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Amerika
Stetų politiškų partijų

konvencijos pradeda jau sta
tyti kandidatus ateinantiems 
rinkimams, bet kų pastatys 
galutinai ant visų partijų 
konvencijų, dar nežinia. Re- 
publikonai be abejonės pa
statys Rooseveltų, bet neži
nia, ar per rinkimus jį iš
rinks. Republikonų valdy- i 
mas, painiojimas Amerikos Į 
nesutikimus su kitoms tau
toms, kas reikalauja drutini- 
mo kariškų pajiegų, jau įgri
so gyventojams, kadangi už 
užsimanymus republikoniškų 
politikierių tautai reikia di
desnius mokesčius mokėti. 
Gal todėl per ateinančiu? 
rinkimus sumažėti balsai už 
ropublikonų kandidatus pa
duoti ir valdžia gali patekti 
kitiems. Republikonai iš 
naudojo ir valdė kraštų per 
8 metus, todėl jų vietų nori 
užimti kiti, kurie per tų lai- 
kų prie tuščio lovio stovėjo, 
o apėmę valdžių, teiposgi nie
ko gero ne padarys, kaip ir 
jos nustoję. Politikieriams 
•mat mažiausiai rupi krašto 
gerovė, jie rūpinasi vien apie 
savo pačių labų.

Tųsynės-su Columbija dar 
vis neišnyko. S pečiai iškas 
Columbijos pasiuntinys, jene- 
rolasReyes, pranešė savo rau
ndui, jog Suvienytos Valsti
jos pažadėjo priešintiesi vien

Vidurine ir pietine 
Amerika.

Republikoj San Domingo 
jenerolas Morales paėmė vir
šų ant jeneroloJimenez; revo
liucija todėl baigiasi. Jene- 
roluiJimencz jau paskutinia
me mūšyje pritruko amunici 
jos, o kad jos greitai iš nie
kur negali Sugriebti, tai ne
gali ilgiau revoliucijos palai
kyti ir šalininkai jį apleidžia, 
pereina Į Moraleso pusę. Mo
rales šiuom tarpu palaikys 
valdžių, bet nežinia ar ilgai; 
prieš jį be abejonės vėl užkils 
revoliucija, kadangi mat gy
ventojai šitos republikos ne 
mėgsta tvarkos, be revoliuci
jų jie ilgai ne gali ajisieiti.

Republikoj Uruguay revo
liucija dar nepasibaigė. Dvie
juose mūšiuose, teisybė,revo- 
liucijonieriai likosi sumušti, 
bet rando 'kareiviai ne įsten
gė išnaudoti pergalės; jų bu
vo per mažai, todėl ne dryso 
pergalėtų vyti. Revoliucijo- 
nieriai vėl susiorganizavo, 
skaitlius jų jiasididino nau
jai pristojusiais.

Pietinės Amerikos republi- 
ka Argentina, ant parodymo 
savo prilauk ūmo Suvieny
toms Valstijoms Šiaurinės 
Amerikos, nori šiuose metuo
se, laike visasvietinės paro
dos St.Louise, atsiust i ar tai į 
New Yorkų, ar į St Louis 
vienų savo kariškų • laivų.

1 Apie savo mierius Suvienytų
i id u i i 

įspėti, pirmlaikinės pranašy- 
stos paprastai neišsipildo. 
Peterburgo laikraščiai dabar 
rašo, jog kiekvienas protin
gas ir Įtekmingas maskolius 
ne abejoja, kad Japonija pa
sirengusi provokuoti Masko- 
lijų, kad ji pradėtų karę vis 
tiek.kokias koncesijas suteik
tų maskoliškas caras Japoni
jai. Visi žino, kad Japonija 
savo žemės kariumenę ir ka
rišku laivynę pastatė ant ka
riškos į>aj)edės; kad Korėjoj 
yra tūkstančiai japoniškų 
kareivių kaiju) darbininkai 
ir geležinkelių ir telegrafij 
tarnai; visi Maskolijoj žino, 
kad japoniški kariški laivai 
teip sustatyti, kad aut duoto 
ženklo tuojaus galėtų plauk
ti prieš maskoliškų laivynę. 
Peterburge jau ne daug yra 
tikinčių, kad be karės galė
tų apsieiti. Oficierai reika
lauja, kad maskoliai sykį už
imtų Korėjų ir kelias prie 
krantų gulinčias salas ir 
tuom atskirti} su visuJaponi- 
jų nuo Azijos sausžemio.

Ant prikalbėjimo Maskoli- 
jos. Korėja apreiškė, jog už
gimus karei, ji pasiliks neu- 
trališka. taigi neeikiš Į karę. 
Tuom tarpu Jajionijai paran
kiausiai išsodyti kareivius 
Korėjoj, todėl,noroms ne no
voms, jai atseis stoti ar Mas- 
kolijos, ar Jaj>onijos pusėj.

Japonija ir Maskolija j>er- 
ka milijonus svarų mėsos 
Amerikoj ant maisto karei
viams. Maskolija perka 

reivių; jų tik kokių ketvirtu 
dalį galėtų siųsti prieš maa- 
kolius,kurie nuo seniai jieško 
progos bandyti išvyti ang
lijome iš Indijų; Į Ti lietų 
laivų Anglija siųsti negal, 
čia reikia žemės kareivių.

Balkanų pussahs.
Karalius Serbijos prašali

no vienų užmušėjų karaliaus 
Aleksandro, kurį buvo išda
rę* savo adjutantu. Dabar 
Serbijos randas tiki, kad Kū
roj mis viešj>atystės. kurios bu
vo pertraukusios dipliomatiš- 
kus susinėsimus dėlto, kad 
karalius ajxlovanojo užmušė
jus augštesniais urėdais, vėl 
susiartjs su Serbija, atsiųs 
savo pasiuntinius. Ar prasa- 
linimu nuo ureno vieno už
mušėjo pasiganėdįs kiti kraš
tai, nežinia. Juk aut urėdų 
ir tai augštų, svarbesnių ne
gu urėdas karaliaus adjutan
to, yra daug užmušėjų. Kiti 
kraštai ne gali pa*iganėdinti 
prašaliuimu vieno, bet turi 
reikalauti, jeigu jau ne bau
dimo. tai nors prašalinimo ir 
kitų dalyvavusių prie užmu- 
šystos. Nieks negali godoti 
tokio rando, kur Įtekmių- 
gilusius urėdus laiko žmogžu
džiai.

Macedonijos pasikėlėlių va
dovai garsina, kad nuo kovo 
mėnesio pasikėlimas atsinau- 
jįs. Pasikėlimo vadovai ne 
pritaria užmanytoms Austri
jos ir Maskolijoe reformoms 
ir jų įvedimui nutarė pasi- 

vyskupui, kad iš neprilan
komo popiežiaus džiaugiasi 
Prancūzijoj bažnyčios priešai 
ir vaisiai to neužilgio dar 
smarkiau atsilieį>s ir tai ant 
bažnyčios nenaudos. Be abe
jones tas teip ir apsireikš. 
Ne viskas mat. kų daro po
piežius ir kunigai, eina ant 
bažnyčios naudos. Antai fa
natizmas ir savvalia kunigų 
Amerikoj daugiau bažnyčiai 
blėdės negu geto atgabeno.

Iš Vilniaus.
Vilniaus jeneral guberna

torius, savo vien valia, be sū
do, nusprendė Drogičino pre- 
kėjų, žydų Chaima Gordonų, 
ant užmokėjimo 300 rublių 
bausmės už paslaptų pardavi
nėjimų revolverių ir patro
nų.

Padavadyjimu Vilniaus po- 
licijos, visi miesto namų sa 
viniukai. nuo 14 d. sausio 
šių metų, prieš savo namus 
nuo ulyčios turi iškabinti ži
bintuvus su paženklinimu 
ant jų namų numerio ir var
do ulyčios. Už neišpildyrnų 
to jeneral-gubernatoriaus pas
kirta bausmė 500 rublių arba 
3 mėnesių arešto.

Ruimuose žydiškos pigios 
valginyčios Vilniuje pradėjo 
skaityti lekcijas fizikos.

1) Smagiai augančio žmo
nių apšvietimo ir

2) Didelio besiplatimo terp 
s<xiiečių amatininkystės.
Pirmo klausymo aš nejudinsiu 
bet antras seniai manę užima 
ir aš noriu ji apsvarstyti ir 
sulyginti su musų krašto a- 
matininkyste.

Viatkos gubernijoj, nors ir 
nėra dvarų, liet ūkininkai 
niekuriuose pavietuose tiek 
mažai žemės turi, kad niekaip 
negali netik mokesčių iš žem
dirbystės užsimokėti, bet ir 
patįs išsimaityti. Deltos prie
žasties vieni išeina Į miestus 
ant uždarpių, arba tarnauja 
aut garlaivių didžiųjų šio 
krašto upių: Viatkos, Kainos. 
Volgos ir kitų; kitigi pasilie
ka namiejeirpapildymui savo 
kasmetinio biudžeto, užsiima, 
— apart žemdirbystės. -- vi
sokiais amatais; stalioryste, 
kalvyste, puodininkyste,mez
gimu karbatkų, audimu di- 
vonų, skapų. dirbimu armo
nikų. gipsinių |>agražinimų. 
vaikiškų tabovų. pynimu vy
žų ir tt. ir tt.

Išdirbinius tuos jtardavi- 
nėja jie |k> miestus ir mieste
lius savo apygardos, bet dau
gumų išgabena, su pagelba 
Viatkos amatininkystės mu- 
zejo Į Nižni-Novgorodų, Į 
Maksvų. į Petrapili ir kitus 
miestus ir į užrubežius. Iš
dirbiniai jų labai pigus: tuzi
nas šaukštų 8 kap., poras 
medinių viedrų, — 15 kap., 

švietimo, negali imtiesi už 
tos inicijatyvos.

Inteligentai gi, pasidali
nę Į dvi partiji, iš kurių 
viena Lietuvoj, o kita už Lie
tuvos rubežių gyvena, — žiu
ri į tų dalykų maždaug šiteip: 
Pirmiejie, apart bureliuko 
yj»atų, neturėdami gangreit 
nėjokio dvasiško susirišimo 
su žemesniajų luomą, — dėl 
yvairių priežasčių nenori Į 
amatininkystės reikalus kiš- 
tiesi. Antrieji-gi, tam klau
symui prijaučianti, turi, — 
dėl įK>litiško lietuviško kraš
to rėdymo, svetur gyventi, ir 
dėlto, ir norėdami. — negali 
šitame reikale naudingais 
būti. O be energiškų incia- 
torių, kaip man rodos, nėra 
ko laukti praktiško išrišimo 
šio klausymo.

Užtaigi, kų mums daryti?
Kokia yra. kokia nėra Lie

tuvoj inteligencija, ir kokių 
pažvalgių ji neprisiturėtų, ji 
visuomet gali, norėdama, la
bai daug gero padaryti, Ji 
gali, su daleidimu 
bės, organizuoti iš 
p) draugystes su 
maždaug siekiais:

1) Rupi n tiesi apie Įkūrimų 
amatininkystės dirbtuvių ir 
amatininkystės mokyklų dė
miausiojo ty|>o, pagal mini
sterijos finansų programų;

2) Rūpintieji apie pardavi
mų išdirbinių;

3) Kupintieji apie suteiki
mų pigaus kredito;

4) Kupientieai apie abelnų 

teip brangus, o mislija, 
didelis pons!.... Ar tam teta 
žinai kų?. ...

Kų, kų?
— (Tyliau). Tai jie Šiau

lius padegė*), tie , .teicilirtai’*, 
vagįs, , .razbaininkai”!..........
Kad juos visus į ,,turmų” su
kištų, išvarytų, kur duonos - 
nekepa’.... Tai virto laikai: 
piemuo, vaikysčias.o pasakyt 
tamsta jam kok| žodį, jis 
tamstai dešimts atgal: tamsta 
jam per ausį, jis atgal ir ei
na sau, pametęs darbų, da ir 
kitus prikalbinėja, kad neitų 
pas tų ir tų dirbti!.... Tai 
vėl jiems algos negana!.... 
Įkirst jiems visiems, tai ki
taip elgtųsi!........

— Jau kerta, kerta....
— Tai gerai, gerai! — pra

švito nutukusio pirklio vei
das — su jais kitaip negali
ma. ... Jie pliauškia, kad vi
si žmonės lygus, kad visi turi 
dirbti, visi būti tokiais, kaip 
jie, vagimis, meilintais”!.... 
Tamsta žinai kų — ir pas jus 
jau platinasi šitie, ,cicilistai”. 
— Aš tai žinau, gerai žinau! 
Aš jau užėjau tokių, kų sa
ko, kad visi ponai, nepyk 
tamsta, tai jų siurbėlės!.__
Reikia gerai įkirst tiems 
,.parchams”, tai to nebus!

— Na,o kad tie jųsiškiai ir 
mūsiškiai „cicilistai” susi
tartų ir teip mums imtų kailį 
perti?! Juk jų gali būti dau
giau, kaip musų — kas tada 
butų? f

— Nu, nesakyk ^eip tami-

Ini]perifect i n originaln
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Blėdį gaisro pada

Millkb, Kans. Netoli nuo čia 
iššoko iš rėlių geležinkelio trukia. 
Prie to vienas pasažierius likosi 
užmuštas, o 13 tapo sužeistų*.

brolio Isaako papiauta. J b, atli
kęs savo darbą, pats nuėjo ant po
licijos ir apsakė, ką padarė; pridū
rė vien, kad papiauti seserį 
Dievas jam prisakė.

Iš Philadelphia. Pa.
Kaip visur po truputį žmonės

Per vestuves Petro Liau- 
4 Mikase Valioskiųt^Aū^

Paskendo laivas.
Naw York. Laivas Augustus 

Hunt užbėgo ant uolų ir susidaužė. 
Iš buvusių ant jo žmonių: du iš
gelbėjo, o 15 prigėrė.

t Tvanai
Phil.adri.phia. Upė Shuylkiil 

išsiliejo per krantus ir pagimdė 
tvanus. Mieste Sharon kelios 
ypatos prigėrė.

III. Katilioriai
Sbore geležinkelio

iai Ška i s prie denuncijavimo gėrę pešasi, ypač per vestuves ne-
valdžioms kalbino tisus kunigus gražiai elgiasi ir tuom, svetimtau-

Medžio 
užežeri- 

pradėjo dirb- 
išstovėjo per

linkines, perstotai ui dakta
rą ir žadėjo, ui genus, ii- 
noma, pinigus, atsiųsti vai- 1 
stų gydančių iinomas ir ne- 
iinomas ligas. Surinko jis 
diktai nuo lengvatikių pini
gų. prasišalino, o utsteliuotų' 
vaistų neatsiuntė, j Likosi 
vienog sugautas ir ui tas pri- 
gavystės sūdąs nusprendė jį 
ant 8 mėnesių kalėjimo.

18 metų Zalevskis iš Vytau
tų su peiliu sunkiai subadė 
ūkininką to paties kaimo 
Norvilą. Ui tai sūdąs nu 
sprendė Zalevsk| ant 2 metų 
į kalėjimą.

Netoli Fišausų ant marių 
įlūžo sūnūs ivėjo Liete. Nors 
tėvas ir brolis panėrusio grei
tai atėjo su pagelba, bet ka
da panėrusį iš po ledo iš
traukė, jis buvo jau negy vas.

Pirmą sanvaitę šių metų už 
javus mokėjo Tiliėj: už 100 
kyliogramų kviečių 14.75— 
16.60 Mk., rugių 12.75—14.- 
i>0 Mk., miežių 12.75—18.- 
55 Mk., avižų 10.00—12.35 
Mk., baltųjų žirnių iki 21 
Mk., ropučių (bulvių) 4.00 
Mk., šieno 4.00 Mk., šiau
dų 8. 60 Mk. Už porą paršų I 
mokėjo 15—16 Mk. Už pe
nėtas kiaules po 36—37 Mk., 
ui kiekvieną 100 svarų. Už 2 
literiu obuolių 50—80 Pfeni- 
gių. Už svarą medaus 90Pf., 
už balandžius po 40 Pf., už 
vištas 1.20—2.00 Mk. Už 
svarą sviesto 0.90—1.20 Mk. 
Ui zuikius po 35 Pf. už svarą. 
Ui žuvis mokėjo: už svarą vė
gėlių 35 Pf., karpių 55—60 
Pf., karšių 50 Pf., lydekų 60 
Pf., starkių 70 Pf. Už mėsą 
mokėjo: ui svarą jautienos 60 
Pf., kiaulienos bei avienos 
55 Pf., veršienos 50—70 Pf. 
Ui papraustus darbo arklius 
ant paskutinio jomarko mo
kėjo po 150—200 Mk.

Klaipėdoj mokėjo: uišėpelį 
kviečių 6.25—6.50 Mk., 
rugių 5.00—5.25 Mk., miežių

rų gazų. Nuo ko užgimė explio- 
zija tikrai nieks nežino ir, turbut, 
nieks niekada nežinos, nes visi bu
vę olyj pražuvo. Rado joje ir 
vieną pašalinį, todėl mena, kad tas 
turėjo uždegti briežiuką ir nuo to 
užgimė expliozija. Terp pražuvu
sių darbininkų yra vaikai visokių 
tautų, be abejonės buvo ir kiek 
lietuvių, bet kiek jų buvo ir kiek 
pražuvo, neturime tuom tarpu ži
nių. Nusiminimo pražuvusių dar
bininkų šeimynų negalima nė ap
rašyti. Moterys ir vaikai iš syk 
atsirado be penėtojų. Dvi lenkės 
moterys iš Europos atkako pas sa
vo vyrus į Cheswick, bet kada at
kako, tą dieną jų vyrai pražuvo 
kastynėse. '

Sugauti vagiliai.
Minnbapolis, Min. Suareštavo 

čia du vagiliu: Jos Walkerą ir 
Wm. Kerry. Jie vienam hotelyj 
San Francisco pavogė kunigaikš
tienės Radwil deimantinių graz
nų už 6000 dol. Išviso' gi viso
kiuose hoteliuose pavogė jie dei
mantų už 40000 dol.; ■ rado pas 
juos deimantų už 18000 dol.

S neryta Ink Pietine* Amerikos.
Washinoton, D. C. Sugrįžo 

čia rando išsiųstas į Pietinę Ame
riką, ant tirinėjimo išlygų nuvedi
mo geležinkelio nuo didžiųjų eže
rų, šiaurinėj Amerikoj, iki Mage- 
liano jūrių siaurumai, pietuose, 
geležinkelių, kamisorius Charles 
Peper. Pagal jo nuomonę, nuve
dimas tokio geležinkelio ne tik ga
limas, bet jis apsimokėtų. Šita 
nauja linija butų ilgiausia ant svie
to, ilgesnė net už garsų Siberijos 
geležinkelį, kuris dabar yra ilgiau
siu ant svieto.

kiai sužeistų, o terp tų yra ir mir
tinai sužeisti. .

B rok xm Bow, Niša. Ant čia- 
nykščio* tavorinėa geležinkelio 
stacijos susimušė du tavoriniai 
trukiai Chicago, Burlington & 
Quincy geležinkelio. Prie to 8 
trūkio tarnai ir vienas pasažierius 
likosi ant vietos užmušti.

Nelaime kaatynese.
Victor, Col. Steatton Inde- 

pendance Mine nupuolė nuo 1500 
pėdų kėlimosi prietaisa su 14 dar
bininkų. Visi buvę prietaisoj dar
bininkai likosi ant vietos užmušti.

Studentai siūlo save ant mokallaz- 
ku experliuentu.

Ann Arbor, Mich. 16 studentų 
homaeopatiŠkos dalies. Čianykščio 
universiteto pasisiūlė, kad ant jų 
daromi butų experimentai ant išra
dimo naikinančių nuodų įtekmę 
vaistų. Universitetas priėmė pa
sisiūlymą studentų, 'bet ant experi- 
mentų išsirinko tik suvisu sveikus.

Bijosi indijonų pasikėlimo
Muskagzk, I. T. šitų aplinki

nių urėdninkus apėmė baimė, jie 
laukia pasikėlimo, indijonų pieti
nėj Teritorijos dalyj. Mat išsių
sti agentai susekė, kad daugybė 
indijonų Keetowuks giminės susi
rinko kalnuose ir jie nenori balt- 
veidžiams pasakyti mierių 
sirinkimo.

ųją žirnių 7.50

Ateiviai nemokanti skaityti pri
gimtoj kalbqj.

Per New Yorko portą pereituose 
metuose atkako 857406 ateiviai, iš 
to skaitliaus nemokančių rašyti ir 
skaityti nė prigimtoj kalboj buvo 
185667. Daugiausiai nemokančių 
skaityti ateivių buvo iš pietinės 
Europos ir iš Maskolijos. Terp 
ateivių iš pietinės Italijos nemo
kančių skaityti buvo 48, terp skan
dinavų tik 1%, terp rusinu 49%, 
terp bulgarų 45%, terp lenkų 32, 
terp lietuvių 47%, terp maskoliš
kų žydų 26%, terp maska^^^^Į

I>el atokoN pinigu nuaiazove.

St. Louis, Mo. Namuose savo 
sužieduotinės nusišovė čia 22 metų 
Frank Schmidt. Jis mat norėjo 
apsivesti, bet neturėjo pinigų ant 
išmaitinimo šeimynos.

Kxplio*|JOM.
Fostkr, Ia. CianykšČiose kas

tynėse atsitiko dujų expliozija, ku
rios du draugai darbininkai likosi 
užmušti, oloj juos rado negyvus, 
apsikabinusius už kaklo.

Mahanoy City, Pa. Maple Hill 
anglių kastynėse, besikeliant dar
bininkams, ant kėlimosi prietaisos 
expliodavo parakas. Expliozijos 
Šeši darbininkai likosi į šmotus 
draskyti. Terp užmuštų yra: 
nes ir Junis, rodosi, lietuviai.

Wist Liberty, Pa. Gazo 
pliozijos Magelio namų kelnorėj 
dvi ypatos likosi ant vietos užmuš
tos. o šešios sunkiai sužeistos.

Prigavluga kompanija.
Pietiniuose Suvienytų Valstijų 

štetuose atsirado prigavėjai, neva 
agentai, Argentinos, rando sutver
tos kolionizacijos kompanijos. 
Agentai kalbina žmonis keliauti į 
Argentiną, siūlo žemės plotus po 
50—200c. už akrą ir žada paliuosa- 
vimą nuo visokių mokesčių per 10 
metų. Tuom tarpu, ant užklausi
mo Amerikos konsuliaus Buenos 
Ayrese, Argentinos randas atsakė, 
jog tokios kompanijos Argentinoj 
nėra, todėl ir tie agentai yra tai 
paprasti prigavėjai.

Del ualczio negalėjo pigiai ke
liauti.

Crookston, Iowa. Pačėdus čia 
gyvenantis vyriškis norėjo pigiai 
savo pačią išsiųsti į Buford, N. D. 
įkišo jis ją į medinę skrynią ir at
gabeno ant geležinkelio, norėda
mas persiųsti kaipo tavorą. Reika
lingus pinigus geįe^MtaMgm^

Ualaral.
Niw York. Sudegė Čia namai 

pn. 546 ant Broadway, kuriuose 
tilpo japoniška krautuvė Morimud- 
ro, skrybėlių krautuvė Brauno ir 
drabužių pardavinyčia Finkelstei- 
no. Blėdį gaisro padarytą paduo
da ant $250000.

gaisras, kuris 
namų bliokus. 
rytą skaito ant 300000 dol.

San Antonio, Tix. Sudegė 
čia Wolfoono pardavinyčios. Blė
dį gaisro padarytą skaito ant $350- 
000.

Baltimorz, M L). Sudegė čia 
krautuvės „New York Clothing 
House.” Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 100000 dol.

Louisvillb, Ky. Sudegė čia 
krautuvės Goddard Storage Ware- 
house. Blėdį ugnies padarytą 
skaito ant 250000 dol.

Couna, Oh. Netoli nuo čia, 
^l^įarma^ngeno. Ūg

, 5 Pittsburg, Pa. Pasibaigė 
Štraikai darbininkų dirbančių prie 
triobų statymo. Darbininkai iš
kovojo 8 valandų darbo dieną. 
Apie algas darbininkų nuspręs tam 
tikslui sutvertas santaikos sūdąs. 
Visi štraikavę bus atgal priimti 
prie darbo.

5 Scottdalz, Pa. Pereitą san- 
vaitę uždegė šitame apskrityj 1500 
kokso pečių. Ateinančią sanvai- 
tę nestovės be darbo daugiau kaip 
5000 pečių visame apskrityj; iki 
1 d. kovo dirbs daugiau pečių negu 
kada nors.

1 Chicago, III. Vežimų fa
brikantai pranešė darbininkams, 
kad grįžtų prie darbo už senas al
gas, kitaip ŠtraikuojanČių vietoj 
bus priimti kiti; darbininkai 
kalauja didesnių algų.

* Fayzttevillb, W. Va. 20savi- 
ninkų anglių kastynių New River 
apskrityj nutarė ant šių metų ne
mažinti darbininkų algų. Tokiu 
budu šitame apskrityj štraiko nėra 
ką bijotiesi.

* Chicago, III. 2000 maši
nų dirbėjų rengiasi Štraiką pakel
ti, kadangi jiems nori sumažinti 
algas.

ČianykŠčios galvijų pjovinyČios 
apreiškė darbininkams, jog nuo 1 
d. vasario numažina darbininkų 
algas ant 5—10%. Nežinia dar, 
ar darbininkai ant to sutiks.

* Springpikud, III. Užside
gė Taylorville anglių kastynės. 
Jeigu ugnies nepasiseks greitai 
užgesinti, 300 darbininkų neteks 
darbo.
5 St. Louis. Čianyksčiai vežėjai 

išlošė Štraiką, kadangi didžiausi 
karietų savininkai priėmė jau dar
bininkų reikalavimus, o mažesnie- 
jie turi tą patį daryti.

* Nrw York. Penkios mame
lių dirbtuvės sutiko ant darbinin
kų reikalavimų ir padarė 
naujus kontraktus.

* Mznominkk, Mich. 
dirbtuvės Wisconsine ir 
nėj dalyj Michigano 
ti. Dirbtuvės 
tris mėnesius.

5 Chicaoo, 
varstotų Lake
pakėlė štraiką, kadangi jiems su
mažino algas ant 10%.

5 South Chicago. Uždarė da
lį plieninių blėtų dirbimo Illinois 
Steel Co dirbtuvėse ir per tai 800 
darbininkų atsirado be darbo.

doras ir išmintingas Waterburio { 
zokoninkas Saurusaitis. Mat ko
kio nedoro ginklo jie griebiasi ant 
pergalėjimo sau nepritariančių! 
Ant keliolikos lietuviškų kunigų, 
turime Amerikoj gerai žinomus 6 
denuncijantus; gal yra ir daugiau 
tokių ananasų.

Jie skundžia valdžioms, buk jų 
negarbinantij yra anarchistai, ne
paiso, kad savo denuncijacijoms 
apšmeižia savo vientančius, savo 
brolius ir tai melagingai. Argi 
tai doras darbas? Terp lietuvių 
gal būt negarbinanti, net priešinin
kai kunigų, gal būt netikinti, bet 
anarchistų, besirengiančių užmušti 
valdonus, popiežių, norinčius su 
dinamitu griauti bažnyčias nėra, o 
vienog tūli kunigai drįsta val
džioms už tokius perstatyti savo 
asabiškus priešininkus. Nežinia, 
nė ką mislyti apie tokius doros 
myniotojus. Teip darančius pa
prastai žmonės vadina pašlemė
kais arba |udoŠiais, nors jie tankiai 
daro, nesuprasdami gerai savo dar
bo.

Kalbėtojai peikė tokius judošiš- 
kus kunigų darbus, kalbino nepra
leisti to, liet kelti protestus prieš Kaip ten vienog nebūtų, tą būdą 
neteisingus lietuvių apšmeižimus; 1 garbinimo Dievo negalima už gerą 
išrodinėjo visą biaurumą tokių ' ir dorą laikyti; matyt vienog, kad 
darbų. Jeigįi mes praleisime, ku- i doros mokintojams apie pakėlimą 
nigai dar drąsiau ant mus jodinės. į doros nelabai nė rupi.

Apart kalbų buvo ir dekliamaci- 
jos: Zigmantė Žičkauskiutė dek- 
liamavo eiles: „Vėjas ūžia, Šniokš
čia”; Magdė Kilinskiutė — eiles 

[„Kas buvo darželyj senovėj.”
Abelnai imant, prakalbos ir de- 

, kliamacijos susirinkusiems patiko, 
ką jie rodė delnų plojimais. Ant 
to susirinkimo prie Susivienyjimo 
kuopos prisirašė 10 naujų sąnarių.

S. J.

čių akyse, žemina visų lietuvių 
vardą.

Ant pakėlimo lietuvių, ant iš
traukimo jų iš saliunų, čianykštė 
Susivienyjimo kuopa nutarė pa
rengti kas nedėldienį diskusijas 
apie visokius mus apeinančius 
klausymus; ant diskusijų užkvie- 
čia lygiai vyrus kaip moteris ir 
merginas.

ČianykŠtis kunigas pradėjo savo 
paklusnias aveles raginti lankyti 
fairus, bet kad didelio prilankumo 
nerado, tai sumisiijo dovanoms 
privilioti daugiau pritarėjų; gal 
daugiau surinks aukų ant Dievo 
garbės (Dievas nuo žmonių ne pi
nigų reikalauja, bet geros širdies, 
meilės, ypač gi kad žmonės viens 
kitą mylėtų, o to musų kunigai 
žmonių nemokina, bet juos apšrnei- 
žinėja ir piudo terp savęs. Rd.): 
jis pasiūlė dovanas tiems, kurie su
rinks daugiau pinigų ant Dievo 
namų. Dabar čia net maži vaikai 
bėgioja po lietuvių stubas ir mal
dauja aukų, kad nuo musų dūšių 
piemens gautų dovaną. Pamaty
sime, ar tas būdas pakėlimo Dievo 
garbės daug naudos atgabęs.

Iš Westvillės, III.
17 d. sausio Šių metų atsibuvo 

krikštynos Antano Bastio dukters 
Katrynos, ant kurių susirinko dik- 
tas lietuvių būrelis. Besilinksmin
dami, jie užsimanė pažymėti tą 
dieną, sudedami, kiek 
tautiškų reikalų, ypač 
musų kankintinių, už 
sti tėvynės brolius,

TbI D6gr&ŽU. valdžių ištremtų į Šaltus Siberijos
Didysis anglekasių Štraikas ilgai tirus ir ant naudos besimokinan- 

pasiliki ir lietuvių atmintyj ir tai čios jaunuomenės; prijausdami 
tiems musų broliams, sudėjome 
$4.30 (aukautojų vardai ir jų au
kos pagarsintos ant paskutinio 
puslap. Rd.) Pinigus tuos Šiteip 
padaliname: $2.00 ant naudos kan
kintinių; $2.00 ant besimokinan
čios jaunuomenės „Aušros” Dr-tės 
fondan ir 30 c. Višteliui.

J. Uždarinis.

dėl dviejų priežasčių. Lietuviai 
kalnakasiai, kuriems reikėjo Štrai- 
kuoti, nemažai vargo kentė, kiti gi 
iš tikros širdies norėjo vargstan
čius brolius sušelpt, bet ant ne
laimės, paŠelpa lietuvių sudėta 
darbininkams pateko į rankas ypa
tų . nepaisančių ant doros ir teisy
bės. Tie neteisingi tarpininkai, 
nuskriaudę savo sandraugus ir bro
lius, yra tai žinomi Shenandoahrio 
muzikantai, ant kurių rankų, ant 
sušelpimo vargstančių darbininkų lietuviai kruta, nemiega jie ir pas 
lietuviška visuomenė sudėjo apie mus.
1500 dftl-—bet iie tuos pinigus »n. I

Imperfect in original

gu p. D. aukavo savo spėkas prie 
rengimo parodos, tai tą patį dari 
juk ir Amerikos lietuviai aukaudam 
pinigus ant parengimo parodos.

Matant, kaip mes skirstome atli
kusius pinigus, iŠtikro gali pasiro
dyti, kad mes nesuprantame svar
bumo musų reikalų, mes skiriame 
visuomenės aukas ant to, ant ko 
visuomenės aukos nereikalauja
mos. Pagal musų nuomonę: Tė
vynės Mylėtojų Dr-tė turi pusėtiną 
sąnarių skaitlių, kurie mo
ka mokestį; turi ir diktai išleistų 
knygų neišdalintų. Kankintiniai 
teiposgi turi diktai jiems prijau
čiančių, per tai ir kankintinių iždas 
didinasi labiau, negu koks nors ki
tas. Nemažiau svarbus yra Šelpi
mas moksląeivių, o vienog „Auš
ros Dr-tės” fondas negali pasigir
ti nė tokiais pinigais, kokius turi 
„Motinėlė”. Taigi, matyt, lietu
viška visuomenė neremia teip 
moksląeivių, kaip remia kitus už
manymus ir reikalus, o vienog šel
pimas besimokinančių turėtų būti 
svarbiausia musų pareiga, kadangi 
be mokytų vadovų sunku mums 
bus pasikelti, negalima pastumti 
musų tautišką vežimą ant tvirtes
nio kelio.

Juk žiūrint ant dabartinio musų 
gyvenimo matome, kad musų tau
tišką judėjimą pagimdė apšviesti 
vyrai, jie pabudino iš miego musų 
brolius, prikėlė miegančią jų dva
sią. Ir šiądien dar vieni darbuo
jasi ant musų visų labo, kiti, dir
bę su pasišventimu, pats laimės 
neradę ir jos nejieSkoję, nuėjo 
jau į geresnį, ramesnį svietą: eilės 
budintojų nesididina, kaip pridera, 
reikia mums todėl pasirūpinti apie 
padidinimą, sustiprinimą eilių mu
sų ateinančių budintojų, tautiškų 
darbininkų per šelpimą besimoki
nančios jaunuomenės. Iš musų 
sušelptų, jeigu ir ne visi atsimo
kės visuomenei, tai visgi netruks 
atsimokančių savo tautai už šelpi
mą besimokinant. -

Baltimoriečiai todėl atsišaukia į 
visuomenę ir parodos komitetą, iš 
dalies pritardami užmanymui kun. 
Žilinsko. Mes užmanome, kad 
atlikę nuo parodos pinigai butų 
sekančiai padalinti: % paskiriem 
„Motinėlei”, o Yk „Aušros Dr- 
-tei”. Ant parodos juk dėjo pini
gus lygiai „Motinėlės”, kaip ir 
„Aušros Dr-tės” šalininkai; prie 
dalinimo vienog mes nematome 
reikalo žiūrėti, kas ir kiek pinigų 
sudėjo, bet vien ant to, kas mums 
šiądien yra reikalingiausiu.

t



kalboe verte D.

tokia piramida — tai vi* tiek, ką ir senobi
niai akmens kapai — tik nesulyginant dides
ni. Didelės piramides užsiliko iki musų die
nų; beveik visos jos riogso netoli senobinio 
sostapilio Nilo pa upė j. Didžiausia
piramida turi 70 sieksnių augščio. Ji su
krauta beveik iš pustrečio milijono didelių 
nulygintų akmenų. Caras turėjo suvaryt 
nesuskaitomą daugybę darbinįkų pastatyt 
tokiems kapams: keliamųjų mašinų nebuvo, 
visą darbą su rankomis atlikdavo, ir žmonės 
vilkdavo, arba nešiodavo aut savo pečių vi
sokias naštas.

Viešpatystė. Caro valdžios klausė daug 
žmonių ir šalių, t. y. jam priklausė vieSpaty- 
iii. Vadas, laukinių žmonių išrinktas, gali 
būt vadu kelių tūkstančių žmonių. Pas 
Egipto carą galėjo būt keletas milijonų val
domųjų. Egipto arba Assirijos viešpatystė 
buvo tokio didumo kaip dabartinė Francu- 
zija ar Vokietija. Į visokias viešpatystės da
lis caras atsiųsdavo savo gubernatorius ir ki
tus tarnus priveizdėt tvarkai, rinkt kareivius 
ir duokles.

Dangaus dievaičiai. Mažai primatęs, 
laukinis žmogus mano, buk jo gyvenimas, 
jo laimė ar nelaimė priguli nuo aplinkinių 
daigtų; jis mato didelius akmenis, senus me
džius, versmes iš žemės plaukiančias, uavat- 
nius gyvulius ir mano, buk tai dvasios, die
vai. Egiptiečiai ir babilioniečiai, kurie bu
vo toki turtingi ir sumanus savo darbuose, 
teip toli važinėjo ir teip daug matė, pradėjo 
kitaip manyt apie dievus. Pas dievus esan
ti didelė viešpatystė, manė jie, nuo jų prigu
linti laimė žmonių, tvarka ant žemės: pertai 
jie esą augščian žemės ir valdą iš viršaus. 
Babilioniečiai manė, buk dievai užgimę buvę 
ant žemės ir dangun persikėlę.

Kiekvienas, kas nori laiku pasėt ir nu- 
piaut, pasodint medžius ir nuimt vaisius, 
nukirpt avis, kas nori šiltame ir bevejame 
laike važiuot su pirkiniais, javais, žiuri į 
dangaus ženklus; saulė ir mėnuo lygiai gra- 
žiaiužteka ir nusileidžia, jie riogs^ tai augš- 
tai,*tai žemai nuo žemės; mėnuo maino dar ir 
savo pavidalą: kartais išnyksta, kad pasiro
dyti vėl iš kitos pusės saulės. Visus tokius 
atsitikimus ir jų laiką galima atmint. Pagal 
judėjimą ir padėjimą ant dangaus saulės ir 
mėnesio, žmonės išmoko sutvarkyt savo dar
bus ir skaityt laiką.

Bet žmonės pradėjo ir-gi tikėt, neva sau
lė ir mėnuo, kurie nurodo laiką darbams ant 
žemės, turi galybę ant tokios tvarkos: tikėjo, 
buk nuo jų prigulinti netiktai atmaina žiemos 
ir vasaros,augalų žydėjimas irnuvytimas, bet 
ir visa žmogaus laimė. Pradėjo laikyt saulę 
ir mėnes| už dievus, daug galingesnius neg 
smulkiosios dvasios, esančios akmenyse ir 
skrajojančios ant žemės. Babilioniečiai 
pftvądino saule Baaįiu, t. y. viešpačiu. Pas
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dina planetomis. Tiesiog akimis tik pen
kios jų matyt (Merkurius, Venus (aušrinė), 
Mara, Jupiter, Saturnus — tai jų lotyniški 
vardai). Tas planetas jie skaitė ir-gi galiu 
gals dievais. Saulei, mėnesiui ir 5 plane
toms buvo padvėstos dienos kiekvieno bertai- 
nio mėnesio. Tokiu budu pasidarė sąvaitės 
iš 7 dienų. Babilioniečių sąvaitės vėliau pa
teko visokioms Europos tautoms, pas neku
ria* gi užsiliko net senobiniai dienų vardai 
nuo anų šviečiančiųjų kūnų (geriausia frau- 
cusiškoj ir angliškoj kalboj; pradedant nuo 
pagedėlio, eina: diena mėnesio, Marso, Mer- 
kurijo, Jupiterio, Veneros, Saturno ir sau
lės).

Iš visokių atsitikimų ant dangaus - užte
mimams ypač stebisi žmogus. Jeigu ant gied
ro dangaus, tartum, su juoda plėve užsideng
davo šviesus dievo veidas, žmonės tvirtai ti
kėjo, buk atsitikus kasnors baisaus ar svar
baus. Babilioniečiai stengė-i užtėmyt tuos 
laikus, kokiuot-e atsikartoja saulės ir mėne
sio užtemimai, ir išmoko iš augšto išsakyt 
apie tai. Jie nuo akies kuo lygiausiai nu- 
saiki no matomą dangų; jie suskaitė, kad sau
lė ant savo kelio, nuo užtekėjimo lyg nusilei
dimo, t. y. ant dangaus pusračio, savo ap
skričio skersinių tilpsta 180 kartų (3x60). 
Paprastai jie pradėjo ratą dalyt į 360 dalių, 
(2x180 arba 6x60). Skaitlius 60 pas juos buvo 
pamatu skaitiiavimo, kaip pas mus 100. Va
landą skyrė į 60 minutų, minėtą į 60 sekun
dų. Toksai skirstymas rato ir valandos ir 
po šiai dienai visų priimtas.

Babilioniečių įskaitymai buvo toki; bet 
jie skaitė matomą už tikrai ėsantį: dangų — 
tartum, už kietą apvožtą ant žemės bliudą; 
saulė, jie manė, kasdien iš tikrųjų riedanti 
per visą dangų, o nakty praeinanti po žeme; 
visi šviečiantiejie kūnai besisuką apie žemę, 
kuri riogsanti nejudanti viduryj pasaulės.

Žynavimai pagal dangiškus atsitiki
mus. Kunįgai. Babilioniečiai tikėjo, buk 
dangus— tai didi atverta knyga, kur galima 
perskaityt viską, kas yra ir kas bus ant že
mės. Pasirodymas vienos planetos reiškia 
užderėjimą javų, kitos — užpuolimą priešų. 
Mėnuo,užlindęs už debesių,šviesios aušros — 
visatai ženklai, po kurių būtinai eina laimė 
ar nelaimė. Caro karių laimė priguli nuo 
to, ką spręs žvaigždės. Kiekvieno žmogaus 
laimė iš augšto nuspręsta ant dangaus: gim
stant, p vi., caro sunui, prisižiurinėdavo pa
dėjimui žvaigždžių ir pranašaudavo apie jo 
gyvenimą. Babilioniški žyniai kasnakt lai
piodavo ant augštų dievų bokštų, prisižiuri- 
nėdavo, užrašinėdavo ir žynaudavo.

Bet žynavimai ir pranašavimai tai pai
nus ir klastingas darbas; tai jau visas mok
slas; kad galima butų jį išmokt, reikia daug 
mokytis. Žmonės tikėjo, buk reikalinga ir 
ypatinga malonė dievų, kurie nebetkam pa
rodą savo slaptas. Kunįgai, t y. vyrai, prie 
dievų besikreipę, seniau buvo žadėtojais ir 
žyniais; dabar jie tapo mokslinčiais. Jiems 
reikėjo kitaip gyvent: dvasintis prieš žyna- 
vimą. paprastai nevalgyt „nevalaus” valgio,

Isz visur.

LIETUVA

II Anglijoj amerikonas Whitaker 
parengė daug ant prigavystės pa
remtų bankų. Jam tarnavo laik
raščiai ir augšti urėdninkai, todėl 
ir daug žmonių prigavo pardavinė
damas neturinčias vertės akcijas 
banko. Kads kreditas išsisėmė, 
pabėgo jis į Ameriką, bet ant rei
kalavimo prigautų žmonių Whita- 
ker amerikaniŠkų valdžių likosi 
sugrąžintas į Angliją ir pateko po 
sudu. Sūdąs rado jį kaltu ir nu
sprendė ant kalėjimo. VVhitaker 
sėdėti nepanorėjo, todėl nusinuo- 
dino, pirma vienog sudegino visus 
raštus. Dabar todėl negalima su
sekti nė jo padėtojų, o kaip žmo
nės sako, terp tokių buvo net tūli 
ministeriai ir karaliaus giminės. 
Prigavėjas Whitaker gana tankiai 
svečiavosi ir pas dabartinį Anglijos 
karalių, kada tas buvo dar sosto 
įpėdiniu ir nuolatai reikalavo pini- 
KM-

II Dėl įvedimo naujų varinių pi
nigų, mieste Tanger, Morokko 
viešpatystėj, užgimė maištai. Mi
nios maurų užpuolė ant dovanotų 
sultano svetimtaučiams kriščioniš- 
kų kapinių. Sudegino kapinių 
vartus ir paminklus ant kapų, iš
kasė kunus ir nukapojo jiems gal
vas ir jas, užsimovę ant lazdų, ne
šiojo po miestą. Paskui bandė įsi
veržti į žydišką miesto dalį, bet 
žydai, užsidarė vartus ir neįsileido; 
užpuolikai išplėšė ir išgriovė ke
lias žydų pardavinyčias Guber
natorius bandė maištininkus vai
kyti, bet jie privertė jį pasislėpti 
savo rūme. Ant galo valdžioms 
pasisekė perkalbėti maištininkus; 
pažadėjo jiems panaikinti nemyli
mus gyventojų pinigus.

II Imant visą musų žemės pavir
šių, aat jo gyvena daugiau vyriškių 
negu moterų: ant 1000 moterų iš
puola 1015 vyriškių. Vakarinė) 
Europoj vienog daugiau yra motė- 
rų negu vyriškių, daugiausiai mo
terų yra Anglijoj: čia ant 1000 vy
riškių išpuola 1067 moterys, Vo
kietijoj 1032, Maskolijoj 1025, 
Prancūzijoj 1022, Austrijoj 1022. 
Daugiausiai vyriškių yra Australi
joj: čia ant 1000 moterų išpuola 
1143 vyriškiai, Suvienytose Val
stijose šiaurinės Amerikos 1047, 
Azijoj 1043, Pietrytinėj Europoj 
1048, Afrikoj 1088. Mažiausia 
moterų yra Tibete: čia ant šimto 
gyventojų išpuola 70 vyriškių, o

II Augščiausias Vokietijos sūdąs 
Leipcige nusprendė, kad tik baigę 
Ann Arbor universitetą, Michigane, 
amerikoniški daktarai gali Vokieti
joj praktikuoti; baigę kitus Ameri 
kos universitetus Vokietijoj prak
tikuoti negali, dipliotnai kitų Ame
rikos universitetų neturi nė jokios 
vertės Vokietijoj.

II Londono laikraštis ,,Central 
News” paduoda, buk Išpanijos ka
raliaus rūme, mieste Madride, pri
imant karaliui atėjusius su reika
lais, policija po rūmo vartais už
tiko padėtą pragarišką mašiną, 
kurios explioxija butų galėjusi vi
są rūmą išmesti į padanges, jeigu 
jos nebūtų prašalinę.

II Mieste Cienfuegas, ant Ku
bos, laike rinkimų terp priešingų 
politiškų partijų užgimė muštynės, 
kuriose vienas vyriškis likosi už
muštas, o daug tapo sužeistų. Mat 
amerikonų išliuosuota Kuba nuo 
išliuosuotojų perima ir jų peiktinus 
papročius.

II Norvegijos valdžios nutarė 
ant visokių urėdų priimti moteris, 
jeigu jos galės savo pareigas at
likti; moterys negali užimti vien 
vietų: kunigų, policijantų, konsu- 
lių ir kareivių. Kiti visi urėdai 
moterims atidaryti ant lygių su vy
riškiais tiesų.

ii Turkijos randas pranešė sveti
mų kraštų pasiuntiniams, jog mace- 
domŠki pasikėlėliai paskyrė dideles 
dovanas tiems, kurie užmuš atsiųs
tus ant įvedimo Macedonijoj Au
strijos ir Maskolijos užmanytų re
formų svetimų kraštų oficierus.

Mieste Mamllėj, jenerolas Me- 
ritt privertė miesto bankienus pri
imti meksikoniŠkus doliarus, o ka
reiviai su revolveriais privertė ban
kus už tuos dolianus užmokėti 
auksu. Gražiai mat elgiasi Ame
rikos jenerolai.

II Netoli VarŠavos, kaime Babi- 
ce, laike dievmaldystos žydiškoj 
sinagogoj įgriuvo grindys ir susi
rinkę žydai supuolė į gilią kelno- 
rę. Prie to daug žydų likosi la
bai sunkiai sužeistų, o 30 ypatų 
nuo sužeidimų pasimirė.

II Ant Filipinų salų likosi suareš 
tuotas inspektorius konstabelių 
Georg Hermano, amerikoniškas 
oficieras, kadangi mat jis pasisavi
no <i .i 111- r a n d ‘Vhp i n v'’

II Suvisu sudegė turintis 8000 
gyventojų Norvegijos portinis 
miestas Aarlesund. Blėdį gaisro 
padarytą skaito ant 4.000.000 dol. 
Sudegė ir keli žmonės.

II Angliškos bažnyčios vyskupas 
Grafton atsišaukė į maskolišką sta- 
čiatikišką sinodą, užmanydamas 
susijungti staČiatikystei su angliš
ka bąžnyčja.

II Netoli Rudolf Lake, Rytinėj 
Afrikoj, čiabuviai Tartshana gimi
nės išskerdė angliškų tirinėtojų ex 
pediciją; užmušė ir daug baltvei- 
džių.

II Maskoliškas caras atsiliepė 
prie vidaus ministerio, nurodydams 
ant didesnes dalies valsčių virši
ninkų ir mokintojų Tvero gub., 
kurie yra priešingi rando siekiams.

|| Viršutinėj Silezijoj, netoli 
Dombrovijs, kastynėse užgriuvo 
30 darbininkų. Iki šiol ištraukė 9 
negyvėlius. Ar oloj yra dar gyvi, 
nežinia.

sime, manę gal apskųsti dar augš- 
čiau. Al kad toki velniai iŠ pra
garo neišeitų, kur savo brolį skun
džia.......... Kad jo liežuvis nukir
mytų!.......... Pagonis!.... Kaip-
norint reikia atsikratyti nuo to šni
po....

Išsiklausęs vardą, pravardę ir 
kur gyvena Paikys, atleido žanda-

Paskui viršininkas nė naktį nebė
gai užmigti, teip jam rupi tas šni
pas. Susitikęs su tuo dvarponiu, 
prie kurio tarnauja Paikys, išsišne
kėjęs, ėmė nuoširdžiai prašyti:

— Tamišta, gal turi įtekmę ant 
savo žmonių: įkalbėk tokiems ju- 
došiams, kad valdytų liežuvį. Pa
rodyk, kaip tai negražu prieš žmo
nes, o nuodėmė prieš Dievą teip 
biauriai išdavinėti viens kitą. Pa
rodyk, koks tai baisus žmogus yra 
šnipas, nevertas nė žmogaus var
do..........nebent tik velniu vadin
ti.... Kad bent žmoniškai skų
stų. . .. dabar tokiais biauriais žo
džiais, kur nė knygų negali tepti, 
nė bylas užvesti, niekaip negali į- 
veikti.... pocielovat.. .. kuda?

Griežlė.

Vietines Žinios.

II Ant Fidji salų siautė baisios 
vėtros, kurios daug blėdies pridir
bo. Laike tų vėtrų pražuvo ir 
daug žmonių. Fidji salos yra Oce- 
anijoj; jos priguli Anglijai.

II Paryžiuj, kavmyčioj Kotelio 
de France atsitiko gazo expliozija, 
kurios 6 ypatos likosi užmuštos, o 
14 tapo sužeistų.

II Ant važiuojančio Lomžos gu
bernatoriaus Korfo nesugautas vy
riškis paleido trįs Šuvius, bet ne
pataikė.

II Mieste Dijon, Prancūzijoj, 
nusišovė Arnold Comtesse, sūnūs 
Šveicarijos prezidento.

Korėjoj gyvena 10000 katali-

Neįveikiama byla.
Jonas Paikys, tarnaudamas ka- 

riumenėje, maskolių dvasios prisi
gėrė iki pat snapo. Parėjęs na
mon, nebemokėjo nė kalbėti savo
tiškai, bet vis maskoliškus žodžius 
maišė; o keikti maskoliškai, — 
kaip ropę graužė.

Vieną sykį tame dvare, kur tar
navo Paikys, susirinkusi Šeimyna 
šildėsi, vyrai rūkė pypkes. Paikys, 
įėjęs, ėmė mykoliškai keikti.

■■tako liūs?— juok-

Nauji iszradimai
I Peterburgo mokslo akademi

joj, profesorius Tarchanov laikė 
pranešimą apie bandymus darytus 
iki šiol su radium. Kaip Tarcha
nov tvirtina, su pagelba radiaus 
spindulių ištikro galima bus pri
versti moteris gimdyti tokios lyties 
vaikusj kokių kas panorės. Radi
aus spinduliai naikina padūkimą ir 
kitokias limpančias ligas. Radius 
turės panaikinti ir dabartinį karių 
vedimo būdą, kadangi su jo pagel
ba ištolo galima bus uždegti para
ką požeminėse krautuvėse, 
tvirtynčse ir ant kariškų laivų. 
Reikia vien surasti ant žemės ra
diaus daugiau ir išmokti jį iš kitų 
kūnų ištraukti. Dabar ant viso 
žemės paviršiaus mokslinčiai turi 
vos 2 gramu radiaus, o tame Pran
cūzijoj yra 1 gramas, o kitas iš.- 
puola ant viso likusio žemės pavir
šiaus. Vienas gramas radiaus 
kaštuoja Šiądien daugiau negu pu
sę milijono frankų, bet ir už dešim
tį kartų didesnę prekę negalima jo 
gauti daugiau, kadangi nieks netu
ri.

t Laikradžių dirbėjas Spaeth, 
mieste Steinmauern, Bavarijoj, 
padirbo laikrodį, kuris rodo ne tik 
sekundas, minutas, valandas, die-

— Dirbtuvėse Illinois Steel Co. 
South Chicago nuo šiądien priĮta- 
deda mokėjimas darbininkams ma
žesnių ant* 10—20% algų. Uąjja 
užprotestavo prieš tokį algų numa
žinimą. Darbininkai plieninių ap
kaustymų dalies atsisaką dirbti už 
mažesnes algas, todėl ta dirbtuvių 
dalis likosi uždaryta. Gal prie 
štraiko pristos ir kitų dalių darbi
ninkai, kadangi visi nepasiganėdi- 
na sumažintoms algoms.

— Už gaisrą Iroųuois teatre ko
ronerio sūdąs rado kaltu miesto 
majorą ir kelis kitus miesto urėd- 
ninkus. Sudžia vienog apskųstus 
išteisino. Taigi ištikro atsiranda 
klausymas, kas kaltas, jeigu teat
ruose nėra tvarkos, jeigu jie pasta
tyti negerai? Apart teatrų kom
panijų turi būt ir kiti kalti, ku
riems reikia tvarką mieste daboti.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 549 ypatos, kuriame tai 
skaitliuje buvo 307 vyriškiai, o 
242 moters. Vaikų iki 5 metų am
žiaus pasimirė 160, o senelių su- 
viršum 60 metų 126. Daugiausiai 
mirčių, nes 121, buvo nuo plaučių 
uždegimo, nuo džiovos 57. Už- 
muŠystų buvo 27, patžudvsčių 5.

— IŠ Chicagos teatrų likosi per
statymams atidaryti: Mc Vicker ir 
Auditorium; iki ateinančiai nedė
lios dienai bus atidarytas Illinois 
teatras. Dėl uždarymo teatrų ke
li tūkstančiai aktorių ir tarnų atsi
rado be uždarbio, kenčia didelį 
vargą.

— Ateinančios nedėlios dieną, 
8 vai. vakare, aptiekoj Daktaro 
GraiČuno atsibus susirinkimas 
„Aušros” Dr-tės, ant kurio už
prašomi visi pritarianti musų be
simokinančiai jaunuomenei. r

February.
Dėl Šio mėnesio yra geriausi ei- • 

garai rūkyti musų fabriko tam tik
rai išdirbti. Todėl, kas norite, 
galite apsisteliuoti ir iš kitų mie
stų, o mes tuojaus, kas reikalaus, 
tam prisiunčiame C. O. D., tiktai 
turite parašyti, kiek kas nori eiga-1’ 
rų ir kokios prekes. Adresas 
toks:

Charles Kazokas,
New Era Bldg., Chicago, I1L 

Telephone Ashland 5818.
522

Drangysczin Keiks

Imperfect in original



Lietuva

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalaadoriu,

ai Įsikrauti,,Lietuva" if užmokėsi 92 00 
už viso meto prenumerata isz virusus. 
,,Lietuva" yra didžiausias ir geriausias 
laikrautis visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk 12.00 su savo aiszkiu adresu 
o gausi „Lietuva" kas subata per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

i Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos" 
Įsileistojo, adresuodamas teip:

A. OLSZEWSKIS, 
924 33rd St. Station 00. Chicago, 111.

“AUSZROS” Dr-tes fondu, 
beediuokinancziai lietuvisskai 

jaunuomenei.
Surinku ant vestuvių pas V.Ur

boną, prisiusi*. per D. J. Puiszi, 
Ridgely. 111.........................................91/20

Surinkta ant baliaus „Sandaros
Dr-te* ’, Carfln, Scotland............... ....97

Surinku ant vestuvių Jono Ja-
nuszaucko, Braddock. Pa.................... 3,25

P. J. Eidymt, surinko, Jersey
City, N J....................... ,................* .4.25

J. S. Pruselaitis, Blufleld, W. Va... .25
•) Buvo 9201.21

Sykiu 9271.13 
Iszmoketa;

Stipendija V. M—ai..................... 925.00
Lieka 9246 13

Reikalaujame kriauosiu mokin
ėsiu visa kostumerisska darbe, kad bu
tu neeenesni kaip 25 tnetu ir ne pacituo
ti. Jeigu toki randasi tegul aUissaukta 
ant iemiaus padėto adreso, o gausite 
pilna informacija apie cnanykiites iaz- 
lygas. Neturinciism pinigu ant tlkie- 
to, mes prisiusime tikieta.

P. J. Kelley, Bluefleld, W. Va.
Reikalauju 500 mainieriu, ženotu ar

ba pavieniu dirbti in mainas Illinojaus, 
Indianos, Colorado, ir New Meksiko 
sztetus, geras uždarbis. Tepgi reikalauju 
100 įmonių ui darbininkus ant freitiniu 
laivu važiuoti isz New Yorko in Europa 
Atsiszaukit pas lietuvisika agenta.

J. Lucas, 
(Room6) 122 La Šalie st., Chicago, UI.

(2-19)

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygele, 

Pavesta Lietuvos Katalikiikai Jaunuomenei.
Knygeles -•<*• Puslsp.u ISO, stoi’s H eolu.

JVtiži traną, ereNeugie ir tmagiantia 
maltiaknygi nritit JfUios, mU-
parai ir taplitacijot Jritjott kalbott: loty
nistai ir lieturUtai. Turi virai rrikalingar 
mal.iat ir talenjoriiį trip taip ttidtU kny
ga. Balta plona grra popirra. čia yra jot 
paeritrUliai irprtUt:

*) Lietuvos No. 5 inejo klaida ant 33c. 
daugiau neng buvo.

No.1901.
Juodi, kieti, drūti au

dimo apdarai, iJrvdo kaip 
.kuriniai, gražų. iJ.pau.tl 
iJmarginimal. lapų k raitai 
raudoni. Prekė. ,..4Oo

Aukoti VISZTALIUI.
Surinkti per vestuves pas V.Ur

boną. prisiųsta per D. J. Puiszi, 
Ridgely, Iii...............................................25

Buvo 920.75
Sykiu 121.00

inAukos ant kasztu delegatui 
NyderlantUJa.

Surinkta per peštu ves pas V.Ur
boną, prisiųsta per D. J. Puiszi, 
Ridgely, III.......................................... 91 20

Surinkta aut baliaus „Sandaros
Dr-tes". Carfln, Scotland..............1.14

Buvo 957.72

No. 1902.
Juodi, kieti, drūti su- 

dlnio apdarai, iirvdo lyg 
akuriniai, gružų. 14.pau.ti 
Jmargimmai, auksuotas 
kryžinis ant tono. auksuo 
U lapų kraėtai. Prekė SOc

Sykiu 960.06

Aukos kank(utiniams.
Surinkta ant vestuvių p. V. Ur

bono, prisiųsta per D- J. Puiszi, 
Ringely, III ......................................... 91.20

Surinku ant baliaus „Sandaros 
Dr-tes", Carfln, Scotland............

Surinku ant vestuvių Jbno Ja- 
nuszausko, Braddock, Pa 
Jonas Januzzauckas.................  .50
Juozapas Žukauckas.................... 50
Jonas Peža......................................50
Jurgis Gevenas..............................50
Jurgis Paplauckas...................... 50
Jurgis Lopsza...............................50
Juze Kumpikaite.......................... 25
Izidorius Balczius ........................25
Franas Peža..............................91.00

No.1903.
Juodos francuziikoa 

skundės kieti Ilgu* apda
rai. auksiniai paraėal ant 
Jono ir nugaros, lapų kraj- 
tai bagotai raudonai auk
suoti. rundini kampai.

Prekė 91.00

.2,44

No.1904.
Juodo, francuziėkos ly

gto# skurelės. minkytai lė
ki mėti apdarai, kampai iė- 
margintl, auksiniai paraėal 
ant nugaros ir Jono, raudo
nai bagotai auksinti lapų 
kramtai, rundini kampai.

Prekė $1U 3

Frsnas J anuleviczi us .....
Mateuszas Gavlenas...........
Pijusias Frsnckevicze....
Kazimieras Leonavlcze ...
Marijona Leonavicziene ,.

Uį . Vite) 96.50

Mo.1905.
Baltos skurelės kieti 

drūti apdarai, gražus li- 
spausti ihnarginIntai, auk
suoti lapų kraAtai.

Prekė 3Oc

Skaitykite visa.
1 Naujas iszradimas. Gali turėti savo 

namuose garine pirkti, ta pirtis yra la
bai naudinga dėl žmogaus, ji Ina- 
naikina visokias ligas, vietos labai 
mažai užima, gali ja tuteti pasistatęs 
savo kambaryj. Preke.......... $10.00

2. Elektriszka maszinele, su kuria ga
li parodyti visokius paveikslus savo na
muose, kur gyveni. Preke........$5.00

3. Siuvama  kuria gali siūtimaszina.su
visokius siuvinius, gali nesziotis su sa
vim. Mes jas dabar parduodame labai 
pigiai kaipo sempelius ant iszmeginimo, 
liktai už...........................................$2.00

4. Burtininko masunuke, kuri pasa
ko žmogaus laime ar ne laime, pre
ke.......................................................  5Oc.

Paveikslas naujo Popiežiaus PIU8Z0 X.
miera 18x24 coliu.

Adresuokite teip:
G. J. l*upatink i & Co.

873 33rd st , Chicago, III.

Asz iszgvdau nuodugniai kraujo už- 
nuodvjipia, reumatu ma. užsenejusiaa 
paslaptįngas ligas ir ligas paeinanczias s 
nuo žaguno save ir iszdv kuino; gelttna į 
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvos, į 
skaudejima iki krutinę, sąnariu, nugaros 
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta plakimą 
szirdies, užvma aust se ir galvoje, dre- 
bejima kraujo, pamelinavusius jutakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple- ' 
mas ar runas ant bei dalies kūno, puvi- i 
ma ar skaudejima gerkleje, uzkietejima , 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun- I 
kurna kojose, mdubusias akis, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- j 
mo. negalejima miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skuros, ; 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi ; 
nuolat ai nuvargęs ir greitai paistantis. j 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi- 
nes ir nustoie# vilties, jeigu lytiszkos da
lys yra nusilpueje jog negali atsakanezei ! 
atlikti vvro pridervscziu ir netun vai- Į 
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu- į 
n tankiai szlapmtis diena ir naktyje, tai 
ateik ar raszvk pas mane o asz duosiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiszlaptnimas lovoje bemiegant yra I 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne- 
jieszko pagelbos tikėdami jog negalima 
iszsigy dvti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu iszgydyma trumpam laike. I

KNYGA VISOKIU LI6U DYKAI.
Ant pareikalavimo koznam nusiusiu 

dykai lietuviszka knyga apraszanczia vi
sas vyriszkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo ju apsisaugoti ir iszsigi dytu

n U n ne C 175 S. Clark St.. kerte 
Uli D. JI. KVJJ Monroe. Chkago. III.

Ofisas atidaryt*, kasdien nuo i Iki 4. Psnedeikv. 
Seredos. Petnyvuloa ir Su balos vakarais nuo S ŽO 
Iki *. Nedeltom nuo 10 iki 1.

TAI RODS NAUJIENA.
Juoms M. Sbroczkb lietu visikas agen

tas siuncaia pinigus in visas saalis svie
to, ir parduoda 
palauš ir teisingiajM^^^^^^^^^^H

Yra labai gražus pa- 
veikslas, ant kurio ma
tosi naujas popiežius 
teip kaip gyvas. Vi-: 
dūriniai rūbai balti, 
viršutiniai raudoni, o 
abroio dugnas tamsiai 
žalias. NeajisakyJai 
gražus paveikslas.

PREKE 50 centų.
Gaunamus ..Lietuvos” 
redakcijoj. Adresas: i

A. OLŠEVSKIH, | 
1124 33nlStr.,

Chicago, 111. |

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Savings Bank

EXCHflNGE BUILDING.

Union Stock Yards Chicago
KAPITOLAS Ir SURPLUS S2 83.000.00

VIR8Z1KINKAI:
S. R. Flyen. Prezidentas. J.A.Spoor, Vioo-PruMeaUs. T. J. Fitzgorald, Kasioriaus Asit

P.A.VaJontine, ii Armour A Ce. 
Nolson ■orrn, ii Nolson Morris 5 Co.

DIREKTORIAI:
Imti F.S*M. Ii Svrifl 9 Co.
James H.Asbby, ii U. S. Y arė A Transit Co.
Sam’l A.McCleaa k. Ji Contia. Packing Co. 
Arthur G.leoeard. ii U.L Yard ATraasitCo.

Fredorick S. Miastoa, Attomey. Levi B. Ooud. ii bo
S. R. Plyna, ii Natienai Live Stock Bank.

Šitabanka priima ant užkavojimo pmigu* nuo 91 00 iki didžiausiai sumai Ir 
už siidėtuo pinigu* moka.T procentą, via visi Btock Yardų darbininkai gali 
pasidėti savo pinigus tuojau*, kaip lik gauna algas, ir už |>adė t us gaus 3 procentą.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.‘
Guodoūnoma tautiškoms ir baž

nytinėms Draugystėms iszdirtsa:-

Kepure* Ir dėl Marsialku

ik. Arnotą*. Balmati

nvtmio* |>aredu*.

Norelim* gu.ylotino

darlea butu prideraneziai atliktas ir luom suazelpti u»o tautete, paareskite ji tikrai 
lietu w ai tuu,

T. ANDRUSZEWICZ čc CO.
115 W. DivUion 8L, Chicago, III.

NAUJĄ BUDĄ

Gydymo
PAMATUOTA ILGMETINE PRAKTIKA ANT LAUKO NAUJAUSIU LAIMĖJIMU MEDICINOJE. 

IR PATVIRTINTA TŪKSTANČIAIS ATSITIKIMU PAVEDA:

Profesorius

DrasE.C.Collins
140 West 34th ui.

NEW YORK.
N. Y.

Pirmsedis 
The Collins 
Nei York 
Medical 
Institute.
140 West 34th St. 
NEW YORK, N. Y.

Tūkstančiai Amerikos žmonių iiraiikia save dėkingumą iiam gaąarsėlutiam gydytojui už pasekmingą tigydymą nuo yvairiausią li
gą. Jei urgats vidurių kaUru, pilvo skaudėjimais, skilvio nevalumu, skaudėjimais vidurių po valgymui, prol. Collias jus ligydys.

Ar sergsti lirdies, inkstą arba kepiną ligomis? Vartokite prol. Collins gyduoles ir busite sveiki.
Ar sergi reumatizmu, kaulu ir sąnarią gėlimais? Kreipkitės pas prot Collins. o |is pataikys tuo jaus jūsų ligą praialiati.
Jei turite kosulį, dusui) ir kitokias plaučiu ligas, tai nogaiiuokite. kadangi nuo tokią ligą veikiai galite būt iigydyti.
Visose tiese ligose prol. dr. Collins yra viens ii geriausią specialistą New Yorko. Sekančios padėkavonės prot. Collins nuo iigy- 

dytą pacientų yra goriausiu paliudy|imu apie pasekmingumą to pagarsėjusio gydytojo gydymo.

Dauggalia Prof Dr. Collins:—
Metus kuone gydė mane kili I 

daktarai ir ne viena lai ju man ne- j 
pagelbėjo ir beveik buvau arti mir I 
ties, per tai ui tokia geradeJyste. I 
kokia garbinga, daktaras man su 
laike su savo datynmu. nMuriu 
žodžiu ant padekarujltno už iszgy t 
dyma mane, lai teip sunkios Ir J 
skausmingos ilgia. Meldžia tad i 
priimti nuo manės kuodaižiausia , 
padekavooe

Jokūbas ebonito.
&3 E-Maln st., South Bridge. Mass

Guod Tamista l’rvf Collins —
Labai man butu malonu, jeigu 

Tamista pr<>f tuos mano kelis žo- 
džitu teiktumeis! priimti prie y- 
ros sveikatos. Pranei u Tamlstai. 
jog esu visuzkai sveika po Tarnu- 
tos vaistu, nejaugiu jokio skaudė
jimo vlslszkai. valgumas mano ge
ras ir šteinai esmi rami. Tinusios 
gilia pažinti ir valstininkiazka 
mokslą sunkiose silpnybėse n- 
siesis mana pažystamiems drau
gams palyja.

bu augszta guodoue. 
Ona Abesrter
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Aug*zt*i Guod. T. prof. Oolllni;—
Su džiaugtmu apr*ėau Tamis 

1*1 naujiru*. b>-t n»rat,<lu tokiu 
ndžiu. idant gaU-t-ziau Tamutai , 
aiutekuvuti už Tann.toa pae*H« 
ir vaiates. kurte mane teip trumpu 
laiku palaike. Pirma nu.Hlarimu 
pa. Tuniui*.turėjau dautrelydak- į 
tarų, liet ne ien, man negelbėjo, j 
?rr tai alailiepiau prie iru.idotim, 

toitua ir jut mane in trumpa 
laika pataiaeu. Taigi rodyje k<a- 
nam. kun tik serga inkatu lig*, 
reumatizmu.ar vidurine liga, idant , 
kreiptųsi pas prol Collim’a. o tas 
tikrai pagelbėt

Ona Netnetz. 
tžlO Garden et„ Hobokea. X. J

Guod. Tamitta prof. Gollint.
Kaip Tamutai žinoma, jau dau

giau kaip du metai sirgau kraite
liu galvot, užimu antyte ir stipau 
girdėjimu, o daktarai, kurie mane 
gydė, pasakė, kad mano visa ner- 
yiazka šitiem* yra sunaikyt* Už
daviau daugely pinigu ant dakta
ru ir vaistu, bėt skausmai neaplei 
do. Suridaviau pat Guodouaa 
Profesorių, tuojau* po pirmu vais
tu nusikracziau ligos ir galiu lais
vai dirbtu per tai už Tamislos pa- 
titarnavima ir greita pagelba su
dedu tzirdinga padeksvon-

M a te u ties Zugezynakl. , 
Box 123. Bellefonte, Pa.

Šimtai tokių padėkavonės laiškų, kurių čia dėl stokos vietos negalime patalpinti, yra ant 
pamatymo kožnu laiku ofise.

Dėlto serganti nežudykite vilties, bet gydykitės! k negreičiausiai pas garsųjį specialistą prol. CelliM'ą • busite greičiausiai iigydy- 
dytais. Atminkite, kad m liga nėra juoką, o kas (tądien duosis lengvai iigydyti. rytoj gal jau sunkiam duosis gydyt Nelaukite tos bai
sios valandos, kada liga įsisenėjusi atims visas gyvybiikas pajiegas ir paguldys ant patalo skausmą.

Nekentokite. jeigu nereikalaujate, kadangi prot. Collins jus iigydys. Kas pirmiau! atsiiauks.— greičiaus bus išgydytas. Rąžykite 
iiądian. neatideiiokite iki rytojaus. Adresas;

The Professor Collins, New York Medical Institute, 140 Vest 34th St, Nei York, N. Y.

M. J. Damijonaitis,
3108 S. Halsted st. Chicago. III.

'j Jeigu reikalauji geru tavom 

; Ir ežezedyti pinigus, tai m-

dalius KATALIOGUS iv kat-

Imperfect iii original

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS.

Musu darbas yra musu geriausias apgar
sinimas.

2 Kriaucziai 2
Palionis ir Z*charewic*e,

855 33rd st.. Chicago. IU.

maszina.su
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