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Politiszkos žinios.
Karė Mas kol Įjos su Japo

nija.
Pereitų sanvaitę aut karės 

' lauko nieko svarbesnio neat
sitiko lygiai ant jūrių, kaip 
ir ant sausžemio. Nusiųsti 
iš Vladivostoko į Japonijos 
pakrantes maskoliški kariški 
laivai sugrįžo ar atgal į Vla
divostoku, ar kur kitur nu
plaukė; jie vieuog, besiarti
nant japoniškai lai vy nei, 
greitai prasišalino nuo Japo
nijos krantų, nieko ne nu
veikę. Kiti gi maskoliški ka
riški laivai yra Porte Arthu- 
«* apstoti janiškos laivy- pBtelb 
nes, jie negali iš porto išeiti. 
Portas Arthuro nuo jūrių 
blokuojamas japoniškos lai- 

, ; vynės, į ji ne gali nė su 
maisto produktais ateiti lai- 
vai, kadangi mat Japonija iri 
valgio produktus pagarsino 
ir karės kontrabandų, kokius

.f gali Japonija konfiskuoti; 
taigi ant savo kariumenės 
reikalų nupirktų Amerikoj 
mėsų Maskolija ne gali par- 
sigabendinti, kadangi jų 
atimtų japoniečiai. Valgio 
produktai per tai Porte Ar- 
thurojr Vladivostoke neišpa
sakytai pabrango. Maskoli- 

. ja protestuoja prieš pagar
sinimų valgio produktų už 

_ karės kontrabandų, bet Japo-
I nija ant protesto nepaiso,
■ kadangi jo nieks iš pašalinių
■ neparemia. • s į C
■ Japoniečiai jau ne kartų

ledu* ir 5000 maskoliškų ka
reivių buk prigėrė. Laikraš
tis ,,Narodni Listy’’ prilau
kus maskoliams, tai jis tyčia 
maskoliams vodingų žinių ne 
garsintų. Turbūt Jčia bus 
kiek teisybės. Maskoliškas 
randas to negarsius, kadangi 
už tokį atsitikimų žmonės 
mestų atsakymų ant rando, 
kurio ir be to didesnė Masko- 
lijos gyventojų dalis ne myli. 
Londono gi laikraščiai pagar
sino, buk ant to paties ežero 
600 maskoliškų kareivių, už
pulti smarkios darganos, nu
žudę kelių, sušalo. Kiek tei
sybės yra tose žiniose, neži
nia. Jeigu tas atsitiko, tai 

valdžios turi 
žinoti, tik to uegarsiua, I 

| nemalonų atsitikimų slepia 
nuo žmonių. Žinoma ir ran- 

idai savo žiniose tankiai tie- 
Įsiog meluoja. Dabar antai 
maskoliškas raudas garsina, 
buk mūšiuose ant jūrių mas
koliai paskandino trįs japo
niškus kariškus laivus; japo
niškas gi randas užtikrina, 
kad iki šiol nė vieno laivo 
nenužudė: likosi pagadyti du 
torpediniai laivai ir tai ne 
mūšyje, tik imant anglis nuo 
kito laivo laike vėtros; tie 
pagadyti laiveliai jau likosi 
pataisyti ir jie dalyvavo ant
rame užpuolime ant masko
liškos laivynės stovinčios Por
te Arthuro.
kad viena pusė meluoja, bet 
katra aplenkia teisybę? Jei
gu japoniečiai butų nužudę
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Metas XII

tų ant viso civilizuoto svieto. 
Visi rengia savo kariškas pa- 
jiegas, Anglija sušaukė po 
ginklu rezervos kari limenę 
ir mobilizuoja laivynės rezer
vas; tų pati daroPrancuzija ir 
Vokietija; sumobilizavo re
zervos kareivius net Švedija 
ir Išpanija. Prancūzija siun
čia daugiau kariškų laivų ir 
žemės kareivių j savo pietinės 
Azijos valdybas; gabena ka 
reivius ir į kitas svarbesnes 
savo valdybas, kad užgimus 
karei, Anglija negalėtų jų 
įveikti.

Išsiųsta į rytinę Azijų Bal
tiškų jūrių maskoliška kariš
ka laivyne, išbuvusi gana il
gai prigulinčiam Prancūzijai 
Afrikos porte Jibutil, dabar 
gavo prisakymų grįžti atgal. 
Matyt Maskolija mano, kad 
ta laivyne bus reikalinga 
ant Baltiškų jūrių. Čia vie- 
nog Japonijos užpuolimo nė
ra kų bijotiesi, japoniška lai 
vyne ne plauks į Europų 
bombarduoti Peterburgu. Ry 
gų ar Lie|M>jų. Matyt Mas- 
kolija jaučia, kad į karę bus 
lįtrauktaAnglijfc. arba gal dar 
kas daugiau.

Maskoliškas užrubežiuių 
dalykų ministeris atvirai 
garsina savo laikraštyj, jog 
jeigu Anglija pasikėsintų. 

Į jiasinaudodama iš karės su 
Japonija, kenkti Maskolijai 
Persijoj arba Tibete, Masko- 
lija bandys vyti anglijonus 

i iš Indijų. Dėlto pagazdini- 
mo angliška ezpedicija, iš-

galėjo? Ne turkiška kariume- 
nč, kadangi susirėmimuose 
albaniečiai jų sumušė. Tai
gi ne buvo tikros priežasties, 
kuri butų privertusi albanie- 
čius pasiduoti. Nereikia už
miršti, kad Turkijos randas 
Macedonijoj, Arabijoj bu
vusius pasikėlimus garsino 
už galutinai suvaldytus net 
tųsyk, ka<la pasikėlėliai kiek
viename susirėmime mušė 
turkus. Turkijos randas, 
teip kaip ir maskoliškas, 
mėgsta meluoti: be abejonėj 
jis dabar meluoja ir apie su
valdymų albanlečlų i»asikėli- 
mo.

Londone, Berlyne, net Pa
ryžiuj laiko karę Bulgarijos 
su Turkija už neišsvengia- 
mų, kuri gali apimti visų Bal
kanų pussalį, o gal ir Azijos 
Turkijos valdybas. Austrija 
sumobilizavo porų korpusų 
kareivių ir sutraukė juos 
prie Serbijos ir Turkijos rū
belių; mobilizuoja kariume- 
nę ir Italija. Mat Austrija 
ir Italija nori |>asinau<lotl iš 
sugriuvimo Turkijos ant iš
platinimo savo valdybų. Da
bar Turkija apkaltina Bul- 
garijų už prilaikymų pasikėli
mo Macedonijoj, Bulgarija 
kaltina Turki jų.kad tojė per
sekioja bulgarus Turkijoj 
gyvenančius. Randai abiejų 
kraštų per dipliomatiškas no
tas aĮukundžia svietui vieus^ 
kitų. Teip raudai daru be
veik prieš kiekvienų karę. 

I kad išteisinti jos pradėjimų^

su kitoms pietinės Ameri
kos republikoms.

Republikoj San Domingo 
dar revoliucijonieriai laikosi, 
bet jau pats nužudė viltį, 
kad galėti^ kų j>elnyti, ran
das jenerolo Morales ima jau 
galutinai viršų ant revoliuci- 
jonierių jenerolo Ji menei. 16 
d. vasario aplinkinėse miesto 
San Domingo buvo smarkus 
mušis terp revoliucijonierių 
ir rando pajiegų, mušis trau
kėsi per visų dienų, kuriame 
abidvi pusi nužudė daug 
žmonių, bet ant galo revoliu
cijonieriai priversti tajs) iš
sitraukti nuo miesto. .

Į Paryžių atėjo žinia, buk 
du Suvienytų Valstijų kariš
ki laivai, ..Columbia” ir 
„Harford”, 20d. vasario botu- 
burdavo San Domingo revo
liucijonierių užimtų miestų 
Duarto. Taigi išpuola, kad 
Suvienytos Valstijos remia 
tos republikos ramių ir 
abejonės daro tų ne dykai.

Isz Lietuvos.

l)e

Iš Vilniaus.
Į Vilnių atkako įgarsėjęs 

ir Amerikoj itališkas muzi
kas, komponistas Mascagni. 
Jis vietinėj operoj dirigavo 
savo parašytų operų ..Cavale 
ria Rusticana."

29 d. sausio Vilniaus že
miškame banke antru kartu 
pardavinėjo už skolas dvarus 
Lietuvoj; ant pirmos 1 įei

sielgiantį oficierų, bet ne pa- visus tuos darbus atlieka 
taikė. Padaręs tų. paliego į vikresni už žmones žydai. 
Maskolijų, kur dirbo kaipo Mažai net tokių atsiranda, dideli girtuokliai, 
paprastas darbininkas, t>et kurie moka pasidirbti sau 
negali užrKrbti tiek, kiek rei- akėčias, vežimus ir kitokius 
kia ant prasimaitinimo, todėl ūkės įnagiu*. Teipgi ir mo- 
prašo sugražinti jį į Vokieti- terys nemoka savo darbu. — 
h

Per sanvaitę nuo 14—22 
sausio Vilniuje apsirgo viso
kioms limpančioms ligoms 
žmonių: šlakuotoms šiltinėms 
2, pilvinėms 3, tymais 5. dif
teritu 8. kraujine 1. rože 1. 
Limpančių ligų gydinyčioj 
ant priemiesčio Šnipiškių bu
vo sergančių: pilvinėms šilti
nėms 3. šlakuotoms 12, ty
mais 8, difteritu 1. rože 2, 
kraujine 2.

Pas Vilniaus geležies pre- 
kėjus užtiko daugybę, jtavog- 
tų VarAavOs Bruno krautu
vėse, dirbtų Anglijoj piely- 
čių. Kaip pasirodė, tas pie- 
lyčias vogė tarnaujanti Bru
no krautuvėse, jas pardavi
nėjo perkupčiains, o tie siun
tinėjo ant |»ardavimo į viso
kius Maskolijos kraštus.

Netoli Vilniaus, ant lauko 
dvaro Hurčino. rado 
negyvų 65 metų ūkininkų 
Daukšų. Jis mat nuvežė į 
Vilnių savo dukterį ir naktyj 
grįždamas namon, su vežimu 
nuo kelio nuvirto į rėvų ir 
užsimušė. ; Čia kalčiausias 
yra dvarponis: jam priderėjo 
ant kelio statumos pastatyti

Bajorai gyvena ne geriau ir 
nešviesiau už sermėgius; jie 

uliaunin- 
kai,per tai jie toki j»at betur
čiai kaip ir ūkininkai; l>eka- 
zyruodami, ant tiek prasisko
lina Vilniaus bankuose, kad 
nebegali jokiu bildu užsimo
kėti skolų, atseina už skolų 
nužudyti gražiausias v n-tas. 
dvarus, kuriuos paskui misi- 
|>erka maskoliai. Apie vai
kų a [kvietimą dvarponiai 
teipgi nesirūpina, nes gery
bė visa išeina ant kortų; ne- 
pramokina jų jokių amatų, 
teip kad bankui pardavus 
dvarų. nėra už ko griebtis. 
Tokių atsikimų yra čia nema
žai. *

Gaspadinė.

Iš Pinsko, Minsko gub
16 d. sausio atsibuvo čia

ne pažįsta nė verpimo, nė 
audimo, nežino net kaip išro
do ka Įvartis, kurio nematy
si, perėjęs ir keletu sodžių. 
Nešioja visi drabužius pirkti
nius; parsiduisia j»er žiemų 
paskutinę kumelę, šiaudus ir 

i sienų, kad tik šiaip teip apsi
dengti ir pusbadžiai prami
gti. Atėjus pavasariui, ne
turi vargšai nė kuo ir nė iš 
ko ajslirbti žemės ruožiukų; 
sodina į savo grinčias žydus ir 
duoda jiems ant raudos dirb-; 
ti žemę. Tie. žinoma, dar! 
labiau nudirba žemelę, kuri 

[pavirsta jau į niekam never
tų. Teip metai po metais ir pasilinksminimas ant naudos 
eina žmones silpnyn, biednin Į besimokinančių augštesnių 
ant galo, uebgalėdami nieko j mokslų studentų iš Pinsko, 
'pasidaryti, susitarę keliosj baigusi ų čianykštę reališkų 
šeimynos, parsiduoda visų sa- mokyklų. Pasilinksminimas 
vo turtų — žemę ir eina sve- davė gryno pelno 516 rubl. 
tur. į Tomsku, ir toliau į Si-r>8 ^ap. Pinigai tie likosi 
birų laimės jieškoti, eina pa- &teip padalinti: 180 rubl. 
tįs, nevaromi. Mat ten, kaip]besimokinantiems kalnakasy- 
sako, galima gana pigiai įgy
ti didelį šmotų žemės, bet ir 
tam reikia turėti nors ke
lias dešimtis rublių, už ku
riuos galėtų įgyti žemę ir rei
kalingus įnagius.
nesniejie, ne galėdami pakę- 

barijerų, ko jis vienog ne pa- Įsti šalto ir drėgno oro, greit 
darė. I išmiršta, kiti, neturėdami pi-

Ant Vilniaus geležinkelio Į nigų, turi grįžti atgal į pa

stos institute: besimokinan
tiems kelių institute ir tech
nologiškame jjo llOrubl.

Silp-
ls Peterburgo.

. Peterburge galutinai, ne 
paisaint ant stabdymo iš pu» 
sės sąnarių senesnių lietuviš
kų draugysčių, susitvėrė nau
ja lietuviška draugystė ,,Ne-

Imperfect in original
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Isz darbo lanko.

nuo

Lietu viszku dirvų

nesutinkančius
meilės ir

tveria drutina

Wavne, N. J. CianykŠčiose pa- tame. Štai 
rako dirbtuvėse atsitiko smarki e» 
pliozija, kurios trjs darbininkai 1 
kosi sudraskyti.

luti i jonu užveizdON Uždaviniai.
\V ashington, D. C. Išdavimai 

indijonų užveizdos ant šių metų iš* 
skaityti ant $7510831 (pernai išlei
sta $8521306). Daugiausiai pa
skirta ant mokyklų, nes $3551868. 
Ant 275000 indijonų išdavimai ant 
mokyklų yra dideli, per tai moky
klas daug daugiau indijonų lanko 
negu lietuvių.

ris Bramel, išvijo iš namų savo 
brolį ir vaikus, nušovė savo pačią; 
tą padaręs, uždegė namus, kuriuo
se ir pats sudegė. ,

Naujas knygyną.**.
Philauei.phia, Pa. Miestas ga- 

tutinai nusprendė priimti padova
notus Carnegies $1500000 ant už 
dėjimo čia didelio knygyno.

Reikalauja uždarymo salimui.
Jersey City, N. J. Dėl tankių 

vagystų ir užmuŠystų ant ulyčių, 
gyventojai reikalauja prašalinimo 
iš miesto visų saliunų ir vyno par- 
davinyčių, kadangi paprastai juose 
renkasi žmogžudžiai ir plėšikai.

Iš Worce*ter, Mas*
14 d. vasario buvo Čia didelis 

susirinkimas 57 kuopos Sus. Liet. 
Am. Ant to susirinkimo buvo už 
kalliėtoją pakviestas p. J. Tareila, 
o už dekliamatorę P. Overgočiutė.

Pirmiausiai Overgočiutė deklia- 
mavo eiles p. a. ,,Dirbk ir mel-

susiėjusios viena 
negražiai besiel- 

o jeigu tas negel- 
savo tarpo, kaipo 

Reiktų mote- 
eiti lenk- 
i, liet rem- 

Mato-

lš Prūsų Lietuvos.
12 d. vasario Karaliaučiu

je apvaikščiojo tui didėlėms 
iškilmėms 100-metihee bu- 
kaktuves gimimo garsams 
filiozofo, profesoriaus Kara
liaučiaus universiteto Kanto. 
Kant gimęs Prūsų Lietuvoj 
ir jis buvo lietuviškos kilmės. 
Vieni mat lietuviai savo dar
bais į» kelia garbę vokiečių, 
kiti lenkų, o yra ir toki, ku 
rie darbuojasi ant pakėlimo 
maskolių garbės.

Kaip |»aduoda ,,Nauja Lie
tuviška Ceitunga,” vienas 
ūkininkas Tilžės aplinkinių 
pardavė savo ūkę už 56000 
Markių. Už tuos pinigus 
pirko Tilžėj pliacių ir ant jo 
pradėjo puikius namus staty
ti, bet ant to neturėjo pa 
kaktinai pinigų, todėl skoli
no, kol buvo ant ko skolinti. 
Ant galo skolos perėjo vertę 
pliaciaus ir ukinįko savastis 
17koei priverstinai parduota; 
gautų pinigų vds užteko ant 
apmokėjimo skolų ir-ukinin- 
kas su 7 vaikų atsirado be 
turtų ir pastogės. Tokius j 
mat vaisins išduoda ne apsi- 
rėkavimas.

Prūsų Lietuvos Laukinin
kystės Butas stato Karaliau
čiuje lovinis namus už 250000 
Markių, 30500 Mk. paskiria 
ant įtaisymo bandymo malū
no ir duonkepės Berlyne.

Butelninkas Jons Kenack 
pavogė ūkininkui Skroblui 
karvę. Jo namuose po grin
dims laike kratos rado 20 
svarų mėsos. Už tai sūdąs 
nusprendė jį ant 2 metų ir 2 
mėnesių kalėjimo.

Važiuojant skersai geleži n-

ta tokia atsiras, gal taps pa
vadinta augalu, trečia žiedu, 
ketvirta vaisiu ir teip toliaus. 
ir su laiku gal mes, ūkinin
kai atimsime iš svetimtaučių 
apgavikų rankų musų krašte 
geresnį duonos kąsnį. Ant 
tokios kalbos viršininkas pa
sakė ,,charašo” ir išėjo.

Laibas.

prablaivinti jų protą. Vieni raštai 
kalbina 
liūs prie 
nybės; kiti 
tautiškas 
mus su 
venti 
svetimtaučiai mus už 
duoda mums’ darbus 
kur tik rankų pajiegų reikia, ant 
musų proto neužsitiki. Skaitanti 
knygas ir laikraščius jau geriau su
pranta savo pareigas, jie rašosi j 
musų tautiškas organizacijas, deda 
atikus ant visokių tautiškų reika-

musų laikraščiai ar 
mažai gauna ant melo paremtų, 
su mieriu vien įžeisti asabiškai ne
patinkančią sau ypatą, korespon
dencijų? Toks darbas yra teiposgi 
nedoras, o laikraščiai neturi galės 
nė nubausti teip liesielgianČių!

Biznierius.

sakyti,-užima pirmą vietą. Musų 
moterys nesidrovi girtuokliauti, 
nesigėdi nešvariai namus užlaiky
ti, nedaboti savo locnų vaikų. Ant 
to, kas visų peikiamas, jos turi 
pakaktinai drąsos. Geri darbai 
mažai jomsSfupi. L’ž tai rupi, kad 
pasirodyti kur su brangiais drabu
žiais, nors iŠtikro nėra kam labai 
gėrėtiesi tais jų drabužiais. Tuom 
vienog musų sesutės nepakels sa
vo vardo: didžturčių su parėdais 
nepavys, o paprastiems žmonelėms 
mažai rupi jų jiarėdai. Argi to 
musų seselės nesupranta, kad ant 
užsipelnvmo ant paguodonės ne
užtenka žvilgančių, prastai pa
siutų drabužių, lxt reikia tikrai 
paguodonės vertų darbų ir apsiėji-

* Chicago, 
dirbtuvėse nuo 
ja darbininkai, 
ninkai pakvietė 
užimti dabar savo 
vienas neatsišaukė, 
bus nepasisekė.

* \Vashingtox,

Ar męs doriškai puolame?
Lietuvoj gyvendami, mes retai 

girdėjome-, kad lietuvis apsivogtų, 
jeigu vogė, tai medžius pono girio
se, kadangi protavo, kad girią Die
vas visiems a ągino, o ne vienam

musų 
organizacijas, mokina 

didesne nauda pačių gv- 
kadangi dėl musų tamsumo, 

nieką laiko, 
vien tokius,

Gerai butų, kad visur, kur tik 
yra daugiau moterų, tvertusi mote
rų draugystės: 
kitą pamokintų, 
giančią pabartų, 
bėtų, išmestų iš 
paniekinimo ve rtą 
rims geruose darbuose 
čiui su vyrais, nestal»dyt 
ti gerus vyrų užmanymus 
mc, kad nieks apie mus nesirūpi
na, nė musų vadovai, rūpinkimės 
todėl mes pačios apie pakėlimą 
savęs. Kiškimės į draugystes, 
mokinkimės viena nuo kitos gero, 
meskime netikusius palinkimus, 
stengkimės apsišviesti! Turėkime 
tik daugiau drąsos, nepaisykime 
ant nė jokių stalidymų, nors stab- 
dytojais butų kunigai. Noras pa
sikelti nėra nuodėmė ir prasižen
gimas prieš Dievo prisakymus, 
gėd ytiesi to mes neprivalome, rei
kia gydytiesi vien (teiktinų darbų, 
o to mes nesigėdime.

Grinorka.

Neiszmititingas reikalavimas.
\Vashington, D. C: New Yor- 

ko kongresmonas Goulden padavė 
kongresui savo užmanymą, kad 
prieš davimą ukėsystės popierų at
eiviams, butų užklaust* randai tų 
kraštų, iš kurių paeina ateiviai, 
kokios doriškos vertės, yra gei
džiantis Amerikos ukėsu pastoti. 
Žinoma, Maskolijos randas geriau
sius žmonis apšauktų anarchistais, 
niekšais.

P. Tareila, savo ilgoje kalltoje, 
aiškino naudą, kokią mes ‘galime 
apturėti nuo Susivienyjimo. Po Į 
kailiai p. Overgočiutė dekliamavo 
eiles p. a. „Ten kur anglių kalnai ; 
styri.” Jai paliaigus, p. Tareila 
vėl aiškino susirinkusiems apie 
reikalą mums vienybės, mokslo ir 
apšvietimo, Kalbino visus grieb- 
tiesi skaitymo pamokinančių kny
gų ir lavinančių protą laikraščių. | 
Drąsino susirinkusius, kalbinda
mas- nepaisyti ant stabdvtoių gerų 
užmanymų.

Prakalbos susirinkusiems matvt 
patiko, kadangi jie delnų plojimais 
d ė kavoj o kalbėtojui: labiausiai, 
rodosi, susirinkusiems patiko de- 
kliamacija eilių „Ten kur anglių 
kalnai styri.”

Susirinko apie 206 žmonių. Vi
si laike prakalbų ir dekhamacijų 
užsilaikė ramiai. Nežinia kodėl 
vietiniui kunigui teip nepatinka 
su»iripkimAJj_ypač gi prakalbos ?~

Patalke su pinotu in dangti.
Dės MoiNF.s,IowA.Čianvkštė Šteto 

legislatura užgyrė dabartinėj karėj 
išreikšti savo simpatijas krikščio
niškai Maskolijai, kadangi buk toji 
gelbėjo Ameriką laike naminės ka
rės. Jeigu Maskolija kada rėmė 
Ameriką, tai ne dėl Amerikos, bet 
vien ant supainiojimo Anglijos 
mierių. Neužilgio ateis laikas ka
da Maskolija parodys Amerikai sa
vo nagus, jeigu dabartinėj karėj 
jai pasiseks sumušti Japoniją.

Paskendo iaivaa.
Belport, N. Y. Laivas „Ben- 

jamin C. Cromvvell” netoli nuo čia 
užbėgo ant uolų. Gelbėtojai ban
dė gelbėti nuo skęstančio laivo 
žmonis, bet nepasisekė prie jo pri
siartinti: išmestos virvės skęstanti 
negriebė, kadangi buvo per daug 
pailsę. Keturi jurininkai prigėrė, 
o dviem pasisekė prie kranto pri
plaukti.

Ran
do spaustuvės priėmė 200 druko- 
rių iš Baltimorės, kurie, dėl sude
gimo laike paskutinio gaisro spau
stuvių, neturėjo darlio.

* Houghton, Mich. Straikuo- 
ja kalnakasiai Baltic, Champoon 
and Tri Mountain kastinėse. Per 
tai darbai visose vario kasti nėse 
pasiliovė.

’ Kassas City, Mo. Darbai 
Šiuom kartu eina čia prastai, dirba 
daugiausiai po penkias dienas per 
sanvaitę. Suvažiavo čia daug ita- 
lijonų, kurie vaikščioja po dirbtu
ves ir siūlosi dirbti pigiau negu 
dirba dabartiniai darbininkai. 
Kompanija todėl, turėdama pakak
tinai pigiau žadančių dirbti itali- 
jonų, numažino darbininkų uždar
bį iki 10 c. už darbo valandą: pir
ma mokėjo po 17 c. už darlio va
landą; dabai vėl pakėlė iki 15 c., 
taigi darbininkai, už 10 valandų 
darbo, gauna po $1.50 ant dienos.

Ii.i.. Kandeliabrų 
tūlo laiko štraikuo- 

Dirbtuvių savi- 
visus darbininkus 

rietas, l>et nė 
Pradėti dar-

į kokią bažnyčią kas eina, yra tai 
privatiškas kiekvieno žmogaus rei
kalas, tikėjimiškais reikalais tie 
laikraščiai visai neužsiima. Svie
tiškiems laikraščiams nėra nė pri- 
gulmingų, nė neprigulmingų, yra 
vien lietuviai. Rd.). Neprigul- 
mingiejie remia visokius musų tau
tiškus užmanymus, deda ant jų au
kas, rašosi prie tautiškų organiza
cijų, ant kiekvieno pakvietimo 
lošia teatrus, merginos dekiiamuo- 
ja ir dainuoja ten, kur prigulmin- 
giejie nenori eiti. Kur gr tų pri- 
gulmingujų aukos ant tautiškų rei
kalų? Kur jų tautiški darbai? 
,,Vienybės” skaitytojai, nežinoda
mi teisybės, gal tiki išniekinimams 
neprigulmingųjų (rodosi parapijo- 
nai ,,Vienybėj” nebuvo visai už
gauti. Rd.) parapijonų, tuom tar
pu darbuose ant tautiškos dirvos 
jie toli pralenkė zokoninko kvaili
namus.

* PirrsauRG, Pa. Plieno dirb
tuvės tiek turi datiar reikalavimų, 
kad nuo ateinančio mėnesio iš 
liuoso noro rengiasi ant lO'į pa
kelti darbininkų algas.

* Chicago, Ii.l. Pasibaigė 
Štraikas vežėjų galvijų piovinyčio- 
se: darbininkai neiškovojo to, ko 
reikalavo, taigi didesnių algų.

* Ginter, Pa. Darbai 
naujų metų pradėjo eiti čia prastai 
kaip kokiose vietose dirba vos.pu 
sę paprasto laiko.

Ten buvęs.

Iš Lawrence, Mass
Pas mus mažai gero girdėt. Kol 

nebuvo kunigo, terp lietuvių buvo 
didesnis sutikimas, iš mus mie
sto plaukė ir aukos ant tautiškų 
reikalų. Šiądien, jeigu užsimin
tum apie aukas, tai išgirstum to
kius koliojimus, kokių savo arnžyj 
dar negirdėjai.

Musų kunigas šeštokas lietuviš
koj bažnyčioj ilgai evangeliją skai
tydavo pirmiausiai lenkiškai, nors 
jiarapijonų lenkų nėra, o paskui 
lietuviškai: mat lenkus, pagal ku
nigo nuomonę, reikia pirmiausiai 
jiagarbinti: kadangi vienog dauge
liui tokia mada nepatiko, tai pra
dėjo atbulai daryt: dalur evange
liją pirma skaito lietuviškai, o pa
skui lenkiškai. Kam gi ta lenkiš
ka evangelija lietuviškoj bažnyčioj ? 
Kad nors lenkai eitų į bažnyčią, 
butų tiek to — liet jie visada par- 
sikviečia savo kunigą, lietuvių ne
nori pažint. Yra čia ir keli ma
skoliai. Gal lietuvių užlaikomas 
kunigas lietuviškoj liažnyčioj pra
dės maskoliškus pamokslus sakyt?

Parapi jonas.

’ Iš Brooklyno, N. Y
„Katalikas” ir patsai kunigas 

bažnyčioj apskelbė, buk p. Kun
drotą rašė pas kunigą laišką, reika
laudamas 300 doL, tai, girdi, visa 
maišatis parapijoj nutils. Doras 
vienog kunigėlis ne panorėjo eiti 
nedoru keliu ir todėl parapijoj už
kilo maišatis. Tuom karpu Kun
drotą užtikrina, kad niekada tokio 
laiško kunigui nerašė. Toliau 
dvasiško vadovo buvo sakyta, bėk 
laišką rašė Kųndrotienė, bet ta

tai kaip jiaveaib)
visą bažnvČią į 
tam paaiškini- 
ir vėl tik 4 ar 5

Chicago, Iii- j
14 d. šio mėn. liekanos vietinės 1 

lietuviškos socialistų kuopos, ne- J 
norėdamos galutinai prany kti nuo 1 
lauko veikmės vardan apšvietimo 
ir gerovės savo brolių, laikė susi
rinkimą su inieriu apšnekėti visas 
savo klaidas pirmesnių savo darbų 
ir priežastis jų nepasisekimo, ir, ... < bešnekėdami, priėjo prie tos nuo
monės, kad anos visos jų klaidos 
buvo tik išaugtu jų nedatyrimo, 
kad priežastys, kurios trukdė jų , 
darbą, yra lengvai apeinamos ir 
kad pasitraukti ant toliaus nuo ši
to lauko darbo ant gerovės brolių , 
butų tik apsileidimu ir pasižemini- 
mu. Todėl visi, apart vieno ar 
dviejų, su žėrinčiomis geidulio aki- , 
mis ir plasnojančiomis pasišventi
mo širdimis nutarė iš naujo stoti j 
glitas ir dirbti — po vėluku lai
svės ant lauko gerovės.

Jų pasirįžimai kokiam nors po
būvėliui gal rodėsi keistais ir sva- 
joniškais, bet, spėjant pagal jų , 
jaunas širdis ir pažinojimą dalvkų, 
buvo matyt, kad jie nieko nereika
lingo nepasako, nieko negalimo jų 
mieriai nesiekė, ir jie ant nieko 
veltai savo vilties nedėjo: viską, 
ką jie žada nuveikti, tikisi nuveik
ti savo locDomis pajiegomis.

Šitą naujai užmegstą žydinį gai
vinimo dvasios jie pavadino — , 

. „Lietuviška Kooperatyviška Ap-j 
i švietimo Draugystė Lietuvių Ame
rikos* ir pirmiausiai nutarė įkurti 
čia naują laikraštį aiškinimui drau
gijinio klausimo »r rinkimui pa
vienių lietuviškų pajiegų į bendrus 
veiklingus birius ant apsigynimo 
nuo išnaudojimo ir pražūties terp 
svetimų galingesnių už mus gai
valų. Todėl visi, kuriems toki 
dalykai arti guli prie širdies ir 
jiems malonėtus! juos matyti kuo 
veikiausiai įkūnytas, tesikreipia

Susirinkę pripažino reikalą aukų 
ant musų tautiškų reikalų ir sumė
tėme $2.40. Pusę tų pinigų siun
čiame į ,,Lietuvos" redakciją ant 
naudos „Aušrelės” ( tą reikia aiš
kiai paženklinti: ant „Aušrelės” 
ar ant „Aušros”, nes tiedvi drau- 
gysti nereiškia tą patį. Rd. », o ki
tą pusę nusiuntėme j „Vienybės" 
redakciją ant naudos kankintinių.

Čianykščiai lietuviai pradeda 
darbuotis ant tautiškos dirvos. 
Priderėtų vienog jiems raŠytiesi į 
draugystes. Ketiname sutver
ti kliubą. Yra čia 5 lietuviškos 
šeimynos ir 45 pavieni.

B. Miglinas.

Iš Lawrence, Mbhh.
Per pereitus 2-u metu buvome 

beveik visas s|>ėkas padėję ant į- 
kurimo dievnamio, dabargi turime, 
ko norėjome, turime ir kunigą 
Šeštoką. Skolos ant bažnyčios 
yra apie $10,000. $2000 jau už
mokėta. Pereitą rudenį jaunuo
menė užsimanė bažnyčios skiepe 
įkurti mokvklą. Susirinko ant pa
rapijos mitingo, padavė įnešimą ir 
gavo pritarimą parapijonų, išski
riant kokius 4 senesnius, iš kurių 
vienas aiškino: „vyrai! mokyklos 
mums nereikalingos; jie su tuom 
mokslu gali kur nori eiti, nes kaip 
pavaikščioja į mokyklą, tai paskui 
pro bažnyčią eidami, nesako: te
gul bus pagarbintas S. „tekremen- 
tas”, tai kaip jiavcsąii mes jiems 
skiepą, tai paskui 
salę pavers.” Po 
mui vėl balsavo 
buvo priešingi, liet į protokolą ne
rašė, kadangi sekretorius pyksta 
ant jaunųjų už suardymą jo mitin
go, per kurį norėjo čia sutverti 
Susivienyjimo kuopą nuo Rymo 
paeinančią. Matydami, kad po 
bažnyčia ruimo negauna, nors ir 
kunigas pritarė ir Žadėjo padėt 
mokinti, mokyklą įsitaisė viduryje 
miesto ir nedėlioms vakarais susi
eina, mekinasi dori vaikinai ir 
merginos.

Mokslas mums labiausiai reika
lingas, nes mes Čia visi prastuoliai 
iŠ Lietuvos atkakome, sunku ką 
pradėti l»e mokslo, kur tik ką pra
dedi, visur reikia mokslo.

t Pereitą vasarą uždėjom „kliu-i 
bą", susidarėm būrelį balsuotojų 
ir atkreipėm akis jiolitikierių, bet 
reikia dar geresnio supratimo. At- 

I si rado toki, kurie bėgiojo skųsti, 
| kad esame „Socialistai *. Mislijo 
ką pelnyti, bet tik apsijuokino ir' 
savę pažemino. Tik niekiausi pa
šlemėkai skundžia ir drnunctjuoja 
savo brolius be pamato. Mes esa
me socialistais, nes esam darbi- j 
ninkais.

Paskutiniuose laikuose gali pas 
mus išgirsti kalbas apie Lietuvą »t 
jos atgaivinimą. Vieni sako, kad 
eitų į karę už Lietuvą kad tik kas 
pradžią padarytų, kiti sako, kad 
reikia aukauti ant tautiškų reikalų 
tai musu tė v y nė pasi 1 inosuos, kiti

tis aiškino, kas yra tie kankinti- 
niai, už ką jie kenčia, už ką juos 
persekioja netikusio caro valdžios, 
už ką juos ilgą laiką laiko kalėji
muose, atima paskutinį duonos 
kąsnį. Kada viską, kaip reikia, 
išaiškino ir susirinkę ant galo su
prato, kas yra tie lietuviški kan- 
kintiniai ir už ką jie kenčia perse
kiojimus nuo valdžių, visi su noru 
dėjo aukas ant jų suŠelpimo.

Tikimės, kad juo toliau, juo 
labiau ir čia terp lietuvių išsiplatjs 
geresnis supratimas pareigų, tau
tiškų reikalų ir visų mus naudos. 
Juk amžinai ir mes neskęsime tam 
sybėse, kaip skendome iki šiol; 
reikia sykį akis pratrinti!

Buvęs.

Iš New Britą i n, Comi
24 rugsėjo 1903 m. susitvėrė čia 

tautiška dr-tė, vardu ..Žirgvaikis", 
su šiais mieriais.

1 ) Skelbti mokslą terp lietuvių, 
tobulinti lietuvišką kallią, [datinti 
literatūrą. Kad savo siekį pasiek
ti, aukauja kiekvienas sąnaris sa
vo vienos dienos uždarbį sykį ant 
metų ant lietuvvstės lal>o; jeigu 
gyvenimo sanlygos jeib kam nepa
velytų aukauti visą dienos uždar
bį, tai sąnarys privalo aukauti, pa- 
gal išgalę: aukavimo dieną |>aski- 
riame l-mą d. grgnžės:

2) Dr-tė rengs apvaikščiojimus 
tautiškų švenčių:

8) Dr-tė rems teipgi politikos 
reikalus;
i ♦) Dr-tė, po užbaigiamai kiek- 

sųatrinkmao- Dėffd savo dva-



LIETUVA

Trumpa senobės Istorija
Imz niaMkotisakOM kalt hm verte l».

Vadai tankiai visai neklausė vyresniojo 
caro: atsiskirdavo su savo draugais ir tarnais 
laike visuotino mūšio ir ar medėjo sav l>e dar
bo savo i»alapyi>ėme. arba užpuldinėjo ant 
priešų visai skirtum nuo kitų vadų.

Vadų būdas. Terp vadų ir paprastų 
imonių buvo didelis skirtumas. Nebereikalo 
senobinėm grėkų dainom vadus vadina: ,,po- 
bais,” „riebiais.” ,,laimingais” vyrais. Ca
ras mėgdavo gyvent dideliuose rūmuose su 
savo giminėmis ir peuėt už savo stalo drau
gus ar priklausančius vadus. Priamo na
muose, pagal dainos žodžius, gyveno 50 a)>si- 
vedusių jo šunų ir tiek pat dukterų su vy
rais. T'ai buvo visa padermė. Miegojo ma
žuose mūriniuose kambariuose, o ant pietų, 
ar pašnekos susirinkdavo į didelį medinį 
Kambarį viduj namų. Viduryj degė sukur
ta ugnim. Asla buvo išdėstyta spalvuotais 
akmenėliais; lubos buvo išrašytos: sienom, 
slenkstis, durys blizgėjo Dauginiais apmuša
lais arba skaisčia paliava. Moterys a į »si tai
sydavo brangiais rūbais, nusidažinėdavo vei
dus; pas jas aut stalų, sienų galėjai atrast 
visokius užjurinius dyvus: veidrodėlius, me- 
dalikėlius. dnrėklius su išpiaustyta rankena 
ir t. p. Bet žmonės, mėgę tokį pasipuošimą, 
nemokėjo rašyt: svetimą, nesuprantamą jiems 
abėcėlę vadino baugiais ženklais. Jų prastu
mas apsireikšdavo ir nevalumu: apie ugna- 
vietę buvo pelenai ir šiukšlės; šarvai, kabą 
ant sienų, buvo surukę. Kambariuose ir 
ant kiemo mėtydava į pakampes, kas papuo
lė: kaulus, lakęs, išėdas: įeinant pro vartus, 
galėjai užlipt ant mėšlyno, kur dripsojo pa- 
senęs šuva: apie namus slankiojo daug dykų 
tarnų.

Rūmų ponas turėjo savo dvare viską, ko 
tiktai prasimaitinimui reikėjo. Soduose ir 
ant laukų pas jį dirbo baudžiauninkai arba 
pasamdyti žmonės. Moterų kambaryj riog
sojo daugybė vergių; jos verpė ir audė rūbus 
visų namų gyventojams. Pas carą Odisėjų 
romuose buvo 50 vergių, prie galvijų prista
tyta buvo tiek pat vergų: iš viso pas jį buvo 
72 kaimeui, iš kurių 24 kaimenės kiaulių iš 
1200 galvų.

Ponai ir patįs mokėjo daug pasidaryt: 
per kares jie patįs spirgino mėsą: caras Odis
sėjus pasidarė guolį ir laivelį.' Carienė siū
davo kartu su tarnaitėmis; caraitė su vergė
mis eida vo pa upėn rūbų skalbti.

Kuo iškilmingiausia apvaikščiodavo va
das pakasynas savo giminaičio ar sėbro. Ties 
Troja vadas Achilles mušyj prastojo savo 
sėbrą ir t. vad. brolį: naktyj jam pasirodo 
nabašninko dvasia, maldaudama palaidot 
kuo veikiausia lavoną, kitaip jisai negalįs 
įeit anan svietan i>er pragaro upę ir turįs 
slankiotis: Achilles nori apsikabinti dvasią, 
teip ji panaši į mirusį sėbrą, bet ji,it durnas, 
nulenda žemėn, tyliai sušlamėjus.

darbininkę, didelį indą viralui, arklį,atsvertą 
auksą ir taurę. Lankčiui einant vežėjams, 
kiti, bežiūrėdami, ėjo ant laižybų.

Paskui išėjo narsuoliai pasiristi ir tūlas 
karžygį* žadėjo priešui kaulu* sutrupini ir 
suplėšyt jo odą. Toliau ėjo: imtynės,lenkty
nėm, šarvuotų karžygių mušim, mėtymam gele
žinio ritulio, pagalios maudymam iš lanko į 
pririštą prie stiebo balandėlį.

Žmonės ir vergai. Sunkiai gyvenosi 
prastam žmogui, kure mažai turėjo žemėm ir 
giminių. Visoki ginčai įiergale pasibaigda
vo. Per užpuolimus be gailesčio trėmė lau
kus, degino triobas ir nugydavo kaimiečių 
gal vi jum. Žmonėm be jokiom pagalbom didž
ponių rankose, kaip lakštingalė vanago na
guose,” — sako tų laikų ūkininkas — dainium 
(Hėmiodor), Kam neturėjo savo žemės, pri
verstam buvo imtis už sunkaus darbo pas tur-Į’? * 
tingajį, o nebuvo sunkesnio padėjimo už pa- ka|i
dėjimą berno. Tankiai bernas pas ga*( Zido
rių pavirsdavo į vergę ant viso gyvenimo. 
Vergystėn patekdavo ir belaisvis, kurs nega
lėjo itaipirkt.

Ponas su vergu darė, krj norėjo. T’ 
padėjimas buvo visokis. Vieni užaugdavo

KnšoniosioN kHlboN reika
lai ir naujo konkurso rei

kalingumą*
Musų, kaip ir kiekvienos kitos 

tautos savotiškumai apsireikŠdina 
ne tiktai atskirais žodžiais, bet ir 
ištisais pasakymais, ypatingais žo
džių sujungstymais ir tam tikrais 
kalbos sakiniais. Patįs kalios žo
džiai, galime drąsiai sakyti, tebėr 
žmonėse nesurankioti, nesurašyti, 
žodžių sujungstymai į tam tikrus 
pasakymus ir ištisus sakinius, sa
kinių su kits-kitu sudėstymas įvai
rioms, platesnėms apšviesto žmo
gaus mintims išreikšti — nėr kaip 
priderant ištirta ir išaiškinta; kla
sikų, kurie savo veikalais galėtų ki- 

| tiems rašytojams visiškai atstoti ir 
bos vadovo vietą, — neturime. 

Viso to verksmingo kalbos stovio 
pasekmės labai aiškios: a* rašyto
jas, liesijienėdamas svetima litera- 

j turą ir svetimšalių mokykla, dar
\ ergų i nepradėjęs dirbti, greitai išmiršta
~ * savo žmonių kalbą; toks rašytojas,

pas didžponį kartu su jo vaikais ir tokiems kad ir tabai norėtų suvartoti savo
pasitikėdavo gaspadoriai; tokiuo, pyx., buvo darbains ir darbeliamS žmonių kai-

savo žmonių kalbą; toks rašytojas,

Odiseėjaus vergas, piemuo Kurnėjus, kurs 
turėjo pasistatęs grįčelę, turėjo mažiĮ savo

bos įstatymus, to pasiekti dabar 
I negali, ir noroms-n«noroms turi ra-

kaimem; ir net vergą: jam pirmam prieipa- |yn L„tuvos tmonėm5 nr |ieluvi„ 
lino elgeta tMieeėJlle, eugrĮięe namon, pir kal|,os istalvmais
miau, neg pačiai ir ruoni. Vienog tas pate Mvo kalba, 1Ui,eiu,ima„ „ saki.
Oilieeėjim, užmuša aav<> pai'ioa jauuikiua. be niai>. b, inlonįms ,okl ,a5vlo 
gailesčio apaėjo au vergėmia, kurioa aiilmna dathai dė, kalbos 
tarnavo: jia Jaa paamaugė aut kiemo ir nie- mo arba vl51Sko |1>s įstal 1S.

, liet svetimais

gangreit visi apsikrovę visokiu 
pašaliniu darbu, pelnosi duoną 
kuo kas įmanydamas, skirdami sa
vo tautos reikalams, kiek tie liečia 
rašomąją kalbą, tiktai atliekamą 
nuo kitų darbų ir darl>elių laiką. 
Primeni jiems žmogus neatidėti
nus rašomosios kalbos reikalus, ir 
jie su tavim, apskritai kalbant, 
tinka, vienog ne tiek, kad viską 
metę, imtų ir parašvtų ištisą, pil
ną, kritišką, pakakinantį šių dienų 
inteligento reikalus.... lietuvių 
kalbos sintaksį, kitaip sakant ■ 
ne visiškai sutinka. Kuo gi jie 
mėgina „išsisukti"? Dažniausiai 
tenka girdėti teip nusakant: išti
sam sintaksių! parašyti reikią 
daug, labai daug darbo 1 ) rei
kią ištirti ir sužinoti linksnių 1 tas 
skyrius KriauŠaičio gramatikoje 
lieveik visai neliestas1, prielink
snių, veiksmažodžio lormų varto
jimą, ir reikią viską sužinoti ne iš 
vienos kokios atskiros tarmės tak
tų, liet iš pavyzdžių, nužvelgtųjų 
daugelio Lietuvos vietų tarmėse;
2) sintaksyje reikią išvesti iŠ žmo
nių kalbos įstatymai atskiroms sa
kinio dalims, kuria, rašant, reikė
tų, esą, teip nustatinėti, kaip to 
reikalauja žmonių kalbos dvasia;
3) įvairų

gose yra laukiamas ir tikrai reika
lingas. Vienų metų tokiam dar
bui turėtų labai užtekti.

viesulą atlėkė. Onytė, persigan
dusi, šakas paleido ant žemės ir 
pati sustojo, neįmanydama ką da-

Nauji Rasztai

Isz visur.
II Mieste Baku, ant Kaukazo, 

armėniškoj bažnyčioj, kur ant val
džių prisakymo kunigas turėjo lai
kyti dievmaldystą, kad Dievas 
maskoliams jiadėtų j»ergalėti japo- 
niečius, nežinia kas metė j kunigą 
laikantį dievmaldystą dinamitinę 
bombą, kuri bažnyčioj expliodavo; 
expliozijos dvi ypatos likosi sudra
skytos, o daug tapo sunkiai sužei
stų, terp sužeistų yra ir mirtinai 
sužeisti. Armeniečiai parapijonai 
sudėjo 500 dol. ant sušelpimo Šei
mynų užmuštų. Metusiu bombą 
nesugavo.

Sydney, 
Alexan- 
kurioje,

kas nepasidrąsino į tai kišti*.
Papročiai. Sūdąs. Bet Odissėjaus už* 

m ušti^ jaunikiai buvo turtingi ir plačios gi
minės. Ant rytojaus, išgirdę giminės, priėjo 
prie rūmų ir apstojo, |>asirengę praliet krau
ją už kraują. Odissėjus turėjo nusilenkt ir 
nemažai užmokėt už užmuštuosius.

Musų laikuose, jeigu atsitinka žmogžu
dystė, išplėšimas, vagystė, valdžios paima 
kaltąjį ir sudija: sūdąs šaukia liudytojus, iš
aiškina bylą ir nubaudžia kaltąjį. Tuomet 
neteip buvo. Nukentėję patys atkeršydavo. 
Už žmogžudystę atkeršydavo žmogžudyste; 
jeigu negalėjo pasiekt Į>atiee kaltojo, stengė
si ušmušti ką nors iš jo giminių; už išplėši
mą, užgriebimą galvijų, atkeršydavo išpieši
mu. Jeigu kas nors norėjo priverst kita su
gražint prisisavintą daigtą, tai paimdavo {tas 
aną ką nors ir neatiduodavo, pakol anasai ne
sugrąžindavo užgriebto daigto.

Tiktai tokiame atsitikime, jeigu viekas 
iš abiejų pusių buvo vienodas, jeigu .nenorė
jo muštis,jieškodavo tarpininko. Tarpininku 
galėjo būt caras arba jo draugas, arba se
niai, gerbiami apygardoj. Tuomi sudu sū
ri i josi. Sudžios susėsdavo ratu ant lygių ak
menų ir pasišaukdavo susipykusius: aplinkui 
žmonės vėpsojo ir garsiai išreikšdavo savo 
patėmijimus.

Bet ir tokiam sudui buvo toli-gražu iki 
dabartinio. Kas sudijoei, nepaaa-

klaipymo, labai sunkus skaityti 
Į arba ir visiškai neprieMami.

Veržte veržiasi klausymai: kas 
gi daroma, kas gi rVąkėtų daryti, 
idant butų ne teip, kaip yra dabar? 
Daroma šit kas: vienas-kitas jau
nosios kartos pažiūri kartais į P. 
KriauŠaičio gramatiką, stropiai 
skaito savo tautiečių darbus, radęs 
juose ką gero iš atžvilgio į kalifą 
tuoj rūpinas įsidėmėti, idant pri
reikus, galėtų suvartoti savam tik
slui; klausos ir teiraujas, kaip ką 
nusako patįs žmonės, kalbėdami su 
juo apie ūkės ir šejjja^^eikalu*, 
sutikęs kame vadinamą)) ar taria
mąjį kalbos žinovą, rūpinas išgau
ti iš jo atsakymus ant abejojamų
jų kalltos klausymų, ir t. t. Ir aš 
esu vienas iš tų, kurie tariasi savo 
kalbos, kaip reikiant, nemoką ir 
jos mokėjimo reikalingumą su
pranta, — iš tų, kuriems kailio* 
dalykuose, jieškant\ pakakinamųjų 
atsakymų, tenka nemažai teirau- 
ties; ir manę, nors tarp žmonių 
gyvenu ilgokai ir rašytojų darbus 
pažįstu gerokai, dažnai ima visokį 
abejojimai, ar ne perdaug męs 
klaipome savo raštuose žmonių 
kalbą ir tokiu budu savaimi, nier

sakinių 
skyriai, kiek jie apsireikŠdina žmo
nių kalbos taktais, turėtų, esą, būt 
išaiškinti kritiškai, pilnai, veizdžiai | 
ir įtikimai: 4‘ j»aėmęs iš atskiros] 
tarinės kokią kalbos ypatybę, sin- I 
taksio autorius privaląs nurodyti 
ypatybės vartojamąją vietą, susta
tyti tą vpatybę su tam tikrais kitų 
tarmių j>avartojimais ir nurodyti jos 
vartojimo tribas ir reikalingumą 
< Kriaušaitis, duodamas tokius pa
vyzdžius, kaip „sulig geru
mo geras", aiškiai neparodė, 
jog prielinksnis sulig yra teip 
vartojamas keliose rytinių augštai- 
Čių tarmėse ir visiškai atsako kitų 
augŠtaičių ir žemaičių pavyzdžiams 

„gerumo geras" ir „dėl 
gerumo geras", ir tokiu budu 
savo darbeliu nenoroms suklaidi
no rašytojus, ėmusius vartoti tą 
prielinksnį plačiai, daug plačiau, 
nekaip galėtum išvesti iš tos rųšies 
jo gramatikos pavyzdžių; beto, ji
sai veisdžiai neparodė, kuris pasa
kymas iš tų trijų ir kuomet tinka 
minėtuose* pavyzdžiuose; 5) sin- 
taksio sustatytojas privaląs gerai 
pažinti rašomąją kalbą ir jos ydas, 
idant jas galėtų tam tikrai suskir
styti, aiškiai parodydamas, kodėl 
jos, kaipo nesutinkančios su žmo
nių kalbos dvasia, yra atmestinos 
ir kitais pasaKymais pakeistos; 6) 
jo darbo skaitytoja* turėsiąs tiesą

garsus Chicagos pranašas 
der Dowie laikė kalbą, 
kaip jiaprastai, koliojo karČiami- 
niais žodžiais sau nepatinkančius. 
Koliojimai vienog australiečiams 
nepatiko, jie išvijo jiranaŠą netik 
iš salės, bet ir iš lietelio, kuriame 
buvo apsistojęs; iš hotelio išbėgo 
jis per užpakalines duris.

Taigi ant 545 krašto

Ii Bavarijoj yra 106 vyriški klioš- 
tonai su 17fM zokoninkų; moteriš
kų klioštorių yra 103* su 11569 
mi nyškoms.
gyventojų išpuola vienas zokonin- 
kas arba minyška, 545 žmonėms, 
skaitant ir vaikus, reikia užlaikyti 
vieną klioštorinį. Sunki tai našta 
gyventojams. Apart zokoninkų 
yra ten ir svietiški kunigai.

Ii Ant prigulinčios Holandijai 
salos Sumatros, pietinėj Azijoj, 
prad/ioj Šių metų buvo smailus 
žemės drabėjimai. Ugninis lytus 
išnaikino daug aplinkinių kaimų ir 
miestų; žemės drebėjimai išgriovė 
daug triobų ir tolesniuose nuo vul
kano apskriČiuose. Kiek prie to 
pražuvo žmonių, dar nežinia.

Ii Mieste Chatam, ant salos Ga- 
lapagos, pakėlė maištus pasiliuo- 
savę iš kalėjimo nusidėjėliai. Jie 
užmušė salos gubernatorių ir kelis 
kitus urėdninkus. Paskui nusida
vė ant stovinčio porte laivo, bet 
kapitonas nugalteno juos į Tuma- 
co ir išdavė valdžioms.

Smarkios sniego darganos už
pustė Sibcrijos geležinkelį teip, 
kad per tai likosi Jabaj apsunkto-

Keno ta mergaitė? — sušuko] 
vienas iš ponų.

— Nežinia — atsakė tarnai.
- Mat, vagilė, malkų jai prirei

kė. Dasižinokit, keno ji yra! - 
šaukė pats ponas to miško.

Vienas iš tarnų, prisiartinęs prie 
Onytės, trankiai užklausė: keno 
ji? Mergaitė, nusigandusi, ty
lėjo, neišdrįso pasakyti, kad jos 
motina bilietą pasiėmusi ir užmo
kėjusi — užtat jai valia rinkti sau- j 
sas šakas.

— Nesako? tarė pats ponas j 
— nupieškit jai skarą. Pažiūrėsiu, 
kas ateis atsiimti.

Tarnui išpildžius pono jialiepi- 
mą, visi puikus medžiotojai nu
pleškėjo linksmai toliau.

Onytė, likusi, apsiverkė. Nuo 
Šalto vėjo šiurpu jai darėsi, bet bi
jojo grįžti namon. Motina, išleis
dama, Šilčiausia skara jąapgol>ė 
dabar nuo jos ją atėmė. Bijojo, 
kad motina nesibartų. Ir su mal
komis sugaišo.

Gal butų ilgai teip stovėjusi — 
liet važiuojąs iŠ to paties kaimo 1 
jaunas vaikinas, ūkininko sūnūs, Į 
pažinęs Onytę, iššoko iš vežimo ir 
pagavęs j glėbį, įmetė mergaitę į 
Šiaudus ratuose. Uždengė dre-j 
bančią savo rudine, sudėjo į veži- j 
mo galą ir jos žabarus ir teip, ne- i 
siklausdamas jos, vežė pas moti-' 
ną. Mergytė, pažinusi kaimyno 
Skipario sūnų, nusiraminu ir jam 
viską apsakė.

M ok»la* tikėjimo Ir doro*. Ba> 
velMtuoM*. Sntainyta f*z y va iri n 
nuturiu kun. K. Kiedel 1. Dr. 
Lietuviaakon kalimu verte A. Kal
ule t i n. HMM m. Spaustuvėje 
„Žvaigždėm”. Brooklyn, N. Y. 
214 puml.

Yra tai tikėjimiŠka knyga. Tel
pa čia apie Dievą, aniuolus, Moti' 
ną švenčiausią ir kitokius tikėįi- 
miŠkus dalykus. Ant paaiškinimo 
yra daug stebuklingų pasakaičių, 
turinčių paaiškinti pakeltą klausy
mą. Šita knygutė yra vienog dar 
ne visas po tokiu antgalviu išlei
stas kun. Riedel raštas; čia yra tik 
pirmutinis tomas. Kada skaityto
jai gaus pabaigą, nežinia. Kuni
gas Milukas antai jau keli metai 
atgal išleido pirmą tomą Pajautos, 
o kitų trijų tomų iki šiol neišleido, 
be vidurio ir pabaigos ir pradžia 
neturi vertės. Tokio budo žmo- , 
nių monyjimo negalima pagirti; be 
abejonės, yra žmonės pirkę pirmą 
tomą. Gal tas pats būti ir su an
tru tomu Mokslo Tikėjimo ir Do
ros.

Vietines Žinios.
— Pereitą nedėlios dieną, na

muose sąvo žento sudege 73 metų 
našlė Barbora Clauss. Kada tas 
atsitiko, namieje nieko nebuvo. 
Ant kiemo esanti vaikai, išgirdę 
šauksmą, įbėgo į vidų ir pamatė 

___, _r------- Tas, nusTspiovęs! senelę liepsnoj; kada su kaimynų 
ant tokio nežmoniško |>onų pasiel- Į pagelba ugnį užgesino, senelė il
gimo, atiduodamas dukterį motinai leido dvasią. Matyt jai, priėjus 
pasakė, pats iŠgausiąs jos skarą. Prie besikurinančio pečiaus, užsi- - 
____ ------ ---------- -----------’ ------- degė drabužiai ir ji ugnies užgesin- 

Puikųs jHinai medžiotojai, sugrį- U neįstengė, o atbėgus kaimy- 
žę namon, rado apstatytą stalą nams, jau gelbėti buvo per vėlu, 
gardžiais valgiais ir brangiais gė- : 
ralais. Valgė, gėrė, apsakinėjo 
apie visus šio ryto atsitikimus. 
Vienas, juokdamasi, priminė ir 
apie mergytę, kuriai skarą nuplė
šė.

— A, tai bėgs kaip stirna namon 
— ir žiūrėkit, nesusirgs — papra-1 
tusi.

— Vagių giminė — atsiliepė po
nas K., valdytojas to dvaro — ry
toj ateis motina verkšliandama, ži
nosiu kas.

Ir atsistojęs nuo stalo, nuvedė 
svečius kortoms lošti. Lošė iki 
vakarui. Pinigų krūvos voliojosi 
ant lošiamųjų staliukų. Ryt ir po
ryt tas pats: medžionė, girtuoklia
vimai ir kortomis lošimas ir teip 
kasdien. — Ruduo — sako —

— Ant Emerald avė. du jauni 
vaikinai pereitos nedėlios dieną 
mėtėsi su sniegu ir besimėtydami, 
susipyko. Vienas iš jų, James 
Grogan, išsitraukęs peilį, dūrė 16 
metų Albertui Reed į šoną. Dak
tarai laiko įdurimą už labai pavo
jingą, gal mirtiną. Groganą su
areštavo ir jis sėdi dabar policijos ' 
arešte.

— James B. Clow Sons, dėl 
tankių darbininkų štraikų, ketina 
perkelti savo dirbtuves kitur, kur 
darbininkai duodasi išnaudoti. 
Darbininkai be reikalo štraikų ne
kelia, kadangi per Štraikus juk ir 
jie daug žudo; Štraikuoja darbinin
kai tankiausiai ten, kur darbdaviai 
Siauriausiai stengiasi__ išnaudoti.
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Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
The Professor Collins, Nei York Metai Institnte, 140 Vest 34th SL, Nei York, N. Y

lieka artistiatkai in laika.
Kepures ir dėl Marazaik

liclusraitiai.

ir ežcredyti pinigu*, tai ra-

vaistia ink isska

ese yvairiavsių U- 
laam »A/twjiwe i“* *>wr"r*

ksuotaa kan
ka* u ki teikeis Saliais ir ki-

Ns.1907.
Baltos celatokios gro

tų* apdarai. išrodo kaip

šuoli l*|>ų k raita i.
ITekė 50.. >

minsią Didis 21z28|. Preke su pri- 
siuntimu.............  ......................Mftc.

No. 1903.
Juodos francusilkoa 

skutelis kisti lygus apda
rai. auksiniai purslai ant 
šono ir nugaros, lapų krau
ta i liagtital raudonai auk
suoti. randinl kampai.

, Amata*. Italmatl- 
i .Mules ir a taus b* r-

723 W. ISth Street.
Nuo Utie iki lOios ryto

................93.00
Buvo 9101.74

No. 1906
Haltiu skiltelė, minki- 

tai iškimšti apdarai, per

d«i Nusidaviau Į*1 Guodotin* 
Profesorių. tuojau, po pirmu vai* 
tu nu.lkracziau Ilgo, ir galiu laU-

Aug.ztai Guod T. prul CoHlMl—
Su driaug.inu aprašau Tami. 

tat naujiena, brt m-randu Lokiu 
z. *11 m. idant gata-ziau Timi.l.l 
atldrkovoti ui T*lui*tn* pngrllo 
ir taikina, guru- mani* t*ip trumo., 
laiko palai*. Pirma uu*idavinH>

|«-r tai atailaepiau prn- ginkioiiim 
T.mUto. ir ]u. man* in trumpa 
laika pataiM-tr. Taigi r«lv)u ko*

M. J. Dimijocialtis 
8108 a Hslsted st., Chieago, III,

Ns.1904
J uodu* tmncuziAkoa ly

giu* tkurvHa, minkštai Iš-

ItlO Oarden st.. Hobokm. M. J.

aai bogoUi auk.inli lapų 
kroitai. rundinl kampai 

si ua

dinl kampai, lapij kraštai 
Uagotai aukalali. >u »*ia 
kaoliną ant vidurio kabu- 

PrekS . 91 50

dshvs KATAUOGUS iu kai- 
ra įstoti matu, kad au viską

Ar ssrgi rssmatizsHi. kasti 
tol tartis kesetj. dusai] ir k 
Visess tiesa hgeso geti. df_____ _ #_________ w__________________w__________ ________

dyft| gecieatij yra geriausiu pti>udy|imu apie pasekmingum^ to pagarsėjusio gydytojo gydymo.

Draugyscziu Reikalai
lAunuomeuei.

Kriaucsiu Unija Raitimore, Md.
prisiųsta per K. Mikussauska........ 95.00

Iss Perth Amboy, N. J., per J.
Eldiniu.........................  91.50

Surinku ant vestuvių Antano 
Bandsino, su Marcele Lukus, Ri- 
verton. Ui., prisiųsta per John H.
Puida...............................   .93.77

Buvo 9387.71

Nauju Draugyste.
Chieago. 6 d. vasario, 1904 susitvėrė 

sala, nauja lietuviuką draugyste vardo 
..Keistuesio". Miens sales draugystes: 
pagelba ligoje, perstatymai teatru ir kil
ti tauliuki darbai. Sekantis susirinki
mu bus laikytu nedelioj, 38 d. vasario^ 
3 vai. po pietų, saloje p. J. Kovarsklo, 
po nr. 1193 So. Oakley av„ ant kurio 
kvieczta visus tautieeaius atsilankyti ir 
prisirauyti.

Komitetu.

Chieago, III. Dr-terApaavietimo Broliu 
rengia piima savo pikz.inka nedelioj, 34 
liepos 1904, Riverside, UI. Todėl meti- 
džia visu kitu draugyscziu, kad ne
rengtu pikninku ant tos dienos, kad vie
ni kitiems nekenktumem. Platesni pa
garsinimai bus vėliau.

Drte Apasvietimo Broliu, t
Čbicago. H vardos Republikonisakas 

Kliubas laike savo metini susirinkimą ir 
aprinko nauja vyriausybe, seksncsiai: 
Motiejus Alijonis, Pre».
Juos. Vaivada,Vice-prez. 3 J W. 35th st. 
Ant. Bartusx<s, Sek re t.
Juos. Vi tartas, Kaaierius. 1181 Robay st.

Delegatai:
Mik. Palionis, 25 Kroli st-
Ant. Norbutas, 68 W. 25th st. į 
Kas. Gasiliunas, 724 W. 21 si.

Kas. Torulia, Marszelka. 45 W. 25th si.
U vardo* R. Kliubu.

htamoketa:
Paszelpa dailidinkui V. D..........935.13

Lieka 9373.86

Aukoe kankintinianiM
Kriaucsiu Unija, Baltimore,Md.

priusiusta per K. Mikuszauska........95.00
Surinkta ant vestuvių Amano

Bandsino su Marcele Lukus, Ri- 
verton, III., prisiųsta per John H. 
Puida

Sykiu 9100 74

Aukot* V1SZTALIU1.
Kriaucsiu Unija Baltimore. Md. 

pnsiusU per K Mikusxauska.......... 92.50
Buvo 91.37

Sykiu 93 87

T. M. Dr>tei.
Nuo Kriaucsiu U ui jos, Baltimo- 

re. Md., prisiusU per K. Miku- 
szauska.

L i i 1 U V a

No.1902.
Juodi, kinti, drūti au

dimo apdarui. iJri.io lyg 
(kuriniai, gražų* li.jiau.ti 
štnargiiiiniai. auksuota* 

kryšuti* ant tono, auksuo
ti lapu kraitai. Prvk# rtOo

■sarginti, auksinui pa ratai

No. 1906.

drūti apdarai, gražų* >4-

Paveikslas naujo Popiežiaus P1ESZ0 X.
miera 18x24 coliu.

Yra labai gražus pa- 
veiknlav, ant kurio ma
tom naiijaH popiežius 
teipkaip gyvas. Vi
duriniai* rūbai balti, 
viršutiniai raudoni, o 
abrozo dugnan tamsiai 
žalias. Mea[MaRytai 
gražus paveikslas.

PREKE 50 centų.
Gauna man ..Lietuvos” 
redakcijoj. Adresas:

A. OLŠEVSKIN, 
024 33rd Str„ 

Chieago, III.

TeieiuuAa; Morgan 13b 2. 
Telefonuos galima tu kiekvienu

NAUJĄ BUDĄ

Gydymo
PAMATUOTA ILGMETINE PRAKTIKA ANT LAUKO NAUJAUSIU LAIMĖJIMU MEDICINOJE.

IR PATVIRTINTA TŪKSTANČIAIS ATSITIKIMU PAVEDA: .

Profesorių

? Vartokite grot. Collins gyduole* ir busite sveiki.
lietais? Kreipkitės pu grot Coltins. o jis pataikys tuojau* tusu Iip4 prstalioti. 
i ligų, tai nogaituokite. kadangi nuo tekių ligų veikiai galite būt itgydyti 
en* ii geriausių specialistų New Y erke. Sekančios padėkavonės prof. Collins

NEW YORK, 
N. Y

The Collins 
Nei York 
Medinai 
Institute.
140 West 34th St.
NEW YORK. N. Y.

Pailegzkolimai.
Pajieszkau savo tėvo, Motiejaus Bu- 

binskio, kuris du metai atgal gyveno 
Pittsburg. Pa , jis iszvaiiavo ant gele
žinkelio dirbti, o vaikai ir motina įsiva
žiavo in Chieago, IIL Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Ona Bubinskinte, 
855 33rd st , Chieago, III.

Pajieszkau Juozapo ir Jono Stucziu, 
Suvalkų gub . Vilkaviszkio pav., parap. 
Nanmiesezio, pirma gyveno Kansas Ci
ty, Kanaas. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žine am adreso:

George A lyta,
Weld Co. Eaton. Cota,

Pajieszkau Vincento Draucziaiukio, 
Kauno gub , Telsziu pav., 3 meUi kaip 
Amarike. Jis pau ar kas gitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Jurgis Vitkevicze,
43 W. 34th PI., Chieago, EI

Pajieszkau Jarouimo Treinio ir Onos 
Treiniutes, Suvalkų gub., Naumieaeaio 
pav., Plogszcziu parap., kaimo Anlkal- 
aiaskiu, pirma gyveno Pituburg, Pa. 
Jie patys ar kas kius teiksis duoti žine 
ant adreso: ~

Jos Žemaitis,
South Windsor, Conn.

Pajieszkau savo brolio. Adomo Buls- 
kio, Kauno gub., Sziauliu pav., kaimo 
Galminaicziu. Js pats ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Juozapas Bulskis,
Katahdin Iron Works, Me.

Pajieszkau savo draugo. Antino Bi- 
caiuno isz Nsuio Aleksandravo pav.. 
Suvainiszkiu parap., kaimo Miliūnu, 
melas atgal rvvęso jis Pullman, III.

PINIGAI!
Daugume žmonių, geriau nežinodami, 

siunczia savo pinigus in kraju per viso
kius žydelius ir kitokiussvetimtauesius, 
kuriu dauguma lankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in kraju, tai 
siusk juos per ,,Lietuvos" redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vietoje pri
imti ir niekados ne centas nežus. „Lie
tuva** jau 12 metu kaip stovi ant savo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu skolų 
namus, 3 lotus, drukarne ir ui kėlės de- 
saimtis tukstaneziu dol. vertes ta voro 
knygomis \r kitokiais daiktais. Szia- 
dien per „-Lietuvos" redakcija siunezia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir austrijokai. „Lietuva" yra 
ui didžiausias bankinis kamoras ir 
paczto stacila. isz kurios pinigai plaukia 
in kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji szifkortes, ui pirk ja 
„Lietuvos" redakcijoj, ežia uves neap
gaus ir gausi laiva koki norėsi. Raszsyk 
tuojaus, o gausi prekes visu szifkorcziu 
ir pinigu prekes.

Adresuok ant vardo „Lietuvos** isz- 
leistojo ssiteip:

A. OLSZEWSKI8.
33rd St. Sution 60. Chieago, UI

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių, 

verta 25c. gausi dykai, joi užairausy
si laikraszti „Lietuva” ir užidoksai 92.00 
už viso meto prenumerata isz vimaus. 
..Lietuva” yra didžiausias ir geriausias 
laikraazlia visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk 92.00 su savo aiszkiu adresu 
o gausi „ Lietuva" kai su bau per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos" 
iszleistojo, adresuodamas teip:

A. OL8ZEWSKIS, 
924 33rd St. SUtion 60. Chieago, IU.

ir aut uugaros larsAaa, 
auksuoti lapų k raitai, run- 

ITvk«. 7S«

DIKEK. TOKIAI:

S283.OOO.OO. Geod. Tamuta prof. Collia*

giau kaip du matai sirgau kvaitu-

girdejimu. o daktarai, kūne mana

Ar«Mir6.Lsoaard. d U.t Yard AT

Puttsloan Pa.

kreiptasi pas prof Collia*'*. o tas 
tikrai pagelbės

ŠiU banke priima ant utksvojimo pmigus nuotl .UO iki didiisudai aumat ir 
už sudėtus pinigus moka 3 procentai via visi Slock Yardij darbininkai gali 
pasidėti aa vo pinigus tuo jaus, kaip tik gauna algas, Ir ui padėtus gaus 3 procentu.

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Savings Bank

EXCHANGE BUILDING,

Union Stock Yards Chieago
KAPITOLAS Ir SURPLUt

VIKNZININKAI:

Kare ItosijoM su Japonija.
Muun buvo i** Port Arthur, Vladi

vostoke ir kitur, paskandino daug Rosi- Į 
jos laivu, bet kur tas yra. tai nevisi ii- 
no. Tam dalykui yra reikalinga mapa 
kuri parodytu tas visas vietas. Mis tu
rime mapa. ji parodo visa Japonija, Ki 
nija, Korula ir visa Si berija su jos di
džiuoju geležinkeliu ir visais miestais 
k. t. Vladivostoku, Port Arthur, ir kitais. 
Ant jos galima matyti visa musai u lau
ka, ir Liberija kur musu broliai les- l 
tremti yra. Todėl nusipirkite uita ma-

dedu tzirdin** podrkarooe.
■aSMua* Zufczynski.

Boi in. Belležoetc. Pa.

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

T. ANDRUSZEWICZ & CO
- 11& W. Divitioi st, Chiearo, III

M. J.Damijonaitis, Iln, ft p si.- 
3108 S. Halsted st Chieago. IIL UlaUa Va 1181118

Musu darbas yra musu geriausias apgar
sinimas.

2 Kriaucziai 2
Palionis ir Za*-harewicze, 

5 33rd au. Chieago, Iii.
Messiuvam visokius drabužius, pigai 
vis naujos mados. Pntszom stsHSB 
. t ifrt'i-Knne duok:- n.uHy Ft*-
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