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Politiszkos žinios.
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Karė Maskolijos su Japo
nija.

Pereitą sanvaitę maskoliai 
pirmą kartą1 šioje karėje turė
jo progą pasigirti. Mat ma
skoliška kariška laivynė išė
jo laike tirštos miglos iš por- 
to Vladivostoko ir jai pasise
kė ant jūrių patikti vieną 
transportinį japonišką laivą, 
gabenantį į Korėją dvi rotas 
kareivių. Kadangi japonie
čiai pasiduoti nenorėjo, tai 
maskoliai paleido torpedi
nius laivelius, kurių pame
stos torpedos išardė japoniš
ką laivą. Jis (paskendo. Skę
stant laivui, xjaĮK>Diški karei
viai subėgo ant viršaus ir 
šąudė į maskolius. Tuom 
tarpu, matyt, atėjo japoniški 
kariški laivai, kadangi mas
koliai nedryso graibyti iš ju

drių japoniškų kareivių, dide
snę jų dalį išgriebė japoniški 
jurininkai. Prie to 73 japo
niški kareiviai prigėrė, kitus 
išgriebė iš vandens ir pervežė 
į Japoniją.

Apie tą atsitikimą iš pra- 
Užių maskoliai leido visokius 
paskatas: iš syk garsino, buk 
nuo paskandyto jai>oniško 
laivo prigėrė 4000 kareivių; 
paskui skaitlių prigėrusių su
mažino iki 200, o dabar pasi
rodo, kad japoniečiai nužudė 
tik 73 kareivius. Iš didelio 
debesies, nupuolė mat mažas 
lytus. Išplaukusi iš porto

ant jūrių dideliame pavojuje, 
be mažo jos nė paėmė japo
niečiai, bet visgi jai pasisekė 
sugrįžti Į Vladivostoką, kur 
dabar ją saugiau daboja ja
poniški kariški laivai. Už 
paskandinimą japoniško lai
vo ir negelbėjimą jaĮ»oniškų 
jurininkų caras neapdovano
jo savo laivynės viršininko, 
bet priešingai, jį prašalina 
nuo vietos. Ne dėkingas mat 
caras, tarnams nelygiai užmo
ka. Matyt maskoliškos lai- 
v"|iiės viršininkas ir ką ne ge- 
fė padarė, jeigu jį malonin
gas caras prašali na nuo vie
tos, tik apie tą negerą darbą 
jnaskoliškas randas negarsi
na.

Pereitą sanvaitę ir po Por
tu Arthuru japoniečiai laidė 
kulkas į miestą; ant šūvių ja
poniečių atsiliepė tik tvirty
bės kanuolės, laivai j tylėjo, 
kadangi jų . šūviai nesiekia 
teip toli kaip japoniečių.

Dabar, kaip laikraščiai pa
duoda, jau teip japoniečiai, 
kaip ir maskoliai, turi ir po
vandeninius laivus; japonie
čiai turi vienog naujas toų>ė- 
das teip smarkiai plyštančias, 
kad jos gali perskelti pusiau 
kad ir drūčiausią laivą; tokių 
torpedų maskoliai neturi.

Pereitos nedėlios dieną ma
skolius pasiekė pirmutinis 
didesnis nepasisekimas ir ant 
sausžemio. Tą dieną, per 
tam tyčia ant pontonų pa
dirbtus tiltus, japoniečiai per
sikėlė į kitą upės Yalu pusę. 
Prie to padėjo ir tūli mažesni 
laivynės laivai. Maskolius 
išvaikė nuo salų ant upės Ya
lu, kurias jie buvo užėmę.

Smarkiausias vienog mušis 
buvo kitoj, taigi Mandžurijos 
upės Yalu pusėj netoli Wiju. 
Toj upės pusėj buvo čielos 
trįs maskolių divizijos, du re- 
gimentai šeštos divizijos, vie
na kavalerijos brigada; mas
koliai tūrėjo 40 greitai šau
dančių ir 8 dideles mašinines 
kanuoles.

Perėjimui per upę tiltai 
buvo pastatyti subatos vaka
re; japoniškas vadovas, jene- 
rolas Keroki, per tiltą tą die
ną stūmė tik antrą diviziją ir

ciecoriškų gvardijų. Karei
viai kitoj upės pusėj tuojaus 
užėmė kalvas Khussan. Per 
tiltų traukė regimentas i>o 
regimentui per visų naktį. 
Nedėlios rytų nustatė jeuero- 
las K u roki visas savo kaimo* 
les ant maskolių susirinkusių 
dideliame skaitliuje Chin- 
Tien-Chenge ir Yoshoko. 
Ant japoniečių šūvių, atsi
liepė maskoliai iš visų savo 
baterijų. Jau 7 valanda ry
to maskoliškos kauuolės prie 
Yoshoko priverstos tapo nu
tilti. Tuojaus po tam jene- 
rolas, Kurdki prileido .šturmų 
ant visos maskolių mūšio li
nijos, kuri tęsėsi per keturias 
mylias. Japoniški pokštinin
kai perbrido upelį Iko; van
duo siekė kareiviams iki krū
tinei ir tuojaus po 8 valandai 
pradėjo veržti maskolių užim
tas kalvas: maskolių ant jų 
buvo apie 30000. 9 vai. ja- 
poniečiai nustūmė maskolius 
nuo kalvų. Mušis, nors trau
kėsi ne ilgai, bet buvo labai 
kruvinas: japoniečiai nužudė 
700 kareivių . užmuštų ir pa
šautų; maskoliai gi nužudė 
3500 kareivių ir 28 kauuolės. 
Bandė jie du kartu apsistoti, 
bet negalėjo atstovėti. Apart 
užmuštų ir pašautų, 1500 ma
skolių išteko į nelaisvę. Su
mušti prie upės Yalu, masko
liai nutraukė į Ten-Hūan- 
Cheng, kur be abejonės ban
dys, dar kartų pasipriešinti. 
Terp pašautų yra: jenerolai 
Zasuličir Kaštalinsky.

kad-jo plianas ne buvo ginti 
upę Yalu, todėl jo japouie- 
čiai nesumušė, jis buk tyčia 
nuo upės pasitraukė. Kad 
iš tikro neteip yra, galima 
manyti iš to, kad savo stovy
klas maskoliai gynė su dide
liu įnirtimu; nieks nesumuš
tas ne atiduoda priešui 28 
kanuoles. Matyt maskoliai 
likosi gerai sumušti, tik prie 
to nenori prisipažinti. Ant 
galo paskui japoniečiai ma
skolius išvijo iš Autungo,’ 
kur jų buvo parengta antra 
besigynino linija. Bėgdami, 
maskoliai miestų išplėšė ir iš
degino. Iš čia nutraukė į 
Chin-Tien-Cheng, bet japo
niečiai ir iš čia išvijo. Te
gul maskoliai turės daugiau 
panašių nepasisekimų, o jau 
chiniečių stoti japoniečių pu
sėj nieks nesulaikys. Paru- 
bežiuose Mandžurijos ir Mon
golijos chiniečiai turi jau su
traukę geriausius savo karei
vius, apie 70000. To skait- 
liaus niekinti negalima. 
Mandžurijoj, drauge su japo- 
niečiais, prieš maskolius nuo 
pradžios karės kariauja ir chi
niečiai maskolių vadinami 
chunchuzais. Rods tie japo
niečių padėtojai į atvirus 
mušius su maskoliais nestoja, 
bet alsina nuolatiniais užpuo
limais, ' ardo geležinkelius, 
pertraukia privežimų maisto. 
Tokios pagelbos niekinti ne
galima ir jos japoniečiai ne
niekina, bet duoda chinie- 
čiams ginklus ir japoniškus 
oficierus už mokintojus.

Šiuom kartu japoniečiams 
sekasi gerai. Nežinia, ar 
teip eis iki galui. Be abejo
nės maskoliai statys visas pa- 
jiegas ant atsigriebi mo. 
Žmonių, kareivių Maskolija 
turi daugiau. Galėtų ant 
karės lanko sugabenti dau
giau negu Japonija kareivių, 
klausymas tik ar įstengs pri
vežti pakaktinai maisto ka
reiviams, šieno arkliams! Gy
vulių ir javų Mandžurijoj ir 
Si beri jo j kareiviams užteks 
ne ant ilgo.

Laikraščiai paduoda viso
kius paskatas apie karę. Ne
seniai Švedijos laikraščiai

_ _________ _ ‘-t&H StanieviČ; sana- 
jurių pasirodė japoniški po- Iglija turi didelę įtekmę; kel- riai draugystės: Matulionis 

ir Archangelsky. Ant užden
gimo kaštų Vilniaus general 
gubernatorius paskiria 1000 
riibl., o vietinė žuvininkystės 
Dr-tė 300 rubl.

Vilniaus rinkimo aukų ant 
karės reikalų komitetas iki 
maskoliškų velykų nuo Vil
niaus gyventojų surinko 14- 
842 rubl. Kad tai atsirastų 
komitetai galinti surinkti 
nors tiek aukų aut tikrai rei
kalingų dalykų, kaip tai būt 
gerai. Ant Lietuvai naudin
gų dalykų vieuog nieks Lie
tuvoj aukų nerenka. *

Ant priemiesčio Užupio, 
ųalant kiemą Melainedo na
mų, nešvarumų duobėj rado 
dvi koji nuaugusio žmogaus. 
Kaip ir iš kur jos čia jiateko, 
nežinia.

8 d. balandžio, netoli Puš
kino skvero, į Nėrį šoko kok
sai žydas, norėdamas pasi- 
skandyti, liet jį išgriebė. Pa
klaustas dėl kokių priežasčių 
norėjo sutrumpinti gyveni
mą — atsakė: ,,iš nuobodu
mo.”

Pagadytą dinamito explio- 
zijos stačiatikišką koplyčią 
ant Švento Jurgio pliaciaua 
jau jiataise ir atnaujino. Pa
taisymas kaštavo 600 rubl. 
Ant pašventinimo atnaujin
tos koplyčios pribuvo ir Vil
niaus general guberenato- 
rius. Ne daug mat blėdies 
eipliozija |>adarė.

6 d. balandžio, nuo trečių 
lubų namų pn. 40 ant Užpi
lto gatvės i«r langą Išpuolė 
4 metų mergaitė ir teip snu
kiai apsikulė, kad iššauktas 
daktaras apreiškė, jog maža 
yra viltis ant išgijimo, lie{>ė 
mergaitę gabenti į ligonbutį.

Į Vilniaus miesto kaštais 
siunčiamą ant karės lauko la- 
zarietą už vyresnyjį daktarą 
buvo išrinktas Dr-as Mieline- 
vičia. liet tas atsisakė į Aziją 
važiuoti. Jaunesniejie dak
tarai likosi išrinkti: Gravi- 
rovskis, Perkin ir Gladušen- 
ko. Prižiūrėtoju lazarieto iš
rinko štabrotmeisterį Davi
do vskį. Vyresnyjį daktarą 
Įtaskirs miesto r<xla, vietoj 
atsisakiusio Mieli ne vičia us.

Vilniaus gubernatorius iš
siuntinėjo į visus valsčius pa
aiškinimą, jog rupintiesi apie 
šeimynas ištraukusių į karę 
kareivių, teiposgi užmuštų, 
privalo valsčiai. Guberna
torius prisako valsčiams pirm 
laiko padaryti sąrašus reika
laujančių pašelpos kareivių 
šeimynų.

Pirmutinė Lietuvoj puo 
džių mokykla likosi atidary
ta mieste Mogileve.

Vilniaus žuvininkystės 
draugystė nori parengti prak
tišką žuvininkystės mokyklą 
anį 10 mokintinių praktikai!- 
tų prie kokios nors Lietuvoj 
esančios žuvių anginyčios. 
Parankiausia vieta tokiai mo
kyklai, iMigal draugystės 
nuomonę, butų Verkai. neto 
Ii Vilniaus, kadangi čia yra 
ir žuvių auginyčia; prie jų 
savininko nutarta atsišaukti. 
Užlaikymas mokyklos nekaš
tuotų daugiau, kaip 2000- 
3000 rubl. ant metų.

Vilniaus guberniališkas 
bajorų vadovas pranešė, jog 
bajorai gubernijos siunčia di
deles aukas ant naudos Rau
donojo Kryžiaus ir ant su- 
drutinimo kariškos laivynės: 
bajorai nutarė ant karės rei
kalų aukauti mažiausiai po 2 
kap. nuo desiatinos žemės. 
Kad teip jie aukautų ir ant 
ko Lietuvai naudingo, butų 
labai gerai. Jie vienog ant 
naudingų dalykų nieko ne 
aukauja, b noriai mėto pini
gus aut to, iš ko jų locna tė-

pagarsino, buk ant Baltiškų sikėlimo

vandeniniai laivai. Tas ro
dosi ne galimu, kadangi lai
vai tie maži, ne gali daug iš
imti nė anglių, nė maisto, at
likti tolymesnių kelionių ne
gali; panėrę po vandeniu ne
gali ilgiau išbūti kaip dvi 
valandi.. Laikraščiai tokius 
paskatas leidžia, matyt, tyčia 
ant erzinimo ir gazdinimo ma
skolių, kuriems net sapnuo
se japoniečiai neduoda ramy
bės.

Nepasisekimai ant karės 
lauko sukelia gyventojus 
Maskolijoj prieš randą. Ka
rės laiko tiesos pagarsintos 
Lietuvoj, Lenkijoj, Mažrusi- 
joj, ant-Kaukazo, net Tur
kestane. Matyt ramias bijo
si pasikėlimo tų kraštų, jei
gu karė užsitrauktų ant il
gesnio laiko ir jeigu masko
liams ir toliau nesisektų. 
Maištai užgimtų be abejonės 
ir tikroj Maskolijoj.

Caras ant gyvenimo Įiersi- 
kėlė iš Peterburgo į Gatčiną. 
Mat net caro tarnai tiki, kad 
Peterburge ne bus labili ra
mu, jeigu karė užsitrauks 
ant ilgesnio laiko ir jeigu 
maskolius ir ant sausžemio 
pasieks daugiau svarbesnių 
nepasisekimų.

Balkanų pussaliH.
Iki šiol maištai Macedoni- 

joj dar . ne Atsinaujino, bet 
pasikėlėlių vadovas Sarasov 
rengiasi juos atnaujinti. Pa
darytas sutarimas terp Tur
kijos ir Bulgarijos, per kurį 
Bulgarija pasižada nė jokiu 
budu neremti pasikėlimo, ne
duoti pasikėlėliams rinktiesi 
ir organizuotis, supainiojo 
pasikėlėlių plianus. Negalė
dami organizuotis Bulgarijoj, 
pasikeleliai turi rasti kitų at
sakančių vietų. Kad susitai
kymas Bulgarijos su Turkija 
nepatinka pasikėlimo vado
vui Sarasovui, galima manyti 
ir iš jo atsiliepimo: Sarasov 
sako, kad dabartinis sutari
mas Bulgarijos su Turkija iš
ardė ir svajones bulgarų, buk 
Bulgarija po savo globa su
rinks visus kraštus bulgarų 
apgyventus. Macedonija nuo 
dabar kovos už savistovystę, 
o ne už padidinimų ir audru- 
tinimų Bulgarijos.

Maištininkai Albanijoj lai
kosi. Sutraukti į Albaniją 
turkiški kareiviai daug ken
čia dėl stokos maisto, kadan
gi ant vietos maistų gauti 
sunku, o privežimų jierkirto 
pasikėlę albaniečiai. Dėl 
stokos maisto kareiviai audė- 
moralizuoti, su takiais sunku, 
beveik negalima, suvaldyti 
Albanijos pasikėlėlius.

Didinasi nesutikimai terp 
Grekijos ir Turkijos. Turki
jos randas apkaltina Grekijų, 
buk toje palaiko pasikėlusius 
albaniečius, daleidžia prive
žimų ginklų ir amunicijos pa- 
sikėlusiems albaniečiams.

Be abejonės užkils iš naujo 
maištai ir Armėnijoj, azijatiš
koj T urki jos daly j. Pereitos 
s ubą t oš dienų kurdai, net 
ginkluoti turkiški kareiviai 
užpuolė ant armeniečių apgy 
ventų kaimų. Užgimė mušis 
terp užpuolikų ir besiginan
čių gyventojų, kuriame neto
li šimto turkų tapo užmuštų 
arba pašautų. Turkai išde
gino 12 armeniečių apgyven
tų kaimų, išmušė daug be
ginklių gyventojų, ypačdaug 
moterų ir vaikų. Tas atsiti
kimas be abejonės suskubįs 
tik pasikėlimų visos Armėni
jos. Nieko kito skerdžia
miems armeniečiams nelieka, 
kaip gjntiesi. Maskolija nu
žiūri Angliju, buk toje dar
buojasi ant atnaujinimo pa-

n-

dama maištus, buk Anglija 
stengiasi suskubinti griuvimų 
Turkijos, kol Maskolija 
imta Azijoj, (lai būt, 
tie nužiūrėjimai nėra be 
mato.

už- 
kad 
pa-

Prancūzija.
Prancūzijos prezidentas 

jau iškeliavo namon iš Itali
jos. Grįžtant namon, jį iš
plaukė patikti ir pasveikinti 
ir Ispanijos kariška laivyne. 
Ar laike atsilankymo prezi
dento Loubeto Italijoj likosi 
padarytas koks svarbesnis su
tarimas terp Italijos ir Pran
cūzijos, tikrai dar nežinia. 
Prancūzija nuo tūlo laiko 
stengiasi išvengti nesutikimų 
su kaimynais, stengiasi per 
atsakančius sutarimus praša
linti priežastis galinčių už
gimti nesutikimų. Tas kaš 
tuoja kur kas mažiau negu 
vedimas karių, kurios nė per
galėtojams tikros naudos ne
atgabena. Per atsakančius 
sutarimus likosi prašalinti 
seni nesutikimai terp Angli
jos ir Prancūzijos, dalmrgi 
Prancūzija stengiasi susitai
kyti ir su kitais kaimynais, 
taigi su Išpanija ir su Itali
ja.

Už tai su Į>opiežiu Prancū
zija neįstengia susitaikyti ir 
pykstantis ant Prancūzijos, 
už vaikymų zokoninkų, po
piežius stengiasi kenkti, ma
žinti Prancūzijos įtekmę ten, 
kur gali. Dabar antai Ber
lyno laikraščiai praneša, buk 
laike atsilankymo Vokietijos 
ciecoriaus Ryme, jam pasise
kė prikalbėti popiežių atimti 
nuo Prancūzijos apgynimų 
katalikų rytiniuose kraštuo
se ir tų pavesti Vokietijai. 
Iki šio! ta |»areiga buvo pa
vesta Prancūzijai ir tojė per 
tai rytiniuose kraštuose turė
jo nemažų politiškų įtekmę.

Afrika.
Vokiečiai iki šiol neįsten

gia suvaldyti čiabuvių jmsi- 
kėlimo pietinės Afrikos savo 
valdybose. Pirmutinio pa
stiprinimo neužteko, dabar- 
išsiuntė daugiau kareivių, 
liet ir to, kaip rodosi, neuž 
teks, Terp išsiųstų į kolioni- 
Jų vidurius kareivių pasibai
sėtinai siaučia šiltinės: yra 
ten kariumenės dalys, kurio
se pusė kareivių serga šilti
nėms. Suprantama, kad su 
sergančiais kareiviais karės 
vesti negalima. Atsiųsti iš 
Vokietijos, nepripratę prie 
Afrikos klimato, kareiviai 
tuojaus apserga. Taigi karė 
čia, matyt, trauksis dar ilgų 
laikų ir kaštuos nemažai pini
gų. Atliekamų gi Vokieti
jos iždas neturi; reiks todėl 
didinti ir teip jau didelius 
mokesčius, arba užtraukti 
naujas skolas, kurių ir 
Vokietija turi nemažai.

Isz Lietuvos.

vynė nė jokios neturi naudos 
Nori mat vien car|mlaikiui 
l>asilaižyti, tikėdamiesi nuo 
jo už aukas sulaukti visokių 
malonių, su skriauda kitų 
Lietuvos >žmonių. Bajorai 
tik tų*yk Savo tėvynei tarnau
ja, Jeigu iš to turi pats dide
lę naudų; tarnauja Jie dėl 
privilegijų.

iš Prūsų Lietuvos.
23 d. balandžio Prūsų Lie

tuviškas Susi vieny jimas Til
žėj atlaikė susirinkimų, ant 
kurio išrinko ras!aviškų ko
mitetų.

Arklių auginyčia- Jurbar- 
kyj, nuo dvarponio Budriaus 
iš Balgardžių, pirko eržilų už 
4500 Mrkių. Matyt Prūsuo
se ir lietuviai dvarjioniai turi 
gerusarklius.

Maskoliškas randas uždėjo 
mokest| po 1-2 rublių už ar- 
klį, važiuojant iš Prūsų per 
rubežių. Jeigu vieuog Mas- 
kolijoiTgyveutojas su geru ar
kliu važiuoja į Prusus, ten jį 
parduoda ir grįžta su ten pirk
tu prastesniu, turi užmokėti 
bausmės trigubų arklio vertę.

Netoli Klaipėdos, ant jūrių 
prigėrė penki ivejai iš Rožy
tės. Tėrp jų du buvo lietu
viai: 40'metų Vaškaitis, pa
liko pačią ir }>enketą vaikų 
ir 20 metų Kardelis Balčas, 
nevedęs.

Stoniškių girioj sargai ra
do i>asikorusį vyriškį. Pal
iudys, besirengdamas į gere
snį svietų, neužmiršo pypkę 
įsikąsti; su pypke jį ir rado.

se perkratinėjama kalba pa-

kad neatbūtinai eiti reikėjo, 
tai pasidrųsinę, paėmę po ge
rų lazdų, eidavo po kelis sy
kiu; mat krūvoj vis drąsiau.

Vienų dienų velnias nepa
sirodė; antrų teiposgi nebu
vo jo matyt, bet trečių dienų,* 
pavakarėj, užėję pas kampų 
rugių, darbininkai pamatė 
velnių iš tų pačių rugių išlen
dant. Juodas kaip derva! 
Užšoko ant kalvio kiaulės, 
kuri ant ilgos virvės buvo ant 
pūdymo pririšta; kiaulė žvie
gia, bėga į rundų, o velnias 
su delnu jų .plaka. Darbi
ninkai, kadangi jų buvo dau
giau, iš syk nusigando, bet 
paskui, pasidrųsinę, nutarė 
vyti velnių, kas bus, tai bus. 
Velnias ant kiaulės bėgt. Pa
matęs, kad besivejanti jau 
arti, sucypė mergišku baisu, 
nušoko nuo kiaulės ir šmakšt 
į rugius. Darbininkai, drą
sindami viens kitų dreban
čiais balsais, nutarė vyti vel
nių kad ir galas pareitų. Bai- 
lesniejie nedryso vieni likti, 
reikėjo bėgti drauge.

Rugiai buvo dideli, o vel
nias visai nuogas, tai jam ge
riau buvo bėgti per šlapius 
rugius. Išvijus iš rugių, vel
nias buvo jau baltesnis. Besi
vejanti, prįbėgę arčiau, pama
tė, kad tai ne buvo velnias, 
bet velnienė, su besitabaluo 
jančioms didilėms krūtims. 
Besivejanti tuojaus įgavo 
daugiau drąsos, nes velnienė 
vis ne teip pikta kaip vel
nias. Prispeista prie tvo
ros, velnienė bandė šokti, bet

teip

Iš Vilniaus.
Medžių prekystė Lietuvoj 

šįmet eina prastai, mažiau jų 
leis upėmis į nžrubežius. Ban
kai atsako kreditų medžių 
prekijams. Trūksta ir pir
kėjų: vietiniai .gyventojai 
mažai medžių reikalauja, ne 
daug buvo šįmet reikalavimų 
ir iš užrubežių.

Vilniaus general-guberua- 
torius siunčia speciališkų ex- 
pedicijų ritinėjimui žuvių 
Lietuvos vandenyse. Vado 
vu expedicijos likosi paskir
tas Maskvos universiteto 
profesorius Sograf. Kiti są
nariai komiteto yra: prezi
dentas Vilniaus žuvininky-

Paskutinės vėtros užklupo 
pajūrių žvėjus ant jūrių. 
Žvėjai, pamatę lūžtančius le
dus, skubinosi prie kranto, 
kur rado jau sustumtas ledų 

I krūvas. Reikėjo jiems bri
sti iki kaklui per vandenį; 
vos jiats išsigelbėjo, visos 
prietaisos pražuvo.

Nemunas, Rusnė ir Gilgė 
imsilinosavo nuo ledų 7 d. 
balandžio. Ties Tilže pasta
tė valčių tiltą.

Ant paskutinio arklių tur
gaus Tilžėj už vidutinius ar
klius mokėjo po 150-200 Mk. 
už geresnius karietinius iki 
400 Mrk., už paprastus darbo 
arklius po 30—100 Mrk.

Ant kiaulių turgaus mokė
jo: už porą 5-6 nedėlių par
šų 10—13 Mk., už senesnius 
14—17 Markių. Už penėtas 
kiaules |>o 32—34 Mk. už 
kiekvieną centnerį svarumo.

Klaipėdoj, nežinomi pikta
dariai, prisigriebę ant kapi
nių, išrovė kvietkas nuo ka
pų, sudaužė marmurines to- 
blyčias. Matyt jie buvo ne
pilno proto.

Sale Baičių kapinių rado 
šunų sudraskytą kūną mažo 
vaiko. Kaip mena, kūnelį 
šunes turėjo iš kapo iškasti.

Ant Pakaluos upės, 6 me
tų suims liuosininko Mece- 
laičio iš Pakaluos, užėjęs ant 
silpno upės ledo, įlūžo ir pri
gėrė.

Kaime Berštininkuose su
deginamai ir kluonai mėsi
ninko Peteraičio.

Kaime Pusseseriuose siautė 
ĮftfffEP. t nrfyf»B»rki-

Ino 88 triobas, o tame 30 na- 
siuutinio Gaigalaičio, kuris inų. Sudegė teiposgi vaikai 
kuo nuifeminčiausiaia žodžiais ibutetainko Lytkio, du vaikai 
meldė, kad mokyklose bent že- j4llon)cepio jr vienas suaugęs 
mesriio skyriaus nors tikėji- i vvras 
mo mokslas lietuvių vaikams' 
butų išguldomas lietuviškoj r 
kalboj. Daugeliui nepatin
ka maži reikalavimai, o dar] 
labiau nusižeminimas.
teisingai, 
sybės sav 
malonės, nereikalauja nusi
žeminti. Nepaisant ant nu
žeminto prašymo, aptvietimo 
ministeris atsisakė išpildyti 
pasiuuiiuio Gaigalaičio pra
šymą. Argi to lietuvis pa
siuntinys pirma nežinojo.

23 d. Italandžio, Lietuviška 
Giedojimo Dr-tė, Skaizgiriuo- 
se parengė lietuvišką šventę 
Bauziąus salėj.'

Nemunas laivų bėgiojimui 
atidarytas nuo 14 d. balan
džio: dabar į Tilžę laivai at
eina iš Klaipėdos, Rusnies, 
Karaliaučiaus ir 
jos.

Klaipėdoj, 
Jurgis Grigužis 
ėjo iš š laižybų, 
kvortą degtinės 
svarą lašinių. Rods laižybas 
išlošė, bet ant rytojaus pasi
mirė nuo uždegimo žarnų, ką 
gavo nuo degtinės. Degtinė 
mat niekam laimės ne atgabe
na.

7 d. balandžio, Prūsų Lie
tuvoj siautė vėtros, kurios y- 
pač giriose daug blėdies pri
dirbo, išvartė ir daug triobų 
po kaimus, nuplėšė stogus.

Butelninkas Gurklys iš 
Būdviečių, važiuodamas iš 
Šilokarčemos su pačia, ant 
vežimo užmigo. Tuom pačiu 
keliu vėliau važiavo butelnin
kas Dovas Maucas iš Regšių 
su vos gyva kumele, norėda
mas ją lupikui parduoti. Pa
tikęs ties Gardelių kapinėms 
miegančią vežime porą, iškin
kė gerą kumelę, o jos vie- 
taj Įkinkė savąją. Pabudęs 
Gurklys nežinojo, kas atsiti
ko. Macas gi aną pavogtą 
kumelę paskui Sekenburgyj 
pardavė. Užtai likosi sūdo 
ant metų kalėjimo nusprę
stas

Gaudymas velnio.
Vilkaviškio pavietyj, Bar- 

Ir tininkų valsčiuje, yra kaimas 
Reikalaujanti tei- i Sausininkai. Netoli kaimo 

v prigulinčios, o ne yra didelė grįžkelė, prie ku
rios žmonės tankiai paklysta, 
kadangi nuo jos bėga daug 
kelių: ant Vilkaviškio, Vir- 

' Balio, Vištyčio, Bartininkų, 
I Pajevonio ir tt.

Žmonės nuo seniai kalbė
davo. kad aplink tą vietą vel
nias juos klaidindavęs; buvo 

[net toki, kurie sakęsi matę 
velnią toje vietoj,tik nevisiems 
vienaip jis persistatė: vieni 
matė juodą, kiti rudą, kiti 
dar kitokį. Buvo toki, kurie 
manė, kad nakties laike gali
ma su juom susitikti, suside
rėti ir pirkti laimę. Sutartį 
reikia parašyti su krauju, įsi- 
piovus į pirštą. Jeigu kam 
aut ūkės geriau sekdavosi, 
tai kaimynai kalbėdavo, kad 
jis velniui pasirašė.

Toliau velnias pradėjo ro- 
dytiesi ir dienos laike. Pir
miausiai jį pamatė viena'da- 
vatka, kuri netoli grįžkelės 
gyveno; ji matė velnią jojant 
ant vieno kalvio deglos kiau
lės. Mat prie grįžkelės gy
veno du kalviai: viens dirbo 
kaimo gyventojams, kitas pa- 
kelevingiems. Neužilgio po 
tam velnią patėmijo viens u- 
kininko pusbernis. Jam vel
nias pasirodė juodas ir jojo 
teiposgiant pririštos kalvio 
deglosios; pamatęs pusbernį, 
nelabasis nušoko nuo kiaulės 
ir pasispardęs, įbėgo į šalę 
gyvenančio ūkininko rugius.

Po tam apie velnią pradė
jo šnekėti ne tik Sausininkų 
žmonės, bet paskalas apie 
Sausininkų velnią pasklido 
po visą apygardą. Darbi
ninkus apėmė baimė, nes vi
siems reikėjo eiti į laukus 
dirbti pro tą vietą, kur rody
davosi velnias. .Nors drebė
jo iš baimės pakinkiai, bet

iš Maskoli

darbininkas 
bu draugais 
jog išgers 
ir suvalgįs

bė už kojos, kitas su lazda 
drožė per storų kumpį. Tą
syk velnienė suriko pažįsta
mu balsu:

— Vyručiai dovanokite 
nors gyvastį! Daugiau to 
nedarysiu, nors ir kasžin kaip 
gundytų.

Bailiausiasis vaikinas no
rėjo velnienę užmušti, bet ki
ti nedavė. Nuvedė pagautų 
pas tų ūkininkų, pas kurį vel
nienė už mergų tarnavo. Pa
mačiusi gaspadinė. net pasty- 
ro. Gasjiadorius gi sušuko:

— Ar tu sud urna vo jai?
— Bučiau to nedariusi, bet 

manę gundė kitos mergos gąt- 
dinti vyrus.

— O kur tu teip išsisuodi- 
nail

— Kalvio Tarkiaus dum
plėse.

Ūkininkas liej>ė visiems iš
eiti ir nuogai Magdutei, už 
gązdiniraą, davė gerų užmoke- 
snį; iškėlė gerų puotų ir ki~. 
tam. Magdutė mat velnio 
rolę lošė su . kitų tarnai
čių ir to kalvio žinia. .

Nuo to sykio Magdė kito
kio vardo neturėjo, kaip Tar
kiaus velnio. Visose aplin
kinėse pasklido jiaskalas, kad 
vieno Sausininkų ūkininko 
sode pagavo velnių.

Nuo to sykio progrįžkelę. 
vaikščioja visi ramiai, be jo
kios baimės, nuo to laiko 
vieta ta ramesnė negu dau
gelis kitų. Magdė ne po il
gam iškeliavo į Angliją, kur 
gal ir dabar gyvena.

Sausis.

Redakcijos atsakymai.
Parapijonui iš S. C. Dėl pa

sargos, kad korespondenciją visą 
talpinti kaip ji parašyta, iš jos 
naudotis ne galime. Joje yra 
daug prieštaravimų pats sau ir vi
sai privatiškų dalykų, kas laik
raščiui ne tinka. Apart to, laik
raščiai priversti tankiai rokuotiesi 
su vieta ir dėlto iš ilgų korespon
dencijų gana tankiai turi išleisti 
ilgus aprašymus ne svarbių, ne tu
rinčių visuomeniškos prasmės atsi
tikimų. Dėl pasargos taisyti ne 
drystame, o teip kaip parašyta, ne 
tinka.

P. Slitskiui. Tikietai yra 25 c. 
Iš to ir pirmo ne galima kokias il
gas istorijas daryti. Adresai, kur 
tikietai gaunami, garsinami ,,Vie
nybėj”; buvo apie tai ir „Lietu
voj.” .



* LIETUVA

Isz Amerikos.
Sūkurys

Plyor Creek, Ind.Ter. Šitose 
aplinkinėse siautė smarku*- sūku
rys, naikindamas viską ant savo 
kelio. Prie to šešios ypatos liko
si užmuštos, o kelios tapo sužei
stos.

x Paszove savo motina.
B^unson, S. C. Locnas sūnūs 

pašovė Čia Henriettą Fald. Ji 
sugrįžo naktyj namon. Sūnūs, 
išgirdęs įėjimą, tikėjo, kad įsiver
žė plėšikai. Paleido jis šūvį ir 
pataikė į savo locną motiną, su
žeidimai jos, rodosi, mirtini.

Su karboline rugszczia apliejo 
minysską.

Whkkling, W. Va. Į Čianykš- 
tį šv. Juozapo klioštorių atėjo 
koksai valkiozas ir paprašė pini
gų. Priedurininkė, minyška Alen 
atsakė, kad pinigų ne gaus, bet 
jeigu alkanas, galį gauti valgį. 
Valkiozas prasišalino ir po valan
dai sugrįžo atgal. Kada minyška 
atidarė duris, jis apliejo jos veidą 
su karboline rūgščia, kuri užgrie
bė ir miuyškos akis.

Expliozijo*.
Ptttsburg, Pa. Netoli 

dock, Pa., ant tavorinio trūkio at
sitiko expliozija, kurios trįs trūkio 
tarnai likosi užmušti, o trįs sun
kia sužeisti; trįs namai likosi iš
griauti.

Osweys, Mich. Namuose Wil- 
liamso Francis, netoli Coruna, ex- 
pliodavo dinamitas. Expliozijos 
patsai Francis ir vienas vaikas li
kosi užmušti, o jo moteris ir du 

. vaikai sunkiai sužeisti. Ant ardy
mo kelmų Francis turėjo namieje 
dinamitą ir laikė jį pečiuje. Ko
kios priežastys pagimdė' expliozi- 
ją, tikrai nežinia.

Milwalkee, Wis. Piovinyčio- 
se Gumz Packing Co. išlėkė į pa
danges Čielas taukų rezervoaras, 
sveriantis kelis šimtus svarų. Vie
nas darbininkas expliozijos likosi 
mirtinai sužeistas. Rezervoarą už
metė ant stogo Schroedlero saliu- 
no; jis pramušė stogą ir nupuolė į 
miegstubę šinkoriaus vaikų, bet jų 
neužgavo.

Brad-

1 San Francisco, Cal. Tar
naujanti ant čianykščių ulyčinių 
karų rengiasi štraikuoti. Jie rei
kalauja ne tik didesnių algų, bet 
teiposgi, kad butų prie tarnystos 
prileisti vien prigulinti į uniją. 
Tarnaujančių kontraktai pasibaigė 
30 d. balandžio.

1 J^iwark, N. J. Čianykščiai 
budavonių kontraktoriai pranešė 
organizuotiems darbininkams, jog 
jie bus prašalinti nuo darbo, jeigu 
štraikuojanti jų draugai ne sugrįž 
prie darbo.

T St. Bernardino, Cal. Var
stotuose Santa Fe geležinkelio su
Štraikavo mašinų dirbėjai. Kom
panija parsitraukė 60 scabsų, bet 
iš jų 30 pristojo prie Štraiko.

5 Chicago, III. Čianykščiai 
kurpiai pareikalavo didesnių algų; 
jeigu to ne apturės, žada štraikuo
ti. Tarybos iki šiol neišdavė lau
kiamų vaisių.

r Scofield, Utah. Traukiasi 
čia anglekasių štraikai nuo 5 mė
nesių. Scabsauti į kastynes trau
kia mormonai, kurie pasirodo 
bjauriausiais darbininkų priešais.

I Evansville, Ind. Čianykščiai 
restauratoriai nuo 1 d. gegužio nu
sprendė prašalinti 500 negrų tarnų, 
o jų vietoj praimti vengrus.

T Scranton, Pa. Sudegė Pine 
Brook kastynių ola.. Per tai 600 
darbininkų neteko darbo.

1 Frankun, Pa. Štraikuoja 
anglekasiai Cambria Steel Co. ka
stynių.

buvo perskaityta rezoliucija. Po 
tam pirmsėdis paaiškino svarbumą 
protesto ir pačios rezoliucijos. Vi
si susirinkę, per pakėlimą rankų, 
priėmė rezoliciują. Prakalbos trau
kėsi dar iki 7 vai. vakare. Sūri-1 rėš? 
rinkę, be išskyrimo, užsilaikė ra
miai. Apart prakalbų, buvo ir 
dekliamacijos.
ja sekančiai skamba:

čia gyvenanti lietuviai ant Tautiš
ko Namo, kuri* mums gal būt rei
kalingu, norėtume tik žinoti, koki 
mieriai to namo, kas jame bus, 
kokia nauda visuomenė iš jo tu- 

Tuom tarpu neatsisakom
nuo tolesnių aukų, aukausime ant 
kito susirinkimo; neužmiršime mu-

gabumą, ne* ji jau užsiima loŠimu- 
teatrų per kelis metus ir yra gerai 
išsilavinus. Trečia* vakaras yra 
paskirtas ant baliau* išleidimui de* . 
legatų ir svečių, atsilankiusių ant ^rai patalpino įstatus svetimų

Isz visur.
II Maskoliškas laikrašti* „Novy

Seimo. * laikraščių korespondentams prie
23 kuopa pasirūpino užprašyti raasl“>liškos kariumenės ant karės 

geriausiu* talentus atlikimui pasi- 
Uigirta rezoliuci- sų moksląeivių ir kankintinių, linksminimų ant XIX Seimo, pa- 

teipogi ir kitų tautiškų reikalų, sidėkavojant augščiau minėtoms Naciją savo krašto rando. 
Prižadame nepasilikti užpakalyj draugystėms, rfiums būnant pagel- J 
kitų, nors iki šiol su aukoms nepa- boj. Mes mėgįsim patarnaut ko 
sirodėm. . geriausiai savo tautiečiams ir XIX

Aukautojų vardai ir kiek katras Seimas tegul pasiliks atmintyje ant 
aukavo.

II Užveizda Heidelbergo univer
siteto (Vokietijoj) nutarė praša
linti iš universiteto visus masko
liškus studentus, terp kurių dau
giausiai yra žydelkaičių iš Lenki
jos ir Lietuvos.

ISZ 
Lieta viszku dirvų

Gaisrai.
New York. Sudegė čia dirbtu

vės Stanley Soap Works, ant ker
tės 13 st. ir 12 avė. Blėdį gaisro 
padarytą skaito ant 200000 dol.

Albany, N. Y. Varstotuose

Iš Brooklyno. N. Y.
Paskutiniuose laikuose čianykš- 

čiams parapijonams baisiai įsike
rojo jų dvasiškas vadovas; nėra 
ramybės iki šiam laikui, kur tik 
žengsi žingsnį, visur girdėti rūgo- 
jimai ir besiskundimai ant savo 
vadovo, kuris buk stengiasi yvai- 
riais budais išnaudoti parapiją, 
stengiasi paglemžti žmonių sava
stį — bažnyčią.

Parapijonai, suprasdami savo 
skriaudą, stengiasi sueiti į didesnę 
vienybę ant pasipriešinimo išnau
dotojui; ant pabandymo atsikraty
ti nuo jo žmonių pastatytos baž
nyčios. Čia net katalikiškos dr-tės 
su bažnytiniais reikalais kreipiasi 
į svetimtautiškas bažnyčias. Sve
timi kunigėliai labai nusiminė ir 
gailestaudami, kad lietuviai netu-

Rezoliucija*).
Apsvarstę, jog Maskolijos caras, 

per visus amžius buvo ir dabar yra 
įrankiu tamsybės ir tironybės, 
narsiausiu priešu laisvės, ir ap
švietimo, viską laiko tamsybėj ir 
vergijoj, nes ant tamsybės ir ver
gijos ramiasi dabartinė jo galybė ir 
sostas;

Suprasdami, jog Maskolijos po
litika ir carizmas turi už mierį 
paglemžimą ir viešas vagystės, 
užima kas kart, plačiau liuosus 
žmonis į savo vergiją, visoms pa- 
jiegoms stengiasi užmušti, išnai
kinti ideą žmonių žengiančių prie 
kultūros ir laisvės;

Žinodami, jog Maskolijos val
džia, paglemžusi musų tėvynę 
Lietuvą, surakino ją į retežius 
tamsybės ir vergijos, uždrausdama 
spaudą, naikindama prigimtą kalbą 
žmonių, kardama musų tėvus už 
pasipriešinimą tirioniŠkai valdžiai, 
atimdama plėšikų budu musų tau
tiškus turtus (pilis, žinyČias,moks
liškas įtaisas, didelius plotus ge
riausios žemės);- __________
pamatų išnaikinti mintį apie liuo- 
sybę musų tėvynės;

Žinodami, kad ir dabar ta carų 
valdžia, kuri tiek kartų dasileido 
visokių biaurybių musų tėvynėj 
prie paglemžimo jos, o paskui 
1831 ir 1832 m. o paskui 1862 ir 
1863 m. (metai rezuliucijos origi
nale klaidžiai privesti. Rd.), ne- 
pasiganėdindama savo pirmuti
niais darbais ir dabar stengiasi už- 
nuodinti, užmušti viską, kas yra 
doresnio ir ideališko.

Žinodami, kad carizmas nuo 
amžių stovėjo ir stovi ant sargy
bos nedoriausios reakcijos, palai- j » i m. . .v , ' B Hartshorne, Ind.Terko biaunausią konservatizmą Eu- ’
ropoj, naudojasi iš spėkų milita-

X. X.

J. Urbonas ..... ...$5.00
M. Bakutis .... ....1.00
M. Kaleski....... ....1.00
A. Treigis......... ....1.00
L. Smith ......... ...rl.OO
S. Grajauskas .. ....1.00
J. Butkus......... ....1.00
K. Bacis............. ....1.00
J. Vitartas......... ....1.00

Viso labo $13.00

ilgiaus.
Patįs delegatai, arba kuopos, te

gul praneša, kiek galima, po kiek 
delegatų siųs, kaip minėjom dėl 

lužprašymo ruimų koteliuose ant 
I žemiau paduoto adreso: L. M. Ka- 
zunas, Shenandoah, Pa.

23 kuopa S. L. A.
L. M. Kazunas.

lauko. Korespondentai svetimų 
laikraščių turi pristatyti rekomen- 

Kore- 
I spondencijose jie negali rašyti 
apie kariumenės paslaptis, negali 
kritikuoti nė jokių paliepimų; at
sitikimu* turi padavinėti teisingai, 
vengti melo. Peržengę tas in
strukcijas, bu* išgabenti šalyn nuo 
karės lauko. Korespondentam* 
uždrausta lankyti laivų dokus, var
stotus ir plaukinėti pro portus. Jie 
ne gali reikalauti geresnių vietų, 
bet turi pasiganėdinti toms, ką 
jiems valdžios duoda. Korespon
dencijos jų yra po cenzūra; kore
spondencijų ženklais nedaleista 
siuntinėti.

II Iš Vokietijos atkako j Ameri
ką kontraktuotų ant parodos St. 
Louise, Mo„ 60 vokiškų kelnerių. 
Visu* juo* sulaikė ateivių už
veizda ir turbut sugrąžį* atgal į 
Vokietiją.

II Londono laikraštis „Daily 
Telegraph” garsina, buk japonie- 
čiams pasisekė su dinamitu iŠar- 
dyti’dalį geležinkelio netoli Khai- 
lar, Siberijoj.

II Transvaaliuje, pietinėj Afri
koj, Robinson kastynėse, su leidi
mosi prietaisa nupuolė nuo 2000 
pėdų 43 darbininkai. Visi jie li
kosi užmušti.

Telegramai nu linkėji
mu In.

Pernai, ant 18-to seimo S. L. A.

II Naujos pietinės Vai i jos (Au
stralijoj) randas stovi ant kranto 
bankrutystės. Randas negali iš
mokėti algų urėdninkams, ketvir- 

Kas ne prisiųsta net 80 telegramų (skaity- tą dalį turėjo atstatyti nuo vie- 
I kit „Atskaitą” num. 5) su linkėji- tų. Pinigų niekur pasiskolinti ne- 
mais, už kurių persiuntimą kom- gauna. Ministeriai pasitraukė nuo

9 d. balandžio atsibuvo balius panijotps užmokėta $36.39, skai- vietų. Naują ministeriją apsiėmė 
Zmo- tant pirmutinius 10 žodžių 25c., sutverti darbininkų vadovas Wat- 

Visi 
ir lie- 
Šokių

New Hhvoii, Conn.
Darbai eina čia ne blogiausiai ir į Brooklyną, N. Y., iŠ viso tapo 

uždarbiai ne prasčiausi.
tingi jieŠkot darbo, tas greitai ran' 
da.

II Ant Kaukazo, mieste Eriva- 
niuj.šovė kelis kartus j maskolišką 
gubernatorių ir sunkiai jį sužeidė. 
Erivaniaus gubernija apgyventa 
armeniečių.

D. L. K. Vitauto Dr-tės. 
nių susirinko diktas būrelis, 
linksminosi gražiai. Buvo 
tuviški muzikantai. Tarpe

__ -i p. Blaižaitis laikė kalbą apie viso- 7c.), neskaitant adreso ir parašo— tuom nori iš I . . . . , . ,.

o už kitu* pridėtinius po du centu son. Bet ir naujiems minitteriams 
už kiekvieną (iŠ Californijos už 10 ne lengva bus be pinigų valdžią 
žodžių $1.00, o už pridėtinius po palaikyti.

II Vengrijos darbininkai visame 
krašte nori ant syk Štraiką pakelti. 
Pešte suŠtraikavo jau 5000 vežėjų, 
o Debrečine 16000 paprastų darbi
ninkų.

skaito ant

Išdegė de- 
kalnakasių

užgimė gaisras, kuris pridirbo blė- 
dies ant 250000 dol.

Jamestown, N. J. Sudegė Čia 
dirbtuvės Empire Furniture Co, 
Blėdį ugnies padarytą 
100000 dol.

Vancouver, B. C. 
vynios dešimtos dalys
apgyvento miesto Ternie. Blėdį 
gaisro padary tą skaito ant pusės 
milijono dol.

Ragine, Wis. Sudegė čia veži
mų dirbtuvės Fish Bros. Blėdį 
gaisro padarytą skaito ant 100000 
dol. Per tai 300 darbininkų nete
ko darbo.

Nelaimes ant geležinkeliu.
5 HaVorsville, Oh. Netoli 

nuo čia, ant Norfolk & Western 
geležinkelio, iššoko iš relių trūkis, 
prie ko viena ypata likosi užmuš
ta, o 5 sunkiai sužeistos.

Elizabeth, N. J. Netoli nuo 
Čia susimušė du trukiai. Vienas 
pečkurys likosi užmuštas, o 27 pa- 
sažieriai sunkiai sužeisti.

Vėtra.
Gvthrie, Okl. Netoli nuo čia, 

miestelyj Pairhuska, užkilo baisi 
vėtra, kuri išgriovė mokyklą ir tū
lą namų skaitlių. Prie to kelios 
ypatos likosi sužeistos.

Isz darbo lauko.
T Baltęmore, Md. Laike pa’ 

skutinio gaisro sudegė daug dirb
tuvių; 10000 žmonių ne teko dar
bo. Tukstsnčiai laukia, ar ne 
atidarys dirbtuvių; kiti tikisi rasti 

‘darbą £>rie valimo degėsių ir sta
tymo naujų triobų, kad uždirbti 
nors ant duonos kąsnio. Gaisras 
atsiliepė ir ant lietuvių, ypač ant 
kriaučių, kadangi išdegė daug dra
bužių isdirbėjų; mažesnėse vietose 
ne daug gali darbininkų užlaikyti; 
Turėję ant savę kontraktus lietu
viai, negauna pakaktinai darbo. 
Raudos ir valgio produktai pa
brango, o darbo nėra. Vargas čia 
todėl didelis.

Gavlis. '
1 Pereitos nedėlios dieną visos 

Amerikos darbininkai, teip kaip 
tai daro jų draugai Europoj, ap
vaikščiojo 1 gegužio šventę. Eu
ropoj paprastai, išėmus Maskoliją, 
sjvo šventę darbininkai apvaikš- 
čioja su didesne iškilme negu 
Amerikoj, kurios darbininkai ru
denyj turi Šventę „Darbo dienos.”

I i
1 Indiana, Pa. Pradėjo dirb- 

dinti čia elektriškus štritkarius, 
prie ko kel 
vo darbą.

šimtai darbininkų ga-

likiško tikėjimo, su mielu noru iš
pildo lietuvių prašymus, pasiganė- 
dina mažu skatiku už patarnavi
mą.

18 d. balandžio,. po ilgai ligai, 
pasimirė saparys Šv.JuozapoD-tės 
.{.Rugienius, palikdamas pačią ir 
keletą vaikų. Besivaidijanti su 
savo kunigu lietuviai, nugabeno 
kūną į vokišką bažnyčią. Musų 
brolis labai gražiai ir iškilmingai 
tapo palaidotas su asistencija są
narių Draugystės Švento Juozapo. 
Po laidotuvių sanariai, sugrįžę ant 
svetainės, išaiškinus tūliems drau
gams padėjimą musų kankintinių 
ir moksląeivių, sumetė į skry
bėlę du doliarių ir keturesde- 
šimtį centų. Pinigus paskirstome 
šiteip: $1.20 ant kankintinių ir 
$1.20 moksląeiviams. Pinigus 
siunčiam į „Lietuvos” redakciją. 
Nors mažai sudėjome, vienog turi
me prisilaikyti senovės priežodžių:

Mažiukai lašyčial vandens ir 
smulkumas pieskų, padaro galin
gu okeaną ir linksma žemę!

Juozas Šunskis.
S. Daukanto Dramatiška drau

gystė čia perstatė 16 d. balandžio, 
tragediją „Keistutis.”

Veikiančios ypatos buvo: — 
Keistutis — V arabus; B i rūta— 
A. Zubavičien ; Vitautas — S. Jo- 
navičia; Jagai — Vai. Plevėkas; 
Marė — Petr ė Karalienė; Vai- 
dyla— Jur . Kairaitis; Bilgenas 
— A. PrakeVičia; Butrimas — J. 
Norvaiša; Aldona — Magdė Čep- 

, liūtė; tarnas — J. Kairaitis, Vaidi
la— A. Rimkus; Kunonas —J. 
Zubavičia; Konradas — J. Liut- 
kauckas, Albanas — A. Viza.

Susirinkusių buvo gana daug ir 
juos perstatymas užganėdino, nes 
veikėjai darbą atliko gerai.

24 d. balandžio buvo parengtos 
prakalbos. Kalbėtojais buvo: J. 
Šunskis, J. Norvaiša ir V. Kara
lius, kurie trumpose prakalbose 
ragino prie ekonomiško pasikėlimo 
ir pažinimo klaidų.

Dekliamatorės buvo šios: Mag
dė Čepliutė dekliamavo, „Bau
džiavų Gadynės,” Agota Prokevi- 
čiutė — „Pilekalnis,” Petronė Ka
ralienė — „Piastų Duktė.” Vis
kas atsibuvo gražiai.

Vincas.
Kaip laikraščiuose buvo garsin

ta, čianykštė „Lietuvos Sūnų 
Dr-tė” parengė didelį susirinkimą 
ant pakėlimo protesto prieš cariš
ką ir Maskolijos politiką Azijoj. 
Susirinkimas atsibuvo 24'd. ba
landžio svėtainėj pn. 91—93 Grand 
st. Brooklyn, N. Y.

Lietuvių susirinko abiejų ly
čių apie keturi šimtai. Prakalbos 
prasidėjo 4 vai. po pietų. Išaiš
kinus darbus ir politikąMaskolijos,

kius musų tautiškus reikalus; terp siuntėjų, už ką mokeąčio neima, 
kitko ragino lietuvius sujungtoms Jc*J»u tie telegramai su linkėjimais 
pajiegoms pastatyti lietuvišką sa- butų tapę prisiųsti laiškuose, tai 

butų kaštavę tiktai $1.60, o žmo- 
Ant rytojaus, 10 d. balandžio, kišeniuose butų likę $34.76.

tūli lietuviai buvo užprašyti į sve- >ctoje lobinimo kompanijų, ant 
čius pas Antaną Klimą. Terp ateinančio seimo padarykime ši- 
užprašytų buvo ir p. Blažaitis. teip: 
Be kalkant apie visokius reikalus,
jis užmanė paaukaut, po kiek kas mo« ° l^arašykime savo linkėjimus 
išgali, ant musų kankintinių, varg- gromatoje ir įdėjė į kopertą, užli- 

Su- P>nę maAę už du centu, pasiųski
me pąČtu ant seimo adreso:

The Litbuanian Convention, 
Egan s Hali, 

Shenandoah, Fa. 
ir prie kiekvieno žodžio laiške pa- 

(stem-

lę.

Nė vienas nesiųskime telegra-

II Peterburge paplito paskalas, 
buk koksai vyriški* stengėsi išar
dyti karišką laivą ' „Aleksander 
III.” Jam pasisekė prie elektriš
kų dratų pritaisyti dinamito bom
bą, bet ją patėmijo ir prašalino. 
Padėję* bombą vyriškis pasikorė. 
Kas jis buvo,nežinia. Apie tai val
džios uždraudė ką nors garsinti, 
bet žinia visgi išsiplatino po mies
tą

II Havanoj, ant salos Kubos, su- 
Štraikavo Kotelių ir restauracijų kel
neriai todėl, kad darbdaviai prisa
kė jiems nusiskusti usus ir barz
das.

I: Maskolijos valdžios, Varšavoj 
Ludziuje ir kituose pramoninuose 
Lenkijos miestuose pagarsino ka
rės laiko tiesas.

stančių Maskolijos gilumose.
sirinkę sudėjo $1.36. Pinigai nu
siųsti į „Lietuvos” redakciją.

A. Vaisia.

....... . Grįžtant iš Coal Gate į Hart- r«lyto pndėk.ma po mark, (stem- 
rizmo ir despotizmo ant pragaiši- shorne kalnakasiams, apsinakvo- UZ u centų, aria tą pro ę, 
nimo laisvės, progreso visų tautų Hus Hendyj, drauge važiuojantis ** )Ut4 rel ję užmo ėti, siun 
Europoj (ir Azijoj. Rd.); užėmęs kalnakasys pavogė Jonui Urbonui UBBt ldefTB“* reik su-
rolę visosvietinio žandaro, stabdo visus jo užčėdytus pinigus, iš viso '’y®10*1 i aĮs ,r4 pop*« tą. a nt 
pirmžengystę visos žmonijos;. 430 dol. ir su pinigais pabėgo. 1>TI f>r,c ** ’ ne ta,T

Mes lietuviai, sus.rinkę 24 d. Vagilius yra Vincentas Šui*kia. n^uhlptų). Fok.os gromatos bus 
balandžio ant užmanymo Lietuvos Paeina jis iš Suvalkų gubernijos, kngv«au i>er» aityti negu telegra- 
Sunų Dr-tės, viešai peikiame caro Senapiles pav., Mikališkės vaity- mai’ nt s u ‘ Pra^st,u u ’P su ar ° 
politiką, velijime militariŠko j stos» kaimo Kuišių. Jis geltonų ,eruvi us us» a tu us xos 
ir morališko nupuolimo kuo ar- plaukų, 5 pėdų ir 5 colių augščio; | ______ -
čiausiam laike; velijame progresy- itur’ 1UP4 perkirstą. Angliškai rna-

kiek butų reikėję užmokėti, siun-

I Vokiškuose universitetuose 
lenkų studentų yra 397: 39
iŠ Austrijos, 295 iŠ Prūsų Lenki
jos ir 68 iš Maskolijos. Berlyno 
universitetą lanko 116 lenkų stu
dentų. PolitechniŠkus institutus 
Vokietijos lanko 200 lenkų, tame 
119 iš Maskoliškosios Lenkijos ir 
Lietuvos.

II Somali pakrantėse, rytinėj Af
rikoj, anglijonai bombardavo det- 
višų rankose esantį miestą Illig. 
Miestą anglijonai paveržė.

II Londone sudegė tavorų krau
tuvės Northwestern geležinkelio. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
milijono doliarių.

triumfu to amžino despoto, mynio- 
jančio laisvę ir kultūrą.

Šiuomi nutarimu kviečiame vi
sas revoliucijonieriŠkas spėkas į 
kovą su carizmu ir jo tarnais. Pa- 
vedam ciyilizuctam svietui ant ap
svarstymo musų skriaudas ir 
skriaudas visos žmonijos, paeinan
čias nuo prispaudimo carizmo.

Šalin su carizmu!
Te gyvuoja laisvė ir civizacija!

Vardu susirinkusių visų Brooklyno 
lietuvių.

L’et. Sūnų Dr-tės agitacijos Ko
mitetas.

*) Atleis mums rezoliucijo* sustatyto- 
jai už taisymu šiek tiek kalbos. Laik
raščiuose ne galima nieko laipinti ne 
geroj kalboj, kadangi juk musų žmone
les tik laikraščių pasimokina grynesnes 
prigimtos kalbos ir logiškų išreiškimų ir 
protavimo.

pasisuktų, prašom duoti žinią ant 
antrašo: John Urbon, Hartshorne, 
Ind. Ter. Bok 7.

Jonas Valikutis.

Iš AiiiNterdain, N. J.
12 d. balandžio, 4 vai. po pietų, 

einant per geležinkelio šėnis dviem 
lietuviam vaikinam, atbėgės trū
kis, vieną užmušė, o antrą sunkiai 
sužeidė. Užmuštasis turėjo 21 
metą, paėjo iš Kauno gubernijos, 
Panevėžio pavieto, Kanunų kai
mo; pravardė jo Juozas Vasaris. 
Ant palaidojimo kūno pinigų ne 
buvo, tai ant laidotuvių sukolek- 
tavom terp čianykščių lietuvių.

Sužeistasis jo draugai dar jau
nesnis, turi 18 metų.

Varais.

Iš VVestvilleN, III.
Skaitlius lietuvių čia nuolatai 

didinasi, laikosi vienybėj, per tai 
ir politikoj šiek tiek sveria. Šį 
pavasarį du lietuviai likosi išrinkti 
aldermonais, pereituose metuose 
buvo vienas aldermonas, vienas 
sandaros sudžia ir vienas polici- 
stas. Tokiu budu dabar penki 
lietuviai yra • urėdninkais arba be
veik pusė urėdų Westvillėj yra 
lietuvių užimtų.

Už tai su tautiškais reikalais jau 
jie stovi kur kas žemiau. Jeigu 
kas užmano paaukauti kiek ant 
tautiškų reikalų, tai patinka daug 
priešingų užmanymui, o mažai pri
tariančių. Nuo biznierių, lobstan- 
čių nuo lietuvių, rodosi, galima 
reikalauti, kad jie aukautų ant 
tautiškų reikalų, bet tie nieko ne 
Aukauja, o dar giriasi, kad iš 
tautiškų darbų ne turi naudos, to
dėl ir aukauti ne reikalauja. Tei
sybė, nevisi biznieriai toki atšalė
liai: yra ir gerų, kurie aukauja ir 
gana tankiai,bet tokių yrą mažai.

23 d. balandžio, ant varduvių 
Jurgio Veiverio pas Antaną Luobą 
susirinko tūlas skaitlius lietuvių ir 
lietuvaičių. Besilinksminant, li
kosi užmanyta paaukaut po kelis 
centus ant tautiškų reikalų. Susi
rinkę tam pritarė ir sudėjo $1.60. 
Pinigus siunčiame į „Lietuvos” 
redakciją ant naudos musų kan- 
kintinių. Tikimės, kad toliau ir 
kiti ne atsisakys nuo aukų, o tą
syk susirinks daugiau pinigų.

Karpius.

Iš Frimklin, Wash.
Mes, Franklino lietuviai, susi

rinkę pas vieną musų tautietį, be 
skaitydami No 14
užtėmijome atsišaukimą 
no lietuvių su prašymu 
ant pastatymo lietuviško 
Namo. Mes aukaujame

Lietuvos,” 
Brookly- 
pagelbos 
Tautiško 
kone visi

Kas link XIX Seimo N.L. A.
' Kaip jau buvo pranešta per 

„Vienybę” bei „Atskaitas”, kad 
Seimas S. L. A. atsibus 24, 25 ir 
26 gegužio, ant Egans Hali, She
nandoah, Pa., tai šiuom praneša 
Shenandoah 23 kuopa apsistojimo 
vietas delegatų ir atsilankančių 
svečių: A. P. Tabaro, Ferguson’o 
ir Franey’o koteliuose. Ponas Ta- 
baras yra sanarįs 23 kuopos ir lai
ko puikią restauraciją, kur galės 
keletas delegatų apsistot. Dele
gatai, atvažiavę, tegul kreipiasi į 
p. Tabaro restauraciją ir ten ras 
paskirtus vyrus, kurie parodys vie
tas apsistojimui koteliuose.

Shenandoah ne didelis miestas, 
ir delegatai galės viską lengvai su
rasti. P. Tabaro restauracija tik 
vienas skveras nuo Lehigh Valley. 
Salė seimui yra pačiam viduryje 
miesto ir Ferguson’o hetelis sker
sai ulyčią, o p. Tabaro restauraci
ja vienas skvėras nuo Seimo salės. 
23 kuopa užprašo kuopas arba de
legatus pranešti,kiek atvažiuos de
legatų ant Seimo dėlto, kad mes 
žinotume maž daug, kiek ruimų 
užprašyti koteliuose, nes mes daug 
hetelių neturime ir tas bus reika
lingu pačių delegatų parankumui.

Kas link pasilinksminimų, tai 
23 kuopa surengė, panašiai buvu
siems Seimams, trįms vakarams, 
sekančius pasilinksminimus: pir
mą vakarą, t.y. 24 gegužio,atsibus 
koncertas, ant kurio dalyvaus ge
rai žinoma Dr. Kudirkos giesmi
ninkų draugystė iš Plymouto, Pa., 
Lietuviškas benas ir pana M. Mi- 
liauckutė ant skripkos. Antrą 
vakarą, t. y. 25 gegužio, loš tea
trą po vardu „Keistutis” Simano 
Daukanto Dramatiška Dr-stė iš 
Brooklyn’o, N. Y. Minėta dra
matiška draugystė yra gerai žino
ma tiems delegatams, kurie lankė
si ant Seimo Brooklyn'e ir žino

Siuntėjai linkėjimu gromatose 
Ifali paskirti ta suma aut tautišku 
reikalų, pagal norą.kaipo tai: dele
gatui į darbininkų seimą, mokslą
eiviams, arba kankintiniams.

Seimo vyriausybė surašys visus 
vardus siuntėjų, ir tuos pinigus 
(markėse prisiųstus > nusiųs į re
dakcijas su pagarsinimu, kiek ir 
ant ko kas aukavo. Tokiu budu 
vietoje telegramų kompanijų, su
šelpsime savo tautiškus reikalus, ir 
linkėjimai bus tuomi vertesni, ka
da bus parašyti savo ranka ir su
prantamai, negu sudarkyti telegra
mai, kuriuos net sunku 
tyt.

Linkėjimai gromatose 
prisiųsti seimui turėtų būt 
tik toki, prie kurių pridėta dvicen- 
tinių pačto markių tiek, kiek butų 
reikėję užmokėti už telegramą.

Laiškus su linkėjimais galima 
rašyti jau nedėlioję (22 gegužio) 
iš tolesnių vietų (iš Californijos 
reik rašyti apie 18 gegužio), o pa- 
nedėlyje ir utarninke (23 ir 24 ge
gužio) iŠ artesnių vietų, kad laiku 
ateitų ant seimo — nepasivėlintų.

Pasitikiu, kad geros valios tau
tiečiai pritars Šiam užmanymui ir 
sušelps tautos reikalus, vietoje 
pralobusių kompanijų, nė viens 
nesiųs telegramo,bet laišką su pri
dėjimu dviejų centų markėmis už 
kiekvieną žodį.

P. Mikolainis.

II Marsilijoj, pietinėj Prancūzi
joj, suŠtraikavo dokų darbininkai 
ir porto tarnai. Kapitonai ir 
urėdninkai prekiŠkos laivynės pra
nešė randui, jog ir jie suŠtraikuos, 
jeigu randas nebaus siuntinėjęs 
kariškos laivyne* jurininkų ir 
oftcieru užudU šraukierui vjutas.

U Laikraščiai praneša; buk Ja
ponijos karės ministerija pasiūlė 
garsiam galinčių lėkti prieš vėją 
orlaivių išradėjui, Santos Dumon- 
tiu, vietą organizatoriaus orlaivy- 
stės mokyklos ir orlaivystės dalių 
prtc japoniškos kariumenės. San
tos Dumont pasiūlymą priėmė ir 
iškeliavo jau į Japoniją. Tas ne 
išeis ant maskolių naudos.

perskai-

rašyti ir 
priimti

II Mieste Požnaniuj, laike apelio 
kareivių vietinio garnizono, vienas 
kareivis lenkas, vietoj atsiliepti 
vokiškai, atsiliepė lenkiškai „jes- 
tem.” Už tai valdžios jį pasodino 
ant 3 dienų į kalėjimą. Atsi
liepimą prigimtoj kalboj laiko už 
nuodėmę. Kvaišta mat valdžios 
civilizuoto neva krašto.

II Berlyno laikraščiai praneša, 
buk maskoliškas randas nori tru
putį palengvinti gyvenimą žydų 
Maskolijoj. Tokius mierius turi 
be abejonės tą), kol traukiasi ka
rė, kadangi mat žydai ir supratimą 
turi didesnį ir turi jie Lietuvoj ir 
Lenkijoj įtekmę ant žmonių.

H Galicijoj išdegė miestas 
čač. Sudegė 200 namų, 
žmonių ugnyje nužudė savo 
tus, neteko pastogės.

Bu- 
300 
tur-

judėjimui kovą aš Čia ir noriu kal
bėti.

Nedarodinėsiu,kokios priežastį*, 
koki motyvai sukelia lietuvius vie
nus prieš kitu*, nes motyvai kiek
vienam šiek-tiek pažįstančiam mu
sų naminę kovą aiškus; tiek tik 
pasakysiu, kad etika toli ne vi
siems motyvams musų naminės 
kovos suteiktų savo sank
ciją, o progresas — kaipo fakto
riams progresso. Todėlei reikia 
da sykį atkartot* elementariškas 
tiesas etikos ir progreso, nurodyti 
ir pabraukti tai, kas verta papei
kimo, prieš ką privalome kovoti, 
prieš ką ne. Bet pirm, negu tai 
daryti, tebūna ma pavelyta truputi 

į išeiti iš užženklintų iŠ kalno vėžių.
Visiems žinoma, kad buvo lai

kas, kada tikėjimą kitaip nevalia 
buvo suprasti, kaip suprato jį to 
tikėjimo perstatytojai — aiškinto
jai ir bėda būdavo drąsuoliui, ku
ris išdrįsdavo prieštaraut, atsisa- 

| kydavo šokti pagal savo dvasiš- 
kųjų-ganytojų dūdą! Šiądien gi 
visose civilizuotose šalyse tikėji- 
miški persitikrinimai nėra perse
kiojami; tą pat tiesą įgija ir persi
tikrinimai draugijiŠki. Tik barba
riškoj Rusijoj ir panašiose jai šaly
se tūli vyrai stengias per prievar
tą užmesti kitiems savo valios 
jungą; priešginiams gi turi tam 
tikra vaistą-— kumščią.

Žino ir supranta kumščios galę 
tūli ir_grynai lietuviški kacikai, ir 
su jos pagelba „civilizuoja” tuos, 
kurie prieŠginiauja jų „geriems” 
norams, aklai netiki į skelbiamus 
jų žodžius, nesupranta „teisingu
mo” jų nuomonių. Ypatingai atsi
žymėjo tokiu „civilizavimu” tūla 
lietuvių luomą, kurią sarmata man 
pavadinti vardu.

Kiekviena nepatinkama tai luo
mai mintis, pagal jos mokslą — 
piktadarystė, kaltė, kurią įtūžę 
persekioja, kaip ir sėtojus ir pla
tintojus tų minčių, nors jokių ne
dorybių tos mintįs, žinoma, ne
slėpė. Priderėtų,rodosi, jau žino
ti, kad neviena mintis, kuri remia
si ant mokslo, doros, teisybės, ar 
meilės neprivalo būti persekioja
ma; nė viena partija, kuri turi 
dorus siekius, kuri neša žmogui 
jos kiltus jausmus ir norus, tvirti
na dorą, prisideda prie pakėlimo 
kultūros- ir civilizacijos, — nėra 
blėdinga. Kitas klausymas, kuri iš 
tų partijų geriau supranta ir atlie
ka kultūrišką ir civilizatorišką už
duotą, geriau pažįsta laiko reikalą, 
eina teisingesniu keliu, kuri iš tų 
partijų, pasakysiu, neša žmonijai 
auksą!

ii Laikraščiai praneša, buk terp 
maskoliškų kareivių, stovinčių po 
Liaojang, siaučia juodosios rau
pas. t

II Amerikos randas užmokėjo 1 klausymo išrišti su pagelba sme- 
milijoną doliarių republikai Pana- genų, tesprendžia laikas, tik ne 
mos už koncesiją ant nukasimoPa- kumščia, ne spėka, ne bauginimai, 
narnos kanalo. ne grūmojimai, ne melagystės, ne

-------- -  lojimai, ne liežuviavimai.. ..
. II Terp vokiškų kareivių maištų Įstabu, kad tie, kurie su įnirtimu 

apimtose pietinės Afrikos vokiško- persekioja nepatinkamą jiems min- 
se kolionijose smarkiai siaučia sil- tį, tankiai neatkreipia jokios ati- 
tinės. dos ant atsitinkančių čia jau po

-------- šonu nelabyŠčių.... Bet ką? Jug 
|| IŠ daugelio Berlyno dirbtuvių ir persekiojimas minties, svetimų 

prašalino visus lenkus darbinio- Į persitikrinimų yra nelabystė, ir da 
kus.

Ant musų juros
vadinosi tas laivasO

Narsios ir atsidavusios

Chicagos miesto gyvento
jų statistika.

9 d. gegužio mokyklų užveizda 
rinks žinias Chicagos gyventojų. 
Gyventojų statistika padalyta į 
šešis skyrius: į visokio amžiaus 
ypatas; į ypatas nuo 21 metų ir 
daugiau; į žemiau 21 ir mažiau 15 
metų; į žemiau 15 ir daugiau per 
6 metus; į žemiau 6 ir daugiaus 
per 4 metus; į turinčius mažiau 
per 4 metus; skaitlius gimusių vai
kų Suvienytose Valstijose ir skai
tlius gimusių svetur.

Reikalingos teipgi žinios kas- 
link nesveikų ypatų, kaip antai: 
kurčių, neregių ir sergančių kito
kiomis' ligomis. Rubrikoj „anal
fabetų” surašinėjamos bus ypatos, 
nemokančio^ skaityti nė rašyti, 
turinčios daugiau per 21 metus ir 
ypatos turinčios mažiau 21 ir dau
giau per 12 metų; nuo šių 
tiniųjų bus klaustos teipgi 
styš jų nemokslo.

Rubrikoj „Lankymas
lų” bus renkamos žinios apie lan
kančius „viešas (public) moky
klas,” lankančius „kitokias moky
klas” ir apie jokių mokyklų nelan
kančius; ypatos turinčios „21 ir 
daugiau metų” bus paskaitytos į 
du skyrių: į gimusius Suvienytose 
Valstijose ir gimusius svetur.

pasku- 
prieža-

mokyk-

*|| Maskoliškas jenerolas Altva- 
ter, po kurio priežiūra yra kanuo- 
4ės, mašinines kanuoles, paskirtas 
į Aziją, vietoj siųsti ten, išsiuntė į 
Lenkijos tvirtynes. Už tai jį ca
ras buvo iš kariumenės išvijęs, 
bet paskui pasigailėjo ir sugrąžino 
ant senos vietos.

Lwowo universitetą lanko 
2747 studentai ir moterys; nein- 
matrikuliuotų yra 169 vyriškiai ir 
116 moterų. Terp stedentų yra: 
1933 lenkai, 793 rusinai, 3 bulga
rai, 8 vokiečiai, 3 amerikonai, 2 
vengrai. Rusinu daugiausiai yra 
ant theologiško fakulteto.

II Garsus Chicagos pranašas 
Dowie, kuriam nesisekė jo gimti
nėj Australijoj, rengiasi atkakti į 
Lieburg, Vokietijoj. Pažiūrėsim, 
ar Vokietijoj Dowie ras daugiau 
Šalininkų, negu Australijoj, Angli
joj arba Prancūzijoj,

II Varšavoj, socialistas Meyer, 
28 d. balandžio, užmušė du polici
jos urėdninku ir trįs pašovė, ka
da jie bandė jo gyvenime kratą 
daryti. Policija apkaltina jį, buk 
jis turėjo savo namuose uždraustus 
raštus.

II Varšavoį, besistengiant poli- 
cistams įsiveržti į vienus namus, 
juos patiko su revolveriais ir pei
liais pulkas vyriškių. Penki poli
cijos urėdninkai likosi užmušti, o 
du sunkiai sužeisti.

kokia nelabystė! Da juodesnė ji- 
je pasirodys, jei priimsime, kad 
jije tankiausiai atliekama tik po 
priedanga rūpinimosi apie visuo-

,Aušra.” menės labą; ištikrujų čia spren- 
Aušrai” džia interesas ypatiŠkas, materia- 

ingulos aprūpinamas, jis skraidė liškas, arba žema ambicija, kuri 
it oras po savo jurą. Pakils, bu- teip tvirtai riŠasi su ypatomis pa- 
davo, vėjai, susiaus audra, tik vii- prasto proto, silpnos dvasios ir 
nįs, šokČiodamos it milžiniški vo- menkos Širdutės!.... O pamė
tai po jurą nešiojas, tik bangos, it gink pajudinti jų pačių kaltes, 
gyvi,įtūžę kalnai, daužos, grumias, praskleisti jų gyvenimo lapus, tai 
putoja, tik „Aušra,” braškėdama, ko nematęs, pamatysi! Noroms 
Šokinėja, it plunksna, blaškoma nenoroms, statyk krutinę, galask 
vėjo, po jurą, bet vikri ingula liežuvį, nes.... O reikia žinoti, 

kad ne tas kaltas, kuris ritinė
ja, nori matyti, žinoti ir tai ką ži
no, ką matė, kitiem» pranešt; ne 
tas, kuris lygina ir taiso, bet tas 
atkaklus ligonis, kuris spiauja ant 
vaistų, nepaisydamas, kad savo 11-

„Aušros” mokėdavo atremti tą 
įnirtusios audros ir vėjų spėką. Ir 
viskas 'gerai klojosi „Aušrai,” 
pasišventusiai idealui. O idealas 
jos buvo kiltas, skaidrus! Vadi
nosi jis — atgijusia tautiškai Lie
tuva. Dėlei Šio idealo darbavos ga užkrečia ir kitus, 
ir kvietė darbuotis kiekvieną ingu- 
la „Aušros” ir neveltui 
darbas, nors putė vėjas, 
dra....

Bet žuvo „Aušra.” 
ant tirų vandenų tolos,

Netas vertas papeikimo, kuris 
buvo jos mano ir dirba, bet tas, kuris skę- 
Šėlo au- sta žemuose, egoistiškuose pagei

dimuose ir tinginystėje, kuris savę 
Žuvo ne užganėdina šlykščiais pliauškavi- 
svetimos mais ir lepinimu savo pilvo, 

juros, ne nuo audrų ir vėjų, bet Ne tas vertas t paniekinimo, 
ant savos juros, nuo savo uolų ir kuris kitaip mąsto, tiki, supranta, 

Pražuvo „Aušra,” bet nu- kuris turi apie draugijos reikalus 
idealas nepražuvo kitonišką nuomonę, negu aš, ar tu, 

Pasekėjai to idea- bet tas» . kurio juodi darbai meta 
skeveldomis juodą šešėlį ant visos musų tautos, 

tas, kuris skriaudžia, apgaudinėja,

rapų.
mylėtas jos 
drauge su jaja.
lo, pasinaudodami
„Aušros,” padirbdino jau ne vie
ną, bei kelis laivus; tik dirbdami, lupa, liežuviauja, veidmainiauja, 

,čia plauks demoralizuoja; tas, kurio gyveni- 
’ kiti vėl mo dienos pasilieka suteptos biau- 

rumais, piktadarystėmis, nelaby- 
stėmis....

Nėra nieko blogo, jeigu mes pri
pažįstame idėjas socialismo, libe- 
ralismo, ar kitokio „ismo,” bet 
bloga, kad męs užmirštame savo 
pareigas, užmirštame, kad esame 
sąnariais draugijos, tautos dėl ku
rios privalome darbuotis.

Ne tas žmonių priešas, kuris tu
ri šiokią-tokią idėją ir ją platina, 

‘ ’ -- ---i
jokios idėjos, kuris ant žodžių ir 
proto stengiasi nžkalti pančius.

Ne tas, sakau, žmonių priešas, 
kuris mokina, šviečia, lavina pro
tą, žadina širdį, įieško kelio prie 
abelnos laimės, bet tas, kuris jei 
galėtų, tai penkuoge užklotų kiek
vieną šviesos žiburėlį, kuris, apart 
savęs, nenori matyti nieko — nė 
vargo, nė skriaudų,nė jungo išnie- 
kos ant svetimo sprando.

Oninas.

vieni iš jų kalbėjo: 
klierikal-konservatyvai 
sakė: „čia — liberal-demokratai,” 
treti — „čia — social-demokra- 
tai.” Ir kiekvieni, ruošdamiesi 
darbuotis ant naudos kilto idealo 
„Aušros,” pripažino už reikalą 
neužmiršti ir kitų įvairių idealų, 
kurie dėl kiekvienos kuopelės 
plaukėjų nebuvo vienodi.

— Te laimina mums teisybė! — 
tarė plaukėjai ir su pasišventimu,idlC piciUKCjfil 11 SU ĮJdblbVvUllulUy t ** F‘<***“**>

drąsumu ir vilčia, leidosi kelionėn. !**.***! n*turi ir neapkenčia
Vėla suputė vėjai, susuko viesu
lą, ištiko audros.... Tik gaila, 
kad narsus plaukėjai neretai suvis 
užmiršta apie visus juos vienijantį 
„Aušros” idealą, ir vieton išvien 
atremti galingą, priešingą spėką, 
tankiai kovoja labai nepadoriai 
tarp savęs.

— Apie tą nepadorią, naminę, 
nemažai kenkiančią lietuviškam

qš'„..į.-. .-Įfr.įjĮ- ,
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PaaiškininiiiNkuomet galima, kuomet ne — prasidėt bu * 
darbu; toks tiktai ir buvo senobės rymiečių Phjiadelphia, Pa.
kalendorine. j No 17 „Lietuvos” p. S. J. Moc-

Tvarka pas rymiečius. \ aldant, ry* leaitis nubara p. Naujoką, kam jis
No 17 „Lietuvos” p. S. J. Moc-

Nauji Rasztai.

nors jo daigtų, kad jis priverstas butų ant 
sūdo atsakyt; skolintojas galėjo suimt ne
turtingų skolinįkų ir parodyt jį midui, pas- 
kui-gi nusivest su savim vergystei!, ar nu
žudymui; skolinįkų pastatydavo ant turga
vietės ir klausinėdavo, ar nepaima kas jo ant 
parankų; jeigu niekas neužstodavo, skolinto- 

_ jai gagėjo galų padaryt skolinįkui ir, kaip 
skelbė senobės paprotys, pasidalyt terp sa
vęs jo lavonų.

Skundėjas sude nieko nedarodinėjo. 
Jis tiktai reikalingus ženklus padarydavo ir 
sąkydavo reikalingus prisiegos žodžius ir rei
kalaujamų daigtų jam prisudydavo.

Tėvas šeimynoj turėjo begalinę valdžių; 
pati ir vaikai, kartu su vergais ir galvijais, 
Vuvo jo turtu (viskas, kas tik buvo po ja 
ranka, vadinosi, fatnilija, x> pats tėvas vadi
nos ,,familijos tėvu”); jis galėjo priimt vos 
užginusį savo kūdikį arba nepriimt, t. y. 
liept išmest, galėjo palikt sūnų be nieko. 
Pati visai prigulėjo vyrui, o jam mirus, turė
jo visur klausyt vyresniojo savo sunaus, kurs 
tėvo vieton stodavo.

Nuožmi tautos papročiai matyt ir iš pa
sakų,i kurias ji sudėjo; yr pasaka, kaip vy
riausias rymiečių kariumenės vadas liepęs 
buvo nukirst galvų savo sunui už tai, kad jis 
mušėsi su priešais, jam uždraudus muštis; vi
si aplink jį prašė dovanot jaunam pergalėto
jui, bet tėvo neperkalbėjo, ir užlaikymui ge
ros tvarkos buvo paaukautas sunils. Pasaka 

' apie pradžių Rymo skelbė, neva du broliu, 
pastatę miestų, išauklėti buvo žvėries, vilko 
patelės; Rymo miestas ant kraujo pastatytas 
esųs: broliai susiginčiję ir viens antrąjį už
mušęs.

Pasakos teippat garbino, buk rymiečiai 
neišlepinti buvę: vienų kartų, rymiečių ka
riumenė buvusi sugrusta į terpkalnę, miestas 
buvęs dideliame pavojuj; jam išgelbėt nu
spręsta buvę pašaukt garsų vadų; jį atradę 
lauke beariantį nedidokų savo rėžį. Jis iš- 
liuosuoja Rymų ir, atlikęs didžius žygius ir 
pergalėjimus, vėl grįžta sav ramiai namon 
savo lauko arti.

Auksas,: teip toliau buvo pasakojama, 
neturįs įtekmės ant rymiškų vadų; rymiečių 
tautos priešų {>asiuntiniai, atėję sykį papirk
ti rymiečių vado, atradę grįčelėj prie ug
niavietės senį su menku naminio darbo ploš- 
čium; jis sėdėjęs tiesiog ant aslos ir viręs sav 
ropes vakarienei; pamatęs dovanas, taręs atė
jusiems: ,geriau man valdyt turtingus, ne
gu pačiam būt turtingu.”,

Rymiečių tikėjimas. 'Rymiečių tikėji
me nebuvo nieko panašaus į paveikslus gyvų 
ir šviesių grėkiškų dievų; apskritai pas ry- 

' miečius nebuvo jokių pasakojimų apie die
vus. Jų dievai — tai vieni vardai, paimti 
nuo žmogaus apsiejimų: mažą kūdikį mokina 
vaikščiot, rėkt ir kalbėt tam tikri dievai 

“ VR'ikšttojfmo. rėksnio irttlbos: duris namų 
ir vartus miesto sergi dievas-Atvertojas (Ja 
nuą). Yra dieve Tikrybe, dievas užlaikyto- 
jas žodžio, dievas apsaugotojas tvorų (Hercu
les) ir tt. Didžiausia galybė pas dievų-ka- 
riautojų, Marsų, ir didi jį tėvų, Jupiterį. 
Dievams tarnavo kunigų draugystės. Į ku
nigus ir žynius išrinkdavo žmones, mokan
čius suprast dievii kalbų; jų galima buvo ma
tyt iš skraidymo ir čiulbėjimo paukščių, iš 
žaibų ir ypatingų ženklų gyvulių viduriuose.

Pagal rymiečių nuomonę, tefp žmonių ir 
dievų yra sutartis: jeigu žmonės išpildo kuo 
smulkiausiai visas kuo mažiausias apeigas, 
dievas turi duot jiems pagelbų; jeigu jis ne
padeda, tai kųnors užmiršo apeigoj, ar neteip 
padarė. Gerai reikia prisižiurėt visakam: 
jeigu, aukaujant vynų dievui, užmirši pasa
kyt: „priimk vynų, kų tau aukauju,” dievas 
gali suprast, buk jam prižadėtas esųs visas 
vynas, sudėtas rusyj, tuomet prisieis visų ir 
atiduot. Bet žmonės gali teippat pasinau- 

~ dot iš kokio nors praleidimo sutartyj ir išaiš
kint jų sau ant naudos. Pvz., jeigu apeiga 
reikalavo paaukaut retų gyvulį, kokį buvo 
sunku gaut, nulipindavo iš tešlos ar vaško 
tokio gyvulio paveikslų ir aukaudavo dievui.

Galima buvo pašaukt pas savę dievų, pa
dedantį priešams: apgulus miestų, reikėjo 
tiktai dasižinot tikrų dievo vardų, kurį vieti
niai gyventojai slėpė nuo svetimų ir pasi
melst tuom vardu. Miestų paėmus, reik par
sivežt šito miesto dievus, padaryt iš svetimų 
savus, kitaip jie pasiliks priešais; atverniai-gi, 
nuvažiavęs pas pergalėtojus, padidįs jų galy
bę. Visokios apeigos reikia atlikt nesiskubi
nant, ramiai, tyliai: rymiečiams nepatiko 
džiaugsmai, sujukimai ir perdideli jausmų iš
reiškimai: vis tai jie vadino prietarais.

Nė dievų paveikslų, nė bažnyčių pas ry
miečius nebuvo. Šventa vieta, bažnyčia, jie 
vadino keturkampį, viduryj kurio žyniavo ir 
meldėsi kunigai prieš svarbius atsitikimus, 
pvz., prieš pradžių karės, statymų miesto, iš
rinkimų vadų. Žynaut išsirinkdavo atvirų 
vietų. Kreiva savo lazda žynius užrėždavo 
dvi liniji, nuo žiemių į pietus ir nuo rytų į 
vakarus, kryžių kryžiais, ir ant jų susėjimo 
atsistodavo, į pietus nusikreipęs. Dangų 
ant savęs jis mintyse ir gi tokiomis pat lini
jomis dalino. Ženklus po kairės skaitė ge
rais, po dešinės — ,blcgais. Jeigu ženklai 
buvo blogi, tai žynius sakydavo susirinku
siems žmonėms arba vadui: „iki ryt dienos. 
Tai reiškė, kad su dalyku reik palaukt, arba 
visai atsisakyt nuo jo. Jeigu ženklai buvo 
geri, žynius reikųlavo tylos; paskui jis prisi- 
žiurinėjo dangui ir laukė ant savo klausimų 

• atsakymo nuo dievų.
Kareiviškų stovynę kelyj arba naujų mie

stų pašvęsdavo tokiu pat budu. Žyniai tap
davo čion kamarnįkais. Pagal vagas, išva
gotas prie uždėjimo, meldžiant dievų pagel- 
bos. tilpo svarbiausios stovynės arba miesto 
ulyčios. Ant jų susėjimo etovynėj statyda
vo aukurų, prieš jį vado palapynę, aplink 
buvo vieta kareiviams susirinkt, o. mieste pa
sidarydavo didi turgavietė, forum.

Kiekvienas darbas pas rymiečius prasi
deda vo nuo žynavimo. Didiejie kunigai 
(bontijikai) žynavo iš augšto ant visų metų ir 
iš kalno nurodydavo geras ir blogas dienas,

raiščiai prisilaikė tokios pat aštrios tvarkos, 
kaip ir namie: kasmet išrinkdavo du konsulu 
su didžia valdžia. Tai buvo miestų galvos, 
vyriausi slidžios ir valstiečių-kareivių vadai. 
Jie išleisdavo paliepimus, nubausdavo prasi
kaltėlius bausme miriop arba rykštėmis; nu
sprendimą tuojaus išpildydavo jų tarnai, 
liktoriai, kurie nešiojosi rankose kirvius, Į- 
rištus | vitelių kūlelius. Konsulai išskaity* 
davo valstiečius eiliomis kareiviškai tarny
stei atlikt.

Valstiečiai apsiginkluodavo patįs, kiek
vienas pagal savo išteklių. Pirmoj eilioj 
buvo turtingi ir gerai gyveną: jų tarnystė — 
raiteliuose arba su sunkiais ginklais, mušyj 
— pirmuoliais,— buvo kuo sunkiausia ir la
biausia gerbiama. Kas neturėjo žemės, tas 
per neturtystę ne kariumenės eilėse tarnavo, 
o ėjo paskui kareivius už muzikantą arba 
darbinįką. Jeigu valstietis užtėmytas buvo 
kokiam nors gėdą darančiam darbe, tai jį iš
mesdavo iš eilių; tuomet jis mokėjo bausmei 
pinigus ir neturėjo balso kareivių suėjimuo
se.

Konsulai klausdavosi patarmės pas tėvus 
didžių giminių. Iš šitokių ,,tėvų” pasidary
davo senatas (t. y. suėjimas seniausiųjų).

Svarbiausiuose dalykuose, jeigu reikėjo 
spręst apie karę arba išrinkt konsulai, su
šaukdavo visus valstiečių kareivius. Ši
tie suėjimai nepanašus buvo į žmonių suėji
mus Grėkijoj. Susirinkdavo, pagal trimito 
balsą, už miesto ant Marso lauko, t. y. ant 
vietos kareiviams mokyt. Ant kalnelio iš
keldavo karišką papartį. Kareiviai ateidavo 
šarvuoti ir sustodavo, kaip kariumenėj, šim
tais, kiekviena šimtynė su savo ženklu ir šim- 
tinįku priešakyj. Kalbų Čia nelaikydavo. 
Konsulas klausdavo, ar sutinka kariaut, ar 
ne; jeigu reikėjo ką išrinkt, jis pasakydavo 
vardus vyrų, kurius galima buvo išrinkt. 
Kareiviai pereidavo į aptvertą vietą viduryj, 
kiekviena šimtinė per atskirus vartus. Iš 
visų pusių prie vartų vedė siauri tilteliai ir, 
praeinant tiltelį, kiekvienas kareivis balsiai 
paduodavo savo balsą. Iš pradžios atsaky
davo šimtinės geriau apginkluotų; jeigu jos 
terp savęs sutikdavo, dalykas skaitėsi pabaig
tu: tuomet kitų šimtinių nė nesiklausdavo.

Čion viskas ėjo, kaip pas kareivius, prie 
aštrios kareiviškos tvarkos. Bet kariumenė

Išvezdlt senobinio Kapitoliau* (tvirtynė* viduj Rymo), 
daug galėjo Ryme: ji pati išsirinkdavo savo 
vadus, net ir vyresniuosius vadus.

Patricijai ir plebėjai. Iš pradžių visą- 
ką valdė, kaip senobėj Grėkijoj, bajorai, 
didžturčiai, plačios giminės vyrai, patricijai 
(lotyniškai — tėviškos šeimynos). Jie turė
jo dideles kaimenes. Prie jų laikėsi netur
tėliai, nuo jų prigulį ir atsidavę jų prieglo
bai. Galvos šitų giminių ir padarydavo se
natą; iš jų renkami buvo konsulai ir kuni
gai; o kariumenė daugiausia susidėjo iš uki- 
nįkų, kurie vadinosi plebėjais.

Plebėjai ateidavo miestan daugiausia 
per šventes? turgui esant, pirkti įrankių, 
daigtų kasdieniniams reikajams ir parduoti 
savo sodžiaus išdirbinių. Šitose dienose {>a- 
prastai atseidavo ir žmonių suėjimai. Ant 
sūdo plebėjams iš pradžių sunku buvo vest 
bylas su patricijaiš: patricijai viršų gauda
vo, atsivedę su savim plačią savo giminę ir 
priklausiančius žmones; prie to sunku buvo 
prastam žmogui išmokt žodžius prisiegos ant 
sūdo ir juose nesusipainiot.

Plebėjai pradėjo iš savo tarpo isrinkinėt 
apginėjus ir vadus, tribūnas. Šitie plebėjų 
apginėjai ateidavo sudan išpainiot plebėjams: 
jie imdavo ant parankų skolinįkus arba tuos 
plebėjus, kurius norėjo paimt liktoriai, pa
liepus konsului; tuomet tribūnai savo galy
be sustabdydavo areštą. Valdytoj am s-patr i- 
cijams, noroms-nenoroms. prisiėjo pripažint 
šitus plebėjų apginėjus. Jeigu prasti žmo
nės buvo neužganėdinti, tai su nedaugeliu 
jų vadų lengviau buvo susitarti, negu su 
myniomis klykiančių plebėjų: plebėjams pa
velyta buvo išsirinkt savo tribūnus, po 10 
kasmet, teippat, kaip visi rymiečiai išsirinki- 
nėjo konsulus.

Tribūnai pradėjo rinkt žmones į atski
rus suėjimus, kur liuosiau buvo ir kur gali
ma buvo apsvarstyt kiekvieną daigtą. Ant 
šitų suėjimų sustodavo nepagal kareiviškas 
šimtines ir ginklus, bet pagal valsčius: kiek
vienam skyriui paduodavo balsą kaimynai, 
arti pasipažįstą, ij ypatingų, gerbiamų sky
rių čion nebuvo. Jeigu plebėjų suėjimas 
kąnors nusprendė vienbalsiai, konsulai ir se
natas, noroms-nenoroms, turėjo priimt šitokį 
nusprendimą. Tribūnus pradėjo leist sena
tam kad jie galėtų išreikšt žmonių nuspren
dimus.

Žmonių vadai tapo labai žymiomis ypa- 
tomis. Daugelis iš jų dabar stengėsi patekt 
į valdytojų tarpią: užimti vietas konsulų ir 
kunigų. Ilgai patricijams skaudu buvo leist 
kartu tu savim nebajorus. Ypač jie stengė
si neprileist plebėjų į kunigus: žynavimai ir 
kalendoriai buvo šventomis slaptomis, o jų 
nenorėjo apskelbt. Nuo kunigų daug pri
gulėjo ant žmonių suėjimų: k įmigai-patrici
jai galėjo paskirt suėjimams tokias dienas.

sunku buvo miestan su-

kišasi į reikalus buvusios Liet. 
Mok. Dr-tės, kur likę yra 80 dol. 
nuo pardavimo spaustuvės ir kny
gų minėtosios draugystės. Tegul 
visuomenė sykį žinos dalykų stovį 
ir tegul kaltina tuos, 
yra. štai dalykas:

Rudeniop 1903 m. j. 
pas kurį sudėtas buvo 
M. Dr-tės, .pardavė savo namą 
šenandoryje. Naujas savininkas 
nenorėjo toliaus laikyti pas savę 
nė knygų nė spaustuvės, ir, kaip 
man vėliaus, pradžioje šitų metų, 
rašė p. Kazunas, išmetė „ant 
mėšlyno.” Žinoma, p. Naujunas 
kitų miestų Lietuviams nepranešė, 
kas pasidarė.

Tad p. Mockaitis, su kitais Lie
tuviais sukraustė išmėtytus daig
ius pas savę į pašiurę. Tuomsyk, 
spalių mėnesyje, pasisuko p. As- 
tramskas, ir norėjo nupirkti viską 
ant vietos. Vieni iš Šenandoriškių 
velyjo padovanoti, kiti-ne. Ant 
galo sutiko, kad p. Astramskas 
spaustuvę, knygas ir tt. gavo už 
•80.00. Tačiaus nė p. Mockaitis, 
nė kas kitas iš Šenandoriečių nie
ko nepranešė kitur gyvenantiems 
sąnariams buvusios L. M. Dr-tės 
apie tai, kaip dalykai stovėjo. Aš 
pats dažinojau nuo p. Astramsko. 
Negana to. Rašiau pas p. Moc- 
kaitį, bet apsakymo negavau. Tik 
į keletą mėnesių vėliaus p. Ka
zunas teikėsi rašyti, ir tai su viso 
kiais pasityčiojimais.

Anot p. Kazuno, aš neturįs tie
sos kištiesi teipgi į tą reikalą. Bet 
aš kitaip dalykus matau. Knygos, 
kurios tapo parduotos, yra mano 
triusu, nors kaštais L.Mok. Dr-tės 
išleistos (kaip*. L.Kaštai ir Rašti
ninkai, ApŠvieta, ir tt.). 
leidimo jų netik triūsą 
esmi, bet ir pinigų, rasi 
negu kurs nors sąnarys 
L. M. Dr-tės. Žinau, 
Dembskis sykį įdėjo Ž50.00. Tai
gi,rodos, išpuolė mums žinoti apie 
padėjimą dalykų, teip pat kaip ki
tiems Lietuviams, negyvenantiems 
šenandory je.

Nesykį buvau mėginęs iš Se- 
nandoriečių išgauti „ApŠvietas”, 
ir tt. Bet man nesiteikė jie pa
vesti, nežiūrint į tai, kad Megar- 
gee Bros likusias skolas draugy
stės aŠ turėjau apmokėti! Davė 
vos 25 egz. Apšvietos. Dabar, par
duodant viską, taipgi negalėjau nė 
savo triūsą atsipirkti, nės žinios 
neturėjau, kad bus parduota*. Bet 

tiek jau to pardavimo! Jis įvykę* 
yra'

Bentgi šenandoriečiai pinigus 
malonėtų paskirti pagal mierius 
L. M.Dr-tės.. Tie pinigai ne kam 
kitam gali tekti, besiremiant 
ant L. M. Dr-tės pamatų, kaip 
„Aušrai” ir S. L.L. Kada apie tai 
rašiau, tai p. Kazunas manę išva
dino „diktatoriumi,” ir malonėjo 
pasityčioti iš mokslącivių, kankin- 
tinių, ir kitų „ubagų,” kuriems tų 
„garsių** turtų teksią.... Šenan
doriečiai „dirbą sunkiai ant duo
nos kąsnio ir jie negalį urnai sei
mus kviesti dėl padalinimo pini
gų.” Bet jau perėjo daugiaus 
kaip pusė metų, ir vis dar Šenan- 
doriečiams ne laikas yra galą pa
daryti su pinigais. O tuom tarpu 
vaikščioja paskalai, kad ketinam* 
buvo likusius pinigus apversti vi
sai ne ant labo tautos....

Matomai šenandorio „vyrai,” 
kaip p. Kazunas rašo, viešuose 
reikaluose ne labai vyriškai elgia
si. Ką galėjo seniai atlikti, tą vil
kina ir vilkina. Kad nebūtų tai 
viešas reikalas, nebūčiau nė aš įsi
kišęs į jį, nežiūrint į tai, kad ma
no triūsas teip netikusiai panaudo
tas tapo. Bentgi tegul pinigus 
Šenandorio „vyrai” atiduoda ten, 
kur jie priklauso, ir tuomet pasi
liaus prieš juos pasiskundimai ki-

26. IV. 1904. J. Šliupasi

jai galėjo paskirt 
kuriose ukinįkams 
sirinkt; jie galėjo apskelbt, buk vyras, žmo
nių išrinktas vadu, nepatinkąs dievams, ir 
toks išrinkimas nesiskaitė.

Nežiūrint į tokias kliūtis, žmonės vis 
tankyn ir tankyn išsirinkdavo savo vadus 
konsulais ir kunigais. Zynavimų paslaptis 
prisiėjo apskelbt plebėjams (300 m.). Atsi
žymėję plebėjai, buvę viršinįkais, teippat 
pradėjo rinkt apie savę gimines ir priklau
sančius žmones. Tėvai tokių plebėjiškų gi
minių tapdavo senatoriais, lygiai su patrici-

(Toliaus bus.)

kurie kalti

Naujunas, 
turtas L.

‘ Prie iš« 
pridėjęs 

daugiaus 
buvusios 
kad kun.

Nauji iszradimai.
t Direktorius gydinyčios Bake

ne, D-ras Moeller, tvirtina, buk jis 
išrado vaistą saugojantį žmonis 
nuo užsikrėtimo džiova. Jis {čirš
kia žvėrių džiovos bakterijas su 
šaltu krauju žmonėms ir tuom 
juos teip sudrutina, kad negali jie 
užsikrėsti tikra džiova. Savo 
vaistą D-ras Moeller išbandė ant 
savęs net kelis kartus. Iš pradžių 
po {čirškimui į gyslas vaisto, jis 
per du mėnesiu įčirškinėjo augin
tas žalčių džiovos bakterijas, o 
paskui tikras jau bakterijas žmo
nių. Į du mėnesiu po bandavo- 
nių nužudė 15 svarų kūno svaru
mo, bet paskui nužudytą atgavo ir 
dabar yra visai sveikas. Nors jis 
kelis kartus įskiepijo sau žmonių 
džiovos bakterijas, jos neprisiėmė, 
džiovos nepagimdė.

I Berlyno inžinierius Mara pa
dirbo ypatiŠką vežimą, su kurio 
pagelba galima iš bėgančių tiukių 
išsodyti pasažierius 
kiai prie stacijų ne 
stoti.

1 D-ras Coleman
Yorko išrado kokią ten naują švie
są, su kurios pagelba tikisi galeses 
matyt vidurius žmogaus kūno.

teip, kad tru- 
reikalautų su-

Kemp iš New

Evaugeiiaskuju BiMlriuklmnln 
ku «Iu<lt*Jiinan torp pruMiaakuJu 
Lietuviu. Ims P raitė* Ir Dabarti
nei!. Paraižyta kunigo D-ro phli 
(ialgalait'Bio.

Knygutėj aprašyta pradžia ir iš
sivystymas susirinkimninkų Prūsų 
Lietuvoj terp lietuvių. Pradžią 
padarė vokiečiai kolionistai, ran
do partraukti j Lietuvą iŠ Šalzbur- 
go. Pirmutiniai vadovai susirinkim
ninkų buvo teiposgi vokiečiai,kaip 
antai pramokęs kiek lietuviškai 
Hoffer, Iš lietuvių, pirmutinis 
mokintojas Demikis pradėjo lietu
viškus susirinkimus rengti. Šią
dien susirinkimninkai terp prūsų 
lietuvių įgauna vis didesnę įtekmę 
ypač terp fanatiškesnių gaivalų, 
kuriems pastorių pamokslai ir 
maldos pasirodo per daug svietiš
koms.

Vietines Žinios.
— Ateinančią nedėlios dieną, 8 

valand. vakare, aptiekoį D-ro 
Graičano, ant 18 gatvės, kertė 
Union st., atsibus susirinkimas 
„Aulros Dr-tės,” ant kurio užpra
šomi visi prijaučianti musų moks- 
ląeiviams.

— Pereitos subatos dieną pasi
mirė vienas ir seniausių sanariųChi- 
cagos mokyklų užveizdos, Thomas 
Brenan, sulaukęs 76 metus. Nu
mirė jis nuo plaučių uždegimo.

— Pereitos nedėlios dieną, 10 
vai. vakare, namuose pn. 3454 S< 
Halsted st. siautė gaisras. Ugnis 
užgimė duonkepėj ParČynskio. 
Kada užgimė gaisras, namų gy
ventojai jau miegojo ir nieko apie 
ugnį ne žinojo, o ji platinosi su 
neišpasakytu greitumu. Vienas 
iš gyventojų užtroško nuo durnų, 
penkias gi ypatas išgelbėjo prie 
gaisro atbėgę ugnagesiai. 
gaisro padarytą skaito ant 
dol.

— Upėj, ties Wallace
nedėlios dieną rado pngėrėlį apie 
50 metų, nežinomos pravardės. 
Prigerti jis turėjo dar žiemą ir iki 
šiol išbuvo vandenyj. Jo kišimuo
se nerado nieko tokio, iŠ ko gali
ma būt žinoti, kas yra negyvėlis.

— Vakarinėj miesto dalyj poli
cija stiėmė keturis sąnarius jaunų, 
vagilių organizacijos. Vagiliai 
buvo dAr vaikai 15—18 metų. Be 
abejonės suras dabar ir kitus pri
gulinčius prie organizacijos.
- — Pereitą sanvaitę Chicagoj pa£ 
simirė 561 y pa t a, kuriame tai skait
liuke buvo 321 vyriškiai ir 237 mo- 
terįs; vaikų iki 5 metų amžiaus 
buvo 116, senelių virš 60 metų 
125. Daugiausiai mirčių buvo nuo 
plaučių uždegimo 152, nuo džio
vos 62;patžudy$Čių 7.

Blėdį 
15000

gatve,

Draugysczin Reikalai
Pi r t n am metini* imliu*.

Chicago. Dr-taSz. Stanislovo V.ir K. 
turės savo pirma balių nedelioj, S geiru
ti o, Slavie salėjo. 2005—37 W. 47th ai. 
Prasidės 1 vai. po pietų. Inženga porai 
25c Pelnas isz baliaus eis ant naudos 
naujos Ssv. Kryžiaus parapijos, ant 
Town of Lake. Visus lietuvius Ir lietu
vaites szirdingai kvieczia atsilankyti ant 
pirmo naujos draugystes baliaus.

(5—6) Komitetą*.

Didelis Balius.
Chicago, III. DraugysteLiuosybes tu

rės dideli balių, nedelioj 8 gegužio, 
^Mojausk Freiheit Turner salėj, 3417 S. 
Halsted st. terp 34 ir 35 ui. Prasidės 
4:30 vakare. Inženga in balių porai, vy
rui su rnolere 25c. . Ant baliaus grajys 
puiki murika, priėko bus drilus pasi
linksminimas. Vžpraszo visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti, o visi bus kuo- 
gražiausial priimti.

(6— 5) Draugyste Liuosybes.

AtMiMzaukinia*.
Milw*ukee, Wis. Szio miesto lietu

viai sutvėrė pirma ežia lietuviszka drau
gyste, vardo Szv. Kazimiero. Piima su
sirinkimą turės subatoj, 7 gegužio, 7 30 
vai. vakare, po nr. 605 1-tl avė. ant ku
rio visus ssio miesto lietuvius kvieczia 
susirinkti ir pasiklausyti apie mierius 
naujos draugystes.

Komitetas. 
Jonas Novak, 
Antanas Keruszevski, 
Juozas Jezukeviczia, 
C. A. Naujokas.

Balius, Balius.
’ Chicago. Busiv. L. A. 36 kuopa turės 
savo balių subatoj, 14 gegužio, L. Ažuko 
salėj, 3301 Auburn avė. ir 33 ežios ui. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Inženga 10c. 
ypatai. Ant baliaus bus gera muzika, 
prakalbos, ir dainos. Pelnas isz baliaus 
eis ant kasztu pasiuntimo delegato ant 
busenozio seimo. Visus lietuvius ir lie
tuvaites, senus ir jaunus kvieczia atsi
lankyti, o busite kuogražiausiai priimti.

36 kuopos Komitetas.

P*ji*»zk*u savo pusbrolio, Jono Triu
ko, Kauno gub., Pornsvos parap., kaimo 
Rudakiu, 6 melai Amerikoj, gyveno 
Brooklyn, N. Y. Turiu svarbu roikala. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti tinę 
ant adreso:

Antanas Triukas,
4«3. Wauk*gan, III.

Pajleszkau savo levo, Kazimiero Ma- 
czlulakio. Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pakrojaus vo)., kaimo Palecziu, 19 me
tu gyveno Ballimorej, asz jo suntu Juo
zapas Maczlulskis, atvažiavęs esis nore- 
oziau su juom susižinoti. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Juozapas Maczulskis,
111 Reedst., Philadelphia, Pa.

Pajieezkau savo draugo, Kazimiero 
Stekeno, Kauno gub., Panevėžio jiav., 
Biržių pzrap., kaimo Ketuliu, 4 melai 
atgal gyveno Pituburg, Pa. Jis pat* ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

M. Ažubalis, 
88 Wacanoh st., Piltsfield, Mase

Pajleszkau savo draugu: Antano Go- 
lauto, Stanislovo ir Benedikto Lukosze- 
viesiu, ir Petro Kurnėto, isz kaimo 8e- 
rediszkiu, ir Franciszkaus Kemzūros isz 
kaimo Vazbotu.Butkiszkes parap., Kau
no gub. J tepelys ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

8. K. Kriaucziunas,
12 Blendale st., Brockton, Mas*

Pajleszkau savo szvogeriu: Juozapo ir 
Konstantino Bulku, Kauno gub., Plun
gės voL, Te liti u pav., kaimo Paluntes. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Ant. Gaudimas, 
4500 8. Paulina st., Chicago, Iii.

Pajieezkau savo pusseserių, Magdale
nos Ir Onos Andrutsuoziu, Suvalkų gub., 
Manjampoies pav., gmino Pilviszkiu, 
kaimo Versklazkea, viena 5 o kita 3 me
tai Amerikoj.. Joe paczioe ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Ant. Andruszit.
Boz 161, Federal, Pa.

Pajieezkau savo brolio Viliamo Zemel- 
akio ir Jurgio Kasparavicziaua. Kauno 
gub.. Raseinių pav., Tauragės voi., kai
mo Pagramancsiu, abu gyveno aplink 
Chicaga. 5 metai Amerikoj. Jie patya 
ar ku kitaa leikaia duoti žine ant ad
reso (5—18)

Ag. Zemetakia, 8ykee*ille, Pn.

Pajieezkau savo brolio, Kazimiero Pa
rį Jonio, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Czipenu voi., kaimo Szadeikiu, gyveno 
Bostone, isz ten iszvažiavo in Chicaga. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso

Box 15,
Roman Pavilonia.

Ralsigh, W. Va.

Aukos* kanklotiniatuM

ven Coon. paaukavo: 
Jonu, VaitkievicM . 
K. V. Blazaitia..........
Petru G vudailia..... 
Martinu Vallncziua . 
Antanu Vau ...... 
Kutancija Galiniene 
Antanu Klimu ..... 
Petrone Klimiene . .

Pajieszkoiimai.
Pajleszkau savo brolio, Juozo Čičin

sko Isz kaimo Ramoszkiu, Žagarės par., 
Szialiu pav., Kauno gub. Apie 8 mene
siai kaip Jis iszvažiavo isz Lietuvos A- 
merikon, ar Anglljon, bet kur apsistojo, 
nežinau. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Ona Kazlauskiene,
702 8. Csnal st., Chicago, 111.

Pajleszkau savo teteno, Juozapo Pal- 
tanavlcziaus ir Andriaus Juszkevicziaus, 
jie iszvažiavo In Brazilija 15 metu atgal 
su paezioms ir vaikais, girdėjau kad vėl 
sugryžo in Amerika. Paeina isz Suval
kų gub., Marijampolės pav., Karkazu 
kaimo. Jie patys arkas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Franczlszkus Micks, 
33 Whlttenton st., Tauton, Mass.

25
25
25

25
10 

.10
10

• 1.36 
.. 88l*x Lawn-nce^ryr P ęzvę*M.,.' 

laz BroektonTpVsMM'n^TfBl
Bubliaiukaa 81; J. Monkeviczia 
30c: II- Szidlauakaa 82; smuike*- 
niu auku 85 O. Viso......................811.18

Buvo 820 27

•33 69

Atiko* VISZTALIU1.
J. Bubli»u*ka* Broclon..............,...25

Buvo 84.23

Sykiu 84 93

„AL’SZIIOS” Dr-te* fondai, 
betdmokinaiicKfai lietuvfazkal 

(auiiuoinrnei.
Isz L*wrenc*.Mist, per P Czyr»..82.00 
S. Miksucku. Eliz*betb. N. J..810.00 
Ip>l. Vaitkų* Brockton, Mass 
Ig. Bubliauskas ' „ ,,
J. Vaicziunas „ „
F. Norkus „ ,.
P. J. Grigas „ „

50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Buvo 8354.86

6371.36

Pigiai ant, pardavimo gera buezerne 
lietuviu apgyventoje vietoje. Biznis 
jau nuo seniai iszdirblas. Savininkas 
iszvažiuoja in Europa. Auiszaukile pas: 

Jos Kazlauska,
702 S. Ganai su, Chicago, III.

(5-20)

Ant pardavimo 18 ruimu mūrinis na
mas su lotu po No 144 Ruble st. arti 21 
ui. Preke 83500. Dasižinokite pas 
Henry Hue, 334 1.18 ui. Chicago, III.

(5—13)

“Lietuvos” Agentai.
j NKW YORK. N. Y.

Jonas Naujokas, 336 Broome st.
A. Le*niewakfa 144 E.Houston St. 

8o. BOSTON, MASS.
Nikod. Gendrolrs, 116 Bowen Street 

NEWARK. N. J.
V. Ambrazeviczia. 180 Ferry si.
A’ Sūnelis, 281 Morris Avenue 

BROOKLYN. N. Y. 
8tanislowaa Rinkewicziua, 73 Grand si.
K. Balcziunas 256 Grand si.

ELIZABETH. N. J.
Simon Mack 212 First St.

8HENANDOAH. PA 
Andrius Macais. 133 8. Mainst.

WATERBURY. OONN.
Jonas Tareila, 844 Bank st.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

E.ST. LOUI8, ILL.
J. J. Ražokas, 471 Collinsville Avė.

NEW BRITAIN, OONN.
Motiejus Mažeika, 57 Wbitman sL
M J. Cheponis, 72 Jubilee 8t., 

BALTIMORE. M D.
L. Gawlts, 2018 N. Washington st

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 925 So. 2nd St. 
J Rukevicze 3243 Salmon Street

LAWRENCE MASS. 
Antanas Žvingilas,

UNION CITY, OONN.
D. F. Ei maltis, 

SCRANTON. PA.
Joeeph Petrikis, 1514 Ross Avė.

MAHANOYCITY. PA.
A. B. Stiimaitis, 138 W. Spruce Street 

CLEVELAND, OHIO.
J. P. Grite, 273 Jefferson St.

P1TTSTON, PA.
Jurgis Kazakevnczia, 1150 Wyomlng. 

BRIDGETON GLASGOW, 
SOOTLAND.

K Katatiskas, 24 Pentland Pi.

Kur gali gauti „Lietuvą.”
„Ll*tuvo*“ redakcija turi **vo agen

tu* Brooklyn*, Phi)nd*)phijoj, Baltimo- 
rej*, Kewznee Ir Shentndoth.

Betai MKrntn adresai.
E. Froomez, 73 Grand tt.

Brooklyn, N. Y.
J. Gudavicze, 3104 Richmond, St, 

Philzdclphia, Pa.
Wm. J. Morron,

8. E. Cor. Sharp Camden »t*.
-v Bzltimor*. Md.

Jo* Vžluk**. 306 W. Coal st, 
Shenzndoah, P*.

Fra n k Belsky, 
520 N. Burr Hl , Ke**nea, 111.

Pm tzituo* urentu* gaubite „Lietuva* 
už 5c. ku subata.

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

verta 25c. gauni dykai, jei užsiraižy
si laikraazti,,Lietuva” ir užmokėti 82.00 
už vieo meto prenumerata isz virszaus. 
,,Lietuva” yra didžiausias ir geriausias 
laikraszlis visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk 82.00 su savo aiszkiu adresu 
o gausi ..Lietuva” kas subata per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

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

A. OL8ZEW8ZIS, 
33rd 8t. Slalion 60. Chicago, III.924

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik ruzzi laiazką" į “Lietu 

voe” redakciją, visada peraazyk ant 
laiszko savo varda ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok -ir sena j i savo adrese. 
Jeigu put* gerai raszyti nemoka, tai a- 
dreaa duok kitam, geriau mokancziam, 
paraazyti.

8). Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
tai nelaikyki* jį p* save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Paailai- 
kik sau tik mažai* balta korcziukia, o 
dideeneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘■Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4). Bumas nesiekianczias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi”. Biuncziant markes, reikia jas 
įdėti į laiszka liuoeas, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena aut kitos niekam 
netinka ir tokios ui pinigus nebus pri
imtos. -

Meldžiame raszeju temyli ant virsz 
paduotu pasargų, o lokiu budu paleug- 
visite iszleistuvei darbe prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietu rosi” iszleistuve.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežinodami, 

aiunczia saro pinigus in kraju per viso
kius žydelius ir kitokius svetim-taueziu*. 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

J e. nori siųst, pimgjtf mJuMu, tai 
siusk juos per „Lietuvos” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vietoje pri
imti ir niekados ne centas nežus. „Lie
tuva” jau 12 metu kaip' stovi ant savo 
kojų, turi savo dideliu* be jokiu skolų 
namus, 3 lotu* drukaroe ir už kėlės de
ni m t is tukstaneziu dol. vertes tavoro 
knygomis ir kitokiais daiktai* 8ztą
dien per „Lietuvos” redakcija siunezia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkat. vo- 
kiecziai ir austrijokai. „Lietuva” yrs 
Ui didžiausias bankinis kamoras ir 
paczto stacija, isz kurios pinigai plaukia 
in kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji szifkorte* Ui pirk ja 
„Lietuvos” redakcijoj, ežia tave* neap
gaus ir gausi laiva koki norėsi. Raszsyk 
tuojau* o gausi prekes visu szifkorcziu 
ir pinigu prekes.

Adresuok ant vardo „Lietuvos” isz
leistojo sziteip:

A. OL8ZEWSKIS. 
924 33rd St. Sution 60. Chicago, III.

Reikalingu partneris prie labai gero 
biznio, turi turėti nors 9200 pinigu. 
Praktikos jokios nereikia. Atsisuukti 
pas

Jos Miller,
118 W. Division st., Chicago, Iii. 

---------- ►

Naujausios žmogžudystes.
Tūlas laikraštis palygindamas 

senovės žmogžudystes su šiadie- 
ninėms išjuokia pirmąsias, prily
gindamas jas prie vaikų zabovos. 
Šiądien svietas apsiginklavęs nau
jausiomis kariškomis mašinomis 
ir chemiškais vaistais gali sunai- 
kyti milijonus gyvasčių ir milijo
nas dol. vertės turtus. Tai yra di
delis progresas. Dar didesnės 
žudynes, tai abelnas kankinimasis, 
neišmintingos pramonėje lenkty
nės, suterštas oras, stoka atsilsio 
ir kiti naujos mados klapatai. Tik 
turinti tvirtą, nesulaužomą fiziška 
sistemą gali tą viską išlaikyti, 
silpnigi — myrį be laiko pasiekia. 
Trinerio Amerikoniškas Elixiras 
Kartojo Vyno yra geriausiu ginklu 
nuo virš minėtų žudynių. Jis ge
rai veikia ant žlebČiojimo organų, 
juos sudrutina, o tie sudrutinti 
gimdo naują kraują, kurs gali atsi
spirti visokioms silpnybėms. Dirb
tas yra iš grynų vynvuogių ir pa- 
rinkčiausių žolelių, gardus gerti ir 
duoda sveikata. Ant pardavimo vi
sose aptiekose ir pas patį fabri
kantą, Juozapą Trinerį, 799 South 
Ashland av., Chicago, III.

71 Lietuviuos PsMko* Y raino* Dali* II.
rinko Dr. J. Basanavičius. CMcmo. III. HM 
pusi nu Teina čte K» gražia, singeidrta tr 
Juokingu pasaka bovyjančiu t>ekv|eua skai- 

..... ii .-to
a l!?ar7U.................................................m ooI M Damba tas «* - ■—■ . _ ar,,

f ' 1° U gyveaUao m*akx>
IjSfcu kalifatui: j| skaitvtoja fa<»u
drauge su prutegtais varža imonemi. . . 13c 

lU I BoblnsoaM Kruziu* Grasu te moralUOcan*.
ąįįa. Antra pertafatta laida. Chicago. fa IBM mm*! mm v _

P»g*l lenkižk* tntafae K, B * ir M. P fa. Cbt 
ę*r>. 1U. 1*06. ŪmI 6* Žit* kotnedi> tam 
keli* kartas k*ta Ifatuviiko* draugyste* pte- 
tortam* MMkolIjoje. JI vn maskoIMko* 
valdžio* ceiizuruoi* ir u<fa| fa galima ir i 
Lietuva paralasti. Maskolljo* valdžia jo* pav 
siuntimo nedraudžia........... ................ .,..0Oe.

91A Geriau* vėliau* negu niekad Komedlta vfa- 
nasM akte. Pagal tenklžka nuteisė K. IPa te 
M. P is. (-titnago, IU. 190* pusi, fa Alte 
knygute teip kaip tr Ko. tM> yra Msskolljo* 
ęenzoroadalrtste tr gali būti Lietuvon eiun 

.............................................ISe 
331 Žile golvon — velnte* vundegon Komedita 

viename akte. Pagal tet,klika suialae M pU? 
Cbteago. 1U. |*0S, pusi tl. Rita knygste teip 
kaip ir Ko. »10 yra MaakMijo* eonzuro* datel- 
■ te ir todėl gali bot i Lietuvon siunčiaiaa lOe

1507 Garnio* Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr. 
A. Baeevičia. spauda ..Lietuvos,'' O mago. 
IU. HM. pusi KM. Knygele su daugeliu pa
veikslėlio : gyvuliu,vabalu, žaviu, žmonių, ans- 
džlu Ir akmenų, trumpei. slSklai te supranta-

.Teis Svieto pabaiga. D raaiiko verte Pr.Siūleli*. 
CMeaa* III . IMI. pu*l si. Km nori dMUU- 
notl kada Imu įvirto pabaiga tegul perskaito 
Ma knygele...............................................lOc

SOM Gatnto* pajiego* ir kaip i* ta naudoti*. Pa
gal Hitnera *utai*e SzeruM. i'tiieaaa, III IBM 
pu»l a* Svarbia* mokditkoa verte* knyga. 
*u daugybe p* veikli o 
kitokiu prteteteu aut 
p*Jlegu. 5Oe

ra tai svarbiaa-

iu. prastu Ir biaurlu. talu v1*m 
k>» v.idi, į■ t A r. * mm *^1.. m-. f —

pažvelgi!* į tūla žinosiu veidu veidu.
roe dideli uevienodum*. tada nežlue kurfa H 
ju yra panažu, paeelkdui Dievo. Km šert 
Mhtei pažinti žmonių i>tori> tegu! perskaito 
M knyga Preke neapdaryto*........ I1Ž.OO
apdaryta gražiuose Ir drūtuose audimo apda 
noee........................  Stf.BO

[* Iii.

vllimcijo* * paveikslėliai parodo senove* 
žmonių vartotu* akmeninius inrankiu*. na
ras* ir «.......................................................... lOc

Aukos Kare* Dievui. Pante. Jonas Gražv* 
Chicago. III.. 190* pusi 40. bi knygele an- 
raio kokio* kada kare* buvo, kas buvo ju 
priežsačia klek to* kattavo. kiek btedes žmo-

971 VžmntimM caro Aleksandro II. Pante

Mm* ir lankdymaki reroliucijitko Jodejiato 
Ro*i)oj. kova BU carizmo ir kaipo paaekis* 
tos kovos, užm užima minėtojo caro..... tfte

890 Yra tai pirmoji dalis lietuviiksi
ko žodyno. (Antroji dali*, anglifkai lietuvi*- 
ka dar spaudoje*. Tratai didžiausias ir ge
riausias Stalinas U vi*u IjriėJ tifaistu iseta- 
viskai-angiilku žodyną Įkaite tame rita* 
itetuvižkiu žodžius išguldytus s n gi likote koL

nugaros itspeuste'sidabrinėmis literomis jo* 
titulas.......................................................63 OO

IStžl Paslaptys Magija* bei Hpintizmo irfaaojs 
mokslo. Pag*: svetimus (altinius ienktžkai 
šutau*- F. J., lietuvitkai verte.J Laukis. <%i- 
cago. III.. I9U3 pūsi me Yra tai it*ičklav
inas moou darymo. Dabar jau su moou kny
gomis niek* lietuviu neprigaudine*. nes nusl-

115

176

301

626

721

903

976

949

Naujausios Knygos.
3S Gyvenimo Vaizdeliai iiiiidedanti ilaituoulu 

tekančiu gražiu pasakaičių: AtaiavelklnimMž 
— Vagia: — Ka* kalta*; — Gatve* vaikai; — 
Paparčio itedaa:— Mi«ko targM; — SignalM; 
— Keleivi* Chicago. 111. 1903. pusi. 9# l&c

43 Paeakoa 1» gyvenimo lietuviikij Veliu bei 
Velnių, aurinkto* D-ro J. HaMDavičiau* «70 
pualap , Chicago, D). 1906 m. Šioje knygute 
telpa keli Šimtai graiiu pasakų: apie rojų 
(dangui čylčiu. pekla: apie giltine, man. 
ketera, apie dvaae* (dufiM), velniu*, *u vai- 
dinimMi ir tt- Pasako* uiraSytos t klote 
bailioje kokioje buvo pasakoto* Kaune gub, 
pagal kauniečiu kalba, Suvalkų gub. pagal 
suvalkiečiu k*lba.Prusu Lietuvoje pagal Prū
su lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dsuku kalba 
ir tt. Km megst* graiiM pasakas, tegul nu
siperka Ite knyga. Preke neapdar....*»2.OO 
Apdary“»...............................

70 Lietuviuko* Pasako* Yvairioe. Dalis I Su
rinko Dr. JLBMBiiavičiuB, Ubicago. III., 1908 
m. pusi. SHO Ci* telpa 141 Ubai 
ktngu ir iin.-eldiiu pasakų. Km 4lt» k»>g» 
taras, tara gi ru ir grasiu pasakų n*“**-“*- 
truk* Preke neapdaryto*..............  »•
Apdaryta...............................................

*pr»iyto» ir p*veik»lai» parodyto* rito* »i«p- 
tybe* ir bodai ju darymo............................ tmc

65 Karalius Apysaka. Dievas ir Kara
liai. Evaldo pasaka Iszleido L S. 
D. P. Londone, 1903, pusi. 16. ..10e 

071 L’.etuviszkos Pasakos Y va irios. Da
lis III. Surinko D-ras J. Basanavi- 
czius. Chicago, Iii. 1904 m Czia 
telpa 2u2 labai gražiu ir juokinru 
paseku. Kas nori gražiu ir juokin
gu pasakų, tegul nusiperka viena 
kuria ia« virsz paminėtu 3 knygų 1. 
II ar III dali, o turės per visa savo 
amžių neiszaetnema pasakų ikarba. 
Kožna dalis arba knyga po.81 50

--------ApŽMfffa. ■ re u............ .r.
X7! Lietuviu aazaros. tris vaizdeliai isz 

Lietuvos gyvenimo. Tilžėje 1903. 
pusi. 23. Labai graži pasakaite.. 10c
Prie dvaro. Parasze Žemaite. Til

žėje 19U3. pusi. 47. Graži jmsaka 30c 
Vaidyla, originaiiszka novele. Gra
ži apysaka apie senovės lietuviu* 
stabmeldiszkus kunigus ir ju die- " 
vus,................................................... 15c
Sofoklis Antigona Tragedija te

atrui. Tilžėj e 1903, pust. 39....30c
360 Davatka Gadzinaos ir szeip links

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

365 Eile* Pranciszkaus;Vziczaiczio <Se- 
kupzsakos). IszleidoT. M. D. Ply- 
mouth. Pa. 1903. pusi. 165. C'zia 
telpa su virsz 100 labai gražiu dai
nų.......................................   -50c

380 Girtuokliu Gadzinkos ir kitos apie 
girtuoklyste dainos. Surengė Pa- 
mazgimetis. Bitėnai 1903, pusi 48. 
Labai juokingos dainos.. ...15c
Dvideszimtmelines ..Auszrus” su 

kaktuves, Tilžėje 1903, pusi. 62. Is
torija inkurimo ir gyvenimo laik- 
raszczio „Auszros” iszeidinejustos 
Prūsuose nuo 1883 m.................... 40c
Tautiszkas atgijimas Lietuviu tr 

kilu jaunu tautu. Atmincziai 
20 metiniu „Auszros” suksktuviu, 
Tilžėj, 1903, pusi. 40. Istorijai laik- 
raszczio ..Auszros”, kilimo ir atgiji
mo Rusinu, Czeku, Silezijos lenku. 
Bulgaru, Gruzinu ir Makedome- 
cziu................................................ 30c
Isz musu praeives. Parašte Jonas 
Gražys. Isuleido L. S. D. P. Londo
ne 1903, pusi. 16..............................10c
Varžytines, ka jos duoda kapitalis
tams, darbininkam* ir kaip jas rei
kia panaikinu. Iszleido Liet. Soc.D. 
Partijos London, 1903, pusi.16. ..10c 
Valdžios pilvas. Parasze JonasGra- 
žys. Iszleido L. S. D. Partija. Lon
done, 1903, pusi. 16..........................10c
Paslėpė* vilko nasrus rodo lapes uo
dega. Iszleido L. 8. D. P. Londo
ne. 1903, pusi. 7................................5c

1042 Kas ir kiek gali pirkti žemes Lietu
voje. Tilžėje 1903, pusi. 33.10c

1080 Tiesos gaspadoriu ir samdininku
Lietuvoje. Dalis I. Tilžėj* 1903. 
pusi. 11............,...............................10c

1050 Miszku. lauku, s<k1u. daržu eibes ir 
bausmes ui jas. Tilžėje 1903, pusi. 
32. Naudinga Knygele ūkinin
kams ........................ 10c

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

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

kalbamokslis lietuviams ir žemai- 
ežiam* ant tobulo pati mokinimo vo- 
ktszkos kalbos. Parasze Kristupas 
Jurkszaitis. Tilžėje 1900, pusi. 89. 
Kietais apdareiiais..............75c

1522 Paprasti rakandai ir iszdarbiai isz
szaku, su 74 pieszineliais. Verte J. 
Š. Iszleido P. Neri* Tilžėje l*03m. 
pusi. 48. Naudinga knygele stalio- 
riam* pamokinanti apie iszdiroima 
įvairiausiu mebliu......... . ............. 25c

1523 Pranaszavimai Michaldos Karalie
nes isz Sabboc, isz naujo perveizet* 
ir treti karta atspausta..................10c

1529 Sziapus ir anapus grabo. Parasze
J. Gerutis Chicago, 1903, pusi. 185. 
Mokliszkai dvasiszki gamtos lyrine- 

. jimai........................ ........................ 75c
Apdaryta............... ...................... 81-00

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

Laiszkeliai Vorai ir Muses Priligi-
nimas prie ponu ir darbininku... .5c 

Darbininku kalendorius 1904 m....15c 
Kalendorius 1904 metams 154 pusi., yra 

didžiausia* ir geriausias kalendorius 
su daugeliu moksiiszkustraipsniu ir 
visokiu kitu svarbiu žinių.. .V>c

1524 Pragaro gelmes. Parasze Sz. Til
žėj* 1904. pusi. 38. Szi knygele ap- 
raszo kaip vienas žmogus, pasig*'** 
velne privertoji vesti žmogų m pek
la ir aprodyti jam visk* kas P«sloję 
dedasi, koki ten žmones po smert pa
kliūva ir kaip iie yra ksnm*- 
mi. Ka minėtas žmogus pekitoje 
mate, asloje knygelėje viską apsa
ko. I ’reke knygutes ....................1 oc

Vilui u-



- BREVIOREL1S
Katalikiška Maliui Knygele,

, Pavesta Lietuvos Katalikiškai Jaunuomenei.
K ■>/<•)«* <rfe» JUKili- P'-'inpiM 140. «t«n* 14 colio.

If«4i«nteta, rraiiaaua ir tmagiaatia
***,.- 14 />«T*«LA*A'/i»L tfjilk.34 Ž»iA
parai ir ifpiiiacijof JritjoH ialbot: lotf- 
niOai ir Tari ritu rrUtaHagat

W»H»irtiai irprrkrt

No.1901.
JuodJ. kieti, drūti uo

dimo ajsiarai, tarodo kaip 
* kuriniai, gražus lispauiti 
^marginimai, lapų kraitei 
raudoni. PrvKė....-4Oo

Np <1. Maža* A akto Altorių*, balto* ealtu- 
lloldo* apdarai, itikllutlo* kwi«tko*.*u 
kaulln* kabute. a«k*lntl kraaitai.. .Sl.SO

LIETUVA

-N9.J802.
Juodi, itįieti. drūti aa- 

diite> apdarii. linaio lyg 
•kūrintai, taspauatl 
ižmargiiuuiųL auksuota* 
kryžuti* ant'ėoao. auksuo
ti lapų knMtii. Prekė ftOc

juosto*, auksuota*, kryžius 
Ir ant nugaros paraka*, 
auksuoti lapų kraitei, rau
dini kampa;. Prekė. 75c

Ne.1906.
Halių* įkurolės minkė

te! iėkimiti »pd*r»i. per a- 
bu galu bėga auksuoto*

No.1907.
Jteltos celuloido* gra-

No.1903.
Juodo* trane uziėko* 

skurelė* kieti lygu* apda
rai. auksiniai paralai ant 
tono ir nugaros, lapų krai
tei bagotai raudonai auk
suoti. rundini kampai.

Prekė Al OO

Ne.1904.
Juodosfrancuziikus ly

gio* skureHs. minkštai lė
ki mėti apdarai. kampai i J- 
marginti, ankaintai paraJai 
ant nugaros ir Jono, raudo
nai bagetai auksinti lapų 
kraiti i. rundini kampai.

No. 1905.
Balto* skurelės kieti 

drūti apdarai, grasų, iė- 
spausti i-marginimai. auk
suoti lapų kramtai.

IT-kė ftOc

bailiausias slooiaus kau
lai. čysta. ilidi. žvilganti; 
ant fenu auksuota* kteli- 
kas ir kvietkelė kaliai* teki

din! kampai lapų kraitei 
ingutei auksinti, su viena 
kauliu* ant vidurio kabu- 

Prekė....- Ž150

MALDAKNYGES.
AI**** Aukso Altoriui.kateiikazk* malda kay 

,t*le. Maldo* yra rytmetines. vaManaes, pne 
■paviednr*. komunijo*. mi*ziu. miszparu b 
anagyb* ąiu*; »i*zia maldo* *u abrozeliais:

yniszku giesmių giedamu prie urėta

P. it Karaliaus Dovido; akiai. nuhancziai.

ta* vt»u iteteviszzu maldaknygių, daili, bal
te, alidi popiera; • tam bu*, aiszku* drukai 
Miera 314x4*4 coliai. Šri tu knygeliu apdarai

o 7. Mala* Aukso Altorius balto* celiu
lioido* apdaru!. kwietkoa aut wleno no
na Įsikloto* sidabru Ir peria, su dvriesa 
kaulinėm!* kabatemi*. auksinti kraas 
te!........................................................ M12OO

no*a knysrelev kwietku iaatutzrigini- 
izusa wi* KiloKi*

Knygos sawos spaliuos.
mkyv! Ap*iret*zkimal Sviete, ant kuriu žmo 

nee nuolatos žiuri, bet Ju gerai nesupranta; 
su 1 abroaeliai*. Naudingiau** knygele ant 
*wteto dasižiuojimul is* ko darosi žai 
bai, griausmai, lietus ir sniegas; .kasyta 
debesiai ir ant ko jie laikosi... !...,. BOc

Ajitmetlka. Kniga im mokinimui roku adų.
Preke.................  USc

HYGIENA. Dakariszka knyga arba mok*:** 
apie užlaikvnif sveikatos. Is* kurio* ga1! be 
pagelbo* daktaro tezsigyditi nuo daugybe* 
Ilgu. Szita knygele privalo rasti* kiekvie
nuose namuoee. nee kas jų *u atyda persk 
ty*.patalky* apsisaugoti nuo tekrtaacziu 
šokiu ligų. patalky* užlatkytiouelybeje m

tai* ir tvirtai* savo vaikeliu*.
.................................     :is<j

Vpie turtu isidirblma Paresie Sėbram; verte 
S. M Veikalas gvildenantis polili.zsųjų eko
nomijų. Kokiai* keliais iraidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia aoi 

draugijos gyvenimo. ...................... ,.35<
Ar vyskupą* taianczluz (Vatanc*auska*l nebu

vo vilingu Uetovystesf Paraižyta kn. Demb
lio. įsileista kaistais Susi vienysimo Liet.
Laisv. Ata. 77 puslapiai...,.................... 15c.

LJaudžiava Lietuvoje. P x^a£ žiuogns. Užleido 
T. M. D. Yra tai baudi i* i > u n-torija kokiu lai
du ji Lietuvoje įvyko, kaip ataiiiepe aal lietu
viu. kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa 
eaikmta .... 13c

Biologija arba Mokslą* apie Gyvo* Daiktu.
Pagal prof. Nuabaumų. balaite Šarmas CMę 
cago, IU, 19C1. Puslapiu 14?. Mokslas kokiu budė 
rados* gyvi sutvėrimai ant musu žeme*, kaip

Prof. Dr. E. C. Collinso
Kauno <ub. Buuliu pawlėto

Naujos pergales ir žygiai vaistuose

ELEKROS DIRŽAS

ilo mano austetelvjimo persitikrinau. kad 
vaistei lt* yra dėt manei pag*lt>ingi. iria 
laimi trumpa laika pasijutau v Įnikai įvei

u« pagrlb* ir kvlduina mukiu u* jo trrlk*te p**i- 
lieku. bu guodoue paciente.

Mare Baltazar.

Augutei guodotema* pnH. Ooilia*' 
Sirgau brvncniniu ketera, vtenvaliniu kmulia.

\ A | Visiems Sergantiems ant 
1—V /A. 1^1 /A. 1 |Q dienų išmėginimo

GARSINGAS

“GIANT"

9*na Oadvplu Isanyk* G vai Sutvėrimai. Pagal 
Hutcbinaouų; sutaisė bseraes. Ji aptasso 
ssntausiu gadynių Įvairius sutvėrimus gyva- 
nusius am žeme* dar prieš* žmogau* am jo* 
atairadlm*. dttaudlen tu sutvėrimu kuaus 
žmones kasdami gilta* szullntas, kanalu* ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotu* žemeje. Tūta sutvėrimu atrado cita
tas. nesugadintu*, kutus, užklotus *11* ke
liolikos sieksniu storiu žeme*. T i-’ sVrastl 
Žaneta kūnai yra ssiandien įsistatyti Ival 
riuo«e n.u*sjuoee, tas kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip Sana yra musu žema kiek daug 
milijonu melu reikalavo pakol am mirusio 
žvėries kūno užaugo Jo* *11* keliolikos sieks
niu stono. Mokslinusiai iss to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi isz žemesniu 
In augsrtesnes veisles, U pagal storuma it 
senumą žemes sluogtniu, kuriuose tu su t va
riniu knnus randa, gali be speirt*lmo <pre«s- 
ii, kaip seniai Ir žmogus am musu Žemes at 
slrudo. Knyga turi 873 puslapiu irambau* 
druro, am g’rai.os popieros ir apie ISO pa
veikslu invslrta senu gadynių istaykmiu *u- 
tverimu. Preke............................  *1.00

Rusteikai puratz* Rubakln's. Verte Drugy*. 
Įsileido T M. Dr-te. Szi kuygsl*. Ubai su
prantamoj Kalboj, aprašau visa* vaudsui 
permaina* ir veikme*; kaip |l* perslkstoiU 
In garu, kyla ia virstu ir tanai tvaria deb*- 
*1«*. debesiai, padange.* atvssf. krienas! 
!n vandens lassellus ar sniego lustelius Ir 
vėl krinta aat žvmes. iss kurios buvo pakilu. 
Cite nukritę didelius darbu* veikia snie
gas k'.rtei. uždengia Otelus kaimu* ir laid<e 
Ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tir.dam* nuo įaules keiosiasi m vasdeei ir

b kavojssi po žeme, kur vai vsikla tų pjsU 
darbų kaip ir ant vlrsaau* žeme*..........lOc

Žmogus Nepiiusskl*. Verta te* ssvedlszko Ne
ri* Graži apytaksle: kaip turtingo praksto 
tunui apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitu*. *u turtiagem* ap- 
•Ivadusiuz. Bilta apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina U mokina ž.-no 
giszko* det/bes...... . ........................

Alytlzni.
Vzliiau* galas Ponėko Piloto, kur* buvo te

lžia X iesspatie* Jėzau*......................... Sc
kauna Vili*, naujauai* ir gražiauaia pasaka, 

kana skaitytąja* atsidžiaugt negale* . ...TSc

saku vienoj* knygelėje................................. Ido
kF‘-> Joną Tvardauck* g»r*u burtlny * 

ir jo darbus sykiu su •praszymti* apie bu r 
tu*. . . . ...

<>iewaiti*. apysaaa ssio* gaoynes. Yra tai 
gražiauaia p>« .ca, kurios lietuviai dar 
negird-Jo. o •

Juonn* jteszkotojai. apysaka H. Seuklevi- 
csiaus................................ ......................

»u puikus aprassymoi apie nedorybe žydu ir 
pikta augi nitu* velku..................

Jvvenimaa Stepo Kau.luošio, pasako*

Kaukazo Belaisvis. L Tolstojaus apysakėlė. |U>- 
Kunigas, puikus apra,žymas ta* gyvenimo 

l.eiuariu.....................................................
Kn A Bubua Protaiszki Rasstai Szioje kny

goje telpa 13 gražiu pasakų, usrasiyta 
kn. Burbos, buvuzio kleboną ftetuvūs- 
koa parapijos Plymoutb, Pa., kurios tai 
yra sziUtaios: "Tirmisskiu Andrius", 

■ Szvieaule’’,' Drąsybe ir įsiminti* žmo
gaus". "Apibarta awls". "Tėvu pask* 
tintai Sodžiai". "Naujai*ūkis tas pri
virtos". "Sesuo". • VŽ ievyne* meile 
"Burtininkas įsi Cueugvano Austrijos' 
"Sodžiaus elgeta "Wė)nio iszpažlntls' 
-Sniertl* ant nosies'*........I..............

Keksztu Simą uki**ka apysaka. 8*1 yr 
ue tik grasi pasaka bet ir gera* pamok 
■urna* prie uklniukystes ................ . •Mte

nta
ikc

Paveikslas naujo Popiežiaus P1USZ0 X
miera 18x24 coliu.

Yra labai gražus pa
veikslą?, ant kurio ma
tosi naujas popiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti, 
vidutiniai raudoni, o 
abruzo dugnas tamsiai 
žalias.] Nea|>sakytai 
gražus paveikslas.

PREKE 50 centų.
Gaunami** ..Lietuvos” 
redakcijoj. Adresas:

i. OLdEVSKIS
924 33rd Ntr*.

Chicago* III

MAR.IA DOVVIATT

LIETUVIU DAKTARAS
723 W. 18th Street, 

hįuo »?•>• iki lOtos ryio. 
nuo ?-u>* iki» aal. vakare.

I Nedelioma tiktai auo s-to* iki liktai ryto.

Teleiuutui: Morgan 1882. 
Telefonvot galima tas kiekvienos 

aptiekoe.

daejo iki paukMCziu>*- rtu te paties žmogau*. 
8u paveikite!*...............................................-AOc.

Dvyniai Vagiu. Pansaze kua. Itembskte. Is* 
leido Susiv.Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriau* paveik ,lu te payeiksleliu Loakoo- 
no grupos. Knyg-te patiekia reikalui pakėli
mo moteriukės. Ji nurodo priežastis dėtai 
kurių moteriuke tapo žemesne už vyTiaiki u 
paduoda rodykles ant jos pakėlimo..tjftc

JJeogra.'tja arba žemes apraszymas. Pagal Gei- 
k»e. Naikovski ir kitu*, sutaisė Siernas. Yra 
•ai naudinrtau«ta isz rišu (ulygsziol teze Ju
siu lletuvtszku knyga. A teiktai te supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos ps v f data, 
diduma Ir platuma. Jo* kalaus, ju vardas, 
sugilti, valka*us metanezius i** save* ugnį 
ai kokiu žeme sluogvuiu susideda, kur ir

Istorija gražio* M*gel»ao* 
istorija su pty m u Mokytoju 
Ltetuvis- ^n* Pasako*. *. •! ,

tologijni Surinkta Drv-I Hasanavtesia*»

.Agaeas ir raganiui; Apie beirai, Laima ir 
Laumei; Apie Dali. ApieGiltine ApteSsal-

žalosiu* ir (auiku*; Aui* wilktekiu» »rb* 
arilkaloka*. Yra tel Juokia<iauuo« paaa 
ko* irirdetuaauo »»oia*«l* laiku ia kur** d»r 
ir tiiadten daueybu hutavlu Ūki buk tai «te 
bu*a» teisybe............................................ M.loc

tavski*.
Mede Jo pasakojimas 8si kaygeta yra asudinga i 

kiekvienam aat perskaitymo, ne* estą a p- ' 
ras* 1 atsilikimu* virau Med*Jo su arišoklai* |

trimis abroieltau 10c

kijuooe gyvūnai gyve>u* ir tt. Žeme • pra
tekta dali m u. issskaityto* viso* vieszpaiy*- 
vee, karalyste*, kuuigaiktetyste*. respu>»<. 
ko* ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyv-ato- 
)•: koki ju'tikėjimai, kalbos, paprucusi. už
siėmimai. pramone*, uždirbtai ir tiesos, ko
ki m lestai, su kiek gyventoju; fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: *zalc/iai »r kars* . 
e'iai. Itecu* ar giedro*; kxr koks ilgia d testą

kiu krikasc-zioa, tie*-. .................................
Mythai Pasako* ir Legendos Žemale*!*, «u-

visokiu* stebuklus ir prajovus spie dar
bas guru ir piktu dievu, apie Laumes. 
Laimes. Raganius. Vilkstokus ir lt , ia 
kuriuos senove* lietuviai tikėjo ir ssta-

480 puslapiu, ant gero* standžios popieros

Tūkstančiai žmonių jau išsigydč su plačiai žinomu 
Elektros Diržu, nuo reumatizmo, viduriu užkietčji- 
mo, bčgunkos, vidurių silpnumo, nuo ligų: plaučių, 
žarnų, inkstų, kraujo, gyslų, kosulio, karščiavimo, 
drugio, nerviškumo, silpnumo, žodžiu sakant, nčra li
gos, kurioje šis diržas nebūtų pagelbėjęs.

Sveikus jis sergsti nuo ligų. Kas geidžia pasinau
doti iš jo gerumo, turi iškirpt šį apgarsnimą iš laikraš
čio, paduodant savo aiškų adresą ir prisiųsti ant šito
kio adreso:

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

Kožnas gaus Šį diržą, su paaiškinimu kaip jį vartoti, tik rei
kalaudamas diržo tur pilnai aprašyti savo ligą. Si proga yra duota 
tik ant trumpo laiko. Todėl naudokitės. Rašykite tuojaus reika
laudami ELEKTROS DIR2O.

N’o 1. Maža* Ankao A’u-rlu*. praatel* d ra
teli apdarai*, aukalatal* kra*ztel*,be ap 

kalimo................■.................................

No 43. Mažas Akto Altoriui. pra*tal*,dru- 
tais apdarais, auksintais kresnais, ap
kaustytom* briaunom* pasidsbruotcmta 
ble te lemta «u ...........7ftc

sasi ant auuaro* ir svouo Preke B'J fto 
istorija Chicago* Lietuviu, ju parapijų trkn.

Kraueziuno prov* *u laikraazeziu "Lietuva" 
buvusi balandžio menesyje,18Mhn. 586 puslapiu 
didelo formato, aiszkau* d r ūko. Fotagrafljo* 
yra abieju pustu advokatu, kn. Kraacziuno, 
• Lietuvos" isztetetojo. redaktoriau* ir paveik
slai Chicago* S.Jurgio liecaviszko* beioyežios 
Popieros apdarai*............ ..............................OO

Audimo kietai* apdarais, auksintai*
Ltuiala.......................................................$52 ->O

Istorija Husrtenysu W»tetiju Szlaųrlnez Araen- 
koa Apraszo kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyvreao. koki 
žmones pirmiausi'.* isz Europos pradėjo įva
žiuoti in Amerika, kokios kares buvro. ui ka 
karewo ir kokiuos" nartuose; kiek prezidentu 
buvro. koki ir kiek kurt* gero padaro šilai 
žemei. O ant pat galo talp nssi Konstitucija 
Suvienytu SValatiju. kuri yra relkalingiaassu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmjgul 
•įsoje Amerikos žemeje >,j v*nai*eziam idant 
• aprastu koke* jis ežia tiesa* tari, kas >m 
yra vale daryti, kas ne waie Turi puslapiu 
364. Preke...................................... 61 <M»

D-utuose, grsėtubse apdaruose........... 8! 3ft
I*z kur atsirado musu namin ai gyvuliai ir au

ginami augmenys? Pagal Luakevieziu. sutaisė 
S*em*s. Chicago Iii. 1**! m. Punspiu 73. 
Bu pa reik sieteli ............................. VOc
Csip gyvena Augmenys? Yra tat mokliiaa-

ilsi i aha: a'syuoa pasakaite*
Pliek mine. m:*z*v« < lsx leaklszk

i-z aieitlkiniu mltyssku klioeiijriuj* ...Mk 
Pajuuinkime *>r*i žem{. Labui graži uuaaka 20 
Paaugu arkliai ir Meodeli. biuzaiwu Dwi

zražvo* pa-akeje* |ftr
P'.unksDo- abrozelmi. Szesiio* u., u jo*, labui 

uraiėja pa, a t’ ».................................. 20.
Pajuata Liid-tkca dūkte arba Lietuva XIV

szi m mėtyta, labai graži panika..,.......... 75

C.uuiotM> m* t*utiwkixm ir Imi- 
■ vatinėms 1>WiųQ*<em* jmtlirba:-

iru. Prske....................................   Mo
Nedorybe Rymo Ciseonaus, Istorija te* laiko 

poaaeojimo N eroso . . . . «0
Negirdėta, daiktas ir geroė rfilo* muaffio^

Kepure* ir dėl M artimai k u

Totoriau* < Ta tarėsi

le....................................................................
Paveikslai Farsue Žemaite. Graži pasaka

-................... ..............
Pinigui (Imkite ant adreso:

z

AiTdNtCS

No. 3. Maža* Aukso Altorius, moroko 
(kuro* mlnk*z<ai* apdarais*, apvalei* 
kampai* auksinti krasztai. paraszais 

kkvittka tl.S5

No. 4. Maža* Aukso Altorius, franeuzisz- 
ko» gluodniot skur^le* apdarai* *pw* 
leis kampais, auksinta kwietka,kryžiu» ir 
kteMtei............................................*1.50

iVo S- Maža* Aukšto Altorius, apdėta bal
tais šio n taus kauleliais, su 3 medalike- 
Liai*. aksomo nugara, apkaustyta kriau
nos Sidabruotomis Metelėmis, su kabe.
• jjuUti krantai.................................. *1.50

-

lieka artiatuzkai in laiką.
Norėdamos guodotinoa Dr tęs, 

arba guodotini kunigai, kad J ūmi 
darbas butą prideraneziai atlikus ir tuoot suazclpti *awo tautetr, paveskite ji tikrai 
lietuvaitiai,

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

572 Blue lalanti Atentie.

«* ’us.ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimąsi 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didiiausiu 
Ir tobuliausiu. Su30 paveikslėliu.. 129 pusla
piai ...............    35c

^asuolija persekioja Lietuva. Pagal L op- 
l re-dun ruree en Litbuanie (uptesze kun. V. 
Itetnbskit................................. ’.....................lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Plėšria y, Dro 
L vVeblam. Is* auglbžko tezgulde kun V. 

■■--mbekta............................................   15c
Krizių Skrrdyne Apraszo ana balau atsitikima 

kada 1*3 m, maskoliai užpuolė ant baku y- 
ežios Kražių, tnusze.szaude ir pjo-

wen- >nis. tezgriowe altorius ir ui-
A užklaustai apraszo 
....................................Iftc 
nu* su ooterins kute
na............................ Iftc

p**Ct*

yra *1 
in klt 
to* ir

piua.

ir įur

Egipi 
sėliu.

pagal 
leista

27557

i ir kitu* svietus, jubu.yir 
zoka* yrA žeme, i*z ko Ji *u- 
uko*i ir kaip >uk**i: kas 
iišdes. menu lis; kaip toli yra 
te*; ka* yra plian o*, kone- 
i matomos ivaiaedes. 8u 30 
abrozeliu. tujinti 225 pusta 
menat! ne k n vga, i*s k u rio* 
*11 apsinwie*ti............ Tn<-
*• apdaruose......... 81.00
sakas Sapnlnykas, surinkta* 
,ogel twetiiuteuti*zku sapnl- 
yte* pagal tikra Permskai 
linyka.—*ull0 aisskiu abro- 
izymu plane'u ir DMlapcziu 
žmune* vartojo inspejimui 
įsei iszguklo visokiu* 
........................................ 5Oc

Orte 
i nuo 1228 iki 1430rc. Parasze 
* istoriku* Žemkalnis. I»z- 
Myletoju Draugyste*”.—Yra 
Lietuvos su Lenkija lusivie-

raszyl olitlka kaip jie pasielgė *u
,ietu ik*x>:ziai*: Keistucziu. Vy-
autu b kitais Isz ežio* knygele* skaityto- 

p* Binkiai supras, ar lenku prletelyste yra 
mum* naudinga sr bledlnga.................... lft<-

Cdetuviu pratęstai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
Iki jie pateko pavaldžia •yjrsu. Parasze Lie
tuvos Mylėtojau. Kn.ga turi Z23 puslapiu* 
ir 4 didele* mapa*. parodauczta* vieta*, kur 
renoveje gyveno lietuviu pratęstai Ap-aszo 
Hetuviu padėjimą dar 800 metu prieaz Kna- 
Au* gimimų......................................... ftOc

vlindangte Lietuvos Karalių*, istorlazka* pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenktezksi pa
raižo Julius Slovacki, lietuvlszkai verte 
Vincas Kapsas (Dre* Kut.rks). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojam*, iilic 

Olitypa, apysaka Isz laiko terp«a*ri*zko* kare* 
Indljonu Amerikos...............................Uftc

Huiki istorija ape Kantria Alana.kuri per 23 me
ti* waik izcziodama po >wiete. daugybe 
Jedu b wargu kantrei Isakantsjo...2Oc

Pamokslai Ivzmintte* ir Teisybes IszguldinsU
Galwoczlu visu amžių. C zis y tepa t Upę 128 
graiiu.juokitigu ir iazmintlngu pasakaieziu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki- 
naneziu skaitiniu tegu) nusijzerka sziųknln- 
gele. o gardžiai pasijuc.z*. smonese ture* kų 
papasakoti ir ant kiekvrl'ne užklausimo mo 
fce« duoti tatmintlng* ateakym*............ft<»c

Rankvedi* gromatų raižymui. Pamokinanti 
knygelė kaip raižyti gromate* visokiuose rei
kaluose į visokių luomų žmonįs: į gimines, 
draugus, prekėjus, ponus, kunigus, urėdnin- 
kus. Ir l patį carų. Teipgi meilingi lafizksi 
launikaicziiĮ į merginas ir merginų i jauni- 
Kaicziu* reikale susipažinimo ir spsive- 

_ *lauą ............... .. .. -tOe
Spėka Ir Medega. principai prigimtinio *uro- 

uymo visatos ataugę su morellszku moks
lu ant anų paremtu. Visiem* suprastinai para
ižė prof. Dre* L. Buechner. pagal XIX voktez- 

“ mažai* prideczkais isz aenesnių 
laidų lletuvteikai pergulde Dras J. Szliupaš; 
Su paveikslu ir biografija raszaltau*. Yra tai 
mokslo (TVildeDuotis gamtos dalykui, kuriuos 
žmonės vadins Dievo surėdvmu.... 81. ft<>

Gražiuose, drūtuose apdaruose |U.0O 
Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai Ir 

suprantamai apraszo *i*aa 5 dali* awieto. Su 
74 paweik4eltai*: mapu. žmonių, gyvro >u ir 
medžiu. Tinkamiiuse geografija in pradine 

m-.k»laine tfftc
Tikyba ar mokslas? Tyriuejimet tlkejimiszkl 

mok įlinki Ir draug’ijlsik.l ^.iti»zkl. Antra 
laida su priedu. 211 puslapiu..................OO<-

CHAS KIBART,
Bo.\ 46, Northport, Wash.

Pirmos Kliasos Šaitanas*
Atidarytas 25 kovo lietuviszkas saliu

tas su geriausioms intaisoms ir visokiais 
gerymais. Alus szvieies, dektine ciy- ; 
stu grudu. ir cigarai isz geriausiu dirb
tuvių, teipgi nakvine visada pas mane 
galima gauti.

Ant 17 Almeno 
RailroadLaikrodells 

Patentuota* rsgultato- 
rius,ausuke užsukama* 
ir užstatoma*, zyrisika* 
ar motertszkaa. 18 kare 
to avKatr rnamTas, 
įvejate hunting Inkil
ai*, gražiai Iszmargfa- 
sts. Gerai talka laiko. 

■ patipgal tinka geležiu 
gelto darbininkam* ku
rie reikalauja gero laik 
rudelio. Gvareatuota*

Chieago, 111

' dienu mes siu ošime azi 
laikrodėli kiekvienam kur* mum* prtsiun* savo 
adresu už $S 75 C O D l’<> aptiureligtul. jei 
patink* užmokėk ezpresui 46.75 ir kantus atve
žimo ir paimk laikrodėli, jei netinka neimk ir 
nemokėk ne cento. Savo (storuose u* toki pat 
laikrodėli mokėsi *35 14K auksu pleltytas len
ciūge 'S dykai su kiekviena laikrodėliu.

Ezcelsior Wactch Honse, 
<MWI Leeis Bldg., J Chicago III.

O kas ežia?
Ar nori knygos, kokios dar lietuviai- 

koje kalboje nebuvo. lsx kurios ne vie
nas gali pasinaudoti: 1) Maižiesiiaus 
mokslas, kurs pernokia daryt visokius 
stebuklus. 2) Knygele pamokinanti kaip 
kaiyruoti isz pinigu ir daryti kitas viso
kias sztukas ant kortu, kaip iszdet kor 
tas ir inspet sau ar kitam laime ar ne
laime. Abidvi knygos kasztuoja •1.00. 
Adresuoki!:

Anna Intas.
P. O. Box 1228, Waterbury, Cono.

Dr. E. F, Napieralski
Specijalistas Privatiszko Liga.

Valandos:
Iki 10 ryto, nuo 3 iki 5 po pietų ir po 7 

vakare.
Ottisas ir gyvenimą*:

723 West 17th Street, kerte Paulina st.
prieszais szv. Vaitiekaus bažnyczia.

Telefoną* Canal 1157.
Telefoną gausi dykai visose aptiekose.

Musu darbas yra*muiu*geriauiiai apgar
sinimas.

2 Kriaucziai 2
Palionis ir Zaeharewicz:e,

855 33rd st., Chicago, Iii.
Messiuvatn visokius drabužius, pig ai 

Ir vis naujos naudo*. Prašiom atsilan
kyk Ir persitikrinę duokit mums pra 
džia o mes jus užganėdinsi m Mum dar
bas yra musu geriausias apgarsinimas.

CHICAGO, ILl

Seniausias Lietuviszkas

Padokavong ii Kanados.
P. Napoteon Trata n, 8 Faustui P. V., 

Uausiia ražo teip;
Deugrlj mrtų kentėjau nuo labai |kiraua 

rrumatiamo U laika* nuo laiko priversta* 
buvau guteti lovoje. Vartojau pamausiu* 
vaisiu*, bet joki man arpadarė palengvini. 
■K. V te na. ii mano draugų parodavijo 
man. Idant balinai krelpėiausl prie pono 
Collinso. Su dideliu neuoru vienok pakišu-

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

MYLIMIAUSI TAUTIECZIA11 Atidarykite nors kartą 
akis! 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.

Veston. Colo. u sausio JUM m
Guodotlnss Pone prof. OoUinsI

Karte bursa prasergete. jog prof Colllns 
a daugeli žmonių nuo Ilgu, daviausi tem 

ir spražiau savo liga, svaiguli ir dr 
liaunu. Ponas pasiuntė dėl manse vaistu*,
vartojau pagal ruda, o iteig* buvo tokia, ka------,
je 4 *auv*l£lu likau vUižkai sveika. Užtatai drą
sią! galiu pasakyti, jog prof Collin* Ugelbeio m* 
ne nuo artymo* mirties. Szloje valandoj, skaliau

silpnino mane; prie tam turėjau dkĮelį ir žepa- 
kenčtama skaudejima krutinę* dežimamu fene 
Szitaine tai liūdname padėjime atsUtofė-- 
na l*r<>fe*oriu. kadangi .kabiau. Jog s 
Jo speeialiikų vaistų jis gali ligydyii 
kurte nužudė vilti ftaigydymo Viena 
tersrtojau Tam teta vaistu te atgrirb 
sveiksta. tta tikra guodooe ataSdare*

J. Briaguel,
Sąnarys Amerikoniiko Legijouo garbės

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 t>uti iszgydytais?
Jeigu jums kiti gydytojai ar daktarai atsake, ir jeigu nužudėte vilti, sirgdami užsisenejusiomis, 

vidurinėmis ar išlaukinėmis ligomis, rašykite tuojaus arba patys ateikite pas PROF. Dr. COLLINS'A, 
o apturėsite suglebta 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 gyviejie jo pacientai.

VYRAI, MOTERYS, VAIKINAI ir MERGINOS, kurie sergate vidurine, atvira arba slepiama 
liga, veltai jieŠkosite kur kitur pageltos, 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, geriaus gi dėl jus 

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

Kas negali pribūti ypatiškai, tegul rašo po šituo adresu:

Profesor Dr. E. C. Collins, 
140 West 34th Sreet, New York.

Juka'i Kiood fccmcdi

P. K. BRUCHAS

ba;~ Kapa*. Araata*. HalmaU- 
ku». Alba*. Stula* frvisu* Ui

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

Dykai! Dykai!
u» kiek-viena* Duktariikų knygutę apie

L—VA, P. 0. Boi 268.
MAD1S0N SQ. N. Y.

..... i i«ku ucgjuime siu 3yj
Ligoti pacientai paprastai priimami yra nuo 10 vai. ryto iki 5 vai vakare. Seredoje ir Pehr 

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

T

5 <«• r inkstteus.

Ndo Korn-spaodak aat koji tik 10c.
Gvaran'avojem* iszgydyma.

Daniu gėlimo Ir Skorbato, Papucska* angidlt.

pLkasioa gaivos, Pteiskana. isznaikina Teipgi 
tarime vaiste dėl isznaikinimo plauks, kad 
barzda nereiktu skųst, arba moterį, tari aal 
apgimimo ilgus gyvaptaakius, we* esame SPE- 
CIJALISTAIS

J. M. B. Chem, Co.
bxlO8Sta W. B klya-N«w York.

Dziegoriu Sztoras,
Asz nupirkau vist tavora ir kataliogus su- 

bankrutijusio* flrm>>« VVestern Supply Co.. ku
ri vien pardavinėjo savo ta voru* .-. whole sale.” 
Ant pareikalavimo, asz prisiunsiu katalioga ir 
visus te voru*, koki ūme katalioge yra ir leisiu 
už ta paezia preke kaip ano* limo* ,.whole«ale 
buvo ” Daugybe turiu Dtleroreliu Elgtn, 
tValiham ir kitu garsiu fabriku. Ritzyk tuo
jau*. u gausi katalioga

P. K. BRUCH
.172 Blue lalanti Av . Cliicago, Iii.

T. Podlaski,
08b Mil*aukee av., Chicago. III.

Pirmos k lianos SaLunas
Uilalkau m- 

rlauti* ariel- 
ka, vyną. H- 
kieno* irįki- 
tokiu* gėri
mu*, žialta ba- 
varska alų, 
kvėpė nei i u * 
lieluvitzkuaci- 
Kurie turi ko-

A 
R 
M 
0
N

! I 
Ne C

Silpni Vyrai.
tems daktaritkos pagel- 
daktaro receptą dykai, 
itjus gydymo sampeltus.

D-ras A. F. Batier

Ofisas ir gyvenimą*

Telefonai

Europoj it Amert 
ko). gyvio visokia* 
liga* abieju Ivčpi

Ruimai g.9 ir 10 
Power Houae.

Cbicago,

Valandos:
M iki 11 ryto.

Monroe >65.

III.

TYPEWRITERIS UŽ $15.00.
Šita driikuojatna rasimą 

yra naujausio išradimo*u 
geriausiais pritaisymata; 
su ja galima drukuot i teip 
gyraj. kaip Ir ui ųitv.OO. 
Norintis lirų k ootl tu iita 
niallua nereikalauja nė 
jokio mokslo, gali su ja 
drukuoli ir mažas vaikas.

.. . . K tek*ienas pirkęs iita ma
tina bus užganėdintas Ir džiaugsis su Ja. Reika
laudamas musu didelio kataitego. turi prislunstl 
už 3c marke o tuojau* jy gan.t Reikalaudama* 
masinos, paduok savo aišku adrese |r pinigus vi- 

**. T1,*,u* ^tals prlsiunsti. o jeigu nenori vi
su pinigu i» v iria ils prislunstl. lai nors puse, o ki
tu* užmokė*! tada, kaip msilna gausi. Adresuok:

The Satisfaction Sopply Co.
N. E. cor. Halsted & 32nd «t, CHICAGO, ILL.

AR SERGI?

garus ir gardu užkandi.
k i aa pro va f už sužeidimą fabrikuose ar 
kitur, pas mane visada gaus rodą dykai. 
Pribuvę i si kitu m'eslu gaus pas mane 
puikia nakvine ir gražu priėmimą. Ne- 
užmmzkit atsilankyti.

s

ARMONIKAS Ir LAIKROOtLIUS parduodam 
ui numažintą prekę, dėl Aito laikraUio e kai ty
lu jų. Buk atsargus pirkdamas laikrodėlį nuo 
svotimtauiiiį. Lietuviai pas savą!

Jeigu dar neturi mano kataliogo, tni 
raAyk ėendien prisiąsdamas savo adresą 
ir ui 2 et. markę, o męs prisiusime grą
žą lietuviška armoniką k a t a 11 o g f dy
kai. kuriame rasite visokią muzikališką 
instrumentą ir 1 a ik rodei i ą prekes

Adresuokite teip:

3108 So. Kalstai St,

Dr.O.C.Heine
DENTiSTAS

CHICAGO, ILL.

O
l’er C. O. I>. m«* iiOMiiineziani.
Klsuscnti rodos per grumstas adresuo

kite sziteip: duosime urna al.aakyma.
Dnt. J. M. Brundza Co.

Ne* York it Brooklyn, U. 8. A.

leląu turi sknudejl- 
is ir svaigimą gal-

8. Mnck,
212 Fir«t 8t., Eliinbeth, N. J

-------- n----—m-kraujo, laimeli 
imviteiu* paakina, užkletejuna viduriu, bjauriu* 
b baisius sapnu*, sunkuma kojose. Jeigu Lzeins 
•elda naktyje ar prie nusiszlaplnlmo. Jeigu negali 
■nĮrepti ar valgyti. Jeigu e** nuvargęs rytmetyj 
e»l.baugus, gėdingas, nusiminęs, jeigu lytl.zkii 
daly* yra nusilpnėjo tai musn Elkkthos Jvost* 
praąsalys visa* minėta* *ymptoms*. priduos mag- 

u’T* *r KTvybe žiram kunul. meile“tvirtuma 
i Ir linksmumą, sutvirtina nusilpnejualas wn*i;

P*d*«> žmogų kaip naujai gimu*i. 
Šilta Elektros Juosta nesziojasl ant grvuokunoir 
turi stebuklinga gydanciia galybe virsi minėtu kentėjimu. Ėiektnka dabar vartota garsiausi dak
tarai, nes ka elektriką padaro teito gyduoles ne- 
Inatengte. Prlsiusk už fc. marke o gausi knyga su 
paveikiai* Ir pilnu aprasiytnu kaip reikta i*»l- 
gydy tl be daktaro.

JOHN’S SUPPLY BOISE
*

rr'1

ri»

koše, 
todėl 
rr»‘ 
r*^x»p 
MM* I
rosn

dykai

936516

tas dėl vyrų, turinčių sugriautų 
urnų savo jaunų di-nų. Ktan.yk

I kentėjau lig* jaunittė* klasių: 
turvjau naktiniu* nut>ėginiu,. 

rriėkuiDO. kilpiiy pomieų.Mokp 
«tr drp*n*.jauėteu *uakenvl«. 
ų dalių ir tt. Mėginau gydyti* 
4 rodyje, bet geryn. *vel- 
nt galo buvau privrrste* kulisu 
»ti rodo* geresnio daktaro, kn- 
L RecrjJu* to garsaus daktaru, 
alau turiu ir tupi ten savo ran- 
ip tai runku buvo pasigydi ti. 
u Ir kitu* pagelbėti tokiorū li-

gnonu-tete drauge »u leiknlii 
i kaip gydyti*. Receptą* bu* p 
L k*>1 nagai jį k tetve ria* g> 
g>.luote- sutaisys. Paklausy 
ai)si kad * ištekai iėaigydyvi'

Kares Mapa'

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

Gyvenimas viriui Aptiekęs. 

CHICAGO, ILL.

I**kt i* vilkui už netikusias ir pavo
jinga iunsloiiiss. Ų.O.D. Ai nieko n»-
siunėlu C.O.D. neturiu nieko parduoti; Vania gi 
tavo užlaikysiu slaptoje. Jeigu mane atrasi netei
singu. turi tiesų Siame paėiame laikraėty je angar 
sinti mane apgaviku, t i mano klanata. ai paiira- 
žyaluiik St*- tada, kad* te-igvdysi. Daugiau nieko 
nereikalauju ir netgvteau kad man Mitiniam pini
gu* pirmiau pakol vistekai neifaigydysi. Raitk 
man alųdien. ne* gal Sis apgarsinimas kitu «yk 
jau nebus Siame laikraštyje.

Atmink kad tu gauni receptą ir viaus reikalin
gus patnukinitnti* dy kai ir nereikalauji nieko mo
kėti pakol vtetekai neteaigydai, tada užmokėsi 
man &oc. Adresuok:
C. Bentston. P.H.Boz 655, CHICAGO, ILL.

kur dabar yra kare Maskoltjo* su Japonija. 
Ant mapo* matyti Japonija. Korėja, Kini
ja Indija. Siberija Ir visa Maskollja. Mapa 
padirbta gražiai ir gerai su visokiom* par
autus ant abieju pusiu Nusipirkęs saite 
mapa matysi ant jo* visa kare* lauka ir 
kur dar kare gali l.zklltl. Mapo* miera 
2lxS8 nulius: >u pn.luntimu tiktai lifte. 
Pinigussfunskite paeztinems markėm* pa*

M J. DAMIJONAITIS.
3108 So. Halsted 81., CHICAGO, IlL.

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

Lietuviszka Banku.
(Uždėta 1888 mete.)

Siuncziam pinigus greitai ir saugiai in 
viaas dalia avieto. Parduodame Laiva
kortes ant greioziausiu laivu. Paeito 
Sta. No. 8.

EUROPOS Hetūjiszti L&itraszcziaL
„Varpoti” literatūros, mokslo ir poli

tikos mėnesinis IslkreAtls. Talpins savyj 
daug akyvą ir moksli&ką įtreipsoią, 
spKudinamss ant gralio* popieros, preke 
ant metą............................................$1.25

„Ūkininkas” užsiimantis reikalais 
ūkininką, ir paduodantis visokias žinias 
ii Lietuvos ir talpina gražias Istorijas, 
pasakas, ir tt. pteke ant metą........ .7oc.

Abudu virš minėti laikraščiai išeina 
formoje knygelių kožna mėnesį Tilžėje 
Prūsuose. Amerikiečiai norinti spsiste- 
luoti, kreipkitės prie mus agento. Adresas 

M. J. Darni jonai tia.
S1OS s. HalnteU nt., Chicaoo, 111.

J. A. BRAZIS,
525 Collinsville av.. E, 8t. Louis, III. 
LletuviszkaM Drapanu Srtoras.

Laikau ir*rlau*lo oaiklo (lutu* ir par
duodu piliau n*UK kiti. Taipgi marazkioiu 
cirvaryku ir t(. dideliam pasirinkime. Ap*te- 
IIuotu* (lutus padirbu dailiai ir dručkiai; darba 
irvarantooju *rba pinigu* augražlnu. Kalbu lie 
tuviazkal, lenkiukai ir Mtlltakal. Meldžiu 
guodolinu lietuviu ateiti ir pirkU pa* lietuvi.

F.PBradchulis
Attorney and Counselor at Law. 

Chamber of Commerce Bldg. Room 709 
8. E. Oorner LaSalle & Waahington sta 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 8642.

Wieninlelis lietuvrya advrokataa, baigęs 
mokslf Jurisprudencijoscaion Amerikoj 
Weda provvaa kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminaliasku wisuose suduota.
Res. 3112 8. H atsieti arti 31 mos.

Asz esu seniausia, specijalistas Chicago I n uola- 
tintam gydyme vyriszku Ir uzsenejusiu ligų.
Asz iszRvdati nuodugniai kraujo ui- 

nuodyjima. reumatizmą, uisenejusiaa 
paslaptingas ligas ir ligas paeinanezias 
nuo žagiino save ir iszdvkumo: gelvma 
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvos, 
skaudėjimu tx> krutinę, sąnariu, nugara 
ir strėnų; gėlimą ar nejtaprasta jylakimi 
_ 12L_ t,—e__ ___  
bejima kraujo, oainelinavusius paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple- 
mas ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerklėje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, indubusias akis, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo. negalėj ima miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skuros, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
□uolatai nuvargęs ir greitai pailstantis. 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu l.vtiszkos tla Į 
lys yra nusilpneje jog negali atsakaneze 
atlikti vyro prideryseziu ir neturi vai 
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu 
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, tai 
ateik ar raszyk pas mane o asz duosiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiszlapinimas lovoje bemiegant yra 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne- 
jieazko pagelbos tikėdami jog negalinu 
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 ju apsisaugoti ir iszsigydyti.
B- P U p ACC 175 S. Clark SL kerte 
Ui. D. IU. nu00 Monroe. Chicago, III.

Ofisas atidarytas kasdien nuo 9 iki 4. Panedelio,

szirtlies, uivtna ausvse ir gaivoje, dre

Kur geriausia užeiga
Jeigu skietia atkeliausi, pas Makszteli 

viską gauti: Alaus gero ir cigara, pernak
vot ir rodą gera. Broliai Lietuviai! 
Atminkite kad asz užlaikau puikiausi 
lietuviszka saliuna, todėl apsilankydami 
ant yisasvietines parodosSt.Louis teiksi
tės ir mane aplankyti, pas mane gausite 
puikios degtines, alaus ir cigaru net iss 
Peterburgo, neužmirš?, k i t adreso;

Petras Maketėlis.
500 Ohio avė., E. 8t Louis, III.

« Ra ulaf kurtu 
begi? Nugi pa.« 
Piatra,Srieki nes 
labai iszlroszkes. o 
pas ji ųralima atsi- 
vedyti, nes jis turi 
puiku ir sznlta ba- 
varska alų, gardžia 
ruska ocziszczena 
arielka, cigarus net

isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, ui jau 
ilgiau su lamisu kalbėti negaliu. Lik 
sveikaa turiu skubintia. Pne to jie turi 
puikia ule dėl veseliu ir milingu ir pa- 
klauao kiekvieno, o ypaca už Uumocziu 
susikalbėti angbszkai. Ateikite pas ma
ne, oasz jum paUrnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
ta kitu miestu galite gauti pas mace 
geriausia nakvyne.

Petras Sziakis,
3321 Aubtirn av., Chieago, IU.

(Tarpe 33-loe ui. ir 33-ioPl.)
Berodo*. Petnyczio* ir Subato* vakarai* nuo 6 ;30 Telephonas Root 21.
iki 8. Nedeliom nuo 10 iki L 1
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