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Poliiiszkos žinios.

Kare Mas kol i jos sn Japo
nija.

Jeigu Londono laikraščiai 
teisybę rašo, tai pereitos ne
dėlios dieną, taigi laike pir
mos dienos maskoliškų Vely
kų ant karės lauko lygiai ant 
jūrių, kaip ir ant žemės, turė
jo atsitikt kas svarbesnio. Su
mušimas pirmą velykų dieną 
didesniame mūšyje ant 
tikinčių į burtus ir 
pranašystas, maskoliškų ka
reivių turėtų blogų įtekmę. 
Žinodami apie tai japoniečiai 
ir stengėsi pirmų velykų die
nų, ant kiek tai galima, su
teikti maskoliams gerus smū
gius. Ar japoniški vadovai 
įstengė išpildyti, kų norėjo, 
nežinia, kadangi per šventes 
maskoliški cenzoriai necenzu- 
moja siunčiamų privatiškų 
telegramų, o be cenzūros nė 
jokių telegramų nuo karės 
lauko siųsti nevalia, telegra
fai be cenzoriaus daleidimo 
nepriima nė jokių privatiškų 
telegramų. Londono laik
raščiai paduoda, buk pirmų 
maskoliškų velykų dieną ja
poniškas admirolas Togo ve
dė į Portu Arthuro 25 senus 
garlaivius, kuriuos norėjo pa- 
skandyti porto įėjime teip, 
kad jais butų užtvenktas išė
jimas iš porto ir kad porte 
esanti maskoliški laivai nega
lėtu išeiti. Pagal anglijonų 
nuomonę, dabartinis bandy
mas užtvenkti portų negali 
nepasisekti. Ar iš tikro pa
sisekė, to nė Londono laikraš
čiai nepaduoda.

Telegramai atėję iš Peter
burgo, taigi garsinami mas
koliško rando, pad-oda, kad 
iki šiol bent japoniška laivy
ne, nors jų matė netoli porto, 
neužpuolė ant Porto Arthu
ro; maskoliški torpediniai 
laivai daboja portų iš lauko 
teip, kad japoniečiai negali 
prisiartinti.

Nuo japoniško rando nė 
jokių svarbių žinių nuo karės 
lauko nėra; apskritai šioje 

, karėje jis labai mažai žinių 
garsina. Rods laikraščių ko
respondentams daleido ,ke 
liauti į Korėjų, bet kada tie 
atkako, liepė jiems apsistoti 
mieste §eoul, kur laikrašti
ninkai negali tikrų žinių su
griebti; keliauti ten, kur ja
poniečiai gali susitikti su ma
skoliais, nedaleidžia. Matyt, 
kad japoniečiai nenori, kad 
laikraščiai pirm laiko pagar
sintų žinias apie vietas. kur 
yra didesnis japoniškų karei
vių skaitlius, iš ko maskoliai 
galėtų greičiau suprast prie
šų mierius.

Londono laikraščiai garsi
na, buk laike maskolišku ve
lykų ant upės Yalu buvo 
smarkus ir -didesni susirėmi
mai japoniečių su maskoliais 
ir buk japoniečiai persikėlė į 
kitų upės Yalu pusę. Reik
tų todėl manyti, kad jie gi
nančius perėjimu per upę ma
skolius sumušė, privertė pa
sitraukti nuo upės.

Patvirtinimo žinios apie di
desnius susirėmimus ant u- 
pės Yalu nėra vienog nė nuo 
japonišku, nė nuo maskoliško 
raundo. Karė traukiasi jau 
trečias mėnuo,o iki šiol nė 
viena pucė negali pasakyti, 
kad butų kų svarbesnio nu
veikusi; svarbiausias šioje 
karėje atsitikimas —buvo tai 
pirmutinis užpuolimas japo
niečių ant stovinčių Porte 
Arthuro maskoliškų kariškų 
laivų ir pagadinimas kelių 
didelių maskoliškų laivų. 
Per tų užpuolimų japoniečiai 
iš syk paėmė viršų ant mas
koliškos kariškos laivynės ir

ant jūrių nuo to laiko masko
liai nedrysta su japoniečiais 
susitikti ir tokiu budu, nie- 
keno nestabdomi, japoniečiai 
gali savo žemės kariumenę ir 
amunicijų liuobai gabenti į 
Korėjų, ant karės Mandžuri- 
joj- —

Dabar, kaip mena, ant 
sausžemio japoniečiai išsodi
no jau apie 300000 savo ka
reivių, taigi netoli tiek jau, 
kiek jų turi Mandžurijoj ir 
maskoliai. Įsiveržę į Korėjų 
maskoliai iš jos be mūšio pra
sišalino. persikėlė atgal per 
upę Yalu. Japoniečiai me
na. kad maskoliai tų }>adarė 
dėl stokos maisto kareiviams 
ir pašaro arkliams. Jeigu 
tai teisybė, jeigu dabar jau 
pasirodo, kad kareiviams ant 
karės lauko negalima privežti 
kas reikia, tai kas bus toliau, 
kada sugabęs dar daugiau 
kareivių? Jūrėmis nieko ma
skoliai negali privežti, nes 
gabenančius ką nors masko
liškus laivus paimtų japonie- 
čiai. Ruduojanti kareiviai 
negali juk muštiesi.

Apie japoniečių karės plia: 
nų nieks tikrai nežino. Ar 
jie apsirubežiuos vien gyni
mu nuo maskolių Korėjos, 
kurių iš tikro nesunku apgin
ti, ar gal bandys vyti masko
lius iš Mandžurijos, trauks 
ant Mugdeno ir Charbino? 
Jeigu pasisektų sykį užimti 
Charbiną, susinėsimai Porto 
Arthuro butų perkirsti, visi 
nuo Chinų atimti, maskolių 
valdomi, į-pietus nuo Korėjos 
miestai, kaip antai: Port 
Arthur. Dainy, New Chwang, 
dėl stokos maisto, turėtų pasi
duoti.

Londono laikraščiai paduo
da, buk gana didelė masko
liškų kazokų dalis, įsiveržusi 
į Korėjų, prapuolė, apie jos 
likimų nė maskoliai nė jokių 
žinių neturi. Mena todėl, 
kad ta maskolių dalis, iš viso 
apie 3000 kareivių, su ar
kliais ir kanuolėms, pateko į 
nelaisvę, arba gal išsiskirstė į 
mažus pulkelius ir persikeitė 
į plėšikus.

Maskoliškas randas išdavė 
prisakymu sumobilizuoti ka 
riškų laivynę lygiai Juodųjų, 
kaip ir Baltiškų jūrių. 
Visi paleisti nuo tarnystės 
oficierai ir jurininkai gavo 
prisakymu rinktiesi paskirto
se vietose. Viršininku visos 
dar Europoj esančios masko
liškos kariškos laivynės liko
si paskirtas admirolas Rož- 
destvensky. Ar kariški lai
vai iš Baltiko ir Juodųjų jū
rių bus siųsti į Azijų, dar ne
žinia, kadangi Maskolija lau
kia karės ir Europoj. Kaip 
užtikrina Roždestvensky, iki 
rugsėjo kariški laivai ne bus 
reikalingi Azijoj. Reikia to
dėl manyti, kad ant jų per
dirbimo, kad tiktų tolesnėms 
kelionėms, reiks tiek laiko. 
Japoniečiai juokiasi iš mas
kolių noro siųsti kariškus lai
vus iš Europos; japoniečiai 
užtikrina, kad nė joks masko
liškas kariškas laivas negali 
atplaukti iš Europos į Azijų, 
ne tik kad ant kelio niekur 
negaus anglių, bet ir todėl, 
kad plaukianti laivai butų 
japoniečių išnaikinti pirma, 
negu galėtų atplaukti į pa 
skirtų vietų. Išnaikinti vie- 
nog nebūtų teip lengva. Ad
mirolai maskoliškų laivynių 
Vladivostoke ir Porte Arthu
ro gautų juk per telegramą 
žinias, kada prisiartintų 
plaukianti iš Europos laivai 
ir be abejonės stengtųsi susi
jungti. Išnaikinti susijun
gusias laivyne? ^butų labai 
sunku, kadangi maskoliai tu
rėtų beveik dusyk daugiau 
kariškų laivų negu japonie
čiai.

Keli 
ati 

užei
kit-

Upė Yalu pasiliuosavo nuo 
ledų. Japoniečiai nori siųsti 
kariškus laivus ir su jais ban
dyti paimti New Chwangą, 
kurį gina gana skaitlinga 
maskoliška kariumenė; nuo 
sausžemio tų miestų negalima 
paimti be didelių aukų, o ja
poniečiai negali be reikalo 
daug žmonių žudyti?

Maskolija pašaukė po gin
klu visus galinčius juos nešio
ti Siberijoj, ant Kaukazo ir 
Užkaspiškoj Maskolijos da- 
lyj. Iš Kaukazo mahometo
nų prisakė organizuoti raite
lių regimentus. Dalis tų 
naujų kareivių bus išsiųsta į 
Mandžuri jų prieš japoniečius, 
o kita ant Afganistano ir Ti
beto rubežių. Mena, kad ne- 
užilgio bus išduotas prisaky
mas mobilizuoti visas Masko- 
lijos kariškas pajiegas. 
milijonai žmonių bus 
traukti nuo kasdieninio 
ėmimo, reiks tą daugybę
reivių maityti žmonėms, o jie 
per laiką stovėjimo po gin
klu nepadidįs savo darbu tau
tos turtų. Nežinia, ar ilgai 
Maskolija įstengs po ginklu 
laikyti daugybę žmonių. 
Auksas išeis į užrubežius ir 
Maskolija atsiras tokiame jau 
padėjime, kaip buvo po Seva
stopoli nes karės, kada auksi
nį pinigą tik didžturtis galė
jo turėti: vertė maskoliškų 
pinigų vėl nupuls iki pusei 
jų vertės. Nors ir sumuštų 
Japoniją ant sausžemio, ma
skoliai į JaĮ»oniją jokiu budu 
neprisigriebs, o Maskolija 
bus ekonomiškai sunaikinta, 
reiks ilgo laiko, kol atsigriebs 
nuo to nupuolimo. Neįstabu 
todėl, jeigu visi sumanesni 
maskoliai nusiminę, dėl dabar
tinės karės, nieko gero nelau
kia. už ją kaltina randą, y- 
pač gi viršininkus nešiojan
čius vokiškas pravardes, kaip 
antai: užruhežinių dalykų 
ministerį Lamsdorfą, buvusį 
maskolišką pasiuntinį Japo
nijoj Roseną. - Kalčiausias 
vienog patsai caras, kuris, 
neva turėdamas neaprube- 
žiuotą valdžią, duoda valią 
stumiantiems į nelaimę visą 
kraštą savo tarnams, o žmo
nėms nedaleidžia su pasiskun
dimu nė lupų atverti.

Stoka gerų rinių nuo karės 
lauko prisideda prie neužga
nėdinimo gyventojų jiačioj 
Maskolijoj.
Kuropatkin 
kaip moka, 
liepia turėti
negalima kantrybės reikalau
ti nuo žmonių, kurie nuo ran
do vien skriaudas sulaukė. 
Vienas didesnis nepasiseki
mas ant karės lauko gali kru 
viną revoliuciją pagimdyti 
prieš netikusį carą ir jo tar
nus. Tie tarnai, suprasdami 
pavojų, stengiasi nuo savę 
žmonių piktumą nukreipti, 
siundydami ant kitų. Dabar 
antai‘pietinėj Maskolijoj, ne
žinia, kas mėto atsišaukimus 
siundančius ant žydų. Kad 
tą daro rando agentai, nėra 
abejonės. Ne pirmąsyk, ka
da randui gresia pavojus, jis 
griebiasi siundymų ant kitų.

Karės vedėjas 
ramina, teisina 
nepasisekimus, 

kantrybę, — bot

priguli Anglijai, daugiau tu- j 
rėjo tiesų negu anglijonai ir 
pats Newfoundlando gyven-1 
tojai. Sutartis dar laikraš- > 
čiuose nepagarsinta, todėl ti- _ _
krai nežinia visko, ką Angli- -ian “kaityti populiariš- 
ja. Prauciuijai pripai^ta. kl"‘ lnkclJ»a apie anatomiją ir 
Tiek liula, kad ui pavedimu *iti"l<'gijn. Ant lekcijų bu- 
Anglijai Egipto, Anglija pa- j8ir«nk« imonių.iS vieko 
veda Prancūzijai Morokko, Hlatjt. kad net niaiai apėvie- 
bet čia <llr Prancūzija turi ui* i f’tl Lietuvoj noriau-
ganddinti Upanijų. Kų Au- «> gamtoe mokelaie.
glija duoda Prancūzijai ui iė- ‘ ereitame ineneeyj mee pa- 
aiiadtjimų; pri vilegijų ant '"i'.Sjoine apie pavogimų auk-
Newfouadlando, dar nežinia, j laikrodėlių iA Perkov.
Už tai jau eeuiau siūlė Pran* '4k'" l’a^lavinyčioB. Dabar 
euzijai salas Kaulus Hebrė l>a<'u0<la|ne, kad vagiliai tapo 
dus, Australijoj, kurias jau N8'1 suarečtavo < vai-
sykį Prancūzija buvo užėmul ku8 11110 metų, užeit*
si. bet ant Anglijos protesto ,na"Wu8 pardavi-
vėl nuo jų pasitraukė. luftjlmii. Jis prisipažino. I a-

. Terp Praucuzijoa ir Hotan- To«tu8 jie parda-
dijos likosi padarytas toks žihoma- ut M
jau sutarimas koks pirma |«- vertė8- ™gt<l<l»igtU ’upir- 
darytas Prancuzijossu Angli- k**Ja,n8 žydams.
Ja. Italija ir Ispanija. Taigi Vasario mėnesyj Vilniaus 
Prancūzija ir Holandija antj k«W“l atlankė: 7«8 vyriė- 
toliau pasižada terp jųužgi*jklal lr '*‘1“ 
musius nesutikimus pavesti 
ant išrišimo santaikos sudui, 
saugotiesi karių.

Isz Lietuvos.

Iš VlinlHiiH.
Ruimuose, „Passage” pra-

Parei-
Įkalavo: maskoliškų knygų 
1165, laikraščių 850; prancū
ziškų knygų 30, laikraščių 
48; vokiškų knygų 4, laikraš 

įčių 6; lotyniškų knygų 34.
Prie Vilniaus prekystes

Trįs mėtai atgal vagiliai iš 
gyvenimo kunigaikštienės 
San Lorenzo, Odesjo, pašla- 
vė visokių deimantinių ir 
auksinių dalgtų už 150000 
rublių. Iš pavogtų kuni
gaikštienei daigtų, pas vienų 
žydelį jubilerių Vilniuje ra
do jų už 45000 rubl. Žydeli? 
neįstengė darodyti, kaip tie 
daigtai pas jį pateko, todėl 
jį suareštavo.

Vilniaus Blaivystės komi
teto arbatnamyj pradėjo skai
tyti lekcijas apie vodingumą 
svaiginančių gėrymų.

16 mokyklų mokintojai 
Vilniaus apskričio pasižadėjo 
nuo savo bado algų paaukau
ti iki 3% ir apart to sudėjo 
79 rubl. ant sudrutinimo ka
riškos laivynės, o besimoki
nanti sudėjo 1627 rubl. ant 
to paties mierio. Žydukai 
Vitebsko amatų mokyklos ap
siėmė padįrbti 40 lovų laza- 
rietams. Mokintiniai Pane
vėžio mokintojų seminarijos 
sudėjo 64 rubl. aut karės rei
kalų.

Pninciizi ja.
Terp Prancūzijos ir Angli

jos likosi padarytas svarbus 
sutarimas kolionijų reikaluo
se. Per tą sutarimą tapo 
prašalinti seni nesutikimai 
už valdymą anglijonų Egipte, 
kurį Anglija neva užėmė tik 
tuom tarpu, o valdo jį jau 
nuo keliolikos metų ir nenori 
pasitraukti. Susitaikė Ang
lija su Prancūzija ir reikaluo
se žvejonės Newfoundlando 
pakrantėse, kur prancūziški 
žvejai, net ant kranto New 
fondlando, nors tas kraštas

Balkanų pusaalis.
Ant Balkanų pusžalio dar! 

neišnyko pavojus karės yjiadlmokyklos rengia prirengiino 
terp Bulgarijos ir Turkijos, p lianą- Ant to miestas iš sa- 
Apie pradėtas tarylias prieš- vo iždo paskiria 800 rubl. ant 
taraujančios ateina žinios: metU. reikalauja vien, kad 
sykį garsina, jog tarybos Ii- priimant į tą kliasą. vaikai 
kosi pertraukto? ir buk Bul- gyventojų turėtų pir-
garija ir Turkija traukia sa-. mutinystą.
vo kareivius ant rubežiaus ir l parengtą \ ilniuje, ant 
pradėjimo karės reikia laukti Jurgio pliaciaiis, ant gar- 
į trumpą laiką; tai vėl rašo, 
kad beKitariaučiom? pusėms 
pasisekė susitaikyti; buk Bul
garija {įasižada neremti Ma- 
cedonijos pasikėlėlių, neduo
ti jiems rinktiesi Bulgarijoj;
Turkija gi pažada visišką at
leidimą dalyvavusiems pasi
kėlime maoedoniečiams, nuo 
turkų persekiojimų pasislė
pusiems į Bulgariją. Matyt 
vienog, kad sutartis nė jokia 
nepadaryta ir ar ją pasiseks 
Išdaryti, nežinia. Austrija 
sutraukė savo kariumenę ant 
Turkijos rubežiaus. Ji }>a- 
gazdino Turkiją užėmimu Al
banijos, jeigu pradėtų karę 
sn Bulgarija.

Austrija nuo seniai tyko 
progos, kad galėtų užimti 
Albaniją ir nekartą buvo pa
sirengusi tą įdaryti, bet dėl 
protesto Italijos išsižadėjo sa
vo mierių, kadangi mat tą 
Turkijos provinciją nori gau
ti Italija; Albanija seniai pri
gulėjo Venecijai, taigi buvo 
Italijos valdyba.

' Afrika.
Afrikoj anglijonus pasiekė 

nepasisekimas. Jų valdybose 
vakarinės Afrikos kareiviška 
exj>edicija. išsiųsta nubausti 
pasikėlusius prieš išnaudoji- , 
mą anglijonų čiabuvius Ot 
kopus, likosi beveik ?u visu 
pasikėlėlių išskersta. Ka
dangi tose valdybose mažai 
yra angliškų kareivių, tai 
tvirtesnės expedicijos siusti 
negalima. Tuom tarpu, Ot- 
kopų padrąsinti, keliasi ir ki
ti kolionijos čiabuviai. Kol 
iš Anglijos atsiųs pastiprini
mą. gali pasikelti visi čiabu
viai kolionijoj.

Vokiškose pietinės Afrikos 
valdybose pasikėlę čiabuviai 
laikosi tvirtai. Pereitą san- 
vaitę net keliose vietose buvo 
smarkus susirėmimai, kuriuo 
se puolė net keli šimtai pasi- 
kelelių, bet ir vokiečiu nuo- 
trotos nebuvo mažos. Čiabu
viai iš palengvo, su ginklais 
ir gyvulių bandoms, traukia
si į kolionijos vidurius; vo- 
kiečiai, kol neateis pastipri
nimas iš Vokietijos, nedrįsta 
besitraukiančių vyti.

Paryžiuj • pasimirė buvusi 
Išpanijos karalienė Izabellė. 
Ji, atsisakiusi nuo sosto, ap
leido Išpaniją ir gyveno Pa
ryžiuj.

bės Muravjevo-Koriko stačia 
tikišką koplyčią, prasišalinus 
sargui atsinešti raktus, neži
nia kas įmetė dinamito bom 
bą. Bomba eipliodavo ir iš
ardė štukaterijas. grindis, iš
mušė langus. Suareštavo 
kelias nužiūrėtas y|>ątas. bet 
ar jos įmetė į Muravjevo kop
lyčią bombą, nežinia.

Vilniuje, ant Trakų gatves, 
gyvenime ant trečių lubų už 
gimė gaisras. Užgesinus ug
nį, po degėsiais rado suan
glėjusį kūną 73 metų žydo, 
\Volfo Rosenbergo.

Vilnjaus Mariniško mergai
čių instituto mokintojai nu
tarė iš savo algų paaukauti 
3% ant naudos Raudonojo 
Kryžiaus Dr-tės ir apart to 
sudėjo 700 rubl. ant sudruti
nimo kariškos laivynės. Be
simokinančios gi institute 
mergaitės sudėjo 380 rublių 
ant naudos Raudonojo Kry
žiaus Dr-tės; matyt mergaites 
prie aukų privertė begėdžiai 
instituto perdėtiniai. Apart 
to jos pasiuvo kiek skalbinių 
sergantiems kareiviams ir per 
visą karę atsisakė nuo vieno 
valgio, kad užčėdyti pinigai 
butų apversti ant* karės rei
kalų. Ir kvaili viršininkai 
dar kvailesnes, įkalbėtas mer
gaičių aukas priėmė! Nepa- 
kaktinas valgis juk gali su
naikinti ant visados mergai
čių sveikatą.

Akčyžios užveizda ant šių 
metų Vilniaus gubernijos 
blaivystės komitetams, iš pel
no nuo degtinės, paskyrė pa
šei pos 45000 rubl.: Vilniaus 
miesto komitetui 15000 rubl., 
Vilniaus paviečio komitetui

lš Vilniaus gubernijos.
Vilniaus girių apsaugojimo 

komitetas uždraudė kirsti me
džius: ant 15 metų giriose 
Joneliškių, Trakų pa v., pri
gulinčiose Skarandai; teipos- 
gi ant 15 metų giriose Uerne- 
tų, Sventdnų pav., prigulin
čiose .maskoliui Laptevui.

Antroje pusėj vasario mė
nesio šių metų, Vilniaus gu-

rie užgimė: 5 — nuo neatsar
gumo; 1 — nuo padegimo; 16 
— nuo nežinomų priežasčių; 
2 — nuo negerai įtaisytų ka
minų. Visuose tuose atsiti
kimuose ugnelė pridirbo blė- 
dies ant 10600 rubl.

• Netikėtų mirčių buvo’ 4, 
žmogžudystė 1, staigų mirčių 
7, vaikžudystė 1.

Vagystų papildyta 10. 
Daigtų pavogė už 4490 rubl., 
gatavų pinigų 8 rubl. Ar
klių }>avogė 36; iš to skait- 
liaus vienas pavogtas Lydos 
payi^tyj ir vienas Ašmenų 
pav. likosi jų savininkų su
rasti ir atgauti atgal.

blaivy-
ren-

iš Rygos.
Cianykštė latviška 

stės draugystė „Austrum” 
gia mieste speciališką gydiny-
čią gydymui įpratusių gir
tuoklių. Draugystė gavo 
jau ant to valdžių daleidimą.

Rygos fabrikantai gavo at
siliepimus nuo užrubežinių 
anglių pristatytojų, kad pa
siskubintų ant savo reikalų 
parsigabenti anglių kadangi 
svetimi kraštai laike karės 
gali uždrausti gabenimą aug
liuj Maskoliją.

Iš VIsoko Lltovsko, Gar
dino gub-

. Siautė čia didelis gaisras, 
kuris išnaikino kelioliką na
mų. Dvi ypatos, gyvenan
čios ant a ugšt utinių lūbų, 
kurios bijojo šokti per langą 
ant ulyčios, sudegė. Su vir
šum 50 šeimynų neteko savo 
krutančių turtų, neturi nė 
pastogės.

5500 rubl., Vileikos komite- Iš Panemunių, Raseinių
tui 3300 rubl., Dianos 2000 
rubl., Lydos 4400 rubl., Aš
menų 5200 rubl., Šventėnų 
3700 rubl., Trakų 5200 rubl.

16 d. kovo, į bėgantį į Min
ską geležinkelio trūkį įsikrau
stė vagiliai 6 pū
dus ta vorų siuntinių išmetė 
ir nušokę nuo trūkio, tavo
ms paėmė ir niekeno nesu
laikyti, nusinešė į girią.

Vilniaus suaugusių mergi
nų nedėlinę mokyklą lanko 
suviršum 300 suaugusių mer
ginų. Daugiausiai yra mer
ginų 14—16 metų.

pavlečio.
Nuo Kalėdų žiema buvo 

puiki; f rogių kelias geras, 
žmonės be vargo iš girių ga
lėjo medžius suvežti, 
žiema jau baigiasi, 
mažai liko.

Uždarbių kitokių 
kaip skaldymas malkų mie
steliuose: až suskaldymą ve
žimo moka po 25 kap. Žmo
nelės nuvargę, suskurdę dėl 
blogų metų. Ūkininkams 
trūksta pašaro gyvuliams: 
vežimukas šieno kaštuoja 9—

Dabar 
sniego

nėra,

10 rublių, bet ir už tokią pre- tynės terp prūsiškų ir atėju- 
kę sunku gauti. Bežemiai 
ūkininkai pusbadžiai gyve- vos darbininkų, kurie, dirb- 
na: duonos neturi, minta 
sriuba ir bulvėms ir tų netu
ri pakaktinai.

Rugių pūras kaštuoja 3 
rubl., o gerų 3|—4 rubl. 
Duonos svaras 4 kap. Arkliai 
geri 100—300 rubl., darbo ar
klys nuo 5—100 rubl. Ber
nų algos 20—100 rubl. su už
laikymu. Žemė ir ne bran
giausia: už desiatiną moka 
25—50 rubl.

Žmonių apšvietimas ‘ stovi 
žemai. Niekur nematyt kny
gos, nė laikraščio. Tik vie
nuose namuose mačiau užli
pintą ant sienos vieną seną 
..Vienybės” numerį; pas vie
ną gi kunigą pasitaikė maty
ti ,,Saulės” numerį.

Kunigai per pamokslus, 
matyt nežinodami prie ko 
kabintiesi, bara žmonis už vi
sokius’mažmožius; nepatinka 
jiems švarus pasirėdymas, už 
ką kitur žmonės net pagirtų; 
draudžia „po smertelnu grie- 
ku” nešioti juodus drabužius 
su liemeniu ir iškeltais pe
čiais. Prie tokių pamokini
mų viešpatauja burtai ir vi
sokį prietarai. Nors žmonės 
sveiki, drūti, bet laisvės ne
matyt: Įiančioja juos ne tik 
maskoliška valdžia, bet ir 
locni neva mokintojai ir teip 
bus, turbut, tol, kol žmonės 
neapsišvies labiau.

Valdžios tarnai pas mus

šių iš maskoliškosios Lietu-

klės ir neduoda bilietų ant 
jų laikymo. Užginta rink
tieji į didesnius pulkelius, 
kalbėti apie .žmonių ir krašto 
reikalus. yj>aČ apie karę.

Kas todėl buvo laisvės ša
lyj ir paragavo laisvės, tam 
sunku Lietuvoj gyventi; to
dėl daugelis sugrįžusių iš A- 
merikos, pagyvenę kokį laiką 
tėvynėj, vėl nešdinasi sve
tur. Vyrai nešdinasi svetur, 
todėl daugelis merginų negali 
gauti vyrų, nes jų mažai yra.

A|»ė karės stovį teiposgi 
ne daug teisingi} gauname ži
nių; kokios patelpa laikraš
čiuose, tos turi pereiti per 
valdžių cenzūrą: jose todėl 
lieka daugiau melo negu tei
sybės.

darni pigiau, darė konkuren
ciją prusiškiemsiems darbi
ninkams. Darbininkas Ha- 
yer, paskui patikęs po medžiu 
miegantį vieną žemaitį darbi
ninką, jį primušė. Už tai 
sūdąs Hayerą nusprendė ant 
7 mėnesių kalėjimo.

Pirmoje kovo mėnesio san- 
vaitėj už kiaules mokėjo Til
žėj: už porą paršų 10—15 
Mrk., už didesnius iki 18 
Mrk., už penėtas kiaules po 
31—32 Mrk., už kiekvieną 
100 svarų ,gyvo gyvulio.

Už Šieną mokėjo po 1.80— 
2.00 Mrk., o už šiaudus po 
1.60—180 Mk. už centnerį.

Klaipėdoj susitvėrė akcijo- 
nierių draugystė, kuri užsi
ims dirbimu elektriškų gele
žinkelių Klaipėdoj ir Smel
tėj; padirbs ir mažų geležin
kelių alkūnes nuo Klaipėdos 
į Pėžaičius, su šakoms nuo 
Damelių ant Langelių ir nuo 
Klemiškių ant Plekių. Drau
gystės kapitalas yra ,2800000 
Mrk. Viešpatystės ir provin
cijos iždas ir elektriška drau
gystė prideda ketvirtą dalį 
pinigų.

Ūkininkas Perkama iš Par
alelių pranešė policijai, buk 
jam važiuojant keliu, aut jo 
užpuolė trįs žemaičiai ir atė
mė maišą miltų. Ant ryto
jaus patiko užpuolikus Klai
pėdoj ir suareštavo. Jie sa- 
Ktis'i nekalti esą. bet Persams 
juos pripažino už tuos, kurie 
nuo jo miltus atėmė.

Darbėnuose, darbininkas 
Objartel, parėjęs girtas na
mon, užpuolė ant savo 78 me
tų vuošvio ir teip jį sumušė, 
kad senelis nuo to Įtasimi- 
rė. Už tai sūdąs 
žentą nusprendė ant 
kalėjimo.

Į Ortelsburgį 14
atkako su viršum šimtas iš
eivių iš Lenkijos. Visi jie 
buvo rezervo? kareiviai ir 
gavo prisakymą keliauti į ka
rę su Japonija. Vietoj ke
liauti į rytus, lieti kraują už 
caro užsimanymus, velijo jie 
keliauti į vakarus, kur bent 
juos valdžios neteip skriau
džia.

Galutinai nutarta pradėti 
darbus prie dirbimo tvirto 
geležinio tilto .per Nemuną 
ties Tilže, ant plianto nuo 
Tilžės į Lauksargius. Atka
ko jau į Tilžę vedantis darbus 
inžinierius su savo pagelbi- 
ninkais. Darbai prie dirbi
mo tilto jau prasidėjo.

Ant rengiamos 1905 metuo
se Tilžėj parodos bus dalys: 
javų, gyvulių, bičių, sodau- 
ninkystės ir daržininkystės, 
žvejybos ir žuvių auginimo, 
paukščių ir jų auginimo.

netikusį
7 metų

d. kovo

F. Eismontas.

Iš Lietuviško Minsko.
Susitvėrė savitarpinės pa

geltos užsiimančių raštiškais 
darbais draugystė. Ji skoli
na ir duoda pašei pas jos rei
kalaujantiems sąnariams; rū
pinasi apie mokslų sąnarių 
vaikų; rūpina daktaru ir vai
stus apsirgusieras sąnariams; 
rūpina darbų jo reikalaujan
tiems. Sąnariais gali būt y- 
patos nuo 21 iki 50 metų. Są
nariai moka po 5 rubl. įstoji
mo ir po 50 kap. ant mėne
sio.

su visu pasiliovė, 
atėję darbininkai, 
neranda geresnių

bet darbdaviai juos

Nuo Prūsų parutei ų.
Berlyno laikraštis „Deut

sche Zeitung” praneša, jog 
ėjimas ant darbų į Prusus 
darbininkų iš Lietuvos ir 
Lenkijos 
kadangi 
Prūsuose 
sanlygų,
dar labiau išnaudoja negu 
Lietuvoj; atėję iš svetur dar
bininkai jeigu juos nuskriau
džia darbdaviai, neranda už
tarimo pas valdžias, jos lai
kosi darbdavių pusės. Len
kiški ir lietuviški laukų dar
bininkai neturi ko j ieškoti 
Prusnose; tie, kurie aplei
džia tėvynę, nešdinasi į Ame
riką, kur bent turi daugiau 
laisvės.

Iš Kriokavo*.
Kriokava — tai yra Lenki

jos miestas. Seniau, kaip da 
buvo savistovi Lenkijos kara
lystė, tai buvo jos sostapilis. 
Dabar ji priguli Austrijai. 
Austrijos valdžia ir ne pui
kiausia, bet vis-tik geresnė 
už Maskolijos; lenkų padėji
mas ten ir kur-kas geresnis, 
negu po Maskolijos jungu.

Kriokava — tai vienas iš 
didžiausių Lenkijos miestų. 
Jame yra gana didelis senas 
lenkiškas universitetas, pui
kus knygynas. Žmonių su
važiuoja į jį iš visos Lenkijos, 
atvažiuoja gana apsčiai ir iš 
Lietuvos, tai į universitetų, 
tai teip su kokiais reikalais. 
Gyventi ten galima laisvai, 
kad ir be ^sparto.

Iš Lietuvos daugiausiai at
važiuoja ten koki lenkai arba

Iš Prūsų Lietuvos-
Pereituose metuose Kauke-, •_ - Lietuvon

nuošė užgimė smarkios muš- sulenkėję



Isz darbo lanko.
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užgimusiuose tvanuose. 
Husum visas vandens ap-

|| Republikoj Cbili, mieste An- 
tofagasta, pietinėj Amerikoj, pa
sibaisėtinai siaučia juodosios rau
plės. Vieną tik dieną nuo rauplių 
pasimirė 22 ypatos, o 51 apsirgo.

čia
Jie

vėl žiema, 
blėdies pri- 
ypač vaisių

II Republikos Peru sostapilėj, 
mieste Lima, pietinėj Amerikoj, 
apsireiškė azijatiškas maras. Spe- 
ciališkame ligonbutyj Lazaretto 
yra 33 maru serganti ligoniai.

kių veislių gyvūnų, ypač daug pui
kių parvų žuvių.

U Mieste Norimbergoj, Vokieti
joj, atsibūva terptautiškas kongre
sas mokyklų hygienos. - Ant kon
greso atkako diktai delegatų iš 
Amerikos.

H Mieste Port Arthur maskoliai 
suareštavo ir pasodino į kalėjimą 
du amerikonišku laikraščių kores
pondentu.

II Šveicarijos tautos reprezen
tantai užgyrė tiesas, pagal kurias 
iŠgirianti anarchizmą turi būt bau
džiami kalėjimu.

U Mieste Mons, Belgijoj, darbi
ninkai, pakirtą augantį darže medį, 
po jo šaknims rado 1500 senų 
auksinių pinigų.

tapo sužeistų. Žemės drebėjimai 
išgriovė du miestu, o juose 1500 
namų.

$2.00 moksląei- 
Kitur,

Pinigus tuo paskirstome šiteip: 
$1.00 moksląeitiams ,,Aušros" 
Dr-tės fondan ir 65c. ant naudos 

Pinigai nusiųsti į 
Atsirado

II Vindobonos laikraščiai prane
ša, jog 4 d. balandžio, apskričiuo- 
se Kossovo ir Saloniki siautė bai
sus žemės drebėjimai, laike kurių 
25 ypatos likosi užmuštos, o 40 tiesi į tarpą besiprovojančių.

LIETUVA

ponai-bajorai, bet paskuti* rinkimą, kuris buvo 6 kovo, 
niais metais pradėjo atvykti Susirinkę buvo iŠ viso su sve- 
vienas. kitas ir tikras lietu- čiais 72 žmogų, 
vis. . Iš viso mokančių lietu
viškai dabar susirado Krio- 
kavoje per 20 žmonių ir dau
giau kaip antra tiek lietuvių, 
kalbančių lenkiškai, teip va
dinamų „litvinų".

Atsiradus daugiau lietu
vių, pradėjo eiti aikštėn ir 
lietuviškas klausimas: pernai 
profesorius Los skaitė refera
tą apie lietuvišką klausimą 
(skaityk apie tai 1903 m. 
„Varpo’’ Nr. 12, 294 ir 295 
pp.,); vėliaus skaitė referatą 
apie lietuvišką literatūrą lie
tuvis iš Suvalkų gub. Gerba- 
čauckas. Žmonių ant tų re
feratų buvo susirinkę gana 
daug, buvo karšti ginčai. 
Dabar Kriokavos lietuviai su
tvėrė draugystę „R u t ą”, 
tik gaila, kad ji nėra nė gry
nai lietuviška, nė moksliška, 
nė sušelpiamoji, o teip visko 
po truputį. Pažiūrėsime į 
jos įstatymus.

Draugystės tikslas: 1) su
vienyti Kriokavos lietuvius 
ir etnografiškosios Lietuvos 
mylėtojus į vieną draugystę 
auklėjimui lietuviškos kal
bos, literatūros ir kultūros; 
2) bendrai dirbti pakėlimui 
mokslo ir lietuviškos litera
tūros; teip-pat dirbti, susi
jungus su draugiškomis tau
tomis: 3). užlaikyti ryšius su 
tėvyne ir. lietuvių išeiviais 
(emigracija) ir, pagaliaus, 4) 
šelpti draugystės sąnarius pi
nigais. Įvykdinimui šito tik
slo bus vartojama: 1) darbas 
tam tikrose kuopose, 2) refe
ratai ir pasikalbėjimai apie 
lietuvių judėjimą ir jų reika
lus, 3) susirinkimai ir arti- 
stiškai-literatiški vakarai, 4) 
parsisiųsdinimas laikraščių ir 
įkūrimas knygyną Draugy
stės sąnariais gali būti lietu
viai ir svetimtaučiai, tik sve
timtaučių negali būti dau
giau, kaip trečia dalis (i) vi
sų draugystės sąnarių. Pro-

viškai ir lenkiškai. Pirmsė- 
dis ir sekretorius turi gerai 
mokėt lietuviškai.

Teip skamba svarbiausiejie 
draugystės įstatymų paragra
fai. Aš čia juos savo žodžiais 
perpasakojau, nes teip, kaip 
draugystės parašyti, juos sun
ku suprasti.

Kęki bus darbai šitos drau
gystės. paskiaus pamatysime; 
tuo tarpu tik galime spėti, 
kad ne puikiausiai jai seksis. 
Pirmiausiai, nesiseks jai dėl
to, kad ji nori vienu kartu 
kelis kiškius pagauti: ji nori 
ir auklėti lietuvišką kalbą, li
teratūrą ir kultūrą, ir užsiim
ti mokslo tirinėjimais, su

jungtais su Lietuva, ir šelp
ti savo sąnarius. Daug 
geriau butų, kad tokia drau 
gystė išsirinktų sau kokį vie
ną aiškų tikslą, o neblaškytų, 
teip į visas puses savo spėkų. 
Antra, prie šitos draugystės 
gali prigulėti ir priguli ir 
svetimtaučiai, tik jų negali 
būti daugiau kaip trečia da
lis visų draugystės sąnarių. 
Keistai skamba šitas para
grafas: jau jei gali prigulėti 
ir nelietuviai, tai kodėl ne 
daugiau trijų dalių visų są
narių? Man rodos, arba turi 
būti vienų lietuvių draugy
stė, arba įvairių tautų be jo
kių „trečių dalių”. Paga
limus, prie ,,Rūtos” gali pri
gulėti žmonės įvairi ų-į vai
riausių pažiūrų; ir priguli 
prie jos ir atgalainiai-kleri
kalai, ir pirmeiviai-demokra- 
tai> ir dargi žmonės, kurie 
mato Lietuvos išganymą tik
tai unijoj su Lenkija. Žmo
nės su teip įvairiomis pažiū
romis, man rodos, negalės il
gai išsitekti vienoj draugy
stėj, kuri turi pasistačiusi 
sau tokį tikslą: prasidės tarp 
vienos ir antros pusės nesuti
kimai, ginčai ir, ant galo, 
viena iš jų išeis iš draugystės, 
o gal ir visiškai draugystė su
irs, kaip tai tankiai tokiuose 
atsitikimuose įvyksta. Vir
šų draugystėje veikiausia pa
ims atgalainiai, nes jų yra 
daug daugiau.

Jau parašius man šitą ko
respondenciją, aš gavau ži
nią apie pirmą „Rūtos” susi-

AtidarS bu- 
Birinkimą Janu&ia Nedzielkov- 
akis; prakalbėjo jis iš pradžių 
lietuviškai, paskui lenkiškai. 
Po jo perskaitė Gerbačauc- 
kas, lenkiškoj kalboj, referatą 
„Apie svarbumą Adomo 
Mickevičiaus Lietuvos ir 
Lenkijos kultūros išsiplėtojr- 
me, teip-pat apie reikalingu
mą tautų jungimosi idėjos ir 
susiartinimo inteligencijos su 
žmonėmis. ”

Viešpataujančia kalba per 
susirinkimą buvo lenkiška; 
nelaimė, ir patįs lietuviai, 
dideli Lietuvos mylėtojai, ge
riau kalba lenkiškai, negu 
lietuviškai.

Pirmsėdžiu tapo . išrinktas 
minėtasis rašytojas Gerba- 
čauckas, jo pagelbininku — 
minėtasis inžinierius Nedziel- 
kovskis, raštininku 
darašya (maliorius) 
Varnas iš Joniškio 
gub., Šiaulių pav.), iždinin
ke (kasiere) — V. K., kny
gininku — Z. S.; vyresny
bes sąnariais tapo išrinkti du 
profesorių Kriokavos univer
siteto: Edvardas Jančevskis 
ir minėtasis augšeiau grapas 
Jonas Los.

Europos lietuvis.

— vaiz- 
Adomas 
(Kauno

■ i '

Isz Amerikos
Suėmė lenką ar maskolių.

Nosie, Ąlaska. Suareštavo 
grafą Morozovskį ir jo pačią, 
apskųsti už plėšimus. Rods laik
raščiai vadina suareštuotus grafais, 
bet kad tokios pravardės * nėra nė 
lenkiškų nė maskoliškų grafų, tai 
reikia manyti, kad jų yra tokia jau 
grafystė,’ kaip garsaus lietuviško 
kunigaikščio Jocio kunigaikštystė.

Brige re
Tampa, Fla. Ant jūrių, netoli 

jūrių žiburių, 
kurioj išplaukė pasivažinėti stu
dentai Florida Methodist Colle- 
ge. Penki studentai prigėrė, o 
mergina Newton ir prezidentas 
Walker laimingai priplaukė prie

Rado explioduo|ancslą bombą.
Portland, Ore. Ant pąrengto 

ant išplaukimo garlaivio Albany 
rado padėtą bombą, pripildytą 
dviejų svarų netroglycerinos aplie
to parako. Prie bombos buvo 
pritaisytas knatas ir uždegtas. 
Kada bombą patėmijo, knatas bu
vo jau buveik pridegęs iki bombai. 
Jeigu ji butų expliodavusi, explio- 
zijos visas laivas butų išardytas. 
Mena, kad bombą chiniečiai pri
taisė, kadangi ant laivo jiems ne
duoda nė jokių darbų.

Negrai stato savo kandidatas.
Jeigu Amerikoj yra politiškos 

partijos statančios savo kandidatus 
teip silpnos, kurios per rinkimus 
gauna vos keletą tūkstančių balsų, 
tai negrai, prie kiekvienos progos 
skriaudžiami baltveidžių, užsima
nė sutverti savo * partiją, statyti 
kandidatus tik negrus; jie užsima
nė pastatyti net negrą aut prezi
dento. Jeigu negrai visi balsuos 
už negrus, tai be abejonės jų kan
didatai. gali gauti daugiau balsų 
negu ne vienas baltveidžių kandi
datas, o pietiniuose štetuose ne 
vienas jų kandidatas galėtų būt iš
rinktu.

Apvogė b&žnycztą.
Bellaire, Oh. Nesugauti va

giliai įsikraustė 6 d. balandžio į 
čianykščią katalikišką bažnyčią ir 
pašlavė sidabrinius kielikus ir ki
tokius dievmaldystoj vartojamus 
indus.

Žmogžudyste.
Colchester, Con. Ant, farmos 

Johno Marks, ne toli nuo čia, na
mų kelnorėj, maiše įkimšią rado 
su nukapotoms, rankoms ir galva 
kūną vyriškio. Kas jį čia atvilko, 
nežinia. 65 metų farmeris Marks 
prapuolė. Kaimynai pasakoja, 
kad farmeris tankiai turėdavo 
sutikimus su darbininkais.

Tornado.
Tūluose kraštuose Texaso, Ken- 

tucky, Oklahamos siautė baisios 
vėtros arba tornado. Mieste Hous- 
ton, Tex. laike tų vėtrų trįs ypa
tos likosi užmuštos, devynios pa
vojingai apkultos, o iŠ tų 3, kaip 
mena, apkultos mirtinai. Mieste 
Ovensboro, Ky., vėtra išgriovė 
ulyčinių geležinkelių pajiegos sta
ciją.

Jariu gelmių tirinėjimai.
Californijos universiteto zoolo

gijos profesorius William Ritter 
sugrįžo ant garlaivio „Albatros” 
nuo tirinėjimų jūrių gelmių Kali
fornijos pakrantėse. 240' mylios 
nuo Point Conception užtiko gilu
mą 1400Q pėdų, taigi keturių vior- 
stų. Iš tos gilumos išgriebė viso-

Amerikos prekyste nu Japonija.
1902 metuose Japonija išgabeno 

savo tavorų į Suvienytas Valstijas 
už 80 milijonų yenų (yenas lygus 
51c.); tame daugiausiai buvo žalių 
šilkų ir šilkinių audeklų ir kitokių 
smulkių išdirbimų. Amerika gi 
išgabeno į Japoniją savo tavorų už 
21 milijoną yenų; tame buvo dau
giausiai kerosjno ir žalios medvil
nės; išdirbimų beveik ne buvo. 
Svetimų išdirbimų Japonija mat 
nereikalauja, ką reikia, japoniečiai 
tą moka pats pasidirbti.

Pakele bulviu prekes.
New York. Didiejie bulvių pre- 

kėjai pakėlė prekes bulvių 
nuo 75c. ant 1 dol. už bačkutę; 
taigi gana žymiai.

SzeitsioN ypato* nusižudė.
New York. 6 d. balandžio nu

sižudė čia šešios ypatos, o iš jų 
trįs nuo bado. Irtas atsitinka kraš
te, kur yra didžturčiai, kurių tur
tus skaito šimtais milijonų dolia- 
rių, krašte laikomame už 'vieną iš 
turtingiausių ant svieto.

Reikalaiųa reguliavimo atelvy- 
atea.

Dabartinis ateivių užveizdos 
viršininkas Sargent reikalauja re
guliavimo ateivystės. Iki 1882 
m., girdi, į rytinius Suvienytų 
Valstijų miestus rinkosi daugiau
siai ateiviai iš Anglijos, Skandina
vijos ir Vokietijos, taigi germanai, 
vienos kilmės su amerikonais. 
Dabar, girdi, rytiniuose štetuose, 
ypač miestuose renkasi slavai ir 
italijonai. Pagal Sargento nuomo
nę,tas yra pavojinguAmerikai. To
dėl Sargent reikalauja, kad slaviš
kiems ir itališkiems ateiviams bu
tų apsunkintas pasilikimas rytuo
se, kad tik toki butų įleidžiami į 
Ameriką, kurie panorės apsigy
venti ar ant farmų,ar dirbti vakari
niuose štetuose, kur žmonių ma
žiau ir darbščios ateivių rankos 
yra reikalingos.

Milžino kanas.
Springfield, Oh. Ant Woll- 

werton farmos, netoli Tippecare 
City, kasant grabę, prikasė milži
no kaulus. Nuo viršugalvio iki 
juostai milžinas tas turėjo 8 pėdas. 
Kojų nebuvo prie kūno, šalę to 
kūno buvo keli kiti,teiposgi dideli, 
bet jau mažesni už pirmutinį. 
Aišku todėl, kad prieš daugelį am
žių, teip kaip ir Europoj, Ameri-

Sniego dargano*.
8 d. balandžio štetuose: Nebras- 

ka, Iowa, South Dacota, N. Da
cota, net šiaurinėj dalyj Missouri 
siautė smarkios sniego darganos. 
Oras atšalo, užstojo 
Netikėti šalčiai daug 
dirbo šituose štetuose 
augintojams.

Uataral.
Mount Vkrnon, N. Y. Colum- 

bia Hallėj, kur buvo susirinkę dik
tai žmonių, užgimė gaisras. Ug
nyje pražuvo penkios ypatos: vie
nas senelis ir ketvertas vaikų; trįs 
moteriškės likosi mirtinai sužei
stos.

York, Pa. Sudegė čia York 
Carriage Co. dirbtuvės. Degan
čios triobos siena užgriuvo trįs ug- 
nagesius, kurie teiposgi sudėgė, o 
tūlas gesintojų skaitlius tapo,su
žeistų. Per sudegimą dirbtuvių 
260 darbininkų ne teko darbo.

East Liverpool, Oh. Sudegė 
čia dirbtuvės George C. Murphy 
Pattery Co. Blėdį gaisro padary
tą skaito ant 150000 dol. Besigel- 
bint, vienas darbininkas likosi mir
tinai sužeistas.

Wulpole, M a ss. East Wulpo- 
lėj sudegė popieros dirbtuvės Hol- 
lingsworth & Vose Co. Blėdį 
gaisro padarytą skaito ant 100000 
dol. Per sudegimą dirbtuvių šim
tas darbininkų ne teko darbo.

Pittsburg, Pa. Čianykščiame 
priemiestyj Sebastopol, laike gai
sro sedegė ketvertas vaikų Wm. 
Brookso.

Galesburg, III. Kelnorėse 
čianykščios augštesnės mokyklos 
užgimė gaisras, kuris pridirbo blė
dies ant 100000 dol. Prie gesini
mo vienas ugnagesys likosi nugriu 
vusios sienos užmuštas.

ExpliozĮjoM.
Washington, D. C. įtaisose 

Pentsch Gas Compressing Co. at
sitiko smarki exphozija, kurios trįs 
ypatos likosi am vietos užmuštos, 
o

NelaimeN ant geležiu keltu.
Lake Sode, Oh. Netoli nuo 

čia, ant Marblehead geležinkelio, 
susimušė du trukiai. Prie to du 
trukių tarnai likosi ant vietos už
mušti, o du pavojingai apkulti.

Columbus, Oh. Netoli Somer- 
set, ant Baltimore & Ohio geležin
kelio, iššoko iš rėlių trūkis ir du 
vagonai nusirito nuo kelio pylimo 
į grabę. Prie to 8 pasažieriai li
kosi sunkiai sužeisti.

Santa Barbara, Cal. Iššoko 
iš rėlių ulyčinis karas ir susidaužė. 
Prie to penkios ypatos likosi už
muštos, o daug yra sunkiai sužei
stų, terp kurių yra ir mirtinai su
žeisti

. 9 Washington, D. C. Senato 
komisijoj,, perkratinėjančioj darbi
ninkiškus klausymus, vyskupas 
Spaulding išreiškė nuomonę, jog 
turi ateiti laikai, kada bus išduo
tos tiesos reguliuojančios pelną 
visokios veislės darbdavių; dirbtu
vės, negalinčios mokėti darbinin
kams atsakančių algų, turės būt 
uždarytos. Jeigu toki laikai ateis, 
tai jie ne pagerįs beturčių būvio, 
bet dar labiau pakels kapitalistų 
galybę. Vyskupo nurodyti keliai 
ne užbaigs kovos terp kapitalo ir 
darbo.

• New York. Susirinko čia 
direktoriai plieninio trusto ant ap
kalbėjimo, kaip pakelti trusto pel
ną. Gryno pelno trustas turėjo 
tik $13208886, arba ant $11859821 
mažiau negu pernai. Be abejonės 
trustas bandys didinti pelną nu
mažindamas ir dabar ne dideles 
darbininkų algas.

T Chicago, III. čeverykų dirb
tuvėse Selz suštraikavo darbinin
kai.

Plytnyčiose Illinois Brick Co. 
ant toliaus gaus darbą tik prigu
linti prie unrijos darbininkai.

Taikytojai nusprendė, jog ąlgos 
merginų knygų apdirbinyčiose tu
ri būt pakeltos ant 5%. Ant to 
sutinka lygiai darbininkės kaip ir 
darbdaviai, todėl štraiką galima 
laikyti už pasibaigusį.

* Nome, Alaska. Čianykščios 
darbininkų organizacijos garsina, 
jog Alaskoj pakaktinai yra amati
ninkų ir darbininkų, todėl iš kitur 
atkakę ne gali čia greitai gauti 
darbą; geriau tegul darbininkai į 
Alaską ne keliauja dal>ar iŠ kitur.

T Carbondale, III. čianykš- 
čiose kastynėse užgimė nesutiki
mai su darbininkais: kompanija ne
sutinka pripažinti uniją. Darbi
ninkai žada štraikuoti.

9 Ne* York. 1000 darbininkų 
National Biscuit Co. pakėlė 
štraiką todėl, kad kompanija pra
dėjo atstatinėt nuo darbo prigu
linčius į uniją darbininkus.

9 New York. Pasibaigė čia 
štraikas mūrininkų, kuriame daly
vavo 15000 darbininkų. Per štrai
ką darbininkai nieko ne pelnė.,

5Meridan,Con. Pasibaigė štrai
kas ČianykŠČių metalių lygintojų. 
Darbininkaj išlošė štraiką, kuris 
traukėsi 22 sanvaiti.
Į ilA.’cVz-Pąrhi-į5*sivar<,*ia9imM bedieviais, šliup- 

^tarniais, anarchistais,'kadangi mat 'siratunasi randas tno'kfti.
pas mus, ačiū Dievui, nėra kam 
brolius su broliais supiudyti.

Ir pas mus vienog, nors labai 
palengva, kįla lietuvių supratimas; 
yra jau ir Čia pradedanti suprasti 
savo tautiškas pareigas. Yra vil
tis, kad juo toliau, ir čia bus 
geriau.

5 d. kovo susitvėrė čia lietuviš
ka draugystė po vardu D. L. K. 
Gedimino; į ją gali prigulėti lietu
viai ne paisant ant jų tikejimiškų 
pažiūrų; ant toliau į draugystę ne 
priimsime kandidatų, kurie neno
rės prigulėti prie musų tautiškojo 
Susivienyjirtio. 27 d. kovo ant 
susirinkimo D. L. K. Gedimino 
Dr-tės likosi sąnariams išdalinti 
Tėvynės Mylėtojų Dr-tes atsišau
kimai ir paveikslai musų kankinti
nių, kurie padarė ne mažą įspūdį. 
P. A. Mačeckas kalbino neužmirš
ti musų kankintinių, kurie kenčia 
už musų visą tautą. Pats metė į 
kepurę 25c. ir perėjo per susirin
kusius. Iš viso surinko $1.40. 
Pinigus tuos nusiuntėme į „Vieny
bės" redakciją ant musų kankinti
nių. Ne didelė tai auka, bet ne 
reikia užmiršti, kad tai yra tik pra
džia tokių darbų pas mus. Ant 
minėto susirinkimo ne daug buvo 
žmonių.

ninkai ČianykŠČių kastynių sutia- 
ka grįžti prie darbo ant senų išly
gų. Per štraiką ji nieko ne pelnė.

9 East Chicago. ’ Pasibaigė 
štraikas dirbtuvėse Republic Iron 
& Steel Mills. Darbininkams prie 
jų algų pridėjo po 15c. ant dienos.

5 Pittsburg, Pa. Čianykščias 
trusto plieno dirbtuves ketina už
daryti, jeigu darbininkai ne sutiks 
ant numažinimo algų. ■

isz
Lietu viszku dirvų.
Iš East St. Louift, 111.

Jau ir šitame mieste gyvenanti 
lietuviai pradėjo bandyti ant tau
tos labo pasidarbuoti. 6 d. gruo
džio 1903 m., paklabinus neku
rtas lietuvius, susiėję pas p. D. 
K. Valšimą, uždėjome kuopą Sus. 
Liet. Am. ir tautišką dr-tę Simano 
Daukanto. Sąnarių iš sykio pri
sirašė 26 ir butų kuopa pusėtinai 
tarpusi, jeigu ne butų neišmanėliai 
pradėję visaip niekinti. Tokiu budu 
nubaidė keletą bailių sąnarių, bet 
draugystės uždėtojai ant to nepai
so, varo savo pradėtą darbą to- 
liaus. Prisirašo vis daugiau nau
jų sąnarių ir jau musų draugystė, 
praėjus vos 3 mėnesiams, pusėti
nai susitvirtino.

Administracija Simano Daukan
to Dr-tės, ir S. L. A. kuopos su
sideda: M. P. Šidlauskas - prezi
dentas; J ui . Milaševičia — vice
prezidentas; Nutarimų raštininkas 
— J. J. Razokas; Finansų rašt. — 
M. Pakelis; J. M. Saročką — ka- 
sierius; kasos globėjai: V. Benista 
ir A. Jonikas. Sąnarių dabar turi 
35. Vėlytina, kad visi Šiek tiek 
prakilnesnios dvasios lietuviai prie 
šitos Dr-tės prisirašytų, nės ji ne- 
vien šelps savo sąnarius ligoję, 
bet neužmirš ir tautiškų reikalų, 
aukaus ant jų pinigus, rengs pra
kalbas, įsitaisys knygyną jei
gu tik Dr-tės pajiegos ir turtas 
išgalės. Broliai lietuviai I gana 
mums snaustil ’ Rūpinkimės ir 
mes E. St. Louiso lietuviai, pagal 
išgalę, naudą padaryti savo tautai! 
Kitų kolionijų broliai, kaip girdi
me, darbuojasi ant pakėlimo musų 
tautos vardo, kodėl mes negalime 
teip daryt. Prie Simano Daukan
to Dr-tės gali prigulėti lietuviai ir 
iš aplinkinių miestelių, kur nėra 
S. L. A. kuopos, ne kitokios tau
tiškos Dr-tės. Seni S. L- A. są
nariai, iŠ kitur atvažiavę, jeigu čia 
apsigyvena, gali prie musų kuopos 
pristot tik, žinoma, turės prie to 
pildyti ir Sim> Daukanto Dr-tės 
įstatus.

Iki šiol E. St. Louis’o lietuviai 
neturėjo politiško kliubo; tai ant 
Simano Daukanto Dr-tės susirin

kimo, 18 d. kovo, pasibaigus 
Dr-tės reikalų apsvarstymui, pa
davėme užmanymą uždėti kliubą. 
Užmanymas tapo priimtas daugu
mu balsų ir kliubas tapo uždėtas 
po. vardu,, LietuviškasAmerikoniš- 
kas Neprigulmingas Kliubas (Li- 
thuanian American Independent 
Club of E. St. LouisL Antras 
Kliubo susirinkimas buvo 20 d. 
kovo š. m., bet dėl negražaus oro, 
mažai tą dieną lietuvių atėjo. 
Frie Klubo prisirašė 80 sąnarių. 
Viršininkais išskyrėme Šituos lie* 
tuvius valstiečius: J. M. Saročką 
— prez.; Jul. Milaševičią — vice- 
prez.; D.K.ValŠimą — prot. sek r., 
J. A. Brazį — fin. sekr., S. Jocį — 
kasierium.

Reikia dar atgaivinti Tėv. Myl. 
Dr-tės kuopą, o jeigu proga pasi
taikintų ir Aušros Dr-tės kuopą 
sutverti.

Iš Kochester, N. Y.
Tikri lietuviai čia pradėjo atsi

rasti, galima sakyti, tik nuo 1903 
m.; pirma gyvenę laikėsi lenkų 
uodėgož, visai nesuprą^dami, kad 
lenkai lietuvius už nieką laiko ir 
prie kiekvienos progos rodo kuo 
didžiausią neužkantą, skriaudžia, 
ir įžeidžia lietuvius, jeigu tik gali, 
štai čianykščioj draugystėj Šv. 
Juozapo, prie kurios priguli apie 
penkiolikas lietuvių, jxj bausme 
25c. uždraudė atsiliepti kam nors, 
ant susirinkimo lietuviškoj kalboj 
(ar ir atėjusiems ant susirinkimo 
lietuviams uždrausta terp savęs 
lietuviškai kalbėti? Rd.).

Toks neprielankumas lenkų ir 
jiems tarnaujančių lietuvių lietu
viškai kalbai daugeliui abejojančių 
atidarė akis; tie atsiskyrė nuo lenkų 
ir sutvėrė čia kuopą Susivienyjimo 
Liet. Am. Skaitlius sąnarių kuo
pos, nors palengva, bet didinasi. 
Gal su laiku ir mes galėsime ką 
nuveikti ant tautos labo. Dabar 
mes džiaugiamėsi vien, skaitydami 
laikraščiuose apie darbus lietuvių 
kitur, skaitydami apie jų aukas 
ant kankintinių, arba moksląeivių, 
arba kaip jie rengia susirinkimus 
su prakalboms, deliamacijoms,dai
noms. Pas mus nieko panašaus 
iki šiol ne buvo; gerus musų dar
bus labiausiai stabdo palinkimas 
prie svaiginančių gėrymų, kurie 
niekam ne įkvepia gero, bet ap
temdina protą, patraukia prie blo
go.

Didesnių nesutikimų terp Čia
nykŠČių lietuvių nėra, ne girdėt

Iš Brooklyn, N. Y.
Per Velykas buvo krištynos sū

naus Juozo pas musų vientautį 
Kuluzevičia. Bešnekučiuojant sve
čiams apie visokius reikalus, apie 
lietuvišką Brooklyno kooperaciją, 
kuri gali lietuviams naudą atnešti, 
bet ant jos sudrutinimo reikia, kad 
tautiečiai pirktų akcijas, reikia, 
kad ir kitų vietų lietuviai remtų 
kooperaciją, kuri rengiasi Brook- 
lyne pastatyti tautišką namą, kuris 
atgabęs naudą ne vien Brooklyno 
lietuviams; neužmiršom teiposgi 
musų kankintinių ir moksląei
vių. ■ Mokytų žmonių mes ma
žai turime, jie mums labai reika
lingi, nes be mokytų vadovų sun
ku mums pasikelti.

L. Zičkaučkiutė užmanė paau
kauti po kelis centus ant musų 
kankintinių, kurie už darbus ant 
tėvynės brolių labo likosi valdžių 
ant vargo išgabenti į šaltus Mas- 
kolijos kraštus, ir ant moksląeivių, 
kurių daug žųsta dėl valgo besi
mokinant. Pritarus užmanymui 
N. Dumšienei, P. Dziankauskui ir 
kitiems, tapo padaryta kolekta. 
Paaukavo šitie lietuviai:

Iš viso

D.Dumša................. .25c.
K.Dumšienė............ .25c.
V.Dziankauskas ,....25c,
M.Dziankauskienė....25c.
J. Kaluzevičia.......... , .10c.
A. Kaluzevičia.......... , .10c.
M.Tomkevičia ......,.10c.
J.Bridžiulaitis.......... ..25c.
L.Zičkaučkiutė........ 25c.

kankintinių.
,,Lietuvos" redakciją.
tik du tautiečiai, kurie pasigailėjo 
aukų: vienas tvirtino, kad jam 
nieks ant mokslo aukų ne dėjo 
(tas, turbut, su mokslu netoli ir 
nužengė. Rd.). o jis esąs gana 
mokytas; antras atsakė, kad ant 
aukų neturi pinigų. Paskutinis, 
kiek žinome, porą metų afgal, ka
da buvo renkamos aukos ant kun. 
Miluko užmanyto išleidimo Va
lančiaus raštų, ne' mažai aukavo; 
dabar, turbut, pamatęs, kad aukos 
sudėtos ant išleidimo raštų nežinia 
kur dingo, bijosi aukauti ir ant ki
tokių reikalų. į

Buvęs ant krikštynų.
Ant vestuvių vieno lietuvio liu

terono, ant kurio buvo ir tūli ne
kenčianti lietuviškos kalbos, viena 
iš mergaičių pagriebė torielką 
ir įdėjo porą ceptų, kiti teiposgi, 
lyg ant juoko, mįetė centus. Pus- 
kuiKairaitis apreiškė,kad tie centai 
sudėti ant musų moksląeivių 
,,Aušros" Dr-tep fondan. Iš viso 
susidėjo 52c., kuriuos siunčiame į 
„Lietuvos" redakciją.

Kairaitis.

Iš Plymouth, Pa.
Kunigą Matulaitį parapijonai iš 

syk patiko su neužsitikėjimu; iš 
syk ne norėjo jo priimti. Buvo 
net kelis kartus pas vyskupą pra
šyti kito, kadangi Matulaičio jie 
nenorį; bet vyskupas atsakė, kad 
savo dijecezijoj lįe turi kito liuoso 
lietuviško kunigo. Parapijonai 
dar bandė Šauktiesi prie kitų ku
nigų, kviesdami juos į Plymouthą, 
bet susirašinėjimai ne atgabeno 
nė jokių vaisių, i Parapijonai, no
voms ne noroms, 
kun. Matulaitį.

Dabar pas mu| labai pabrango 
prigulėjimas prie parapijos. Pa
rapijonai pradeda rugoti.jie abejo
ja, ar galės kada išmokėti parapi
jos skolas: nors ant bažnyčios de
da vis didesnius pinigus, o skolos 
vis yra 10000 dol, •

Išsiliejimai upės Suscjuehannos 
labai daug blėdiės pridirbo paupio 
gyventojams, nuo tvanų nukentė
jo ir tūlos lietuviškos Šeimynos. 
Žmonės norėtų apleisti ■ paupį ir 
persikelti kitur, bet ne gauna stu- 
bų. Ir dabar pas mus gyvena po 
dvi šeimyni vienųje stuboje. Stu- 
bų savininkai kelia randas, o kas 
dar yra skolingu nuo štraikų laiko, 
tuos varo laukan; todėl žmoneles 

šįmet Luzernes pavietyj siautė 
blaivininkai prieš karčemas. Dau
geliui atėmė laisnius ant karčemų, 
naujų nieks negavo, Plymoute ir 
6 lietuviams atėmė laisnius. Gai- 
lėtiesi labai nėra ką; ant girtuo
kliavimo ir be to bus gana vietų.

Lietuvis.

Iš WHlIlngfon1. Con.
Yra čia kelioljkas lietuvių, bet 

svetimtaučiai mažai apie juos žino, 
laiko už lenkus arbą maskolius; ir 
daugumas Čia gyvenančių lietuvių 
pats nežino,kuom yra; tautiškų pa
reigų visai nesupranta. Dėti au
kas ant kokių musų tautiškų rei
kalų niekam neužeina ant mislies. 
Kankintinius laiko jie už vagis, o 
moksląeivius už bedievius ir Šliup- 
tarnius; todėl jų šelpti ne reikia, 
pagal jų nuomonę.
. čianykŠčiai lietuviai 21 d. kovo 

pasikvietė ant ilklausimo velyki
nės kunigą Zebrįjiš New Britaino. 
Per pamokslą Itunigas keikė svie
tišką mokslą ir !knygų rašytojus. 
Matyt jam geriau patinka, jeigu 
žmonės, vietoj skaityti knygas, 
girtuokliauja ir mušasi. Mūsiškių 
vienog ne buvo reikalo barti, jie 
ir be kunigo pampkinimų ne skai
to pamokinančiu raštų, šalinasi 
nuo apšvietimo.

Iš Lowell, Mas.
Tūli lietuviai, susirinkę pas p. 

A. Armona ant velykų, atminė 
apie vargus musų brolių išvarytų į 
Siberiją už
lietuviškų raštų, ir apie vargus mu
sų moksląeivių. Ant užmanymo 
tautiečio V. Smito, sudėjo $3.00. 
Su pirma sudėtais, prisiunčiame 
$4.70, iš kurių paskyriame $2.00 
kankintiniams 
viams ir 70c. Vištaliui. ____ ,
kaip girdėjome, per Velykas mušė
si ir nuo gėrimo ne (vienas apsir
go. Gerai butų, kad musų bro
liai, vietoj girtuokliauti ir peštiesi, 
pradėtų labiau rupintiesi apie tė
vynės reikalus; tas ir tėvynei ir pa
tiems butų naudingesnių.

J. Kantra.

Slavų kongresas.
Redakcija išeinančio mieste St. 

Louis, Mo. čekiško laikraščio 
„Hlas" išsiuntinėjo jau formaliŠ- 
kus užkvietimus slaviškų 
ir lietuviškų laikraščių redakcijas 
susivažiuoti į St.l Louis 20, 21, 22 
ir 23 d. liepos. Ant susivažiavi
mo kviečiami: laikraštininkai, dak
tarai, advokatai, mokintojai, pra
monininkai ir tt., teiposgi draugy
stės. Užkviesti yra: visi slavai, 
slovakai, lenkais maskoliai, serbai, 
lužičai,- lietuviai, slovėnai, chor 
vatai, rusinai ir bulgarai.i

Užkviečiantį sako, jog myli ly
giai maskolius, kaip jų valdžių 
skriaudžiamus lenkus. Pripažį
sta, jog lenkai kenčia nuo masko
liškų valdžių despotizmo; kiti sla
vai todėl siūlosi už tarpininkus ir 
užtarėjus maskolių skriaudžiamų.

Susivažiamas galėtų būt naudin
gas, apie tai abejonės nėra, tik ar 
jis dabar galės išduoti gerus vai
sius, o ant tokio susivažiavimo da
bar tinkamas laikas, apie tai mes 
abejojame. '

Mes pripažįstame, kad kiti sla
vai galėtų būt užtarėjais maskolių 
smaugiamų lenkų, lietuvių, rusinu, 
tik klausymais, ar dabar jie norės 
būt tokiais. Ateitėj, be abejonės 
toks slaviškas kongresas gali būt 
naudingas, bet dabar, mums rodo
si, ant to per anksti. t

Kam iš lietuvių pasitaikys minė
tose dienose būti St. Louise, mes 
rodytame atsilankyti ant minėto 
kongreso; lietuvių dalyvavimas, 
jeigu naudos ir ne atgabentų, tai 
ne atgabęs ir blėdies. Dabar mus 
spaudžia, ir persekioja ne masko
lių tauta, bet caro valdžia; visi ge- 
resniejie maskoliai, ne mažiau už 
mus, nori caro sostą išgriauti.
Norinti susivažiuoti,tegul atsišau

kia ant antrašo Hynek Dostal, 
1210 Emmet st., St. Louis, Mo.

Norinti susivažiavime dalyvau
ti, gali pirm jo komitetui persiųsti 
paaiškinimus turinčių būt apsvar
stytais dalykų. Ir lietuviai galėtų 
persiųsti savo pasiskundimus ant 
skriaudų, kokias kenčia nuo 
slavų maskolių, leigu kiti slavai 
nori būti užtarėjais maskolių 
skriaudžiamų, tegul užtaria ir 
už mus. Jeigu maskoliai nori būti 
teisingais, tegul priverčia savo 
randą teisingiaus su mums elg- 
tiesi. Norint prašalinti nesu
tikimui, reikia juk priežastis 
tų nesutikimų pažinti ir stengtiesi 
jas prašalinti.

II Vokiškose Rytinės 
valdybose, U su m bara klonyj, la
kiojanti žiogai labai daug blėdies 
pridirbo. Giriose medžių šakos 
nulužo nuo sunkumo nutūpusių 
žiogą- Jie nuėdė giriose ne tik 
medžių lapus, bet ir žievę. Ant 
labai didelių plotų giriose ir lau
kuose ne matyt nė vieno žalio la
pelio. Vien kavos krumus aplen
kė žiogai: bandė ir juos ėsti, bet 
ne įveikė. ,

II Maskoliška viešpatystės rodą 
nutarė ant Šių rnejų sumažinti 
rando išleidimus ant 67 milijonų 
doliarių, kad užčėdytus pinigus 
galima būt apversti ant karės rei
kalų. Daugiausiai užčėdijimų nu
spręsta padaryti kelių ministerijoj, 
nuo išleidimų kurios atima 36 mi
lijonus doliarų; apšvietimo mini
sterijai atima $553853. Tauta, 
kuri daro užČėdijimus ant žmonių 
apšvietimo ne gali augŠtai pasi
kelti.

II Anglijonų sumušti tibėtonai 
užsimanė atkeršyti savo pergalė
tojams. Jie užkvietė į Somondos, 
neva ant tarybų, angliškus oficie- 
rus, bet kada anglijonai prisiartino 
prie kaimo, pasislėpę tibėtonai 
pradėjo Šaudyti. Šūviai jų vienog 
ne pataikė. Dabar tibėtonai ’ į 
Gyadgtse sutraukė daugiau karei
vių ir nori pabandyti dar kartą su
laikyti traukiančius į Lhassą ang- 
lijonus.

II Londono laikraščiai garsina, 
buk Bulgarijoj,miesteLompalanka 
(čia gyvena musų vietautis D-ras 
Basanavičius. Rd.) buvo tokios 
jau žydų skerdynės kaip savo lai
ke Kišineve, Ma«kolijoj. Krikš
čionys nukryžiavojo šešis žydus, 
išnaikino daug žydų turtų. To
kius mat vaisius išduoda dvasiš
kųjų siundymai ant kitaip tikinčių 
žmonių.

|| Ant susirinkimo vokiškų me
teorologų Berlyne buvo perskaity
ti tirinėjimai apie įtekmę girių ant 
klimato. Iš tirinėjimų išpuola, 
kad girios nė ant Šilumos, nė ant 
klimato drėgnumo, daugumo ly
taus neturi tokios įtekmės, - kaip 
iki Šiol tikėjo. Tas pats pasirodė 
ir Maskolijoj, ką ištyrė Vokietijos 
tirinėtojai.

|| Vokietijoj, Šlesvigo pakrantė- 
sė siautė vėtra, kuri išmetė jūrių 
vilnis ant kranto. Laike vėtrų 
ant jūrių daug laivų susidaužė, 
o ant sausžemio ne mažai žmonių 
prigėrė 
Miestas 
semtas.

Mieste Baku, ant Kaukazo, lai
ke dievmaldystos ant išprašymo 
maskoliams pergalės dabartinėj 
karėj, gruzinai ir armėnai pakėlė 
neprilankias randui demonstraci
jas. Suareštavo 7 gruzinus ir vie
ną armenietį. Iš suareštuotų — 
šešis sušaudė.

|| Maskoliškas caras siunčia į 
Ameriką kunigaikštį Uchtomskį 
pebandyti, ar ne pasiseks perkei
sti Amerikos laikraščių pažvalgas, 
kad jie nebūtų teip neprilankys 
maskoliams. Gal ne vieną laikraš
tį kunigaikštis ir papirks.

|| Panamoj, ant jungiančio At- 
lantiką su Pacifiku geležinkelio 
suštraikavo darbininkai ir tarnai. 
Amerikoniškų kariškų laivų kapi
tonai gavo prisakymą ginti sava
stį Panamos kanalo kompanijos, 
bet nesikišti į darbininkų reikalus.

|| Mieste Borcelionoj nežinomi 
piktadariai su dinamito bomba ban
dė užmušti Išpanijos karaliųAlfon* 
są. Bomba rods ex pi jodavo, bet ka
raliaus neužgavo; ji sužeidė tik du 
kaimiečiu.

|| Netoli Djumli, Himalajų 
kalnuose, nuslinkusi nuo kalno 
žemė užbėrė dalį dirbančių prie 
pylimo apkasų angliškų kareivių; 
iš jų trįs likosi užmušti, o keturi 
labai sunkiai sumankyti.

4 -H ‘S&laaūą •• ĮMAguę,
prapuolė advokatasBenscher. Me
na, kad jis pabėgo į Ameriką.

II Prancūziškas tirinėtojas mag- 
neso ypatybių, Hutton,persitikrino, 
jog jeigu priartinti prie akių galus 
magnesuoto plieno štangelės, mu
sų akys įgauna didesnę pajiegą, 
mato geriau. Taigi jis mano, kad t 
su pagelba magneso galima sudru- 
tinti žmogaus matymą; ant to ne 
reikia brangiai kaštuojančių optiš- 
kų stiklų, ne reikia akuliorių.

II Londono ligonbuČių daktarai 
paliovė vartoję radium prie gydy
mo vėžiu sergančių, kadangi jis 
neišpildė vilčių, kokias ant jo bu
vo padėję daktarai. Ant Šešioli
kos ligonių, ant kurių radiaus 
spinduliai prie gydimo buvo ban
domi, ne patėmijo nė jokio pasige- 
rinimo.

II Inžinierius Anderson Londone 
padirbo naują orlaivį, kuris, kaip 
jis tiki, galės lėkti su greitumu 40 
kyliometrų per valandą. Kitą 
galintį lėti prieš vėją orlaivį pa
dirbo itališkas kapitonas Franci- 
netti. Abudu tie orlaiviai vienog 
praktiškai dar neišbandyti.

II Paryžiaus gydytojas, Dr. Do- 
yen,išrado vaistą gydantį vėžį,nuo 
kurio iki šiol gydytojai pasekmin
gų vaistų ne turėjo. Vaistas tas 
yra tai skiepijimas, teip kap, nuo * 
rauplių. Su nauju vaistu D-rui 
Doyenui pasisekė išgydyti 47 vėžiu 
sergančius.

+ Bresliavo chirurgas Mikulič 
(Vokietijoj) surado būdą atidary
mo žmogaus plaučių ir darymo juo 
se operacijų. Tas yra svarbiu iš
radimu: daktarai mena, jog per 
operacijas galima. bus gydyti ir 
džiova sergančius. Mėginimai da
ryti ant žvėrių buvo pasekmingi: 
jiems su visu išėmė plaučius ir 
žvėrys ne nugaišo.

L ■ '■

t Profesorius Aleksandras Bell 
padirbo naują orlaivį su sparnais, 
su kuriuom 30 d. balandžio atliks 
bandavones Washingtone.

Redakcijos atsakymai.
Lietuviui iš P. Apie jaunuo

menę korespondencijoj nieko svar
baus nėra, atsikartoja vis tas pats, 
kas buvo seniai patilpusioj kores
pondencijoj. Antrinti vis tą patį, 
vesti tuščius ginčus, prisakinėti 
merginoms už ko privalo tikėti — 
laikraščiai ne pašaukti. Merginos 
teka už to,kas joms patinka,o ne už 
to, už ko kas prikalbinėja. Mote
ris su vyru turi visą amžį gyventi 
- nesaužiniškuyra pašaiiniems kiš-



Trumpa senobės Istorija
Ihb maakolisakoa kalboe* verte D.

tai beveik visose grėkų nausėdijose, bet ir 
Skitijoj, Egipte ir Persų vienpatystėj iki Ba- 
biliono, Jisai smulkiai aprašė matytas tau
tas ir šalis. Šita aprašymas pasibaigia pasa
kojimu apie didžią karę grėkų su persais. 
Hėrodotas praminė platų savo aprašymą isto
rija (t. y. ištirinėjimu).

Mažosios Axijos grėkai, apsigyvenę arti 
apšviestų rytų tautų, apskritai pralenkė ki
tus, moksluose. Jiems pateko babilioniečių 
žinios apie atsitikimus ant dangaus, bet jie 
dar ir pralenkė anuosius savo prisižiurėji- 
muose ir suopratyj apie pasaulę. Daug gal
vojo grėkai apie paties žmogaus esybę: jie 
aps varsti nėjo, kaip išsitobulina žmogaus pro-

dirbo į geresnius. Užpykdinti tokiais žo
džiais sudžios daugumu balsų apsudijo So
kratą myriop. Sokrato mokiniai ir draugai 
įkalbinėjo jam bėgt iš kalinio, bet jis atsisa
kė: jis manė, kad neteisingai butų nepasi- 
klausyt savo tėvynes. Sokrates ramiai išgė
rė pritaisytą jam gėrį su nuodais.

Sokrato mokinys, Plato, parašė paskui 
gražų apginimą savo mokytojo. Jis perstatė 
Sokratą, kaipo šventą žmogų. Plato pasako
ja, kad paskutinė Sokrato kalba su moki
niais kalinyj buvo apie nemarią žmogaus 
dvasią. Plato mokino, kad žmonių dvasios 
nepriguli žemei; jos užgimusios dailiam dan
giškame sviete. Nuo kiekvienos žvaigždėj 
veiždi į mus dvasia. Kūnas—tarytum, ka
linys dvasiai, ir ją traukte-traukia atgal dan- 
giškon jos tėvynėn. Bet tik tos dvasios su
grįš dailion vieton ant augštybių, kurios pa
siliko nesuteptos biaurių suvedžiojimų, gy
venant ant žemės. Žmonės ant • žemės, tary
tum, sukaustyti ir uždaryti urve, kuriu vos 
įeina šviesos spindulys. Mokslas iškelia 
žmogų ant niekingų reikalų ir biaurių nuo
monių, kuriose skęsta, vysta dvasios: žinia 
parodo žmogui kelią į tikrąjį didį svietą, toli 
esantį nuo šios žemės.

GrėttUKa mokykla. Po kiūrės mokina muzikos, 
po dešinės eiliavim4; ant sienų kabo mokinimo įran-

• kiai-
tas, kaip pas žmogų atsiranda suopratis apie 
gerą ir blogą; apsvarstinėjo, kokiu budu už
silaiko tvarka draugijoj, ar baime bausmės 
•už nusidėjimus, ar žmogaus prigimtu jausmu 
teisybės. Grėkai vadino vyrus, apsvarstau- 
čius tokius , klausymus, norinčius suprast, 
kaip sutverta pasaulė ir žmogaus gyvenimas, 
.filosofais. Dabar tokius vyrus vadinam mok
slinčiais.

Apie mokslinčių susirinkdavo pasimo
kyt netik jaunuomenė, bet ir suaugę žmonės. 
Filosofas galėjo paverst savo mokinimą į a- 
matą: klausytojai mokėjo jam pinigais ir 
duodavo dovanas. Tokiųo-pat mokintoju a- 
matuįku galėjo’tapt ir rėtorius, t. y. iškalbos 
meistras: dideliam mieste, kaip Atėnai, dau
gelis norėjo išmokt kalbėt žmonių suėjime ir 
sude. Kartu su iškalba mokino ir ginčytis, 
darodinėt savo mintį ir atmest svetimą. * To
kį mokintoją dabar vadiname profesorium, 
Grėkijoj paprastai vadindavo sofistu.

v ;; Pagarsėję sofistai neretai važinėjo iš 
vieno miesto kitan, kiekviename pasilikdavo 
per keletą mėnesių, išguldinėjo savo mokslą 
lekcijose ir pasikalbėjimuose ir keliavo to
liau. Garsaus sofisto atvažiavimas sukelda
vo didelį sujudimą: prie jo brukosi žingeidus 
ir mėgstą mokslą žmonės; turtinga jaunuo
menė mokėjo didelius pinigus. Nekurie so
fistai draugavo tik su didžponiais. Kiti bu
vo netoki didžiauni ir prisileisdavo ir netur
tingus. Tokiu sofistu buvo Sokrates.

* Pas Sokratą paprasti klausytojai buvo iš 
didžiausių ponų Atėnuose ir iš neturtėlių; 
buvo ir svetimtaučių; tglas ateidavo Atėnuo- 
sna už keleto mylių, o Atėnams apskelbus 
karę jo tėviškės miestui, žmonės persivilkda- 
vo ruoteriškuosna rubuosna, bet visgi ateida
vo Atėnuosna pas Sokratą. Sokrates mėg
davo netikėtus pasikalbėjimus: jis užeidavo 
į kokią nors krautuvę ir pradėdavo kalbėt su 
jos gaspadorium ir ateinančiais. Sokrates 
mokėjo pritraukt prie šnekos: jis kalbėjo aiš
kiai apie sunkiai suprantamus dalykus ir 
mikliai mokėdavo prispirt besiginčijantį su 
juom prisipažint klaidoj. Atėnuose visi pa
žino neaugštą žmogelį, su didele plika galva, 
negražų, žvalų ir aiškios kalbos. Svarbiau
siu jo siekiu buvo išmokyt klausytojus neti
kėt ant žodžio betkokiai nuomonei, persiti
krini, viską protingai išaiškint.

, Sofistai perkratinėjo ir senuosius suo- 
pračius apie dievus. Daug jiems nepatiko 
Senobiniam tikėjime. Kits iš sofistų aštriai 
tvirtino, kad mytai tai senelių išmislai be jo
kios vertės. Daugelis atrasdavo, kad apie 
dievus nieko tikro negalima pasakyt; nėr net 
žinios, ar yr jie, ar nėr: dalykas neaiškus, o 
žmogaus gyvenimas pertrumpas surast teisy
bei. Kiti stengėsi perstatyt sav augštesuį 
suopratį apie dievus ir išsitardavo teip: „vie
nas dievas augštesnis už visus dievus ir žmo
nes, jis nepanašus į mažus žmones nė savo 
budu, nė savo dvasia.”

Bet tankiai labai pavojinga buvo teip 
kalbėt. Tamsus žmonės^ manė, buk toki žo
džiai pykdą dievus-globėjus miesto; dievai 
galį užpykt už tai, kad juos užmiršta ir su
naikint visą miestą. Nelaimei atsitikus, 
žmonėms persigandus ir įširdus, atkreipdavo 
atydą ant tų, kurie skelbė naujus mokslus 
apie dievus. Juos apskusdavo už bedievy
stę- /

Sokrates ir Plato. Toks apkaltinimas 
krito ant garsiausio sofisto, Sokrato. Tai 
atsitiko, praėjus 30 metų po Pėriklo myrio, 
kaip Atėnai prastojo visą , savo galę ir žmo
nės, nusiminę, jieškojo kaltinįkų nelaimės, 
patikusios miestą. Sokratui buvo Jgu 70 
metų. Jis nenorėjo slėpt savo minčių ir at
sisakyt nno paprastų savo kalbų. Ypač at
siminė dabar, ką jis apie dievą kalbėdavo. 
Sokrates buvo persitikrinęs, kad žmogui yra 
prigimtas teisybės jausmas; gilumoj kiekvie
no žmogaus dvasios įbrėžta ,,nerašoma tie
sa”; šitą įstatymą padėjo Augščiausia Galy
bė, ir jis parodo mums, kas gero, ,kas pikto, 
kas reik, ko nereik daryt.. Žmogus turi ge
rai jam prisiklausinėt. Tartum, koks die
vaitis mumyse tupi, sakydavo Sokrates; šits 
dievaitis neklaidžiai^ pamokina, kaip mums 
elgtis ir gyvent. Šitos tai kalbos Sokrato 

1 apie teisybės dievaitį ir buvo jam už kaltę 
paskaitytos: jis naujus dievus įvedąs, tvirti
no kaltintojai.

Sokratą pašaukė sudan. Paprasti atė- 
niški valstiečiai galėjo gerai perkratinėt viso
kias bylas; jie priprato ir-gi išmintingai ap- 

f svarstinėt apie miesto reikalus ir talkinįkus. 
Bet ne jiems buvo spręst apie mokslą arba 
apie naują tikėjimą. Jiems tiesiog baisus 
buvo žodžiai: ,,užgavo senąjį tikėjimą”, „nie
kina dievus, viso miesto gerbiamas.” Apart 
to Sokratesant sūdo nė nesistengė apsigint. 
Jis, kaip visuomet, šiurkščiai ir tiesiai pasa
kė savo nuomonę, kad nesudyt jis reikia, bet 
apdovanot už tai, kad jis daug žmonių per

Grėkai rytuose. 400—100 m. K. N.
Nupuolimas atėniškos galybės. 430— 

400 m. Laikuose Thėinistoklo ir Pėriklo A- 
tenai buvo stipresni ir turtingesni už visus 
Grėkijos miestus. Egeiškoj juroj atėniečiai 
valdė, kaip norėjo. Rytų ir vakarų Terpže- 
minės juros pusėse jie toli praplatino savo 
pirklystę.

Bet Atėnai turėjo daug priešų: senobi
nis pirklystės Korinto miestas, nuo kurio A- 
tėnai atėmė turgavietes; Sparta, kuri skaitėsi 
iki užpuolimui persų Grėkijoj pirmu miestu; 
daugumas pajūrinių grėkų, buvusių talkoj 
su Atėnais, bet neužganėdintų už tai, kad 
pavirto į mokančius duoklę Atėnams. Paga
lios persai, kurie per atėniečius prastojo grė- 
kiškus Mažosios Atijos miestus. Skyrium 
paėmus, niekas iš šitų priešų negalėjo ka
riaut su Atėnais, bet visi kartu jie galėjo su
naikint atėnišką viešpatystę.

Iš pradžių Korintas ir kiti grėkai sukėlė 
prieš Atėnus Spartą. Sparta turėjo po savo 
valdžia visus kareivius beveik visų šalių ir 
miestų Peloponnėze. Atėniečiai užtat ir pa
vadino šitą karę peloponnėiiška. Karė pra
sidėjo dar prie Pėriklo. Pėrikles padrąsino 
atėniečius: nurodė jiems jūrinę miesto galy
bę, sutaupintus pinigus, sumanumą ir stan
dumą tautos. Iš tikrųjų, spartiečiai negalė
jo labai kenkt atėniečiams: jų kareiviai kas
met naikino Attiką; daugumas kaimiečių 
slėpėsi Atėnuosna, Pirėjun ir už ilgųjų sienų 
terp šių miestų, o nuo juros pristatydavo 
paviršiaus. Ant juros atėniečiai visur pasi
liko ponais.

Bet Atėnų dalykai blogyn pradėjo eit, 
pradėjus nerimt talkinįkams. Naujas žmo
nių vadas, užėmęs vietą mirusio atsargaus 
Pėriklo, Klėonas, užmanė drąsiau kariaut, 
nesigint tiktai, bet ir užpuldinėt ant priešų. 
Kadą-gi karė reikalavo didelių išlaidų, Klėo
nas perstatė užmokėt joms imt daug daugiau 
duoklės nuo talkinįkų, negu jie mokėję bu
vo. Tas užpykdė talkinįkus, ir jie pradėjo 
skirtis nuo Atėnų. Atėniėčiai dar butų ga
lėję užlaikyt savo valdžią, jeigu butų pasika- 
kinę tuom, ką jau turėjo. Bet žmonės sva
jojo apie naujus užkariavimus ant juros.

Gabus Pėriklo giminaitis, Alkibiades, 
perstatė žmonėms dailų paveikslą, kaip gali
ma butų užgriebt turtingą Siciliją, sunaikint 
Kartagino pirklystę vakaruose ir tuomet vie
niems valdyt ant visos Terpžemiuės juros. 
Atėniečiai išsiuntė didelę laivynę ir geriau
sią kari 11 menę po valdžia paties Alkibiado 
prieš Siciliją. Alkibiades beveik nieko ne
paspėjo padaryti: jį įpainiojo į bylą apie už- 
gavimą dievų ir pašaukė sudan Atėnuose; jis 
bėgo ir nusūdytas buvo myriop. Atėniečiai 
apstojo didelį Sirakūzų miestą, Sicilijoj, nuo 
sausumos ir juros pusių. Sirakuziečiai pa
sirodė pavojingais priešais. Jie išvaikė atė- 
niškus laivus, privertė bėgt kariumenę ir su
ėmė ją terp kalnų: atėniečiai, gyvais likę 
nuo išpiovimo, buvo parduoti daugiausia į 
kasyklas. Nelaimingoj karėj su Sicilija pra
puolė daugiau 200 laivų ir apie 50,000 žmo
nių. Tai buvo nepataisomas smūgis: atė
niečiai prastojo pusę savo galios.

Tuom tarpu Alkibiades atsidūrė Spar
toj: pirmiau jis geidė pirmos vietos Grėkijoj 
su pagelba Atėnų, dabar jo siekiu buvo iškilt 
ant visų kovoj prieš Atėnus. Į savo užma
nymą jis įtraukė ir persus. Jis mokėjo su- 
sieit su žmonėmis įvairių šalių: Atėnuose jis 
kalbėdavo apie filozofiją ir dailą, Spartoj 
gyveno kietai, kareiviškai, pas persus pylė 
pinigus ant kuogražiausių papuošimų rūmų. 
Jis pritaisė talką persų ir spartiečių. Persai 
davė pinigų, už kuriuos spartiečiai pasidarė 
didelę laivynę. Daugumas neužganėdintų 
Atėnų talkinįkų stojo po jų pusės. Dabar 
turėjo žūt ar būt Atėnai.

i Vienog dar dešimtį metų gynėsi miestas 
prieš skaitlingus priešus: narsi tauta statė 
vieną laivynę po kitos. Kaip spartiečiai už
griebė Mėlinosios juros ištakas ir sunaikino 
paskutę atėniečių laivynę, priėjo galas karei. 
Priešai apstojo pritrukusius paviršiaus Atė
nus nuo sausumos ir juros. Po penkmėne- 
sinįo apgulimo miestas buvo paimtas. Spar
tiečiai liepė nukąst sienas Atėnų ir Pirėjaus, 
sunaikino visus kariškus atėniečių laivus ir 
atėmė visas užjurines jų žemes. Teip pasi 
baigė atėniška viešpatystė, prabuvusi 75 me
tus.

Per karę spartiečiai gyrėsi, buk jie ka
riaują už išliuosavimą grėkų nuo atėniškos 
vergystės. Pasibaigus karei, pasirodė, jog 
spartiečiams mažai rūpėjo laisvė kitų grėkų. 
Jie daleido persams užgriebt vėl grėkiškus 
miestus Mažojoj Azijoj. Nuo šių laikų be 
persų ir jų aukso neapseidavo ginčai ir karės 
terp grėkų: kaip tik koksai iš grėkiškų mie
stų iškildavo ant kitų, visi kiti miestai susi
dėdavo prieš jį ir skolindavo pas persus pi
nigų karei. Grėkai teip nusilpnėjo per ka
res terp savęs, jog „didysis caras” pradėjo 
net paliepimus jiems siųst: jis apgarsino san- 

(Toliaua bus )

Darbininkų valkai.
Vaizdelis O. Mirbeau.

Neseniai pas manę dirbo stalius, 
kurį aš buvau pasisaukęs pataisy
ti knygų spintai. Tas stalius bu
vo žmogus skaitęs, mėgstąs paple- 
pėt.

— Tamsta turi vaikų? — pa
klausiau aš jo. • • '

— Ne....— atsakė jis man sau
sai. Bet, truputį palūkėjęs, pri
dėjo jau švelnesniu balsu:

— Dabar aš neturiu..^ Turė
jau trejetą.... Jie visi numirė.

Ir, papurtęs galvą, pasakė:
— Tikrai, Dievas-žin’, kaip pa

žiūri į viską, kas darosi.... ir ko
kį vargą turi vargti begyvenda
mi.... tai, gal-but, net ir geriau, 
kad numirė.... nelaimingi sutvė
rimai! Bent jie nekenčia!

Aš gana įžulai klausinėjau jo to
lyn.

— Ar seniai numirė paskutinis 
tamistos vaikas?

— Dešimtis metų,— atsakė sta
liuj.

— O paskui?
— O paskui.... tamista supran

ti, kad nė aš, nė mano pati jau ne- 
norėjova turėti daugiau vaikų 
.... Ne, užteks mudviem.

Aš paaiškinau jam stebėtiną 
Pio*) įstatymo mechanizmą; sulyg 
to įstatymo jis, stalius, kaipo blo
gas patrijotas, visiškai nenorįs tu
rėti vaikų, arba nenorįs daugiau 
beturėti, turėtų mokėti mokestį, 
jeigu tas įstatymas butų buvęs 
priimtas.

Darbininkas, papratęs tiliozofiš- 
kai žiūrėt į gyvenimą, matyt, nela
bai nusistebėjo.

— Aš visko laukiu nuo tų įsta
tymų, — atsakė jis man, nenusi
minęs. — Įstatymai, teip!.. .. Aš 
žinau, kas tai per paukštis..........
AŠ žinau, kad jie nėkuomet neiš
duodami mums. Įstatymai visuo
met yra išduodami turtingiem- 
siems lupti neturtėlius. Bet vis- 
tik.... šitas įstatymas, apie kurį 
tamista kalbi, truputį rustus, ka
dangi, jei aš nebeturiu vaikų.... 
tai ačiū jiems.

— Ačiū jiems? kam?
— Ačiū valdžiai.... viešpaty

stei .... aš nežinau.... na, vi
siem tiems ponams, kurie turi 
kalti įstatymus, ir visiems tiems, 
kurie turi juos pildyti.... Tai 
visiškai paprastas dalykas.... ir 
visiškai nebenaujas. Viešpatystė, 
teisybę pasakius, stebėtinai «stro- 
piai ir labai giliai suprasdama 
mokslo progreso reikalavimus, rū
pinasi naminiais paukščiais, jau
čiais, arklraiz, šunimis, kiaulėmis. 
Visiems šitiems įvairiems, intere
singiems gyvuoliams tapo išrastas 
tam-tikras auginimo būdas su hy- 
gijenos įstatymais. Pas mus 
Prancūzijoj yra begalo draugysčių 
tobulinimui įvairių naminių gyvu
lių veislių. Tie gyvuliai turi pui
kius tvartus.... puikias arkliny- 
čias.... puikias karvelinyčias.... 
puikias šuninyčias; visos šitos trio- 
bos gerai vėdinamos, kūrinamos, 
jose yra ne tik visi reikalingi daly
kai, bet dar-gi didelis perteklius. 
Jas visuomet laiko kuogryniausiai, 
kasdien mazgoja, laisto karbolinė- 
mis ir borinėmis rūgštimis, daro 
racionališkas dezinfekcijas, nuvalo 
jas nuo visokių blėdingų diegų ir 
užkriačiamų ligų ir tt. Man pa
čiam teko statyti vištinyČias, pa
našias į tikrus rumus.... Tai la
bai gerai. Aš nė truputį nepavy
džiu to stropaus gyvulių prižiūrė
jimo .... Tepuošia juos per kon
kursus medaliais.......... tedalina
jiems premijas, tenutaria per lau
kininkų susivažiavimus duoti jiems 
dovanas pinigais, tegul sau tai.... 
Mano nuomone visi gyvi su
tvėrimai turi tiesą reikalauti, kad 
rūpintųsi jais ir kad jie galėtų 
įgyti tokią laimę,kokią tik tegalima 
jiems suteikti. Bet aš teip-pat no
rėčiau, kad ir vaikai, žmonių vai
kai, nebebūtų, kaip tai yra dabar, 
sistematiškai nustumti nuo visų tų 
labdarysčių, suteikiamų gyvuliams. 
Bet to, turbut, negalima laukti. 
Juk vaikas skaitomas už nieką.... 
Šita žmogaus kirmėle gali pastip
ti ir prapulti.... Tai nieko.... 
Paliepus valdžiai, dargi nešamos 
iš naujai gimusiųjų tikros aukos 
.... tarytum mes bijotumės per- 
didelio žmonių pasidauginimo.... 
O valdytojai, musų mielos visu- 
menės ponai, tie, jei ne didžiau- 
siejie kaltininkai, bent žmonės, 
kurie su ramia širdžia paturi šitą 
piktą, jie da skundžiasi, kad nuo
lat mažinasi vaikų skaitlius, tų 
vaikų, kuriems jie patįs neleidžia 
užgimti, arba kuriuos jie begim- 
stant nužudo tikriausiais ir grei
čiausiais įrankiais. Juk tĮkras 
vaikų užmušėjas — tai pati visuo
menė, teip rūsčiai žiūrinti į moti
nas -mergeles, negalinčias išmai
tinti savo vaikų? Tik pažiūrėk 
tamista, kaip ta visuomenė tai 
keikia šeimynas dėl jų vaisingu
mo. tai gązdina uždėsianti dide
les bausmes, jei jos, nenorėdamos 
gimdyti sutvėrimų, be susimylėji- 
mo paskirtų neturtui ir mirčiai, 
nutaria, ant galo, likti visai bevai- 
kėmisi Bet ką čia bekalbėti.... 
Nieko daugiau nenori žinot....

*) Prancūzijoj beveik neauga gyvento
jų skaitlius, užtai tūlas Pio rodijo uždėti 
mokestį ant tų žmonių,, kurie nenori tu
rėt vaikų. V. V. P.

Kolaik, sėdėdamas apsižergęs 
paskutinį sudedamų kopieČių laip
snį, jis pamaži ir atydžiai pietavo 
lentą, viską jis kalbėjo ramiu bal
tu. Perpielavęs lentą, jis kryž
mais sudėjo rankas, pažiurėjo į 
manę ir, linguodamas galva, pri
dūrė:

t — Na, ar tai he teisybė, ką aš 
tamistai pasakiau?.... O kaip jie 
mums įsipyko su savo prakeiktu 
žmon.ų sumažėjimo klausymu? 
Kuomet visi tie gudrus komedi- 
jantai pasiklaus savo sanžinės ir 
ištikrųjų persitikrįs, kad dėl to 
kalti ne mes.... bet pats visuo
menės surėdymas, laukiniai jo 
įstatymai ir kapitalistiškas tų įsta
tymų egoizmas, įstatymų, kurie 
tiktai laimingaisiais tesirūpina.... 
gal tuomet bus galima apie tai pa
kalbėti. O iki to laiko mes vis 
mėtysime žmogaus sėklą ir ‘ diegą 
ant vėjo, kuris juos sunaikina.... 
Kas tai yra man turtai ir tėvynės 
garbė, tėvynės, kur aš teturiu tik 
vieną tiesą — tiesą galą gauti nuo 
neturto, tamsumo ir vergystės.

Tuomet aš paklausiau jo, kaip 
ir kuomet numirė jo vaikai?

— Teip-pat kaip miršta pas mus 
visi arba beveik visi vaikai at
sakė jis man.— Tai trumpa isto
rija, tai visų mano draugų isto
rija.... Vienam ar kitam atsiti
kime gali persimainyti nelaimės 
forma, bet turinys lieka tas pats...

Aš jau sakiau tamistai, kad tu
rėjau trejetą vaikų. Visi trįs, ti
kėk man tamista, buvo sveiki, 
tvirti, gero sudėjimo, galį puikiai 
augti. Du vyresniuoju — vienas 
tebuvo vyresnis už kitą tiktai 13 
mėnesių — nuėjo į aną svietą tuo 
pačiu keliu. Pas mus retai pasi
taiko, kad pati motina galėtų mai
tinti savo kūdikį.... Maisto sto
ka.... ūkės rūpesčiai.... darbas 
.... ant galo, persidirbimas ... 
juk tamista supranti, ką tai reiškia 
.... Vaikai buvo auginami su 
žinduku.... Žinoma, juodu tuoj 
pradėjo nuo to džiūti. Pabaigoj 
ketvirto mėnesio juodu jau teip 
buvo nustipę ir susirgę, kad 
mudu su pač|a pradėjova nerimau
ti.... Daktaras" pasakė man: 
„Po Šimts velnių! vis ta pati isto
rija .... pienas niekam netinka.... 
šitas pienas nuodija tamistų vai
kus!**.... Tuomet aš pasakiau 
daktarui: „Pasakyk man tamista, 
kur galima rasti geras pienas — 
aš ten pirksiu." Bet daktaras pa
lingavo galva ir pasakė: „Pary
žiuj nėra gero pieno.... Nuga
benk tamista savo vaiką į sodžių."

Aš atidaviau vaiką į prieglaudos 
namus; iš ten jį atidavė į kaimą 
žindytojai.... Po aŠtuonių die
nų jis numirė.... numirė, kaip 
miršta ten visi vaikai, dėl neužten
kamos priežiūros.... kaimo tam
sumo.......... purvų.............

Trečiąjį aš auginau namiej.... 
Jis puikiai augo.... Tiesa, tuo
met mudu su pačia gerai uždirbda- 
vova, mudu užtektinai turėjova 
pinigų.... Vaikas buvo drūtas, 
raudonas ir niekad nerė-r 
kė.. .. Sunku buvo rasti stipres
nį ir gražesnį vaiką..., Aš neži
nau, kaip jam pasisekė gauti akių 
ligą, kuri tuomet siautė terp mus. 
Daktaras pasakė man, kad vaikas 
reikia nugabenti ligonbutin. Bu

te rys; vaikų iki penkių metų am
žiaus pasimirė 128, senelių virš 50 
metų 180. Daugiausiai mirčių bu
vo nuo plaučių uždegimo, nes 127, 
taigi tiek jaU ką ir pereitoj san- 
vaitėj, nuo džiovos 65,taigi trupu
tį mažiau ne^u pereitoj sanvaitėj. 
Užmušystų biivo 27,patžudysčių 6.

—- Pereitos nedėlios vakare, 
priešais nr.■ 556 ant Grand av., 
policijantai užtiko be žado gulintį 
ant ulyčios (vyriškį. Kadangi jis 
ne turėjo nė pinigų, nė laikrodėlio, 
tai policija ipena, kad jį užpuolė 
miesto plėšikai ir ištuštinę kiše- 
nius, primušė, arba, gal būt, kad 
pirma nugirdė jį kokiais migdan
čiais gėrymais. Rastą žmogų, ant 
atgaivinimo, nugabeno į ligonbutį.

— Pereito panedėlio rytą vagi
lius James Reilly bandė įsikrau- 
styti į biurą Western Fuel Co., 
liet jį patėmyjo saugojantis biurą 
paaaktinis. Kadangi ant prisaky
mo panaktinio vagilius nenorėjo 
sustoti, sargas paleido taikų šūvį 
ir užmušė nei prašytą svečią.

— Pereitps nedėlios dieną, ant 
kertės Illinois ir Taylor str., uly- 
činis karas užbėgo ant italijono 
Victoro Gaila ir teip sunkiai jį su
žeidė, kad reįkėjo gabenti į pavie
čių ligonbutį,

— Netoli: Chicagos susidaužė 
trūkis. Prie to 3 indijonai liko
si užmušti, o keli tapo sunkiai su
žeisti.

— Ant Ashland avė. ulyčios ka
ras, iššokęs įš rėlių, susimušė su 
važiuojančiu' priešais karu. Prie 
to daug kare važiuojančių likosi 
sužeistų.

„Atisrob” Draugystės at
skaita.

(Už 1-mą kvartalą 1904 m.) 
Inplaukimai.

Sulig paskutinės 
atskaitos*),įplauki
mų „Aušros'Drau- 
gystės moksląeivių 
fonde buvo..‘......... $808.82

Nuo sausio 1 iki 
balandžio 9 d. Š.m. 
įplaukė......................240.15

Viso įplaukimų 
rokundose grynais$1048.97

Moksląeivių fon
dui padarytos da 
sekančios dovanos: 
p. Šernas padova
nojo 650 egg. įvai
rių savo parūpintų 
knygų**) vertės ... 547.50 

Dr. A. Bacevičia
rfttD-

tos istorijos").......25.00 572.50
* laįteMtaal.

Sulig paskutinės 
atskaitos*) išleis ta.. 441.24

Nuo 1 sauąio iki 
balandžio 9 ’š. m. 
išmokėta * * ) sti
pendijų ir paŠelpų 
moksląeiviams .... 270.04

Viso išleidimų
rokundose................................712.18

Ižde liekasi gry
nais (be turto kny
gomis) .. . ................................. 336.79

Nzelpiamiejie.
„Aušros" šelpiamų moksląeivių

ui. Toje dienoje visoe Drtee, imanczioe 
paezventlnlme dzlyvumz, malones susi
rinkti ant 1 vai. po pietų in ezv. Jurgio 
bažnytine sale ant 38-ezioe ui. isz kur 
prasidės apvaikszeziojimo paroda. Po 
paszvenllnimul vėliavos visi martz-joa 
pilnoje parodoje in Freiheit Turner 
sale.kur bus laikytos prakalbos, dainos, 
deklemaęijos Ir tt. Potam Dr-te* balius, 
falanga ant sales 25. Visus lietuvius ir 
lietuvaites užkvieczia pasirengti ant 
szioe iszkilmes. Komitetas.

Temyklte lietuviai Chlcacoa.
Ant West Bide. 8 d. February, 1904 m. 

susitvėrė lietuviszka draugyste (sprilka), 
su mieriu pagelbsti lietuviams nupirki
me arba namu statyme. Mitingai minė
tos draugystes atsibūva kožna utarninko 
vakare, Apveizdos Dievo Parapijos sa
lėjo, kampas 18 ui. ir Union av.

Dr-tes administracija:
L. H. Gota, Prezidentas, 168 W. 18 st. 
J. Petroszius, Kasterius. 168 W. 18 st.
A. Lemont, Be k rotorių s, 624 8. Union av. 

(22-4)

1O metini* apv*lk*zcziojimaM.
Chicago. Gvardija D. L. K. Vytauto 

turės savo 10-metini apvaiksziojima ne
dalioj, 22 gegužio, Frvibeit Turner sale 
je, 3421B Halsted st. Visos Draugystes 
imanczios apvaiksacziojime dalyvuma 
susirinks in Bzv. Jurgio bažnytine sale 
ant 1 valandos po pietų ir fszczfa pilnoje 
parodoje marszuos in apvaikszeziojimo 
sale.kur bus laikytos kalbos, dekliamaci- 
Jos damos ir tt. Užpraszo visu draugys- 
cziu nedaryti tojo dienoje bailu ue teat
ru, bet, jei galima, pribūti ant musu isz- 
kilmingo apvaikszeziojimo.

Komitetas.

Dideliu Balius.
Haverhill, Mass. Dr-te Kareiviu Bzv. 

Kazimiero turės savo balių subatoj, 23 
d. balandžio. Lafayotte salėjo, 41 La- 
fayette Bq. Šiokiai prasidės 7 vai. vaka
re ir trauksis iki 12 vai. nakties. Inien- 
ga vyrams 25c., moterims 10c. Svetaine 
yra geriausia visame mieste, muzika 
pirmos klienos. Todėl visus vietinius ir 
aplinkinius kviecria kuoakaflingiausiai 
susirinkti ir pasilinksminti.

Komitetas

Dideli* Baliu*:
Pi t U bu rg. Pa. Draugystes, Didžio 

Liet. K. Gedeminoir 10 kuopa Susi vie
nysimo Lietuviu Amerikoje, ture* savo 
balių panodelyj, 18 balandžio. Ne* 
Turner svetainėje, ant 13-tos gatves. 
South Bide. Prasidės 7 vai. vakare. In- 
žeoga porai 50c. pavienioms merginoms 
25c. l'žpraszome kuoskaitlingiausiai 
visus Lietuvius įsi Pittsburgo ir aplinki
nes susirinkti ir pasilinksminti.

Komitetas.

Bailus, Bailus.
Ne* Rnuin, Conn. Lietuvos Sunu 

Dr-tes Benas isz Waterbury, Conn. turės 
savo bailu 16 d\ balandžio, Armory sve
tainėje, ant Main st. Szokiai prasidės 
7 vai. vakare ir trauksis iki 12 vai. nak
ties. inženga kiekvienam 25c. Muzi
kantai kad grajya. lai genaus kaip rus- 
kiai su savo kacaptezkoms kapelijoms. 
Užtai nepeiingekite kiekvienas ateiti ir 
pasilinksminti. Pelnas nuo baliaus eis 
ant muzikantu naudos

Komitetas.

Frakstikos.
rooklyn, N. Y. 38 Susiv. Liet. Am. 

kuopa laikys prakalbas ir dekliacijas ne
dalioj. 24 balandžio 230 valanda po pio 
tu, P. Draugelio saleje, 73 Grand str. 
Todėl užkvieczia visus lietuvius vyrus ir 
moteris kuoskaitlingiausiai susirinkti, 
pasiklausyti prakalbu, dekliamaciju ir 
iszgtrsti prakilnius mierius musu di
džiausius tautiszkos organizacijos. Se
ni sananai malones toje dienoje užsimo 
keti savo duokles, o nauji prisiraszyti.

Komitetas.

Reikalauja kani<o.
Reikalaujame lietuviuko kunigo, 

kurs galėtu užimti prabaszcziaus vieU 
ir pradėti statyme naujus bažnyčios 
Teiksis auiszaukti pas Chicagos katali- 
aiszka vyskupą, arba pu parapijos pre
zidente ant adreso:

M. Vabalas.
854 N. Paulina st., Chicago, IU.

Pajleszkau Juozapo Ciparo,Kauno gu
bernijoj Aleksandravo v oi., kaimo Bai
lu, metai atgal gyveno Chicago, IIL 
Jis pala ar kas kitu teiksis duoti tinę 
ant adreso:

M. Arnaszins,
145 Bchooley avė , Pi t ta ton, Pa.

Pajleszkau Felixo Dambrausko, karte 
puse metu atgal gyveno po nr. 925 33rd 
st. Svarbus yra reikalas. Tegul aui- 
szaukia pas:

John Možeika,
109 Ganaiport av., Chicago, IIL

Pajieukau savo pažystomo, Juozapo 
Millerio, ne senei gyvo Chicago, DL 
Jis pats ar kas aitas teiksis duoti žino 
antadreeo:

B. Andresziunaa,
2401 8o. Halsted st., Chicago, III.

Pajleszkau Petro Grigaliūno, gyvenu
sio Wapping, Con. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žiene ant adreso:

Jurgis Bagdonas,
793 W 22ad st., Chicago, IIL

S 10.00 nagradov
Tam, kuris duos žino apie Juozą Jo

naiti, 5 pėdu ir 7 ooliu augszta, 24 metu 
sena, raudono gymio, tamsiai geltonu 
plauku, mažu usu, kalba tik lieturies 
kai, kiuip nemoka, labai nuduoda dievo 
baiminga.

J. Valaitis,
P. O. Box 193, Coalgat*. Ind. Ter.

Grand Opening.
Chicago. Subatoj ir nedelioj 16 ir 17 

dienk balandžio darau balių inaurtuviu 
savo nauja saliuna, kur grajys pirmos 
k liesos muzika, prie kurios visi susi
rinkę galės linksmai laika praleisti. To
dėl visus pažystamus ir aplinkinius 
kviecziu atsilankyti.

Stanislovas Leszczynskas, 
3302 Bo. Morgan st., > Chicago, D1

Grand Opening.
Chicago. Subatoj ir nedelioj, 16 ir 17 

d. balandžio, darau baltu inkurtuviė sa
vo naujo sali u no, kur grajys pirmos mu
zika prie kurios visi svecziai susirinko 
galės linksmai laika praleisti. Todėl vi
sus pažystamus ir aplinkinius užpraszau 
susirinkti.

Karol Ko*arskia,
1138 8. Leavitt st.. Chicago, DL

“AU8ZBOH” Dr-tes fondas, 
besi mok inancziisi lietuvlszkal 

jaunuomenei.
Ant pokilio pas J. Kaluževicziu, 

Brooklyne, paaukavo: D. Dumsza, 
N. Dumaziene, V. Dtiankauskaii, 
J. Briedzi ulei lis, Z. Žiczkauskiute 
po 25c.; M. Džiankanskiene, J.Ka- 
luževicziua, A. Kaiuievicziene ir 
M. Tomkeviezia po 10c. Viso 
•1 65. Isz tos sumos kankmti- 
niams 65c., Auszrai............................91.09

laz Brooklyno per J. Kairaiti .......52 
Isz Btougtbon, Maas: E Domi

nai tis 50e.; D. Grigiszkis, K. Do- 
minaitia, J Žalia P. Jukunis. F. 
Milossevakis ir A. Paleckis po 25c; 4
Urraule Urbonaite ir J. Urnikas . 
po 20c.; F. Tupi kis, A. Jukonis ir 
P. Jukonis po 10c.; dvylika po 5c. 
Viso 93.30. Isz to kankintiniams 
91.00, mokalaeiviams........................ 92Jt

i ~ ^***: L*' An<,xtt~
kalniete 50c.; V. Szmitaa, A. Ar- 
monas. R. Kantra, J. Kantra. Be
kerta Lokoszeviczia, V. A ugszti
kai n i s. M. Geruliute, M. Psltana- 
viezia, M. Veczkiute— visi po 25c; 
G. Eskys 30c; J. Adomaitia, O. 
Adomaitiene, J.Laciute —- po 15c; 
8. Armonione. A. Barkauckiute, 
F. Miliauckiute, J. Tam u lai tie, T. 
Tamulaitia, J. Lacas. F. Myliua, 
J. Petrauckaa, A. Jankauckaa, E. 
Bzimkoniute, K. Gedemaviczia ir * 
T. Bartvardaa po 10c; buvo 20c. 
Vioo 94.80, isz kuriu paežio kasa
te ms lUc: Kankintiniams 2.00, 
Viaztaliui 70c; Auszrai................ ...92.00

Isz Waterbury, Ct.: V. 8. Zub- 
rickas ir J. Maksimaviczius po 
30c; J. Vyrbila ir J. Danteeviczius 
po 25c; Magde Ratramonaicziute 
10c: J. Czeenaviczius 5c. Viso... .91.25

Isz Duquo:n: A.Sarkauckas 50c;
vo net tam tikras sergančiųjų ta li
ga l'gonbutis.... Ach, ligonbučių 
yra užtektinai.... Mažiutėlis pa
sveiko, bet motina, atėjusi jo atsi
imti, pamatė, kad jis raitosi nuo 
baisių konvulsijų.... lis sučiu
po vaikų viduriavimą.... Bet jo 
ten negydė nuo viduriavimo. Mo
tina nusistebėjo.... Koks pb- 
nas, šalę stovįs, panašus į daktaro 
pagelbininką, pasakė: „čia gy
domos tiktai akių ligos.... Jei 
tamista nori gydyti jį nuo viduria
vimo, tai turi nugabent į kitą li
gonbutį" .... Bereikalo motina 
prašė, maldavo, paskui grasino — 
viskas buvo veltui.... Ji paėmė 
ant rankų ligotą vaiką ir nunešė į 
kitą ligonbutį.... Mielas kūdi
kėlis numirė.... Ir va.... da 
man kalbės: „Gimdyk vaikus!" 
Po šimts velnių, gimdyk vaiskus!*’ 
.... • Ne, ne, jau aš ir teip daug 
prisikentėjau....

Ir, patraukęs pečiais, jis smar
kiau pasakė:

— Tai stebėtini žmonės! vieton 
rupintiesi yvairiais budais padidin
ti gyventojų skaitlių, jie geriaus 
padarytų, kad rastų įrankį pakėli
mui žmonių gerovės.... Teip.... 
bet ką gi.......... spiaut jiems ant
tol..........

Pabaigęs darbą, jis užtėmijo 
knygas, sustatytas spintoj ant len
tynų, ir pasakė:
* —Voltaire........ Diderot....
Russeau.. •. Michelet.... Tol- 
stoi.... Anatole Francoisl.. 
Teip, tai puiku.... Bet kam tas 
viskas? Mintis ramiai sau guli 
knygose.... Tiesa ir laimė nė
kuomet neperžengia per jų ry
tas ....

Jis susirinko savo įrankius ir iš
ėjo nuliūdęs, labai nuliūdęs.

Vertė Vincas Vilkas-Pilkas.

iki šiol yra,6, kurių dviem duotos 
pašeipos, 0 keturiems paskirtos ir 
mokamos stipendijos.

Kuopia — Sanartai.
Iki šių metų pradžios „Aušra" 

susidėjo-iš dviejų kuopų: 1) Chi
cagoj su 26 canariais, 2) Scranto
ne su 6 sąnariais. Per paskutinį 
metų bertainį prie Chicago kuopos 
prisirašė 5 nauji sąnariai: Marė 
AugŠtakalniutė iŠ Baltimorės, A. 
Viltrakis iš Shelton, J. S. Pruse- 
laitis iš Bluefiėld, J. Viskožkas ir 
J. Palionis iš Chicagos. Pabai
goj sausio mėnesio susitvėrė trečia 
kuopa Brooklyne iš 8 sanariųf). 
Tokiu budu '„Aušros" Draugystė 
susideda dabar iš trijų kuopų su 
45 sąnariais.

„Aušros" Dr-tė.
*) Pagarzinlą.:Lietuvos” nr. 3 i. m.
•*) Sumias paaukautų „Aušros” 

Dr-tės moksląe|vių fondui knygų pagar
sintas „Vienybes” nr. 13. Teu įsibrio- 
v« ir klaida: prie p. Šerno padovanotų 
knygų priskirta ir „Gamtos istorija,” 
kuomet tę dovaną suteikė Dr. A. Bace
vičia. Šiuo m i tą klaidą atitaisome.

*••) Kam. kada ir kiek duota pašalpos, 
ar išmokėta stipendijos, visada garsina
ma .Lietuvoj,’’ rubrikoj „AušrosDr-tės 
fondas. ”

f Žinią semiame ii „Vienybės”. Nau
jai susitvėrusi (kuopa oflciališicai nieko 
apie savą CentrališkamKomitetui nepra
nešė. „Aušros” Dr-tė.

Vietines Žinios.
— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa- 

I simirė 562ypatos,kuriame tai skait- 
| liuje buvo: 819 vyriškių ir 243 mo-

Draagyscziu Reikalai

Balius! Balius!
Chicago. Dr-te Dr. Kudirkos turės, 

dideli ir puiku bailu Nedelioj, 17 d. ba
landžio (April) Freheit Turner saleje. 
3417—3421 80. Halsted. st,, tarpe 34*toe 
ir 35tos ui. Prasidės 5 vai. vakare. In- 
ženga 25c. ypatai. Užpraszo atsilanky
ti visus lietuvius ir lietuvaites, kur bus 
dalinami puikus programai ir grajys ge
ra muzyke pžof. F. Kieferio.

Dr-ste Dr. V. Kudirkos.

P&ssventinimas vėliavos ir balius
Chioago. Dr-te Apveizdos Dievo ap- 

valkszczlos iszkilmlngai diena paszventi- 
nimo savo naujos vėliavos ir turės balių 
nedelioj, 24 balandžio, Freiheit Turner 
saleje, 3421 6. Halsted st. terp 34 ir 35

Pa|ieftzkoiimai.
Pajieszkau savo brolio, Kazimiero 

Vaicziuno, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Naujamiesczio par., kaime Degioniu, 12 
metu Amerikoj, 8 metai atgal gyveno 
Chicago, III. Jis pik ar kas kitas teik
sis duoti tinę ant adreso:

Juos. Vaioziunas, 
128 Lombard st., Philadelphia. Pa.

(4-15)
Pajieszkau savo pusbrolio Petro Bra

zio, Kauno gub., Bziaulio pav., Kumeliu 
vol.. isz miestelio Raudenu. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

A n ton Puida,
P. O. Box 611, Schenectady, N. Y. 

(4-15)

Pajieszkau savo paezioe. Onos Ivasz- 
kienes, Kauno gub., Teisei u pav., Pa
vandenės parap. Ji pati ar kas kitas 
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Aug. Ivaszkas,
287 N. Thlrd st., 80. Boston, Mass. 

(4-22)

Pajieszkau Jurgio Laurinavioziaus, 
Kauno gub.. Raseinių pav., Jurbarko 
vol„ antri matai Amerikoj. Jis pats ar 
kas kitas teiksis žine duoti ant adreso: 

Izid. Vitkeviczius,
1154 Bo. Oakley av., Chicago, III.

Pajieszkau Franciszkaus ir Kazimiero 
Malkauskiu, Kauno gub., Telsziu pav. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

.Cha*. Kibart,
Box 46, Norlh Forth, Wash.

Pajieszkau savo tėvo Julijono Navic
ko ir trolio Kleofo Navicko,Kauno gub , 
Raseinių pav., Bzimkaicziu vol., kaimo 
Naukaimiu, 1 meta* Amerikoj. Jie pa 
tys ar ka* kius teiksis duoti žine ant 
adreso:

Izid. Novickas, 
Port Washinglon, Wi*.

Pajieszkau savo kaimino. Jono Valen
tino. Kauno gub., Sziauhu pav., Luk« a 
vol., kaimo Kiausziuliu, gyveno Chica 
Koj. Jis paU ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreeo:

Kaz. Mockus, 
71 Oongress sL, Rumford Falls, Me

Pajieszkau Fraaciszkaus Cižiaus, Vii 
niauz gub., Traku pav., Aleksandrsvo 
vol., Alytaus parap., kaimo Teliamu 
Jis psU ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Ant. Bimans.
P. O. Box 33, Windtor, Conn

Palieszkau darbo prie laikrodžiu tai
symo. Reikalaujanti tokio darbininko 
tegul atsiszaukia ant adreso: 

Teofil 8tako*ski.
924 83rd st., Chicago, IIL

MareBarkauckiene 25c; A.Jakute- 
kis 25c. Visoėl.OO. Isz to kanki
niams ir delegatui po 25c.. Auszrai. .99 

Buvo 9336.79

9344.36

Aukos kanklntinlam*
Isz Brooklyno.................  65
Isz Btoughton........................91.00
Isz La*rence».......................92.00
Isz Duųuoin............ . ................. 25
BrookiynoLietuviszko Kliu- 

bo palaikai...................... ......5.00

98.90
Buvo 97.99

919.40

Aukoe ant kasztu delegatui te 
NydertendU*.

Isz Dnųuoin, III .......................... .....29
Buvo 98192

Sykiu 96L87

Aukos VI8ZTALIU1.
La*renoe lietuviai................................70

Buvo 94.23

Sykiu 94.99

Pigiai ant pardavimo gera Bucserae 
su grooernia.su visu tavoru ir visoms in- 
taisoms, geroj, lietuviu ir lenku apgy
ventoje vietoje. Atsiszaukit pas:

Vinc. Varpiot, 
2436 Kensington av., Kensington, DL

Likimas didžių žmonių.
Pope, garsus poetas, buvo ne« 

migos kankinamas, ir sakydavo, 
kad geriau norėtų mirti neng to
kias kahčias kęsti. Lord Byron 
kentė tokias jau kančias. Baer- 
haave, garsus gydytojas po atliki
mui vieno iš savo darbų, per šeŠes 
sanvaites negalėjo užmigti. Ner- 
vos nusilpo, potam visas kūnas, o 
labjausiai pilvas. Kaip tik pilvas 
negali reguliariškai veikti, kraujas 
negali atsinaujinti, negali cirku
liuoti, tada visos pajiegos žmogų 
apleidžia. Trinerio Amerikoniškas 
Elixiras Kartojo Vyno' duoda pil
vui geriausią pajiegą, prie kurios 
gali priimti visokį maistą ir jį at
sakančiai sužlebčioti. Apsaugok 
savo pilvą, apvalyk ir padaugink 
šiuom vaistu savo kraują, o visada 
busi sveikas. „Ant pardavimo vi
sose aptiekose ir pas P»tj 
kantą Juozapą Trinerj, 799 Sout 
Ashland av., Chicago, UI-

■

grooernia.su


L i E 1 U V a

Reikalauja 500 vyru 
darbu in restauracijai, kotelius, 
kua ir namu darbo. 1000 
ant farmu, in miszkus, lentų 
ežias. ant geležinkeliu ir 
mechaniku ir paprastu 
visokiu darbu, ir geru mainieriu 
karinius ateitus. Mesteipoegi 
jame užsendytaa skolas ir algas, 
kame lietuviukai.

Chicago Employment Agency, 
J. bucas, Mgr.

167 Washington st., (Room 18) 
(4—29) Chicago, 111.

fabrt-

pjovipj'

kolektuo- 
m. Si ne-

EUROPOS LletiTisiM UikrasicriaL
„Varpas” literatūros, mokslo ir poli

tikos menesiais hdkraštis. Talpina savyj 
daug akyvų ir moksliškų strai penių, 
spaudinamas ant gražios popieros, preke 
ant metų........................................... $1.25

„Ūkininkas” užsiimantis reikalais 
ūkininkų, ir paduodantis visokias žinias 
ii Lietuvos ir talpina gražias Istorijas, 
pasakas, ir tL preke ant metų........ 75c.

Abudu virš minėti laikraščiai išeina 
formoje knygelių kožna menesį Tilžėje

PERFECTO

luoti, kreipkitės prie mus agento. Adresas
M. .1. Darni Jonai t i a,

OLOM 8. Ilalated «t.. Chicago, 111.

Naiijos pergales ir žygiai vaistuose

Pigiai ant pardavimo pirmos kliasoe 
šaitanas, su daugybe tavoro ir visoms 
prieuisoms. Gera vieta dėl lietuvio. 
Arti lietuviszkos bažnycsioe. Priežastis 
pardavimo savininkas iszvaiiuoja isz 
Chicago. Auiszaukiie pas

J. J. Norkevicz,
705 8. Jefferson st., kampas 18th st. 

(4—15) Chicago, III.

D-ras A. F. Bauer
sunns garsaus prof. M. D HAl'KR. 

Ha Įgi s mokslą
■ KuroĮM'J ir

k-’.

/v? M

'Nesiusk Pinigu jei pilnai užsiganėdinsi
“J Dėl greito įvesdinimo mulu daigtu Ir katallogo terpe nauju pirkėju ir agentu, mes darome lite našu- 
lyginama paalullnlma ir išdaliname tuksiančius doleriu premijom*. Prismik murai tavo verda, adresą ir 
artyiniamla ezpreso stacija, o mes pasiusime tau lite rauktu. Inai* ana u riaaav. 1 II Kana r v auk- 
avoTa a* eBTuai NiaauiMi vTnilaa Laiauonau. arviao vi aš va (pasakyk koki nori), Tair oanai bodo 
Laiaa. aatr u* nooo taiBBoDBLia; oitlkrinlmo paliudyjima ant t melu su kožnu laikrodėliu, kad mes 
pataisysime dykai, ar atmainysime ant naujo. Jei netiks. I araavoT* BBTaiiLi ib KaaKaLBLi. I tikus 
SsirniDo skitiku. 1 avasvoTa liana su Tavo vaBnalaaKiiu, I analų tasai. 1 u salia nainknas 
špilka, l koleto aukso apikaklinlus knynkius. 1 pora rankovlnlu kuypklu. e alteskinio sidabro arbatinius 
iaukltelius. Pirma apsiurvk kožna daigia ir Jei rasi, kad tai geriausias pirkinys tavo gyvenime, ui mokė k

Prof. Dr. E. C. Collinso
druiiezni, Szitaz ranklni'iu motėrUku atviru tonu laikrodėliu rteto> ryrllko, kailuoja *4). 7ij. Met galime paaiuitl per pačia. Jai mum* prteluai 
pinigu, tu uipralate te 35o virtau* ant apmokėjimo iluntimo.

A V. MOLLAND Ac Co- FIFTH AVĖ, CHICAGO, ILL.

siu,

KOTELIS.

Miko Noruszio,
SlOBruceit., --------- Scraulon,

Užlaiko gera degtine, vyną, ikanu
kvepenezius cigarus ir reikale suteikia 
tfraugiszka rodą. Jeigu nori linksmai 
prsleisu laika,issgirst parlapijono skam- 
bejlma, lai užeik pas, M. Norusai.

(4 22)

Jau tesėjo ir galimas gauti 

Jhrbininhu ^Balsas 
LM darbiamku laikraaztla. No l, 1904 m. 

Preke 1S centu. Taipjau gaunamas 

Darbininkų Kalendorius
A. Lalih 5236 iod'vnaave., Chicago, DL

Puiki lietoviszka Balbeme.
Puikiai plaukus kerpa, lengvai bara- 

da skuta.

Juozas Szunskis,
81 Metropolitan av., Brooklyn, N. Y.

k 
o s

Turime daugybę visokio skyriaus ar
moniką pargabenti) iJ Vokietijos nuo 
gari i ausi u armoniką fabrikantų. Mus 
prekės visados žemesnės ui kiti), ir savo 
kaštu prisiunčiame į n*mus.

Jeigu dar neturi mano kataliogo, tai 
rašyk Sendien prisiųsdamas savo adresu 
ir už 2 et. markę, o męs prisiusime gra- 
iu lietuvišką armoniki) k a t a 1 i o g ą dy
kai. kariame rasite visokių muzikaliJkų 
instrumentų ir laikrodėlių prekęe.

Adresuokite teip:
M J. DAMIJONAITIS 

8108 So. Halsted St, CHICAGO, ILL

Ruimai a airio 
Power Uoline.

* DLChicago.

Valandos:
10 iki 11 ryta 

tiki 4 po pietų, 
te T Iki (vakare.

Telefonas: Monroe 86&

Vyrai Chicagiecziai ir isz ap
linkines

Temykite gerai,
Katrie norite grožios materijos, ir 

gal nauja mada paaiutus drabužius 
alioti, tai eikit pas

G. Jonuli

ps-l

8tapl» JioMUį 
SiM Uiiaate Coiirt CAtMge,/U.

Dr.O.C.Heine
DE1NT1STAS

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

Gyvenimas viriui Aptiekęs.

CHICAGO, ILL.

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

160 Caoalport av., Chicago, III.
Matertjoa importuotos isz Anglijos, 

Pranousijos ir Vokietijos, o pasiuvimas 
pirmos kliasos. Neužmirszkite.

Eikite pas sava. f.P BradChuIlS 
Dr. E. F. Napieralski AttomejudConnseloritLii. 
Specįjalistas Privatisitn Ligū. CH««ber *f Commert. BU*. Room 70» 
r V ° , 8. E Corner LaSalle dt Waahington st*
Iki 10 ryto, nuo^TŠ po pietų ir po I ' ILU

7 vakare. Telephone Main 3642.
Otti.-out ir ffjveninusjs: W ten i n telis lietu wys advokatas, baigę*

Weda*prowas kaip ciwili*zkas teip ir 
kriminaliszkas visuose guduose.

723 We»t 17th Stroet. kerte Paulina et. j ">ok»l| jurisprudencijosczion Amerikoj 
prieszai* 3zv. Vaitiekaus bažnjrczia. T” 1 _ * ■_ “ *- - —.

Telefonus Canal 1157.
Telefoną gausi dykai visose aptiekoee. Ken. 5441 8. Hal.-uetl arti 55 Boul

Ha tilai kurtu 
begi? Nugi par» 
PiatraSzieki nesi 

isztroszkes, o 
’.j pas ji galima aui-

varska alų, gardžia 
ruska ocziszczena 

■BfllMsr-tlROn-arielka, cigarus net 
isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, lai jau 
ilgiau su lamina kalbeli negaliu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Prie lo jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir milingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalbėti angl szkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnusiu už dyka viso-

Telephone Boot 74.

Paveikslas naujo Popiežiaus PIUSZO X
miera 18x24 coliu.

MAK.IA IX>W1ATT

Telciunaa: Morgan 1382. 
Teiefonvot galima les kiekvienos 

aptiekoa

723 W. I8th Street.
Nuo v iki lOtoe ryto 
nuo T-tua iki • vai. vakar*.

•deltoms tiktai nuo S-tee Iki lO-tel ryto

Yra labai gražus pa 
veiknla?, ant kurio ma
tomi naujau popiežiui 
teip kaip gy vau. Vi
duriniai rūbai balti, 
virAutiniai ranuuui, o 
abrozo dugnan tamsiai 
žalias. Meaįiaakytai 
gražus paveiktdan.

PREKE 60 centų.
Gaunamu* ..Lietuvos” 
redakcijoj. Adreaaa:

A. OLaEVSKIS, 
924 33r<l 8tr„

Chicago, III.

Daugumas iš musu tautiečiu, kurie prakaituodami uždirba 
kąsni, kasdienines duonos, ar tai požeme kastynese, ar pabrikuose 
pirm laiko kasa sau duobe, KADANGI NE1IESZKO PAGED* 
BOS TEN, KUR JA GALĖTU GAUTI, BET PIRMA KREI
PIASI PRIE TOKIU DAKTARU, KURIE NETURI JOKIO 
SUPRATIMO APIE‘GYDYMĄ; nes iš priežasties nesu'ma- 
naus gydymo stovis sveikatos ju nublogsta, ligos susensta ir 
stojasi visiškai neišgydomoms. Tame jie patys yra priežasčia 
savo kančių ir belaikines mirties.

MYLIMIAUSI TAUTIECZIA1I Atidarykite nors kartą 
akisl Pažinkite nors karta savo geradeja ir apgynėja! Perskai
tykite, ka rašo jusu giminiečiai ir kiti svetimi žmones apie nau
jas pergales ir žygius Prof. Dr. E. C. COLLIN SO.

Barberton, O., *7 sausio 1904 ■

Collinso.

labai trumpa laika pasijutau »išlikai arai Mirė Battazar.

Padekavont it Kanados.
P. Kapotame Trakas. S. Faustia. P. V., 

Caaada. rašo te i p;

ker 'lamą skaud-jima krutinės dešiniame *oi>e 
Szitame tai liūdname padėjime atsiliepiau Ui Po
ną Profesorių, kadangi skaičiau. Jog su pagelba 
Jo spectallžką vaistu ji* gali Mgydyti »-t «•>* 
kuru-nužudė vilti Baigydyma Viena tik daže 
išvanojau Tamistu vaistu te atgriebiau pilna 
•veikai*. Su tikra guodone ateidavę*

J. Brieguei,

Goodotina* Pone 
Karte būvi 

^ojo daugeli

CoJo. U sausio 1904 m.

am perkal- 
dre riejimą 

mane* vaistus, kuriuo* 
o 14eiga Imiv toki*, kad bėgy- 
viaiikai sveika. Vžtatei dra-

rA/"A\7 A A 1 Visiems Sergantiems ant 
■—V jo dienu išmėginimo

GARSINGAS
ELEKROS DIRŽAS

», , A—jfii KHu.miabku
T V V I Hil [geriausia nakvyne.

• I Petras Szlakis,
3321 Auburn av., Chicago, III.

(Tarpe 33-ioa ui. ir 33-io Pi.) 
Telephonas Koot 21.

Visiems reikalaujantiems daktariškos pagel
bės pasiunsiu garsaus daktaro receptu dykai. 
Ne C. 0. D jie apgavingus gydymo sampelies. 
Perskaityk ŠĮ apgarsinimą. “

Šis yra paraš tes dėl vyni. turinfig sugriautu 
sistemą }>er iMykuniątevOį'jaung diiną Klausjk 
mano r»do*. Perstok gydfsis su "sempelinėniis" 
gyduolėms, elektriškais diržais, “speciališkom*" 
patentuotoms gyduolens ir kitokiomis apgavys
tėmis. Diria* negali tevys išgydyti, o nuolatinis
gėrymas ar valgymas visokią medicinų sujudins! 
tau vidurius, užnuodys tavo sistemą teip, kad liga 
stotis neišgydoma.

TYPEWRITERIS UŽ $15.00.
Šite drukoojarna malina 

---- naujausio išradimo au

Keletą metų ai kentėjau liga jaunistės klaidų: 
ouvau nerviškas, turėjau naktinius nubėgunus, 
varteocvlj.stoką vyriškumo, silpną pomieti.stoką 
gyvumą ambiciios ir drąsos.jauėiau sunkėnvt j, 
sumažėjimą lytiškų daliu te tt. Mėginau gy dytis 
vlskuom kas tik ką ro<h jo. bet vieton geryn, svei
kata ėjo blogyn. Ant galo buvau priverstas kėliau 
tl į Europą ir klausti rodo* geresnio daktaro, ku
ris mane te pagydė. Receptus to garsaus daktaro.

geriausiais pritalsymals; 
su ja gal ima drukuoli teip 
gerai, kaip ir ui *100.01 
Norintis arukuoti su lite 

.malina nereikalauja nė 
IJokio mokslo, gali su Ja 
drukuoti ir mažas vaikas. 
Kiekvienas pirkę*Uita nia

liną bos užganėdinta* ir 
laudamas musu didelio kstaliogo

_ ____ _____________ p____________ __  __ už 2c marke, o tuojaus Jv gausi._____________
ris mane ir pagydė. Receptus to garsaus daktaru, maėinoe. paduok savo aiiku adresa ir pinigus vi- 
kunai* nž pasigydžiau turiu ir šiądien savo ran- | sada iš viriau* reikia prislunsti. o jeigu nenori vi- 
koae, ne* žinau kaip tai sunku buvo pasigyUyti, »u pinigu iš virėau* prisiunsti. tai nors puse, o kl- 
todel až pasiryžau ir kitus .pagelbėti toLunš Ii- tu* užmokėsi tada, kaip mašina gausi. Adresuok: 
goms sergančius K«s pas nianęatsišauks per lai J- — _ -
ką. aš koznam pasiunsiu dykai kopiją to ganaus 
m-epui užilarytoje gromatoje drauge su reikalin
gais psiri- kin'hnais kaip gydyti*. Receptas bus pa
radytas teip aiškiai, kad nagai jį ktetviena* ge- I 
resįis apr tekorins gyduoles sutaisys. Paklausyk | 
mano rodos, o patnatvsi kad visiškai išsigydysL

Nepalaikyk manės nž toki šarlataną kaip kad | 
tie. ką siuto gydvnią dykai, diržu* dykai, rodą* 

*1; kai'kaipo tūeškerą ant sugavimo tuviii—kad i 
paskui iš jų pinigus vilioti už netikusias ir pavo- 
Jlness medicina* siunstomas C.O.D. Al nieko ne- 
siiiužin C-O.D. Beturiu nieko parduoti; vardą gi 
tavo užlaibysiu slaptoje. Jeigu mane atrasi netei
singu. turi tiesą šiame pačiame laikraštyje apgar
sinti mane apgaviku. Už mano klapatą. «š papra- 
iysiu tik Sdc tada, kada iš-igydysi. Daugiau nieko 
nereikalanju ir neprašau kad man siunstum pini
gus pirmiau pakol visiškai neišsigydysi. Rašyk 
man šiądien, ne* gal šis apgarsinimas kitu syk 
Jan nebus šiame laikraštyje.

Atmink kad ta gauni receptą ir visus reikalin
gus pamokinimus dykai ir nereikalauji nieko mo- I 
keti pakol visiškai neišsigydai. tada užmokėsi Į 
man 50e. Adresuok:
C. Bentston P.H.Btn 655, CHICAGO, ILL 1

Reik* 
turi prisiunsti 

Reikalaudamas

The Satisfactioo Supply Co.
N. E. cor. Halsted & 32nd st, CHICAGO. ILL

Dr. A. L Graiczanas
(LIETU VYS)

167 W. 18-th St., 
CHICAGO, ILL.

Tel. Canal 475.

Asz tazgy dau nuodugniai kraujo ui- 
nuodvjinia, reumatizmą, užseuejuaiaa 
paslaptingas ligas ir ligas ųaeinaiKzias 
nuo žagu no save ir lardvkunio; gelvtua 
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvos, 
skaudejima po krutinę, sananu, nugarot 
ir strėnų: gėlimą ar nepaprasta plak itin 
szirdies, uiyma ausv se ir galvoje, dre 
be j ima kraujo, pomelinavusiua paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas pie
tinis ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje. užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius &aj>nus, sun- 

j kurna kojose, indu busi a* akis, nubegima 
■eklos laike miego ar prie nusiszlaptni- 
mo, negalejima miegoti ar valgyti, duau- 
ly. trumpa kvepavima, niežus, skuros, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai paistantis, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, uairupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu Ivtiszkos da 
lys yra nusilpneje jog negali atMakancze 
atlikti vyro pnderyseziu ir neturi vai 
siaus; jeij^i esi užkrėstas kokia liga, tu 
ri tankiai azlapintis diena ir naktyje, ta 
ateik ar raazyk pas mane o asz auosic 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiszlapinimas lovoje beminant yra 
labai mkirus kenkimas, ir daugumas ne 
jieszko pagelbos tikėdami jog negalim, 
iszsigydyti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu iszgydyma trumpam laike

KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviszka knyga apraszanczia vi
sas vyriszkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo j u apsisaugoti ir iszsigydyti.

"^1^” “GIANT”
Tūkstančiai žmonių jau išsigydė su plačiai žinomu 

Elektros Diržu, nuo reumatizmo, viduriu užkietėji
mo, bėgunkos, vidurių silpnumo, nuo ligų: plaučių, 
žarnų, inkstų kraujo, gyslų, kosulio, karščiavimo, 
drugio, nerviškumo, silpnumo, žodžiu sakant, nėra li
gos, kurioje šis diržas nebūtų pagelbėjęs.
~^veikuš*jTs šergsfr nuo*1igų 'Kas get^lia pašihau
doti iš jo gerumo, turi iškirpt šj apgarsnimą iš laikraš
čio, paduodant savo aiškų adresą ir prisiųsti ant šito
kio adreso:

New York Specialty Co.
52 West 18-th Street, New York, N. Y

Kožnas gaus Šj diržą, su paaiškinimu kaip jį vartoti, tik rei
kalaudamas diržo tur pilnai aprašyti savo ligą, ši proga yra duota 
tik ant trumpo laikei. Todėl naudokitės. Rašykite tuojaus reika
laudami ELEKTROS DIRŽO.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve
GundotiooiM 

nytinems Drauj sudirba Arnotas, Ikalmatt

Norėdamos guodotmo* Dr tea, 
guodouai Kunigai, kad Jusu 

darbas butu prideraneziai atlikta* ir tuoca suszelpti *awo tautetj, paveskite ji tikrai 
lietu vaitiai,

T- ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Dirision St, Chicago, III.

Kepures ir dėl

Kiekvienas tas, kuris tik su užsitikejimu kreipiasi prie Šito garsaus mokslu ir praktika PROF. 
Dr. COLLINSO, kuris visa savo gyvenimą pašventė kenčiančiai žmonijai, randa tikra pagelba.

Ar norite būti iszgydytals?
Jeigu jums kiti gydytojai ar daktarai atsake, »r jeigu nužudėte vilti, sirgdami užsisenejusiomis, 

vidurinėmis ar išlaukinėmis ligomis, rašykite tuojaus arba patys ateikite pas PROF. Dr. COLLINS’A, 
o apturėsite sugieda rodą pasekminga pagelba.

Pilnas knygas galima butu prispaudyti paliudyjimu apie jo pasistebėjimo verta žygi gydymo 
yvairiu ligų, nes jis išgydė jau tokius ligonius, kurie neturėjo vilties ir skaitė save anoj pusėj kapo, 
apie ką gali paliudyti atsitikimai ir gyyiejie jo pacientai.

VYRAI, MOTERYS, VAIKINAI ir MERGINOS, kurie sergate vidurine, atvira arba slepiama 
liga, veltai jieŠkosite kur kitur pagelbos, nes vieninteliai tik PROF. Dr. E. C. COLLINS gali jus iš
gydyti.

Laikas moka — laikas žudo. Neatidedinekite gydymosi.
Nelaukite kol liga pati pereis. Juo daugiaus atidedate, juo aršiaus dėl jus, genaus gi dėl jus 

yra tuomet jeigu kuo greičiausiai kreiptiesi ypatiškai ar per laiŠka prie manęs, o aš jums sugražinsiu 
sveikata ir užtikrins gyvenimą.

Kas negali pribūti ypatiškai, tegul tašo po šituo adresu:

Profesor Dr. E. C. Collins,
Ligoti pacientai paprastai priimami yra nuo 10 vai. ryto iki 5 vai vakare. Seredoje ir Petnyčioje 

iki 8 vai. vakare. Nedelioje nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Jokės Bloud RemedjP

Ii

Dykai! Dykai!
Gaus ktekvienas Daktenlką knygutf apie

Mno Korn-spiaddū ant loja tik 10c.

L—VA, P. 0. Bot 268.
MADISON sę. N. Y.

tarime vaiat dėl isznaikienuio plauku, kad 
burzda nereikta skųst, urbs moteris tori aat 
apgimlmo ilgu* gyvaplaukiu*, mes esame SFE- 
CIJAL16TAI8

,J. M. B. Chem, Co.
bilOTSta W. B klya Nesr York.

he D U D ACC 175 S. Clark St.. kerte 
UI. D.nl. KUJJ Mooroe. Chkago. III. 

Į Ofisas atidaryta* kasdien nuo* iki 4. Panedelto, 
Serodo*. Pvtnyezio* te bubato* vakarais nuo 6.30 

' iki 8. Nedelio'm nuo 10 iki L

oi pa. lo Ja gal 
**<o ko ulklau

Szitai yra stebuklingas 
iNsmdimas.

PREKE 50 CENTU.
Szlte stebuklinga maaslaele atrako vlaokius 

užklan.lmus teip velkiai kaip užklausia Ji pa
sakų apie meile, preuyste Ir nelaime* greitai ir 
teisingai Ji yra teip sutaisyta. Jog Ii paaak- 
jusu a'eitia Ir visk* ka oori žinoti Jeigu tiktai 
paklausi. Ji yra sutaisyta aat mokslisskn prin I

Ii padarvti ant bailu ir altorių susirinkimu Su 
Ja galima Ir pinigu uadirn u.* gailaiti p**ak<xl*nias žmonių laime ar neisim* Jeigu nori žino
ti ■**<> la me *r ueiaio.*, gur.o* gal laukti, arba nori l**ra*tl ar tau.k vyra ar moterį te ka* tave 
myli ar ne, tiktai paklausk Burtln ūko Maatme es ir Ji lau mojau* atsakys. Ta maarluele yra 
gražiai ir tvirtai padaryta iss nikelio Ir ji gali užtekti ant vino amžinu*.

Mes teipti turim* visokiu rsszomu ms.ziuu. angliszku, lenkiszku ir lietuviszku knygų 
(pran*znnt knygų knuuiogo sagyk kok.o* kalbas natebogo nori), daug vteoklu tavoru. nadarom* 
dėl kliubu ir draugy*«' iu karūna*, peoz-ti*. ženklus, esekius. rubber (tempas ir tt. Kas prisiuns 
10a dėl prlsiuntlmo kautu, mes prisiuaslm* dideli kstelloga.

Pinigus geriausiai yra slansti per Moa*y Ori e r i*z paėsto arba popierinius pinigus regis
truotoje gromat je Blunczlant mažina kaip doleri, galima slunstl paeetoj.a markėms.

SclenliBc Novell; l't'g Co. No. 8. Cor. Wsbssti ir. ud Randoipii Elreet,
CHICAGO, ILLINOIS.

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES
TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! . . ................

Mneume lenteazi laikrodžiu prekejai. te «zian<h<*n s?io laikraszczio •kaitytojami smarkiai numažiname prekes ant laikrodėliu, teip kad janyra 
dabar kukvu>nam pritinamo*, ir joki kiti laikrodėliu paniūrėjai nrinttenyia---------- J- “■ -------

Prie koino pirkto laikrodėlio pridedame dovanu puiku Dickene lenciūge 
No. 1. 14k Dvigubai paauksuotas Huntine luksztat Ansnte nžsuka- 

raas ir nustatomas, vyriszkas ar rno- 
tertezkas. Iszmdo ant R?5 Aukelnio laik-o lėlio. Gerai akmeniuoia ma- 
szinerija. nustatomas teisiiiK-ati-iai parodo iuiGvaranciia ant 20 metu. Ite^Kiti pardavėjai garsina tokius po *3.50, Musu pr£įe ^2.<>8. 

No. 2. 14k Dvigubai paauksuotas užsukamas ir nustatomas, vy- 
3 ris -kas ar moteris-kas, huntlne. Isz-

rodokaipžM.no auktinie laikrodeHe. Tikra Amerikiszua ma.zuierija, 
pilnai ak m-t. motas, nustatomas. Puikiai era-Gvarancija ant 20 metu, 
vrru. ta,. K'iorikriausias laiko naiyt ,i. K.i-__ ,
ti garsina toki po *4.49, *4.Ž5. *4.96 te 46.50. M USU preke Jp-L08. i 
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas Su gaubtais papusimais, dailiais 

a luksziais. puikus laikrodėlis. Ausute
užsukamas ir nustatomas, vyriszkas ar motenszkas: hun'mg. Iszrpdo 
aat *4> taktinio laikrode'io. Tikra Amerikiszka masziuenja, su dauge- ; 
Uu akmenų, nustatomas. Geriaiuiai laika lai- Gvaranciia ant 20 metu, 
ko. Kitur parduoda po M50, *7.25. *K50 Mwm prek<, $5.25. 
NO. 4 14k Dvigubai paauksuotas Su gaubtais papu, szimaia, iezeodin- ' 

tae su Peru meiuaneu, >nau. ete I 
Puikus luksztaj. Nerasi puikesnio. Ausute užsukamas ir nustatomas, 
vyriszkas ar moteriszkas, bunting. Iszrodo kaip Aukeinie ’aikrod.lie. 
Maszinerija tokia pat kaip No. 1 Kitur to- Gvaranciia ant 20 metu. 1 
kliu parduoda po #8.75, PB-OO, »jk25 MllSU preke $5.75. 
No. 5 Uk Tikru auksu lietu, Puikiai gruvirootas. hunting. Ausu

te užsukamas ir nustatomas, vynsz- 
kas ar moteriszkas. 3 luksztai storo gryno aukso. Niekados nenusiszers 
de nenublanks. Iszrodo kaip *60 Aulnnu laikrodėliu, su daugeliu akme
ns. grynai amerikiszka maszinerija. nustato- Gvaranciia ant 25 metu.

rJuMT1 K1U 8an,i“Musu preke $6.25. i

Kiekvienas dabar galite turėt laikrodėli.
—j“. . i-iL-L::.., ‘__d—j

I tu niurni* konkuruoti.
reli tu cameo prie ryr<etko. 50 coliu Lorgnette prie moteritzko laikrodėlio. 

No. 6 Tikras 14k Auksu lietas Luksztai geriausio darbo, bunting, au
sute užsukamas ir nustatomas, vyrisi- 

kss ar moteriszkas. puikiai graviruotas. 2 luksztai isz extra gryno aukso 
tęsęs visa amži. Tikrai Amerikiszka maszinerija su naujausiais pageri
nimais. Iszrodo kaip itoo Auktinit laikrodelit, nustatomas. Pulkus isz 
puikiausiu. Nerasi geręsnię. laiko rodytoja Gvarancija ant 25 metu, 
kiti parduoda po418, *a>. «25 MIMI* preke
No. 7 Tikras Nikelinis, Be virszaus . Ausute užsukamas ir nustato

mas, vyriszkas ar moteriszkas. Drūtas ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra amerlkiszka maszinerija. 
Nustatomas kaip reik. Tikrai puikus laikro- Gvarancija ant 5 metu. 
delu' Musu preke už vyriška $1.98, mot. $2.98. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlis, vyriszkas ar moteriszka* tikrai 

vokiszkojo sidabro laikrodėlis. Au
sute užsukamas ir nustatomas, pilnai ak meni uotas te su grynais atneri- 
kiszkats viduriais, niekado* nenublanks. Gvarancija ant VISO amžiaus. 
Drūtas te ilgai gali laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti panaszlus perduo
da Į>0 *6.25, *6.75 te *6.50. Mumu preke $4.50.
No 9. Grynai Sidabrinis, vyriszkas ar moteriszkas. ausute užsukamas 

' ir nustatomas, graviruotas ar lygus. Hunting
luksztai. Padarytas isz grynai citra kalto eidabro, su tikrais amerikisz- 
kais viduriais, pilnai akmįnluotas, su naujausiais pagerinimais. Yra tel 
viena isz didžiausiu musu ofertu tame sky- Mnan ikrt aje
riuje. Kiti parduoda po *0. *10. *12. MUKU preKe $U.W>. 
No. 10 Kalendorinis laikrodėlis, Tikeprinkat. Parodo valandai dic 

nae. meneeiut ir menulio atmainai.
Luksztaiisz juodooikluoto plieno, kuri mes gvarantuojame ant visados. 
Yra tel vienas Isz Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiais mechanizmais, 
pilnai akmeniuotas. Laika kuoteteingiausiai paroda Kiti parduoda po 
jio.80,*12.50, »i5.w Midui preke $7,50,

Ant 17 Akmena
RailroadLaikrooftlis

Patentuotas reguliato
rius. ausuke u tau k amas 
ir uiatelomas.vvrlszkas

■E

S

2 =

Mes parduodam terorus pilnai juos gvarantuodami. Ksm laikrodėlis nepaliks, arras jame kokia yda, atmainysime ant kito, arba pinigui mgrakintime. 
vieno i aivonnct iii« Chimi'vismc r n n ant uierjzar ana'imo pirm užmokėjimo pinigu, bet ežia pirkėjas užmoka tik Ezpreso kasztus, o jei 
VlbUa LAIKnUUkLIUa dlUNVžlAMt L. U. 0. rMtQ laikrodėli ne tokiu .kokiu mes paduodame, gali sugražinti mutu kasztete. Jei pinigui pri- 
tiunezia kai drauge iv orderiu, duodame DOVANAI puiku lenktini pei'i te visu* espreso kasztus mes pate apmokame.
vaia nsncoiuan. Paduok savo pilna adreta, paženklink numeH ir preke laikrodėlio, koki ius norite rvrie-ka ar motericzka. diduma. Ir paduok 
KAIP VflūtKIUUIl. an^iuusio £xpreio ojlia. Kur neri Expreso ofiso orderl u P»»iunsk registruotoj gromatoj arba iszptek Mo- 
nev OrderC Tada mes laikrodėli te peili pasiunsime per paczta užregistruotam pundely). Jeigu jus pirkaite ant syk ezeizii vienokio numerio laikro- 
&.DYKAI! VIENA LAIKRODĖLI.3. ta? gausite pri?to QY. 
KAI VIENA LAIKRODĖLI Na 1 Niekur nepirk kitur laikrodėlio p*® “e«u pamatysi musiszkiu*. Per tai užezedysite daug pinigu. Szio. prekes 
ne visados bus teip nemos, todėl tiuntk orderi ezianditn. rronnm iriu nrieAtlas Jewelry Co., 15 Metropolitan block, Chicago, III.
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*nt20 metu. szla 60 
dienu mes siuusime szl 

laikrodėli M kvirnam kurs mums prisiūti, savo 
adr-saus$5 78 C O D P» apsiurejluiui. Jei 
patink* užmokėk expr-sui *6.75 ir kasstu* atve- 

, kimo ir paimk laike deli, Jei netinka neimk ir 
nemokei pe cento. Ravn (Storuose uz toki pat 
laikrodėli mokėsi (36 I4K ai ksu pleltyte* lea 
eina*-s dykai su kiekvienu laikrodėliu. <

. Eicelslor Wactcb Hoase,
<566 Leen Bidg., įChicago 111.

Muiu darbas yra.musu geriausias apgar
sinimas.

2 Kriaucziai 2
Palionis Ir Zacbarewicxe,

855 33rd st., Chicago, III.
Messiuvam visokius drabužius, pig ai 

Ir vis naujos m><dos. P mažo m alailan- 
kyi ir persitikrinę duokit mums pr> 

j džis o mes Jus užganėdinai m. Mum dar- 
) baa yra musu geriausias apgarsinimas.
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S J
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Per C. O. D. mes neMiincziani.
Klausentl rodos per gromaus adresuo

kite sziteip: duosime urna atsakyme.
Din J. M. BrundZH Uo.

Ne<v York St Brooklyn, U. S. A.

Kares Mapa 
parengta sperialiatkai so visu at»krie/la 
kur dabar yra karo Maskolijo* su Japonija. 
Ant manos matyti Japouljs, Korėja Kini
ja Indija. Slberlja te visa Ma-k >lija Mapa 
padirbia gražiai ir gerai su viso.loma par- 
voms ant abieju pusiu Nusipirkę* szite 
mapa matysi ant jo* visa kare* lauk* ir 
vu- dar kare gali užkilti. Mapo* miera 
21x28 eulius; -u prisluntlmu tiktai . 
Pinigus siunsktte naetdnem* mark m. pa*

M J DAMIJONAITIS,
*108 So Hsl-ted 8 , CHICAGO, I L.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garsus medikas užžiurėtojas, užKiigęa vokiškus ir amerikoniškus Universite

tus, stt daug metų patyrimų yra autorium, išrodinetojum ir speeialistu gydyme 
privatiskų, nerviškų ir užsisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelt>ėti 
nuo priešlaikinio gralx), kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

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

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

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

Gyduoles Dykai iki Iszgyjirntii.

State Aledical Dispensary,
Pietvakarinis kampas State ir Van Buren gatvių.

In.ejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III
Mas užprašoma visus kenčiančiu t nuo užsisene|usių Ilgų, nuo kurių negalėjo iisigydyti, atsišaukti į musų gydynyčią Ir painė- 

gyti musų NAUJA BUDA, kuris yra laikomas ui neklaidingą.

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

rodokaip%25c5%25beM.no
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