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Metas XII

Politiszkos žinios.
Kare Maskolijos su Japo

nija
Maskolijai ir ant sausže

mio nesiseka, į japoniečių 
rankas patenka viens po ki
tam maskolių užimti miestai 
Mandžurijoj. Mašinose kri
to apie 5000 maskolišku ka
reivių, kuriuos japoniečiai 
palaidojo, kadangi maskoliai 
ant to laiko neturėjo, turėjo 
bėgti, palikę savo negyvuo
sius. Kiek sužeistų masko
liai paėmė nuo mūšio lauko, 
to nieks nežino, japoniečiai 
gi paėmė nuo mūšio lauko 
750 pašautų maskolių, o 20 
oficierų ir 300 kareivių neuž
gautų.

Maskoliški karės vedėjai 
užtikrina, kad jie žinojo, jog 
neatstovės prieš japoniečius 
ant upės Yalu, todėl paskuti
nį nepasisekimą negalima, 
girdi, laikyti už sumušimą 
maskolių. Pirma gi masko
liškos laivynės viršininkai, 
žinoma, po sumušimui laivy
nės, teiposgi kalbėjo, jog ži
nojo, kad ant jūrių japonie
čiai sumuš, tik ant sausžemio 
busią kitaip. Gal būt, kad 
maskoliški admirolai ir jene- 
rolai žinojo, jog neatstovės 
prieš japoniečius. Jeigu vie- 
nog apie tai žinojo, tai kam 
gi stojo į mušius? Sumanus 
vadovai vengia susitikimų 
ten. kur žino, kad bus sumuš
tais, toki nestumia
kareiviu ant pražūties, karė
se žmonis reikia čėdyti, o ne 
naikinti be reikalo. Jenero 
las Kuropatkin bandė kaltin
ti jenerolą Zasuličą, buk jam 
prisakyta buvo nesipriešinti 
perėjimui per upę Yalu japo- 
niečių ir buk vien nelaimė 
atsitiko per nepaklusnumą 
šito jenerolo. Iš tikro vie
nog, rodosi, kad savo paties 
nesumanumą Kuropatkin 
stengiasi sukrauti ant žeme
snio savo sandraugo. Ma- 
skolijoj juk tai paprastas at
sitikimas, kad užimanti že
mesnes vietas turi priimti 
kaltes augštesniųjų, ypač 
jeigu reikia gelbėti valdžių 
garbę. Jeigu jenerolas Ku- 
roi>atkin pirma žinojo, kad 
negalės atstovėti, tai kam 
rengė ant upės Yalu tvirty - 
nes, kam ant nereikalingo 
daigto mėtė pinigus, kam už 
apkasų laikė kareivius? Juk 
pirma jis čia pats buvo ir ap
žiurėjo gerai audruti ntas ap
kasais kariumenės pozicijas. 
Jeigu žinojo, kad japoniečiai 
sumuš,' tai kam pats su 20000 
kareivių skubinosi prieš ja- 
poniečius, tik vėliau, persiti
krinęs, kad negalės atstovėti, 
pradėjo trauktiesi atgal. Ma
tyt, kad maskoliai tikėjosi 
sulaikyti japoniečius, neper- 
leisti jų į kitą upės pusę, bet 
nežinojo, kiek japoniečių čia 
sutraukė. Japoniečiai mat 
mokėjo paslėpti savo mierius, 
mokėjo slapta sutraukti dau
giau negu maskoliai tikėjo 
kareivių, o maskoliški jenero- 
lai, ar nemokėjo, ar nesirūpi
no apie tai dasižinoti ir už 
nužudymą be reikalo teip 
daug kareivių tik jenerolus 
reikia kaltinti.

Jenerolas Kuropatkin pra
nešė i Peterburgą, jog masko
liai pasitraukė iš miesto 
Foenghwangtshoen ir jį užė
mė japoniečiai. Kuropatkin 
sako, jog jis liepė kareiviams 
pasitraukti iš miesto be mū
šio, bet iš privatiškų ir japo
niškų žinių išpuola, kad po 
tuom miestu buvo gana smar
kus mušis, kuriame, kol pasi
traukė, maskoliai nužudė apie 
8000 kareivių užmuštų, pa
šautų ir paimtų į nelaisvę.

Pirma jau japoniečiai išvijo 
maskolius iš miestų Erhtai- 
tsu, Santaisu ir kitų, atėmė 
su tokiu triukšmu maskolių 
uždėtą miestą Dainy. Pasi
traukdami iš Foenghwangh- 
shoen maskoliai su dinami
tu išmetė į padanges karei
višką magaziną, bet jame dar 
japoniečiai rado daug liepa- 
gadytų vaistų ir lazarietinių 
daigtų, kurių, bėgdami, ma
skoliai nespėjo išnaikinti. Ma 
skoliai pasitraukė į Haits- 
choetlg, 32 myli nuo New 
Chwaugo. Abejotina, ar 
bandys ginti New Chwangą: 
jie iš čia siunčia kanuoles ir 
amuniciją į Mugdeną, kad ne 
pa tektų į japoniečių rankas. 
Ir štabas maskoliškos kariu- 
meuės persikėlė į Mugdeną. 
Dabar todėl didesnio mūšio 
reikia laukti po Mugdenu, o 
jeigu ir čia maskoliams nepa
sisektų, jie pasirengę išsi
traukti į Charbiną, jau netoli 
Siberijos rubežių. Pats ma
skoliai mat nelabai tiki užsi
laikyti Mandžurijoj.

Kita japoniškos kariumenės 
dalis, kaip sako apie 60000 
kareivių, likosi išsodyta ant 
pijssalio Liao Tong, prie 
Futshan. vos 60 angliškų my
lių nuo Porto Arthuro ir per
kirto jo visus susinešimus: 
nuo jūrių daboja laivyne po 
vadovyste japoniško admirolo 
Togo, o nuo sausžemio mie
stas apstotas dabar išsodytos 
žemės kariumenės. Kada 
maskoliai suprato, kad japo
niečių negali sulaikyti nuo 
apstojimo iš visų pusių Porto 
Arthuro, garsus caro vieti
ninkas admirolas Aleksiejev 
ir didysis kunigaikštis Boris 
pasiskubino išbėgti iš čia ir 
atkako į Mugdeną. Sako, 
buk didesnę dalį kariumenės 
ir didelių kanuolių, teiposgi 
kasą ir dokumentus išgabeno 
iš Porto Arthuro į Mugdeną. 
ir į Charbiną. Mat kur grę- 
šia pavojus, ten nenori pasi
likti nė caro giminės, nė jo 
iki šiol visogalingi vietinin
kai. Jeigu pamatys, kad 
Port Arthur gali patekti į ja
poniečių rankas, maskoliai 
nusprendė pats išnaikinti vi
sus porte stovinčius kariškus 
laivus, kaip jie padarė ir lai
ke Sebastopolinės karės. Iš
ėjimas iš porto japoniečių 
beveik likosi užtvenktas, da
bar iš porto gali dar išplauk
ti maži laivai, didesniems 
jau išplaukimo kelias už
tvenktas. Kadangi vienog 
portą tą daboja japoniška 
laivyne, tai ir mažesniejie 
laivai nedrįs išplaukti. Ma 
skoliai negal jau sunaudoti 
nė čia sugabentų povandeni
nių laivų, kadangi iš porto 
jie negalės išeiti, o pergaben
ti geležinkeliu kitur teiposgi 
negalima, kadangi Port Ar
thur jau ir nuo sausžemio ap
stotas.

Caro paskirtas, vietoj už
mušto Makarovo, viršininku 
maskoliškos laivynės Porte 
Arthuro, admirolas Skridlov 
jau negali savo vietos užimti, 
kadangi negali ant paskirtos 
vietos atkakti. Jis todėl ke
liauja į Vladivostoką, kur 
maskoliška laivyne daug silp
nesnė ir ne daug galės nu
veikti.

Dabar maskoliai nežino,, 
kiek yra japoniečių aplink 
Portą Arthuro, bet ir japo
niečiai nežino, kiek yra toj 
tvirtynėj maskoliškų karei
vių. Vieni skaitlių masko
lių Porte Arthuro paduoda 
ant 40000, kiti gi tik ant 
4000.

, Rodosi, kad maskoliai, sy
kį gerai pamokyti, apleis be 
mūšio ir New Chwangą. Ma
skoliški kareiviai, regimentas

po regiraentui traukia šalin 
iš šitos tvirtynės. Maskoliai 
ardo t virty nę, kad iš jos ja
poniečiai negalėtų naudotis- 
si. Kanuoles krauja į gele
žinkelių trukius. Porte sto- 

<vi maskoliškas kanuolinis lai
vas ,,Sivuč”. Jį maskoliai, 
prisiartinus japoniečiams, be 
abejonės i>ats paskandys, ka
dangi jis ant jūrių išeiti ne
gal.

Išlipo gana skaitlinga ja
poniečių dalis šiaurinėj Ko
rėjos dalyj, netoli Siberijos 
rubežių. Apie mierius jos 
maskoliai nieko nežino: ar ji 
trauks ant Vladivostoko, ar 
ant Charbino. Dabar įsiver
žę į Mandžuriją japoniečiai, 
su dideliu atsargumu traukia 
pryšakin ir stumia vis tolyn 
maskolius. Maskoliai sako, 
kad jie tik pintos mėnesyj 
turės pekaktinai kareivių ir 
nuo to laiko pradės vyti ja
poniečius atgal. Kas išpuls 
pamatysime. Nejiasisekimai 
sukelia gyventojus prieš ran
dą. Susimušimai žmonių su 
policija ir kariumene buvo 
jau Finlandijoj, Mažrusijoj, 
ant Kaukazo ir Varšavoj. 
Paskutinėj vietoj už tą susi
kirtimą. likosi atstatytas nuo 
vietos Varšavos policijos vir- 
žininkas Lichačev. Juo dau
giau bus nepasisekimų ant 
karės lauko, juo daugiau bus 
neprilankių randui demon
stracijų pačioj Maskolijoj, su 
kuom raudas turės rokuotieji 
ir tas atsiliepti turės ir ant 
karės bėgio.

Laikyti Chinus nuo prisi
dėjimo prie Japonijos turėjo 
net ambasadoriai Anglijos, 
Vokietijoj ir Prancūzijos. 
Chinų randas žadėjo nesikiš
ti į karę, bet be rando noro 
neužkenčianti maskolių chi- 
niški jenerolai, po kurių va
dovyste netoli Mandžurijos 
mbežių stovi apie 70000 ge
riausių kareivių, gali susidė
ti su japoniečiais.

Nors pradžioj karės Masko- 
lija gyrėsi, kad turi pinigų 
ant vedimo karės per trįs me
tus, dabar vienog pasirodo, 
kad tas pasigyrimas buvo 
melagingas. Pinigų jau da
bar pritruko ir stengiasi 
Prancūzijoj pasiskolinti net 
1| milijardo frankų. Japo
nija skolina pas Amerikos 
bankierius 50 milijonų dolia- 
rių. Jeigu karė užsitrauks 
ilgiau, reiks vėl skolinti sve
tur pinigus, o ypač Maskoli- 
jai, turinčiai vien Prancūzi
joj 8 milijardus frankų skolų 
jau svetur duoti nieks neno
ri. Gauti pinigus juo toliau, 
juo sunkiau bus abiem karę 
vedantiems kraštams.

Azija.
Holandijai sunkiai eina 

ant salos Sumatros: neįsten
gia suvaldyti prieš jos val
džią pasikėlusį Atčino sulta- 
ną. Rods mūšiuose turinti 
geresnius ginklus holandie- 
čiai sumuša atčiniečius, bet 
to neužtenka; ant visiško su
valdymo pasikėlusio sultano 
Holandija savo valdybose ne 
turi pakaktinai kareivių ir 
per tai karė traukiasi čia pa
prastai per metų eiles. Pra
džioj gegužio holandiečiai vėl 
turėjo smarkų susirėmimą su 
didesnėms atčiniečių pajie- 
goms. Mūšyje jie nužudė 
190 kareivių, o holandiečiai 
turėjo teiposgi su viršum 50 
užmuštų ir pašautų.

Nepaisant ant kelių gana 
sunkių nepasisekimų, tibeto- 
nai nesiliauja besipriešinę 
traukiantiems į Lhassą angli- 
jonams. Netoli Kara terp- 
kalnės 1500 tibetonų vėl 
bandė užstoti kelią anglijo
nams. Užgimė smarkus mu

šis, kuriame tibetonai nužu
dė apie 200 žmonių, o anglį- 
jonai 25 užmuštus ir pašautus 
taigi visgi jau daugiau, suly
ginant, negu pirmutiniame 
susirėmime. Mat tibetonai 
turi netikusius, senus, dar su 
knatu ir pintims padegamus 
karabinus. Į mūšį traukia 
jie suspaustom* krūvoms, per 
tai anglijonams beveik nega
lima nepataikyti: Jie sau
ja kaip į sieną žmonių. Dėl 
net i k ūmo ginklų ir užpuoli
mo suspaustoms krūvoms, ti
betonai teip daug žudo žmo
nių; nors mušasi drąsiai, l>e 
baimės, bet negali anglijonų 
}>ergalėti, negali jų traukimo 
sustabdyti.

Maskoliams ne patinka 
Įtraukimas anglijonų į Tibe
tą, bet su pasipriešinimu da
bar nedrysta atsiliepti, ka
dangi žino, kad dabar Angli
ja Maskolijoe nenusigąs.

Pietinė Amerika.
Užgimė didesni nesutiki

mai terp pietinės Amerikos 
republikų Peru ir Brazilijos, 
kurie gali karę Įiagimdyti. 
Peru išsiuntė du batalijom! 
kareivių ir vieną bateriją 
mašininių kanuolių į Alto- 
juruą išvyti iš to aĮiskričio 
Brazilijos kariumenę. Mat 
šitą apskritį Peru laiko už 
sau prigulintį, o Brazilija vėl 
jį laiko už jai prigulintį. Ki
tą batalijouą, su baterija ma- 
šiltinių kanuolių, siunčia į 
Chaiidles* Prisakyta Peru 
karės ministerijos sudrutinti 
miestą lųuitos, kad ant jo 
brazilijonai negalėtų užpulti, 
porte kloti minas ir čia turi 
būt surinkta viena divizija 
kariumenės. kuri turi užimti 
Brazilijai prigulinčius ant 
upės Amazones miestus Ta 
batinga ir Manos. Jeigu 
Peru karės ministerija išpil
dys savo čia paminėtus mie
rius, turės užgimti karė, ka
dangi Brazilija juk negali 
daleisti, kad jai prigulinčius 
miestus ūži to tų svetima* ka- 
riumenė. Kaip gali išpulti 
sykį užgimusi karė, sunku 
pirm laiko įspėti. Brazilija 
rods daug didesnė ir gyven
tojų turi daugiau, bet Joje 
tvarkos nėra, kareiviai jos ir 
ne kam tikę. Peru teiposgi 
nepriguli prie tvirtesnių pie
tinės Amerikos republikų, ji 
nuvarginta naminių karių, 
iždas jos tuščias.

Afrika
Maištai vokiškose pietinės 

Afrikos valdybose vis dar ne
su valdyti, bet dabar jau vo
kiečių padėjimas pasigerino: 
atsiuntė mat daugiau karei
vių iš Vokietijos ir per tai 
vokiški garnizonai, ištraukę į 
krašto vidurius, likosi išgel
bėti. Su pastiprinimu pasi
sekė numušti čiabuvių apgu
limą. Čiabuviai dabar iš pa- 
lengvo traukiasi prie rubežių 
angliškų valdybų. Bijoda
miesi vokiečių atkeršijimo, 
čiabuviai, jeigu juos galuti
nai pergalėtų, pasirengę su 
savo gyvuliais suvisu išsineš 
dinti iš vokiškų valdybų: jie 
nori persikelti į angliškas 
valdybas.

Pietinėj Afrikoj būrai at
laikė didelį susirinkimą, ant 
kurio kėlė protestus prieš 
pasielgimą Anglijos valdžių, 
kurios sulaužė prieš pasidavi
mą būrams duotą pažadėjimą 
ir dabar stumia burus vis į 
didesnį vargą, vis į sunkesnes 
ekonomiškas sanlygas.

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

Vilniuje yra beturčių vai
kų aprūpinimo draugystė,

turinti 481 sanarį. Ant su
rinkimo daugiau pinigų, va
sario mėnesyj draugystė pa
rengė fairą, iš kurio turėjo 
gryno pelno 4045 rabi. Drau
gystė stengiasi priglausti be 
tėvų likusius vaikus, juos 
mokinti, silpnus ir sergančius 
siuntinėti vasaros laike ant 
susidrutinimo ant kaimų, 
kur oras daug sveikesnis ne
gu mieste. Pereituose me
tuose draugystė turėjo įplau
kimų 11533 rubl.; išleidimų 
gi 10378 rubl. Ant šių me
tų užmanyta išleisti 11351 
rubl.

Pereitam numeryj mes pa
minėjome, jog nešvarumų 
duobėj ant kiemo vienų Vil
niaus namų rado dvi žmo
gaus koji. Abidvi koji nu
kirstos augščiau kelių. Ant 
pėdų buvo i>ančiakos su pra
trintoms kulnims rr seni, su
driskę čevery kai. Padai če- 
verykų buvo nuirę, ant ap
saugojimo nuo nupuolimo, 
perrišti su virvute. Dakta
ras nusprendė, jog kojos tos 
priguli moteriškei, galėjusiai 
turėti 25 metus; jos nukir
stos 3 sanvaitės prieš jų radi
mą. Kam jos priguli, kas 
jas nukirto, to vis nieks ne
žino. Matyt čia slepiasi 
žmogžudystė.

Vilniaus Botaniškame so
de, nuo 19 d. gegužio, bus 
atidarytas teatras operų i>er- 
statymams.

Ant geležinkelio linijos 
Muo Vilniau- ant PeUrbnrgo 
rado gulintį mirštantį vos gy 
vą. baisiai sužeistą žmogų. 
Mena, kad jis iššoko iš smar
kiai bėgančio trūkio. Su 
pirmu bėgančiu trukiu tą 
žmogų atgabeno į Vilnių ir 
l>atalpino ligonbutyj. Ma
žai vienog yra vilties, kad 
galėtų išgyti, kadangi ir gal
va jo suskilusi. 
•

Iš Vilniau* gubernijos.
Pirmoje pusėje kovo mėne

sio Vilniaus gubernijoj buvo 
iš viso 17 gaisrų, kurie užgi
mė: nuo neatsargumo 2, nuo 
negerai įtaisytų kaminų 3, 
nuo padegimo 1 ir nuo neži
nomų priežasčių 11. Visuo
se tuose atsitikimuose ugnelė 
pridirbo blėdies ant 15890 
rubl.

Netikėtų mirčių buvo 10, 
patžudysčių 1, užmušystos 3, 
vaikžudystės 3, staigų mirčių 
5.

Vagystų išpildyta 8. Daig
tų pavogė už 3102 rubl., ga
tavų pinįgų 805 rbl. Arklių 
pavogė: Vilniaus pav. 3, 
Trakų 1, Ašmėnų 1, Šventė- 
nų 7, Vileikos 1, Dianos 1; iš 
viso 14 arklių. Iš išvogtų 
arklių: vieną pavogtą Vil
niaus pav. ir vieną Trakų pa- 
vietyj jų savininkai atgavo 
atgal.

Iš Pinsko, Minsko gub.
Už palukus iš užrašo 

dvarponio Svežinskio, dalis 
Pagirėnų Žemdirbystės drau
gystės parengs Pinske kas 
metą po dvi ūkininkų parodi, 
ant kurių bus ūkininkų žem
dirbystės, gyvulių auginimo 
vaisiai, teiposgi visoki kai
miečių išdirbimai.

Iš Kauno gubernijos.
Pradžioj kovo mėnesio li

kosi keturių užpuolikų už
muštas urėdninkas Žeimių 
miestelio Zacharčenko. Už
mušėjai įvarė jam net 8 re
volverio kulkas.

Urėdninkas miestelio Šatų, 
išgirdęs, kad vagiliai, išplėšę 
žydų sinagogą, pabėgo į kai
mą Savedšokus, leidosi juos 
vyti; patikęs ant kelio Za- 
charčenką, prikalbėjo važiuo
ti drauge. Abudu uriajinin-

kai netikėtai užtiko vagilius 
vienuose namuose. Tie ne
sidavė, išmušė iš nriadninko 
nagų revolverį. Vagiliams 
pasisekė pabėgti; jiems pa
bėgus, ant žemės gulėjo ne
gyvas uriadninkas Zrachačen- 
ko.

24 d. kovo Kaune, narinio- 
se Rafackio likosi pašautas 
bajoras Vladislovas Rajevski. 
Ligonbutyj Jį atgaivino ir jis 
pasakė, kad pašovė Jį koksai 
Šalavka todėl, kad Rajevski 
norėjo Jį išduoti. Policija 
pradėjo jieškoti ant Žaliojo 
kalno, kur slapstosi daugiau
siai Kauno vagiliai. Čia na
muose Solovjevo, suareštavo 
du užmušėju Zacharčenkos: 
Šalavką ir ^lajienį; trečiojo, 
Burokonio, dar nesuėmė, o 
ketvirto ir pravardės nežino, 
bet suėmus du, tikisi ir kitu 
du surasti.

Jau bėgioja kas dieną Ne
munu garlaiviai terp Kauno 
ir Jurbarko. Pereituose me
tuose garlaiviai pradėjo bė
gioti ankščiau, nes nuo 22 d. 
vasario. Terp Kauno ir Jur
barko pereituose metuose 
plaukinėjo 7 pasažieriniai 
garlaiviai, kurie į>ergabeno 
į abi pusi 85000 pasažierių ir 
521812 pūdų tavorų. Terp 
Kauno ir Alytaus plaukinėjo 
1 garlaivys, terp Kauno ir 
Birštonu teiposgi 1; jie per
vežė 15000 žmonių ir 51555 
pudus tavorų. Garlaivys 
plaukinėjantis po Nevėžį terp 
Kauno 
žmonių.

Iš Prūsų Nemunu atėjo 
pernai 106 laivai ir atgabeno 
624282 pudu tavorų vertės 
206126 rbl., kurie iškrovė sa
vo tavoms Kaune ir kitose 
Kauno gubernijos vietose. 
Iš Kauno gubernijos, čia pri
krautų išplaukė . į Pm- 
sus 849 laivai; jie išvežė 
5845417 pūdų tavorų vertės 
785591 rubl. Trotų išplau
kė į Prusus 6757 vertės 7391- 
706 rubl.: ant jų išgabenta ir 
ir 22184 pūdai tavorų vertės 
12525 rubl.

1903 m. garlaivių savinin
kų buvo 9, botų 400; darbi
ninkų ant garlaivių ir botų 
2750, o ant trotų 50000. Ant 
užlaikymo upių Kauno gu
bernijoj 1903 m. išleista: 
ant įrengimo ženklų ant Ne
muno 5549 rubl., ant Įiagili- 
nimo upės 10200 rubl., ant 
ištaisymo upės 3723 rbl., 
iš viso 19472 rubl., taigi 
daug mažiau negu išleidžia 
Prūsuose ant užlaikymo daug 
trumpesnės Nemuno dalies.

Sulyginant su užpereitais 
metais, pereituose metuose 
Nemunu pergabeno tavorų 
daugiau: 1902 m. ant Nemu
no Kauno gubernijoj pri
krauta laivų tavomis už 
2241578 rubl., 1903 m. už 
3208347 rubl.; iškrauta gi 
tavorų 1902 m. už 1794735 
rubl., 1903 m. už 2293841; 
per Kauno guberniją per
plaukė laivų su ta vorais:
1902 m. už 3465007 rubl.,
1903 m. už 6555789 rubl.

Lietuviška spauda.
Musų laikraščiai kartas 

nuo karto kelia klausimą lie
tuviškos spaudos Lietuvoj; 
,,Saulė”, nežinia jau kelintą 
kartą garsina, buk lietuviška 
spauda Lietuvoj daleista; 
,,Žvaigždė” gi paduoda, buk 
daleidimui spaudos priešina
si sulenkėję Lietuvos dvarpo
niai ir visoki lenkberniai; 
buk jie siunčia kunigaikštį 
Oginskį perkalbėti Peterbur
go valdžias nedaleisti lietu
viškos spaudos.

Nė ,,Saulės”, nė „Žvaiž- 
dėa” garsinamos žinios neiš
rado teisingoms. Jeigu už

draudimas lietuviškos spau
dos butų nuimtas, juk val
džios savo laikraštyj butų pa
garsinusios. o paskui tą butų 
atkartoję ir kiti maskoliški ir 
lenkiški Maskolijos laikraš
čiai. Apie daleidimą lietu
viškos spaudos musų laikraš
čiai butų gavę žinias nuo iš
tikimesnių negu ,,Saulės” ko
respondentai šaltinių dar pir
miau*, negu s|>ėtų apie tai 
pagarsinti maskoliški laikraš
čiai. Tokių ištikimų žinių 
vienog iki šiol nė vienas lie
tuviškas laikraštis negavo ir 
tai todėl, kad lietuviška 
spauda lotyniškoms li
teroms, kaip buvo uždrausta, 
teip ir pasilieka. Spaudinti 
gi lietuviškoj kalboj knygas 
ir laikraščius maskoliškoms 
literoms niekada nebuvo už
drausta, priešingai, tokias 
net pats maskoliškas raudas 
baudė išleidinėti, ant išleidi
mo tokių lietuviškų raštų da
vinėjo net pašelpą Vilniaus 
knygų prekėj ui, žydui Sirki- 
nui. Knygų tų vienog, visai 
teisingai, žmonės nepriėmė, 
jas randas platino tik su 
prievarta, žmonės gi, su prie
varta įbruktas, degino prie 
pirmos progos, kadangi mas
koliškų literų savo kalbai 
lietuviai niekada nevartojo, 
Jos svetimos ir lietuviškai 
kalbai netinka.

Neteisingu butų krauti už
draudimą lietuviškos spau- 
dos lotyniškoms literoms ant 

Henkų sprando. Lenkai ne
mažai daro lietuvių atgijimui 
trukdymų, bet kaltinti jūOsuž 
uždraudimą si«udos negali
ma. kadangi iš to lenkai ne
turi teip didelės naudos, kad 
dėl to turėtų iš lietuvių sau 
nedraugus daryti. Teisybė, 
dėl uždraudimo lietuviškos 
spaudos, neturint lietuviškų 
laikraščių, nevienas lietuvis 
gabena knygas iš Varsa vos, 
užsirašo „Zorzą” arba „Garė
tą Swiąteczną”. bet visgi dau
giau yra tokių, kurie išsira
šo maskoliškas knygutes ir 
maskoliškus laikraščius. Dėl 
uždraudimo spaudos daugiau 
lietuvių patenka po maskolių 
įtekme, negu po lenkų. Be 
simaskolinimas lietuvių len
kams negal būt naudingas; 
tą lenkai juk gerai supranta 
ir ant blėdies sau jie negali 
dirbti. Besipriešinimą to
dėl lenkų sugrąžinimui lietu
viškos spaudos reikia laikyti 
už išmislą. Nereikia dar už
miršti, kad išėjusios 1875 m. 
lotyniškoms literoms dvi lie
tuviškos knygutės Vileišio 
išleistos buvo kaštais kuni
gaikščio Oginskio. Sūnūs to 
Oginskio, dėl nekentimo lie
tuvių, negali ant lenkystės 
nenaudos darbuotieji Lietu
voj.

Nenaudingas uždraudimas 
lietuviškos spaudos ir masko
liškam randui. Teisybė, dėl 
to uždraudimo vienas kitas 
lietuvis parsigabena masko
liškas knygas, bet už tai mili
jonai tikrų lietuvių uždrau
dimą laiko už skriaudą ir už 
tai kreipiasi prieš randą. Tą 
jau randas supranta. Jeigu 
iki šiol uždraudimo neatšau
kė, tai tame kalčiausi pats 
lietuviai, kad nuo jų mažai 
buvo reikalavimų sugrąžini
mo uždraustos lietuviškos 
spaudos lotyniškoms lite
roms. Ne tik Maskolijoj, 
bet visur valdžios prieš žmo
nis nusilenkia tik ten, kur 
žmonės nesibaugina drąsiai 
reikalauti prigulinčių sau 
tiesų ir kur randas mato, kad 
gindamas senovę, daugiau ga
li žudyti, negu taisydamas 
savo locnas klaidas. Bažny
čia ir randas visur gina seno-

vę, jeigu taiso ką, tai vien tą, 
ką taisyti priverčia žmonių 
reikalavimai. Ir sugrąžini
mas lietuviškos spaudos vien 
nuo Lietuvos žmonių paeis: 
jeigu visi lietuviai reikalaus 
sugrąžinimo s(>audos, randas 
nuims uždraudimą. Tegul 
todėl žmonės reikalauja. Iš 
gero vien noro randas mums 
nieko neduos. Reikia reika
lauti, o reikalaujamą apturė
sime.

Pasilhiosaviinas nuo ledų 
Lietuvos upių.

Upė Mozir, Minsko gub., 
pasiliuosavo nuo ledų 24 d. 
kovo; laivai pradėjo ant jos 
bėgioti nuo 30 d. kovo. Ne- 
muna; po Kaunu pasiliuosa
vo nuo ledų 28 d. kovo; bo
tai ir garlaiviai pradėjo bė
gioti nuo* 1 d. balandžio. 
Nėris po Kaunu nuoledų pa- 
siliuosavo 29 d. kovo; botai 
plaukinėja nuo 1 d. balan
džio.

Iš Vitebsko.
Siautė Čia didelis gaisras, 

kuris išnaikino 147 namus ir 
beveik visus- jų gyventojų 
krutančius turtus. _ Apie 
1000 žmonių neteko nė tur
tų, nė pastogės. Blėdį gai
sro padarytą skaito ant 250- 
000 rubl.

Iš Nauniesėio, Su v. gub.
Pradžioj balandžio mėnesio 

kaimiečiai krikščionys buvo

Policija vienog apie tai pirm 
laiko sugriebė žinią ir buvo 
gerai pasirengusi, pasikvietė 
į pagelbą irrubežiaus sargus. 
Pakilus maištams, ji išvaikė 
žydų priešus. Ne daužymais 
ir mūšiais mes su valdysime 
žydus, bet protu ir vienybe, 
o te pas mus dar nėra.

Aukos nuo lietuvių ant 
karės reikalų.

Maskoliškam carui ant ka
rės su Japonija vis daugiau 
Lietuvos valščių deda aukas: 
gyventojai Plisų valščiaus, 
Disnos pavietyj, sudėjo 7 rb. 
89kap.; ūkininkai Žizmarių ir 
Kronių valščių sudėjo 100 
rubl.; žydai miestelio Posta- 
vų 62 rubl. 86 kp.; ūkinin
kai Garodoko valščiaus 100 
rubl.; surinko Plisų valščiaus 
kanceliarijoj 30 rubl. 15 kp.; 
ūkininkai Verchovų valš
čiaus 11 rubl. 90 kap. Už 
valdžių prispaudimą mat 
joms žmonės užmoka aukoms. 
Proto tame ne daug matyt.

LYTIS GYVU SU
TVĖRIMU-

Apie lytį užgemančių vaikų 
visokių buvo nuomonių. Se
niau prisilaikė nuomonės, jog 
žmonių porose, jeigu tėvas 
senesnis ir silpnesnis, tai ge
ma daugiau vyriškos lyties 
vaikų, senesnė gi ir silpne
snė motina gimdo daugiau 
mergaičių. Tikėjo mat, kad 
gamta, reguliuodama lytis, 
padeda labiau susilpnėjusiai 
pusei. Tirinėjimai vienog 
žmonių ir žvėrių nepatvirti
no tos nuomonės.

Porą metų atgal Vindobo- 
nos universiteto profesorius 
Schenk daug triukšmo pada
rė savo pagarsinimu, jog iš
rado būdą, kaip priversti mo
tinas gimdyti tokios lyties 
vaikus, kokios lyties tėvai 
nori. Visi laukė, kada Shenk 
pagarsįs pamatus savo 
paslapčių, prie to jį privertė 
net kiti universiteto profeso
riai. Schenk pagarsino, kad 
lytis vaiko paeina nuo mai 
sto, kokiu minta iki gimdy
mui nėščia moteris. Kada a-
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gi iė kitų daktarų tirinSjimų 
ta nuomonė pasirodė klaidi, 
Vindobonoa profesoriai palai- 
kė Schenkų nž hiimbugierių, 
privertė jį pasitraukti iš uni
versiteto, kadangi visokį 
humbugai profesoriams ne
pritinka ypač Europoj. Klau
symas, ar kokiu nors bud u, 
ar tai per maistų, ar kitokiu, 
galima motinų priversti gim
dyti geidžiamos lyties vaikus, 
ar ant turinčio užgimti vaiko 
lyties turi įtekmę kokios pa
šalinės aplinkybės, pasiliko 
neišrištu. Rods visoki Ame
rikos humbugieriat rasė 
daug neva patvirtindami 
Schenko nuomonę, buk mai
stas turi įtekmę ant vaiko ly
ties, bet nehumbugieriai, tei
singesni daktarai to nepa
tvirtino.

Po Shenkui, ant persitikri
nimo. kiek teisybes yra visose 
nuomonėse apie lytį užsimes- 
gūsio vaisiaus, per kelis me
tus darė eiles banda vonių 
vokiškas mokslinčius, zoolo
gas O. Schultze. Baudavo- 
nės jis darė ant pelių, žino
mų iš savo vaisingumo. Ir 
persitikrino, kad nė amžis 
tėvų, nė maistas, nė kitokios 
pašalinės priežastys neturi nė 
mažiausios įtekmės ant turin
čio užginti vaisiaus. Be abe
jonės lytis turinčio užgimti 
vaisiaus paeina nuo ypatiško 
darymosi kiaušinio moteries 
viduriuose, bet tos aplinky
bės, po kurių įtekme iš kiau
šinio užgema vyriškos ar mo
teriškos lyties vaisius paslėp
tos nuo musų akių, to patė- 
myti nemokame.

besu praplyšimais, nuo ko už
gimė tvanai. Vandens mieste 
išgraužė gatves, p laukuose ne ma- 
žiu blėdies padarė javams. Van
duo apsėmė ir geležinkelio Senis į 
šiaurius nuo miesto.

Vetra
Sioux City, Ia. Per miestąMe- 

ridan perejo baisus sūkurys, kuris 
išvartė daug triobų. Besiartinant 
sukuriui prie Sioux City, jo gyven
tojai pasislėpė pą namais iškastose 
kelnorėse. Vėtros ir sūkuriai siau
tė teiposgi: aplinkinėse Bridge- 
port, Oklahomoj, Cordell, Chero- 
kee ir Makens, Iowoj, Carmen ir 
Oklahoma City, Oklahomoj.

Nelaimea aut geleitukeitu.
Palestine, Tex. Ant Interna

tional & Great Northern geležinke
lio, terp Phelps ir Dodge, susimu
šė du trukiai. Prie to dvi ypatos 
likosi užmuštos, o keturios sunkiai 
sužeistos.

gėdyti, kad jie geidė turėti bažny
čią! Jeigu koks lietuvis meldžia
si prie Dievo, kad gelbėtų masko
lius, yra netik ne lietuvis, bet ir 
nekalikas.

2. Reikia atminti, kad maskoliš
ki korikai skerdė ir skerdžia lietu
vius, teipgi gyventojus Kišinevo, 
Homelio, Mogilevo, Bobruisko, 
Slucko, Pinsko, visus beturčius; 
kad maskoliški kazokai suvarė ūpą 
Amūrą 4000 nekaltų chiniečių, 
kurie visi prigėrė. Lietuvis, ži
nantis tą .viską, jeigu melstų Die
vo pagelbos maskoliams,toks nėra 
vertas lietuvio vardo! (Yra ga
na ir biauresnių maskolių darbų, 
dar arčiau mus apeinančių. Rd.).

Teipgi mes ušklausiame S.L. A. 
Centrališko Komiteto:

1. Ar priklausantis prie S. R. 
K. gal būti išrinktu j komitetą S.

Bzplioa (jotu
Newport, Ind. Netoli nuo čia 

esanti Northwestern Powder Co. 
dirbtuvė išlėkė j padanges. Ex- 
pliodavo 10000 svarų parako. Prie 
to 4 darbininkai likosi užmušti, o 
du mirtinai sužeisti.

Plymouth, Pa. Oloj Nr. 11, 
Lehigh & Wilkesbarre Coal Co. 
atsitiko dujų expliozija, kurios du 
darbininkai likosi užmušti, vienas 
mirtinai, o keturi sunkiai apdegin
ti.

Gaisrai.
Shenandoah, Pa. Užsidegė 

Locust Kay kastynės. Olose liko 
penki darbininkai, kurie, be abejo
nės, sudegė.

iNdiANAPOLis, Ind. Sudegė čia 
gyvulių stovyklos Union pioviny- 
čių. Blėdį gaisro padarytą skaito 
ant >250000.

Cunwil, N. Y. Sudegė č«a mer
gaičių kolegija. Blėdį gaisro pa
darytą skaito ant 100000 dol.

Isz Amerikos Isz darbo lanko.

IŠ East 8t. LouIm, III- I kunigas Zebrys butų pasakęs, ką 
Darbai per tūlą laiką šitame >m uimeta komponentas, tai bu- 

mieste prastai ėjo, bet iki šiol ne- Į ‘y1*’“’ at‘i,ieP« su Pa* 
buvo didelio vargo su gavimu dar- rodymu aavo ““omonių. ta: matyt 

Dabar beveik su visu susto- korespondentas ne teisybę parašė.

2. Ar lietuvis,prigulėdamas prie 
lenkų Związko ir būdamas tenai 
komitete, gal būt išrinktas už vir
šininką S. L. A?

3. Ar lietuvis, atkeliavus iš kitos 
kuopos, gerai pažįstamas komite
to sąnariams, gal turėti lygų 
balsą kaip kuopos sanariai ?

4. Lietuvis, persikėlęs iš kitos 
vietos ir gyvenęs antroj vietoj 6 
mėnesius, ar gal būt rinktu į ko
mitetą ir už delegatą ant seimo?

5. Ar kasierius gali ne duoti iš 
kasos pinigų, kuriuos vienbalsiai 
kuopa ant kokio reikalo nu
tarė duoti!? (Su panašiais 
užklausymais priderėjo kreiptiesi 
tiesiog prie Centrališko Susiv. Ka- 
miteto. Rd.).

Lietuvei ir Lietuvaitės.
Meldžiame ir kitų laikraščių tą 

dalyką atkartoti?

LenkiszkoH kolionijOH.
Milwaukee, Wis. Lenkiškas 

„Zsviązkas" užmano VVisconsine, 
aplinkinėse Marinette, parengti 
lenkišką žėmdarbišką kolioniją. 
Tam tikslai turi būt nupirkta 150- 

■ 000 akrų žemės. Vėliau užmany
ta nupirkti 100000 akrų aplinkinė-

tokios kolionijos ne butų be nau
dos, bet iš kur ,,£wiązkas" ims 
pinigus ant nupirkimo tiek žemės. 
Skaitant akrą tik po vieną doliarį. 
reikėtų už tą žemę užmokėti 250- 

' 000 dol.; uz tokią prekę, supranta
ma, geros žemės gauti ne galima.

Suiego dargana.
Cripplk Creek, Col. Šitose 

aplinkinėse, 1 gegužio ir ant ryto
jaus, siautė sniego darganos. Mie
sto ulyčias sniegas užklojo ant 2 
pėdų giliai, o kalnuose sniego bu
vo dusyk daugiau. Ne paprastas 
mat Šįmet pavasaris, o žiema buvo 
šalta ir prasidėjo anksti.

Viaaavietine paroda.
St. Louis, Mo.^ Likosi čia jau 

atidaryta visosvietinė paroda. Die
noje atidarymo parodą atlankė 
187792 ypatos, iš ko surinko >172- 
423. Jeigu teip eis per visą besi- 
traukimo parodos laiką, gal jos 
parengimas ir apsimokės. Svečių 
iš Europos yra dar labai mažai.

Mirtinai sumu»ze kunigą.
Omaha, Nebr. Plėšikai užpuo

lė ant einančio į bažnyčią katali
kiško kunigo Edvardo Geary ir 
teip jį sumušė, kad jis nuo sumu
šimų . pasimirė. Pasimiręs kuni
gas turėjo jau 75 metus. Vieną 
nužiūrėtą vyriškį suareštavo, bet 

*- ar jis kaltas, nežinia.

* Chicago, III. Akmenų ir 
kalkių pristatytojai prašalino nuo 
darbo 500 organizuotų darbininkų.

Šiaučiai pralošė štraiką ir sugrį
žo prie darbo ant senų išlygų, at
sisakė nuo reikalavimo, kad prie 
darbo butų priimti tik prigulinti į 
uniją.

duonkepiai, 
kadangi keptuvių savininkai tuo
jau gavo pakaktinai seabsų ir pra
dėjo važioti duoną iš kitų miestų.

1 Boston, Mas. Suštraikavo 
Čia 1500 duonkepių darbininkų. 
Jie reikalauja po 16 dol. ant san- 
vaitės ir darbo 60 vai. per sanvai- 
tę. Tūlos mažesnės duonkepės 
ant to sutiko ir 400 darbininkų su
grįžo prie darbo.

r San Ffancisco, Cal. Per 
tarpininkystę miesto majoro likosi 
prašalintas štraikas tarnaujančių 
ant štritkarių. Kompanija sutiko 
ant tarnaujančių reikalavimo, kad 
jie visi prigulėtų prie unijos.

1 Dės Moines.Ia. Suštraikavo 
darbininkai dirbanti prie triobų 
statymo. Jie reikalauja pripažini
mo unijos ir kad prie darbo ne bu
tų priimami ne prigulinti į uniją.

1 Waterbvry, Con. Pradėjo 
štraiką sanariai čianykščių daili
džių unijos. Darbininkai 
lauja po >2.80 ant dienos, 
gi jie po >2.50.

5 Sullivan, Ind. 6000
kasių pakėlė štraiką, kadangi ka* 
stynių savininkai ne sutiko pakelti 
užmokesnį iki 85č. už toną.

I Jackson, Mich. Suštraikavo 
čia 1300 akmenų skaldytojų, plum- 
berių, mūrininkų, bliakorių ir dai
lidžių.

1 Buffalo, N. Y. Organizuoti 
dailidės laimėjo štraiką: darbdaviai 
išpildė visus jų reikalavimus.

1 Grand Rapids, Mich. Suštrai
kavo čia prigulinti prie unijos 
žėjai.

Iš Colllnsvllle, III.
Darbai eina gerai, bet sunkus 

gavimas darbo.
Apie tautišką krutėjimą nieko 

negirdėt. Musų lietuviai dar mie
ga-

Lietuviai liuteronai jau turi savo 
tvirtai suorganizuotą parapiją, pa
sistatė ir bažnyčią, kurios skolas, 
matomai, netruks išmokėti.

1 d. kovo š.m. susitvėrė „Evan- 
gėliška Liuteroniška Pašelpinė 
Dr-tė." į sąnarius priima tik 
protestonus liuteronus, ir prigu
linčius prie vietinės lietuviškos 
liuteriškos parapijos Collinsville, 
Iii. Taigi ji panaši į lietuvių ka
talikų bažnytines dr-tes. Virši
ninkai dr-tės yra: M. Razokas — 
prez.; Ant.Morlencas—vice prez.;

bo. 
jo, nės bijojo gręsiančio tvano, 
kuris gali apsemti miestą teip kaip 
pernai. Upė Mississippi užtvino, 
užliejo didelius žemės plotus, bet 
rodosi, didelės blėdies nepadarys, 
nės pradeda vanduo slūgti.

Kįlus karei terp Maskolijos ir 
Japonijos, tenka užtėmy t terp mu
sų tautiečių yvairioa nuomonės: 
susiprantanti lietuviai velija pra
pulties Maskolijos valdžiai, kaipo 
skriaudėjai nekaltų tautų ir žmo
nių, palaikytojai tamsybės ir viso
kio žiaurumo; kiti vėl, o tai dides
nė dalis, trokšta,kad maloningasis 
cąras laimėtų; kitas kuone verkia, 
patėmyjas apie naujas maskolių 
nelaimes, prašo, kad Dievas kaip 
nors maskoliui padėtų pagoną ja
poną sumušti. Yra ir rugojanti 
ant lietuviškų laikraščių redakto
rių (gaunam ir mes tokių kvailų 
rugojimų. Rd.), kad,būdami Ma
skolijos pavaldiniais, praneša vien 
neprilankias maskoliams žinias. 
Ir mielai, jeigu tik butų galima, 
išduotų lietuviškų laikraščių re
daktorius maskolių valdžiai už tai, 
kad peikia jų numylėtą carą.

Lietuviai savo kunigo ne turi ir 
ne žino,kada gaus. Dievmaldystę 
atlieka airys, kuriam, žinoma, lie
tuviai turi užmokėt. O ant iš
klausymo velykinės išpažinties ne
perseniai buvo parsikvietę kun. 
Steponavyčių iš Chicagos.

Apie tautišką gyvybę ne girdėt, 
ant tautos reikalų niekas nemislija 
nė cento paaukauti, ir prikalbint 
ant tokio dalyko musų lietuvius ne
galima. Jie sako, kad tai vis yra 
niekai — nereikalinga.
viškose karčemose lietuvių 
da ne trūksta, kitas, kol 
visas karčemas, tai žiūrėk, 
vo visus sunkiai uždirbtus
liūs paliko. Už tai niekados ne 
pyksta, rodos teip turi būti, tai 
prigimtas reikalas lietuvių: mat jie 
šelpia tautiečius saliunininkus.

Užsidėjo pastarame laike Sim. 
Daukanto dr-tė ir Sus. Liet. Am. 
kuopa, bet ir apie tai vietiniai lie
tuviai nieko ne paiso, daugelis tai
kosi, kad tik reikalą išgriauti galė
tų.

Atplaukus ant parodos Ameri
kos kariškam laivui „Nashville,” 
daugelis žmonių iš E. St. Louis, 
ir St. Louis, Mo. važinėjo pažiu- 

I rėt. Nedėlioję, 1 d. gegužio, ant

M. Senkus, Sheridan, Mr.

Iš Lnwrence, Mhnh.
Virsta vis geresnė mada tarpe 

lietuvių, tautiški užmanymai ran
da vis daugiau pritarėjų.

Per vestuves p. Kajetono Bude- 
luko su Marcele Zautrute tapo su
rinkta >1.88; tą pačią sanvaitę ki
tas tautietis surinko Lowell, Mas. 
>1.60 ant vestuvių p. Mikolo Ba
liukevičiaus su Marijona Karsa- 
kiutė. Gal tojė mada pereis į ti
krą paprotį. Pagirtinu daigtu yra 
aukaut kelis centus ant tautos rei
kalų, per tai ir vestuvės pasigarsi
na, draugai toliau gyvenanti išgir
sta apie vestuves iš pagarsintų 
laikraščiuose aukų. Pinigus pa- 
dalyname teip: >2.00 moksląei- 
viams, 88c. kankintiniams. Viską 
nusiuntėme į ,, Lietuvos" redak
ciją.

Bet lietu- 
nieka- 

pereina 
jau sa- 
pinigė-

rėt. Nedėlioję,
it

reika* 
gauna

kaina*

Nauja valku liga.
New York. Miesto dalyj 

105 ir Madison gatvės apsireiškė 
čia terp vaikų nauja liga, kurios 
priežasčių daktarai iki šiol neįsten
gė išaiškinti. Liga ta apsireiškia 
tik tuose namuose, kur grindys ir 
sienos perbudavotos. Apsirgę jau
čia galvos skaudėjimą, vemia ir 
karščiuoja, miršta į 24 valandas 
po apsirgimui.

terp

ve-

ISZ
Lietu viszku dirvų.

Naujos kautynes.
Cudy, VVvomiNG. Canyone Sho- 

shonos upės, 5 mylios į vakarus 
nuo upės, užtiko telluro rudą. 
Prospektoriai užėmė didelius že
mės plotus ir ant jų bus parengtos 
kastynės.

Iszniire enkimai
I

< Winnipeg, Man. Iš gyvenusių 
prie Mackenzie kelių šimtų eski
mų šeimynų liko tik dešimtis žmo
nių; kiti išmirė nuo kokios ten terp 
jų siautusios epidemijos; gal nuo 
rauplių.

Simokaitis — kasierius; Putras 
Jankus K. Orantas ir K. Mikulai- 
tis—iždo globėjai; Sim. Pečiulaitis 
ir M. Tenikaitis — maršelkos; Jo
nas Mikulaitis ir F. Frišmantas — 
knygų revizoriai; Jurgis Eniulai- 
tis, E. Dičmonas ir M. Tenikaitis 
— ligofiių kom. Dr-tė turi są
narių per 30. Konstitucija bus 
lietuviška pagal vokiškai lietuviš
ką žargoną, kurį vartoja iki šiol 
Prūsų lietuviai. Geistina butų, 
kad Collinsvilles lietuviai liutero
nai sutvertų kuopą tautiško ,,Prū
sų Lietuvių Susivienyj.," tai tuo- 
mi nors kiek naudos padarytų sau 
patiems ir Lietuvoje gyvenantiems 
lietuviams protestonams, nes 
„Prūsų Lietuvių Susivienyjimas" 
išleidžia moksliškas knygeles, teip 
kaip antai Tėvynės Mylėtojų D-tė, 
tik „Prūsų Liet. Sus.” išleistos 
knygelės yra vien paskirtos Prūsų 
lietuviams,kurie savo raštuose var
toja vokiškas raides ir todėl su ki
tais lietuviškais raštais ne turi pro
gos sasipažinti. Dabar jau tas 
Susiv. išleido 2 knygeles: Bend
raitę ir Senutę. Paskutinė nese
niai išėjo iŠ po spaudos. Telpa 
joje daug naudingų apie lietuvius 
žinių. Velytinfi, kad kiekvienas 
lietuvis protestonas šitas knygeles 
perskaitytų ir terp draugų išpla
tintų. Gerai butų ir kokį centą 
paaukavus ant padidinimo įždo tos 
organizacijos, kad galėtų kuodau- 
giausiai panašių knygelių išleisti 
ir praplatint terp nykstančių prū
sų lietuvių. Prūsų Lietuvių Su- 
sivienyjimo adresas: M. Kiošis, 
Tilsit, Kasernen Strasse 30(Ostpr). 
Germany.

Girdėt, kad Collinsvilės lietuviai 
užsidėję lietuvišką tturbut politi- 
kišką) kliubą.

Lietuvis J. Petkus užsidėjo par- 
davinyčią valgomų produktų. Ve- 
lyjame jam pasisekimo.

Karčemos prasidėjo daugintis: 
jau turime apie 7 lietuviškas kar
čemas Collinsvillėj. To labo tai 
niekada ir niekur pas lietuvius ne 
trūksta.

Skarmalius.

priklauso prie lenkų

Audros.
Hobard, O k l. 3 d. gegužio ši

tose aplinkinėse siautė perkūnija. 
Perkūnas trenkė į namus farmerio 
Petro Schmitto ir užmušė keturis 
miegančius lovoj farmerio vaikus.

Austin-, Tex. 3 d. gegužio sito- 
l^aplinkinėse siautė audra su de-

Protestas Vardan Teisy
bes!

Mes matome, kad ir musų pačių 
tarpe daug atsiranda judošių, veid
mainių, pardavikų tėvynės! Šią
dien, kada ant karės lauko Masko
liai nesiseka, toki išgamos veid
mainiai, pardavikai tėvynės, verk
dami, kalba poterius, kad Dievas 
gelbėtų maskolių, išmuštų japo
nus. Gaila, kad toki lietuviai 
moka lietuviškai kalbėti; toki dau
giausiai
Związko arba Lietuvių Rymo Ka
talikų Amerikoj, kuris teipgi yra 
mylėtoju melagystės, ką mums 
parodo prova su S. L. A.

Mes, keturioliktos kuopos S. L. 
A. draugai ir draugės, nutarėm 
pakelti protestą prieš visus nedo
riškus demoralizatorius, kadangi:

1. Lietuviai, juk girdėjo,kad ca
ras, su savo ministeriais, paliepė 
kazokams 1893 m. skersti nekal
tus lietuvius ir jaunas mergaites

Iš VVaukegan, III. *
24 d. balandžio dvi čianykščias 

jaunas lietuvaites, už ne labai gra
žų pasielgimą, pasiekė tikrai už
pelnyta bausmė. Jos mat su savo 
numylėtas kur ten per daug links
minosi. Kadangi jų vyrai pasila
kė, tai 12 vai. nakties merginos 
ėjo vienos namon. Ant kelio pa
tiko keturis vyrus, kurie jas pra
dėjo draskyti, o paskui su virvėms 
pririšo prie telefonų stulpų, kur 
išbuvo iki ryto. Kas tą šposą pa
darė, merginos nežino. Matyt pa
darė tą lietuviai, kiti tokių negra
žių šposų nedarytų.

Lietuvis.

Iš ClevcLind, Ghlo.
Tautiškai lietuviai musų mieste 

lygus kitoms lietuviškoms kolioni- 
joms. Teisybė, mes, neatsižymėjo
me su aukomis ant tautiškų reikalų, 
bet su laiku ir su tuom neapsilei- 
sime.

Ant paskutinio mitingo 14 kuo
pos S. L.A. Cleveland, O. nutarė
me paaukauti ant išleidimo knyge
lės, kuri bus išleista angliškoj kal
boj Dr. J.Šliupo, paaukauti >2.00.

Musų 14 kuopa S. L. A. turėjo 
balių 9 balandžio. Pelnas iš ba
liaus paskirtas ant išsiuntimo de
legato ant 19 seimo.

Delegatu išrinktai liko Mikolas 
Sacevičia.

M. Sacevičia, prez.
M. Jakubins, sekr.

kiti vien to 
Plaukiant

Iš Brooklyno, N. Y
Gyvenantis Williamsburge, pn. 

11? Grand st., lietuvis Al. Matu
tis, nužiūrėdamas savo pačią, pa
leido į ją keturis šuvius iš revol
verio, norėdamas ją užmušti. At
bėgus dviem policistams. Matutis 
nenorėjo pasiduoti. Nugabeno jį 
vienog be jo noro ant policijos sta
cijos. Policija mena, kad suimta
sis yra ne pilno proto. Matutis 
turi 39 metus.

perkeliančio žmonės per Missis
sippi iš E. St. Louis, III. į St. 
Louis, Mo. sulipo daug žmonių, iš 
kurių vieni kėlėsi is E. St. Louis, 
III. į St. Louis, Mo. 
kariško laivo pažiūrėt.
pro minėtąjį karišką laivą, ant 
Alonzo C. Church susirinkusiejie 
žmonės susigrūdo ant viršutinės 
lipynės kad geriau pamatyt. Li
pynė, neišlaikė sunkenybės, lūžo, 
nuo kurios apie 100 ypatų ■ u tarš
kėjo žemyn, ant garlaivio grindų. 
Iš nupuolusių daugelis susižeidė, 
sunkiau sužeistus tuojaus nuga
beno į miesto ligonbutį, St. Louis, 
Mo.; lietuvių terp jų nėra nė vie
no.

Lietuvos" skaitytojas.

Iš Ansonia, Conn.
8 mėnesiai atgal atkako čia iš 

Lietuvos p. Kairaitis pas savo gi
mines. Giminės parūpino jam 
darbą ant farmų, bet vaikinas ne 
dirbo. Paskui parūpino darbą 
prie kanalo netoli Bridgeporto, 
bet vaikinas ir čia negalėjo dirbti, 
sugrįžo vėl pas gimines. Gimi
nėms nusibodo jį maityti, jie Kai
raitį išvarė ant ulyčios. Patikę jį 
tūli lietuviai, įtraukė į karčemą, 
davė gert, kiek norėjo, o vaikinas 
be abejonės buvo alkanas. Jis 
apsirgo, gavo kvaitulį, nuėjo pas 
savo gimines ir pradėjo viską dau
žyti ir užtai likosi suareštuotas. 
Sudžia jį paleido, kadangi pripaži
no, jog žmogus durnavojo nuo ba
do. 25 d. balandžio Kairaitis pas 
vieną dirbtuvę ant gatvės parpuolė. 
Subėgo žmonės: lietuviai juokėsi 
ir tyčiojosi iš savo vientaučio ne
laimės, anglijonai nunešė vaikiną 
į netolimą kromelį gelbėti. Be
turčių užveizda pranešė giminėms, 
kad jeigu ne duos pas savę prie
glaudos, vaikinas bus nusiustas į 
ligonbutį, arba sugražintas tėvy
nėn.

Šiuom kartu lietuvius sugėdino 
anglijonai, kurie parodė daug di
desnę artimo meilę lietuviui negu 
pats broliai lietuvįai. Didi tai gė
da.

Liucipierius.

Keikia bausti.
Tokias korespondencijas, kaip 

ant kunigoZebrio patilpusi 16 No., 
privalo redakcija laikyti po kon
trole ir bausti meluojančius ne ma
žiau kaip 10 doliarių. Tąsyk ko
respondentai apsvarstįs, supras, 
kad reikia laikytis grynos teisybės.

Suprantama, kad redakcija netu
ri galės priversti, apie tai turi pa
sirūpinti visuomenė. Tokios kon
trolės gal bus naudingos lygiai 
redakcijoms kaip ir visuomenei.

Kokia ypata nebūtų, ar kunigas, 
ar ne kunigas, melagingas žinias 
ant |p nors nereikia platinti. Jeigu

B M t. Clair, W. Va
naianui.Lr^o vai. phA, jnci 

likosi sunkiai sužeista# Jonas Viš- 
niauckas, lietuvis. Ant jo krito 
nuo viršaus didelis akmuo ir sun
kiai sumankė. Nugabeno jį į 
Fairmont ligonbutį, kur ant ryto
jaus pasimirė. Vielionis buvo ge
ras mašinistas. Paėjo iš Kauno 
gubernijos, buvo „Lietuvos" skai
tytoju.

j. Mostanauckas.

AtailiepimaN lenkų |au- 
iiuomenėN.

Lenkų jaunuomenė kviečia visas 
tautas, ypač slaviškas, susiprasti, 
susiartinti, ir kadajaikas ateis, ko
voti iš vien ant pasiliuosavimo iš 
svetimo jungo. Kaipo svarbiau
si slaviškų tautų priešai nurėdyti 
maskoliai ir vokiečiai. Prie tokio 
susiartinimo užprašyti ir lietuviai.

Susiartinimai ir kova iš vien uit 
būvį yra visur naudinga, bet Šita
me atsitikime lenkiška jaunuome
nė viską ant kiaidaus stato pamato 
Kovoje su carizmu slavai ne pa
dės, kadangi nė čėkams, nė slova
kams, nė serbams, nė kitiems ne- 
neŠantiems maskolių jungo mažai 
rupi, ar Maskolijoj bus caras, ar 
ne. Caras yra persekiotoju Mas
kolijos pavergtų gaivalų, taigi len
kų, lietuvių, latvių, estų, finų, 
švedų, gruzinų, armėnų, tnažru- 
sių; su pranta savo jau skriaudas ir 
Turkestano gyventojai. Į kovą 
su carizmu todėl reikėjo kviesti ne 
slavus, bet maskolių skriaudžia
mas tautas, nes tik toms gali rū
pėti išgriovimas netikusio caro so
sto; slavai tame nė lenkams nė ru
sinama nė mums ne padės.

Ant geresnio susipratimo paduo
dame antrašą lenkiškos jaunuome
nės: Polish Young Mens Ali. of 
America, 672 N. 17 st., Chicago, 
III. Susirašyti galima angliškai, 
arba ir prigimtoj kolboj.

Ne prieš dor$ toks šali
mas.

— Ar giedosim šį vakarą mojų?
— Kaip negiedoti. Giedosim ir 

nesivėlinsim, kad ankščiau galėtu
me atsigulti.

— Pabarškinti tuojau, kad žmo
nės susirinktų anksčiau.

— Mažai kas tebus; kurie baž
nyčioje buvo, tie neateis.

— Šiądien maž visi muriniškiai 
namie riogsojo....

— Kas yra, kad ir buvom baž
nyčioje, nenusidėsime ir čia dar 
pagiedoję....

— Šit Mortė, Kazė, Paulikė jau 
ir prisistatė.

Teip ryzindamos, dvaro mergai
tės, nedėlios pavakarėje bandė eiti 
giedoti litaniją į dvaro sodą, kame 
buvo parėdytas „mojinis altoriu- 
kas.” Susirinko dar kelios šali-

ninkės, laukdamos vaikinų paval- i 
gant, juokavo, viena kitos 1 
čiupinėjos prikyštes, palaidinukus, I 
skepetaites; nes kaip šventą vaka- 1 
rą, visos buvo pagauliniais drabu
žiais apsirėdiiusios. Vienos nauja i 
prikyštė ar skepetaitė, kitos nema
tyta, — reikia kiekvienai apžiurė- i 
ti, apčiupinėti*, patirti, kuomet 
pirko ir kiek mokėjo? O tuo tar
pu dantis rodo ir akimis šaudo į 
užstalę, į vaikinų būrį.

— Nęišlėkit, palūkėkit valandė
lę — tarė virėja — tuo vyrai paval- 
gįs ir aš kartu einu....

—r Vyrai, pavalgę, eis giedoti ir 
tu kartu ateisi — atšovė viena iš 
būrio — o męs tuo tarpu lekiam į 
supynę....

— Mums nereik per daug tirštai 
maldos — atsiliepė iš užstalės ber
nas, me« bažnyčioje prisimeldėm..

— Dar tie tinginiai ir eis.... — 
juokės mergaitės.

— Bene mes jų prašom....
— Smirdėkit sau!.... mokėsim 

mes ir vienos pagiedoti....
— Kad ir norėsit, mes nepriim- 

sim - musų geresnė malda, kaip 
iš pypkės, stačiai į dangų!

— Cypia davatkos, kame buvu
sios — juokiasi vyrai, valgydami.

Mergaitės, drėbusios dar jiems 
po keletą žodžių, išlėkė į „mojų.”

Dvaro sodne kaip danguje, knks 
puikumėlis, koks kvapumėlis: vi
sos žolelės ant žemės traukte 
traukia akis savo žalumu. Obe- 
lįs, kriaušės, slyvos, vyšnios apsi- 
pylusios baltmargiais žiedais, ro
dos vyno kvapu dūsauja, lapeliai 
ant medžių jaunutėliai, žali, mažo 
vėjelio glamonėjami, sklaidos, dre
bėdami. Nuo obelų žiedų balti 
lapeliai, tarytum sniego šmoteliai, 
kur-ne-kur pamaži leidžias ant že
mės. Saulėlė jau ant laidos, įku- 
pai apskleidusi savo spinduliais 
žemę, tarytum apkabindama, trau
kia prie savęs. Viskas mirga, vis
kas, tarytum, gyvuoja. Šnibžda ir 
dūsauja. Gyviejie vabalėliai teip- 
pat netyli. Pagriovėse varlės kur
kia, vabolės* birbdamos, laksto, 
aviliuose bitės ūžia, kita bitelė, 
pasivėlinusi, bimbdama, parlekia. 
Paprudėje lankštingalas be palio
vos pleška. Eglėje ir geguže, nu
sijuokusi, pradėjo kukuoti.

Mergaitės laukia daugiau žmo
nių prie „mojaus.” IŠtfirdusios 
gegužę ir jos sudainavo:.

„Gegužėle, ko kukuoji? 
Ar vargelį man rokuoji? 
Ar vargelį man rokuoji?” 
„Ne vaigelį tau kukuoju, 
įšgt berneli areit rokuoju, 

Jaunytei j bernužėlį!
Gegužėle, miels paukšteli! 
Aš nelaukiu bernužėlio,

Aš nenoriu bernužėlio.
Sena mano matuŠėlė, 
Maža mano seserėlė.

Man nereikia bernužėlio, 
Paslaugysiu matuŠėlę, 
Pakutensiu seserėlę,

Padėvėsiu vainikėlį....
— Atėjusios ant maldos talaluš

kos dar žiovaus — virėja, atlėBka- 
ma, šaukia. — Giedokime greitai, 
man dar mazgines bus numazgo
ti....

— O kame kiti?
— Su kitais nieko nesuvoksi, 

pasiliko bežvengią.... — kalbėjo 
virėja, verdama pavėtės duris.

Atsivėrė — kaip dangus! Kad 
Panelė švenčiausia papuoštai 
Nieko ypatingo, visos mergaitės 
puošė, visos papuošalus nešė. Ko 
ten nebuvo, ko nebuvo? „Maji- 
nė” Švenčiausia Panelė ir Ašmė- 
nų Vartų ir dar kita, ir kita ir Šv. 
Juozapas ir Šv. Jurgis, ir Zopija 
su dukterimis, ir daug dar šven
tųjų.

Baltos pridangėlės ir palmės ir 
gėlės popierinės, žalios, geltonos, 
baltos, ir raudonos išdirbtos, ir ga
lionai ir aukso švituliai, sagtįs ir 
karteliai ir šilkų skaros ir kaspinai, 
blizga, žiba. Žydinčios laukinės 
žolės ir pinavijas ir lelijos ir aly
vos žiedai. Kryžius ir žvakės: 
dvi balti, trečia vaškinė. Spin- 
dantįs liktoriai, knygos, kantičkos 
pridėtos viso-ko, visokol

Stebėsiesistebėsies ir dar ką nors 
naujo pamatysi. Dar ir toliau sie
nos iškabintos margoms popie- 
roms, su įvairiais ponais, panomis 
bryliuotomis, žydais barzdotais ir 
velniukais. Į tuos visą vakarą bus 
ko stebėtiesi.

— Skubihkitt — šaukė virėja, 
degliodama žvakes.

Sudundėjo į vidų didžiausias vai
kų buris, susėjo mergaitės, dar ir 
kelios bobelės atslinko, mažai ir 
vietos beliko.

— Vyrų šį vakaro nėra, o ir mu
sų neperdaug — nebus kam užtar
ti — tarės mergaitės — nenorim 
ilgai užtrukti.... kalbėte atkalbė- 
kim ir ganai....

— Gerai, gerai, kalbėte — prita
rė bobos — vistiek malda.... Tas 
šukavimas niekai....

Suklaupė,persižegnojo ir pradė
jo: „Kirije eleison! Kristau elei- 
sonl Kirije leisonl Viena, į kny
gą žiūrėdama, kalba, kitos atsako: 
„melskis už mus,” „melskis už 
mus!”

Jau atmarmėjo maž jį pusę.
„Motina maloninga, Motina 

stebuklinga.”
Tik šlarnšt į mergų tarpą žolių 

kamuolys suvyniotas.
Mergos —šniukštu-šniukštu, tu-

piemenukas, atėjęs prie vieno dva
ro vaikino, sako:

— Tenai prūde žmogus skęsta...
— Kame? Kas? — šoko vaiki

nas.
— O, tenai.... — rodydamas 

ranka — už vieškelio, prūde, mau
dės ir paskendo, nebematyti nė 
galvos, iššoko dar du kartu, sušu
ko: „gelbėkit” ir panėrė.

Vaikinas, supratęs, ėmė šaukti 
kitus vyrus; nubėgo į paprudę ir 

mosi - plampti plampt! Šun per mato gilumoje ant žemės baltuoja 
šonus; tas, „kavau! kavau!” kitai paskendęs žmogus. Tuojau du, 
per galvą iššoko laukan. Nors su- kaip stovi, šoko į vandenį traukti, 
sijuokė ir sumišo litanija, bet va- o tas, sugriebęs kumelę, raitas 
rosi iki galo. parlėkė į dvarą, šaukdamas dau-

Avinėli Dievo, kursai naikini giau pagelbos. Pasigriebęs dro-
griekus.... bulę, nulėkė atgal raitas.

Tik bridinkt ir įvirto į būrį iš- O čia iš dvaro vyrai ir moteriš- 
virkščiais kailiniais, gauruotas ir, kos, kas gyvas galįs, laks! laks! 

laks! paskui.
Vyrai išgriebę skendenį iš van-

risi nuo juoko; paraudo, net akįs 
balsta, nosis užsiėmusios. O vai
kai visu balsu: kil ki! kil visose 
kerčiose.

„Pramatorka," kaipi nieko ne
matanti, toliau rimtai varo:

„Narnai aukso" — „Melskis už 
mus"! „Skrynia pakajaus" — 
„Melskis....”

Tik Nagriukas cyp! cyp! cypi 
strykt ir įkrito į vidų, į mergų bū
rį .... Tos: ki! ki! kil — juokda-

Tuojau du,

beee! beee! - subliovė.
— Kva! kva! kva! kva! - visite

lės ėmė juoktiesi, plumpinti per dens, įsivertą į drobulę, sukibę, 
kailinius. supa ir supa. Pati, vaikai to sken-

Iš po kailinių dvarbernis ėmė dinio.atpuolę, kad klykia, tai kly
kia piktu balsu:

O Jėzaul Mari jalai te! O Jė- 
Įzau! O Jėzaul Ką tik išėjo, ką 

Vai- 
| kas, pristojęs, prašė, rankas bu- 

,tėtutėli, eikim maudytiesi, 
Prieš nelaimę išvedė! 
O Jėzau! kur aš dabar 
Tėtutėli tu musų! tėtu-

juoktiesi.
— Avinėlį šaukėt, avinėlis ir 

pribuvo....
— Ak tu Judošiau! Tu bezlė-Įtik išėjo maudytiesi.... 

pyčia! sumaišiai musų maldas.
Drasko, plėšia jį, užgulusios I čiavo: 

mergos. Supuolė ir kiti vaikiu- eikim!' 
kai, ėmė juoktiesi, šėlti, plėšytie- O Jėzau! 
si; tas iš po kailinių juoktiesi. ‘ dingsiu?!

Ir jus, kaip tos ubagės Šidlavo- tėli!.... 
je, kad giedojo tėvai: Šaukia pati, vaikai klykia, ver-

„Pone! o Pone! aš avelė Tavo!! kia,žemės prikrisdami. 
„Priglausk, priglausk, prie ko

jelių savo, 
diktas, atsisėdęs toliau 
tai:

„Dieve! o Dieve, aš 
vo.”

„Prileisk, prileisk, 
savo!....
jus Šaukiate Dievo avinėlį; skubi- Į — Mano mergaitė skendo, negy- 
nau atsirieti. Juk ir aš Dievo j vą ištraukė, dėlko atsupo ... gal 
avinas!.... Dievas duos....

Mergos vėl, klykdamos, užpuo-! — Ką čia beduos, kad jau atša- 
lė jį draskyti, stumdyti. Sumišo lęs....
visos maldos, užputė ir žvakes; — Supkit! supkit! pūskit jam 
išlakstė vaikai, išsivalkiojo bobos, dvasią 
bambėdamos.ir jaunuomenė grįžo, 
stumdydamas!, namon.

Prie šulinio viena mergaitė pasi- Į 
sėmė vandens gerti. 1 
kalio kumšt. Apsiliejo visa. — 
Ta nedovanoti; pasisėmusi, tam 
atgal šliukšt!

To ir tereikėjo. Tuoj vienas 
nutvėrė mergaitę, antras visą van
dens kibirą jai ant galvos.... Ki
tas iŠ užpakalio tiems vėl ant gal
vos; tie atsisukę, toms.
. Iš pradžių, pamaži, toliau, kaipj 
pradrįso, kaip įsius laistytiesi: kas Į 

sugnebė kibirą, kas milžtuvę, us 
pusgorčių, puodą, ar kvortą: kas 
prie Šulinio, kas prie kubilo, pa
siuto viens kitą gainioti# po kie
mą, žardieną, apluoką, vandeniu 
nešinį tekini lakstyti. Mergos vy
rus, vyrai mergas gaudyti, laisty
ti.... Kaip įsiuto, nebežiūri- 
vyras ar merga, kaip tik ką pama
tė, tuo, pasiginęs, šliukšt į akis, 
ar ant galvos. Nebesiliauja nė 
pamazgos po virtuvę. Visi įkai
tę, raudoni, visi įniršę, akįs žiba, 
rankos dreba - kad tik ką aplietų, 
kad tik aplietų.

Visiteli Šlapitėli, gręžiami: pleŠ- 
ku-plešk u-pleškul

— Lėkim, lėkim, mergos nori 
būt laistomos - juokėsi vyrai, sem
dami vandenį, pamatę mergą.

Tu! tu! tu! tu! ir lekia su kibiru.
— Turėkit! turėkit!.... už akių!

.... už akių!
— J udošiai!.... Bezlėpyčios... 

man nažutkėlę jau kiaurai permer
kė! Nedovanosiul — Šliukšt!— Šia 
tau!

— Ar dar nori? Šlitikšt!.... 
Nepaleiskit nuosprogos!....

Kliklykt! kliklykt!
Vyrai kvatoja. Bobos, seniejie 

vyrai juokiasi, sustoję. Ir tiems 
šliukšt! kibirą per visus.

— Al kad tu nusprogtumei! — 
purtosi bobos.

Visai sutemo, o mergų klyksmai 
vis dar girdėti, nebėro nė ant vie
no nė siūlo galo sauso, o vis dar 
laksto, gaudosi ir laistos. Arkli
džių ir tvartų net durįs aplaisty
tos. Šaukia ant juoko ir keikia 
ant juoko, visi juokiasi, klega, šėl
sta.

O kerdžiaus tetutė senute, susi
lenkusi ant slenksčio, vis atkarto-

Sulėkė daugiau aplinkinių žmo- 
O ubagas raudonas, nių ir bobų. Visokių kalbų, viso- 

gieda dru- kių pasakojimų, visokių patarimų: 
viens teip matęs gaivinant, kits ki* 

avinas Ta- taip. Klegėsio balsas su verksmu 
maišosi.

įsa, pnieisK, prie avelių — Nerikėta mirtis, žmogus kaip 
. Teip ir aš maniau, kad j muselė ....

— Labiau supkit l, ,
— Netūpkit teip labai!

,___ — Visai neilgai vandenyje tebu-
Kits iš užpa-; vo» ° nebegyvas, toks jau mat ga

las’ žadėtas....
— Neverk, tu nabagėle, — kita 

ramino pačią, — matai, jog neat
verksi.. .. tokia Dievo valia buvo.

— Vanduo bėga per drobulę, 
bėga iš burnos.... atsigaus —.

Į atsigaus....
— Supkit! supkit! vyrai! Pasi- 

j keiskit kiti, supkit!
' — Aš valgyti nešiau, paprudė-

— Ne prieš dorą, ne prieš dorą 
toks šėlimsl

II.
Panedėlyje, kaip po Šventės, vi

si anksti sukilo. Anksti rinkosi 
prie darbo. O rytas išaušo labai 
šiltas. Pirm saulėtekio šilta jau 
buvo, o pakilus saulelei, labai ėmė 
kaityti. Juodi debesįs dangaus 
pašaliais slankiojo, matyt šalimis 
lijo, o čia kepinte kepina, tokia 
tvanka, tarytum iš augŠto saulė 
karštį į galvą smeigte smeigia.

Dirvose žeme, smiltynai teip į 
kaito, kad net basa koja karšta už
minti. Nieks nežiūri, kiekvienas 
stoja prie paskirto darbo.

Vyrai, įkaitę, raudoni, šlapi, 
prakaitu apsipylę, po laukus iš- 
sklydę,darbuojasi: vieni sėja, kiti 
akėja, aria. Moteriškos po daržus 
su daigais prūnija. Kaip tokios 
kaitros, daug daigstymo, daug lai
stymo. Kitos gi dar 
obelis moliais taško.

Priešpiečiais, toks

po sodną

išsižiojėlis

Įėjo manyti....
Atbėgo ir žydelka iš karče

mos.
— Ai-vai! ai-vai! — rankas lau

žo — Uui, ar aną padėjo ant že
mės,kaip ištraukė?— klausė Dovy
dienė.

— Žinoma, padėjo.... ,
— Ui, jau jo nebėra! Nebus 

gyvs, kad ant žemės dėjo....
Vis nauji žmonės, naujos bobos u 

atbėga, naujos kalbos, naujos pa
tarmės. O vyrai, pasikeisdami,su
pa ir supa skendinį.

Vanduo varva iŠ jo burnos. No
sį* ir kaktą,su drobule braukydami, 
nutrynė, o gyvybės nė kvėpti

Atlėkė ir GaugariŠkis ponas, su 
juo dar kasžinkoks ponaitis. 
„Daktars, daktars”, Šnibžda bo
bos. Juodu liepė padėti skendinį 
ant žemės, vadinamas daktaru, 
atsiklaupęs, iŠžiodino, po dantis 
su pirštais išgraibė, nosį, ausis iš
čiupinėjo; rankas, kojas ištampė, 
užsigulęs, prie širdies klausės, ne
beranda gyvybės.

Ponas atsinešė kasžinkokį raštą, 
kur aprašyta kaip apsieiti su sken
diniu, bet čia jau pervėlu.

— Užmušė jį besupdami — tarė 
ponas — arba užmušė jį apoplek
sija, kaip sušilęs šoko į vandenį.... 
Nebegyvas, galite vežti sau na
mo __ _

— N e gal vežti, nevalia judinti iŠ 
vietos — šaukia medkojis žmo
gus — tur čiapat gulėti, kol poli- • 
cija neapžiurės... nuvežus, bus at
sakymas ....

— Ar tu nuskandinai jį? — šoko 
supykęs ponas. — Ar tau bus at
sakymas? Kiek čia žmonių mato, 
kad iš nelaimės nuskendo, o tu 
dar pliampsi niekus.... Vežkit, 
kad sakau....

Medkojis nutilo. Visi į šalis at
sitraukė.

Skendinys guli ant žemės, atsi
vertęs, baltas visas kaip drobė, 
veidas mėlynas, lupos juodos, iš
sižiojęs, atsimerkęs, akįs baltos, 
dumblu aptekusios, dantįs ir liežu
vis žemėmis aplipę.

Pati, vaikai klykia. Ir visų ap
stojusių akįs pilnos ašarų, o kai 
kurių bobų rieda, kaip pupos, per 
veidą. O skendeniui vis tiek, 
žiuri, bet nemato, išsižiojo, bet 
nieko nebesako.

Pati su artymaisiais, susivynio
ję į drobulę, nabagėlį nusivežė na
mo; kiti žmonės, dūsaudami, sklai
dėsi į šalis, ir dvariškiai, su Širdies 
skausmu, grįžo namo.

Visi nuliūdę, galvas nuleidę, vi
si dūsauja, visų akįs pilnos ašarų.

O kerdžiaus tetutė, susilenkusi 
ant slenksčio, linkčiodama galva, 
vis atkartoja: E?

— Ne prieš dorą, ne prieš dorą 
toks šėlimas vakar vakarą buvo!

Žemaitė.

n e



Trumpa senobės Istorija.
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jais; prie senobinių patricijų giminių prisi
dėjo naujos plebėjų.

Rymiečiai dabar galėjo pasakyt, kad pas 
juos visi valstiečiai turi vienokias tiesas, kad 
kiekvienas gali t pasiekt kokią norint vietą. 
O iŠ tikrųjų, kaip seniau, teip ir dabar valdė 
nedaugelis giminių, terp jų tiktai buvo se
nosios ir naujosios giminės.

Karės Italijoj, apie 300 m. Daugumui 
ukinįkų visai ne vaidilos vietos rūpėjo. Jie 
geidė žemės, kurios neb’uiteko, ypač daug- 
vaikiams (pas rymiečius tankiai atsitikdavo 
vardai Aštuntas, Devintas, Dešimtas, t. y. 
sūnūs). Reikėjo nžgriebt naujos šalys. La
biausia rymiečiams patiko kaimyniška pa
kraštinė žemė Kampanija, kuo vaisingiausia 
visoj Italijoj. Bet ir kitos itališkos gentės 
greit vaišinosi, ir-gi j ieškojo naujų vietų 
apsigyventi. Rymiečiams prisiėjo ilgai .ir 
sunkiai su jais kariaut; ypač smarkiai jiems 
priešinosi kalniečiai samnitai, pietinėj Itali
jos pusėj, gabi, dirbanti tauta.

Karės šitos ilgai traukėsi. Iš vienos ir 
kitos pusės beveik kasmet ateidavo muštis 
ukinįkai-kareiviai; pergalėtojai palengva ke
liavo pirmyn, statydami naujus sodžius. Ka
rė paprastai traukdavosi neilgai, keletą ne- 
dėlių, esant laikui liuosam nuo darbų lau
kuose; jai pasibaigus, kareiviai sugrįždavo 
prie savo darbo, namie ar lauke. Jiems ne
mokėjo algos už tarnystę; kartais dar nuo jų 
ėmė mokesčius pagal kareivių turtus, idant 
butų iš ko užmokėt už pristatytą pavirtių ir 
apguliamas prietaisas. Jeigu karė laimingai 
pasibaigdavo ir paimdavo pagauti, kareiviai

Apėninų kalnus nuo vienos juros iki antrai: 
tokiu budu atskirti buvo žiemių talkinįkai 
nuo pietų talkinįkų.

Apart to, visokiose Italijos vietose, terp 
talkinįkų žemių rymiečiai pastatė kariška* 
nausėdijas. Tai buvo tvlrtynės prižiūrėt už
kariautiems ir apsigint, karei atsitikus. Jo
se gyveno lotyniški u kinį kai. kurie gaudavo

Kartikes rymiečių keltas, skersai perplovus.

geras žemes aplink miestą ir tarnaudavo čion 
kareiviuose. > Į tokias nausėdijas ėjo iš Ry
mo kariški keliai, kuriais galima buvo greit 
vest kariumonę, vežiot ginklus, pristatyt laiš
kus. Šitie keliai ir po šiai dienai pasilieka 
stebėtinu statytojų darbu: kad butų Jie tie
sesni, rymiečiai dirbdavo tiltus per klonius, 
padarydavo plačius iš akmenų pamatus pel
kėtose vietose, sutvirtindavo šaliakeles ant 
šonų kalnų milžiniškomis sienomis, prakasda- 
vo kalnus (tuneliai). Pats kelias, tvirtumui, 
darydavosi, it siena: į perkasą, apie sieksnį 
gilumo, dėliodavo gražiai nulygintus akme
nis, viršuj gi išdėstydavo didelėmis lygiomis 
plytomis. Ir po šiai dienai teb riogso vieto
mis šitie keliai be jokio pataisymo.

Isz visur.
II Vindobooos laikraščiai prane

ša, buk 80 balandžio mieste Ben- 
deruose, Besarabijoj, krikščionys 
mušė žydus. Kada žydai meldėsi 
sinagogoj, pulkai krikščionių ver
žėsi į žydų namus, naikindami 
viską, mėtydami per langus mote
ris ir vaikus. Mat už nepasiseki
mus ant karės lauko, už nerangu
mą caro jenerolų, jo pavaldiniai 
muša beginklius žydus. Tas nėra 
teip pavojingu kaip muštiesi su ja- 
poniečiais. Žydų mušimas buvo 
ir Lwowe, Galicijoj. Paskutinė) 
vietoj 5 žydai likosi užmušti, o 
daug jų likosi sužeistų.

II Lenkiški laikraščiai paduoda, 
buk B d. kovo, apvaikščiojant pa
minėjimą išleidimo konstitucijos, 
Varšavos lenkai studentai pakėlė 
nerilankias maskoliams demonstra
cijas. I miestą sutraukė karei
vius. Susirėmime 200 ypatų li
kos.! sužeistų, o vienas studentas 
tapo užmuštas. Varšavos polici
jos viršininkas, už ne stabdymą 
demonstracijų likosi nuo vietos 
prašalintas.

vis, apsiginklavęs tik akme
nimis mėtymui.

ją pasidalydavo; tokiu budu kareiviai sugra
žindavo savo išlaidus ir dar uždirbdavo, tar
tum, iždui paskolinę buvo. Jeigu reikėjo 
gelbėt Rymą nuo pavojingo priešo, arba su
kelt prieš jį visas savo spėkas, rymiečiai pa
skirdavo ištikimą vadą, diktatorių, t. y. duo
davo jam laikinai begalinę valdžią.

Kariumenės sutvarkymas pas rymiečius 
buvo ypatingas. Mušyj jie išskiratydavo 
pulką (leyijoną) į daleles ir sustatydavo į trįs

• čhį siovynės piianas ai ir ed — dvi svarbiausi uly- 
či, pravesti pagal kryžių. kurį ii pradžių buvo užrėtęs 
kunigas. 1) aukuras ant kryžiakelės, f) vado paiapynė, 
J) turgavietė. 4) iždas, 5) oficieriai, 6) ir 7) rymiečių 
raiteliai ir pėstiejie kareiviai. S) talkinįkai, 9) ir 10) ii- 
rinktiejie ir padedą kareiviai.

eiles su tarpais kiekvienoj eilėj; antrosios ei
lės dalelės stovėjo prieš tarpus pirmosios; 
jeigu mušyj pirmosios eilės kareiviai privarg
davo, tai į tarpus terp jų greit, netrukdoma, 
įeidavo antra eilė, o pirmoji užpakalyj atsi
stodavo. Prisirengus stovėjo dar trečia eilė 
kuo stamantriausių, prityrusių kareivių, kū
rins leisdavo muštis, tiktai didžiam pavojui 
atsitikus.

Pas rymiečius buvo dar ypatingas papro
tys statyt tvirtą stovynę su perkasu, apkasu, 
siena ir bokštais. Stovynę statydavo kiek
vieną kartą sustojant, nors ir ant vienos nak
ties. Jeigu prisieidavo pasilikt ant ilgesnio 
laiko, ji pavirsdavo į tikrą tvirtynę. Stovy- 
nė duodavo kareiviams tikrą apginimą, jeigu 
juos priešai apstodavo: jie galėjo išeit iš jos 
muštis ir vėl jon sugrižt.

Talkinįkai. Po truputį geriausios Itali
jos žemės pateko rymiečiams. Jie pasiimda
vo žemės rėžius visokiose vietose; liekanas 
užlaikydavo paveiktiejie, kūrins rymiečiai 
priversdavo tapt jų talkinįkais. Nuo rymie
čių tautos talkinįkų reikalaujama buvo tokia 
pat tarnystė, kaip ir nuo rymiečių valstiečių: 
jie turėjo karei pristatyt kareivius. Šitie 
talkinįkų kareiviai ir-gi turėjo iš savęs apsi
ginkluoti maistą gaudavo iš Rymo. Jie at
eidavo su jų išrinktais vadais ir prisidėdavo 
prie rymiečių kariumenės. Bendru tiktai 
vyriausiu vadu buvo rymiečių konsulas. Vi
sa italų talka, buvusi po kariška rymiečių 
valdžia, galėjo pastatyt didžią karišką galy
bę, apie 800,000 žmonių.

Rymiečiai nešikišo dalykuosna talkinį
kų. Kiekviena .talkinįkų gentė, arba kiek
vienas talkinįkų miestas, valdėsi pagal seno
binius savo papročius: turėjo išrenkamus va
dus ir audžias, savo senatą, savo žmonių su
ėjimus. Bet visuotinuose dalykuose, kurie 
kliudė Rymą ir visus talkinįkus, rymiečiai 
liepdavo kitoms tautelėms ir miestams. Žy
mius žmones terp talkinįkų rymiečiai stengė
si pritraukt prie savęs: duodavo jiems tiesas 
rymiško valstiečio, t. y. pavelydavo pirkliaut 
Ryme be muitų, ateit į rymiečių suėjimą ir 
užimt Ryme valdžios vietą.

Rymiečių buvo mažiau negu talkinįkų; 
užtatai jie stengėsi išskirstyt talkinįkus. Ry
miečių ,,laukas”, t. y. žemės prigulinčios ry
miečiams, traukėsi per lygumas pagal ge
riausią vakarų pakraštį ir dar skersai ėjo per

VIII.
Rymas laikuose didžiųjų užkariavimu. 270 100 

m. K. N.
Kartaginas. Apie 370 metų visa Itali

ja, apart Po upėe klonių, priklausė rymie
čiams. Jų talkinįkais tapo pirkliai ir Jurinį- 
kai pietinės Italijos miestų, Kapuos, grėkiško j 
Tarento ir kitų. Rymo rubežiai prisiartino į 
prie didžioe jūrinės viešįiatystė® vakaruose, ; 
Kartagino. Terp jų buvo Sicilija, kuri riog
sojo, it tiltas, nuo šiaurinio Afrikoe kampo 
iki pietinės Italijos. Kartaginas stengėsi į 
užgriebi Siciliją, idant galėtų savo rankose 
turėt pirklystę vakarinėj Terpžeminės juros; 
pusėj, ir seniai jau pliekėsi su grėkais dėl | 
šitos šalies. Pirmiau rymiečiai nebuvo at
kreipę savo atydos į jurą: pirkliauti pas juos 
atvažiuodavo svetimi pirkliai, terp kurių bu-, 
vo kartaginiečiai. Dabar rymiečių žemės vi-: 
sur siekė jurą; jie negalėjo atiduot Kartagi-: 
nui Sicilijos, nes tuomet Kartaginas butų ga
lėjęs apgult visus Italijos pakraščius.

Naujas priešas, Kartaginas, buvo galin
gas ir turtingas. Didis miestas riogsojo ant 
krašto vaisingo slėnio Bctyrado upės, į>as gi
lią juros įlanką (Tunisišką). Jo žemės trau
kėsi pakraščiais nuo dabartinės Barkos iki 
Gibraltaro. Viską valdė finikų pirkliai ir 
perkmainiai, kurių rankose buvo pirklystė 
ant juros. Ant laukų, jiems prigulinčių, 
dirbo vietiniai afrikoniški ukinįkai, kurie 
pristatydavo ir kareivius. Kaimyniški gy
ventojai (numidai, dabartiniam Algiere) tu
rėjo mokėt duoklę ir pristatyt talkai raite
lius. Kartaginiečiai galėjo, apart to, pa 
samdyt dideles kariumenės iš afrikiečių, is
panų, ar grėkų. Jie turėjo tai, ko rymie
čiams truko: begalinę daugybę turtų.

Viename dalyke kartaginiečiai buvo 
silpnesni už rymiečius: viešpataujanti tauta, 
finikai, buvo neskaitlinga, sulyginus su vi
sais gyventojais. Jie primena padėjimą an
glų dabartinėj Indijoj. Kariumenėj karta
giniečiai tarnavo tiktai oficieriais; jie buvę 
vadais svetimtautiškų kareivių. Pirklių 
draugystės, kurios valdė miestą, nemėgo ka
rių kelt: jie sutikdavo pavest tolimus kariš
kus užmanymus drąsiems vadams, ant jų pa
čių atsakymo.

Pirmoji karė su Kartagina. Rymie
čiams reikėjo išrišt svarbų klausimą: eit, ar 
neit į užjurįi Iki šiam laikui visos karės bu
vo netoli namų, ir rymiški ukinįkai ilgai ne
sutiko ant užjurinės karės. Nesunku buvo 
legijonus pervežt per siaurą ištaką Sicilijon 
ir jie visur pergalėdavo kartaginiečių samdi- 
nį^us ar atvirame lanke, ar apgulus miestą. 
Bet kartaginiečiai galėjo paleist kareivius 
nuo laivų, kokioj tik norėjo vietoj ant salos 
ir tokiu budu sunaikint pristatymą pavir- 
žiaus rymiškai kariumenei. Noroms-neno- 
roms, prisėjo Rymu! tapt jūrine viešpatyste.

Padaryti buvo didi kariški laivai; ant 
greitosios mokino irklinįkus ant sausumos, 
pasodinę juos ant augštų pastolių. Į jūrinę 
tarnystę ėmė ypač grėkiškus talkinįkus iš 
pietinės Italijos. Rymiečiai, vienog, stengė
si ir juros karę paverst į karę ant sausumos: 
jie susikabindavo su priešų laivais ir mušėsi, 
juos prisitraukę.

Rymas ir Kartaginas naikino begalinę 
daugybę žmonių ir pinįgų: didžiam mušyj 
ties Sicilija iš abiejų pusių buvo apie 700

Kartikis rymiečių laivas: po kairės, ties pirmagaliu, kablys susi
kabini su priedų laivu; po dešinės ties vairu, pririštas tiltelis 
užmest ant svetimo laivo.

laivų, kuriuose tilpo apie 300,000 žmonių. 
Laivai buvo labai dideli, ir irklinįkai sėdėjo 
5 eiliomis, viena ant kitos. Ant laivo žmo
nės buvo teip susibrukę, jog, skęstant laivui, 
prigerdavo paprastai visi jo žmonės. Trįs 
didžios rymiečių laivynės prapuolė nuo au
drų. Per visą karę Jie prastojo apie 700 lai
vų.

Pagalios, rymiečiai užmanė visai naują 
jiems išmislą: pervežt kariumenę Afrikon ir 
prisiartint prie Kartagino. Greit pasirodė, 
jog jų tvarka visai neatsako tokiam tolimam 
darbui. Kareiviai, pripratę prie trumpų ka
rių Italijoj, nenorėjo pasilikt Afrikoj; pusę 
kariumenės prisiėjo paleist namon. Pats va-

(Toliaut bus.)

U Austrijos zostapilėj, Vindobo- 
noj, katalikiškoj švento Stepono 
bažnyčioj prieš vieną Šventą abro- 
zą nusišovė bulgariškas agentas 
čatalov. Viename jo išsiųstam* 
siuntiny), kuriame jis dekliaravo 
vinis, muitininkai užtiko 60 pakų 
su patronais. Kada tas išėjo į 
aikštę, čatalov iš miesto buvo pa
bėgąs, bet vėl sugrįžo ir nusišovė.

U Vengrijos sostapilėj, Pešte, 
nuo plaučių uždegimo pasimirė 
garsus vengrų apysakų raštinin
kas, Maurus Jokai, kurio apysakos 
verstos^ į visas civilizuotų tautų 
kalbas. Viena jo apysaka: „Vy
rai pajudinkime žemą," perdirbta 
ir lietuviškai. Jokai tarėjo 79 me
tus.

|| Augščiausias Vokietijos sūdąs 
išdavė nusprendimą, kuriuom bai
gusiems Amerikos universitetuose 
medicinos mokslus, ypač gi ameri
koniškiems dentistams, nedaleista 
Vokietijoj vadintis daktarais. Vo
kietijoj yra netoli 800 dentistų ap
turėjusių Amerikoj daktarų diplio- 
mus.

II Prancūziškoj Kochinchinoj 
į (pietinė) Azijoj), aplinkinėse Sai- 
gon, siautė baisios vėtros, laike 
kurių pražuvo su viršum 100 tušo 
nių, o dar daugiau tapo sužeistų. 
Vėtra su visu sugriovė daugybą 
čiabuvių kaimų.

II Lenkijoj yra 2500 pradinių 
mokyklų, kurias lanko 150000 mo
kintinių. Taigi išpuola vienas 
mokintinis ant 40 gyventojų (Pran
cūzijoj, Vokietijoj ir Amerikoj 
vienas mokintinis išpuola ant 6 
gyventojų). Iš to mokintinių 
skaitliaus tik 4% baigia mokyklą.

II Kaime Guebs, Saksuose, vals
čiaus viršininkas Erich Sachse, 
pagriebęs karabiną, nušovė t re) a tą 
vaikų, pačią, o paskui savą. At
bėgą ant šūvių kaimynai, visus ra
do jau ne gyvus.

|| Pietinėj Amerikoj, mieste Bu
enos Aires, 1 d. gegužio ant ulyčių 
susirėmė apvaikŠčiojanti savo 
Šventą darbininkai su policija. 2 
darbininkai likosi užmušti, o apie 
100 tapo sužeistų.

|| Berlyno laikraštis „Vossische 
Ztg." praneša, buk Japonija pir
ko nuo Bremos garlaivių kompa
nijos Lloydo 8 pasažierinius lai
vus, kurie bus perdirbti į kariškus 
kreiserius.

pusryčiais. Botam, vėl tarp šau
dyklių, durtuvų ir kalavijų buvo 
lydimas ant kitos stotės ir ant me
džioklės, kur žandarai ir agentai 
paslaptinės policijos su širdies 
drebėjimu laukė pribunant turtin
giausio ir galingiausio valdono, 
gyvastis kurio teip sunkiai saugo
jama.

Kelioms sanvaitėms pirmiau at
važiavo Vindobonon kitas valdo
nas, Anglijos karalius Edvardas 
VII, suvis nepanašus į tą, kuris 
vos praūžė pro šalį. Minių-mi- 
nios žmonių ėjo ant stotės sutikti 
įdomų svečią. Lydimas ir nuošir
džiai sveikinamas tūkstančių žmo
nių, neatskirtų nė kareiviais, nė 
žandarais, Anglijos viešpats pama
ži ir liuosai važiavo gatvėms musų 
miesto. Liuosai ir be mažiausios 
baimės visur lankėsi, buvo net 
kliube; apie tai nebuvo minėta nė 
programe jo viešėjimo, — padarė 
tai vien ypatiškam pasilinksmini
mui, tarytum paprastas koks žmo
gus.
' Atvažiavo ir vokiečių viešpats 
Vilhelmas. Vindobona jį irgi 
nuoširdžiai sutiko. J isai važiavo 
per visą miestą atidengtoje karie
toje. Kareiviai, daly vaujantiejie 
Čia stovėjo ne ant sargybos, bet 
papuošimui veikiau, dėlei švent- 
dieninio pasilinksminimo, karės 
darbus ir savo viešpatį mylėda
mi.... Ir Šitam viešpačiui buvo 
čia ramu ir gerai.

šitie trįs priėmimai, atsitikusie- 
jie nepoilgam viens po kito — tai 
politiški simboliai, tai charakteri- 
zuojantiejie politiškąjį stovį, žen
klai tų valstijų, iš kurių yra šitie 
svečiai. Kiekvienas iš jų likos 
priimtas pagal užsitarnavimą, su- 
lyg jų politiškos sistemos rėdymo 
valstijos.

Anglijos valdonas atkėliavo 
iš liuosiausio Europos krašto, iš 
visasvietinės — teip sakant — val
stijos, kur žmonės patįs savą val
do ir ant savo Viešpačio žiuri nė 
kiek dauginus, kaip ant paauksuo
tos viršūnės savo didelės valstijos 
rėdo. Anglijonai nesibijo savo 
Viešpačio, ir viešpats jųjų liuosas 
ir nebijo savo žmonių. Už tatai 
karalius Edvardas nesibijo nė Vin- 
dobonos gyventojų.

Ciecorius Vilhelmas, mėgstantis 
tankiai kartoti iš Dievo meilės 
Prūsų karalių ėsąs — reikalauja 
jau kitokio priėmimo. Jis turi sa
vo nevidonus, bet nebijo jųjų. 
Jis mėgsta rodyti spėką ir jąją ma
tyti apie savą. Jis eina į minią, 
bet nori, kad ta minia žinotų, kas 
eina. Nesergėjamas, bet sveiki
namas kareivių jis nori būti.

Tarytum dar nesuaugusius iki 
patvaldystei, tarytum kūdikius val
do caras Mikalojus savo rustu. 
Apkasais ir grioviais apkasta jo 
didybė, o žiauri ^policija nuvaro 
nuo valdono žmonės ant šūvio at- 
stumos. Visos Maskolijos inteli
gencija skaitoma per pikčiausią 
caro valdžios priešą. Arklys ir 
raitelis tai vienintelė parama skar
džios augštybės, ant kurio stovi 
šitas caras, visiškai atitolintas nuo 
žmonių. Namie ar svečiuosna — 
visur mato pavojų, jeigu tūkstan
čiai nesergsti nuo milijonų. Kiek
vienas, be išėmimo, jo plačioje 
valstijoje dreba prieš neaprube- 
žiuotą valdžią savo viešpaties, 
kuris ar namie, ar svečiuosna, iš- 
vidąs tik liuosus žmones, jau dre
ba ir balą. Tik tarp mulkių savo 
tarnų ir aklai tuojaus iš- 
pildančių mažiausią jo paliepimą 
kareivių mato gyvastį savo dar ne
sant pavojuje.

Tie trįs priėmimai — tai trįs si
stemos. Kiekvienas viešpats nau
dojasi tokia liuosybe ir gyvena to
kiu gyvenimu, kokį jis suteikia 
savo žmonėms.

Vertė V. Piktasis.

II Transvaaliuje, pietinėj Afri
koj, mieste J ohannisburge, apsireiš
kė azijatiškas maras, kurį atvilko 
čia aukso kastynių savininkų 
pargabenti indiški darbininkai.

II Transvaaliuje, aplinkinėse 
Hope Valley, rado naujus deiman
tų, rubinų ir kitokių brangių ak
menėlių laukus.

II Terp angliškų valdžių suga
bentų prie darbu Transvaaliaus 
aukso kastynėse chiniečių apsireiš
kė azijatiškas maras.

II Vakarinėj Afrikoj anglijonai 
išdegino šešis negrų kaimus ir iš
skerdė 200 čiabuvių.

Caras užsienyje.
Laikraštyje ,,Zeit.*’,dėl atvažia

vimo caro Mikolojaus II, tapo pa
talpintas gana įdomus straipsnis 
p. a. „Šįs priėmimas," kurį išti
sai čia paduodame.

„Caras buvo Vindobonoj. Rei
kėjo laukti su laikrodėliu rankose, 
kad nepražiopsoti šitos istoriškos 
valandos. Ten, kur Vindobona 
vadinasi jau „Didžioji Vindobo
na, " skubinai, su baime, išėjo iš 
užmaskuoto vagono neaprube- 
žiuotas valdonas visos Gudijos; 
lydimas tūkstančių apginklotų ka
reivių ir žandarų, pastatytų prie 
visų nuo gatvės namų, nukeliavo 
Schoenbrunon, kur laukė jį su

Nanji iszradimai.
t Iki šiol ant auginimo bakteri

jų visokių ligų skiepijimui jų ligo
niams, paveikslan ant apsaugoji
mo nuo pasiutimo ir kitų ligų, da
ktarai vartojo peles, žiurkes, triu
šius. Odesos vienog gydytojai 
persitikrino, kad ant to teiposgi 
gerai tinka visokį vabalai, drugiai 
ir tt. Ant vabalų tūlos bakterijos 
pradeda veistiesi jau po 12 valan
dų po įskiepijimui. Tokiu budu 
auginimas bakterijų apsilpninimui 
visokių ligų atseis daug pigiau ne
gu iki šiol, kadangi vabalus vis 
lengviau gauti ir pigiau iŠmaityti 
negu peles,žiurkes ar triušius.

t Profesorius Michigano univer
siteto Bailey išrado prietaisą, kuri 
saugoja žmogų nuo smarkiausios 
elektrikos. Bandavones atliko 
universitete ant dviejų studentų, 
kurie ant to sutiko. Per juodu 
perleido elekriką 500000 voltų, tai
gi teip didelės pajiegos, kad jos 
pakaktų ant užmušimo čielo regi- 
mento kareivių, o ji studentams 
nieko nekenkė, kadangi jie buvo 
nuo pavojaus apsaugoti Baileyo 
prietaisos. Prietaisa ta susideda 
iš indo su aliejum, į kurį įleisti 
bumburai nuo elektriškų dratų.

t Mieste St. Francisco, D-ras 
August Greth atliko bandavones 
su savo naujai padirbtu orlaiviu. 
Bandavones išpuolė gana pasek
mingai: orlaivys, nors ne labai 
greitai, bet lėkė prieš vėją.

Paniški nimiiN.
Guodotina Redystė „Lietuvos." 

Jus, 18 num, savo laikraščio, pa
talpinote pataisymą koresponden
cijos iš VVollingford, Conn., už ką 
ačiū! Bet ant nelaimės, tame pa
čiame numeryj patalpinote iš New 
Britain, Conn. korespondenciją, 
kur pramanyta bjauresnė neteisy
bė. Rašote, kad su kunigu para- 
pijonai provojasi, o Šitai žemiaus 
pasirašąs iki Šiol po sudus neturė
jo nė jokios tąsynės. Toliau vėl 
rašote, buk New Britain’o lietu
viška bažnyčia užrašyta ant airiško 
vyskupo, o tas visai neteisingas 
perstatymas dalyko. Jei korespon
dentas apie tai rašo, nežinodamas, 
tegul bus jam dovanota, bet jei ži
nodamas teisybę teip perstato, tas 
nesiskiria nuo melagystės. Faktas 
tegul būva viešiems žinomas, kad 
žemiaus pasirašęs Connecticute 
sutvėrė trįs lietuviškaš parapijas: 
Waterburyj, New Britaine ir 
Harsford, Conn. ir visos trįs 
bažnyčios užrašytos ne ant vardo 
vyskupo, bet ant vardo korporaci
jų: Waterbury— Šv. Juozapo, New 
Britain — Šv. Andriejaus Church 
Corporation, Hartforde pilnas var
das korporacijos: „Lithuanian 
Most Holy Trinity Church." Jei 
kas todėl sakytų,kad ant vyskupo, 
ar ant savęs užsirašė minėtas baž
nyčias — nežinau kuom vadinti 
tokį žmogų: ar spangu, ar be nuo
mones?!

Bet yra teiposgi tikras dalykas, 
kad minėtos bažnyčios užrašytos 
ant vardo korporacijų, kurių var
dai įtraukti.) zteto knygas, turi sa
vo įstatymus užtvirtintus Connec- 
ticut’o legislaturos; tie įstatymai 
aprubežiuoja tiesas kaip kunigo, 
teip korporacijos viršininkų, po
draug duoda privilėgijas: neima 
taksų nuo savasties, leidžia turėti 
mokyklą, Špitolę ir kapines,. o 
vargas su musų žmonėms, kad ne
nori to suprasti, kad visiems ne
valia visko daryti. Nesupranta ir 
daugumas lietuvių, kad bažnytinė 
korporacija užsilaiko iŠ geros va
lios dovanų per tai, kad nėra taxų, 
negali turėti neaprubežiuotas re
prezentacijos, bet turi būti rėdoma 
pagal tiesas charterio, kurias deda 
kaipo pamatą pačioje pradžioje. 
Lietuviai gi nori, kad bažnyčia 
nusileistų iki laipsnio paprastos 
pagelbinės draugystės, kur yra 
mokami po bausme mėnesiniai 
mokesčiai. Dabar supraskime. 
Bažnyčia tarnauja visiems, bet to
li ne visi užlaiko tą bažnyčią; 
čia nori tdrėti balsą kiekvienas 
lietuvis 
čios; klebonas turi apsaugoti nuo 
to, o jei klebono nebūtų, ar tas re
zignuotų, vyskupai yra pastatyti, 
kad jie tiesas gintų katalikiškų 
bažnyčių^

Kodėl kjlo'Nevr Britaine, Conn. 
nesutikimai dėl bažnyčios? 1903 
metuose, 20 gegužio, Hartford, 
Conn. legislatura užtvirtino įstaty
mą apie katalikiškas korporacijas, 
kad įstatymas 1866m.,kur buvo ren
kami elektorių trustisai (trustees) 
(sakau dešimtininkų — zokone El- 
ders) butų pažymėtas klebonas, 
teip,kad išrinkimas nesuteiktų offi- 
so.be t pažimėjimas. Supranta
ma, kad tas įstatymas, tikrai nau
dingas bažnyčiai, nuo Naujų 1904 
metų visur likosi įvesdytas, neiš- 
imant šv. Andriejaus lietuviškos 
bažnyčios New Britaine. Musų 
steto žmones to įstatymo nenori 
priimti, pertai daro obstrukciją, 
ant savo draugysčių mitingų nu
sprendė dėti bausmę ir persekioti 
tuos, kurie kuom nors prisidės 
prie užlaikymo bažnyčios. Vieti
nis klebonas išaiškino, kad tokios 
mados obstrukcija kenkianti kor
poracijai tikrai įrengtai, kad dar
bas neteisingas ir ga
li būti vodingu pačioms draugy
stėms už gadinimą reikalo kitos 
organizacijos, bet lietuviai to vi
sai nenori suprasti — mena, kad 
visam kaltas kunigas, per tai ūžia 
ant jo!....

Ant galo, dėl polic- 
mono, buk kunigas kviečia į baž
nyčią. Iki šio laiko kunigas ne 
sykį nekvietė poliemono. Prama
nymas tuščias ir melagingas. 6 
kovo kunigas buvo per dvi dieni 
Bridgeporte, Conn., o nedėlios 
dieną New Britaine laikė mišias 
prancūziškas kunigas iš Lasalette, 
ir tadą buvo lietuviškoje bažny
čioje poliemonas, bet kun. 2. jo 
nekvietė ir neliepė kviesti.

„Lietuvai" širdingai busiu dė
kingas, jei tą ilgą kommunikatą 
pataip|s, kadangi tas tiktai gali 
lietuviams išaiškinti tikrą dalykų 
stovį.

Kun. J. Zebris, 
396 Church str.

New Britain, Conn.

svamanių Susivienyjimas gyvuoja 
jau 5 metai, jau gana spėjo pagar
sėti. Daugelis lietuvių dar nesis
kubina rašytiesi pri laisvamanių, 
bet jie jau savo vietą užėmė ir at
gal negrįž, bet žengs vis pirmin. 
Vardą laisvamanių reikia išplatinti 
po visą Lietuvą, kadangi lietuviai 
seniai buvo laisvi, tik dabar nuo 
laisvės šalinas, bijosi caro šešėlio, 
o pamatę kunigą, dreba ir skubi
nasi kepurę nusiimti. Ant išliuo- 
savimo lietuvių nuo baimės,reikia 
terp jų išplatinti laisvą mislį, išlei
dinėti laisvamaniškas knygas teip, 
kad jos rastųsi kiekvieno lietuvio 
grintelėj. Lietuviški inteligentai 
tą žino; jų todėl pareiga vienytiesi 
su laisvamaniais, pristoti prie Lai
svamanių Susivienyjimo. Juo jis 
turės daugiau sąnarių, juo daugiau 
nuveiksime, juo daugiau šviesos 
pasirodys terp lietuvių.

Ant dabartinio seimo reikia ap
dirbti konstituciją ir nuspręsti apie 
charterį. Delegatai, keliaujanti 
ant seimo, turi atkakti su gerais 
užmanymais, kad galima surefor- 
muoti Susivienyjimą.

Antras klau-symas yra siuntimas 
delegato ant terptautiško darbinin
kų kongreso.

Nors Susiv. Liet. Laisv. politi
koj užima vietą socialistų, bet ne
turi tikros socialistų organizacijos, 
per tai siųsti delegatą ant terptau
tiško kongreso ne gali. Todėl at
sišaukiu į visas socialistų kuopas 
ir į pavienius sąnarius su prašymu 
atsiųsti ant S. L. L. seimo delega
tus: tą pačią dieną,su tais pačiais 
kaštais, galėsime atlikti ir socialis
tų seimą ir išrinkti delegatą ant 
terptautiško kongreso.

Trečias, reikalaujantis apsvar
stymo klausymas yra — apskundi- 
mas Maskolijos caro terptautiškam 
sudui už atėmimą lietuviams pri
gimtoje kalboje spaudos.

Ketvirtas klausymas yra; kad 
rusinai nori išleisti angliškoj kal
boj terptautišką laikraštį ir jie ant 
S. L. L. seimo žada atsiųsti savo 
delegatą apsvarstymui to klausy
mo.

Ant apsvarstymo tų klausymų 
teiksis atsilankyti ant seimo dele
gatai ir pavieniai visi, kam rupi 
musų tautos gerovė.

S. L. L. prez., K. Balčiūnas, 
256 Grand st., Brooklyn, N. Y.

New York. Antras didelis metinis 
pikninkasLietuvisskoGi mnastisskoK) la
bo bus nedelioj, 5 d. gegužio, prasidės 2 
vai. po pietų,MarlendaleParke,IJrington 
avė., Maspeth L. L Inženga vyrams 
25c. Moterims ir merginoms 15c. Nuo- 
szirdiiai užkvleczia visus lietuvius ir 
lietuvaites, kuoekaiiingiausiai susirinkt 
ant teip gražios ir linksmos zabovoe.

Varde L. G. K.
Sekr. Juozas Bzunskls.

Chicaga Dr-te Panų ttav. Mari Jos P. 
Raž. turas savo treczia rožini balių no- 
delioj, 23 spaliu, 1904 m. Freiheit Tur
ner saleje, 3417 8. Halsted et. Teipgl 
turas ketvirta balių nedelioj 36 vasario, 
1905 m. toje paeitoje salėj. Todėl mel
džia visu kitu draugyscziu ir Kiiubu ne
daryti tose dienose bailu ne teatru, idant 
vieni kitiems neužkenktumeme.
(5-90/ Dr ta Panų Hzv. M. P. R

Temykit Lietuviai!
Utarninke 10 d. gegužio atsidarė nau

ja antra serija lietuvlszkos Spulkos ant 
Weet Sides. Mitingai atsibuna kas utar- 
ninko vakare, Apvaizdos Dievo parapi
jos saleje, Union ir 18 ui. 7:30 vai. vaka
re. Taigi lietuviai norinti užsiezediti 
pinigus, gali ant kiekvieno susirinki
mo prisiraszyti, o teipgi norinti pasilik
ti savininkais prapereziu, ateikit Ir užsi- 
raszi k i te nes atėjus laikui galima gauti 
skolinti pinigus ant praperežiu ant labai 
lengvu iszlygu. Su guodone.

(5—27) Spulkos Komitetas
TrecziSM Didels Mojiuia Bailu*!

Chicago. Jaunu Vaikinu Draugisz- 
kas Kliubas turas save treczia dideli 
mojini bailu nedelioj, 15 gegužio, Pulas- 
kio salėja, 800 8. Ashland avė., terp 17 ir 
18 ulycziu. Šiokiai prasidės 6 vai. va
kare. Inženga 25c. ypatai. Szirdingai 
uipraszo visus lietuvius ir lietuvaites 
kuoekaitlingiausiai susirinkti. Bus duo
ti puikus programai, grajys orchestra 
pro f. J. Bramhalls'o.

{4—22) (5—13) Komsiteta

Nauji Basztai.
Lietavizakoe paaukos. Y vairiom. 

Hurinko Dr. J. Baaauaviczius. 
■ZkUte H?- ėrMraro. ftt. tHO4 m. 
333 pirai.

Telpa čia 202 pasaki visokio tu
rinio. Pasakos tos surinktos dau
gume Naumiesčio pavietyj, dau
giausiai Griškabūdžio, Sintautų ir 
Naumiesčio parapijose. Pasakos, 
rodosi, turėjo būt surinktos tarmėj 
tų vietų, kur jos užrašytos, tuom 
tarpu tarmės čia ne užlaikytos ge
rai, per tarmę sugadyta ortografi
ja, o tarmė ne užlaikyta. Kaltė 
čia, be ebejonės, pasakų užrašytų
jų, kurie pasakas rašė ne tarmėj, 
kokioj jos buvo pasakojamos, bet 
savo tarmėj; surėdytoj ui surinktų 
pasakų visi tarmiški skirtumai ne 
gal būt žinomi. Visų todėl pasa
kų silpniausia pusė yra tarmiška.
Tas vienog ne atima vertėsDr. Ba

sanavičiaus surinktoms pasakoms: 
jos visos turi didelę mokslišką ver
tę ir paprastiems skaitytojams su
teiks gražius pasiskaitymus.

V Seimas Susivienyjimo 
Lietuvių Laisvamanių
Atsibus 5 d. berželio šių metų, 

nedėlioję, Philadelphioj, Pa. Pra
sidės 10 vai. prieš piet. Vietą 
seimo ir sustojimo delegatų teiksis 
pagarsinti vietiniai seimo rengėjai. 
Guodotinos kuopos ir pavieni są
nariai teiksis siųsti delegatus. Šį
met seimas bus labai svarbus, ka
dangi daug yra reikalų ant apsvar
stymo. Susivienyjimas auga, su 
tuom dauginasi ir reikalai. Lai

Draugyscziu Reikalai

Balius, Balius.
Chicago. Susi L. A. 36 kuopa tarės 

savo baltu subatoj, 14 gegužio, L. Ažuko 
saloj, 3301 Auburn avė. ir 33 ožio* ui. 
Prasidės 7:30 vai. rakate. Inžengz 10c. 
y p* La i. Ant baliaus bus gera muzika, 
prakalbos, ir dainos. Pelnas isz baliaus 
eis ant kasstu pasiuntimo delegato ant 
busenezio seimo. Visus lietuvius ir lie
tuvaites, senus ir jaunus kvieczia atsi
lankyti, o busite kuogražiauaiai priimti.

36 kuopos Komitetas.
1O metinis apvaikszczioiim&s.
Chicago. Gvardija D. L. K. Vytauto 

turės savo 10-metini apvatksziojima ne
dalioj. 22 gegužio, Freiheit Turner salė
je, 3421 8. Halsted st. Visos Draugystes 
imanesios apvaikssesiojime dalyvuma 
susirinks in 8zv. Jurgio bažnytine sale 
ant 1 valandos po pietų ir Įstosią pilnoje 
parodoje marszuos in apvaikszcziojimo 
sale,kur bus laikytos kalbos, dekliamaci- 
joe dainos ir tt. Užpreszo visu draugys- 
oziu nedaryti toje dienoje bailu ne teat
ru, bet, jei galima, pribūti ant musu isz- 
kilmingo apvaiktseziojimo.

Komitetas.
Susirinkimas.

Chioago. Nedeloje 15 gegužio, 2 vai. 
po pietų, Tėvynės Mylėtoju Dr-tes, vie
tine kuopa turės susirinkimą p. L. 
Ažuko salėja, po N r. 3301 Aubur avė. 
kerte 33-csioe gatves, ant kurio yra 
szirdingai užkvieesiami visi sąnariai ir 
norinti prisirassyti prie T. M.D., vardan 
kuopos. M. J. Damijonaitis.

Blisville, N. J. Dr-te 8sv. Petro tu
ras savo 1-ma metini pikninka nedelioj, 
29 gegužio, Queen Co. darže, L. I. kerte 
Grand ir Garrisson nl. Prasidės 2 vai. 
po pietų. Inženga vyrams 25c , mote
rims 15c. Didelis gražus daržas, geri 
takai pasivaikssosioU, didele szokiams 
platforma Ir viskas kas piknlnkams rei
kalinga yra parengta kuogerisusiai. 
Grand st. Metropalitan avė ir Flushing 
av. karai iss New Yorko daveža iki pat 
parkui, Crosshown Lorimer ir Graham 
av. duoda transportus ant *r
Metropolitan a v. Visus liet >»• lr 1,e' 
tuvaites sslrdingai kvieesia atsilankyti.

Oi— 20) Komitetas.

Pa j i esz kopimai.
Pajieszkau savo brolio Viliamo Zemet- 

skio ir Jurgio Kasparavicziaus, Kauno 
£ub.. Rasei n i a pa v., Tauragės voi., kai
mo Psgramancziu. abu gyveno aplink 
Chicaga, 5 metai Amerikoj. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant ad
reso: (5—13)

Ag Žeme ūkis. Sykeswille, Pa
Pajieszkau Vinco Ssukio, 5 pėdu ir 4 

coliu augsztaa, geltonu plauku ir ubu, 
staezios krutinės, apatine lupa perkirsta, 
3 metai gyveno Cumboia, Pa. Paeina 
isz Suvalkų gub., Marijampolės, pav., 
Elutiszkio parap. Kas ji kur užtemęs 
ir duos man žine gaus 625.00 nagrados. • 
Duokite žine ant adreso:

Joe Urbon,
Box 7, ‘ Haruhorne. Ind. Ter.

(•-3)
Pajieszkau savo draugo, Vinco Kilma- 

no, Vilniaus gub., Nemunaiczig parap., 
kaimo Periazkiu, 1 metas kaip* nz Lie
tuvos. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žino ant adreso:

Vincas Bradauckar
18 Barry st., Hyde Park, Mase.

Pajieszkau savo draugo. Jono Petraus
ko iss kaimo Užubaliu, Pabirios parap.. 
Fane v aid- pgr; ittVYltr BeOtf in- 
gal gyveno Bostone. Jis pats ar kas 
k|tas teiksis duoti žino ant adreso: 

Povilas Jukonis.
Box 667, Stoughton, Maus.

Pajieszkau savo brolio, Antano Žyle- 
vieziaua. 20 metu Amerikoj. 16 metu at
gal gyveno Bondsville. Mass. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Jurgis Gudkauskis,
27 Hudson av. Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo dėdės Nikodemo Ska
tiko, 30 metu Amerikoj, 6 metai atgal 
gyveno Yaungstovn, Ohio. Paeiaa isz 
Suvalkų gub., Naumiesczio pav., Grisz- 
kabudžio parap. Jis pats ar kas kitas, 
teiksis duoti žine ant adreso:

Jos Strimaitis, 
554 Hamilton sL» Cleveland. Ohio.

Pajieszkau savo dsaugo, Juozo Lukai- 
ežio, Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
kaimo Kiduliszkiu, du metu atgal gyve
no Springti ei d, UI. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Jonas Montvila,
68 W. 15th st., Chioago, 111.

Pajieszkau savo sesers, Alenos Selemo- 
navieliuke*, antras metas kaip isrva
žiavo isz Chicagoa Ji pati ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso.

Anton Seiemonaviczius, 
8809 Houston av., 8. Chicago, III.

Pajieszkau Tamoszians Deltuvo, Su
valkų gub., Marijampolės pav., Miks- 
hsxkio gmino, kaimo Skersabalių. 5 me
tai Amerikoj, 4 metai atgal gyveno 
Springvalley, m. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:'

Antanas Baosviczia, 
VTindsor, Conn.

Pajieszkau savo draugu. Juozapo Be- 
naiozio ir Kazimiero Labanausko abu 
Kauno gub., Panevėžio pav., vienas Si
dabravo, kitas Naujamiesczio parap. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso

J uiti n Motekaitis, Everett, Waah.
Pajieszkau savo draugo, Jeronimo Va- 

slliauskio,Kauno gub.,Užvenczio parap., 
Szlapgiriu kaimo, du metai atgal gy
veno Pittsburg, Pa. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Geo, Bashkis, 
46 Canalport av., Chicago, III.

Pajieszkau savo broliu: Povylo ir Jo
no Daugbere, Povylas 18 metu, o Jonas 
12 Amerikoj, paeina isz Sznuraioziu, 
Rrdviliszkes parap., Kauno gub. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Antanas Daugbaraa, 
212 First st. Elizabeth, N. J. •

Pajieszkau savo dėdžių: Antano ir Jo
no Ziobu, du metai atgal gygeno Tor- 
rington, Conn. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso.

Kazimieras Klimas, 
139 Tunhanok. PltUton, Pa.

Pigiai ant pardavimo gera buezerne 
lietuviu apgyventoje vieloje. Biznis 
jau nuo seniai issdirbtas. Savininkas 
įsivažiuoja in Europa. Ataiszauklte pas:

Jos Kazlauska,
702 S. Canal st., Chicago. BĮ.

(5-20)
Ant pardavimo 18 ruimu mūrinis na

mas su lotu po No 144 Ruble si. arti 21 
ui. Preke 33500. Dasižinokite pas 
Henry Hue, 334 118 ui. Chicago, III.

(5—13)
Ant pardavimo gera ^rocerne ir bu

ezerne lietuviu apgyventoje vieloje No
rintis gali pirkti ir su namu.

Adresuokite:
Mike Asevica

R. F. D. 11, Joiiet. Iii.
(5—27)



LIETUVA

Sena pasaka.
MedinČius sykį praeidamas pro 

namus dar mažo Sv. Jono Apašta
lo pamatė jį sėdintį ant slenksčio 
ir gniaužiantį savo rankutėse mažą 
sprokstanČią šakelę. Medinčius 
nusidyvijęs, kad teip pabažna ypa- 
ta leidžia savo laiką ant tuščio, 
užklausė: Kodėl tinginiauji? O 
apaštalas, ant atsakymo, užklausė 
medinČiaus, dėlko jis nelaiko visa
da savo saidoką įtemptu? Me
dinčius atsake: Todėl, kad būda
mas nuolatai įtemptu žudytu savo 
pajiegą ir tada neneštu vilyčios 
teip toli. Tai tas pats atsitiktų ir 
su mano protu, jeigu jį visada lai
kyčiau įtemptu, atsakė apaštalas. 
Iš šito mes turime suprasti kad ne
reikia per mierą kankinti musų kū
no organų; reik jiems duoti atsil
sėti. Labiausiai yra nukankintu 
musų pilvas,'o atsilsį ir pajiegą 
jam gali suteikti tiktai Trinerio 
Amerikoniškas Elixiras Kartojo 
Vyno. Šis vynas padarys visus 
kūno organus pajiegiais, veikian
čiais ir galinčiais atlikti savo dar
bą, padaugins kraują, o su dau
guma kraujo pribus ir sveikata. 
Giduolės, erzinančios pilvą, nega
li nė valyti ne padauginti kraujo, 
o šis vynas pirmiausiai gydo pilvą, 
o kada pilvas sveikas, pasveiksta 
ir visi kiti kūno organai. Ant par
davimo visose aptiekose ir pas pa
tį fabrikantą, Juozapą Trinerį, 799 
SouthAshland av., Chicago, III.

307 Gamtos Istorija, pagal Povilą Ttert, verte Dr. A Tto - - - a a A4a>UMM
A Bacvviėia. »p*ud* ..Ltetuvos." Chicago, n 
III. nsn. pusi. Knvgvte tu daugeliu pa D
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pusi «#». Msrbio* moksliško, verte* knyga. U 
su daugybe paveikslu yvairiu mašinerijų ir 'e, 'i111111
kitokiu prietaisu ant išnaudojimo gamtom*

So° ARMONIKAS Ir LAIKRODĖLIUS parduodam 

8 numažintą prekę, dėl iii* laikralčio įkalty- I 
|ą. Buk atsargu* pirgdamai laikrodžl) nuo 

rp.rodo vi.u\teiį.ty svetimtaučių. Lietuviai pas savi!
.i ”et Jeigu dar neturi mano kaUliogo, tai

rašyk šendien pritiųsdamu savo adresą 
jr ui 2 et. marką, o mj* prisiusime gra
žų lietuvišką armonikų k a t a 1 i o g ą dy
kai. kuriame ruite visokių muzikališkų 
instrumentų ir laikrodėlių prekjs.

Adresuokite teip:

pajtegu.
030EthnoIofl> arba mokslas apie žemSs tai 

Paval Dr. M. Haberlandla paraše 8ei___
Chicago. III IStB, pusi. M7. Yra tai tvsrblau- 
aia naokslitka knvga apie visas ma»u pašau
to* žmonių vėtote*. JI j----- “* “*------
Čiu. visu žemes kraltu L —---------------------
liu žmoni* ir ju paveikilus. A prato ju kibąs* 
parva. tikėjimą, papročiu*, užsiėmimą ir abel- 
M1 viską. II patilpusiu paveikslu matysite 
Amoniu gražiu, prastu ir biauriu, tulu visas 
kūnas plaukai* apžete*. veidas į besdžtonee 
panašu*. Katla*šventas sako: ..Sutvėrė Die
vui žmogų aat abroso ir paveikslo savo," bet 
pstžvelĮtu* į tulu žmonių veislių veidu*, mato
me dideli nevienodumą, tada nežine kurie iš 
j* vr» panašu* paveikslui Dievo. Kas nori 
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito 
lia knyga. Preke neapdaryto*........ 112.00
Apdaryta gražiuose Ir arutuoe* audimo spda-

<JOl» Kaip žmogus gyveno ant žeme** Paraėe S. 
M. Ikeido T. M. D. pusi <7. Chk-ago, III. 
Knygute * p ražo visa žmogau* gyvenimą ant 
žemes nuo pat jo tuiradlmo iki pasiekimo ci- 
viliiacijoa. S6 paveikslėliai parodo senove* 
žmonių vartotus akmeninius inrankiu*. na

mu* ir tt...................  lOo

Cbtoago, IU., IMS pusi. «x Si knytsle ap- 
raėo kokio* kad* karr* būro, ka* buvo ju 
priežaačia. kiek tos kažtaro. kiek bledes žmo-

me.....................................................................lOc
071 Užmušima* caro Aleksandro II. Paraše Jo 

nas Grašys. Išleido Susiv. Liet. Lalsv. Chl- 
eago. III . 19M. pusi. 38. Knygute aprašo ki
limą ir lankstymas! revoliucijiško judėjimo 
Bosijo}, kova su carismn kr. kaipo pasekme 
tos kovos, užmušim* minėtojo caro... 15o

13OOŽ<*lyna* Itetuviškai-angllško* kalbu Šutai 
te Antaną* Lalu. Chicago. IIL. ĮSUS. pusi. 
890. Yra tai pirmoji dalu lietuviškai angliš
ko žudviio. (Antroji dalis, angliškal-lietuvlė- 
ka dar spaudoje). Yra tai didžiausias ir ge
riausia* žodynas iš visu lygštol išteistu Itetu-

’ viskai-anglisku žodynu. Rasite jame visus 
lietuvišku* žodžius išguldytus angliškoje kal
boje. kiekviena* žodis paženklintas irarsi- 
voms Ii tarom* prie kokio jis gramatikos sky
riaus priguli. Knyga 8x9 colius didumo. Kie
tuose gražaus mėlyno audimo apdaruose, ant 
nugaros išspausta sidabrinėmis literomis )<>» 
titulas...............................  83.00

S10B Be. Halstsd St, CHICAGO, ILL.

kurtu
pas

Paveikslas naujo Popiežiaus P1USZ0 X,
miera 18x24 coliu.

Yra labai gražus pa- 
veiksiąs, ant kurio ma
tosi naujas popiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai raudoni, o 
abruzo dugnas tamsiai 
žaliasJ .Neapsakytai 
gražus paveikslas.

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

A. OL^EVSKIS, 
924 33rdi8tr.,

Chicago* III.1

„AUSZROS” Lr-tes fondas, 
beriiniokinaneziai lietuviszkai 

jaunuomenei.
Buvo..................1371.36

„Auszros” kuopa 3, Brooklyn, 
N. T........ .............................. ...........

Isz Dayton, O.: J. Žiemelis SI;
A. J. Keidoszius, J. Vizgaitis, A. 
Sidereviczius, J. Sidereviczius, A. 
Milaszius 25c: A. Rinke vieži u* 
10c. Viso........................;..................

16.00

. 2.35

Viso 6389 71

Gerti Proga.
Lapelei aiszkinanti socialiame ir so

cialistu partijos mierius, jie ne teip yra 
paugingi tiems kurie jau yra sociali
stais, bet'tiems kurie priešai naši ir atbu- 
luoja Socialistu Partijai. Prisiusk tik 
prisiuntimo kantus 10c. paežio markė
mis o apturėsi keturiu atspaudinimu su 
paveikslėliais Raszikite pas, 

K. Rutkos,
Cleveland, Ohio.731 Lake st.

Lietuvis* k a Saliuninku Unija.
Chicagoje tapo inkorporuota unija 

Ii et u visiku saliunininku po vardu:

Prezidentu to* unijos yra T*. Ažukas, 
3301 Auburn avė. Todėl sziuomi už-

15121 Patlapty* Magijos bei Spiritizmo švtescjr 
mokslo. Pagal *vetimas šaltiniu* -lenkiškai 
sutaisė P. J.. lietuviškai verte J. Laukis. Chl- 
eago, 11L. 19081 pw>l. SBZ Yra tai išaiškini
mas monu darymo. Dabar jau su menu kny
gomis niek* lietuviu neprigaudine*. ne* nusi
pirkę šia knyga atrasite Joje visa* monu ir 
burtu paslaptį* ir ja* auprasite, ne* aiškiai 
aprašyto* ir pasalk* lai* parodyto* viso* *lap- 
tybes ir budai ju darymo................   5Oe

65 Karalius Apysaka. Dievas ir-Kara- 
liai, Evaldo pasaka. Iszleido L S. 
D. P. Londone, 1908, pusi. 16. ,.I0c 

071 Lietu viszko* Pasakos Y vairios. Da
lis III. Surinko D-ras J. Basanavi- 
czius. Chieago, UI. 1904 m. Czia 
telpa 302 labai gražiu ir juokingu 
pasakų. Kas nori gražiu ir juokin
gu pasakų, tegul nusiperka viena 
kuria i*z virži paminėtu 3 knygų I, 
H ar III dali, o ture* per visa savo 
amžių neiszsemema pasakų skarba. 
Kožna dalis arba knyga po..81.50
Apdaryta........................................81.75

X7J Lietuviu asaaros, tris vaizdeliai isz 
Lietuvos gyvenimo. Tilžėje 1903, 
pusi. 23. Labai graži pasakaite.. 10c 
Prie dvaro. Parasze Žemaite. Til

žėje 1903, pusi. 47. Graži pasaka.30c 
Vaidyla, originaliszka novele. Gra
ži apysaka apie senove* lietuvius, 
sUbmeldiszkus kunigu* ir ju die

vus.......................................15c
Sofoklis Antigona. Tragedija te

atrui. Tilžėje 1903, pusi. 39... .30c 
Davatkų Gadzinšo* ir szeip links
mo* daiDO*, surengė Liepuka*. Ant
ra laida. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Gražio* ir labai juokingo* daine*. 15c 
Eile* PranciszkausJVaiczaiczio (Se
ku pasak o*). Iszleido T. M. D. Ply- 
mouth. Pa. 1903, pusi. 165. Czia 
telpa su virsz 100 labai gražiu dai
nų........................................... ,.j...50c
Girtuokliu Gadzinkoe ir kitos apie 
girtuoklyste dainos. Surengė Pa-

isztroszkes, o 
r** J* galim* *ui- 
vedyti, nes ji* turi 
puiku ir szalta ba- 
varnka alų, gardžia 
ruska ocziszczena 

KSLTzr arielka, cigarus net
isz Havanos, o i*z*igeru* gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, lai jau 
ilgiau su išmista kalbeli negaliu. Lik 
sveikas turiu skubinti*. Prie to jie turi 
puikia sale dėl veseliu ir milingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* ui tlumocziu 
susikalbėti angliszkai. Ateikite paa ma
ne, o asz jum palarnnusiu ui dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvaiiave 
isz kilu miestu galite gauti pa* maut 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
3321 Auburn av., Chica<o, 111. 

(Tarpe 33-io* ui. Ir 33-io Pi.) 
Telephonas Root 21.

Kur geriausia užeiga.
Jeigu sziczi* stkeliausl, pa* Maksst*li 

viską gausi: Alau* gero ir cigare,pernak
vot ir rodą gera. Broliai Lietuviai: 
Atminkite kad aaz uilaikau puikiausi 
lietuviszka saliuna, todėl aps'lankydami 
ant viaasvietine* parodo* St.Loui* tai kai
tės ir mane aplankyti, pas mane gausite 
Puikios degtines, alau* ir cigaru net isz 

'eterburgo, neužmirazkit adreso
Petnu MakNztelU,

500 Ohio avė., E. 8t Louis, Dli

113

176

cl

...
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J. A. BRAZIS,
525 Collinsville av.. E, 8l. Louis, III. 
Lietuviazka* Drapanų Sr t oras-

Laikaa lęeriaasio oaiklo siutu* ir par
duodu pigiau asag klU. Taipgi storssklsia 
oaeveryku ir U- didsltam paslrisklL a Apsto* 
Įduotas siutas padirba dailiai ir druosiai, darbe

ta vis akai, leakisakal ir ansliažkai. Msldžli 
guodotinu liekana ateiti ir pirkti pas lietuvi.

CHA8 KIBART, 
Box 46, Northport, W**h.

Pirmos Kliasos Sali u nas.
Atidaryta* 25 kovo lietuvisskss saliu- i 

na* iu geriausiom* intaisom* ir visokiai* ’ 
gerymaia. Alus avietes, dėklių* ežy- 
siu grudu. ir cigarai isz geriausiu dirb- • 
tuviu, taipgi nakvine visada pas man* 
galima gauti.

M AR. J A DOW1ATT

Kauno gub. Šmuliu pawi«to.

Teleiunast Morgan 1882. 
Talefonuot galima lai kiekvienos 

aplinkos.

723 W. 18th Street
Nuo Stos iki lotos ryto, 
aao T-tos Iki • vai. vakare.

• Nadalloai* tiktai ■»« 8-to* iki 10-lai ryto.

DOVANAI VISIEM
SERGANTIEM

KOL NEBUS ISZ6YDYTI,
Garsus Elektros DIRŽAS

„GIANT”
ELEKTRA YRA GYVASTIS! V iro u vaistų neužtenka,

nes organizmą liga nuaiipatna, ir vaistai negali sugrąžinti lūs pajiego*, ku
rios jis oeleko per chroaiftky arba sunkif li<> olai delko daugelis žmonių 
vartoja vaistus per ilgu* metus be jokios na ūdos, o kili iigydyti tik vaisiai*, 
kada jau tiki kad yra v išlikai sveiki, ūmai atkrinta į senąjį lirą prie men
kiausios progos.

ELEKTRIŠKAI-VAI8T1ŠKA8 GYDYMAS (su elektra ir vaistais) yra 
vienatinis gydymas kursai i i gydo be abejones i galimai trumpiausia 
laiką V18A8 UŽ81SEN ĖJUSIAS IK NAUJAS LIGAS. Parodymui, kad 
teip yra. mes VISIEMS sergant lama kurie tik pa* mus atsikaukia, siunčia
me DOVANAI, kol jie pasveiks, savo garaų elektniką diržą GIANT.

Kosulys, silpnumas, reumatizmas, silpnumas vidurių, dusulys, ligos pilvo, 
kepenų, plaučių, pusi** ir iirdies, nečystumas kraujo, nerviškos ligos, ne
galėjimas. nevaisingumas, uždegimai, karštligė*, slinkimas plaukų, gooo- 
rhes. skauduliai, sifilis. nieMiimas, neregu riteriškus mėnesinės, malaria, ir 
t. t. VIS TIEK KOKIA LIGA NEBEBŪTŲ, ateik ir tegul tave peržiūri 
mus specijalistai. arba jei esi toli, paraiyk gerai (taikindamas savo ligą.

Raly k pas;

New York Specialty Co.,
52 W. 18-th St, Room 24, NEW YORK, N. Y.

MES GVARANTUOJAME KAD IŠGYDYSIME.
PRIĖMIMO vateades kasdien ne* 11 iki I. U*ate«i» nuo 10 Iki 1.

I Lietuwiszka Aparatu Pi rbtuvve f
ataiszaukti pas žemiau pasirasziusi dėl 
geresnes informacijos ir prisiraszymo. 
Unija yra reikalinga ant apsaugojimo 
savo biznio kaipo ir kito* unijos. Ui- 
kviecziu kiekviena saliunininka sziame 
reikale pa* mane atsilankyti.

. L. Ažukas,
3301 Aub-^rn av., Chicago. III.

Baliu*.
Chicago. Subatoj, 14 gegužio darau 

pasilinksminimo balių, ant kurio grajys 
geriausia muzika Goettel JtTuchs. Vi
sus aplinkinius ir pažystamus kviecziu 
ta vakara pas mane susirinkti, o busite 
kuogeriausiai priimti ir iszgirsite ge
riausia muzika.

Jonas Jovaisza,
3312 S. Halsted st., Chicago. Iii.

Vargamistra isz seno krajaus, turintis 
gera mokslą ir praktika, mokanti* gra- 
jyti ant visokiu instrumentu ir galintis 
gerai sutaisyti bažnytini chorą pajieszko 
vietos ui vargamlstr*. Reikalaujanti 
gero vargamiatros malones adresuoti: 

Antanas Szymonovakis,
720 S. Canal *t.. Chicago, III.

(5-27)

Vargamistra nesenei atvažiavęs isz 
Lietuvos, Kauno gub., galintis vesti cho
rą ant 4, balsu pajieszko vietos. Reika
laujanti malones adresuoti:

John Szateikis,
Box 2, Ezport, Pa.

Reikaianja 500 darbininku prie viso
kiu darbu miestuose ir snt f ar m u, prie 
akmenų apdiibimo, prie tartoku, prie 
geležinkeliu, in anglių mainas, mecha
niku ir paprastu darbininku, vyru ir mo
terų prie hoteliu, restauracijų ir tt.

J. Luca* agentas, Room 18.
167 Waahington st., Chicago, III. 
Branoh Office, 3311 S.Halsted st.

:5—27)

Naujausios Knygos,
35 Gyvestoo Vaizdeliai suaidedanti iiaštuonia 

sekančiu gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas; 
— Vagis;—Kas kaltas; — Gatves vaikai; — 
Paparčio škeda*;— Miško šarvas; — Signalas; 
— Keleivi*. Chicago, Dl. 1908, pusi. 99.15c

43 Pasako* iš gyvenimo lietuvišku Veliu bei 
Velnią, surinkto* D-ro J. Basanavičiau*. «70 
pu»lap , Chicago. IU. 1908 m. Šioje knygoje 
telpa keli šimtai grašiu pasakų: apie rojų 
(dangui, čyščiu, pekla; apie giltine, marš, 
ketera, apie dvsaes (dūšias), velnius, 4u vai- 
diniraasi ir tt. Pasako* užrašyto* i kloję 
kalboje kokioje buvo pasakoto* Kauno gub. 
pagal kauniečiu kalba, Suvalkų gub. pagal 
suvalkiečiu kafba.Prusu Lietuvoje pagal Ftu- 
su lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba 
ir tt. Kas mėgsta gražias pasakas, tegul nu
siperka šia knyga. Preke neapdar....812.00 
Apdarytos............................................8S5O

Labai juokingo* dainos...................15c
Dvideszimtmetines ..Auszru*'* su 

kaktuve*. Tilžėje 1903, pusi. 63. Is
torija inkurimo ir gyvenimo laik- 
raszczio ..Auszroe" iszeidinejusios 
Prūsuose nuo 1883 m....................40c
Tautiszkas atgijimas Lietuviu ir 

kitu jaunu tautu. Atminėsią! 
20 metiniu „Auszros" sukakluviu, 
Tilžėj, 1903, pusi. 40. Istorijai laik- 
raszczio ,,Auszros", kilimo ir atgiji
mo Rusinu, Czeku, Silezijos lenku. 
Bulgaru, Gruzinu ir Makedonie- 
cziu....................................................20c
Isz musu nraeites. Parasze Jonas 
Gražy*. Iszleido L. 8. D. P. Londo
ne 1903, pusi. 16.............  10c

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

976 Valdžios pilvas. Parasze Jonas Gra
žys. Iszleido L S. D. Partija. Lon
done, 1903, pusi. 16...........  10c

949 Paslėpė* vilko nasrus rodo lape* uo
dega. Iszleido L. 8. D. P. Londo
ne, 1908, pusi. 7........................ 5c

1043 Ka* ir kiek gali pirkti žemes Lietu
voje. Tilžėje 1903. pusi. 33.....10c 

1080 Tiesos gaspadoriu ir samdininku 
Lietuvoje. Dalis I. Tilžėje 1903, 

pusi. 11..  .....10c
1050 Miszku, lauku, sodu, daržu eibe* ir 

bausmes už jas. Tilžėje 1903, pusi. 
32. Na ud inga Knygele ūkinin
kams ..........................................10c

1355 Kalbamoksli* lietuviszko* kalbos 
(tai yra gramatika). įsileista per 
L. L. Spauda E. Jagomosto, Tilžė
je 1806, pusi. 84................... ...50c

1315 Trumpa Vokiecziu Gramatika arba 
kalbamokslis lietoviam* ir žemai- 
cziam* ant tobulo pasi mokinimo vo- 
kiszkos kalbos. Parasze Kristupas 
Jurkszaitis. Tilžėje 1900, pusi. 89. 
Kietais apdareiiais........... .....75c

1522 Paprasti rakandai ir iszdarbiai isz
szaku, su 74 pieezineliais. Verte J. 
8. Iszleido P. Neris, Tilžėje l*03m. 
pusi. 48. Naudinga knygele stalio- 
riams, pamokinanti apie iszdirbima 
Įvairiausiu mebliu............ . ............25c

1523 Pranaszavimai Michaldos Karalie
ne* isz Sabbo*, isz naujo perveizeta 
ir treti karta atspausta...................10c

Darbininku kalendorius 1904 m....15c 
Kalendorius 1904 metams J54 pusi., yra 

didžiausias ir geriausias kalendorius 
su daugeliu moksliszkustraipsniu ir 

visokiu kitu svarbiu žinių....25c
Kas užsimokės ui ,,Lietuva" viso meto 

prenumerata 82.00 gaus salta kalendorių 
dovanu.

Pinigus siuskite ant adreso: 
jK. OL8ZEWSKI,

92 1 33-rd St., Chicago, III.

626

721

903

RiilroidLiitrMelis
Patoataolas r*«»llato- į 

rias. suseks atsakams* , 
ir užstatoma*.vyriukas 
ar mot*ri»xka*. 18 k ar* |

Itais, gražiai lasaaargia- i
Itaie. Gerai laika laiko, I

rodsllo. Gvaraateoto*

laikrodėli kiekvienam knn mum* prislea* tavo 
adrvt* u* SS 75 C O t> Po apSiarelimeL jei 
Ettlaks užmokėk *xpr»»ui M 7S Ir kasate* atve- 

mo Ir paimk laikrodėli, >1 netinka neimk ir 
nemokei ne oento. Savo sstorooee as loki pat 1

Eicelslor lieteli House,
606 Lee» Bidg., Chicago 111.

O kas ežia?
Ar nori knygos, kokio* dar lietuviaz-; 

koje kalboj* nebuvo, isz kurio* ne vie- į 
nas gali pasinaudoti: 1) Maižiesziaua 
mokslas, kurs pernokia daryt visokius ’ 
stebuklu*. 2) Knygele pamokinanti kaip 
kazyruoti Isz pinigu ir daryli kitas viso-. 
kis* sztukas ant kortu, kaip Iszdet kor i 
tas ir inspet sau ar kitam laime ar ne- į 
laime. Abidvi knygos kaaztuoja 81.00. ■ 
Adreauokil:

Anna Intas, 
P. O. Box 1228, Waterbury, Conn. i

Lietuviszka Kanka
(Uideta 1888 mete.)

Siuncziam pinigus greitai ir saugiai in 
visas dali* svieto. Parduodame laiva
kortes ant greieziauaiu laivu. Paežio 
Sta. No. 8.

212 First 8L,
8. Mack, 

Elizabeth, N. J

Lietūiiszkai-Rusia Aptieki.
257 Hanover nt. 257

Boston, Mass.
Turime pilo*i sptiekoriszku tsvoru 

kaip krajevu teip ir uirubeiiniu. Ap- 
tiekoje visados randasi daktaras, kur* 
duoda rodą vieokiase ligose be jokio* 
mokestis*.

Ar»»U». Ilsimai i-

□vedamos gu<xlotitx» Dr te*, 
guodimu Kunigai, kad Jnau 

darbe* butu prideraneziai atlikta* ir tuusn suszelpti savro tautetą, paveskite ji tikrai 
lictuvaitiaig

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 w. Division SL, Chirago, UI.

Kepures ir dėl

872 Blue lalanti Avenue. CHICAGO, ILL-

Seniausias Lietuviszkas
Dziegoriu Sztoras.

Asz nupirkau visa ta vora Ir katalingiu su- 
banknitijusio* firmos We*tern Supply Co., ku
ri vien pardsvinejo savo ta voru* ,,whole sale.” 
Ant pareikalavimo, asz prisiunsiu kstalioga ir 
visu* tavorus, koki tam* kataliog* yra ir leisiu 
ui ta paėsta preke kaip ano* flmo* ,.whol**al* 
buvo." Daugybe turiu Dziegoreliu Elgin, 
Waliham ir kitu garsiu fabriku. Raszyk tuo
jau*, o gausi katalioga.

P. K. BRUCHAH.
572 Blue laiand Ar., Chicago, 111.

D-ras A. P* Bauer
sūnūs ganaus prof M. D. BAVER.

koj. gydo visokias

RaimsIĮkSir 10

Dl.
Power Uouse. 

Chicago. 1
ValaBdo*r

10 iki 11 ryto, 
8 iki 4 po ptetu. 

Ir? iki9vakar*.
Tr te fonas Monro* 8M.

■E I

t O LietuvUlko* Pasako* Yvalrioe. Delis L Su
rinko Dr. J. Basanavičius, Obicago. IIL, 19U3 
m. pa*L 180. Čia telpa 1*1 labai gražiu, juo
kingu ir žingeidžių pasakų. Kas šita knyga 
ture*, tam geru ir gražiu pasakų niekados'ne
truks. Preke neapdaryto*...............81750
Apdaryta................................................. 812.00

7’1 Lietnvilko* Pasako* Yvalrios. Dalis II. Su
rinko Dr. J. Basanavičius. Chicago. IIL 1908 
pusi. 380. Telpa čia KB grašiu, žingeidžių ir 
juokingu pasakų, beryjančiu kiekviena skal

ioje ir klausytoja............................... 81 SO
Apdaryta..................................... ........... 112.OO

Dr. E F, Napieralski
Specijalistas Printiszlu Liga.

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

vakare.
OtHsan ir gyvenimą*:

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

Telefoną* Canal 1157.
Telefoną gausi dykai visose aptiekose.

Apdaryta ______ ___________________
114 Ponas ir Bernas, Chicago, IU. 190*pusl. M. 

Apysakaite L. Tolstojau* iš gyvenimo masko
lišku kaimiečiu; žingeidi norinčiam susipa
žinti su buviu ir sanlygoms gyvenimo masko
lišku kaimiečiu; ji verčia jkaitytoja jausti 
drauge su prislėgtai* vari.’ u žmonėmis.... 15c 

13-1 Robinsonas’Kruziu*. Graži Ir morališka pa
saka. Antra pertaislta laida. Chicago. III. 

1903 pust 83............................................ 125c
810 Dede atvažiava. Komedija viename akte. 

Pagal lenkiška sutaisė K, B-a ir M. P is. Chi
cago, IU. 1908, pusi. C2. 8ita komedija buvė 
kelis kartus lošta lietnvlškos draugystes Pe- 

' terbarge, Maskolijoje. Ji yra maskoliško* 
valdžios cenznruota ir todėl ja galima ir į 
Lietuva pMitutl. Maskolljos‘valdžia jo* par

sis arimo nedraudžia. ..........  12Oc
915 Geriau* vėliau* negu niekad. Komedija vie

name akte. Pagal lenkiška sutaisė K. B-a ir 
M. P-i*. Chicago, Dl. 190T. pu»l. *8. Šita 
kuygutetelp kaip Ir No. ik) yra Maskolljos 
cenzūros daleista ir gali būti Lietuvon siun
čiama .................................15c

831 Žile golvon—vėluiss vnodegon.Komedija 
viename akte. Pagal lenkižka sutaisė M. P-&, 
Chicago. IU. 1903. pusi. 11. Šito knygute teip 
kaip ir No. Z10 yra Maskolijos cenzūros dalei- 

^ta ir todėl gali būti Lietuvon siunčiama. lOc

Silpni Vyrai.
Visiem* reikalaujantiems dsktariiko* pagel

bės pasiunsiu garsaus daktare receptą dykai. 
Ne C. 0. D. .ne apgavingus gydymo samp*!lus. 
Perskaityk iį apgarsinimą.

Ši* yra parašyta* dčl vynj. turinčią sugriauta 
sistemą per Išdykumą savo jauną di-niį. Klausyk 
mano rodo*. Perstok gyde*is su "semuehnėmi*" 
gyduolėms, elektriškais diržai*, "apectallškoms" 
patentuotoms gyduolčm* ir kitokiomis apgavys- 
temis. Diržas negali te v f* išgydyti, o nuolatinis 
C rymas ar valgymas visokią mediciną sugadins 

u'vldurius. užnuodys tavo sistemą teip, kad liga 
stosis neišgydoma.

Keletą metą aš kentėjau liga jaunlatšs klaidą: 
oavau nerviškas, turčjau naktinius nubčglmu*. 
varicooete.stoką vyriškumo, silpną pomietĮ,stoką 
gyvumo, ambicijos ir drąsos, jaučia u sunkenybe, 
sūmažšjlmą lytišką daliu Irtt. Maginau gydytis 
viskuom ka* tik ką nalvjo. bet v'.eton geryn. *vel- 
kataėjo blogyn. Ant galo buvau priversta* kėliau 
ti į Europą ir klausti rodos geresnio daktaro, ku
ri* mane ir pagydč. Receptus to garsaus daktaro, 
kurtais aš pasigtdžiau turiu ir šiądien savo ran
kose, nes žinau kaip tai sunku buvo pasigydyti, 
todėl aš pasiryžau ir kitu* pagelbėti tokioms li
gom* sergančius. Kas pa* man; atsišauk* per laiš
ką, aš kožnam pasiunsiu dykai kopiją to garsaus 
recepto uždarytoje gromatole drauge su reikalin
gais pamokinimai* kaip gydyti*. Receptas buspa- 
rašyta* teip aiškiai, kad pagal JĮ kiekvienas ge
resnis aptiekorln* gyduole* sutaisys. Paklausyk 
mano rodos, o pamatysi kad visiškai Išslgydysl.

Nepalaikyk mane* už toki šarlataną kaip kad 
tie, ką siuto gydymą dykai, diržu* dykai, rudas 
dykai kaipo meškerą ant sugavimo žuvią —• kad 
paskui iš Ju pinigus vilioti už netikusia* ir pavo
jinga* medicina* sinnstoma* C.O.D. Aš nieko ne- 
siunčiu C <>.!>. neturiu nieko-parduoti; vardą gi 
tavo užlaikysiu slaptoje. Jeigu mane atrasi netei
singu. turi tiesą šiame pačiame laikraštyje apgar
sinti mane apgaviku. Už mano klapatą. aš papra
šysiu tik SOc tada, kada išsigydysi. Daugiau nieko 
nereikalauju ir neprašau kad man »lun»iurn pini
gus pirmiau pakol visiškai neišsigydysi. Rašyk 
man šiądien, ne* gal šis apgarsinimas kitu •yk 
jau nebus šiame laikraštyje.

Atmink kad tu gauni receptą ir visu* reikalin
gus pamokinimus dykai Ir nereikalauti nieko mo
kėti pakol visiškai neišsigydai, tada užmokėsi 
man 60c. Adresuok:
C. Benhton. P.H.Box 655, CHICAGO, JLL

F.PBradchulis
Attoraej ud Connselor it L».

Chamber of Commerce Bld|. Room 709
8. E. Oorner LsSslle A W**hington st* 

CHICAGO, ILL.
Telephone Msin 3642.

Wlenintelis lletuvvys adwokalas, baigą* 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj 
Weda prowa* kaip clsriliszka* taip ir 
kriminaliszkas irisuose Meluos*.
Re*. 3112 S.HalNted arti 31 mos. 

arti 31-mos ui. Tel. Root 74.

z y
į j

Per C. O. D. me* neniuneziam.
Klnuaenti rodo* per g romą ta* adresuo

kite sziteip: duosime urna ataakyma.
Dr*. J. M. Brundza Co.

Ne* York ABrooklyn, U. 8. A.

EUROPOS UetiTisiM UitrtsicriiL
,,Varp*M»" literatūros, mokslo Ir poli

tikos mėnesinis laikraitis. Talpina savy) 
daug akyvų ir moksllikų straipsnių, 
spaudi namas ant gražio* popieros, preke 
'*nt metų.........................  $1.25

„Ūkininką*” užsiimantis reikalais 
ūkininkų, ir paduodantis visokia* žinių 
ii Lietuvos ir talpina gražiu Istorijas, 
panku, irtt. preke ant metų........ 75c.

Abudu viri minėti laikraščiai išeina 
formoje knygelių kožna menesį Tilžėje 
Prūsuose. Amerikiečiai norinti apsiste- 
luoti, kreipkite*prie mus agento. Adresu 

Nl. -T. Damijonaitis,
•AOS S. Halsted st., Chicago, IIL

aplink-

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS

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

Gyvenimą* viriui Aptiekos. 

CHICAGO, ILL.

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

T. Podlaski,
668 Milvraukee av., Chicago, III.

Pirmos k liasos Sali imas

mano vaistu

KASDIEN

Mano brangus daktare:—
Siunčiu jums šiądien savo paveiksią, ir 

meldžiu jus pagarsinu jį drauge su manu laiš
ku. Išltegusl daugelj metų nuo paskdiduiimo 
kepenų, blogo žtebčtojiaso ir abelno nerviBca-

Olypbant, Pa. Kovo 18, 19W

Brangu* Profesoriau Coli tas:—
Stoabssville. Obto. Kovo 1 d 1904 m.

Goodotlna* Profesoriau: —
PnH vartojimų jūsų puikiųjų,vaistų, ai ilgus

skilvio. U apturėjau ttek daug patengvinimo 
nuo vaistų, kuria man buvo siųst i, kad a*

iu* paaleigima* »u sergaačtei* galėtų bau ži-

tikru* tarnai ir draugas.

asz gaunu naujus laiszkus 
nuo ligoniu, kurie yra 

davadu nesuvylian- 
czios pasekmes

' apie ju*ą vardą ir vanojau jūsų vaistus ir se

vaifių a* buvau pilnai išgydyta mio visų mano 
ne* veikių.

Al siunčiu jum* lirdingiaukių padėkavonj

nai 1 j u vi*om* moterim* kurto* yra scrgančto*

kad ju* jom* pagelbSaite.

wi

matiškut skausmu* kožnoje dal, je kūno. ypatin
gai skaudėjimą gerklė* ir skausmu* rankose ir pe
čiuose. Nors aš tarėjas daugelį daktarų, atėjau 
blogyn ir labai sulaibėjau. *u*ilpt*ė)au ir neto 
kau visiškai valgumo.

Meldžlu priimti mano padėkavony ui sugrąžl-

ir jūsų nesulyginamai* vaistais. Aš pasiunčiu ju
tui* savo paveikslų šiądiea. karį jus galite pagar 
stati drauge sn šituo laiške ir visuomet skaityki 
te maną tarpe tavo dėkingų pacientų.P putinas.

d j ne tik nuo žmonių, bet ir nuo daktarų, vaistin’- 
kiškų mokslainių, kollegijų ir mediciniško svieto 
abelnai.

Prof. Collins darodė be mažiausios paabejonės 
—kad jo ŠALČIO GYDUOLES išgydo slogas 
Šviežias ar biauriai įsisenėjusias ir apsaugoja nuo 
Pneumonijos, Bronchiris, Inflnenzos, Kataro ir 
net daug pavojingesnių ligų.

Jo Reumatizmo Gyduolės— y™ tikras vais
tas nuo visokių formų reumatizmo, paprastai išva
rantis skausmą į 12 adynų.

Jo Inkstų Gyduolės— yra išgydę daugybę 
sergalingų inkstų ir prašalinę dauginus kartų Bright- 
ligę negu kokia nors kita žinoma gyduolė.

Kepenų ir Kraujo Gyduolė— daro stebu
klus taisyme žmonių ir užlaiko juos liuosais nuo 
Skaudėjimo pilvo, Kietų vidurių, Odos išbėrimų, 
Galvoskaudžių ir tt.

Jo Kosulio Gyduolė— sustabdys kosulį ir su
laikys jį nuo įsigavimo j bronchinius takus ir plau
čius daug tikrinus negu koks kitos išradimas.
‘ Sa* vSiW')tV«!tr=-yr.

mingi gydyme ligų, teip nepavojingi, tikn išeigose, 
kaip ir tie, kurie augšČiaus minėti.

Paslaptis D-ro Colllins'o gydymo ligų pa
sekmės yra tame, kad po nuosekliam tyrinėjimui 
ligų privatiŠkai ir ligonbučiuose JIS IŠRADO 
GYDUOLES, kurios ne tik išgydo sergančius or
ganus, bet teipgi veikia ant visos nerviškos siste
mos,sustiprindamos ją ir priduodamos kunui stip
rumą atstovėti užpuolimui ligos ateitėje.

Neapgaudinėk savęs. — Neapkrauk savo 
pajiegos ir nelauk kol liga tavę visiškai su
naikins. Kiekvienas ii svarbiųjų orgaęų kūno y- 
ra lyginai kaip žiedas retėžyje gyvasties. Jei yra 
silpnumas širdies a^ plaučių, kepenų ar inkstų, tai 
būna silpnas žiedas retėžyje gyvasties, kuris bile 
valandą gali nutrukti.

Sunku butų nusverti gedimą, kokį D-ro 
Collins o vaistai yra padarę, ar apštį laimės, 
kurią yra suteikę Amerikos namams bėgyje 
12 metu nuo pirmutinio padavimo jų žmonėms ir 
apreiškimo jiems, kad jie apsigins ir išsigydis nuo 
jlauir^]i^hKU.^<yrios jgjesia gi vastims tčv^ ^ir vih 

kų. Kožnas pažadėjimas duotas jiems buvo d ai ai- 
kytas, ant kiek tas yra žmogaus galybėje, ir šią
dien D-ro Collins’o vaistai yra pripažinti už p«vyz-

J*igu sargi, raly* M* |j b* stid«|im* agi* sav* ligą. Ji* gr'*'Y« vaistas, kuriais išsigydysi ir įgysi pilną sveikatą.

PROF. E. C. COLLINS. ,New York Medical Institute. 140 West 34th St.. NEW YORK.

J,Paiki Lietaiiszka Balberae.
■■ OjPo nu m.
155 Metropolitan mv. ant kampo 

Berry st. Brooklyn, M. Y.
Jnous Szuslis Ir Ylocis Slmuanciii

Pulke įplaukus kerpa ir lengvai barz
da skuta

Uilaikau ge-
r ai)*; i ir ' 
ka’ '.'na

/ įĮlIll kierus ;r k:

1 k s *' ’r
i'

v" \ a raka a u .
a vvį ■ : / . t. >
Hetuviszku* ci

garus ir gardu užkandi. Kurie turi ko- 
I kias provas ui suieidima fabrikuose ar 
kitur, pas mane visada gaus rodą dykai. 
Pribuvę les kitu miestu gaus pas mane, 
puikia nakvine ir gražu priėmimą. Ne- 
užmirszkit atsilankyti.

Dykai! Dykai!
Gaut ktekvtenas Daktarišką knygutę apie 
liga* vyrą. ir talkų ka* prisiun*
savo adresą ant artrrao;

L—VA, P. 0. Bei 268.
MAOISON SQ. M. Y.

Roo Kon-spudoks intlojn tik 10c.
Gvarantarojetoe tsrgydrma .

Išauta galimo ir Bkorbnto, Papaczk** aagidit. 
Planku įlinkima suteikite ir satankite ant pra
plik aslos galvos. PieUKana* isznaikina Teipgi 
tarime vaistu dėl tezuaikialmo pteaka. kad 
barzda neveikt* skųst, arba moteris tari ant 
angimimo ilgas gyvaplaukius, me* esame SPE- 
CŪ AUSTAIS.

J. M. B. Chem, Co.
bxl(M Sta W. B klyn Ne« York.

Nei $1 Nereikia Mokėti iki Iszgydymui

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garsus modiėkaa užžiurčtojas, užhbigęH vokiškus ir amerikoniškus Universite

tus, su daug metų patyrimų yra autorium, išrodinėtojum ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užsisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugražino sveikatą ir tvirtumu.

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

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

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

Gyduoles Dykai iki lazgyjitnui.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, mimas 6, Chicago, III
Mis utpraioma vilui kenčiančiu i nuo užtisenė|usių Ilgų, nuo kurių negalėjo itsigydyti, abiUukti ] musų gydynyčių ir pam«- 

gyti musų NAUJA BUOA, kuris yra laikomas ui neklaidingą.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 )>o pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedėlioms ir šventadieniai* nuo 10 tik iki 12.
RODĄ DYKAI!

lėtoki*
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