaip sukasi; k*s 
yra saule, žensigždes.menuli*: kaip toli yra 
in kita* žvaigždes; kas yra plian os. kome
tos ir kitos retai matomos ivaigade*. Su 30 
a*tronoini»zku abroselin turinti 235 pusta 
pius. Yra Ui vienatį ne knyga, is* kurios 
tikrai žmogus gali spsiszstirsti........ 7.t<-

D-u’.uose, gražiuos* apdaruose.......... £!.<><>
Nsu)au»i* Lietu*lssks* Sapnlnyka*. surinktas

ir suredit. Isz daugel s**timt*utiszku sapni- 
nyku ir surėdytai pagal tikra Persisukai 
Egiptiszka sapuinyka.—su310 aiszkiu abrt- 
zehu.— su apraszymu piane-u ir paaiapeziu 
kokias seno*es žmones vartojo inspejimui 
a t* i te*.—Geriausei iszguldo visokiu* 
sapnu*...........................    ..BOc
.Apdarytas..............................................O5c

LsenKal ir Lietuviai nuo I2S iki 1430m. Parašu
pagal lenkiszkus istorikus Žemkalnis. Iss- 
teista "Tėvynės Mylėtoju Draugyste*".—Y r* 
tai apraszymas Lietuvos tu Lenkija susivie- 
nvjimo ir fo pasekme*. Czza atšakiai yra *p- 
raszyta lenku politika kaip Jie pasielgė su
Aetuvoe kunigalkszcalais: K-lstuoziu. Vy- 
autu ir kitais. I*s szio* knygeles skaityio- 

X<* aiszkisi supras, sr lenku prieieiyste yrs 
mums naudinga ar blediuga...................IBc

Gletuviu prateviai Mažojoje Azijoj* nuo senovey 
iki jie pateko py valdžia ^zirsu. Parasze Lia 
tuvos Mylėtojau. Kn. ga turi M puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanezias vietas, kur 
renoveje gyveno lietuviuprateviai Apraszo 
detuviu padėjimą dar 800 metu priesz Kris, 
aus gimimų...........................'...........BOc

t-»an:ok*lai Bzuilntiee ir Teisybes Uzguldim-u
Galvuczlu *isu amžių. Czia yra paillpj 128 
gražiu Juok>i>gu ir isziuintingu pasakaičių 
Kas nori turėti gražiu Juokingu ir pamoki 
nanczlu skaitiniu tegul nusiperka sziųknin- 
gelį. o gardžiai pasijuok*. įmonėse ture* kų 
psp-usakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo 
kės duoti iszminting* atsakymų....... ..K4»c

klinasugis Lietuvos Karalius. Istorlszkas pa 
veikslas penkiuose aktuose. Lenklszkal pa. 
raszc Julius Slovackl. lietuviszkai verte 
Vincas Kapsas (Dras Kui.rkai Knygele 
ns-ki-ts viHtiingai teatro mylėtojams.. U3o

bausmes už jas. Tilžėje 1903, pusi. 
32. Naud-nga Knygele ūkinin
kams .....................................  10c

1255 Kalbamokslis lietuviszkos kalbos 
(tai yra gramatika). . Iszleista per 
L. L. Spauda E. Jagomosto, Tilžė

je 1896. pusi. 84....i..................50c
1315 Trumpa Vokiecziu Gramatika arba 

kalbamokslis lietuviams ir žetnai- 
cziams ant tobulo pasimokinimo vo- 
kiszkos kalbos. Parasze Kristupas 
Jurkszaitis. Tilžėje 1900, pusi. 89. 
Kietais apdareliais..................75c

1522 Paprasti rakandai ir iszdarbiai isz
szaku. iu 74 piešainelikis. Verte J. 
A. Iszleido P. Neris, Tilžėje 19O3m. 
pusi. 48. Naudinga knygele štai to
riams, pamokinanti apie iszdirbima 
įvairiausiu mebliu.,........ . ............25c

1523 Pranaszavimai Michaldos Karalie
nes isz Sabbos, isz naujo pervetzeta 
ir treti karu atspausta...................10c

1529 Sziapus ir anapus grabo. Parasze 
J. Gerutis Chieago. 1903, pusi. 185. 
Mokliszkal dvasiszki gamtos tyrinė
jimai..J....................................75c
Apdaryt#................................... ..11.00

1524 Pragaro gelme*. Parasze Hz. Til
žėje 1904. pusi 38. Szi knygele ap- 
raszo kaip vienas žmogus, pasigavęs 
velne privertė Ji vesti žmogų in pek
la ir aprodyti jam viską kas penioje 
dedasi,koki ten žmones po smert pa
kliūva ir kaip Jie ten yra kankina
mi. Ka minėtas žmogus peklioje 
mate, szioje knygelėje viską apsa
ko. Preke knygutes....... Tt.. .15c

1742 Novenos prie Vieszp. Jėzaus, 8zv..
Marijos P. ir tzventnju Dievo ir 
meditacijos ant 40 valandų atlaidų 
ir trijų dienu rekolekcijų. Vilniu
je, 1863 pusi. 216.............................. 25c

Sp*ka ir Mrdčgs, principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su moraliszku moks
lu ant anų paremtu. Visiems suprastinai para
ižė prof. Dras L. Buechner, pagal XIX vokisz- 
kų laidų, su mažai* prideczkais isz senesnių 
laidų lietuviszkal pergulite Dras J. Szllupas. 
bu paveikslu ir biografija raszaliaus. Yra tai 
mokslas gvildenanti* gamtos dalykus, kuriuo* 
žmončs vadina Dievo surėdymu- 81.30

Gražiuose, drūtuose apdaruose.. fg.OO 

Pinigu* siuskite ant adreso:
A. OLBZKAVSKI, 

924 33rd8t„ Chii-agu, III

Nauja Pirtis ir Maudyklos.
Lietuvys atkeleves isz Porth Mandžu- 

rijo* (Isz ten kur dabar yra kare Masko- 
lijos su Japonija) Chlcagoje parengs 
puikia garine pirtį ir maudyklas, van
duo sziltas ir szaltas, garas iszsipertl ir 
viskas parengta kuogertKus'.ai ir czys- 
cziausiai. Ketvergsis atdara dėl mote
rių, petnyczioms, su bato m s ir nedėliotos 
iki pietų dėl vyru. Visus užkvieczta at
silankyti ir pabandyti.

Stanislovas Pavra,
1119 Leavit st., Chicsgo, III.

(8—12) (Imkite 18 ui. karus)

Lietnviszka Banka.
(Uždėta 1888 mete.)

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

S. Mack,
212 First St., Elizabeth, N. J

Pigios Szifkortes ant Visu LaivuSerganti
PASVEIKSTA

Dabartinės šifkorčių prekes

KM 00

917 00

916.60

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

KOL NEBUS ISZ6YDYTI
Garsus Elektros DIRŽAS

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI! GIANT

F.PBradchulis

Ofiso valandos;

917.00
925 00

934.00
938.50

917 00
925 00

95.15
94.80
96.60

935 5<»
938 <NI

95 15
94.80
96.00

Re*. 3112 S.Hal8ted arti 31 hmm. 
arti 31-mos ui. Te). Yards 6046

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

Dykai! Dykai!
Gaus kiekviena* DakUriUų knygutų apie 
ilga* Trni- moterų ir valkų ka* priilnnž 
•avo adre*ų ant adreso:

L—VA, P. 0. Box 268.
MADISON SQ. N. Y.

ŽMONES PRISPAUSTI LIGOS YRA NELAIMINGI.
— Sergantis Plaučių Liga yra varginamas kosulio, yra silpnas Ir negali dirbti 

Ir padaryti sau gyvenimo.
- Dyspeptikss yra aržus ir melancboliUtas

Harnburg American l^inija 
Terp New Yorko ir Hamburgo:

Reguliariški laivui plaukia 10 iki 14 dienų............. ....
Evpreimiini laivai plaukia 6 iki 8 dienų.................................

Geriančiai yra pirkti Aifkortefl ,,Lietuvos” redakci
joje, nes ji turi agenturaM vinų kompanijų, geriausių lini
jų ir visų laivų, į Europą, iA Europos ir vi?*aB Aalin svieto. 

Skubinkite pirkti Szifkortes pakol pigios, nes netmkns prekes vėl pakils.

TeleivuMt Morgau 1332. 
Telefonuos galima isz kiekvienos

10 ryto iki 4 po pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedalioms ir Šventadieniais nuo 10 tik iki 12. 
RODĄ DYKAI!

Attoruej and Counselor atLav. 
Chamber of Commerce B1<U- Room 709 
8. E. Oorner LaSalle A Washington st* 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 3643.

Wienintelis lietuvy* advokatas, baigto 
moksl> jurisprudenciįocczion Amerikoj 
Weda provas kaip civiliszkas teip ir 
kriminaliszkas visuoee suduota

Cutiard LUriija.
Terp New Yorko, Bremo, Hamburgo, Rotterda 

mo. Amsterdamo ir Antverpo
Laivai plaukia 6 iki 9 dienų.......... ......................... .......... .

Terp New Yorko. Londono. Liverpoolio, Glas- 
gowo ir terp Bostono

Laitai plunkia 5 iki 8 dienų.............................................. .

Dykni auksinta Laikrodelta!

•
 Mes duodam* szita nau-

jau«lo* mado* Am*r.kon »i- 
fn) kals viduriais Laikrodall, 

r '*ziS«****t*.* gerai laika rodanti. vi*al dy- 
tam. kur* parduos ar- 

AMHKflKflA tikuliuku* mum biiubrilo* 
po Hte k< >.na l.uktttai Jo

k k i ; ..
rantuoto ant metu. Ka- 

\KerJĮaižaM&Smf *zyk tuojau*, o mes tuojau* 
- prisiusime bižuterija ant

pardavinėjimo. Kada i«z- 
parduosi prislask mamls

J
ltt -90 ir gausi szl la krodell su lenciugelal 
ysai. Crown Hupply House, 
Dep'b 23, 1S3 Randolpb sk, Chieago, III-

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

Gyvenimu viriui Aptiekos.

CHICAGO, ILL.

A. Gendrolių*.
116 Boven si.. So. Botum, Mas*

ELEKTRA YRA GYVASTIS! Vienu veistą neužtenku, 
nes organii.m| liga nusilpnina, ir vaistai negali sugrjžinti toa pajiegos, ku
rio* Jis neteko per chronišką arba sunki} ligą. Štai delko daugelis žmonią 
vartoja vaistus per ilgus metus be jokios naudojo kiti iigydyti tik vaistais, 
kada jau tiki kad yra visiškai sveiki, ūmai atkrinta į senąją ligą prie men
kiausios progos.

ELEKTRIŠKAI - VAI8TIŠKA8 GYDYMAS (su elektra ir vaistais) yra 
vienatini* gvdvmas kursai išgydo be abejones į galimai trumpiausią 
laiką VISAS UŽ8ISENĖJUSIAS IR NAUJAS LIGAS. Parodymui, kad 
teip‘yra. mes VISIEMS sergantiems, kurie tik pas mus atsišaukia, siunčia
me DOVANAI, kol Jie pasveiks, savo garsą elektrišką diržą G1^\NT.

Kosuly*, silpnumas, reumatizmas, silpnumas vidurią, dusulys, ligoa pilvo, 
kepenų, plaučių, puslč* ir širdies, neČystumas kraujo, nerviškos ligos, ne- 
galčjimas, nevaisingumas, uždegimai, karštligės, slinkimas plaukų, gooo- 
rhea, skauduliai, sifilis, niežėjimas, nereguriiariškos mėnesinės, malant. Ir 
t. t. VIS TIEK KOKIA LIGA NEBEBŪTŲ, ateik ir tegul tave peržiūri 
mus specijalistai, arba jei esi toli, parašyk gerai išaiškindama* savo ligą.

Rašyk pas:

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

MES GVARANTUOJAME KAD IŠGYDYSIME. 
PRIĖMIMO valaMlos: kasdien nuo 11 iki 1, Subatemis nuo 10 iki 1.

Groniatouis PopteroN.
Isz tikro gražiausias grumstams popla- 

ros,kūrės karta pirkęs ir vėl pirks. Tu
zinas 25c.. imant daugiau — pigiau. 
Užlaikau krautuve visokiu lietuviszku 
knygų, abrozeliu. pavincaevoniu ir vi
su* lletuviszku* laikrasczius. Amerikos 
ir Europos ir priima už juu* prenume
rata.

GarnuH Diediška* užžiurėtojau, užbaigęs vokiAkua ir amerikoniškus Universite
tus, su daug metų patyrimų yra autorium, iArodin&tojum ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užeiseuėjusiu ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

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

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

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

Gyduoles Dykai iki IszgyjirriMi.

North Gertnan Liovei Liriij
Terp New Yorko ir Bremo:

Reguliariški laivai plauki* 10 iki 12 diciių.................
Ezprvsitiiai laivai plaukia 6 iki 8 dfrnų......................

Terp Bremo ir Baltimorės:
Laivai plaukiu 12 iki 14 dienų................................. .

Nt gaišink savo laiko ir pinigų ir nenaikink savo sveikatos, išmėgindamas neišsidirbusius dakta
rus ir patentuotus vaistus. Jie kasdien atgabens tave arčiau grabo. Galų gale turėsi tu, po kartaus 
datvrimo kreiptis prie D-ro Colhnso, jei norėsi pasveikti ir būti sveikas. Jis išgydo ant visados.

PROF E. C. COLLINS. New York Medical institute. 140 West 34-th St NEW YORK.

▼t«n* i«s *uir*zczlsu parodytu srilsula: (I) 
Gražu Hsm H ton 22 kalibru **u»in*, (8) gra
žu auksinta amcrikoniszkais viduriais Lsikbo- 
dsu, Iszroaanti lyg auksini* gvsrantuotas snt 
36 osetu, (3) gražia, pilno didumo MsgDOltlts. 
(4) rražla 2 pėdu augszta l.tssr*. (6) didele 
ABBOMia* (Ši auksinta Lsikbodbli. (71 bak**- 
ka su H tuzino sidabriniu Pbiliu ir V1DELCIU. 
(8) pilna Udletinl HOXKLI, (•) grtno aukso 
ŽIEOA. (10) Importuota gena*slo plieno BRIT- 
Va, (11) gražu PK1LI, (I3l gražu 13 oolin ilga 
auksinta motsnszka ant kaklo LKNClūGELl 
su kotnpasrllu (13) gražu auksinta KRYZEuI, 
(14) gražia sterllng sidabro BRA.nSOLETA. 
81 te tavorel yra augszcziauslos verte* Ir duos 
Tamlstat sora dirbti dėl savo uždarbio ir dal 
musu namo, kuri* vrn szlame biznyje Jau 16 m.

Atlas J*walary Oo., D«pt 31, 
Metropolitan Block, CHICAGO.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chieago, III
Mas užprašom* visu* kenčiančiu * nuo už*iMnė|usii( Ilgų, nuo kurių negalėjo išsigydyti, atsišaukti j mutų gydynyčią ir pamč- 

gyti musg NAUJA BUDA, kuris yra laikoma* už neklaidingą.

Amerikos Geležinkelis
Terp Chicagri* ir New Yorko................... ...

Prūsų Geležinkelis.
TerpTilžėu ir Bremo.........................................
'I erp '• iižė* ir Hsniburgo................................
Terp Tittėu ir Rotu-rdatno........ . ........... ..

Kiek kaštuoja geležinkelio terp New Yorko ir kitų mies
tų, klaupkite milu |>er gnimatae.

Apart čia paminėtų linijų turi dar ir kitas, kurių, dėl 
BtokoH vieton, negalime čia išskaityti. Norėdami kitų lini- 
rjų, klauskite tniiH j>er gromatas.

Lietnviszkai Roska Aptieki.
25 7 Hanover st. 237

Boston, Mass.
Turime pilnai apUekorisaku Uvoru 

kaip krajevu teip ir užrubažiniu. Ap- 
tiekoje visado* randa*! daktaras, kur* 
duoda rodą viookiaae ligose be jokio* 
mokestie*.

Brangus Prof. Dr. Collins: —
Ašjum* sjiart padekavonės žo

džiu negaliu nieko nusiminti už iu»u 
taikinga ir aauiiuiška gydymą,— iltie 
gi žodžiai yra tikri. Aš nuo d*ūselio 
girdė »u ap >■ jusu (teotebėtinus Išgy
dymus ir daltar e*iu pereit i krinea. ■

Aš sirgau daugeliu lytišku ligų per 
visa inel* ir m- kur negalėjau gauti 
fucengt iiiuiio Manu į*ad.-jimas buvo 
tiesiog pA'.ib.iiseiiiisk, tx-i dabar, po 
paėmimui jusu va>*ta, aš e«iu išgydy
ta* ir pilname valdyme mano pirmi-* 
ne* sveikai.■*. Aš pasiunčiu jum* sa
vo paveikkie Bukite teip geri p*gar 
•inkile su mano laišku laikraščiuoke, 
kuria gali būti p-r^ergėjimu ir žibu
riu meno viengenčiam*, kurie serga, 
tas gali užvesti juos rašyti j«as ju* ap
lankyti jur tuojau* ir apturėti jusu 
pa-tebėiina pagelto*. Aš niekuomet 
negabu užmiršti jusu mandagumo ir 
visuomet apie jus kalbėsiu maloniai.

8u * u gėla guodone.
Pranas Pajar-, Boz 224 Granite. III.

Guodotin* Dre Oollin*:—
Prieš susirašy ma su jumis aš bu

vau ant kapo krašto. Mano vyras irai 
nužudome vilti apie mano’ jutsvetaima 
Aš teip sirgau gumbo liga ir mmo aky* 
teip buvo skaudamo*, kad aš nuklo
jau visokiu* viltie* gy.venU ir ėjau 
daktaras nuo daktaro iš kuriu kuinas 
laikė mane už neišgydoma. Išleidus 
pusėtinai pinigu ir mano sveikatai ei
nant vi* blogy n. mano draugas syki 
parodyjo man parašy ti pas ju*

Aš paklausiau jo rodo*, apturė
jau jusu gyduole* ir dabar esu visiš
kai šveik* — ju* atgavote d*l mane* 
gy vaaii. kuri a* m-kniay buvo pražu
vo* ir aš turiu būti dėkinga jum* visa 
gyvenimą. Kaip lik jus |<ėn,eu- ma
ne gydyti, aš tuojau* pradėjtu jaus
li* geriau ir dinh* nuo dieno* sveikau, 
kol ant galo visiškai išgijau. Da'iaraš 
Jaučiuosi kaip jauna mergaitė ir ma
no kentėjimai visi išnyko Dieve |ia- 
dėk jum* visuomet ir užlaikyk ant il
go laiko dėl labo musų draugbroliu

Jusu kuoširdingiausia.
Marė Boguar, Bot 76 Cliffwoud, N.J.

A. Glinbut,
16 8. Canal st.„ Chieago. III.

Su tikra guodone.
Si manas Ištarus.

41 Front st., Keading. Pa.

Nuo Korn-spaūdaka ant kojn tik 10c. 
Gvarsn'BTojems isrKjrdym*.

Dsnto gėlimo ir Skorhulo. Pspuczkns DOgidlt, 
Planku slinkimą suteikite ir sutenkite ant pra
plikusios gaiso*. Pleiskana* laznaikln* Telpgl 
turime vaiste dėl iszusiklnlmo pteukn, kad 
barzda nereiktu skųst, arba moteris tari snt 
apgimimo ilgus gyvsptenkins. mes esame Sl’E- 
CLJAL18TAI8

J. M. B. Cheni, Co.
boz 180 Ste. W. B‘klya-New York

ri'ffiMI kurie |0 niekuomet neapleido*
M 'i-nv vergai b s, pru»>u ni-.u *• "ioti" <ia - i-:ai ■ b ut ųe-.' p.>’ .>•

_ — Vyrai, serganti nerviškai, ar lytišku nutilpntjimu yra netinkančiai* vyrai* ir 
atgabena tik nelaimę savo šeimynoms.

Bet ŽITlOgUS nėra paliktas ligojo bo pagalbos. Gamtoje yra vaistas nuo kožnos ligo*. Yra tūks
tančiai. ar net šimtai tuksiančių, kurie galėtu būti pilnai išgydytai* iš savo ligų su mažais kaštais. Priežastis, dėl ku
rio* laikraščiai po visą šalĮ rekomenduoja prof. Colllnsą, yra ta: Profesoriaus Collinso vaistai, kurie buvo vartojami su 
neapgaunančta pasekme daugelį metų, be abejonės yra"pasekmiugiausiais vaistas* kuomet nors siūlomai* ligoniam* 
nuo visokių chroniškų ligų.

Tūkstančiai tukstačių išgydymų, kuriuo* jie atgabeno bėgyje dvidešimte* metų Dro Collinso praktikos ir dideli* 
prieaugis jo praktikos melus į metą pilnai patvirtina teisingumą šilo tvirtinimo. Profesoriau* Collinso gyduolės veikta 
pavalniai, gamtišku budu ir nepadaro jokios kliūtie* virinimo organams ir gali būti imumi be trukdymo kasdieninio 
darbu. Jie slabko visokią fermentaciją maisto, kuri padaro su rūgimą vidurių. Žodžiu sakant, po jų įtekme žmogus 
pamiršta, kad ji* turi pilvą ir jo apsireiškisntte smagumas ftadaro didelį skirtumą nuo jo pirtnesniojo padėjimo.

Kožna pačia aigabena padekavonėa laišku* nuo dėkingųjų, kurie lapu išgydytais nuo šito* įkirioa Ilgo*. Čion yra 
keli iš šimtų ka* sanvailė gaunamų laiškų:

Geri tavorai, pigioN prekes.
Pas m«ae ilsėsite geriausius tsvorus ir už pi- 

gvsoe preke kaip kitur. Ava užlaikau v suklos 
latelpos kayrss dvstiszkes ir svietiszks*. ro- 
žaaczlus, krgjavus szksplierlus. kryželiui. 
dalikelius ir lt . gražiausi** geossaloms popie- 
ra* su tavo vardu isssodytu aukso litaroals. pre
ke kuriu 16c.už srkusza S luzusal už 82 M, gra
žiausiu popteru be skaitymu, teip gražiu kaip 
sxilkas.tu*io*s tik 81 0U Taipgi tunu burnele- 
ku mssziueilu. kanos teiare atmena, preke *1 OO, 
marezkieis. krlaiu. panezeke. eaeverike ir ste
ku tezpartuodu pigiai nes aorta važiuoti la krs-

Catiadian Racific R. R. Co. 
Liriij a.

Terp Montreal. Bremo. Hamburgo. Rotterdamo ir 
Antverpo.

Laitai plaukia 8 iki 10 dienų.. .............. ........... .................
Terp Mentreal, Liverpool, London ir Glasgow

Laitai plaukia 6 iki 8 dienų................................... ’.............I
Virn parodytos* prekė* yia tik per vau- 

dėn|. Geležinkelių prekė* žemiau.
Mano Brangu* Profeaurtau Collins;—

Aš negaliu surasti žodžiu, kurie iš
reikštu mano dėkingume už mylista su
teikta man bėgyje mano gydymosi.

Aš sirgau ii A plaučiu, sunkum kvė- 
pavitnuNr silpusią viduriais melu melus 
ir m>n išmėginau daugybe daktaru, nė 
vienas negalėjo išgydyti m am-s. ar nors 
palengvint man. Bet man parašius jas 
jus, visai be (mmalymo manės, jusuduo
ti vaistai išgydė mane in labai trumpa 
laika. Aš žinau dabar, kidjuėu gvdvmas 
v ra geriausias ant svieto ir aš geliu reko
menduoti ju* kožnam mano vieužcmiui. 
kadangi jusu sistema gvdymo ligoniu 
per ausirašiuėjima yra visiškai tobula, 
jusu vaisiai v ra jagelbmgiausi ir jusu 
visas apaiėjima* yra teisinga* irsanžintš-

' Guodocmiems Kunigams iszdir* 
įba;-Kapam Araola*. Dalmati
kų*. Albas. Mulas irsrisasbaž- 
.nytmius parėdus. Visokį dart.a at- 
1 lieka artisūszkai in laika.
i Norėdamos guodotmos Dr tęs, 
arba guodotini Kunigai, kad jusu 

darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti savo tautetę, paveskite ji tikrai 
lietu vraituu,

T- ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division St-* Chieago, III.

tetkroded ktekvtenam kurs mum* prteiuns savo 
adrese už $5 76 C O D P" apšiureliuiul Jei 
putink* užmokėk eapresui (6.75 Ir kasziu* atve
žimo ir paimk la>kr<4ell. Jei netinka neimk ir 
nemokite ne eento. Karo .storuose e* toki pat 
laikrodėli mokėsi |3S 14K a*irau pleltytas len 
ei u g* •« dykai su kiekvieau laikrodėliu.

Eicelslor Wactcb Honse,
<UK$ I>eeM Blilg., Ch<cMgo III*

Reikalaujame vyru ir moterų
Kencsiancziu kokia nors nesveikata ar 

ryvenlme nepasisekimą, kad prisiusiu 
mumis savo varda ir adrasa, <> mes pri
siusime būda Uimanba). su kuriai* 
visus skausmu*, ligas ir nelaime* pra- 
szalinsite. Neniuakite pinigu, tiktai 
savo varda ir adresa. Pasakykite ir 
savo draugam* apie szi apgarsinimu, o 
tuom padalysite jiems didele arersdejy 
ste. Ra*xykite tuojau*ant adreso:

Tatra Medical Institute,
747 8. HalMed 8t.

Chieago. III.

J. M1RAUSKIS,
330/5 Auburn av., Chieago, 111.

ė
 Tariu dideli sztora 
laikrodžio, laikrodė
liu, žiedu, mozlks- 
liszku instru mantų, 
gražiu gromatom* 
popteru, marssklmu. 
p»nez»k*, kepurt* ir 
visokiu vasariniu ap- 
redslu. Mano pre
kes pigesne* kaip ki
ta. o tevoro turtu ik- 
vsiel ant pasirinki
mo. Parduodu ant 
vietos ir ant reiksią 

’vimo stenėsiu ir in 
kitus miestus. Ra
itykite man,o gausi
te kata Uoga dykai.

Plauku reit,. uimn.
Pleiskanos, niežulys, privtzlateinla plikimą* 

ir Vitas galvos odos i ir * tampa tezgydyk.s. Al- 
attslnima plauku gvsran ujaiue. R<>d* dykai.

Dm. J. M. Briinilaa
Seal p and II * Ir Specialiai 

Ne* York ABrooklyn, U. 8. A.

Ant 17 Akmena 
R&ilroadtaikrodells 

Patentuotas reguliaio 
rius ausuke užsukamas 
Ir užstatoma..vynszkaa 
ar motevtszka., 18 kąra 
•o arasv etarėlTae.

, įvejate huoting ,lUkas- 
į ai*, grasiai issniargin 
I .is. Gersi telk* laiko. 
[ pa line* < tinka getesia 

.rll.'darMntekan a Ku
rie reikalauju gero teik 
sodelio G varantaotea

| ARMONIKAS Ir LAIKRODĖLIUS parduedsm 
už numažintą P™11?. *'to laikraščio skaity
tojų. Buk atsargus pirgdamas laikrodėlį nuo 
svetimtaučių. Lietuviai pas savą!

Jeigu dar neturi mano kaUliogo. tai 
-rašyk šendien prisiųsdam&s savo adresą 
ir ųž 2 et. markę, o męa prisiusime gra
žų lietuvišką armonikų kataiiog* dy
kai, kuriame rasite visokių muzikališkų 
Instrumentų ir laikrodėlių prekę*.

Adresuokite teip:
M. J. DAMIJONAITIS

3108 So. Halsted SL, CHICAGO, ILL.

Visiems reikalaujantiems daktariško* pagal
bos pasiunti* garse us daktaro receptą dykai. 
Ne C. 0. D- .no apgavingus gydymo sampoliu*. 
Perskaityk Ij apgarsinimą.

šis yra panaites dėl vyrą, turinčią sugriautą 
ilstemą per išdykumą savo jauną di -ną. Klau.yk 
mano rado*. Ivraiok gydysi, su - sempelųtemia" 
gyduolėm*, elektriškai* diržai*. "sprciaJiAkom." 
patentuotoms gyrtuogm. ir kitokiomis apgavys
tėmis. Dinas negali tevy* išgydyti, o nsKdalmi* 
žėri mas ar valgymas visokią medieteą sugadins 
tau vidurius, užnuodys tavo sistemąteip, kad ilga 
stosis u**išgydoma.

Keletą metą ai kentėjau liga jaantelėe klaidą: 
nuvau nerviškas, turėjau naktiniu* nuUėgimu*. 
|-W.i n*l^.'rak,y^^)liįsre.i 'ri>ynivy*»»i' » Ura 

gyvumo, ambicija* ir drąsos.Jaučiau sunkei, vi *, 
sumažėjimą ly t teką dalią ir tt Mėginau gydytis 
viskuotn kas tik ką rūdijo, bei veto* geryn, srel- 
kataėjo blogyn Ant galo buvau privemta* kėliau 
ti j E u roja ir klausti rodos retesnio daktaru, ku
ris mane ir pagydė Receptus lo gareau. daktaro, 
kuriais ai pasigMiziau turiu ir Šiądien savo ran- 
kore. nes žinai, kaip tai sunku buvo pa-teydyli. 
todėl ai pasiryžau ir kitus pagelbėti tok tom, li
gos** sergančiu* Kas paa many ataiiauks per laiš
ką. aė kuinam paslunstu dykai kopiją to gareaua 
recepto uždarytoje gromatote draure su reikalin
gais pamokinimai, kaipgydru*. Rreeptaa buspn- 
rašy tas teip aiškiai, kad i ngai JI kiekvtenaa ge- 
re-si.ia aptiekorius gydu. V. sutarty*. Paklausyk 
mąu<> rtakie. o pamaty .1 kad v tetekai i4»ųrydysi.

Nepalaikyk malte. n> tokį šarlataną kaip kad 
tie. ką siūlo gydimą dykai, uiržus dvkal. r .ta* 
dykai kaipo meškery ant sugavimo šuvlą — kad 
paskui U jų pinigu, vilkui u< netikusia* ir pavo
jingas medicina, siunsuui-a. C.O.D. Al nieko ne. 
siunčiu C.O.D neturiu na-ko parduoti; vardą gi 
tavo užialkvsiu slaptoje. J. ig» mane atr*.| m iel- 
alngu. turi iteaą ii.tue pačiame laikraštyje apgar
sinti mane apgaviku. Už mauo klapatą. ai pnpra- 
iysiutlk hv- tad*, kada te-tgydy.l. Ik,ilgiau steko 
nereikalauju Ir neprašau kad man stonaiti 
gus pirmiau pakol visiškai neišsigydysi. Rašyk 
man šiądien, ne* gal šl» apgarsinimas kilu syk 
jau nebus šiame laikraštyje.

Atmink kad ta rauni receptą ir visu* relkalln 
gti. pamokinimus dykai ir nereikalauji n k ko mo 
kėli pakol vtailkal neišsigydal. 
man MJc. Adre.iiok:
C. Benhton P H.8ex 655. THlCArO. ILL

723 W. IStti Street.
N no 6tt* iki 10um ryto, 
ano 7-tos iki B Vai. vakare.TsaaujruKai nJoiUoa iki npjfTyu

GuodoUBoms tautiukoms ir baž
nytinėm* Draugystėm* isz dirba 
karuaan, Araerikoatazkas 
Heiia«*ft, Szarp«», Juos
ta*, Kukarda**. Ženkleli m s. 
Kepures ir dėl M a ražai k u
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