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bet negali pate a tai

Karti Maskolijos su Japo
nija.

Nesutikimai užgimę terp 
Anglijos ir Maskolijos už pa
ėmimą ir paskandinimą kelių 
angliškų garlaivių, norsir ne
išdilo. bet šiek tiek sumažėjo, 
kadangi Maskolija pažadėjo 
daugiau negaudyti neutrališ
kų kraštų laivų, o laivams 
liuosnorių laivynės, esan
tiems ant Raudonųjų jūrių, 

.- uždraudė sulaikinėti sveti
mus laivus. Sulaikinėti sve
timus, kad ir neutrališkų kra
štų laivus laike karės turi 
tiesą tik kariški laivai, tik to
ki laivai gali ant neutrališ; 
kų kraštų laivų jieškoti kon
trabandos, o už tokius nieks 
nepripažino maskoliškų liuos
norių laivynės laivų, išsiųstų 
maskoliško rando į Raudoną
sias jūres; bet nė kariški lai
vai neturi tiesofe konfiskuoti 
pačto siuntinių.

Visi nesutikimai tuom Ma
skolijos pažadėjimu dar ne
pasibaigė, kadangi už sulai
kymą laivų Anglija reikalau
ja dar perprašymo Anglijos 
ir didelio, siekiančio net ke
lių milijonų doliarių, atlygi
nimą Anglija nepripažįsta 

- tiesos nė maskoliškiems kariš
kiems laivams skandyti neu
trališkų kraštų laivus, o tą 
padare maskoliški kariški 
laivai iš Vladivostoko išplau
kę, kurie paskandino net po

mai, jog keli maskoliški ka
riški laivai iš Baltiko išplau
kė pro Danijos pakrantes. 
Ar tie laivai IšSjo gaudyti y- 
pač angliškus su kontraban
da, ar yra tik pradžia išė
jimo į karę visų Baltiko ka 
riškų laivų, tikrai nežinia. 
Vokiški laikraščiai užtikrina, 
kad Baltiko laivynė dar ne
prirengta į karę, laivai iš 
Baltiko negali anksčiau kaip 
rugsėjo mėnesyj plaukti į 
Aziją. 1

Maskoliška Vladivostoko 
laivynė, pagavusi kelis neu- 
trališkų kraštų laivus ir kelis 
paskandinusi, laimingai su
grįžo atgal. Plaukinėje ji ga
na ilgai net Japonijos pa
krantėse ir nieks jai kelio ne
užstojo. Kągi Į«er tą laiką 
veikė japoniškas admirolas 
Kanimura, turintis daboti 
maskolišką laivynę Vladivo
stoko porte, sunku suprasti.

New Chwangą galutinai 
užėmė japoniečiai. Po mū
šiui po Tatchekiao, masko
liai priversti buvo pasitlauk- 
ti iš miesto. 1 Londono laik
raščiai praneša, buk 5000 ma
skolių apstojo japoniečiai. 
Paskutinėse liepos mėnesio 
dienose smarkus mūšiai trau
kėsi po Haitshoeng.

Visi trįs stumianti į šiau
rius maskolius japoniški je- 
nerolai: Kuroki,' Nodzu ir 
Oku susijungė jau į krūvą. 
Peterburge net tiki, jog Ku- 
ropatkinui nelieka nieko

remti, turi trauktiesi vis to
liau nuo jos.

Londono laikraščiai pa
duoda, buk japoniečiai ren
giasi įsiveržti ant prigulin
čios Maskolijai didelės salos 
Sachalino ir ją apvaldyti. 
Tą padaryti nesunku, kadan
gi čia maskolių kareivių nė
ra.

Maskolija sumobilizavo tū
luose apskričiuoae kari ūme- 
nę, bet iki šiol aplenkti fa
brikiniai apskričiai, teiposgi 
Lietuva, Lenkija, net Kauka
zas. Fabrikiniuose apskri
čiu ose mat randas bijosi pasi
kėlimo darbininkų, o Lenki
joj, Lietuvoj ir aut Kaukazo 
bijosi lenkų, lietuvių ir ar
mėnų.

Paskutiniai telegramai pra
neša, jog aplinkinėse Hai- 
tshoeng, Liaotshoeng ir 
Liaojang pereitos nedėlios 
dieną buvo smarkus mūšiai. 
Viename terp kitko likosi už
muštas vienas iš sumanesnių 
maskoliškų jenerolų, jenero- 
las Keller. Kuropatkin pra
nešė į Peterburgą, jog bent 
aut kairiojo šono maskoliams 
pasisekė palaikyti savo sto
vyklą; panedėlio vienog die
ną ant visos linijos masko
liams atsiėjo trauktiesi, ka
dangi prieš juos japoniečiai 
sutraukė jau 300000 kareivių 
su 400 kanuolių, o į neseniai 
užimtą New Chwangą gabena 
vis dar daugiau kareivių. Ja
poniečiai dabar stengiasi už-

kad jia JĮ užauginusį pat»v| 
išsiuntė į Siberiją.

Be abejonės dabar valdžios 
griebsis persekiojimo laisvės 
dar labiau, kad numalftytl 
žmonių neužganėdinimą, 
bet siutimu jau, turbut, Be 
nuramįs, siutimas be refor
mų, suteikiančių didesnę Blo
gybę žmonėms, nedaleidžiant 
jiems rupintiesi apie savo rei
kalus ir teip jau per. ilgai 
traukiasi Maskolijoj, o val
džios pačios žmonėms neįstęi- 
gė, ar nenorėjo nieko gero 
padaryt.

Kas bus paskirtas vietoj 
užmušto ministerio, dar neti- 
nia. Laikraščiai mano, kad 
ant urėdo vidaus ministerio 
bus išskirtas arba buvęs iždo 
ministeris VVitte, arba reakel- 
jos šalininkai: jeperal-gubtr- 
n a torius Finlandijos, kuni
gaikštis Obolensky, arba Ki
jevo — Kleigels. Pa mat y ei
me, ką caras išrinks. Iš jų 
sumanesniu yra tik Witte, 
kiti yra šalininkai kumščios 
ir pančių.

Pietinė Amerika.
Laikraščiai praneša, bok 

pietinės Amerikos republi- 
koj Columbijoj užgimė revo
liucija. Revoliucijonieriai 
ĮKgarsino prezidentą Reyeaą 
už parsidavėl|, ‘pardavusį kra
štą Suvienytoms VaMijomalr 
prieš jį pasikėlė. Columl|i- 
jos sostapilėj, Bogotoj, buto 
jau kruvini susirėmimai revo-

vaitę jie užpuolė ant mažos 
turkiškų kareivių dalies, bet

Minsko žydai sutvėrė Kanalas
kada atsiuntė pa- 

armeniečiai leido
si bėgti ir bėgdami, išdegino 
keturis mahometonų apgy
ventus kaimus. Kitas arme- 
nlečių, pulkelis, susidedantis 
iš 60 vyrų užpuolė ant miesto 
Moasum, bet juos apsiautė 
turkai, vienus užmušė, kitus 
paėmė į nelaisvę.

šelpimo vargstančių žydų 
draugystę ir beturčiams du
syk ąnt sanvaitės dalina 
duoną. Kiekvienai šeimynai 
duoda po 10 svarų duonos ir 
kiekvieną kartą išdalina po 
100 pūdų vidutiniškai. Krikš
čionys mažiau rūpinasi apie 
savo beturčius ir iki šiol dar 
niekam neužėjo ant mislies 
duoti duoną alkstantiems 
krikščionėms darbininkams.

Isz Lietuvos.

16242 rubl. 69

jeneral-guberna- 
nuo ministerijos 
organizuoti ren-

Iš NaumieMtėlIo. Minsko 
gub.

5 d. berželio Naumiestėlyj, 
senovės Lietuvos sostapilėj, 
caro urėdninkai parengė pa
rodą ūkininkų ir darbo ar
klių. Ant dovanų randas 
paskyrė 800 rubl., vieną si
dabrinį, du bronziniu meda
liu ir šešis pagyrimo laiškus. 
Pinigus išdalino 33 ūkinin
kų arkliams, o medalius ir 
pagyrimo laiškus davė atve
dusiam ant parodos arklius 
dvarponiams.

Vindavos.
Kaip rašo iš Rygos, neužil- 

gio prasidės kasimas kanalo 
jungiančio Nemuną su Vin- 
davos portu, kuris išliuosuoe 
panemunių gyventojus nuo 
Prūsų malonės; žmonės galės 
savo laukų produktus gaben
ti be Prūsų tarpininkystės 
tiesiog į Angliją arbą į Pran
cūziją. Inžinierių komisija 
nuo 14 d. berželio ant vietos 
pradėjo tirinėti upes: Vinda- 
vą, Nograudą ir Abavą. In 
žinierių komisija yra po va
dovyste inžinieriaus Šistov- 
akio.

ka<T jie gabeno ta vorus ma
skoliško rando pagarsintus 
už karės kontrabandą. Ar 
vedantis karę kraštas turi tie
są konfiskuoti svetimus lai
vus, apie tai turi spręsti tam 
tikras sūdąs. Jeigu be sūdo 
nieks svetimų laivų konfi
skuoti negali, tai laivų kapi
tonai ir laivynių admirolai 

• neturi tiesos skandyti tokių 
laivų, ypač kad ant jų, apart 
uždraustų, būva ir neuždrau
sti neatrališkų kraštų tavo- 
rai, kurie negali pražūti, jų 
vedanti kares neturi tiesos 
konfiskuoti, sau pasilaikyti. 
Tuom tarpu terp tavorų ma
skoliškos laivynės paskandy- 
tų laivų buvo javai siunčiami 
Amerikos prekėjų į Indi- 
jas ir Hongkongą, taigi į an
gliškas valdybas. Tų tavorų

- Maskolija negalėjo sau pasi
laikyti net tąsyk, jeigu ant 
paskandyto angliško laivo ir 
butų buvusi karės kontra
banda. Todėl ir Amerikos 
randas perdavė maskoliškam 
protestą prieš skandinimą ne- 
utrališkų laivų ir pareikala
vo, kad Maskolijoe admirolai, 
jeigu nori išvengti nesutiki
mų su kitais kraštais, nelau
žytų. terptautiškų tiesų, ku
rias turi pildyti karės laike 
kiekvienas, vadinantis savę 
civilizuotu, kraštas.

Kiek iš viso Vladivostoko 
laivynė pagavo ir kiek pa
skandino neutrališkų kra
štų laivų, dar tikrai nežinia. 
Net maskoliškas randas atsa
kė Amerikai, jog dar negavo 
nuo admirolo Skridlovo rei
kalingų žinių, todėl negali 
duoti užganėdinančio atsaky
mo ant Amerikos rando pro
testo. -

Matyt vienog, kad Anglija 
nelabai pasitiki ant Maskoli- 
jos pažadėjimo, kadangi pa
prastai Maskolija priguli prie 
kraštų tankiausiai laužančių 
jie tik terptautiškas tiesas, 
bet .ir savo locnus pažadėji
mus, net traktatus padarytus 
su kitais kraštais. Todėl 
Anglija atėmė atgal visiems 

. jurininkams paliuosavimus 
nuo tarnystes, jie turi būt 

■ pasirengę ant pašaukimo.

kai p arba muštiesi, (imti maskoliams pasitrauki
mo kelią. Pajutęs tą Kuro
patkin, su visoms savo pajie
goms stengiasi greitai trauk
tiesi ant Mugdeno?4 Ar pasi
lies ištrukti, tą vėliau pama
tysime. Japoniečiai stengia
si ant lauko Kuropatkino ar
miją teip apstoti, kaip apsto
jo Port Arthuro tvirtynę.

arba su visoms pajiegoms 
traukt i esi urnai į šiaurius. 
Ką jis išsirinks, nežinia. Je- 
nerolas Kuroki gali perkirsti 
maskolių susinėsimus su Liao- 
jang. Todėl Kuropatkin, 
jeigu nenori urnai tranktiesi 
į šiaurius, paskui turės pra
simušti per pajiegas jenerolo 
Kuroki.

Apie nuotrotas kariaujan
čių pusių paskutiniuose mū
šiuose tikrų žinių nėra, bet 
nuotrotos turėjo būt nema
žos. Paryžiaus laikraštis 
„Matin”, prilaukus masko
liams, paduoda, buk mūšyje 
po Tatchekiao, maskoliai nu
žudė 10 kanuolių.

Svetimų kraštų laikraščių 
korespondentai, esanti ma
skolių pusėj, gavo prisaky
mą keliauti į Charbiną. Rei
kia todėl manyti, kad ir Ku
ro pa t kino armija pasirengusi 
ten trauktiesi. Garsus Alek- 
siejev apleido Mugdeną ir 
persikėlė į Vladivostoką. 
Matyt ir jis numano, kad 
maskoliai negalės užsilaikyti 
Mandžurijoj.

Po Port Arthuru 
traukiasi nuo seniai, 
japoniečiai ima jau 
nežinia, kaip nežinia
gi, ar jie prirengė jau savo 
pajiegas ant ^eržimo miesto. 
Pereitą sanvaitę atėjo net te
legramai, jog japoniečiai pa
veržė Port Arthurą, bet ži
nia ta pasirodė neteisinga. 
Apstoti čia maskoliai, kaip 
pasakoja atkakę į Čifu pabė
gėliai, nieko nežino apie pa
skutinius atsitikimus ant ka
rės lauko, jie tiki, kad Kuro
patkin muša japoniečius ir 
buk vyriausias japoniečių 
vadas Oyama ir jo štabas, li
kosi paskandyti jurose. Ma
skoliai Port Arthure tiki, 
kad Kuropatkin ateina į pa
galbą, jie nieko nežino, kad 
jį japoniečiai stumia vis to
liau į šiaurius, taigi vis to
liau nuo Port Arthuro. Jei
gu jis galės ateiti į pagelbą 
japoniečių apstotai tvirtynei, 
tai dar negreitai. Dabar jo 
pajiegos per menkos, su joms 
jis ne tik negali japoniečių 
nustumti nuo apgultos tvir-

mušiai 
bet ar 
viršų, 

teipos-

Maskolija
Pereitą sanvaitę Peterbur

ge likosi užmuštas Maskolijoe 
vidaus ministeris Plehwė, ži
nomas reakcijos pasekėjas, 
pančioto]as visos Maskolijoe 
žmonių. Jis buvo svarbiau
siu Maskolijoj priešu laisvės 
ir jos naikintoju. Jis, drau
ge su garsiu Pobedonoscevu, 
spaudė ir persekiojo ne ma
skolius ir ne stačiatikius; jo 
buvo surengtos garsios Kiši- 
nevo žydų skerdynės.

Važiuojant jam su raportu 
pas carą, pereitos sanvaitės 
ketvergo dieną, netoli Varša- 
vinio geležinkelio stacijos 
jaunas vyriškis metė dinami
to bombą, kuri eipliodavo. 
Expliozijos ministerio karie
ta likosi išardyta, o jiateai 
ministeris ir jo vežėjas užmu
šti ant vietos.

Užmušėjas stengėsi nusižu
dyti, bet nepasisekė; ji sun
kiai sužeistą suareštavo ir 
nugabeno į ligonbutį. Kas 
jis yra, tikrai nežinia: vieni 
laiko jį už lenką, kiti už finą, 
treti už maskolišką anarchi
stą. Valdžios tarnai stengia
si išgauti nuo jo vardus kitų 
sukalbininkų, bet jis tvirti
na, kad užmušė ministerį 
pats, be jokio susižinojimo su 
kitais.

Valdžios iš to atsitikimo 
naudojasi ir areštuoja visus 
joms išrodančius neištiki
mais. Peterburge jau sua
reštavo apie tūkstantį žmo
nių.

Užmuštas ministeris, apart 
urėduinkų, daugiau niekur 
neturėjo simpatijos, kadangi 
jis ištikro ant jos neužsipel
nė. Gero nieko nepadarė, o 
pikto tiek, kiek tik įstengė. 
Laikraščiai sako, buk Plehwė 
yra lenkiškos kilmės ir buk 
pirmutinis jo darbas buvo:

mene.
Užgimė dideli nesutikimai 

su kitais kraštais ir republi- 
koj Venezuelėj, kur valdo 
kaip maskoliškas caras, pa
garsėjęs prezidentas Castro. 
Ant jo paliepimo likosi kon
fiskuoti prigulinti kompani
jai amerikoniškų, angliškų ir 
prancūziškų kapitalistų asfal
to ežerai. Prašalino nuo 
vietos kompanijos prezidentą 
ir jo vietoj pate savo valia 
paskyrė kitą, amerikoną.

Toliau Castro atsisakė mo
kėti pripažintą Haagos sūdo 
atlyginimą Anglijai, Vokieti
jai ir Italijai. Vokietija pa
reikalavo užmokėjimo pini
gų su palukenoms, kitaip ža
da atšaukti savo pasiuntinį ir 
pertraukti susinešimus, po 
kam, paprastai, prasideda 
karė. Pradėta vienog karė 
Amerikoj kokios nors Euro
pos viešpatystės gali greitai 
iššiplatinti; į ją gali būt į- 
trauktos ir Suvienytos Val
stijos, kurios savi naši sau pa
reigą ginti nuo Europos 
smulkias Pietinės Amerikos 
republikas, o pačios griebia 
sau, ką tik pagriebti gali.

Prancūzija.
Pracuzija galutinai per

traukė dipliomatiškus susinė
simus su popiežių, atšaukė iš 
Rymo savo pasiuntinį, o iš 
Paryžiaus popiežius atšaukė 
savo delegatą. Neprilankus 
dvasiškijai Prancūzijos ran
das iš to nori pasinaudoti ir 
suvisu panaikinti sutarimą 
su popiežių, atskirti bažny
čią nuo rando, taigi įvesti to
kias sanlygas bažnyčių surė
dyme, kaip yra Amerikoj. 
Amerikoj kunigams gerai, 
tai kodėl jie teip protestuoja, 
jeigu Prancūzija nori įvesti 
tokį jau bažnyčių surėdymą!

Turkija.
Maištai Armėnijoj atsinau

jino, kadangi mat armenie- 
čiąms nieko neliko, kaip 
gintiesi patiems. Iki šiol 
ant armėniškų kaimų užpul
dinėjo turkai ir kurdai, sker
dė gyventojus, degino čielus 
kaimus. Dabar tą patį daro 
ir armeniečiai. Pereitą lan

Iš Vilniaus.
Mokintojai ir mokintiniai 

Vilniaus mokslinio apskričio 
carui ant karės su Japonija 
vėl sudėjo arba, geriau sa
kant, priversti išmokėjo: mo
kintojai 2970 rubl. 82 kap., 
mokintiniai 2098 rubl. 11 
kap., nuo parengtų kaip kur 
mokyklose pasilinksminimų 
ir vakarų įplaukė 849 rabi. 
11 kap. Taigi su pirma pa
aukautais mokintinių, pasi
daro suma 
kap.

Vilniaus 
torius gavo 
prisakymą
girną po visą Lietuvą elge
toms prieglaudos namų. 
Tegul dabartinės teip vadi
namos prie bažnyčių špitolės, 
kurios iš pradžių1 buvo pa
rengtos ant patalpinimo be
turčių, bus paverstos, aut ko
jos buvo rengiamos, Lietuvoj 
tikriems elgetoms bus atsa
kanti vieta. Dabar tos špi
tolės pavirto į namus klebo
nijos šeimynos.

Vilniaus kariškas sūdąs 
perkratinėjo provą vyriausio
jo Rygos kareiviško ligonbu- 
čio gydytojo, maskoliaus A- 
kulovo; užveizėtųjų to ligou- 
bučio: pulkauninko Mako- 
vieckio, kapitono Meisnerio 
ir podriadčikų Birzgkalio, 
Wilhelmso ir Jodlovkero.

Sapiebos ateinančiuose me
tuose atnaujina savo kaštais 
Vilniaus katalikišką Šv. Mi- 
kolo bažnyčią, kurioje ilsisi 
kūnai Sapiehų giminės. Ba
žnyčia ta buvo maskoliško 
rando uždaryta, bet ant pro
testo Sapiehos, caras ją da- 
leido atidaryti ir atidavė Sa- 
piehų giminei.

Chemiškai-technišką mo
kyklą Vilniuje pabaigė šįmet 
sekanti mokintiniai: Aronas 
Herschen, Vaclavas Bartoše- 
vič, Vladislovas Becki, Kon
stantinas Bortkėvič, Konstan
tinas Vakulevič, Aleksan
dras Vasilevski, Vaclavas 
Voreiko, Irinijus Dobošinski, 
Antanas Zebrovski, Vladi- 
mir Ivanov, Aleksandras Ka 
linovski, Juozas Kamencki, 
Jonas Kanevski, Mikola Kliu- 
čarev, Jonas Kuehn, Stani
slovas Nevirovski, Zenobius 
Paškevič, Bugenius Pekaraki, 
Bugenius Prusakov, Mikalo
jus Bzerin. Iš vardų matyt, 
kad terp jų didesnė dalis yra 
katalikų, bet kiek yra ir ar 
yra tokių, kurie savę laiko 
už lietuvius, to ir mes nežino
me.

Kokia ten Gecevičienė, gy
venanti Vilniuje, prigavo 
daug jieškanČių vietų tarnai
čių ir tarnų: ji ėmė nuo jų 
daigtus ir pinigus už parų- 
pinimą vietų, bet neparupi- 
no ir paimtų pinigų nesugrą
žino. Užtai pateko po sudu. 
Sėdžia nusprendė ją, už pri- 
gaudinėjimą ir išnaudojimą 
neturtingų ant 5 mėnesių ka
lėjimo. ,

Iš Minsko.
Užstojus karei, visoj Lietu

voj sustojo darbai. Per tai 
daugybė darbininkų atsirado 
be darbo ir kenčia baisų var

Iš Slonimo, Grodno gub.
Čia užgimė keli gaisrai, 

kurie* kaip pasirodė, užgimė 
nuo padegimo. Paskui neži
nia kas išsiuntinėjo laiškus 
su gazdinimais, jog miestas 
bus padegtas. Ig tikro, 28 
d. berželio užgimė gaisras, 
užsidegė kluonai ir ugnis į u- 
mą laiką apėmė visą triobą. 
Ant rytojaus vėl užsidegė 
malkų pašiūrė, bet čia ugnį 
pasisekė užgesinti. Netingi-

Iš Lietuviško Brasto.
Pądayadijimu apšvietimo 

ministerijos šitame mieste 
liekasi parengta mergaičių 
gimnazija. Mat Brastas yra 
tvirtynė, jame stovi keliosde- 
šimtys tūkstančių kareivių. 
Oficierų dukterims reikia 
gimnazijos, todėl randas ir 
pažengė. Rengti ką nors 
naudingo ten kur maskolių 
mažai, apšvietimo ministerija 
nesiskubina.

Iš Rygos.
Gubernatorius pagarsino 

čia karės laiko tiesas. Viso
kį susirinkimai, ne tik ant u- 
]yčių, bet salėse ir privatiš- 
knoae namuose, be gubernato
riaus daleidimo liekasi už
drausti; net ant vestuvių, 
krikštynų, kad žmonės galėtų 
susirinkti, reikia išmelsti gu
bernatoriaus daleidimą. Su
sirinkę netyčiai, ant pirmo 
policijos paliepimo turi išsi
skirstyti. Peržengianti tą 
gubernatoriaus padavadiji- 
mą bus nubausti bausmėms 
iki 500 rubl. arba trijų mė
nesių kalėjimo. Tos karės 
laiko tiesos turi būt pildomos 
nuo 1 d. liepos šių metų. To
kia jau bausmė bus uždėta ir 
ant tų gyventojų, kurie ne
paklausytų kokio nors polici
jos prisakymo. Apima mat 
valdžias baimė ir jos sunkina 
žmonėms susirinkimuš, 
kad jie terp savęs negalėtų 
susiprasti, apkalbėti krūvoj 
savo reikalus.

Iš Šiaulių, Kauno gnb.
Dvare Kairiuose, priguliu- 

čiame maskoliui grafui Zubo
vui, buvo didelis susirinki
mas lietuvių inteligentų, ant 
kurio apkalbėjo sugrąžinimą 
lietuviškos spaudos ir vaisius, 
kokius tas ateitėj 
išduoti turės. Susirinko apie 
400 lietuvių inteligentų. Bu
vo laikytos kalbos. Susirin
kę nutarė prašyti daleidimo 
rengti teatrališkus perstaty
mus lietuviškoj kalboj. Čia, 
turbut, susirinko vien teip 
vadinami lietuviški politikie
riai, valdžių pataikūnai, at
sakanti lenkų „ugodowcams”.

Iš Keidainių. Kauno gub.
Šitose aplinkinėse gerai 

suorganizuotų vagilių pulkai 
pradėjo vogti arklius. Dva
re Vendzegoloj jtavogė porą 
arklių vertės 500 rubl. ir ve
žimą. Važiuojant su pavog
tais arkliais vagiliams, nulū
žo dyselys, tai jie užėjo ant 
kunigo kiemo ir norėjo jo 
vežimėlį paimti, bet patėmi- 
jo klebonijos tarnai ir sten
gėsi sulaikyti. Vagiliai pra
dėjo šaudyti ir kunigo tarnus 
guviais išvaikė.

Laiškas iš Lietuvos.
Pirmoji gegužės Lietuvoj, 

sulyginamai su pernykščiais 
metais, buvo menkiau ap- 
vaikšti nėjama; ypatingai
menkai ji buvo apvaikštinė- 
jama lietuvių ne dėl to, kad 
per tą laiką butų sumažėjęs

nias, ypatingai dėl to, kad 
nebuvo laiku parūpinti pir
mosios gegužės atsišaukimai.

Apskritai kalbant, lietuviš
kų knygų gabenimas per sie
ną da ir šiądien pas mus yra 
labai menkai sutvarkytas, 
norint jau dirbame prie to 
darbo 20 su viršum metų. Li
teratūros stoka matyt visoj 
Lietuvoj ir tas. be abejonės, 
didei trukdo judėjimą.

Stipresnės partijos, kaip 
lenkų, žydų, maskolių, dargi 
latvių, yra įsitaisiusios sau 
slaptas spaustuves ir spaustu
vėles, lietuviai da neįstengė 
ikišiol jų įsitaisyti, už tai ir 
teip atjaučiama musų litera
tūros stoka. Paimsime kad 
ir pirmąją gegužės. Lenkiš
kojoj kalboj buvo išleisti 
Lenkų Socijalistų Partijos 
(P. P. S.) ir Lietuvių Soči- 
jaldemokratų Partijos spaus
dinti atsišaukimai, lietuviš
kojoj gi kalboj, nesulaukus 
spausdintų atsišaukimų, rei
kėjo bent išleisti hektogra
fuoti. Štai kaip skamba tie 
hektografuotiejie Centrališ- 
kojo Lietuvių Socijaldemo- 
kratų Partijos Komiteto atsi
šaukimai:

„Darbininkai ir darbi
ninkės!

Draugai ir draugės, 1 ge
gužės tai nuskriaustujų šven
tė. Visoj pasaulėj tą dieną 
darbininkai meta darbą ir su 
didžiausia iškilme apvaikšti- 
nėja savo šventę, renkasi atvi
rai į kuopas, apsvaretinėja 
savo reikalus ir jieško gere
snių įrankių kovai su pini- 
guočiais-kapitalistais. Už- 
rubežiniai musų draugai jau 
daug išlaimėjo: tę jų nepla
ka rikštėmis, nebado durtu
vais, neskerdžia, užmokesnis 
už darbą kur kas didesnis 
kaip pas mus, vienog jie ne
nurimsta, kovoja! Maskoli- 
jcj visai kitaip. Čia žanda
rų ir kazokų gaujos skerdžia 
ir plaka mus kaip gyvulius. 
Caras su savo ministeriais 
vagia paskutinį musų skati
ką. Mes alkani! Čia tik pi
niguočiai ir žmogžudžiai turi 
neaprubežinotą laisvę. Dar
bininkai vergai! Bet ir Ma-

1 skolijoj daugybė darbininkų 
ir apšviestunų jau suprato 
liaudės vaitojimą. Kur ne
pažvelgsi, visur juda. Kil- 
sta prieš carą pats gudai, len
kai, žydai, latviai, mažgu- 
džiai, armėnai ir kiti. Lietu
viai darbininkai, ir mes kar
tu su jais stokime | kovą, lai 
nesidžiaugia piniguočiai ir 
caras su ministeriais, kad 
mes visuomet kentėsime jų 
prakeiktą jungą! Ne! mes 
žmonės! Mes norime būti pa
valgę, apsirėdę, apsišvietę! 
Draugai! atėjo jau laikas su
griauti caro sostą, paremtą 
ant durtuvų; atėjo laikas iš- 
siliuosuoti iš prakeiktos ver
gijos ir piniguočių nagų. 
Draugai! jus trokštate lai
mės? Kam brangi laisvė, lai 
stoja po socialistų vėliava! 
Socialistai geriausi jūsų drau
gai ir didžiausi dabartinės 
tvarkos priešai! Kur čia tei
sybė, kad caras, pasikvietęs į 
pagelbą išgamas ministeriua, 
kazokus ir piniguočius, drį
sta mus persekiotil Męs dar
bininkai dirbame per kiauras 
dienas ir naktis. Kur musų . 
turtas, kur uždarbis! Viską 
iki paskutinio skatiko išplė
šia kankintojai — caras ir 
pinįguočiai, mums pasilieka 
tik badas ir paniekinimas! 
Tie budeliai, apsvaigę nuo 
musų kraujo, nežino ką be
daryti: kelia skerdynes-kares 
ir šaudo musų brolius, sūnūs, 
draugus begalo ir krašto. Žu
do stipriausias musų spėkas

pa nuo musų paskutinius 
marškinius ant tų žvėriškų 
žmogžudysčių. Girias tie be
gėdžiai: „ot koki mes geri, 
kaip rūpinamės apie žmonių 
labą!” Ištvirkę veidmainiai! 
Kam dabartinė karė buvo rei
kalinga? — Carui ir piniguo
čiams! Permažai teturėjo 
vergų! Kas mete caro val
džia daros vis biauresnė ir 
pasiutesnė! Iš kailio neria
si apsukti mums protą ir su
turėti apšvietimą. Mokyklo
se paleistuviai popai ir mo
kintojai iš visų spėkų sten
giasi musų vaikus į judošius 
paversti, į ištvirkėlius ir ak
lus caro ir piniguočių tarnus! 
Už kiekvieną teisingą žodį, ar 
raštą, kankina kalėjimuose, 
rakina prie točkos, karato ir 
šaudo! Kas metai didina 
gaujas žandarų, policijantų, 
šnipų, kazokų, kareivių — ir 
visas tas žmonijos ismetas męs 
darbininkai šeriame savo pi- 
nįgais! Mes nebgalime atsi
dvėsti! Gana mums būti ver
gais! Miestų ir sodžių dar
bininkai kilkime! Paduoki- 
me brolišką ranką savo drau
gams lenkams, žydams, lat
viams ir kitiems. Musų mi
lijonai! Kas mums caras su 
kraugeriais ministeriais ir pi
niguočiais—niekis! Jų sau
ja — mes spėka! Tik visi 
nuskriausti išvien! Pasipur- 
tykime, tuo jaus sugrius caro 
sostas ir piniguočių valdžia! 
Nereikia mums carų, nenori
me budelių! Męs ne kvai
liai, męs patįs norime savę 
valdyti! Lai 1 gegužio, pas 
mus 18 balandžio, priduoda 
mums spėkų; tą dieną visos 
pasaulės darbininkai lai su
silieja į vieną brolišką Šeimy
ną! Lietuviai darbininkai, 
imkime pavizdį nuo musų už- 
rubežinių draugų: visur pir 
mą gegužės meskim darbą, 
rinkimės į kuopas ir apsvar- 
stinėkime savo padėjimą ir 
reikalus!

Tegyvuoja sociališka revo- x 
Uncija! Tegyvuoja laisva 
demokratiška Lietuva!"

* V. Kapsukas.



Iš Prūsu Lietuvos.
Netoli Smalininkų, Prūsų 

Lietuvoj, kasant žemę, prika
sė puodą pilną auksinių ir si
dabrinių* pinigų 17 šimtme
čio. Mena, jog tie pinigai 
likosi užkasti laike užpuoli
mo Napoleono ant Prūsų. 
Pinigai tie turi vertę kelių 
taikstančių markių.

Iš Škotijos.
Kaip jau lietuviai 

valdąs čianykščią lietuvišką 
parapiją kun. Vaitis (kas jis 
toks buvo? Laiškus jis rašy
davo lenkiškai, o pravardė jo 
išrodo lietuviška. Rd.) ap
leido Škotiją. Dėl kokių 

prasišalino iš 
to nežinome, 
kunigo, lietu-

tino,

priežasčių jis 
Škotijos, mes 
Netekę vieno 
viai jieėkojo kito. Ant galo 
iš Lieta vos atvažiavo kun. 
Čiuberka (ar tik pravardė ne- 
perkeįsta? Rd.). Ant kokių 
išlygų jis sutiko čia važiuoti 
ir kas jį siuntė, mes nežino
me, kaip nežinome ir dauge
lio kitų dalykų. >.

Iš protokolų knygų matyt, 
jog ant susirinkimo, atsibu
vusio 18 d. liepos, 1902 me
tuose, ant kurio buvo apie 
60 ypatų, likosi į parapijos 
komitetą išrinkti: preziden
tu — L Vėžaitis, jo vietinin
ku — Sakalauckas, sekreto
rių — P. Banevičia, kasieriu 
— Brusokas (po kaucija 30 
svarų eteri.). Ant to susi
rinkimo nutarta buvo statyt 
bažnyčią, o kun. Vaitis apsi
ėmė kolektuoti pinigus nuo 
žmonių. Ant susirinkimo 
vasario mėnesyj šių metų nu
tarta, kad kiekvienas parapi- 
jonas mokėtų po vieną šilin
gą ant parapijos reikalų. 
Kun. Čiuberkis pareikalavo 
po 20 svarų (S100) ant mėne
sio, taigi gana brangiai už 
mažą darbą, kokį kunigai at
lieka parapijose, bet su pa
sarga, jeigu negaus įėmimų 
už šlinbus, krikštus, pagrėbus 
Susirinkę to reikalavimo ne
atmetė, nė priėmė; ketino tą 
klausymą apsvarstyti ant vi
suotino susirinkimo f ant ga- 

susirinkimo

_  . ... 000 dol. Tokios dovanos vienog 
lo vienog ant kito susirinki- parodos užveizda neturi, tai Wal- 

co, tikėdamas pralobti, bereikalo 
tik kelionę atliko.

rilo alga kunigui pripažinta 
tiek, kiek jia reikalavo. Ant 
kitą susirinkimų nutarta pa
daryti daug permainų, o a- 
part to nutarta atšaukti net 
korespondenciją Vyturio, pa
tilpusią „Eįatalike”, ir parei
kalauti žilio redakcijos išda
vimo vardo korespondento 
(redakcijos juk atsako už pa
tilpusius laikraščiuose raštus, 
todėl slapyvardžių korespon
dentų neišduoda. Reikėjo 
todėl kreiptiesi į redakciją 
,,Kataliko” su nurodymais, 
kaip yra ištikro, o ne reika
lauti to, ko nė jokia redakci
ja išpildyti negali. Rd.).

Iš protokolo atsibuvusio 3 
d. liepos susirinkime matyt, 
kad ant parapijos reikalų į- 
plaukė 343 svar., 3 šil. 7 pen. 
išleista:gi 297 svar., 3 šil. 19 
pen. Lieka tokiu budu 46 
svar. 4 šil. 11 pen. Todėl 
jau ant susirinkimo 10 d. ba
landžio kun. Čiuberka parei
kalavo daugiau algds, nors ir 
senoje už tą darbą, kokį jis 
atlieka, buvo nemaža.'

Kadangi daugumas parapi
jos komiteto sąnarių yra biz
nierių, o ant jų žmonės, neži
nia teisingai, ar neteisingai, 
neturi užsitikėjimo, tai ant 
paskutinio susirinkimo žmo
nės tą savo neužsitikėjimą 
aiškiai išreiškė reikalaudami, 
kad kunigas kasą į savo ran
kas paimtų, atimtų pinigus 
nuo kasieriaus. Kiti tam 
prieštaravo ir kįlo ant susi
rinkimo didelis sumišimas, 
vieni šaukė, kad už esančius 
banke pinigus, su viršum 100 
s^arų, reikia statyti bažnyčią 
ir mokyklą, pasiliuosuoti nuo 
airių, kurie bažnyčioj su
rinktas kolektas atima. Dėl 
apkaltinimų, kasierius atsisa
kė pildyti savo pareigas ir iš
ėjo.

Po paskutiniam 
mui daugelis atsisakė ant to
liau dėti ką nors ant bažny
čios, o pirma dėjo ir teip čia 
vadinami „cicilistai,” nors 
tokių ištikro nieks nepažįsta. 
Tuom tarpu kunigas stengėsi 
suartinti lietuvius, išnaikinti

sumi&i*

vaidus, nekeikė nė socialistų, 28 metų, gyvenanti čia, Ida Blake- 
bet peiks kvailina, keliančios man, prarijo centą. Nuo to laiko 
valdos, o nežinančios už ką » Pta<i®io kosati, .nt pinučių paai- 
vaidijasi.

Dėl musų kvailumo parapi
ja suiro. Ar tas, ką kvailu
mas išgriovė, vėl susidrutys, 
nežinia. Tas paeis nuo žmo
nių supratimo ir jų proto. 
Gaila, kad šitame atsitikime 
reikia pasakyti, jog kunigas 
čia prie vaidų kėlimo neprisi
dėjo, bet stengėsi, kaip galė
damas, lietuvius suvesti j vie
nybę ir sutikimą.

Anglekasys.

[sz Amerikos
Naudingos skruzdeles.

VVashinton, D. C. Kadangi 
medvilnės pliantacijas pietiniuose 
štetuose pradėjo naikinti vabalai, 
tai Amerikos žemdirbystės mini
sterija parsigabeno iš vidurinės 
Amerikos skruzdėlių veislę, kurios 
naikina kenkiančius medvilnei va
balus. Skruzdėlės tos veisiasi ge
rai ir medvilnės pliantatoriai jau 
persitikrino, kad jos savo užduotį 
atlieka. Nežinia dar, ar jos išlai
kys šiaurinės Amerikos žiemos šal
čius.

Uimusati ant geležinkeliu.
Washington, D. C. Pagal at

skaitą terpstetinės prekystes ko
misijos, per pirmą bertainį šių me
tų ant Amerikos geležinkelių 80 
pasažierių ir 840 geležinkelio tar
nų likosi užmuštų, o 2394 pasažie- 
riai ir 10934 geležinkelio tarnai su
žeisti. MaterijaliŠką blėdį visokių 
nelaimių ant geležinkelių padarytą 
skaito ant $2256447.

Perkūno užmusati.
Onida, Pa. 27 d. liepos šitose 

aplinkinėse siautė smarki perkūni
ja. Perkūnas užmušė trįs anglių 
kastynių darbininkus ir vieną vai
ką- Onalleke trenkė perkūnas į 
namus Hinkles, užmušė jo pačią ir 
apsvaigino dukterį.

Apsiriko.
St. Louis, Mo. Ant visosvieti

nės parodos atėjo čia iš repubbkos 
Costa Rica, vidurinėj Amerikoj, 
koksai Renaldo Walco. Visą ke
lią, taigi 6000 mylių, atliko jis 
pekščias. Mat jam kas,turbut ant 
juoko, pasakė, buk tas kas ateis 
pėkščias ant parodos ir atliks di-

1OOOOO arkliu japonleeziama.
Fort Worth, Tkx. Arklių 

prekėjaiBroliai Pold gavo iš Japo
nijos reikalavimą pristatyti ant 
kariumenės reikalų 100000 arklių; 
daug arklių japoniečiai perka Au
stralijoj ir kaip sako, australiški 
arkliai pasirodo geresniais už eu
ropinius.

Ir ežia sumusze maskolius.
Douglas City, B. C. Užgirtiė 

čia kruvinas mušis terp 40 japo- 
niečių žvejų ir 58 maskolių kalna
kasių. Nors maskolių buvo dau
giau, bet juos japoniečiai sumušė. 
Muštynėse rods nė vieno iš besi
mušančių ne užmušė, bet užtai 
abiejose pusėse diktai yra sunkiai 
sužeistų.

L»aug kaštuojantis užminsimas.
Lzxington, Ky. oksai Arker 

iŠ Pinevilles, važiuojantis geležio 
keliu, kliozet mbaryj ant staci
jos Lexin n užmiršo ant prausi- 
nyčios sa krepšiuką su 12000 
dol. Kada po valandai sugrįžo 
užmirštų pinigų jieškoti, jų jau ne
rado. Ar ras juos — galima abe
joti.

Bažnyczla Lsz vieno medžio.
Santa Barbara, Cal. Likosi 

čia pastatyta ne didelė baptistų 
bažnyčia. Įstabaus nieko tame 
nėra, kadangi Amerikoj juk stato 
daug medinių bažnyčių didelių ir 
mažų. Įstabiu yra vien tas, kad 
minėta bažnyčia visa pastat yta iš 
medegos nuo vieno medžio ir dar 
atliko diktai lentų. Tas didelis 
medis buvo tai raudonasis ameri
koniškas kedras.

Nesutikima* už užn/bkesni.
St. Lpuis, Mo. Terp svetimų 

kraštų komisorių ir visosvietinės 
parodos užveizdos užgimė nesuti
kimai už algas svetimų sudžių. 
Mat kiekvienas kraštas išrenka sa
vo sudžias. Klausymas užgimė: 
kas tiems sudžioms turi mokėti 
algas? Parodos užveizda algų 
mokėti ne nor. Kiek jau Ameri
koj buvo visosvietinių parodų, o 
ant beveik visų užgimė nesutiki
mai su kitais kraštais. Ant parodos 
Chicagoj daugelis prancūziškų iš- 
statytojų atsisakė visai nuo jiems 
paskirtų dovanų. Kodėl ant Eu
ropos parodų niekur teip didelių 
ir svarbių nesutikimų ne būva? 
Turbut Amerikoj ir parodų rengė
jai ne bus be kaltės?

Prarytas centas priežastis ilgos.
Boston, Mas. 15 metų atgal,

.darė votis,ką daktarai laikė uždžio- 
I vos pagimdytą. Dabar prie smar
kaus kosėjimo mergina iškosėjo 
15 metų atgal prarytą centą ir svei
kata jos pradėjo žymiai taisytiesi. 
Mat centas, vietoj nueiti į pilvą, 
nuėjo į gerklę, patėko ant plaučių 
ir pagimdė votį.

Oh. Sudegė čia 
namai, Ugnyje 
Harper ir jo 80

Sudegi Čia arkli-

GaiNral.
Noskwauk, Min. Sudegė čia 

paleistuvystės namai. Ugnyje 
pražuvo dvi mergos ir vienas pas 
ja* atėjęs nepažįstamas vyriškis.

N«w Havzn,
Jono Harpero 
pražuvo patsai 
metų pati.

Omaha, Fla.
nyčios Sųuire & Sons. Blėdį gai
sro padarytą skaito ant $150000.

San Francisco, Cal. Sudegė 
čia įtaisos H ii bert Mercantile Co. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
150000 dol.

Toronto, Ont. Sudegė čia di
delė grocerija Eby, Blain & Co. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
$150000.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Szffriksburg, Mo. Netoli nuo 

čia, ant St. Louis, Kansas City & 
Colorado geležinkelio susimušė du 
trukiai. Prie to viena ypata liko
si užmušta, viena mirtinai apkulta 
ir viena apkulta nors- sunkiai bet 
ne mirtinai.

Shown, Pa. Netoli nuo čia su
simušė du bėganti į priešingas pu
ses geležinkelio trukiai. Prie to 
vieno trūkio mašinistas likosi už
muštas, o pečkurys mirtinaai su
žeistas.

Isz darbo lanko,

Nuo didžiojo Streiko.
Štraikas darbininkų prigulinčių 

prie mėsinio trusto galvijų piovi- 
nyčių traukiasi savo keliu ir jo 
kaštus moka ypač beturčiai, turin
ti brangiai mokėti už mėsą, be ku
rios sunku žmogui apsieiti. Kada 
ir kaip tie Štraikai pasibaigs, dabar 
negalima įspėti.

Mieste Omaboj, Nebr. mėsinin
kų prezidentas Michael Donnelly 
laikė kalbą, kurioje terp kitko pa
sakė, jog darbininkai ne turi pa
mato nusiminti, kadangi jie štrai- 
ką laimės be jokios abejonės. Ant 

žinia. Kalbino jis darbininkus už
silaikyti ramiai ir tokiu budu ne 
duoti valdžioms progos įsikišti su 
užstojimu už didžturčių reikalus. 
Chicagoj ir kituose miestuose, kur 
yra didesnės trusto galvijų piovi- 
nyčios, buvo jau keli susirėmimai 
štraikierių, ar gal su jais simpati
zuojančių,su policistais.

Kompanijos stengiasi prie darbo 
gabenti, kokius tik sugriebia seab- 
sus; ne niekina negrų, net chinie- 
čių. Kaip kur štraikieriams pasi
sekė perkalbėti gabenamus seab- 
sus ir jie atkakę ant vietos, atsisa
kė eiti į darbą, daugelis sugrįžo 
atgal, iš kur juos buvo pargabenę. 
Veik visose skerdinyčiose dirba, 
bet,žinoma, su daug mažesniu ne
gu pirma darbininkų skaitliumi ir 
dar ir tie pats ne pratę prie darbo, 
ne gali tiek padaryti, ką įpratę dar
bininkai. Per tai mėsos ant gy
ventojų reikalų niekur nėra per 
daug ir už ją reikia žmonėms mo
kėti brangiau negu pirma.

Kaip ilgai dar trauksis štraikai, 
įspėti negalima. Rodosi vienog 
kad darbininkai ne pasiduos, reiks 
didžturčiams nusilenkti ir išpildyti 
nors dalį ir tai svarbesnių darbi-, 
ninku reikalavimų.

Ir miesto urėdninkai ir visokios 
organizacijos bandė taikyti darbi
ninkus su mėsinio trusto ponais, 
bet besistengimai ne išdavė vaisių, 
kadangi pralobę iš vargšų darbo 
trusto ponai ne sutinka ant darbi-, 
ninku reikalavimų.

7 Dknvzr, Col. Gubernatorius 
Peabody atšaukė miliciją iš Crip- 
ple Creek distrikto. Milicijos je- 
nerolui, pagarsėjusiam Bellui, tas 
nepatinka. Siautė jis čia biauriau 
už maskoliško caro tarnus, neįsta- 
bu todėl, jeigu jam atėmimas sau- 
valios tiesų nepatinka.

1 Chicago, Ill. Štraikuoja čia 
siuvėjai moteriškų drabužių. Kaip 
pasirodo, siuvinyčios moka už dar
bą pagal tautystę darbininkų, dau
giausiai moka amerikonams, vo
kiečiams ant 10% mažiau, lietu
viams ant 15%,o lenkams ant 20% 
mažiau.

1 San Francisco. Cal. Darbai 
eina Čia šiuom kartu ne geriausiai, 
štraikuoja darbininkai kelių alaus 
leidinyČių, štraikuojanti stengiasi 
prie štraiko pritraukti ir darbinin
kus kitų leidinyČių, kuriose 
dar nepasiliovė.

T Litllz Rock, Ark. 
kuoja darbinininkai Spadra 
nių. Kastynių savininkai, 
suŠtraikavusių, parsitraukė 
nūs ir grekus. Per tai laukia čia 
muštynių terp štraikierių ir suga
bentų seabsų.

darbai

Štrai- 
kasty- 
vietoj 

italijo-

T Fall Rivzr, Mas. Prasidėjo 
štraikas darbininkų medvilnės dirb
tuvių. Štraikuose dalyvauja jau 
26000 darbininkų. Priežastis štrai- 
ko yra ta — kad darbdaviai numa
žino darbininkų alęas.

T Jolikt, IiA. Pradėjo dirbti 
čianykŠČiose Illinois Steel Co. 
dirbtuvėse, išėmus drato dirbimo 
dalies No. 2. Prie darbo patilpo 
1500 darbininkų.

1 St. Louis, Mo. Tarnaujan
tiems ant visosvietinės parodos 
numažino algas nuo 5—25%.

IBS
Lietu visiku dirvų.

patinki pasigyri- 
,,svarbiais tautiš- 
Na, ir ko gi rei- 
visur nuveikiame 

Skai-

Musų tautiški darbai.
Paėmęs lietuvišką laikraštį, jo 

korespondencijose beveik kiekvie
name numery] 
mus nuveiktais 
kais darbais.” 
kia, jeigu mes 
didžius tautiškus dafbus?
tydami tuos pasigyrimus lietuviai, 
gali vien miegoti ir džiaugtiesi. 
Turime didvyrius, kurie ap
švies musų tautą; turime galin
gas tautiškas organizacijas, besi
rūpinančias apie tautiškus reika
lus. Tai ko dar norėti daugiau? 
Ar ne pakanka mums garbinti mu
sų didvyrius, kokių turime be ga
lo daug, apvaikščioti jų sukaktu- 
ves?r

Ne vienam rodosi, kad ištikro 
mums reikia tik džiaugtiesi, ir gir- 
tiesi, gerėtiesi nuveiktais ,,milži
niškais” darbais, džiaugtiesi kad 
esame laimingesni už kitas tautas, 
neturinčias tiek didvyrių. Iš tik
ro mes turime tautiškas organiza
cijas: turime didį Susiv. Liet.Am., 
turime Laisv. Liet. Susiv., Tėvy
nės Mylėtojų draugystę, šialpiame 
einančius į augŠtus mokslus, turi
me kankintinių kasą, statome prie
glaudos namus, muzejus, moky
klas; statome tautiškus namus, or
ganizuojame kooperacija*. Tai 
ko mums dar daugiau gal reikėt?

Prisižiūrėjus vienog arčiau į 
tuos didžius, gerbiamus tautiškus 
darbus pavienių ypatų ir organiza
cijų,kaip mažais jie pasirodo, kaip 
maži tų darbų vaisiai! Mes pa
pratę rėkti ir šaukti, bet dirbame 
mažai, mat rodosi, kad pats rėks
mas turi didelius vaisius atgaben
ti. Mes statome augštus bokštus 
ant oro, o apie padėjimą tiems 
bokštams tvirtų pamatų visai ne
pasirūpiname.

Paimkime Štai didžiausią musų 

jimą Liet. Amer., kari savę va
dina tautiška ir ištikro yra didžiau
sia Amerikoj. Susivienyjiosas yra 
prasiplatinęs, tari kuopas viso
kiuose Amerikos kraštuose; prie 
jo priguli ne mažas lietuvių skait
lius; jis rodosi turėtų būt centru 
lietuvių tautiško judėjimo, rupin- 
tiesi apie taktiškus reikalus — bet 
ištikro jis rūpinasi tik apie po- 
smertinę, taigi yra asekuravimo, 
o ne tautiška organizacija. Tau
tiški darbai jo teip smulkus, kad 
ir per gerą žiūroną ne galima pa- 
tėmyti ir tie pats yra tik užmany
mais. Tą matėme geriausiai ant 
šiųmetinio XIX seimo, ant kurio, 
matyt, ne buvo delegatų, kuriems 
butų ištikro rūpėję tautiški reika
lai. • Be žmonių gi ir geriausia or
ganizacija nieko ne nuveiks.

Kita musų tautiška organizaci
ja, Sus. Liet Laišvamanių, turi 
prakilnius mierius, bet apie išpil
dymą tų mierių šiuom kartu ne 
kalbėsiu. Aš nežinau kam, bet 
man rodosi tos visos musų organi
zacijos, turinčios už rnierį kelti ir 
stiprinti tautą be reikalo tik skir
stosi ir per tai tveria ne tautiškas, 
tik paniškas organizacijas: paniš
kų ir dabar turime daug, bet tau
tiškos neturime nė vienos.
Juk liuosai manyti gali kiekvienas 

lietuvis ir be abejonės manė ir be 
Susi v. Laisv., laisvai mananti ga
li prigulėti ir prie tautiškojo Sus. 

' (teip galėtų būt, jeigu mes dau
giau tolerancijos turėtume, tuom 
tarpu juk pas mus, dėl stokos to
lerancijos, dėl neužkentimo kitaip 
manančių, didžiausios piovynės 
traukiasi per ilgas metų eiles. Jei
gu ką bandome veikti sujungtoms 
ne vienaip manančių pajiegoms, 
tai greitai pamatome, kad tas yra 
ne galimu, kadangi nė viena pusė 
nenori nusilenkti. Tas gimdo 
musų partijas ir partiškas organi
zacijas. Rd.). Išleidimui knygų 
turime Tėvynės Mylėtojų Dr-tę.

Vietoj turėti daug Susivienyji- 
mų, ar ne pakaktų mums vieno. 
Prie vienos organizacijos juk gali 
prigulėt lygiai socialistai, kaip ir 
konservatistai ir per rinkimus gali 
balsuoti už jų kandidatus. Reik
tų mums todėl tverti politiškus 
kliubus (be programų kliubai už
trauktų ant sąnarių panieką do- 
riau manančių. Politiški Kliubai 
iš kalno turi turėt programą ir ži
not už ką balsuoti. Kitaip jie bu
tų tik inagiu politikierių, kuriems 
didesni politikieriai užmokėtų ma
žoms vietoms •• urėduose arba pi
nigais. Ką gi iš to tauta do nau
dą galėtų turėt? Nėjokios. Rd.); 
ant to vienog reikia būt ukėsais 
šios šalies ir turėti tiesą balsuoti.

Mes šokame siųsti delegatą ant

terptautikko darbininkų kongreso; 
man tas rodosi ne teip svarbiu da
lyku,kad be jo negalėtume apsieitu 
Mes neturime nė partijos, nuo ku
rios delegatas butų siunčiamas; 
mat musų darbininkų vadovai per 
įdėtų eiles vien šaukė, gyrėsi, o 
nesutvėrė darbininkų organizaci
jos: dirbo mažiau reikalingus daig
ius, organizavo menkesnes organi
zacijas, o apie svarbiausią užmir
šo. Kas bus, jeigu mes sykį ant 
kongreso nusiųsime delegatą, o 
ant tolesnių ne įstengsime tą pa
daryti? Tąsyk visam svietui pasi
rodysime, kad mes ne pastovus, 
todėl ant mus ne daug galima rem
ti. Iš tikro juk ant kito kongreso 
vargiai bo ištesėsim nusiųsti savo 
delegatą. Mes ne teip turtingi, 
kad galėtume sudėti šimtus ant 
kelionės delegatui, ypač kad turi
me daug artesnių reikalų, kokių 
ne įstengiame nuveikti. Aukos 
ant tautiškų reikalų pas mus teip 
sunkiai renkamos ir teip smulkios, 
kad jas net į krūvą sudėjus, ne 
daug ant tautos labo galima pada
ryti; didesnės aukos plaukia tik 
ant bažnyčių, bet iš tų tauta ne 
daug apturi gero. Todėl mes tu
rime mokėt savo aukas kuo ge
riausiai sunaudot, apversti jas ant 
reikalingiausiu, arčiausiai mus ap
einančių dalykų. Tuom tarpu mes 
papratome vien kelti vis naujus ir 
naujus užmanymus, lyg kad už
manymais galėtume tautą pakelti ir 
nuvesti į neišpasakytą laimę. 
Tušti,. neišpildyti, o kartais ne
praktiški, neišpildomi užmanymai 
dar niekam laimės ne atgabeno, o 
mes ant tokių užmanymų statome 
ateitį musų tautos.

1902 m. Brooklyne 
kooperacija ir rodėsi su 
darė jau didelį žingsnį.
mes užmanymus kaip iš maišo pi
lame, tai ir Brooklyne, neprisidėję 
prie kooperacijos, ne panorėjo ap
sileisti ir pakėlė užmanym.j statyti 
tautišką namą, arba, geriau sa
kant, salę, iš kurios vietinės drau
gystės rinktų sau pelną, bet iš ša
lies žiūrinti tame nieko tautiško ne 
mato. Ant syk reikėjo dėti pini
gus ant dviejų užmanymų, ir per 
tai užkenkė viens kitam ir nežinia, 
ar bus kas iŠ vieno ir kito. Gal 
ataeis pasiganėdinti pasigyrimu.

Mes garsiai šaukiame: ,.dirbki' 
me iš vien. Kodėl mes skirsto- 

susitvėrė 
tuom pa- 
Bet kad

mės į partija* kuniginių ir bedie- rė)*
vių!” Stebėtis reikia, girdint to
kius Šauksmus. Mes kaukiame į 
vienybę, o patys skirstomės į par
tijas ir tarnaujame ne tautos, bet 
partijų siekiams. Jeigu šaukiameK U MUBUHIK •
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Imu!
Turime gana tinkamą draugystę 

„Tėvynės Mylėtojų Dr-tę.” Prie 
jos galėtume sutilpti visi ir dirbt, 
kiek pajiegos daleidžia. Argi jau 
mums reik tokių draugysčių 
kaip Aušros ir Motinėlės Dr-te ir 
kitos? Juk Tėvynės Mylėtojų 
Dr-tė galėtų užganėdinti visus: 
galėtų išleidinėti knygas, Šelpti 
kankintinių* ir einančius į mokslą 
(ant to dar nepasibaigia visi musų 
tautiški reikalai. Ant galo prak
tika ir datyrimai apŠviestesnių tau
tų parodo, kad draugystės su daug 
mierių ne atlieka savo užduotės, 
todėl k<tur draugystės užsiima tik 
vienu, apversdamos savo spėkas 
ant vieno, geriau tą atlieka, negu 
jeigu turi daug mierių. Tą mes 
galime matyti ir ant pačios T. M. 
D. Ji nuo pat pradžių savo pro- 
grame turėjo už pareigą šelpti be
simokinančius if tai tada, kada ne 
buvo nė Ausros, nė Motinėlės. 
O ar sušelpė nors vieną? Atsira
dus jau Aušrai, subruzdo šelpti 
vieną ir ant to ne gali ištesėti. 
Rd.). Man rodosi, kad Tėv. Myl. 
Dr-tė galėtų susijunjgti nors su 
Aušros Dr-te ir kankintinių kasa 
(tą daryti nėra reikalo, kadangi 
mieriai tų organizacijų visai skir
tingi, viena kitai konkurencijos ne 
daro. Susijungus tik viena kitos 
mierius stabdytų ir tokiu budu dar
bas butų gaišinamas. Rd.). Ant 
to užtektų vietoj po 60c.,mokėt po 
vieną dolerį (tąsyk pasirodytų, 
kad T. M. D. ne gali atlikti nė to, 
ką šiądien atlieka atskiros draugy
stės. Rd.).

žiūrint j T. M. D. išleistas kny
gas, reikia pripažinti, kad litera
tiškas komitetas ne nori taikytiesi 
prie padėjime musų žmonių. T. M. 
D. išleistos knygos per daug 
moksliškos, o musų žmonis reikia 
supažindinti pirma sa skaitymu 
(tas rodo, kad T. M. D. ir mieriai 
išleidinėjimo knygų yra per platus 
ir to užganėdinančiai atlikti nega
li, negali parūpinti žmonėms kny
gų, kokių jie reikalauja. Ne rei
kia užmiršti, kad į draugystę pri
guli žmonės ant tiek apsiskaitę, 
kurie geidžia moksliškų knygų ir 
daugelis priguli tik todėl, kad 
gauna knygas; tie jau elementorių 
nereikalauja. Rd.). Ką pagel
bės geologijos, chemijos, jeigu 
daugumas lietuvių savo pravardės 
ne moka pasirašyti (ant išmokini- 
me reikia mokyklų nors vakarinių. 
Rd.)? Mes vis pradedam nuo .vir
šaus, vietoj lipti nuo apačios iki 
geologijai.

Turime gana draugysčių vadi
nančių savę tautiškoms. Jos ga
lėtų pagelbėti pastūmėti musų 

iŠką vežimą. Rodosi ne butų tai

joms sunku paaukaut po kokią 10 
dol. ant metų ant tautiškų reikalų. 
Rods ne viena ii jų ii tikro auka
vo, tik tokių yra mažai, daugumas 
džiaugiasi tik ii tautiško- vardo, o 
nieko tautiško ne nuveikė. Apie 
lobstančius nuo lietuvių biznie
rius ne kalbu. Tiems rupi ne lie
tuviški reikalai, bet lietuvių pini
gai-

Dar karta šaukiu, liaukimės kė
lę vis naujus užmanymus tankiai 
neišpildomus, bet stengkimės visi 
susijungę nuveikti ką svarbesnio 
ir tikrai musų tautai naudingo. 
Dėkime pamatus, o ko pats nu
veikti neįstengsime, ta nuveiks at
einanti gentkartė.

Mes šaukiam ant kuniginių, kad 
jie lietuvių pinigais liautasi penėję 
ir didinę turtą airiškų vyskupų. 
Bet nekunigjniai ne pila pinigų į 
kišenių airiškų vyskupų, nestato 
bažnyčių, tai rodosi jiems priderė
tų rengti tautiškus namus, muze
jus, knygynus, mokyklas. Kodėl 
jie per eiles metų vien Šaukia, gi
riasi, o nieko r nedaro, kodėl 
nepasirodo, kad jie gali ką svar
baus ant tautos labo nuveikti? 
Ar tik kunigai gali statyti bažny
čias, minyŠkų klioštorius, kleboni
jas, o mes ne kunigai qieko nega
lime apart šaukti ir girtiesi, kelti 
neišpildomus užmanymus? Ar 
tik kunigai privalo rengti viešus 
muzejus, mokyklas, o mes nieko 
nereikalaujame dirbti? Pamėgin
kime mes pats tuos reikalus atlik
ti,ko kunigai nedaro; vienais šauks
mais nieko gero nepadarysime. 
Ateis laikas, kad ir kunigai liausis 
didinę turtus airiškų vyskupą. 
Mes turime savo paveikslu juos 
pamokyti, ką reikia daryti; kol 
pats ne daug veikiame, neturime 
tiesos ir ant kitų rugoti. Kada 
sykį susiprasime, dirbsime visi iš 
vien ant musų tautos labo, krūvoj 
daugiau nuveiksime negu išsiskir
stę. Todėl, broliai, kibkim į dar
bą- 

NeniekŠas.

Iš Elirebeth, N. J.
Kaip kitur, teip ir pas mus yra 

daug apgailestaujančių, kad japo
nai muša maskolius: kadangi, gir
di, maskolių kariumenėj yra daug 

_ lietuvių, tai lietuviai ne privalo 
džiaugtiesi,jeigu lietuviai žūsta ka- 

Bet argi tie caro užtarėjai 
lietuviai nežino, kad ne lietuviai 
karę pradėjo, tik caro tarnai ver
ste privertė japoniečius arba karę 
pradėti, arba visame prieš Maszo- 
liją nusilenkti. • Japoniečiai iŠsi-

kita tauta butų padariusi,išėmus gal 
vien musų caro užtarėjų. Teisy
bė, lietuviai žūva karėj ir tai tik 
dėl kvailumo caro valdžių, bet ar 
jų žūtų mažiau, Jeigu ne japonie
čiai maskolius, bet maskoliai muš
tų japoniečius? Žūtų jų vis tiek 
ir tai tik už caro; fantazijas, o ne už 
lietuvių raikalus ir naudą.

Nepasisekimo Maskolijos ant 
karės lauko geidžia ‘ne vien lietu- 
tuviai, lenkai, finai, bet ir visi ge- 
resniejie maskoliai. Tie turbut ge
riau numano už mūsiškius caro 
užtarėjus, kad juo karėse carui 
seksis geriau, pasisekimais jo 
valdžios apdums žmonėms akis ir 
jis spaus ir išnaudos dar labiau ne 
tik lietuvius, lenkus, katalikus, 
žydus, bet ir pačius maskolius. 
Argi musų caro užtarėjai ne mato, 
kokius vaisius išduoda nepasiseki
mai maskolių ant karės lauko? Juo 
labiau randui jo iššaukta karė ne
siseka, juo jis geresnis savo žmo
nėms,nedrįsta jų erzinti. Juk tik dėl 
tų nepasisekimų sugrąžino mums jo 
paties išpieštą 40 metų atgal spau
dą. Juo karėj bus daugiau ne
pasisekimų, juo mes galime turėti 
viltį atgauti daugiau" mums prigu
linčių tiesų, to paties caro išplėš
tų. Ant galo laikraščių pareiga 
pranešti skaitytojams, kas dedasi 
ant svieto. Jeigu maskoliai pra
dės mušti japoniečius, to ne slėps 
laikraščiai; tuom tarpu vienog ja
poniečiai muša maskolius, tai laik
raščiai ir rašo apie maskolių nepa
sisekimus. Teip daro ne vien lie
tuviški laikraščiai, bet net prancū
ziški, nors prancūzai susirišę su 
maskoliais. Ant galo ir Kuropat- 
kin siunčia raportus,] kad turi 
trauktiesi prieš japoniečius. Kas 
gali išpulti toliau — to ne lietu
viški laikraščiai, nė pats maskoliš
kas randas ne gali žinoti. luk 
dėl paėmimo kelių angliškų laivų 
ir paskandinimo vieno be mažo į 
karę prieš savę maskoliai ne įtrau
kė Anglijos. Reikėjo ją perpra
šyti ir pažadėti užmokėti atlygini
mą ir tik tuom Angliją nurami
no, kitaip ir ji butų stojusi prieš 
maskolius. Keiksmais ant laik
raščių, kad jie rašo apie maskolių 
nepasisekimus, juk. musų rėksniai 
ne padės Kuropatkinui japonus 
sumušti I 'Žinias apie karę musų 
laikraščiai juk semia iš telegramų 
kitų. Kodėl todėl musų rėksniai 
ne rėkia ant tų svetimų laikraščių, 
iš kurių ir mūsiškiai semia savo ži
nias?

4 d. liepos čianykštė Šv. Rožan
čiaus moterų draugystė parengė 
balių, ant kurio užprašė visas ki
tas nešiojančias Šventųjų vardus, 
bet aplenkė Lietuvos Sūnų Dr-tę, 
turbut iš baimės, kad nuo jos ne
užsikrėstų kokia bedievyste. Mat 

pas mus, kas ue turi Švento vardo, 
tas yra bedievis, nors ištikro ir 
terp tų Šventai išrodančių ne truk* 
sta dar biauresnių bedievių negu 
terp nesigiriančių Šventumu. Ne 
varduose yra Šventumas bet dar* 
buose!

Molderis.

kaŠ- 
liko 
pro- 
mie-

Iš insonia, Conn.
Shelton pianų dirbtuvės pradė

jo dirbti mažai, nes tik po 8—4 
dienas ant sanvaitės, todėl ir lie
tuviai turi pakaktinai laiko, ką no
ri, gali nuveikt; vargas vien, kad 
to noro ne daug, per tai ir darbai 
menki. Didelių vaidų terp jų 
rods nėra, kadangi ant to jų yra 
per mažai. Du metai atgal su
tvėrėme kuopą Susiv. Liet. Am. 
Tveriant kuopą, terp mus buvo 
dideli nesutikimjū, šiądien vienog 
jau ramiai galima apkalbėti viso
kiu* reikalus. Gaila vien, kad 
daugelis čianykščių lietuvių laiko
si lenkų skverno ir priguli prie 
lenkiškų draugysčių. Na, o iš 
kur paeina tie lenkberniai? Ugi 
nuo Naumiesčio, kur kaimiečiai 
ne moka su lenku nė susikalbėti. 
Lietuvių yra čia mažai: vos 8 šei
mynos, o pavienių 9.

Kitoj upės pusėj yra Derby. 
Čia gyvena 4 lietuviškos šeimynos 
ir vienas apsivedęs su anglijone. 
Berželio mėn gyvenančiam čia lie
tuviui Jonui Povilaičiui, štritkaris 
pervažiavo karvę. Žmogelis no
rėjo nuo kompanijos gauti atlygi
nimą, bet kompanija atsisakė ką 
nor* mokėti. Provą užvesti 
tuoja daug pinigų, todėl ir 
viskas. (Mums rodosi ir per 
vą vargiai bo butų laimėjęs: 
stuose juk karves leisti ant gatvių 
uždrausta. Rd.). 22d.š.m. bepiau- 
jant Šieną laikančio karves Povi
laičio, bandant imtiesi, Blažys spy
rė Povilaičiui į kelią teip, kad 
žmogeli* ir dabar vos pakrapalio- 
ja.

čia jau esančioj Ansonijoj lietu
vių, yra daugiausiai: čia 
yra apie 100 lietuviškų šeimynų, o 
pavienių gal bus apie 200. Jie 
dirba dirbtuvėse ir uždirba vidu
tiniškai po $1.50 ant dienos. Toks 
lietuvių skaitlius galėtų šį tą nu
veikti ir ant tautiškos dirvos, bet 
gaila, kad jie iki Šiol miega ir tau
tiškai dar nepabudo. Ant tokio 
didelio skaitliaus yra Čia kuopa 
Susiv. Liet. Am., į ją priguli vos 
keletas lietuvių. Šį pavasarį vie
nas tautietis man pasakojo, buk 
čia likosi sutverta kuopa ,.Tėvy
nės Mylėtojų Dr-tės,” bet iš tikro 
kuopos tos ir dabar nėra. Laikas 
butų su sutvėrimu kuopos pasisku
binti. Naudą šitos musų tautiš
kos organizacijos jau visi pažįsta. 
Esant daugiau sąnarių, butų dau
giau pinigų ant išleidimo moksliš
kų knygų, kurios platina šviesą 
terp musų brolių. Iš to juk musų 
tauta daug daugiau turės naudos 
negu iš to, ką musų broliai prage
ria karčemose. Musų gi broliams, 
ypač gi sesutėms, iš tikro reikia 
daugiau proto.

štai čia vienas vaikinas mylėjo 
merginą. Viskas buvo gerai, kol 
į tarpą tfe įlindo merginos teta. 
Tojė prikalbėjo merginą suareštuo
ti numylėtinį. Mergina teip ir pa
darė. Sude vienog įžeistas vaiki
nas atsisakė vesti merginą. Ma
tyt ir sudžia matė, jog vaikinas 
turi pamatą jaustiesi užgautu: su
džia nusprendė vaikiną tik ant 40 
dienų į areštą ir ant užmokėjimo 
18 dol. sūdo kaštų. Per suareš
tavimą mergina žudė daugiau ne
gu pelnė, nes neteko jaunikio.

RaiŠtinis.

Iš Bennington, Vt
Yra čia dirbtuvės vilnonių au

deklų, jose dirba daugiausiai pran
cūzų ir jie gerai uždirba. Darbą 
čia ne sunku gauti; kad gauti vie
nog gerą darbą, reikia išmokti 
austi, bet išmokti ne sunku.

Yra čia teiposgi kelios apatinių 
marškinių dirbtuvės. Jose dirba 
daugiausiai merginos ir uždirba 
nuo $7—12 ant sanvaitės. Yra 
teposgi dar popieros ir apikaklių 
dirbtuvės. Darbai visose eina ge
rai ir iš kitur pribuvę darbininkai 
gauna darbą, bet, žinoma, angliš
kai turi nors tiek mokėti, kad ga
lėtų susikalbėti. Lietuvių, apart 
manęs, mano draugo kriaučiaus ir 
jo pačios, čia nėra.

12 mylių ’ nuo Bennington yra 
miestelis Hoosick Falls, N. Y. Ja
me gyvena 13 lietuviškų šeimynų, 
o pavienių bus apie 100 ypatų. 
Dirbo jie fondrese ir didelėse gele
žies dirbtuvėse, bet darbai susto
jo, tai lietuviai vieni išvažiavo ki
tur darbo jieškoti, kiti laukia pra
sidedant darbams.

Lietuviškos merginos dirba vieš
bučiuose ir gauna valgį ir po 12 
dol. ant mėnesio, bet turi dirbti ir 
šventoms dienoms. Vyrų uždar
biai ne dideli: gauna jie $9—12 ant 
sanvaitės. Girdėjau, buk čia yra 
keturi lietuviai išsimokinę molde- 
rystės. Tie, žinoma, uždirba dau
giau.

Apie preftišką pasikėlimą, apie 
pakėlimą musų tautos, apie išsi- 
liuosavimą nuo kapitalistų 
vės čia nieks nė ne kalba, 
ir piknikus parengia arba 
moj, arba didesnėj grinčioj.

Yra čia kelios ypatos skaitančios 

vergu- 
Balius 
karče-

laikraščius, ateina po keli* eksem- 
pliorius „Lietuvos”, „Vienybės” 
ir „Saulės.”

K. Balčiūnas.

Iš Mahanoy City, Pa.
Pereitą sanvaitą vienam saliune 

susivaidijo lietuvis su italijonu. 
Italijonas išsitraukė peilį ir norėjo 
lietuvį perdurti. Pamačiusi tą 
saliunininko pati, šoko į tarpą ir 
italijono peilis pervėrė jai 
vidurius, o lietuvis spėjo pabėgti 
(ne geru atsimokėjo išgelbėjusiai 
jį moteriškei. Rd.); italijonas 
teipgi prasišalino.

26 d. Jiepos atsibuvo laidotuvės 
dviejų jaunų kalnakasių. Jiedu 
likosi puolančių anglių užmušti 
Buckmantio kastynėse (ar jiedu 
lietuviai? Rd.).

Rauplių liga nesiliauja. Dabar 
miestas paskyrė komisiją, kuri ei* 
per namus ir skiepįs visiems, jau
niems ir seniems, aupsaugojimo 
rauples; kas nesiduos,turės iš mie
sto išsinešdinti. Mat pasirodė,kad 
skiepyti ne apserga (jie apserga, 
tik serga lengviau. Rd.), tai tas 
rodo, jog skiepijimas visgi šiek 
tiek geibi.

Suštraikavus darbininkams mė
sinio trusto galvijų piovinyčių, 
mėsutes nė už pinigus ne galima 
gauti. Paskutiniuose laikuose užsi
dėjo Čia diktai lietuviškų mėsos 
pardavinyčių; jos teiposgi atjaučia 
piovinyčių darbininkų štraikus, 
kadangi mėsos ne gali gauti, nėra 
ką pardavinėti, o randas reikia 
mokėti. Jeigu Štraikai užsitrauks 
ant ilgiau, ne vienam gal atseis 
mėsinyčią uždaryti ir griebtiesi ki
tokio užsiėmimo.

Kastynėse darbai eina gerai, bet, 
iš kitur pribuvusiam darbą ne 
legva gauti, nes čia yra daugiau 
žmonių negu reikia, todėl daugelis 
vietinių neturi darbo.

Kalnakasių unija auga ir druti- 
nasi; galima tikėti,kad ji užsilaikys 
per ilgą laiką. Čia mat jau ir pirma 
bandė kelis kartus sutverti uni
ją, bet vis ne ilgai laikėsi. Da
bar, matyt, sutvėrė ją ant geres
nių pamatų. Lietuviai turi savo 
atskirą kasą, tame jie bent ne pri
guli nuo anglijonų.

Vienturtis.

Eikite ant tarmų!
Nuo seniai jau laikraščiai kalbi

na lietuvius, vietoj grustiesi kasty
nėse, dirbtuvėse ir miestuose, kur 
darbą vis sunkiau gauti, įsitaisyti 
farmas.

Aš paklausiau raginimo laikraŠ-

Y. nusipirkau iš pradžią 8 akrus 
su trioboms gyvuliais ir padarais. 
Dabar, matydamas, kad gerai ve
dasi, pirkau dar 42 akru nr tikiuosi 
duonos per visą amžį* turėti. Ak
ras išdirbto lauko kaštuoja 20 do!., 
tiek jau ir su mišku, kadangi me
džiai geri.

Fabrikų daug aplinkinėse ir dar
bą miškuose ne sunku gauti: mo
ka ant dienos po $2.50; dirbanti 
pas f armėnus gauna po $3.00 ant 
dienos, bet čia darbas ilgesnis, per 
tai farmeriams ne lengva gaut dar
bininką.

Laukas geras, auga gerai avižos, 
bulvės ir Šienas.

Man labai navatna išrodo, kad 
lietuviai ne nori ant farmų apsigy- 
vent, kur gali gyvent be vargo ir 
rūpesčio, kur nėra nė bedarbių, 
nė Štraikų, kur žmogus yra liuosas, 
nereikalauja bijotiesi bosų. Butų 
gerai, kad lietuviai, keli susitarę,* 
kokioj vietoj įtaisytų lietuvišką ko- 
lioniją.

Forest port,
A. Mečeskis.

Iš Greenfield, Mas.
Lietuvių yra čia ne daug: 4 lie

tuviškos šeimynos, o pavienių bus 
gal 25. D’rba jie peilių dirbtuvė
se, ant geležinkelio, daugiausiai 
vienog dirba plytnyčiose. Gyve
na sutikime, nesivaidija; gaila 
vien, kad prakilnesniais tautiškais 
darbais neužsiima, miega jie dar 
saldžiu miegu, iš kurio nesiduoda 
prikelti; negalima ją prikalbėt ra- 
Šytiesi į kokią nors tautišką orga
nizaciją. Tikimės, kad su laiku ir 
mes pabūsim.

Iš laikraščių ateina čia: „Lietu
va” ir „Saulė”; kitokių nepasitai
kė matyt.

Su darbais eina čia ne geriausiai, 
kadangi fabrikų mažai. Uždarbiai 
paprasti: po $1.50 už 10 darbo, va
landų.

K. P. Šimkonis.

Iš Brooklyno, N. Y.
Čianykštė kooperatyviška drau

gystė, ant direktorių susirinkimo, 
atsibuvusio pas V. Karalių, paau
kavo Karaliui $25 ant išleidimo 
jo laikraščio. Tuom tarpu direk
toriai paskirti prižiūrėjimui koope- 
ratijos ne turi tiesos aukauti. Koo- 
peratijos sanariai turi tiesą parei
kalauti išsiteisinimo nuo direkto
rių. t

Brooklyno Lietuvos Sūnų D-tė, 
ant paskutinio savo susirinkimo, 
atmetė mokestį po 12c. ant metų 
ant tautiškų reikalų. Tai tau ir 
nužengė vėžio žingsniu, kaip Ku- 
ropatkin Mandžurijojl

,K. Balčiūnas.



LIKTU-VA

Trumpa senobės Istorija.
Isz iiMMkollMkos kalbos verto D.

pvx., žmonės vienokio amato, vergai to pa
ties pono, susidėdavo, tarytum, vienon ftei- 
mynon: draugai vadinosi broliais ir seseri
mis; jie apsiimdavo visi susirinkt ant paka
synų mirusio sąnario; jie pastatydavo dide
lius kapus, schola^. Tai buvo apskrita ant 
dviejų gyvenimų trioba: apatinis gyvenimas 
buvo žemėj; ten laidojo numirėlius; viršuti
niam pritaisyta buvo salė, kur susirinkdavo 
ant keldos, pasimelsti atminimų dienose.

Bet daugumas neturtingų broliškų drau
gysčių negalėjo surinkt pinigų pasistatyt 
scholai: jos susijieškodavo tiesiog požeminę 
landynę, tankiai toli nuo vidurio miesto; 
pvz., Ryme iškasdavo giliau tas duobes ir ur
vus, kurie seniau padaryti buvo moliui imti. 
Numirėlius guldė į įdubimus, padarytus tų 
landynių sienose. Tokiu budu atsirasdavo 
ilgos ir vingiuotos gatvės ir gatvytelės po že
mių, katakoinbos\ nekurtos, tokios siauros, jog

blausia persekiojo presbyterus ir vyskupus, 
apie kurius rinkosi tikintiejie: Jų laukė ar 
ištrėmimas arba nugalavimas. Nuo tų laikų 
daug metų praslinkę buvo, kaip krikščionys 
ramiai galėjo sav gyvent.

Pabaigoj valdymo Dioklėcijano šitie įsa
kymai buvo atnaujinti, ir prie Jų pridėjo dar 
sunkias bausmes. Iš pradžių pagrąsino iš
mest iš kariumenės ir iš urėdn|kų visus, ku
rie atsisakys paaukaut auką imperatoriaus 
gėnijui. Paskui Dioklėcijanas liepė sude
gint krikščionių knygas ir sugriaut bažny-

Isz visur.

Vidus krikščioniškos bazilikos.

|| Europoj miršta per metus vi
dutiniškai 10—11 milijonų žmo
nių, taigi išpuola po 27 ypatas ant 
kiekvieno 1000 gyventojų. Dau
giausiai miršta mažų vaikų pir
muose metuose po užgimimui, nes 
250 ant 1000. Daugiausiai mir
čių būva Maskolijoj, nes po 85 ant 
1000; toliau eina Vengrija, kur 
miršta po 80 ant 1000, Austrijoj 
27, Italijoj ir Išpanijoj 26, Vokie
tijoj 25, Prancūzijoj 22, Šveicari
joj 21, Anglijoj 20, Švedijoj ir 
Norvegijoj 17. Ir vaikų pirmuo
se metuose amžiaus miršta ma
žiausiai Skandinavijoj, nes po 108 
ant 1000, Anglijoj 104, Prancūzi
joj 161, Išpanijoj ir Portugalijoj 
180, Italijoj 185, Šveicarijoj 194, 
Vokietijoj 230, Austrijoj ir Veng
rijoj 240, Maskolijoj 800 ant 1000. 
Senelių virš 70 metų daugiausiai 
yra Prancūzijoj: čia tokių yra 44 
ant 1000 gyventojų, Šveicarijoj 30, 
Anglijoj 27, Vokietijoj 26, Išpani
joj 24, Austrijoj 23, Maskolijoj 
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cijai. Tokių šnipų valdžios turi 
daugybę ne vien Varšavoj, yra 
tokių ir Lietuvoj.

U Pereita sanvaitė Prancūzijoj 
bttvo neišpasakyta* karšta. Pa
ryžiuj nuo karščio apsirgo daug 
žmonių.

Nauji iszradimai

tapti 
ir net

buvo

Pajienkau savo dedas, Aleksandro 
Dundulio, Kauno gub., Bziauliu per., 
Bzlaulenu parap., kaimo Bsiaulaicsiu. 
Jie pats ar kas kitas teiksis duoti iine

Plianas vienos rymišką katakombų dalies, 

jose vos galima apsilenkt dviem susitikus. 
Ilgai laidodavo šitose požeminėse katakom
bose ir susirinkdavo jose įnirusiems atmini
mų daryt. Daugelyj vietų jos padaro kele
tą gyvenimų, vienas ant kito. Jeigu ištiest 
Rymo kapų galerijas, tai jos pasirodytų il
gesnės už tūkstantį viorstų.

Kad nesukiltų persekiojimai, krikščioniš
kos draugystės tapdavo panašiomis į minėtas 
draugystes. Krikščionių broliai ir-gi kasė 
katakombas, kurios prieidavo prie kitų, se
niau buvusių. Krikščionys'šusirinkdavo pas 
kapus, ypač brangius, kur palaidoti buvo ge- 
riausi žmonės, garsus šventu gyvenimu, kan
kynėmis arba karštais pamokslais. Tankiai 
ant tokių kapų esti nedidelis kambarys su 
durimis į galeriją; čion statydavo stalą Ho- 
stijai, ir jis po truputį pasididindavo į ko
plytėlę dievmaldyetei. Pirmosios bažnyčios 
paprastai buvo panašios į scholas: apatinėj 
bažnyčios pusėj po aslos buvo kapai. Krikš
čioniškų katakombų sienos puošiamos buvo 
paveikslais: ypač taukiai nupiešdavo Kristų, 
kaipo gerą piemenį, tešantį paklydusią avį.

tiru

Čias ir maldų namus.
Konstantinas. Persekiojimas krikščio

nių liko be pasekmės. Nors kaikurie pa
klausė ir išdavė knygas, bet daugumas tvir
tai laikėsi; pasirodydavo išpažintojai, kurie 
drąsiai skelbė savo tikėjimą. Krikščionys 
dar stipriau laikėsi vyskupų, jiems nukentė
jus, dar labiau klausėsi jų žodžių. Dioklė- 
cijanas, jieraekiojant, atsisakė nuo impera
toriaus valdžios.

Sūnūs jo draugo Į>agal valdymą, Kon
stantinas, valdąs tolimiausią vakarų imperi
jos bertainį, iš pradžių susitaikė su krikščio
nimis, paskui perėjo jų pusėn. Dešimčiai 
metų sukakus po Dioklėcijano persekiojimų, 
Konstantinas, įsakymu iš Milano, daleido 
krikščionėms laisvai išpažint savo tikėjimą. 
Nukentėjusioms sugrąžino atgal turtus.

Vėliau Konstantinas pradėjo duot viršų 
krikščionėms. Savo kari u menei Konstanti
nas davė naują kryžiaus papartį: viršuj buvo 
išbrėžtos pirmos raidės Kristaus vardo; pa
rašas ant jo buvo: „šiuom pergalėsi”. Da 
leista buvo išbrėžt kryžių ant imperatoriaus 
pinigų. Konstantinas pradėjo yj»ač glaust 
prie savęs vyskupus. ’ Jie daleido jiems daly- 
vaut sude, spręst bylas; daleido išliuosuot 
bažnyčios vergus. Konstantinas išliuosavo 
kunigus nuo pagalvių ir sunkios naštos pri
statyt iždui duoną. Jis Įiasivadindavo vy
skupus prie savo stalo ir duosniai apdovano
davo bažnyčias. Jie tapo tvirčiausiu pamatu 

Vaikus savo Konstantinas au-

(I Žydų ant žemės yra: Maskoli
joj 5082000, Austrijoj ir Vengrijoj 
1994000, Suvienytose Valstijose 
šiaurinės Amerikos 1186000, Vo
kietijoj 590000, Rumunijoj 269000, 
Afganistane 184000, Anglijoj 179- 
000, Morokko 150000, Holandijoj 
104000, Prancūzijoj 86000, ant 
Kaukazo 58000; Ąlgiere 57000, 
Abisinijoj 50000, Italijoj 47000, 
Tunise 45000, Persijoj 35000, Si- 
berijoj 34000, Pietinėj Afrikoj 30- 
000, Egipte 25000, Indijos* 22000, 
Arabijoj 20000, Belgijoj . 12000, 
Grekijoj 84000. Iš viso ant žemės 
žydų yra 10597000.

t Vienas Austrijos oficieras išra
do naują ginklą, kuris be abejonės 
bus sunaudotas karėse, jeigu pasi
rodys teip geru, kaip apie jį rašo. 
Tasai naujas ginklas — yra tai 
ypatiŠka bomba, kuri iššauta, prie 
kad ir mažiausio susidavimo, plyš
ta ir iš jos išsiveržę garai ant tūlo 
laiko apsvaigina ant di
delio ploto žmonis. Išradėjas sa
ko, kad vienos bombos užtenka 
ant užmigdinimo Čielo regimento 
kareivių, kuriuos miegančius prie
šai gali apvaldyti, atimti ginklus 
ir jie pabudę, butų jau nelaisvėj. 
Gal dabartinėj karėj bus išbandy
tas tasai išradimas, tai jo tikra ver
tė pasirodys ant praktikos. Bom
ba ta kareivių neužmuša, tik juos 
užmigdo. Ginklas tas per tai yra 
geresniu už dabar vartojamas bom
bas, kurios plėšo, drasko karevių 
kunus.

t Amerikoniškas išradėjas Lang- 
ley skubiai dirbdina sparnus lakio- 
jimui ant oro žmonėms. Jis sako, 
kad jo sparnai kaštuos vos lOdol., 
o su jais žmonės galės lakioti ant 
oro su greitumu 50 mylių per va
landą. Pažiūrėsime, kas ir tų pa
žadėjimų išpuls per bandavones, 
kurios neužilgio atsibus.

II Prancūzijoj, ant geležinkelio 
terp Boudonnais ir Alais koksai 
beprotis ant šėnių sudėjo krūvą 
akmenų. Mašinistas greitojo trū
kio pamatė akmenis ir vos ant Į 
trijų pėdų prieš akmenis sulaikė 
trūkį. Kada sėdintį ant kelio žmo
gų paklausė, kodėl jis ne pasitrau
kia tasai atsakė, jog rado deimantų 
krūvą ir juos turi daboti. Tąsyk 
suprato, kad žmogus tas yra be
protis.

Vietines Žinios.

įO valdžios. Vaikui 
'gino krikščionystėj.

Konstantinopo

Ftovyla Kristaus — gerojo piemens.

Vyskupai. 200-300 m. K. G.
šimtam metų sukakus nuo pradžios krikščio- 

> nystės skelbimo, krikščionių buvo daug ir 
vakaruose; jie atsirado imperatorių romuo
se, kariumbnėj, terp turtingų žmonių. Iš 
visokių mokesčių krikščionių draugystėse su
sikrovė daug turtų. Miestuose krikščionys 
pasistatė dideles bažnyčias; jos tankiausia 
buvo panašios į bazilikas. Draugystes terp 
savęs susirašinėjo, padėdavo viena kitai. Su
valdyt visiems šitiems dalykams išrinkdavo 
iš savo tarpo vyskupus (episkopus). Vysku- 
pas buvo kuo labiausia gerbiamu ir žymiau
siu žmogum draugystėj.' Jis valdė didžius 
bažnyčios turtus. Pas jį kreipdavosi išaiš
kint ginčams ir byloms, o ne sudan eidavo. 
Bazilikoj vyskupas atsisėsdavo tam tikrame 
ant paaugštinimo krėsle, kur seniau sėdėda
vo rymiškas valstinįkas. Krikščionis, nuke
liavęs svetimon šalin su vyskupo paliudiji
mu, atrasdavo pas vientikius mielą priėmi
mą: duodavo jam vietą, nuplaudavo kojas, 
pasodindavo ant pirmos vietos užstalėj.

Tūli vyskupai dideliuose, arba senobi
niuose miestuose: Kartagine, Aleksandrijoj, 
Jėruzolimoj, ypač guodojami buvo; šitų pa
triarchų, arba popiežių, nuomonių ypač klau
sydavo. Didžiausią įtekmę turėjo Rymo vy- 

visos pasaulės galva.
Krikščioniškos draugystės pasklydo iki 

300 metų po visas rymiečių imperijos šalis. 
Vyskupai stengėsi sutvirtint visose draugy
stėse vienodą tvarką, vienokį įniksią, vienas 
apeigas. Jeigu'atsirasdavo ginčas terp drau
gysčių apie tai, kaip suprast mokslą, vysku
pai susivažiuodavo kartu su presbyterais ant 
susirinkimų; ant šitų sinodų stengėsi susi
tart vienaip. Kas atsiskirdavo kame nors 
nuo užtvirtintos tvarkos arba mokslo, skaitė
si herėtiku, t. y. ,,atskalunu,” „atsiskirian
čiu” nuo visuotinos bažnyčios. Heretikus 
atskirdavo nuo bažnyčios, t. y. apgarsinda
vo prastojusiais išganymą.

Iki Dioklėcijano laikų, krikščionys tapo 
didele spėka imperijoj. Vietomis seniejie 
dievai ir jų aukurai buvo užmesti. Impera
torius ir jo gubernatoriai matė, kokią didelę 
valdžią turi vyskupai. Jiems rodėsi, buk 
bažnyčia nutraukia ir žmones, ir turtus nuo 
tarnystės imperijai. Dar už 50 metų prieš 
Dioklėcijaną buvo apskelbti aštrus įsakymai 
prieš krikščionis: suėjimai jų buvo uždrau
sti ir jiems grasino atėmimu turtų; bet la-

Dviem

Konstantinopolis. Visur krikščionys 
prisidėjo prie Konstantino; iš pradžių jis už
griebė visą vakarų imperijos pusę, o paskui 
ir rytų, ir tapo vieninteliu imperatorium. 
Konstantinas už sostapilį jiaskyrė miestą, 
buvusį arti nibežių, Bizantiją pas tą jiačią j 
Mėlynąją jurą ištakų, kaip ir jo pirmtaku- 
nas Dioklėcijanas. laitas miestas, kada tai 
prigulėjęs Atėnams, riogsojo nepaprastai ge
roj vietoj. Pro jį ėjo svarbus Jūrinis kelias; 
per jį ėjo sausuma kelias nuo Dunojaus link 
Eufrato: čia buvo geriausia vieta persikelt 
iš Europos Azijon. - Miestas stovėjo ant kam
po uždengtos Marmurines juros ir ištakos; iš 
žiemių dar jis turėjo ilgą, gilų uostą. Aukso 
Ragą.

Bizantijoj, pavadintoj nuo to meto Kon
stantinopoliu, t. y. Konstantino miestu, bu 
vo įsteigtas senatas, kaip Ryme; pastatyti 
buvo cirkas ir bažnyčia dievei laimės, Tychti, 
kuri turėjo saugot miestą. Iš visur naujau 
sostapilin vežė senobines šventenybes ir bran- 
gumynus: iš Delfų atvežė panašų į gyvatę 
stulpą, ant kurio stovėjo trikojis, dovana 
grekų, pergalėjusių persus 800 metų atgal. 
Konstantinopoliečių ir-gi pramuštos galvos 
buvo ant žaislų cirke, kaip ir rymiečių: Įtar
ti jos skirstėsi pagal tas pačias sįialvas, pas 
jas buvo savo suėjimai, savo viršinįkai, man
tos; imperatoriai cirke dalino dovanas, duo
davo palaiminimus, kalbas laikydavo. Su
mišimo laikuose cirkas tapdavo vieta mai
štui.

II Prancūziškas misijonierius 
Trilles iš Kongo viešpatystės, vi
durinė) Afrikoj, pranešė į Paryžių 
apie niekam nepažįstamą Europoj 
draskantį žvėrį, gyvenantį Djali 
upėj, čiabuviai žvėrį tą vadina 
vandeniniu tigru. Didesnis lis už 
upių arklį, o mažesnis už slonių. 
Daugiau tų žvėrių niekur nėra, 
kaip tik upėj Djali; jie Europos 
mokslinčiams visai ne pažįstami.

— Ateinančią nedėlios dieną, 8 
vai. vakare, gyvenime D-ro Grai- 
čuno, pn. 3202 S. Halsted st.*,atsi
bus susirinkimas „Aušros” Dr-tės, 

i ant kurio, apart sąnarių, užprašo
mi visi prijaučianti musų mokslą- 
eiviams.

—- Nuo 1 d. liepos Štete Illinois 
turės būt pildomos tiesos, kurios 
uždraudžia nusidėjėliams, sėdin
tiems kalėjimuose, dirbti ką nors 
ant uždarbio, kadangi kalinių dar
bas daro didelę konkurenciją ki
tiems darbininkams. Dabar Chi
cagoj urėdninkai nežino kuom už
imti, kokį darbą duoti kalėjimuose 
sėdintiems. Jeigu norės kuom 
juos užimti, darbą ras. Niekur 
gal Europoj nėra teip netikusių 
paprastų kelių kaip Amerikoj. Te
gul sėdinti kalėjimuose dirbdina ir 
taiso netikusius dabar keliu*.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 450 žmonių, kuriame tai 
skaitliuje buvo: 256 vyriškiai ir 
194 moterys. Vaikų iki 5 metų

kiškų tiesų, duoda tiesą uždarbiui, 
pralobimui, mokslą jų vaikams už 
dyka ir suteikia jiems tiesą 
urėdininkais pavieto, ateito 
augščiausio rando.

štai ant to faktai:
Laike keturių metų, kada

Cleveland prezidetatu ir demokra
tai valdė šį kraštą, iš Lenkijos, 
Italijos, Ungarijos, Čekijos, Rossi- 
jos ir Lietuvos vos 582111 emi
grantų atkeliavo į Šią žemę.

Kodėl? Todėl kad laike demo
kratų administracijos buvo sunkus 
laikai, mažai darbo ir maža moke
stis.

Laike trijų metų prezidentystės 
Roosvc'.to atkelevo iš virš paminė
tų žemių 1365080 epigrantų, arti 
tris syk tiek ką prie Clevelando 
laike 4 metų. Kodėl? Todėl kad 
buvo ik valei darbo, gera užmoke
stis ir protekcija visiems.

Daugumas iš virš paminėtų atė
jūnų šiądien iš Republikonu parti
jos yra gavę augštus urėdus, ant- 
tai: su virš Šimtas vyrų yra urėd- 
ninkais Suvienytų Valstijų emi
gracijos departamente, geras jų 
skaitlius yra pačto departamente, 
dauguma Civil Service departa
mente, kiti tapo išrinktais alder- 
manais, sudžioms ir į kitokius of
isus. Šimtai jų tapo išrinktais 
miestų ir kaimų viršininkais, moks- 
lainių direktoriais ir kitokių offisų 
užžiurėtojais;. per susijungimą su 
Republikonu partija jie įgijo urė
dus ir garbę tokia,kokę turi Čia gi
mę ukėsai.

Jan F. Smčlski, lenkas, iš Re- 
publikonų partijos tapo išrinktu 
advokotu didelio Chicagos miesto, 
Robert von Moszczynski, lenkas, 
iš Republikonu partijos tapo iš
rinktu sudžia miesto Pbiladelpbi- 
jos.

Prezidentas Roosvelt pasirašė 
ant užgyrimo išstatyti paminklą 
didžio Lenkijos patrijoto Pulaskio 
ir į komitetą tam mieriui paskyrė 
lenkiško Związko sekretorių.

Ant klausymo virš minėtini ko
respondentui atsakome, kad šie 
yra tiktai keli faktai iš daugelio, 
kodėl atėjūnai Pietinės ir Vakari
nės Europos, pastoją sios žemes 
ukėsais, linksta prie Republikoniš- 
kos partijos ir kodėl jie ir ant atei
nančių rinkimų balsuos už Roos
velt ir Fairbanks ant prezidento ir 
vice-prezidento Suvienytų Valsti- 
il-

Julius Būni*,
125, Fostar, lova.

Pajlesskau savo draugu, Ludviko An- 
oevycslau* ir Stanislovo Girkanto, Kau
no gub., Bsiauli u pav., Papile* parap., 
kaimo Baubliu. Jie patys ar kas kita* 
teiksi* duoti žin* ant adreso:

Antanas Gelžin!*,
328 8. Hiok* st., Philadelphia, Pa.

Iš Škotijos.
Holytown’e 2, d. liepos, jaunuo

menė turėjo savo balių ir baliaus 
pelną paaudavo ant tautiškų reika
lų.

Nuo baliaus liko...............9s.
Buvusiejie svečiai paauka

vo ............................................2 8%

Išviso 11—8>4 
Atitraukus nusiuntimo kaš

tus ...................................................6%

Lieka 11—2
Iš tų pinigų skiriame kankinti- 

niams 3—2, mokslan einančiai jau
nuomenei 8s. „Aušrai”

A. Daunora.
„AU8ZKOB” Dr-te* fondas, 
beeltuokiuancziai hetuviMzkal

8652.80 
........ 25

jaunuomenei.
Buvo........................... .

Nori* likti* nežinomu........
Isz Melrose Pirk, IM. per V. Ža

btas: F. Lapinskas 81.00, A. Gri
ūna*, K. Jankauskas ir 8. Bružas 
po 50c: J. Petreuckaa, K. Btagis, 
J. Si agi*, B. Kucsaa, K. Kisielius, 
A. Pūkis, J. Staras, V. Zubinaa,J. 
Urba, V. Placbovics, J. Dvariss- 
kia, V. Kudulis, A. Kovere, J. 81- 
maniu* ir A. Bružas po 25c. Vi
ao labo................................... ............... 86 25

8659.30

Bnltimore, Md. 24 d. liepos pnsimire 
cti* Gedemins* Radsvicsi* 2 motu 5 
menesiu, o 25 liepos ūpo palaidota* ant 
We«tern kapiniu. Gimdytojai lieka 
didžiauseme nubudime.

M. Rsdavicsia, 
705 W. Ix>mbard *t.. Baltimore, Md.

Ar nori važiuoti ir Krąju?
Jei teip,tai au ^aliu parvežti ant dar

biniu laivu. Del pilnos informacijos ra- 
■zykite indedami ui 2c. marke ant ad-

Pasarga prie Mzifkorcziu.
Nuo dabar emigrantai važiuojanti in 

Amerika turi turėti szifkorta ir 815 00 
pinigu kisreniuj*. Kaa neturi 315 00 1 
apart svlfkortea. to neinMdžia In Ame- 1 
riks pakol Jo gimine* jam neprisiuoczia, 1 
o jei ne,tai<režin* ji atgal.Tokio* dabar 
yra naujo* tiesos emigracijos užveitdoa. '

Joaeph Rossell,
4 VVsshington *L North, Boston, Mas*.

19 8)

RaikaiInga* feną kriauczius mokan-

. skupas, nes Rymas skaitėsi amžinu miestu<

iV

Cirkas Konstantincpclyj: viduj stovi imperatorius su savo 
gvardija; rankose laiko baltą skarelę, kuria duod ženklą žai
slams pradėt. Apačioj žiūrėtojai, o dar žemiau lošiama pan

tomima.

Susirinkimas Nikėjoj, 325 m. Kon
stantinas labai rūpinosi, kad krikščioniškoj 
bažnyčioj nebūtų ginčų. Vyskupų nukai
tintus herėtikus jis nubausdavo ir išsiųsda
vo. Šituose laikuose bažnyčioj pakilo didis 
ginčas apie tikėjimą. Aleksandrijos presby- 
teras Arijus mokino, buk Suuus Dievo nely
gus, bet panašus į Dievą-Tėvą. Arijaus ša- 
linįkų buvo labai daug, apie pusė visų krikš
čionių. Dalykas nepasibaigė ginču ant žo
džių ir {>er knygas. Rytuose, ypač grėkai, 
įširsdavo ir daeidavo prie muštynių ant uly-

(Toliaua bus.)

II Maskoliškas randas pasirengę* 
panaikinti atskirą Finlandijos pini
gų sistemą, kaip pirma panaikino amžiaus buvo 164, senelių virš 60 
Lietuvoj ir Lenkijoj. Kursas dar metų 86. Daugiausiai mirčių bu- 
esančių Finlandijoj markių liekasi j vo, kaip paprastai vasaros laike, 
pritaikytas prie maskoliškų rubli!}, nuo pilvo ir žarnų ligų, nes 97, 
Vertė markės apskaityta dabar ant nuo džiovos 37. Širdies ligų 34, 
3754 kap. Apie galutiną panaiki- nuo uždegimo plaučių 31. 
nimą Finlandijos markių masko- — pereitą panedėlio ryų į Po
liškas iždo ministeris veda tarybas ger>o sajiuną) ant kertės Princeton 
su Finlandijos senatu.

Draugyscziu Reikalai

— Pereitą paoedėlio rytą į Ro-

Brookly*. N. Y. Banariai Auszros 
Drtes ir p**t*lin|*i užpraazomi yra 
pribūti *at susirinkimo 7 d. rugpjuczio, 
7 vai. vakare, in P. Draugelio sale, 73 
Grand si.

be* visada, žiema ir rastre. Adresuo
kite.

Anton Buchinska*.
234 Bleecber st., Uiica, N. Y.

(15-8)

Reiksiant* 100° darbininku’-paesiuotu 
ir kavalieri prie darbo ant farmu, gele
žinkeliu, dlellnycsiu ir ia gire* valsujo 
*e Micbigan, Wiacon*in, teipgi in angie- 
kasyklas, fabriku*, prastu darbininku ir 
mechaniku. Gere mokesti*. Me* kal
bame lietuviukai.

av. ir 47 st., atėjo su revolveriais 
rankoj penki plėšikai ir nuo susi- 

saliune pareikala-II 29 d. liepos pasibaigė nutari- j
mas civilizuotų kraštų, pagal kurį vo kad pakeItų rankas. Vienas 
ant 5 metų buvo uždrausta karėse pjąjįkas ištuštino saliuno kasą, ki- 
naudotiesi iš orlaivių, mėtyti iš jų tas svečių kišenius. Pelnė išvi-
į stovinčius apačioj kareivius Lo do|. jr su pinigais iŠsineŠdi-
explioduojančias medegas. Nuo 
dabar karėj orvla£ius gali vartoti 
lygiai Maskolija, kaip ir Japonija 
ir be abejonės abudu kraštai iŠ jų 
pasinaudos dabartinėj karėj.

II Peterburge sudegė elektriškų 
dratų - dirbtuvės. Blėdį gaisro 
padarytą skaito ant 81250000. Ug
nis išnaikino teiposgi telegrafų 
vielas ir dratus padirbtus torpe
doms ir minoms, kurie turėjo būt 
pernešti ant besirengiančių plauk
ti į Aziją iš Baltiko jūrių masko
liškų kariškų laivų. Per tai gal 
laivai tie vėl negalės išplaukti.

II Pasirodo, jog prancužiškų 
dirbtuvių padirbti automobiliai 
yra greičiausi. Prancūzai laimėjo 
pirmą dovaną ant terptautiškų 
automobilių lenktynių Vokietijoj; 
prancūziškas automobilius laimėjo 
teiposgi pirmą dovaną ant terptau
tiškų lenktynių Belgijoj.

II Miestuose Lodz, Vardavo j, 
Vilniuje suareštavo daugybą žmo
nių, daugiausiai darbininkų, kurių 
labiausiai bijosi valdžios, todėl iš 
fabrikinių apskričių ne drysta Sių
sti kareivių į Aziją, palieka juos 
ant vietos daboti darbininkus.

II Londono laikraštis „Daily 
Mail” praneša, buk 18 liepos, gar
sus kurdų vadovas Šeik Salon 
Armėnijoj užpuolė ant kaimo Oat- 
cekilissa, užmušė 25 krikščionis 
ir vieną kunigą, moteris gi paėmė 
| verguvę.

jeigu ji* turės sveiką pilvą. Krau
jas neperkais ^per mietą, jeigu pil
vas galės gerai sužlebčioti paimtą 
vaistą, o kad pilvas galėtu getai 
žlebčioti, reikia jį užlaikyti regv- 
lanškame padėjime, o šis vynas ir 
reguliuja pilvą. Kada žmogus tu
ri sveiką pilvą, jis jaučiasi smagu* 
ir stipru* ir jokia liga jo negali pa
veikti. Taigi ant užlaikymo pilvo 
geroje sveikatoje reikia vartoti 
Trinerio Amerikonišką Elizira 
Kartojo Vyno, kuris yra dirbtaaia 
grynų vynvuogių ir parinkčiausią 
žolelių, gaivinantis ir stiprinanti* 
žmogaus visą sistema. Ant par
davimo visose aptiekose ir pa* 
patį fabrikantą, Juozapą Trinerį, 
799 So. Ashland avė., Cbicago. 
III. ______

PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežinodami, 

siunczia savo pinigus in kreju per viso
kius žydelius ir kitokiu* svctimtsocziaa, 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigu* in ktaju, tai 
siusk juos per „ Lietu vos" redakcija, • 
tavo pinigai su 14 dienu bus vietoj* pri
imti ir niekados ne centas nežus. „Lie
tuva” jau 12 metu kaip stovi ant navo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu skolų 
namus, 3 lotu*, drukarne ir už kėlės de- 
stimlis tukstaneziu dol. vertes ta voro 
knygomis ir kitokiais daiktais, fttis- 
dlen per „ Lietu vos” redakcija siunczia 
savo pinigus viki lietuviai, lenkai, vo- 
kieczisi ir austrijokai. „Lietuva” yre 
tai didžiausias bankinis kastoras ir 
paczto stacija, isz kurios pinigai plaukia 
in kreju pundais kožna diena.

,.Lietuvos” redakcijoj, esi* tava* neap
gaus ir gausi laiva koki norėsi. Raassyk 
tuojau*, o gausi preke* visu szifkorcsiu 
ir pinigu prekes.

Adresuok ant vardo „Lietuvos” les
ei* to j o niteip:

A. OL8ZEW8KI8. *
924 33rd St. Station 60. Cbicago, IlL

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

verta 25c. gausi dykai, jei užsiraks y- 
*1 laikrassti,,Lietuva” ir užmokėsi 82.08 
už viso meto prenumerata iu virusu*. 
..Lietuva” yra didžiausias ir geriausia* 
laikrassti* visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk 82.00 su savo sinkiu adresu 
o gausi „Lietuva” kas subat* per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigu* siusk ant vardo ..Lietuva*" 
isz leistojo, adresuodama* taip:

A. OL6ZEW8KIS, 
924 33rd 8t. Station 80. Chicago, DL

85 Karalius Apysaka. Dievas ir.Kara- 
lial, Evaldo pasak*. Iszleido L. 8. 
D. P. Londone, 1903, pusi. 16...10e 

071 Lietu vinkos Pasakos Y vairios. De
li* III. Surinko D-ras J. Basana vi
eži u*. Chicago, IlL 1904 m. Ošia 
telpa 202 labai gražiu ir juokingu 
paseku. Kas nori gražiu ir jnokia-

Kožna dalis arba knyga po.... .81.50 
Apdaryta........ ...............................81.75

X71 Lietuviu aszaros, tris vaizdeliai tu* 
Lietuvos gyvenimo. Tilžėje 1908, 
pusi. 23. Labai graži pasakaite.. 10*
Prie dvaro. Parane Žemaite. Til

žėje 1903, pusi. 47. Graži paaaka.20* 
Vaidyla, originalisska novele. Gra
ži apysaka apie senovės lietuviu*, 
stabmeldisskus kunigu* ir ju die
vu*......................................................15
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—Pereitą sanvaitę siautė gaisras 

valginyčioj žinomų Chicagoj bro- 
Jių Kodžių, ant Milwaukee avė. 
Ugnis pridirbo blėdies ant 800 
dol.,bet sudegę daigtai buvo įpirk
ti, už juos todėl musų tautiečiai 
gaus prigulintį atlyginimą.

— 25 d. liepos, gyvenantis Mel- 
rose Parke italijonas Benedatta 
užmušė pačią ir už tai iki provai 
lįkosi pasodytas į paviečio kalėji
mą. Nelaukė jis vienog sūdo, bet 
pats savę kalėjime nubaudė: jis 
ant retežio pasikorė. Kada kalė
jimo sargas kybantį patėmyjo, Be
nedatta buvo jau negyvas.

Kodėl atelviiii iš Europos 
pastoja tvirtais Republi- 
Eonais tuojans kaip tik 

gauna Amerikoniš
kas popleras.

Preiidentu Rooavelt ir 
jo partija padarė žmonėm* atė 
juslėm* į Uf žemę jieSkoli 
liuosybė*, Iryli B,mul >r UP11 
Ato* žemes ukėaai*.

Tūlas korespondetąs rašo klaus
damas, Kodėl slovakai, lenkai, 
lietuviai, ungarai, čekai, italai ir 
maskoliai pastoją Suvienytų Val
stijų ukėsais, linksta prie Repub- 
likonų ir balsuoja už juos, ir ar 
jie ir šymet balsuos už Roosevelt 
ir Fairbanks ant prezidente ir vi- 
ce prezidento?

Atsakymas lengvas kodėl. To
dėl kad Republikoniška partija 
padidino šios žemes indurstriją 
teip, kad joje yra pilnai darbo ir 
geras uždarbis, todėl kad atėjūnus 
ragina pastoti šios žemės ukėsais, 
per ką jie gauna tą pačią protek-

Komitetą*.

Lletuvinakaii Pikuinkaa.
Chicago. Dr-te Apveizdgs Dievo tu

re* tavo <-ta metini pikainka nedalioj, 
14 rugpjuczio. Bergmao's Grove darže, 
Kivereide, III. Prasidėt 9 vai. ryto. 
Inienga vyrui tu motere 25c. Imkite 
Metropolitan elevatori iki 48-tal avė., 
it* ten La Greage streetkari iki daržui. 
Nuo Bridgeporto imkite Morgan karu* 
Ir 22 ui, o paskui L* Grange karu* iki 
daržui. Vitu* lietuvius ir lietuvaite* 
kvieciia szirdingal anuilankyti.

(12—8) Komitetą*.

PaįleRzkoiimfti.
Pajieszkau savo žento, Motiejaus Kaz- 

laucko, isz kaimo Kreksscsemu, Kroke- 
laukio gm., Kalvarijos pav., Suvalkų 
gub., gyveno Piltsburge, vėliau Chica
goj* Ji* pat* ar ka* kita* teiksi* duo
ti žine ant adreeo:

Ant. Csliauskas,
54 Simona st.. W*terbury, Conn.

(12-8)

Pajieszkau savo draugo, Adomo Alvi- 
kio, gyvenusio Los Angeles, Gal., svar
ba* ir naudingas jam yra reikalas at- 
sissaukti pas:

Geo. Auksstikalni, 
375 Bunker st„ Chicago, III.

Pajieszkau savo szvogerio, Kazimiero 
Jasklo ir Juozapo Jurkaus, Kauno gub., 
Raseinių p*v., Viduklės parap., kaimo 
Lipkiszktu, svarbus reikalas. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žine ant ad
reeo:

Antanas Visockis, 
8846 Ezchange ar., 8. Chicago, III.

Pajieszkau savo brolio, Jono įlan
kėlio ir Jono Kratkos, Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Remigalo* parap., kaimo 
Rauksztonlu, gyveno Chicagoj*. Jie pa
tys ar ka* kits* teiksis duoti žine ant ad-

Didysis offlsas. 167 Wa*hinrtoo str. 
Kum** 18. -Chicago.

Reiksl inett partneri* lietu vys, mokan
ti* gerai lietuviukai, ruskai ir lenkiu
kai raszyti ir skaityti. Adresuokite.

F. J. Mockeviczia, 
R. R. & Steamthip T. Agent, 

Boston. Mase

Reikalingi du agentai, kalbanti lie
tuviukai, lenkiukai ir angliukai. Alga 
85.00 ant sanvaitę* ir didele komisija. 
AUiuaukite temdom* ir subatoms nuo 
11 ryto iki 4 po pietų, pu A. Chaposke, 
814 Milwaukee Ava., ant antru lubu.

Reikalaujam bar k ee peri o, kurt* gali 
kalkėti: lietuviukai, lenkiukai ir ang
liukai ir kad suprastu niek tiek apie 
uvo darbe. AUiuaukite:

F. Kili*.
11512 Front M., Kensington, III.

Vargamistra tinkanti* lietuviukoje ar 
lenkiuko)* bažnycz’oj* pajieuko via- 
toa. Adresas:

Šimėnas Taraila,
309 W.Ra*pberry Alley, Shenandoah,Pa.

(8-5)

Turiu ant pardavimo daugybe namu 
ir lotu pri* bažnyosiu 8sv. Vaitiekaus, 
8sv Onos, Ssv. Kati mieto, Chicagoj* ir 
Havnhorne; Uipgi kėlėm bisntu pigiai 
ant pardavimo prie fabriku McCormick, 
aut Blue Isiand *v.,We*tern av. ir kiton* 
gerose vietoee. Kas tik ko nori pirkti, 
vitka pa* c.ua gnu*.

S. J. Napierelski <fc Co.
723 W. 17 «tr. kerte Paulina str.

Didi*!* offisa*:
S. J. Nnpterolskl,
1B13 W. 22nd st.. Cbicago.

Pigiai ant pardavimo drapanų aztoras, 
geroje lietuviu apgyventoje vietoje, bi«- 
nn nuo seniai (išdirbta*, kur gera* 
kri*uosius gali geru* pinigu* padaryti. 
Savininku turi motormono darba todėl 
nein«tengta satoro prižiūrėti ir turi par
duoti.

Vaelovu Ramanauska*,
47 Factory *t., Na*hua, N. H.

(8-5)

360 Davatkų Gadsin^o* ir sseip links
mo* dainos, surengė Liepuka*. Ant
ra laida. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Gražio* ir labai juokingo* dainos. 18* 

365 Eile* Prancisskau* Vaiczaiczio (Be- 
kupasakos). įsileido T. M. D. P!y- 
mouth. Pa. 1903, pusi. 165. Ošia 
telpa su virs* 100 labai gražiu dai-

|| Ant atsibuvusių Berlyne Pary
žiaus ir Berlyno merginų lenkty
nių, vokietės pralenkė prancūzes. 
Iš berlyniečių vienog visas vokie- ... 
tęs pralenkė lenkė Jadvyga Dom- ei ją koke turi Čia gimę ukėsai, 
browska. L--duoda jiems lyges tiesas, lygę liuo- 

sybę, liusybę kalbos ir spaudos, 
neverčia jų vaisko tarnyston, su-

Petras Rankelis, 
Rox 17, Thomaa, W. Va.

Pajlesskau savo brolio, Mtkolo Norei
kos, Kauno gub., Ssiauliu pav., Rzakl- 
no* parap., kaimo Beninkiu. Atz'jo 
broli* Antanas ir seserys Ona ir Vincen
ta dabar tik atvažiavę isz Lietuvos norė
tume *u juom jmsimatyti. Ka* galėtu 
mum* prisiųsti jo adrese gaus 825.00 
nagrado*. Duokite žine ant adreso:

Anton Noreika 
788 N. 27th »t., 8o. Omaha, Neb.

Pajie*zk*u Tadeuno, Kazimiero ir 
Felixo Viskiu, Kazimiero Kryžiau*, 
Juozapo Eierskio, Leokadijos Danilal-
te*, Domininko ir Antano 8zeno, vi*! nerio Amerikonišką Elixirą Karto
tis kaimo Raczlu, Žemele* parap , Kau- jo vyno< Kiekvienoje pilvo ligo- 
no gub. Jie pety* *r ka* kita* teiksis 
duoti iine ant adreso:

Jo*. Undsi*,
Bridg*wat*r, Mas*.

Patarimas ant vasaros.
Visų miestų sveikatos užžiura 

išleidžia drukuotas pasargas kaip 
užsilaikyti laike vasaros karščių, 
kad apsisaugoti nuo ligų, kūręs 
kiekvienas žmogus turėtu perskai
tyti jei nori sveikų būti. Žinoma 
kad vasaros laike nuo didelių 
karščių tūkstančiai žmonių serga 
ir miršta pilvo ligomis. Idant pil
vas butu sveikas, reikia gerti Tri-

II Varšavoj likosi nudurti du na- -. . .
mų sargai už denuncijavimus poli- teikia apgynimą ir saugą darbiniu- Boz 533,

je, gautoje iš negero valgio ar gė
ry mo, šis vynas gelbsti. Vasaros 
karščiai niekada žmogui nekenks

nu.......................................................50c
380 Girtuokliu Gadsieko* ir kito* apie 

girtuoklyste dainos. Surengė Pa- 
maxginieti*. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Labai juokingo* dainos...........15c
Dvideuimtmetines ..Aunru*” «u 

kaktuve*, Tilžėje 1903, pusi. 62. Is
torija inkurimo ir gyvenimo laik- 
rassesio „Austro*” iateidinejusio* 
Prusnose nuo 1883 m...............40c
Tautisaku atgijimas Lietuviu ir 

kilu jaunu tautu. Atmincsiai 
20 metiniu „Auazro*” sukak t u vi u, 
Tilžėj. 1903. pusi. 40. Istorijai lai k 
raszcxio „Austro*”, kilimo ir atgiji
mo Rusinu. Cseku. Siletijo* lenku, 
Bulgaru, .Gruzinu ir Makedonie- 
cziu....................  20c
Isz musu Dreeite*. Parašte Jonas 
Gražy*. Iszleido L. 8. D. P. Londo
ne 1903. pusi. 16................  10e

977 Varžytines, ka jo* duoda kapitalis
tams. darbininkams, ir kaip ja* rei
kia panaikinti. Iszleido Liet. Soc.D. 
Partijos London, 1903, pusi.16. ..10* 

976 Valdžios pilvą*. Parašte Jonas Gro
žy*. įsileido L. S. D. Partiia. Lon
done, 1903, pusi. 16.................. 10*

949 Paslėpė* vilko nasrus rodo lapes uo
dega. įsileido L. 8. D. P. Londo
ne. 1903, pusi. 7..... 5c

1080 Tieeo* gaspadoriu ir samdininku 
Lietuvoje. Dali* I. Tilžėj* 1908. 
pusi. 11......................................10e

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

1050 Miszku, lauku, sodu, dariu eibe* ir 
bausme* už Ja*. Tilžėje 1908, pusi.
32. Naudinga Knygele ūkinin
kams ................................................ 10c

1255 Kalbamoksli* lietu vist ko* kalbas 
(tai yra gramatika). įsileista per 
L. L. Spauda E. Jagomotto, Tilžė
je 1896, pusi. 84........................50*

1315 Trumpa Vokiectiu Gramatika arba 
kalbamoksli* lietuviams ir žemai- 
esiam* ant tobulo pa*imokinimo ve- 
kiuko* kalbos. Parašte Kristupą* 
Jurktzaiti*. Tilžėje 1900, pusi. 88. 
Kietai* *(>daroliai*.............. .r75c

1522 Paprasti rakandai ir indarbiai in i
atakų, tu 74 pieninei!*!*. Verte J. 
8. Iszleido P. Neria, Tilžėj* 1908m. 
pusi. 48. Naudinga knygele • tai ko
riam*, pamokinanti apie indirbima 
(vairiausiu mebllu..................... 25c

1523 Pranaszzvimai Michaldo* Karalie
nes in Sabbos, in naujo perveiset* 
ir treti karu atspausta..................lOe

1529 Ssiapus ir anapus grabo. Parane
J. Geruti* Chicago, 1903, pusi. 185. 
Moklink*! dvasinki gamtos tyrinė
jimai.................................................75°
Apdaryta.... ....... ..............81.08

1534 Pragaro gelme*. Parane S*. Til
žėje 1904. pusi 38. 8si knygele ap- 
raszo kaip viena* žmogus, pasigavęs 
vetne privertė ji vesti žmogų in pek
la ir aprodyti jam viską ku pekloje 
dedasi,koki ten žmones po smert pa
kliūva Ir kaip ile ten yra kankina
mi. Ka minėta* žmogus peklioje 
mate, nioje knygelėje viską apea- 
ko. Preke Iftygute*...............>5e

1742 Noveno* prie Vienp. Jos* Bev. 
Marijo** P. ir nventuju DievoJr 
meditacijos ant 40 valandų atlaidų 
ir trijų dienu rekolekcijų. Ylbrie- 
je, 1883 pusi. 216......................••
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J. MIKAUSKIS

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!

ĮoHDEftA,

Slinkimą*.
, prieitiaikialt plikio 
------------ ,ydyvo«. ;

oda dykai

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

Lietuviszka Ranka.
(Uždėt* 1888 mete.) 

Siuncsiam pinigui greitai ir saugiai in 
visas dalia svieto. Pard uodame Laiva
kortes ant greicsiausiu laivu. Paeito 
81*. No. 8.

F.PBradchulis
Attornej and Coonselor it Lai.

Chunber of Cominertt Bkfc. Room 709 
8. E. Oorner LaSalle Jt Waahington su 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 9643.

Wieninleli* lietuwya ad iro kalas, baigą* 
mokslf jurisprudencijoscsion Amerikoj 
Weda provras kaip ciwilisakas teip ir 
kriminalisskas visuose suduosi.

Res. 3112 S. HalMtcd arti 31 mos. 
arti 31-moa^ul. Tel. Yards 8048

Dykai! Dykai!
Gaus kiekvienas Daktartžką knygutą »P» 
1«*» ’.TfV notarų ir k“ pn»iun*
tavo adre»ą ant adreso:

L-VA. F. 0. Bei 288.
M ADISON tą. N. Y.

Plauku
Plklskeao*. lirkaM. r ______

ir visai galvos odos I gos tsmia lt: 
plauku rvaruu uojane. 1
Dm. J. M. Brundza
Seal p and Hslr 8peeiali»l 

Nes York ABrooklyn, U. 8. A

Boston
Turime pilnai aptiekorissku tavoru 

kaip krajevu teip ir užrubežiniu. Ap
lietoje visados randasi daktaras, kurs 
duoda rodą visokiais ligose be jokios 
mokesties.

Lletuviszkiejie Europos 
Uikraszczial.

Varpas politikos, literatūros ir moks
lo mėnesinis laikraštis. Metu pre
ke........................................................$125

U kiniu kas tautisskai-politisskaa mė
nesinis Įmonių laikrasstis. Metu pre
ke............................................... 73 centai

Abu laikroascsiu i**eina Tilžėje (Pru
sa Lietuvoje) kas menuo vien* karta.

Kiekvienas lietuvis, noris politiszkai 
apsiszviesti ir geriau* suprasti Lietuvos 
reikalus ir savu pareigas, noris sekti Lie
tuvos visumenes gyvenimą, savo broliu 
darbus Lietuvoj ir ju kovas su caro val
džia bei jos bendrais ui savo tiesas, ui 
geresne savo ateiti, — kiekvienas pami
nėtuose lai k rasscsiuoee atras daug nau
dingu iimu ir pamokintu.

Kas norėtu parsisiųsdinti viena ar ant
ra laikraasti. arba ir abudu kartu, te pa
deda raszydamas ir siusdamas pinigus 
toki adrese:

M. Šaunus Fabrikstr. 37 Tilsit,Oetpr. 
Germany. 

Arba ir katra nors isz žemiau paduotojo
M. J. Damijonai tie 3108 8. HalUed

Chicago, 111.
N. Gendroliu.u 116 Bowen St.

8o. Boston, Mass

I MUSU YRA DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOJE AMERIKOJE, PILNA APATINIO APVAL- ■ 
KALO, PANČEKU, ZABOVU, VUOLAKTINIU TAVORU, KARPETU, MEBLIU, PIANU VAR

GONŲ, MUZIKALIŠKU INSTRUMENTU, BIŽUTERIJOS, DEIMANTU, PLIENINIU, BLEKI 
NIU IR NEDINIU INDU IR PADARU, SIUVAMU MAŠINŲ, RAŠTIŠKU TAVORU IR TT.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pietų; nuo 0 iki 7 vakare. Nedalioms ir Šventadieniais nuo 10 tik iki 13. 
RODĄ DYKAI!

C. Bentston, P.H.Bcx 655, CHICAGO. ILL.

M Ingo Junctkm, Ohlo. 
llnngoi D-re Collln*:—

Septynios lanvait** atgal niek* negalėjo 
•akyti,kad ai gyvensiu. Mano pilvini* nesvei
ki* ir (kailinei strėnose kuone užsmaugė ma
ne. Al vtmtau po kožnam valgiui su tokiu 
tąsymu, kad.kuinas matantis manę, turėjo 
dėl manęs didžiausią pasigailėjimą. Al ma
ginau daktarus ant daktaru, iileldau įimtus 
doleriųaut visokių vaistų, bet ai negalėjau 
rasti pagelbo* niekur. Vienas ii mano drau
gų nurodė man Tam 1* t a. Al paraitau pa* jus, 
aprėžydamas savo padėjimų ir dabar, į septy
nias trumpa* tanvaitas. nematydamas nė Jū
sų. likausi llgydytu. Ta* yra daugiau, negu 
ai tikėjausi. Tas yra pastebėtina. Brangu* 
Dre ir ai niekuomet ne pa m irti u jūsų malo
ningumo ir rekomenduosiu ju* visur kožnam, 
kurt tik pailstu.

Su guodone, Joną* Jurectko.

LYON BROTHERS
ir jie reiškia didelį pigumą. Nepraleisk šios 
progos, bet kibkie prie pirkinio musų Ta- 
vorų, jei nori padaryti biznį. Musu namas 
yra pačiame miesto viduryje ir jei atvažiuo
si in Chicagą, tai su 5 minutoms dasieksi 
mus nuo kiekvieno Depot, ir tavo vienas 
pamatymas musų krautuvės geriau tavą 
pertikrins negu ilgiausi aprašymai ar kitoti 
argumentai apie pigumą ir gerumą musų 
tavoru. Jei negali atvažiuoti į Chicagą, tai 
išsirink sau tavorus iŠ musų Kataliogo ir 
gavęs nuo mus pirmą orderį persitikrinsi ir 
nusistebėsi kaip tai gavai tokius gerus Ta
vorus už teip pigą prekę. Pirmas orderis 
pertikrins Tamistą kad tiktai vieta ir tai 
geriausia vieta pirkimui , tavo Tavoru yra

pas LYON BROTHERS.
lerp lidisoo, liilet ir lonroe ii., Chicu^o, III.

OFFISAS:
Kerte Si-mos ir So. Halsted ulyeziu. 

Gyveniniu viriui Aptirtos.

CHICAGO, ILL.

Aš gydžiau visokias chroniškas ligas su didžiausia 
pasekme. Priežastis mano pasisekimo yra ta. kad aš 
negydau kitokių ir KAD MANO VAISTAI YRA IŠBAN
DYTI IR TAPO IŠRASTI GERIAUSIAIS Aš pažįstu ligas 
kurias aš gydau, teip, kaip kūdikis pažįsta savo abėcėlę.

Daugelis metų datyrimo ir pasekmingo gy
dymo padarė mane užsitikimu siūlyti tau, kuris 
sergi, tą pačią gerą išeigą, kurią apturėjo tūkstančiai 
kitų. Datyrimas yra geriausias mokintojas. Ma
no gydyme ligonių nėra jokio spėjimo, bandymo 
ar nenusisekime. Aš žinau, ką aš galiu padary
ti gydyme ligos ir aš padariau kaip reikia.

Jerotne, Arti. 
Brangu* Profesoriau Collln*:—

Kam ai niekad netikėjau, ta* dabar yra 
tikra tiesa. Ju* ligydėte mane nuo mano chro- 
nilkų ir pavojingų ligų pilnai ir ai nesugie- 
bia ganėtinai lireikit! mano iirdingą padėka- 
vonę ir nusistebėjimų U jūsų gydymo. Kiek
vienas čion cino, kuomi ai buvau prie* mano 
gydymusi pas jus ir po trijų mėnesių gydymo
si. si netik ilsigydžiau savo ligų, bet dar jau
siuosi geriau ir smagiau, negu ai jaučiausi 
priel apsirglmą.

Tami*t* esi prakiluum žmogum Ir neimi 
nuo žmonių pinigų, kaip daugeli* kitų, bet 11- 
gydal juo* į trumpinusį laikų be didelių kai
tų. Kožnas sergantis vyra* ar moteris negali 
padaryti geriau*. kaip priimti jūsų pagelbų ir 
jie bus išgydytais greitai ir tiktai.

Su guodone,
Emery Joraa.

G&ntiiH mediAkaa uiti urėto ja*, užbaigę* vokiAkua ir amerikoniukus Un i vėrei to
tus, su daug metų į>atyrimų yra autorium, iArodinėtojum ir specialistu gydyme 
privatiAkų, nerviAkų ir uteisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo iAgelbėti 
nuo prieAlaikinio grabo, kuriem* jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnėjimas. NerviAkas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
n tįstoj imas gyvybės, ienkimasis draugijos,'sunykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falAyvai begėdystei ar iiasididžiavimui suturėti sa- 
vę nuo sugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo judėjimą kol jau 
yra per vėlu.

Limpančios ligos, kai{x> kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varios ravelio, uždegi
mas pūslės, sutinimas lytiAkų dalių yra greitai ir nuodugniai iAgydomi. Mes pa
rengėme gydymą virt minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai patirsi greitą paleng
vinimą, bet visiAką išgydymą.

Atmink— Mes duodame užtikrinimą iAgydymo kiekvienos ligos paimtos ant 
gydymo. Jeigu tu negyveni Chicagoj, tai raAyk praAydamas klausymų lakšto. Tu 
gali būt iAgydytas namie, jeigu suteiksi mums gerą apraAymą savo ligos. Gyduo
les sukrauname in maMs, bei jokių parašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų 
atydos kas jose yra.

Gyduoles Dykai iki Iszgyjirnui.

Prekes apgarsinimu.
1 colis drūto, ui l syki.........<....50c.
Paprasti pajieszkojimai ar draugvs- 

esiu milingai ar balių *pg*rainiqa*i po 
50c. ui kožna tyki. {

ĮAR REIKALAUJI LAIKRODĖLIO?
J»'gu neturi ir jesskai 

$ kad gauti gero ir neb-
■tu-jp rangu laikrodėli, UI

pas mai le gali gautie 
visokiu lakrodeliu, ar- 

'r daugybie* 
kl!"‘'lu vi»°k‘u daiktu

,il‘r
V --a.o jn'.iuksue-

tu l^bt^ellu.
G rožėta iazgrevieruo-

Uia iix abieju puaiu auksuotai* viražai*, 
gvarontuolaa ant 10 metu. *u 7 akmenų 
gerai laika rodanezeia vtdureia, verta* 
10 dol. dabar parduodam tik po $3.73, 
tr mea prisiusime savo kasztals į vieta, 
(ir* Norl*tl laikrodėliu kat*lto«a raati, reikia 
dėl paeito katilu prtatudl ui k ot. marke, reika
laujant armonikų katalioco, reikia ui t a marke.

M. L DAMIJONAITIS,
310* S. HllsM St. CHICAGO, ILL.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, mimas 6, Chicago, III
Mm užpraioma visus kenkiančiu s aee užsisenėjutių Ilgų, nuo kurių neg*le|o iisigydyti, atsišaukti j musų gydyftyčių ir pamė

gai musų NAUJA BUOA, kuris yra laikomas už neklaidingą.

LieUviszkai-Ruska Aptieks 
237 Hanover *t. 237 

Mass.

Mes parduodame tik “wholesale” ir tik
tai prekėjams arba štorninkams. Privatiš- 
kiems žihonėms, nė biznieriams, visai ne
parduodame.

Kaslink gerumo musu Tavorą ir didu
mo musų krautuvės nėra reikalo nė šnekė
ti, nes musų Tavorai ir musų žemos pre
kės pačios už savų kalba ir jos pralenkia 
visus kitus. Mes galime duoti geriausius 
Tavorus už mažesnę prekę neng kokia nors 
kita krautuvė visoje Amerikeje. Kleviena 
“wholesale” krautuvė giriasi kad teipgi 
gali parduoti pigiai gerus tavorus, bet mes 
gvarantuojame, kad mes galime parduoti 
daug pigiau ir daug geresnius Tavorus ne
gu kokia nors kita krautuvė visoje Ameri
koje, ir kiekvieno savo Tavoro vertę ir jo 
gerumą gvarantuojame, ir jei pirkęs nerasi 
teip kaip mes sakome, sugrąžink tavorus 
ant musų kaštų, Teip pigių prekių, kaip

Kaip apsteliuotl tavorus.
Jei neturi musų Kataliogo, tai tik pa

rašyk mumis kokiame esi biznyje, o mes 
tau meiliai prisiunsime musų vėliausią ka- 
taliogą. Katalioge rasi kelis žalius pusla
pius, tuose*puslapiuose rasi pačią smetoną 
pigumų ant musų geriausių Tavoru kokius 
tik gali rasti visoje Amerikoje. Teisingas 
namas negali duplikuoti pasiulintų prekių, 
ir tūkstančiai pirklių jau Šiądien žino kad 
tie Žaliais Puslapiais Buletinai yra tai nuo

Palmerton, Pa. 
Mann Brantra* Profetorlau Collina:—

Labai man llkama pranvltl jom*, kad po 
trumpam jutų gydymui a* jaučiuosi labai gF- 
ral. Al jaučiuosi, lyg kad bučiau gimėt U 
naujo. Jutų puikios gyduolė* iėgydė mano 
skausmą krutinėję ir strėnose, kurie skausmai 
kankino man; per daugelĮ metų. Mano trum
pa* kvėpavimas ilnyko teipgi ir ai dabar ne
turiu sunkenybės kvėpuoti. Mano valgumaa 
sugrįžo v*1 Ir mano sveikata yra toki*, kokios 
ai nė*u turėjęs.

Dėkavodamas jum*labai gražiai už jutų 
malonų ir gerą gydymą, a* rekomenduoju ju* 
sanžinilkal visiem* savo tėvynainiam*.

Su guodone,
Vincenta* Gregar.

Pasargos Skaitytojams.
IX Kad* tik ro***i l*i»zk|' į “Lietu 

roe” redakciją, visada paraižyk ant 
laiazko **vo vanta ir adreaą. *

3) . Kad* reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir *en*ji *avo adresą. 
Jeigu pat* gerai roazyti nemotai, Ui a- 
dreea duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraaayti.

8). Jeigu lazperki "Money Orderi“, 
Uinelaikykle jį pa tave, bet priaiusk 
redakcijai, nes be '*Orderio“ redakcija 
uogai) plaigu iu paeito gauti. Paailai- 
kik sau tik mažai* balu koreziuki*. o 
didesne)*, mėlyna primušk redakcijai. 
• Money Orderį” muakieprostojo groma- 
tojo, registruoti jo ne reikia.

4) , Bumas nesiekianesias vieno dolte- 
rto, gali prisiųsti paeiti ne mis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi ”, Siunčiant markes, reikia jas 
įdėti į laisska Ii uos**, sausa* nesulipin
tas ir ne lipinti ant laisaku. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame rasseju temyti ant viro* 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
vįaite įsaleistuvei darba prie laissku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakymą 
gausite. “Lietuvos“ issleistuva.

Asz Tave Iszgydysiu!

©
Asz san taniausia* ,Į»re-tjall*- 
ta* Chicagoj nuolatiniam gy
dyme vytuiku ir užaenejuaiu 
figų. A*i laigydau nuodugniai 
kraujo utauodyjima, reumatia- 
tna. užsenejntia* paslaptingu 
ligas ir ligų paetuanesia* nuo 
*agimiwi save ir issdykumo; 
gėlimu kaulu, skaudejima ir 
svaigimą gaivu*, skaudejima po 
krutinę, sąnariu, nugaros ir 
strėnų: gėlimą ar nepaprasta 
plakimą *ilrdle*: užima anty
se Ir galvoje; drebėjimą kraujo, pamellnavtulu* 
paakius, spuogus ant veido ar kūno, geltonu pie
nas ar tonas ant bei dalie* kūno, puvimą ar akau- 

dejlma gerklėje, užkietėjimą viduriu, bjaurina Ir 
balsiu* sapnu*, sunkuma kojose, tndubuaias akis, 
nubeguna sekios laike miego *r prie nusiislapinl- 
tno. negalejlma miegoti ar valgyti, dusuly, trumna 
kvepavba*; niežus, skuros, inkstu, kepenų ir skil
vio figas. Jeigu esi n uola tai nuvargęs ir greitai 
paliauni i*, baugus, gėdinga*, nusiminęs, užairu- 

ras 
ir neturi vaisiaus; jeigu esi 

, tari tankiai szlapintis diena 
pu mane o us duosiu teisiu-

VuTisiiaplūlm** lovoje bemiegant yra labai in- 
- -------n. kenkimas, ir daugumu ne-

Kuo Kora-spanduiu ant koja tik 10c. 
Gvaraniavojesse isigydyma.

Dantų gėlimo irSkorbuto, Pa p ac akas nagidit. 
Plauku slinkimą *• lai kita irsutankita ant pra
plikusio* galvos. Pleiskana* isinaiklaa. Teipgi 
turime vanta dėl issualklnimo plauks, kad 
banda nereikta akut, arba moterį* tari ant 
apgimimo ilgus gyvaplaukius, mea suma SPE- 
C1J AUSTAIS.

J. M. B. Chem, Co.
boz 1« Sta. W. B'klyn-Knm York

8. M*ck, 
313 First SU. - Eiisabath, N. J

Reikalanjame vyru ir moterų
Kenciianctiu kokia nors nesveikata ar 

gyvenime nep«*i*ekima, kad prlaiuatu 
mumi* mvo varda ir adre*a, o mea pri- 
aiuaime būda (apaaaba), au kurlaia 
viaua ikauamua, ligaa Ir nelaimea pra- 
azalinaite. Ne*iuskfte pinigu, tiktai 
aavo varda Ir adreaa. Paaakyklte ir 
aavo draugam* apie azi apgarsinime, o 
tuo m padaryaite jiem* didele geradejy- 
ate. Raazykite tuojauaant adreao:

Tatra Medical Institute,
747 8. Halsted St.

Chicago, Iii.

mus joks kitas namas negali duoti. Mes 
turime reputacija dastatyti Tavorus in di- 
džiauses krautuves-ir jas užganėdinti. Tu 
žudai savo biznį ir savo pelną, jeigu ne
perki Tavorus pas mus. Mes užtikriname 
tau, kad pirkdamas nuo mus Tavorus už- 
Čėdįsi nuo 10% iki 25% procentų ant visų 
tavoru kokius nuo mus pirksi.

LYON BROTHERS
MADISON, MARKET AND MONROE STREETS

CHICAGO, ILL.

Nauja Pirtis ir Maudyklos .
Lietuvy* atkeleves isz Port h Mandžu- 

fl}W^iT?Un Kur <llt>*'Fyra kare 'ftaektH*' 
lijo* su Japonija) Chicaguje parengė 
puikia garine pini Ir maudyklas, van
duo niltas ir szalt**, garo* Uuiperti ir 
viekas parengt* kuogeriaueiai ir czyv 
cziauaiai. Ketvertais atdara dėl mote
rių, petnyczioms, subatoms ir nedelioms 
iki pietų dėl vyru. Visus užkviecaia at
silankyti ir pabandyti.

Stanislova* Pavra,
1110 Leavit st, Chicago, III.

(8—12) (Imkite 18 ui. karna)

Silpni Vyrai.
Visiems reikalauiaatiems daktariškos pagel

bės pasiimsiu garsaus daktaro receptą dykai 
Ne C. 0. D.se apąavingus gydymo sampelius. 
Perskaityk š| apgarsinimą.

šis yr* psreėvtas dėl vyrų, turinčių siutriautą 
sistema per Hd v k urną savo jaunų dl mų. Klausyk 
manonds. IVrstok gydy-u su ■ *emt«-“-J-----
gyduolėm*, etekiriikal* diržai*, "spėru 
patentuotoms gyduoh'm* ir kitokiomis 
temis. Diržas negali tevy* iigydyti, o t-------------
gėryma* ar valgymai visokių medicinų sugadins 
tau vidurius, užnuodys tavu .isiemąieip, kad liga 
stosis ne išgydoma.

Keletą metų a* kentėjau liga jaunistė* Maldų: 
ouvau nertlėkas. turė>u naktinius n u bėgimus, 
varicocele.stoką vyrtfktnno. silpną pomietį,.tuką 
gyvumo, ambicijos ir drąs,M.>učiau sunkenvij. 
sumažėjimą Ivtrtkų dalių Irti. Mėginau gydyti* 
visk uotu kas tik ką rtaij jo. bet vietų* geryn, svei- 
kala ėjo bkigvn. Ant galo buvau priverstas kėliau 
tl į Earopą ir klausti geresnio daktaro, ku
rt* mane it pagydė. Receptus to garsaus daktaro, 
kuriais a* pasigydžiau turiu ir Diądieti savo ran
kose, nes iinaakaip tai sunku buvo pasigydyti. 
Uidėl a* pasirviau ir kitus pagelbėti tokiosis Il
goms sergančius Kas pas maneatsiėanks per lai*- 
ką. a* kuinam pasiuusiu.dykai kopiją to ganau* 
reerpto uždarytoje gnunatoie drauge tu reikalin
gais pamokinimais kaip gydytis. Receptas bus pa
raitytas teip aiškiai, kad pagal jį kiekvienas ge
resnis aptiekorius gyduole* tutatsy*. I*akl»u*yk 
mano rialo*, o pamatyti kati vi.tikai i*»tgydy»i.
’ <ri>aTa1k' k ms'ie

1.* *_• b* J, aaaitS n i*

ASZ ISZGYDAU KUR KITI NEGALI.
Biaurus, ir teip vadinami beviltiniai ir neišgydomi atsitikimai pateko man vienval, ir man links

ma yra pasakyti, jog aš pagelbėjau daugeliui tų, kurie neturėjo vilties išgyti, kurie buvo išbandę vi
sokius daktarus be pasisekimo. Mano gyduolės yra surinktos iš geriausių vaistų ir po mano ištyri
mui padėjimo, gyduolės siunčiamos kožnam ligoniui, yra sudaromos po mano paties priežiūra.

Šimtai padėkavonių ateina pas manę nuo dėkingų gydytinių, kurie tapo išgydyti. Aš galiu tą 
patį padaryti dėl tavęs, ką esu padaręs dėl kitų. Jeigu tu apleisi šitą progą pasigydymo, tai kaltė 
yra tavo ir pralaimė bus tavo. Ant galo tu vienog ateisi pas mane.
Rašyk pas mane su pilniausiu užsitikėjimu, o apturėsi mano rodą ir mano gyduoles be gaiš* 

ties. Perskaityk sekančias padėkavones. Parašyk pas gydytinius, jegu nori išgirst tiesą.

Mtak . Ant 17 Almeno
RiilroadUikrodelis

■ Pateataot** reguliato
įį nu*, susakė utoukam**

" ir ui»Utom*».vvri*zk»*

sn'.JO metu. Per *11 
dieau ■>•* slunsiaie sil 

laikrodėli kiekvieasm kur* mums prisiūti* savo 
sdresa u* $5 75 C. O- » Pu *pž>ureliuiul. jei 
patiek* užmokėk expre*ui Ž6.75 ir katilu* atve
žimo ir paimk laikrodėli, >1 netinka aetmk U 
nemokei ne oento. Savo tatoruo** ua taki pat 
laikrodėli mokėsi *3B UK a*k*u plaltytaa lea- 
ciaga •« dykai iu kiakviean laikrodėlis.

Ricelsior Iictch Hoose, 
600 Lees Bhlg., Chicago III-

U vyro prtderviczl 
užkrėsta* kokia ils 
ir naktvie. Ui atel 
ga ruda dykai, civili
kiru* ir geda daranti* --------- ------- - —-— 3-
Jiesiko pagelu* tikėdami jog negalima i*z*!0ay- 
iu Aaa savo um tikrai* vauul* užtikrinu I»sgy- 
dyma trumpam laike.

KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu dykai Ha- 

tuvisaga knyga apnmaancsU visa* vyvtatka* Ir 
paslaptinga* ligas, kaip nuo ju apsisaugoti ir U» 
»igydytt Prt»iu»k už be marke ant paėsto kautu.

Dr. B. M.ROSS, ,7’Ž^h5C
Ofisas atidaryta* kaadien nuo B iki A Pauedelio 

SMedo*. Peinycskia ir Subatos vakarais nuo 0:90 
iki & Nedėliotu nuo 10 iki l.

liržu*dykai, rudas
_ _______________________ __; »
pLkni ii Jų pinigus vilioti ui nelikusias ir pavo
jinga* medicinas siuastoais* C.O.D. Al aleko ne
siunčia C. O. D. neturiu nieko parduoti: vardą gi 
tavo užlaikysiu slaptoje. Jeigu mane atrasi netei
singa. turi t>-*ą ėtame račuune laikraf tyje apgar
sinti mane apgaviku. Vi mano klapatą. a* pepra- 
(yiiutik SUe tada, kada iKigvdysl. baugiau nieko 
nereikalauju ir neuratau kad man *inn*tžm pini
gu* pirmiau pak<u visiėkal nei**igydv»L Raljk 
man šiądien, nes gal bis apgarsinimas kitu »yk 
jau nebus iiame laikraėtvjr.

Atmink kad tu gauni receptą tr visa* reikalin
gu* pamokinimu*dykai ir nereikalauji nieko mo
kėti pakol visUkal netėaigydai, tada užmokėsi

Tarta dideli eitora 
laikrodžiu, ta Ik rodė 
Ua. žiedu, mailka- 
liaska inatrumeata. 
gražia gromatom* 
ąaątera. maraskiaiu. 
panoseku. kepene ir 
visokiu vasariais ap
rėdai*. Maso pre
kes pigesnes kaip ki
tu. • lavom tartu ik- 
-.stat aut pasirinki
mo Parduodu aut 
vietos ir aat reikšta 
visto ai e nesi a Ir i* 
kita* miestas Ra
ižykite maa.o gausi
te katalioga dykai.

Gint sziaos grulu diiktus dykai.
Vniki*am*, merginom* ir kiekvienam prt*.u 

slmo Dykai, apmoketlm* paeita ir pavierysim 
M srUkuliuku* bižutartja*, kariuos Kiikviuž* 
Pshstb* Pikk*. Pardavus juo* po lOc. kodas 
prisiusi mumis Si* 40, o mes gavo pinigu* 
tuojau* pailuuiim* tau už tavo darba Dtksi 
viena is> augsaoitau parodytu artikulu: (1) 
Gražu Hamllton 22 kalibru Kaunant*. (*> gra' 
du auksinta amerikoniizkais viduriai* Linai, 
dili, tairodantl lyg auksini* gvarantuot** an 
2S metu, <S) gražia, pilno didumo M*žtx>t.n(n' 
(4) gražia t pėdo augssta Činara, (b) didele 
AnuoMian. auksinta LnnuoD*i.i, <7> baksu- 
ks su H tutino sidabriniu Pžiliu ir Vi DELČIŲ, 
<*) pilna toiletlel HOXELI. (•> grlno aukso 
ŽIEDĄ, <10) importuota geriausio plieno BRIT- 
Vn, (11) gražu PF.ILI, (12> gražu 11 oolln ilga 
auksinta moteriuke ant Kaklo LENCIŪGĖLI 
su kompaselin. (II) gražu auksinta KRYŽELI, 
(14) gražia sterling sidabro BR A N SOL ET A. 
8ii« tavorai yra augsicilausios verta* tr duos 
Tsmistai uore dirbu du) aavo uždarbio Ir dėl 
musu namo, kurt* yra šitame biinyje jau Ib m.

Atlas Jewalery Oo., Dept. SI,
Metropolitan Block, CHICAGO.

SKUBINKITE
Pirkti Szifkortes pakol pigios, nes tnojass pabrang.

DABAR YRA LABAI PIGIOS.

šifkerčių prekes: 1
North Germati Lloyd Linija.

Terp New Yorko ir Bremo:
Regulįanškl laivai plaukia 10 iki 12 dienų.......................... 817.00
E*pre*iniai laivai plaukia 0 iki 8 dienų............................... 825.00

Terp Bremo ir Baltimorės:
Isaivai plaukia 12 iki U dienų............................................... 817 00

Hamburg American Linija.
Terp New Yorko ir Hamburgo:

Reguliariški laivai plaukia 10 iki 14 dienų......................... 817 00
Ezpreainiai laivai plaukia 8 iki 8 dienų.....................  825.00

Cunard Linija.
Terp New Yorko, Bremo,' Hamburgo, Rotterda- 

mo, Amsterdamo ir Antverpo
Laivai plaukia tt iki 0 dienų.................................................... •

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

Laivai plaukia 5 iki 8 dienų................................................... Į

Canadian Pacific R. R. Co. 
Linija.

Terp Montreal, Bremo, Hamburgo. Rotterdamo h* 
Antverpo.

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

Laivai plaukia 6 iki 8 dienų..................................................
Virt Įtarodytos prekės yra tik per van

denį. Geležinkelių prekės žemiau.

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

Prūsų Geležinkelis.
TerpTilžė* ir Bremo...........................................
Terp Tilžė* ir Hamburgo......;........ . .....................
Terp Tilžė* ir Kotterdamo............. ............. .............

Kiek kašhteja geležiakeih tarą *•» YeTOo ir kitą miestą, klauskite ms per grumstas 
Apart čia ą**'"*** Kelią tarime dar ir kitas, karta dėl stakes vietas, negaliate čia išskaityti 

Norėdami kitą lini|ų. klauskit* mes per gromatas.

Geriaesiai yra pirkti štfkerles ‘ LIETUVOS" REDAKCIJOJE, nes ji tari age .taros visą kem- 
gaai|ą. goriausią liniįą ir visą laivą, j Europą, iš Europos ir visas šalis svieto.

čia galit* gauti ŠMkertes kas tik kokias norite.

Teleiunae:; Morgan 1362. 
Telefonuoi galim* it* kiekvieno* 

apuoko*.

723 W. 18th Street.
Nuo 8voo iki TOurn ryto, 
•uo 7-toe iki • vai. vakare.

( .''M.lioiu liktai **v ė-los iki 10-tai ryto

—

DOVANAI VISIEM
fe, SERGANTIEM

KOL NEBUS ISZ6YDHI,
Garsus Elektros DIRŽAS

„GIANT
ELEKTRA YRA GYVHSTISI Vienu vaistų neužtenka, 

nes organamą liga nusilpnina, ir vaistai negali sugrąžinti to* pajiegoo, ku
rios jia neteko per chronišką arba sunkią ligą. Štai delko daugelis žmonių 
vartoja vaistus per ilgu* metus be jokios naudo*,o kiti išgydyti tik vaistai*, 
kad* jau tiki kad yra visiškai sveiki, urnai atkrinta į senąją ligą prie men
kiausios progos. «

ELEKTRIŠKAI - VAI8TIŠKAS GYDYMAS (su elektra Ir vaistais) yra 
vienatinis gyd vmaa kursai išgydobe abejones į galimai trumpiausią 
Įtaiką VISAS UŽSIRENfiJUSIAS IR NAUJAS LIGAS. Parodymui, kad 
teip yra, mes VISIEMS sergantiems, kurie tik pas mus atsišaukia, siunčia
me DOVANAI, kol jie pasveikę savo garsų elektrišką diržą GIANT.

Kosulys, silpnumas, reumatizmas silpnumą* vidurių. du»uljrs, ligoe pilvo, 
kepenų, plaučių, pūslė* ir širdies, nečystumas kroujo, nerviško* ligos, ne
galėjimas, nevaisingumas, uždegimai, karštligės, slinkimas plaukų, gono- 
rhea, skauduliai, sifilis, niežėjimas, ner^url išrišk o* mėnesinės, malaria, ir 
t. t, VIS TIEK KOKIA LIGA NEBEBŪTŲ, ateik ir tegul tave peržiūri 
mus specijalistat, arba jei esi toli, parašyk gerai Išaiškindamas savo ligą.

Rašyk pas:

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

MES GVARANTUOJAME KAD IŠGYDYSIME.
PRIĖMIMO valandos kasdien nu* 11 iki 1, tebatomis ms* 10 iki 1.

Didelis Pianu Iszpardavimas
ENGLAND PIANO SCHOOL.

Pigu* iszpardavimaa bus tik viena sanvaite laiko,pradedant nuo 1-mos dieno* 
Rugpiucr.io (Augusi). Isz antro* rankos Pianai po $1O, $20, $30, $40. 
$40 ir $30, geri dėl pradžiamoksliu ir vaiku. Labai mažai vartoti Pianai po 
$30, $73 ir $1OO. Nauji Pianai už fabriko preke, gvarontuoti ant 35 metu. 
Galite pirkti ui pinigu* ar ant iszmokeacziu. Nutaisymas atrunu, nupalisaavi- 
mas ir pristatymas dykai po vis* Nauja Anglija Iszmainom senus pianus ant 
nauju ir senuosius priimame tnainan už pilna ju verte. Visi turi Pianus, kodėl 
tu negali turėti? Dabar yra gero proga gauti gero Piana už p!ge preke, ne pra
leisk jos. Pianu lekcijas duodame už sumažinta preke: pamegmimo lekcijos dy
kai. Senus Pianus sutaisome, nustatėme, nupaliszuojame. Ta viską padarome 
kuogeriausiai, o jei negerai padaryta, tada užmokeatiea nereikalaujame. Musu 
sstoraa atdaras diena ir naktį.

NEW ENGLAND PIANO SCHOOL
30 Bartlett St., arti Dudley Elevator Station, BOSTON, MASS.
P. S. Del ušalcvatinlmo pirkėju ne, duosIme JO lekcija p r koncerto pienita dykai klekrte- 

asm pas mus perkinoiiam Pieną šita seuvaltu.

Pinigų Prekė.
ki 500 rubliu, rublis po.................... 52|
Tuo 500 iki 1000 rubliu rublis po. ,52fc 
'irs* 1000 rubliu, rublis >.<»................ 52|c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
>c. ant paėsto kaulu.
Jei norite, kad pinigai greitai Ir gerai 
valkucslotu ir niekur nežutu, tai sius- 
e per,. Lietu vos“ redakcija, adresuo
tai: A. Ol»zev«ki,

24 38rd St.. Chicago, III.

Dykai auksinta Laikrodėliu!

gerai laika rodaatl. vtaal dy
kai t«m. kur* parduos 34 ar- 
Ukalluku* musu bižuterija* 
po 10a kožaa. Luksital jo 
isirodo kaip laikrodžio gro-

pardavinėjimo Kad* 1„- 
parduosi prtsiesk manta 

• •-2 *0 ir nesi szi laikrodėli *n learturelul 
dysal. Oown Supply Hou»e, 
Dep’b 23. 163 Randolpb st., Cbioago, III.
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