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Politiszkos žinios.

Kare Maskolljos su Japo
nija

Pereitu sanvaitę japonie- 
čius paniekė gana didelis ne
pasisekimas ir tai ant jūrių, 
bet iš to maskoliai ne labai 
gali džiaugtieji, kadangi ta 
me caro admirolų nuopelnai 
nedideli; ten, kur maskoliš
ki admirolai prie japoniečių 
nelaimės yra rankas pridėję, 
jie peržengė terptautiškas ci
vilizuotų tautų priimtas tie
sas. Laike tirštos miglos ant 
jūrių susimušė du japoniški 
kariški laivai ir vienas teip 
drūčiai likosi Įiagadytas, 
kad tuojaus paskendo. Tik 
dalį jurininkų nuo jo pasise
kė išgelbėti, kiti prigėrė, bet 
kiek prigėrė, tikrai nežinia, 
kadangi jajx>niškas randas 
to nepagarsino. Ųž šitų ne
laimę reikia kaltinti japoniš
kos laivynės viršininkų, arba 
vien susimušusių laivų kapi
tonus. Laike miglos kariški 
laivai laike karės turi plauk
ti su dideliu atsargumu, tik 
atsargumas gali apsaugoti 
nuo nelaimių. Kitų kariškų 
laivų japoniečiai nužudė to
kiu budu, kad jis užbėgo ant 
maskolių ant jūrių paleistų 
torpedų; torpėdos espliozija 
išardė laivų ir jis paskendo; 
prigėrė didesnė dalis ant jo 
buvusių žmonių. Pamatę ja
poniečių nelaimę maskoliai, 
iš Porto Arthuro išsiuntė sa-

priešais išėję japoniški laivai 
privertė maskolius grįžti at
gal ir japoniški laivai išgel
bėjo dalį jurininkų nuo pa
skendusio laivo.

Japoniečiai tvirtina, jog 
paskutinė nelaimė pasiekė ja
poniškų kariškų laivų dešimts 
angliškų mylių nuo kranto, 
taigi neutrališkoj jūrių da- 
lyj, kur, pagal terptautiškas 
tiesas net karės laike nieks 
neturi tiesos mėtyti torpedų. 
Pagal terptautiškas tiesas: 
tik 3 angliškos mylios nuo 
krantų jūrių priguli tam 
kraštui, kurio krantai prie 
jūrių prieina; tik ant tokio 
ploto vedanti karę gali kloti 
torpedas, bet ne toliau, ka
dangi tolesni jūrių plotai yra 
neutrališki, niekam ne pri
guli, ant tolesnių plotų be 
jokio stabdymo’ turi tiesų 
plaukti laivai nevedančių karę 
tautų; taigi ant padėtų toliau 
torpedų galėtų užbėgti ir ne- 
utrališkų kraštų laivai ir už 
nelaimę, už pagadinimų ne- 
utrališkų kraštų laivų turi 
atsakyti padėjęs priešais terp- 
tautiškas tiesas torpedas 
kraštas; turi užmokėti atly
ginimų už padarytas neve
dančioms karių tautoms 
skriaudas ir da gi jas perpra
šyti už nelaimę. Japoniečiai 
atsišaukė į visas civilizuotas 
tautas protestuodami prieš 
pasielgimų maskolių, apskųs- 
dami juos už sulaužymų terp- 
tautiškų tiesų. Iš tikro šioje 
karėj maskoliai tankiau ne- 
godoja terptautiškų tiesų ir 
elgiasi daug žiauriau negu 
japoniečiai. Maskoliai su
šaudė daug paimtų japonie- 
čių, tie gi, kaip garsina pats 
maskoliški nelaisviai, su pa
imtais į nelaisvę ir pašautais 
maskoliais elgiasi labai žmo
niškai; patekusiems į nelai
svę maskoliškiems daktarams 
paveda gydymų maskolių, 
gulinčių japoniškuose ligon- 
bučiuose.

Į Paryžių, Londonu, net į 
Peterburgu atėjo žinia, buk 
Vladivostoko porte užbėgo 
ant uolų maskoliškas, kariš
kas laivas „Bagatir” ir buk 
nėra vilties išgelbėti laivų; 

jurininkus nuo jo perkėlė 
ant kitų laivų. Maskoliškas 
randas garsina, buk tas yra 
neteisybė, bet pagal privatiš- 
kas žinias paskalas tas yra 
teisingu. Randas užgina tik 
todėl, kad žiniai ta nedarytų 
negero įspūdžio ant gyvento
jų, kad jie nekaltintų rando 
ir karės vedėjų. Iš tikro, 
jeigu kariškas laivas gali už
bėgti ant uolų locname porte, 
kurį juk turi gerai pažinti 
laivų kapitonai, tai už tai ga
lima kaltinti tik laivų kapi
tonus.

Į Vladivostoku atkako caro 
paskatas vietoj tiražavusio 
Makarovo naujas viršininkas 
maskoliškom kariškos laivy
nas, stovinčios Port Arthuro 
uostoj, admirolas Skridlov. 
Į Port Arthurų jis vienog pri
sigriebti negal, kadangi tas 
miestas japoniečių apstotas 
lygiai nuo jūrių, kaip ir nuo 
sausžemio. Skridlovui todėl 
atseis pasigauėdinti vadovy
ste ant daug silpnesnės laivy
nės stovinčios Vladivostoko 
porte, kuri, bent šiuom tar
pu, nieko negalės nuveikti.

Maskoliai giriasi, buk jie 
Porte Arthuro turi dabar ir 
povandenines valtis, su ku
rioms daug blogo galėsę pada
ryti japoniškai laivynei. Lon
dono laikraščiai besigyrimų 
maskolių laiko už neteisingų, 
kadangi nuo seniai buvo ži
noma, kokius ir kur povan
deninius laivus dirbo keno 
nors dirbtuvės, iš tų masko
liai nė vieno nepirko, pats gi 
pasidirbdinti į teip ūmų laikų 
negalėjo, ant padirbimo po
vandeninio laivo reikia ilge
snio laiko net dirbtuvėse tu
rinčiose reikalingus tam tik
slui įtaisymus, maskolių gi 
dirbtuvės tokių įtaisymų ne
turi. Japoniečiai, girdi, turi 
jau kelis povandeninius lai
vus: vienus pirko Anglijoj, 
kitus Amerikoj; kelis dirb- 
dina dabar savo locnose dirb- 
tuvėse.

Ant sausžemio pereitų san- 
vaitę nieko svarbaus neatsiti
ko, arba bent nieko tokio ne
pagarsino. Laikraščiai rods 
paleido daug prieštaraujan
čių žinių, bet mažai iš tų ži
nių likosi patvirtintų. Pir
miausiai garsino, jog armija 
Kuropatkino iš visų pusių 
likosi japoniečių apstota ir 
turės arba prasimušti, arba 
pasiduoti, kadangi mat dide
lės gana japoniečių pajiegos, 
einančios nuo šono, užėmė 
besitraukiantiems atgal užpa
kalį. Žinia ta pasirodė ne
teisinga. Japoniečiai netik 
Kuropatkino neapstojo, bet 
sugrųžino atgal pertoli nužen
gusias pryšakin kariumenės 
dalis ir apsistojo. Kokios 
priežastys tų galėjo pagimdy
ti, tikrai nežinia. Maskoliai 
giriasi, buk jie sumušė japo- 
niečius ir privertė juos trauk- 
tiesi atgal, bet tas neišrodo 
teisingu, kadangi niekur di
desnio susirėmimo nebuvo. 
Matyt japoniečiai traukimų 
pryšakin apstabdė todėl, kad 
dar neturi pakaktinai pajie- 
gų, laukia atgabenimo iš Ja
ponijos daugiau kareivių. 
Iš tikro pabaigoj pereitos san- 
vaitės net keliose vietose ja
poniečiai išsodino naujus ka
reivius. Gal būt teiposgi, 
kad japoniečiai bandys per 
šturmų veržti Port Arthurų, 
todėl ant to reiks daugiau tu
rėti kareivių. - Galima vien 
spėti apie priežastis apsistoji
mo japoniečių, bet tikros 
priežastys visgi nežinomos.

Pereitų sanvaitę Peterbur
ge praplito, rodosi tyčia pa
ties rando paleistas, paskalas 
ant nuraminimo gyventojų, 
buk prie Port Arthuro buvo

smarkus mušis, buk iš \tQs 
tvirtynės išėjo maskoliškas 
jenerolas Stoessel ir tokiu 
budu apgulę tvirtynę japo
niečiai atsirado terp dviejų 
priešų; mūšyje buk japonie
čiai nužudė 10000 kareivių 
užmuštų^ o dar daugiau pa
šautų; maskoliai gi buk nu
žudė vos dešimtų to skaitliaus 
kareivių dalį. Tų paskalų, 
savo paties jialeistų, .-paskui 
vienog atšaukė pats masko
liškas randas.

Kaip iš tikro yra ant karės 
lauko, kas ten svarbesnio at
sitiko, nežinia. Rods lygiai 
maskoliai, kaip ;ir japoniečiai 
daleido atkakti laikraščių re
porteriams ir turtingi viso 
svieto laikraščiai išsiuntė tuo
jaus saVo korespondentus, 
bet per tai tie laikraščiai dau
giau nežino, negu pirma. 
Laikraščių korespondentų nė 
maskoliški, nė japoniški je- 
nerolai neleidžia ten, kur ga
li kų svarbesnio pamatyti, tai 
visgi nedidelė nauda, kadan
gi jų raštai yra po cenzūra, 
cenzoriai nedaleidiia pra
nešti negeistinų žinių. To
kiu budu laikraščiai nuo ka
rės lauko negali gauti tei
singų žinių.

('aras pereitų sanvaitę važi
nėjo (>o pietinę Maskolijų, 
kur kari n menė tapo mobili
zuota ir paskirta ant siunti
mo ant karės lauko. Masko
liškuose laikraščiuose pilna 
aprašymų, kaip kareiviai 
karštai sveikino carų. Tame 
nieko įstabaus nėra, kadangi 
nuo pastojimo į kariumenę 
juk kareivius mokina, kaip 
turi sveikinti carų; jeigu teip 
nedarytų, kaip išmokino, juk 
butų nubausti. Nekareiviai 
valdonų priėmė gana šaltai.

Pats randas garsina, jog 
ant Kaukazo buvo maištai, 
kuriuos stabdant tikrai ma
skolišku budu, net kelios de
šimtys žmonių likosi užmuš
tų ir pašautų. Maištai buvo 
teiposgi Varšavoj, Lodziuje, 
Kijeve, Odesoj ir Vilniuje.

Karė ir nepasisekimai ma
skolių pradeda išduoti jau 
vaisins. Dėl.karės ir nepasi
sekimų likosi suskubintas ir 
daleidimas lietuviško? spau
dos lotyniškoms literoms Ma- 
skolijoj; jeigu ne tas, dar gal 
su spaudos daleidimu butų 
reikėję laukti porų metų. 
Mat netikusio caro nelaimė 
kitiems ant gero gali išeiti.

Pietinė Azija.
Traukimas anglijonų ant 

sostapilės Tibeto apsistojo, 
eiti toliau mažam anglijonų 
pulkeliui gana pavojinga, 
priešais anglijonus stovi kur 
kas didesnės tibetonų pajie
gos. Rods ginklai tibetonų 
kur kas niekesni, bet užtai 
skaitlius jų daug didesnis. 
Anglijonai stovi apkasuose ir 
nedrysta iš jų išeiti. Pereitų 
sanvaitę ant apžvalgymo išėjo 
mažas anglijonų pulkelis, bet 
juos tibetonai privertė grįžti 
atgal. Susirėmime anglijo
nai nužudė kelis kareivius, ir 
vienų oficierų. Vadovas an
gliškos eipedicijos pareikala
vo atsiuntimo kuo greičiau
siai pastiprinimo, kadangi su 
toms pajiegoms kokias jis tu
ri, negali išdrįsti žengti to
liau. Skaitlius laikančių 
apstotus anglijonus tibetonų 
didinasi, kadangi jų traukia 
vis daugiau iš visų Tibeto 
kraštų.

Holandiečiai pradėjo tary
bas su pasikėlusiu prieš jų 
valdžių Atčino sultauu. Su
muštas keliuose gana dide
liuose mūšiuose sultanas, iš
reiškė norų pasiduoti. Ne
žinia tik ar susitaikęs, jis il
gai sandarų užlaikįs. Juk 

terp jo ir Holandijos guber- 
Traleri a u s ne sykį jau buvo 
sandarajiadaryta^bet po ko
kiam laiKtrUvėl atsinaujino 
karė. Daug priežasčių atsi
liepia ant atnaujinimo karės.

Afrika.
Pereitų sanvaitę Morokko 

plėšikai išvedė turtingų ame
rikonų ir anglijonų, tikėda
miesi gauti didelį išpirkimų. 
Amerikos (lasiuntinys Pary
žiuj kreiksi prie turinčio di
džiausių įtekmę ant Morokko 
Prancūzijos rando su prašy
mu f Įialiuosuoti išvestus. 
Prancūzija pažadėjo padary
ti, kas bus galima, bet drau
ge pridūrė, kad plėšikai pa-i 
eina iš , maurų apgyventų 
kraštų, kur europiečiai netu
ri įtekmes. Morokko sulta
nas išsiuntė pasiuntinius pas 
plėšikus prašyti paleidimo iš
vertų ir bandyti su jais susi
taikyti, užmokėti jiems tiek, 
kiek reikalauja už paleidimų.

Anglijonai jau ne kartų 
garsino, jog jie išvaikė pajie- 
gas savo svarbiausio rytinėj | 
Afrikoj priešo, Pasiutusio 
Muilo?, bet iš tikro dalykai' 
ne teip stovi, suvaldyti Mui
lų ne teip lengva sunkiai pri
einamuose kraštuose. Rodą 
atviruose susirėmimuose jį 
anglijonai net kelis kartus 
sumušė, bet tas nereiškia dar, 
kad jis butų jau suvaldytas. 
Sumuštas prie (lakrančių, jis 
pasitraukia su likučiais kar
eivių į krašto vidurius, kur 
žino virus šaltinius ir šuli
nius saugiai nuo svetimų sle
piamus. Čia jį anglijonams 
pasiekti nelengva: dėl štoko? 
maisto ir vandens angliški 
kareiviai negali eiti |>er toli į 
tirus. Reikia todėl manyti, 
kad karė su Pasiutusiu Mui
lą nemažai dar anglijonams 
kaštuos kareivių ir pinigų. 
Eiles Muilo? kareivių vis pa
pildo nauji jo šalininkai.

Pasikėlėliai pietinės Afri
kos vokiškose valdybose dar 
vis laikosi. Aut jų suvaldy
mo cieeorius paliepė išsiųsti 
net 15000 kareivių, visai ne
pasiklausęs Vokietijos kan
clerio. Vokietijoj mena, kad 
dėl to atsitikimo kanclerius 
Buelow pasitrauks nuo vie 
tos.

Prancūzija
Nesutikimai terp Prancū

zijos rando ir popiežiaus teip 
toli nužengė, kad Prancūzija 
atšaukė savo pasiuntinį ir to
kiu budu likosi pertraukti 
dipliomatiški - susinešimai 
Prancūzijos su popiežių. Pro- 
gresistų pasiuntiniai Prancū
zijos parlamente reikalauja, 
kad randas iš tų nesutikimų 
pasinaudodamas, panaikintų 
senų sutarimų su popiežių at
skirtų visai bažnyčių nuo 
rando, atimtų algas kuni
gams ir įvestų tokių tvarkų 
surėdyme bažnyčių, kokia 
yra Amerikoj, žinoma, geriau 
prižiurėdams bažnyčios sava
stį.

Pas popiežių atsilankė len
kiški pelegrimai. Priimda
mas juos, popiežius priminė 
apie vargus lenkų. Po tam 
pasiuntiniai: Maskolijos,
Austrijos ir Vokietijos pada
vė popiežiui protestų prieš jo 
išsitarimus, kadangi buk po
piežiaus žodžiai gali priduoti 
lenkams drųsų pasipriešinti 
išdraskiusiems Lenkijų ran
dams.

Isz Lietuvos.

Iš Vilniaus.
Vilniuje atsibuvo examinai 

lankančių kursus daktarų pa- 
gelbininkų, norinčių keliauti

ant karės lauko. Prileistų 
prie ezatniuų buvo 49, bet 
stojo tik 88, matyt kiti pa- 
bugo keliauti į Azijų, todėl 
nestojo. Iš stojusių ant exa- 
mino 38 kandidatų visi Jį iš
laikė. Daktaras iš jų 15 pri
pažino už galinčius keliauti 
ant karės lauko ir tie tuojaus 
likosi išsiųsti; kiti, taigi 18 
išlaikiusių eraminų yra rezer- 
voj, juos Įiašauks į tarnystų 
vėliau, atsiradus neatbūtinam 
reikalui.

Kareiviškos valdžios ant 
visų Lietuvos geležinkelių su
rašė visus tavorinius vago
nus. Matyt paims jų daug 
ant gabenimo kareivių ir 
maisto produktų į Azijų.

1 d. gegužio ties Vilniumi 
buvo pirmutinė šįmet per
kūnija ir smarkus lytus su 
gana stambiais ledais.

1 d. gegužio iš Vilniaus iš
siuntė į karę 70 kareivių, ne
va liuosnorių surinktų Lietu
voj, neva išreiškusių norų 
traukti į karę, o ištikro val
džių išrinktų ir su prievarta 
paskirtų į karę. Visi jie yra 
rezervistai, surinkti terp 
Lietuvos gyventojų.

Vilniaus fabrikantai ir 
prekėjai ant karės randui 
sudėjo aukų 4000 rubl.

Vilniaus dalis Raudonojo 
Kryžiaus Dr tės nutarė atida
ryti po kaimus tam tikrus 
komitetus rinkimui aukų 
ant kares reikalų; o žmonių 
aukas pralc^ -. (Miškui visokį 
jenerolai ir kitoki
caro tarnai.

Maskolijos pagerinimo ar
klių užveizda laiko Vilniuje 
arklinyčių su 80 .eržilų, ant 
reikalų visos Lietuvos, iš ku
rių 45 yra visokiuose Lietu
vos kraštuose, o likę Vilniu
je. Nuo tų eržilų kas metų 
užgema Lietuvoj po 2000 ge
resnių veislių kumeliukų. 
Ant patraukimo ūkininkų 
prie gerinimo arklių veislių, 
arklių užveizda rengia (ero
das ir duoda už gerus arklius 
dovanas: už geresnius darbo 
kumelius po 45 rubl., už ku
meles po 75 rubl., už jojimo 
kumelius po 125 rubl., už 
kumele? 200 rubl. šiuose 
metuose arklių parodos bus 
parengtos: Vilniuje 8 ir 9 d. 
gegužio; Lydoj 19 d. gegu
žio, Gartene 3 d. gegužio, 
Slonime 4 d. gegužio, Nau- 
miestelyj (Minsko gub.) 23 
d. gegužio, Raseiniuose 24 ir 
25 d. berželio, miestelyj Se
tuose, (Kauno gub.) 24 d. 
gegužio; miestelyj trakiškiuo
se, Kauno gub., 26 d. berže
lio ir Rogove, Telšių pav., 
29 d. rugsėjo.

Vilniaus akčyžios užveizda 
pagarsino, kad tarnaujanti 
rando degtinės pardavinyčio- 
se rezervos kareiviai, Jeigu 
jiems atseis eiti į karę, savo 
vietose gali palikti pardavi- 
nyčiose savo gimines; surašų 
tokių giminių turi pirm laiko 
akčyžios užveizdai pristatyti.

Vilniuje, jaunas 25 metų 
vaikinas Z., įpuolęs į tikėji- 
miškų beprotystę, kad neį- 
pulti į Į^gundų, pats išsiro- 
mljo.

Pasimirė buvęs Vilniaus 
kareiviško apskričio viršinin
kas, Jenerolas Ganecky. Kū
nų jo išvežė į Suvalkus, kur 
jis bus palaidotas. Ganecky, 
kaipo maskolius, buvo dar 
nebjauriausias žmogus.

Vilniaus gubernijoj iš viso 
yra vos 126 viorstai pliautų, 
taigi labai mažai.

Dėl žinios giminių, vardai 
ir pravardės užmuštų mūšiuo
se ir pasimirusių ant karės 
lauko kareivių bus garsinami 
laikraštyj „Russkyj Invalid,” 
teiposgi bus pranešta apie tai 
atsakančių gubernijų guber

natoriams, kurie praneš tiems 
valščiams, . iš kurių |iaeina 
pražuvę kareiviai.

Iš Vilniaus išėjo jau dide
snė dalis kareivių į logerius 
prie Varėnos. A

Mūšyje prie Turnečino, 
terp kitko,; likosi užmuštas 
pulkauninkas Antanas Rojev- 
ski, paeinantis iš bajorų Vil
niaus gub.^ katalikas. Ro- 
jevski buvo dar ne senas, gi
męs 1853 m.

Iš Vitebsko.
Po paskutiniam gaisrui ca

ras paliepė ant sušelpimo pa
degėlių iš iždo paskirti 25000 
rubl. Žinoma, savo pinigų 
caras padegėliams neduos.

Aut užlaikymo vaikų prie
glaudos namų iš visokių šal
tinių įplaukė (>ernai 8505 rb. 
Už tiek pinigų nedaug vaikų 
galima priglausti.

Iš Lietuviško Minsko.
Varšavoj (įasimirė nuo vė 

žio keĮienų galva miesto 
Minsko, Raikevičia. Kūnų 
jo pargabeno ant palaidoji
mo į Minsku.

Miesto ruda nutarė padi
dinti elektriškų stacijų ir pa
didinti skaitlių žiburių ant 
gatvių. Skaitlių žiburių nu
spręsta padidinti iki 7000. 
Pagerinimai tie kaštuos 
134800 rublių.

h Svisločo, Minsko gbr.
2 d.,gegužės siautė čia bai

sus gaisras, kuris visų mieste
lį išnaikini?.. V-p,. k.-uLbe^-įk 
neišliko nė viena čiela trioba; 
sudegė ir beveik visi krutan
ti gyventojų turtai. Keli 
tūkstančiai šeimynų atsirado 
be turtų ir pastogės. Mie
stelis SvialoČ yra Bobruisko 
pavietyj.

Iš Kobrintasis, Garteno

Viename kaime netoli mie
sto apsinakvojo du elgetos: 
vienas šlubas, kitas be ran
kos. Dasižirtoję, kad nakvy
nės namų savininkas išvažiuo
ja rytmetyj iš namų ir pai
ma 600 rubl., jie išėjo anks
čiau ir tykojo ant kelio: šlu
bis atsisėdo ant kelio ir pa
matęs atvažiuojantį su pini
gais, versknodamas, prašė 
pavėžinti.! Važiuojantis su
tiko ir norėjo vargšų įkelti į 
savo vežimėlį, bet kada pasi
lenkė, elgėta su peiliu per
dūrė jam širdį. Tųsyk iš 
krūmų išėjo ir kitas, ištušti
no perdurto kišenius ir abu
du nutraukė toliau. Sugrie
bė vienog niekšus ir jie sėdi 
dabar Brastų kalėjime.

Iš Kauno.
Kauno garlaivių savinin

kai atsišaukė prie valdžių su 
prašymu perdirbti teip po 
Kaunu tiltų ant Nėrio, terp 
Kauno ir Williampoliaus, 
kad garlaiviai galėtų pereiti. 
Mat garlaivių savininkai nori 
leisti Nėrių garlaivius iš 
Kauno į Janavų.

Aukos iš Kauno gub
Maskoliškas randas nesi

liauja spaudęs nuo žmonių 
neva iš liuoso noro aukas ant 
karės reikalų. Dabar antai 
vėl garsina laikraščiai aukas 
ant karės iš Kauno guberni
jos: ūkininkai 5 žemiško ap
skričio Telšių pavieto sudėjo 
891 rubl., 1 apskričio Kauno 
pav. 100 rubl.; 5 apskričio 
Panevėžio pav. 1113 rubl., 
šešto Raseinių pav. — 800 
rubl., trečio Zarašų pav. 332 
rbl., šešto Panevėžio pav. 600 
rbl.. pirmo Zarasų pav. 2600 
rubl.; žydiškas kahalas Tel
šių 151 rubl., Plungės 100 
rubl., Šatų 100 rubl. Mote

rų komitetas Zarasuose 504 
rubl.; Kauno moterų komi
tetas surinko 118 rubl.

Iš Šiaulių, Kauno gub.
Vilniaus sūdo butas čia 

perkratinėjo provų dešimties 
ūkininkų Garždžių ir Žaga
rės valščių, apskųstų už’už 
puolimų ant dvaro caro tar
no Nariškino: ūkininkai mat 
išvartė Nariškino pastatytų 
murinę sienų skersai ke
lio į Žagarę. Sūdąs trįs ap
skųstus išteisino, o kitus nu
sprendė iki mėnesiui į areš
tu .

Iš Vilkmergės, Kauno gb
Užgimusi karė parodė, kad 

šitame pavietyj daugiausiai, 
turbut, ypač kunigų yra 
prilaukiu — carui ir jo 
tarnams. Visose paviečio 
katalikiškose bažnyčiose bu 
vo laikytos dievmaldystos, 
kad Dievas padėtų japonus 
sumušti; kunigai iš sakyklų 
kalbino žmonis dėti aukas ca
rui ant karės reikalų. Mie
stas ant karės paskyrė 500 
rubl., o miesčionių draugystė 
2000 rubl.; ūkininkai sudėjo 
100 rubl. Ūkininkų aukos 
nedidelės; matyt jie daugiau 
turi proto už ponus.

Maskoliški karžygiai.
Maskoliškas randas, teip 

kaip meškininke meškų, visur 
važioja ant parodymo išliku
sius nuo japoniečių paskan- 
dytų porte Chemulpo masko- 
į i plfcįu VrTgfRRHĮtfaTi’A IT""i z J ; 
ir Variag” jurininkus. Bu
vo jie jau Liepojoj ir Rygoj, 
kur valdžios jiems parengė iš
kilmingo priėmimo komedi
jų. Kų vienog tie jurinkai 
svarbaus nuveikė? Išpildė 
tik savo pareigas, daugiau 
nieko. Už kų todėl juos va
žioja kaip meškininkai meš
kas?

Susidaužo trūkis.
Ant Liepojaus geležinkelio, 

terp Michelmonto ir Beisago- 
los, susimušė tavorinis trūkis 
su (lasažieriniu. Prie to su- 
visu susidaužė penki vagonai, 
o keli, teiposgi lokomotyvos, 
tapo drūčiai pagadyti. Prie 

Į to viena ypata likosi sunkiai 
sužeista, o penkios ypatos su
žeistos lengviau. Visi už
gauti yra geležinkelio tarnai.

Pavasario ženklai.
Pagal garsinamas profeso

riaus Kaigorodovo žinias, ap
linkinėse Baltstogės (Garteno 
gub.) 12 d. balandžio parlėkė 
kregždės ir gegužės, 14 d. ba
landžio pražydo klevai. Bra- 
ste nuo 13 d. balandžio gie
da lakštingalai. 14 d. atsira
do gegužės. Jurbarke 12 d. 
pasirodė kregždės. Lepelyj, 
Vitebsko gub., 12 d. balan
džio pragiedojo lakštingalai 
ir atsirado gegužės, 14 d. 
parlėkė kregždės. Dinaburge 
13 balandžio parlėkė kregž
dės.

Auksinis medalius.
Savininkas dvaro Dobripol, 

Slonimo pav., Garteno gub., 
Antanas Mierzejewski, ant pa
skutinės terptautiškos paro
dos Paryžiuj, už krakmolų ir 
sūrį vadinamų ,,lietuvišku,” 
gavo auksinį medalį.

Klausimas lietuviškos 
spaudos.

Gavome iŠ Peterburgo nuo 
ištikimo žmogaus atvirų laiš
kelį, jog lietuviška spauda 
Maskolijoj likosi ant galo 
daleista. Platesnių žinių dar 
neturime, bet tikimės jas ne- 
užilgio gauti. Apie nuėmi
mų uždraudimo lietuviškos 
spaudos be abejonės bus pa
garsinta ir maskoliškuose

laikraščiuose. Gavę plate
snes žinias apie daleidimu 
spaudos, plačiau parašysime.

Iš Prūsų Lietuvos. -
Pradžioj gegužio siautusios 

Prūsų Lietuvoj audros daug 
labai pridirbo blėdies. Kai
me Butkuose trenkė perkūnas 
į kluonu? ūkininko Juraičio 
ir juos uždegė. Sudegė ne 
tik kluonai, bet ir tvartai, o 
juose buvę galvijai teiposgi 
pražuvo. Aplinkinėse Kusų 
buvo debesų praplyšimai. ku
rie pagimdė tvanus. Kaime 
Tarpupiuose nuo perkūno iš
degė viso? triobos ūkininko 
Kalėdaičio. Kaime Keršiuo
se trenkė perkūnas į butų 
Tesnerio ir visus bute buvu
sius apsvaigino; visus įeitus 
atgaivino, bet Tesnerio jia- 
ties atgaivinti nebuvo gali
ma. Dvare Sievken trenkė 
Įierkunas į avių tvartų ir už
degė; sudegė pašaras ir keli 
šimtai avių. Užeiniuose per
kūnas užmušė 5 arklius.

Užstojus šiltam orui, lau
kai ir ganyklos žaliuoja. 
Žieminiai javai išrodo gražus 
ir vasarojaros sėti oras geras. 
Sodina, o kaip kur atsodino, 
bulves.

Išeiviai pulkais traukia per 
rubežių iš Maskolijos, ypač 
bėga iš (K) caro globos rezer
vistai. 3 d. gegužės, ties 
Kretinga perėjo į Prūsų pu
sę 40 vyrų. Prie Pėžaičių 
maskoliški rubežiaus sargai 
du išeiUu sunkiai pašovė, o

Klaipėdoj pradėjo dirbdin- 
ti elektriško geležinkelio li
nijas, pradėjo tiesti vėžes ant 
Smeltės.

Geležinkelis nuo Pagėgių į 
Lauksargius, ant maskoliško
jo rubežiaus, likosi trukių bė
giojimui atidarytas nuo 1 d. 
gegužio.

Į Bajorus atkako net iš 
Kijevo pabėgęs kareivis ma 
skolius, bijodamas, kad jo ne 
siųstų į Azijų. Mat nė ma
skoliai nenori kariauti už ca
ro garbę. Galėtų iš Ameri
kos keliauti į pagelbų musų 
caro garbintojai. Jie vienog 
gina carų tik su liežuviu, ko- 
liodami ir niekindami su jais 
nesutinkančius.

Šilokarčemoj atsibuvo gal
vijų jomarkas. Už geras 
karves mokėjo po 279—820 
Mrk., už menkesnes po 180-' 
240 Mrk. Už darbo arklius 
po 300-600 Mrk-, už grei
tuosius 700-1200 Mrk.

Klaipėdoj,iškeliavus vyrui, 
susidegino tyčia 66 metų pati 
raštininko K. Kada kaimy
nai išlaužė duris, moteriškė 
buvo jau sugruzdusi.

Netoli Skaisgirių, viename 
kaime pakvaišo ūkininkas ir 
jį reikėjo patalpinti bepro-k 
Čių namuose. Tų teip atjau
tė jo sesuo, kad teipjau nu
stojo proto. Jo? vyras tei
posgi, matyt, gavo kvaitulį: 
jis už šuns pinigus nori ūkę 
parduoti ir nešdintiesi kitur.

Trįs 15 metų vaikai iš Bun- 
bulvitės, netoli Klaipėdos, 
daug drųsių vagystų papildė; 
už tai gavo po 3 mėnesius ka
lėjime atsėdėt.

Netoli Plutkių smarki vėt
ra numetė nuo laivo 16 metų 
boti n in ko dukterį, kuri ir 
prigėrė.

Į kaimų Timber atėjo ne
pažįstamas vyriškis ir įsipra-. 
šė į nakvynę; rado jį paskui 
negyvų. Mena, kad jį kas 
turėjo nunuodinti, kadangi 
tūli vyrai matė pas velionį 
tukstantmarkinį pinigų, o 
pas negyvų pinigų nebuvo. 
Kas jis yra, nežinia: sako, 
buk jis ėsųs iš Maskoliškosios 
Lietuvos. Raštų prie jo ne 
jokių nerado.



r
<

Isz Amerikos

mė-

* SOMERVILLE, MaS. 
se American Tube \Vorks 
kuoja 600 darbininkų.

dens apsemti, teiposgi maskoliš
kos kųlionijos prie Fort Collins. 
Prigėrė ir tūlas žmonių skaitlius. 
Ant upės plaukia triobos ir prigė
rę gyvuliai.

SzlakuotoH Sziltines.
New York. Siaučia čia šlakuo

tos šiltinės. Per paskutini dvi 
sanvaiti pasimirė nuo šiltinių 150 
žmonių.

LIETUVA

Smiegtuu tūkstanti pianu.
Atlantic City, N. J. Ateinan

čią sanvaitę čia sudegįs tūkstantį 
senos mados pianų, kurių, esant 
naujiems, geresniems, Amerikos 
fabrikantai nenori, ar ne gali par
duoti. Nesant senų pigių pianų, 
fabrikantai naujus galės parduoti 
už augštesnę prekę.

Žuvys Amerikos vandenyne.
Pereituose metuose visuose Su

vienytų Valstijų vandenyse, prie 
to priskaičius ir Alaską, prigaudė 
visokių valgomų tuvių 1733314324 
svarus, vertės >45531165. Žvejo
ne užsiima 214050 žmonių.

Reikalauja gero pieno.
New York. Čianykštė sveika

tos užveida pareikalavo nuo pieno 
inspektoriaus geresnio prižiūrėji
mo pieno, kad gyventojai gautų 
tik sveiką. Sveikatos užveizda 
reikalauja, kad ne pakaktinai švie
žias, arba turintis per daug van
dens pienas butų nuo pardavinėto
jų atimtas ir išpiltas į upę.

Keliaujantis paūmeUa.
Brooklys, N. Y. Sausio

nesyj šių metų, 9 metų mokintinė 
Rozalija Luba prarijo 254 colio 
ilgą užsmailintą paišelį. Dakta
rai stengėsi išimti, bet tas nepasi
sekė. Paskui į kokį laiką mergai
tė skundėsi ant skaudėjimų šone, 
paskui petyj ir ant galo prarytas 
paišelis perėjo į ranką, iš kur jau 
jį daktarai išėmė.

Geltoms is drugys.
Acstin, Tex. Čianykštė svei

katos užveizda pagarsino, jog ap
sireiškė geltonasis drugys miestuo
se Valias ir Tampico, kur buvo 
jau keli apsirgimai. -

Inmete p nigus in upę.
Milwaukee, Wis. Mieste Green 

Bay, Wis.» savo locnuose namuo
se pasikorė vpkietys Juozas 
Doehm. Prieš tai vienog jis visus 
savo pinigus, apie 4000 dol., įme
tė į upę, kad jie nepatektų nė 
p>ačiai, nė kitiems giminėms. Ma
tyt jis ne labai mylėjo savo gimi
nes.

Debesų praplynzimal.
Denver, Col. Prie ištakų Cu- 

che La Pondre upės siautė audra 
su debesų praplyšimais. Nuo to 
užgimė tvanai, kurie daug blėdies 
padirbo visuose paupiuose. Mie- 

vau-

Nelaimes ant geležinkeliu.
Binghampton, N. Y. Netoli 

Lunasboro, Pa., ant Pennsylvania, 
Delaware & Hudson geležinkelio, 
susimušė du bėganti į priešingas 
puses trukiai. Prie to viena y pa
tą likosi užmušta, o kelios tapo 

“sunkiai sužeistos.
Everett, Wash. Netoli nuo 

čia, ant Great Northern geležinke
lio, susimušė du tavoriniai trukiai. 
Prie to vieno trūkio vedėjas likosi 
užmuštas, o pečkurys mirtinai su
žeistas. Trūksta dar dviejų tar
nų, kurie gal tapo užmušti.

Almosa, Cal. Ant Denver & 
Rio Grande geležinkelio iššoko iš 
relių trūkis. Prie to viena ypata 
likosi užmušta, o 41 sunkiai sužei
sta.

HxplioziJOK.
* .

Findlev, O h. Parvinvčiose 
Lake Shore Novelty Co. atsitiko 
smarki explioziįa, kurios 7 ypatos 
likosi užmuštos, 15 gi tapo sunkiai 
sužeistų.

Gaisrai.
Marristown, N. Y. Sudegė di

delės popieros dirbtuvės miestelyj 
Whippeny. Blėdį gaisro padary
tą skaito ant 250000 dol.

Isz darbo lanko.
c Big Soldier, Pa. Darbai ei

na čia pusėtinai. Išsiviešpatavo 
čia biaurus, nedoras paprotys pir
kinėti darbą, už jo gavimą mokėti 
pinigus. Yra čia lietuviai, kurie 
užmokėjo net 30 dol. už gavimą 
darbo. Žinoma, kas užmoka dau
giau, gauna geresnį darbą.

berželio įveda vėl 60 vai. darbo 
laiką per sanvaitę. Po paskutinių 
štraikų dirbo 57’4 vai. per san
vaitę.

r Chicago, III. Pasibaigė štrai- 
kas. darbininkų plytnyčiose Lon- 
singe: už dirbimą didesnių plytų 
darbininkai gaus didesnį užmo- 
kesnį, už paprastas gi senąjį.

r Dės Moines, Iowa. Miestas 
nupirko netoli nuo čia anglių kas- 
tynes, į kurias siunčia ant priver
stino darbo policijos patėmytus 
girtuoklius.

* New York. 1000 porto dar
bininkų pakėlė štraiką. Jie reika
lauja prašalinimo nuo darbo nepri* 
gulinčių į uniją.

’ Chicago, III. Darbininkai 
gyvulių pioviny.čių, pasibaigus da- 
bartiniems kontraktams, reikalau
ja pakėlimo algų ant 5—10%.

1 New Castle, Pa.' Bus čia 
neužilgo pastatytos didelės cemen
to dirbtuvės, kuriose ras darbą ke
li šimtai darbininkų.

* Altoona, Pa. Dėl stokos 
reikalavimų, iš dirbtuvių Pennsyl
vania geležinkelio atstato nuo dar
bo daug darbininkų.

* Milwaukee, Wis. Neužilgio 
bus čia parengtos geležinkelių va
gonų dirbtuvės.

5 Chicago, III. Mašinų dirbė
jai čianykščių dirbtuvių sutiko 
grįžti prie darbo ant senų išlygų.

Dirbtuvė- 
štrai-

šo, persergėjimus, kad mums ne 
reikia priešintis carui, Tukinėti su 
matiku ant saulės. Girdi, reikia 
glaustiesi ten, kur yra daugiau 
(toks mokslas priešingas dorai. 
Rd.). Kada pirmutiniai kalbėto
jai jo klaidas išrodė, jis tulus savo 
sakinius atšaukė, o nuo kitą užsi
gynė, buk teip ne sakęs. Mes ne
žinome, kaip pavadinti tokį pasi
elgimą. Puprastai tokį darbą va
dina veidmainyste.

I. Naujokas.

ISZ
Lietuviszkn dirvų.

lš Brooklyno. N. Y.
Pirmą dieną gegužio Lietuvos 

Sūnų Dr-tė parengė prakalbas ant 
paminėjimo darbininkų šventės. 
Kalbėtojai buvo: Šunskis, Šūkis 
ir Jesaitis. Visi kalbėjo apie dar
bininkų judėjimą ir apie 1 d. ge- 
žio šventę.

Ant prakalbų tapo sukolektuota 
ant kankintinių >2.84. Pinigus 
siunčiame į „Lietuvos” redakciją.

Brooklyne prakalbos būva ren
giamos labai tankiai, prie prakal
bų būva ir dekliamacijos. Iš kitų 
miestų sunku gauti kalbėtojus, 
kadangi nėra kam kelionės kaštus 
apmokėti, o ir tikrai išsilavinusių 
kalbėtojų turime mažai. Kalbė
tojais būva vis tie pats, kuriuos

Brooklyno prakilnesnių lietuvių 
pareiga tas prakalbas pagerinti,vie
toj prakalbų, geriau butų pasijieš- 
koti muzikantų, kurie an£geresnių 
instrumentų mokėtų grafitų lavin
ti, merginas giedojimuose, šokiuo
se (ant lavinimo dar sunkiau bus 
gauti mokintojus negu kalbėtojus. 
Rd.), tarpuose terp kalbų ir de- 
kliamacijų įvesti sutartinas dainas. 
Ant įvikdinimo to visko reikia vie- 
nog daugiau veikėjų, o Brooklyne 
yra vos keletas besidarbuojančių 
lietuvių.

Iš Stoughton, Mas.
Atkakus man Čia 1901 m., ra

dau apie Šimtą lietuvių. Tūli teip 
buvo prie girtuokliavimų pripratę, 
kad pragerdavo ne tik pinigus, bet 
net pačias; pasigėrę skaldydavus 
viens kitam galvas, o paskui šū
duose mokėdavo bausmes. Tau
tiški reikalai jiems ne rūpėjo, ka
dangi vieni jų visai nesuprato, kiti 
gi dar sunkiai miegojo.

Ant pažadinimo lietuvių, 3 d. 
gegužio būva čia sušauktas susi
rinkimas, ant kurio pribuvo kalbė
tojai: Petkunas iš Brocktono, A. 
Ramanauckas iš Bostono; buvo 
pažadėjęs pribūti ir Dr. Šliupas, 
bet svarbios priežastys nedaleido, 
dėlto tūli atžagareiviai ir bobelės 
labai džiaugėsi.

Ant susirinkimo pribuvo diktai 
žmonių, pribuvo ir Brocktono lie
tuviai, tikėdamiesi išgirsti Dr.Šliu
po kalbą. Iš prakalbų Petkuno ir 
Ramanaucko lietuviai buvo uganė- 
dinti. Jie nutarė sutverti savitar
pinės pagelbos draugystę ir prie 
jos iki Šiol prisirašė 55 ypatos. 
Tai naujai draugystei nepasisekė 
dar duot tautiška vardo, kadangi 
mat čia dar daugumas lietuvių ne 
gali atskirti tautiškumo nuo tikėji
mo, daugumas jų, vietoj Dievo, 
garbina kunigus ir visokius šven
tuosius; kitaip manančius lietu
vius jie laiko ne už brolius, bet už 
žydus, ar Čigonus; tie be abejonės 
viską atiduotų svetimtaučiams, 
juos palaikytų už lietuvius, savo 
brolius, jeigu tie svetimtaučiai 
teip tikėtų, kaip jie tiki; savo 
draugystėse svetimiems duotų pir
mutines vietas.

Užmanytojai draugystės norėjo 
jai duot vardą Keistučio, bet dau
gumas lietuvių nežinojo, kas do 
paukštis yra tas Keistutis, pabu- 
gd, kad jis galėjo būt koksai be
dievis, ne katalikas, stabmeldis; 
tie Keistučio priešai užmanė duoti 
draugystei vardą Šv. Antano, pa
trono pavogtų daigtų ir proto: už 
italijoną Šventą Antaną buvo 36 

o ‘i'A
balsavo tik 19 lietuvių. Kadangi ku
niginiai persvėrė, tai jie į konsti
tuciją nori įvesti, kad ne butų 
priimami tie, kurie ne pildys kata
likų bažnyčios pareigų. Pamaty
sim, kokią tvarką įves paėmę vir
šų draugystėj karštesni už lietu
vius katalikai.

MilaŠauckas.

Iš Newark, M. J.
15 d. gegužio tapo loštas lietu

viškas teatras ant parapijos nau
dos, po vadovyste vietinio dudo- 
riaus Kasparo; duotas buvo veika
las „Šventas Kazimieras.” Akto
riai atliko savo roles gana gerai, 
ypač mažosios mergaitės.

Veikalėlis „ŠventasKazimieras” 
visai ne tinka Šios gadynės scenai. 
Varginga miesto našlė, su trejatu 
mažų mergaičių,paskendusi skolo
se, alkana, apsileidžia, verkia, vai
toja, vien meldžiasi, kad Šventas 
Kazimieras duotų valgyt ir pinigų 
užmokėt randui ir skolą. Ir pat
sai žaislelis parodo, kad nė mal
dos, nė šv. Kazimieras nieko ne 
geibi, tik parėjęs našlės sūnūs iš 
Amerikos su pinigais apmokėjo 
skolas ir palūkanas, išgelbėjo naš
lę nuo išpardavimo. Veikalėlis 
parodo ir niekystes valdžios.

Tautiesis.

r Chicago, III. Štraikas kal
kių išvažiotojų, kuris apstabdė 
darbus prie budavonių, pasibaigė. 
Nuo dabar išvažiotojai gaus: vien
arklių vežimų po >12.30, dviarklių 
>14.10, triarklių >17.10 ant san- 
vaitės.

7 Minneapolis, Min. Buda
vonių kontraktoriai įvedė čia siste
mą „open shop.”. Unijos virši
ninkai sako, kad jie nedirbs drauge 
su ne prigulinčiais į uniją ir pra
dės Štraiką.

5 Philadelphia, Pa. Divonų 
dirbtuvės pagarsino, jog nuo 1 d.

Kazys.
Lietuvos Sūnų Dr-tė, norėdama 

pasirodyti, kad eina iš vien su 
pirmžengyste, buvo parengusi 
protestą prieš karę Maskolijos su 
Japonija/ Buvo prakalbos, de- 
kliamacijos ir užgirta rezoliucija 
vienbalsiai, nieks nė žodžio prieš 
ją ne ištarė, nors žmbnių prisirin
ko apie 400.

L'etuvos Sūnų Dr-tės komitetui 
ir kalbėtojams apleidus platformą, 
ją užėmė Sim. Daukanto Treat- 
rališka Dr-tė, nors ji ant to vaka
ro tik balių su šokiais žadėjo pa
rengti. Kalbą pradėjo V. Kara
lius su protestu prieš protestą. 
Antras protestavo Jurgis Norvai
ša. Tas žmogelis, net drebėda
mas, užtarinėjo carą ir peikė Lie
tuvos Sūnų Dr-tę. Mat jis porą 
mėnesių kariumenėj tarnavo, tai 
įgavo tokią baimę prieš carą. Yra 
čia ir daugiau Maskolijos garbin
tojų ir nelaisvės apginėjų iš 
tarnavusių 
socialistais 
girdę carą 
dreba ir 
už carą, užmušti savo tėvą ir mo
tiną, jeigu butų carui priešingi. Na, 
o 18 numeryj „Lietuvos” p. Vin
cas sako, kad Norvaiša ir Kara
lius apie ekonomiją kalbėjo. Ko
kia tą jų ekonomija? Kodėl Vin
cas nieko ne sako apie savo pro
testą? Kodėl nesako nieko apie 
pagarsėjusią ypatą, kuri žada 
draugystes supiudyti, išnaikinti 
„Lietuvą” ir „Vienybę,” kad tik 
kriaučiai paimtų už redaktorių 
savo laikraščio, kurį norį išleisti, 
ant ko turi jau 75 dol. (Mums ro
dosi, apart ko kito, redaktorius

nelaisvės 
kariumenėj, tūli net 
savę vadina, bet iš- 
paminint, tuoj su-
pasirengę numirti

IŠ KeilHllIgtO!!, III,
15 d. gegužio čianykščiai lietu

viai turėjo didelį mitingą, ant ku
rio pribuvo ir kunigas Steponavi- 
čia iš Chicagos. Susirinkimas bu
vo sušauktas ant apkalbėjimo rei
kalo sutverti lietuvišką parapiją 
Kensingtone. Nors ant mitingo 
susirinko diktas žmonių būrelis, 
bet tverti parapiją norėjo vos keli. 
Tie kalbėjo, kad kiekvienas ant 
Itažnyčios turi duoti mažiausiai po 
25 dol. ir kitiems nedavė nė lupų 
atverti su kitokioms nuomonėms.
• Sutverti parapiją, užlaikyti ku
nigą ir bažnyčią ne teip lengva, 
kaip rodosi reikalaujantiems mo
kesčio po 25 dol. Yra čia ne 
daugiau kaip 50 lietuviškų šeimy
nų ir apie 400 nevedusių. Pasku
tiniai juk ne pabūva ant vietos, 
bet traukia ten, kur darbą greičiau 
ir geresnį gali gauti; iš tų mažai 
bus tokių, kurie panorės mokėti 
25 dol.; priversti juk jų nieks ne 
galės. Mažam skaitliui likusių 
beveik ne galima bus bažnyčią 
pastatyti, o jeigu tas ir pasisektų, 
tai tas mažas būrelis juk neįstengs 
bažnyčią ir kunigą užlaikyti. Dėl 
nepakeliamų mokesčių užgimtų 
nesutikimai ir uždėta parapija dar 
greičiau galėtų griūti, negu susi
tvėrė.

J. B.

Iš Mlnersvilles, Pa.
1 d. gegužio atsibuvo vestuvės 

Prano Kušlikio su Ona Pukiutė. 
Susirinkę gražiai užsilaikė, ne bu
vo nė jokių vaidų, kurie gana tan
kiai, būva ant lietuviškų vestu
vių.. Bekalbant apie šiądieninius 
musų reikalus, Kazys Juodsnukis 
užmanė pažymėt vestuvės, aukau
jant, po kiek kas gali, ant naudos 
kankintinių ir moksląeivių. Sudė-

bent lietuviškai rašyt be klaidų tu
ri mokėti. Laikai „Griausmų” 
ir pas mus jau praėjo ir negrįž. 
Rd.).

1 d. gegužio Lietuvos Sūnų 
Draugystė parengė apvaikščioji- 
mą darbininkų šventės su prakal
boms. Kalbėtojais buvo: Balčiū
nas, Sukis, Jasaitis. Jie aiškino 
prasmę darbininkų šventės. Kal
bėjo ir V. Karalius. Iš pradžių 
kalbėjo apie kapitalistų, kunigų ir 
unijų vadovų suktybes; aiškino 
sunkų darbininkų padėjimą, bet 
tuojaus pylė,kaip iš Pandoros mai-

jome >4.00,kurius dalinam pusiau: 
>2.00 ant moksląeivių Aušros 
Dr-tės fondan ir tiekjau kankinti- 
niams (vardai aukautojų ir jų au
kos pagarsintos pereitam „Lietu
vos” numeryj. Rd.)

Čia norėjome sutverti kuopą 
„Aušros” Dr-tės, bet nesiseka: 
žmonės sako, kad per didelis mo
kestis (įstojimo 1 dol. ir po 25c. 
ant mėnesio nėra teip daug, kad, 
prie gero noro,negalima būt išmo
kėti. Reikia tik gero noro, o pi
nigai rastųsi. Juk lietuviai kelis 
kartus daugiau saliunuose pralei
džia. Rd.).

Aukautoja.

Legendos.
Parašė Multatuli (Edwards De

cker).
I.

— Brolau, tu didesnis už manę, 
ar negali pasiekti Šitą puikų obuo
lį kybantį ten terp žiedų ir lapų, 
kuris žiuri į manę kaipi erzinanti 
mergina su pusiau atidarytoms lu
pioms?

Žiūrėk, jis jau perplyšo nuo per- 
nokimo. Ir kaip gražus jis! Tu 
didesnis už manę, ištiesk ranką ir 
nuskink jį man; aš jį suvalgysiu.

Ir brolis padarė teip kad 
jaunesnysis brolis galėtų obuolį 
suvalgyti.

Ir nuėjo vyresnysis brolis'į lau
ką ir pamatė ten laukinę ožką, nu
šokusią nuo kalno ant lygumos, 
jieškančią savo vaiko.

— Ar ne matei tu mano vaike
lio? — j>aklausė ji liūto — tu juk 
gyveni ant lygumos ir geriau už 
manę pažįsti visus kelius, kurie 
manę teip alsina, nes mano kojos 
prie lygumų ne pritaikytos.

— Palik savo vaikelį, tavo ožiu
ką — greitai atsakė liūtas — o eik 
Šian, aš tavę suėsiu.

Liūtas teip ir padarė.
Tada vyresnysis brolis paklausė 

liūto:
— Kodėl gi tu suėdei ožką, jieš

kančią savo saiko?
— Juk tu girdėjai, kaip ji skun

dėsi ant silpnumo savo kojų — 
atsakė liūtas. — Ar negerai aš pa
dariau, kad ją suėdžiau? Pažiū
rėk į manOfO^us, kurie pritaikyti 
ant ąaHdyĖM Tbirunu - 1-včieUųL 
Pažiūrėk į mano dantis! Tai to
dėl aš sudraskiau ir suėdžiau ož
ką.

Užsimislijo vyresnysis brolis, 
pažiurėjo ant savo rankų ir pama
tė, kad jos ilgos, drūtos, raume
ningos. ]am rodėsi, jos teip pri
taikytos;... kad jis užsimanė pri
versti savo jaunesnįjį brolį sau 
tarnauti. Ir kada tasai vėl papra
šė paskinti nuo medžio vaisių, vy
resnysis atsakė:

-*• Pažiūrėk į mano rankas! Ar 
tu ne pasakei, kad tavosios negali 
pasiekti obuolio? Tai tarnauk 
man, o jeigu ne, aš tavę užmušiu.

Nuo to laiko jaunesnysis, silp
nesnysis brolis pradėjo tarnauti 
vyresniamjam. Bet jo mokslas 
liūto neužganėdino.

Ir teip pasiliko iki šiai dienai. *
II.

— Tėveli mano, pasakyk man, 
kodėl saulutė ne puola?

Tėvas, nusiminęs, kad pats ne
žino, kodėl saulė ne puola, nubau
dė vaiką už tai, kad sugriebė jį 
ant nežinios.

Vaikas, bijodamas tėvo rūsty
bės,jau niekada daugiau ne klausė: 
nė kodėl saulė ne puola, nė apie 
daugelį kitokių dalykų, apie ku
riuos ir labai norėjo dasižinoti, 
nors žinoti apie juos jam buvo la
bai reikalingu.

Vaikas tas jau niekada ne pasto
jo žmogumi, pasiliko kvailu, neiš
silavinusiu iki šiai dienai.

III.
Tugater milžo karves savo tėvo 

ir milžo jas gerai: pienas, kurį 
parnešdavo namon, davė daugiau 
sviesto negu tas, kurį parnešdavo 
jos broliai. Klausyk, aš paaišky- 
siu tau priežastį, kad žinotum, jei
gu tau kada atseis karves milžti. 
Aš kalbu ne todėl, kad išmokyti 
tavę milžti teip karves, kaip milžo 
Tugater, bet kad pamokyti tavę 
ant paveikslo jos brolių,kurie,milž- 
dami prasčiau, darė geriau, arba 
išmintingiau negu jije.

Pirma negu ateina milžėjos ant 
ganyklos, karvės laukia prie tvo
ros, norėdamos pasiliuosuoti nuo 
pieno, kurio per daug turi; kuris, 
teisingai sakant, yra paskirtas jų 
veršiukams, bet žmones išmelžta 
ir suvalgo pieną todėl, kad jie jau
čiasi prie to pritaikintais. Tada 
tešmenyse būva per daug pieno.

Kas gi būva tąsyk, kada karvės, 
su savo kaipi stabo apimtais snu
kiais, laukia prie tvoros? Štai kas. 
Lengvesnė dalis pieno, taigi greti
ne, riebumas, sviestas, pasikelia į 
viršų, atsitolina nuo spenių.

Tokiu- būdu tas, kuris melžia 
karvę ilgiau, kantriau, iki galui, 
parneša namon riebesnį pieną. Na, 
o tas, kuris skubinasi, palieka ne- 
išmilžęs riebumą.

Tugater niekada nesiskubino, o 
jos broliai stengėsi darbą atlikti 
kuo greičiausiai.

Teip darė jie todėl, kad jiems 
rodėsi, iog turi tiesą daryti ir ką 
kitą negu milžti savo tėvo karves. 
Ji gi niekada nemislijo apie savo 
tiesas.

— Tėvas išmokino manę šaudy- 
dyti — kalbėjo vienas brolis. Aš 
galiu išmisti iš medžionės ir aš no
riu apeiti visą svietą, dirbti pats 
ant savęs.

— O manę jis išmokino gaudy
ti žuvis — tarė kitas — ir daryčiau 
labai kvailai, jeigu aš per visą am- 
žį milščiau kitiems.

— Jis parodė man, kaip pasida
ryti valtį — sušuko trečiasis. Aš 
pakirstu medį, sėsiu ant jo ir lei- 
siuosi ant yandens. AŠ noriu 
žinoti, kas yra kitoj vandens pu
sėj.

— AŠ noriu gyventi su baltplau
ke Ona atsakė ketvirtasis— no
riu turėti savo namus ir dukteris, 
kurios milž kartės man.

Tokiu budu kiekvienas brolis 
turėjo savo geismus, troško ko ki
to. Ir jie teip užimti buvo išpil
dymu savo užsimanymų, kad jiems 
truko kantrybės iŠmilžti visą pie
ną ir riebumą, kuris pasilikdavo 
pas karves be jokios kam nors 
naudos.

Tugater gi milžo iki paskutiniam 
lašeliui.

— Tėvai — apreiškė vieną kar
tą broliai — mes išeiname nuo ta
vęs.

— Kas gi milž karves? — pa
klausė tėvas.

— Na.... Tugater!
— Bet jeigu ir jai užeis ant mis- 

lics plaukinėti ant ežero, gaudyti 
žuvis, medžioti, pažiūrėti kas da
rosi ant svieto? Jeigu ir ji užsi
manys gyventi su kokiu baltplau
kiu arba juodplaukiu, jeigu pano
rės turėt savo namus ir viską, kas 
iš to gema? Aš galiu apsieiti be 
jus, bet ne be jos.... pienas, kurį 
jį parneša, toks riebus!

Sūnūs pamislijo ir atsakė teip:
— Tėvai, netnokvkie jos nieko! 

Tada ji milž karves iki pabaigai 
savo gyvenimo. Nerodykie jai, 
kaip reikia šauti, tada ji ne pano
rės medžioti. Tegul ji ne žino, 
kad žuvys griebia ir ryja geležinę 
meškerę, jeigu ant jos užmautas 
sliekas ir jai neužeis ant mislies 
mesti į vandenį meškerę, ar tinklą. 
Ne mokykie jos, kaip reikia iš 
skaptuoti medį, ant kurio galima 
perplaukti vandenį, tai jai neužeis 
ant mislies, ką veikia žmonės kitoj
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kada, kaip ir kokiu budu su balt
plaukiu arba juodplaukiu ji galėtų 
turėti savo namus ir viską, kas iš 
to dygsta. Ne daleiskie, kad ji ko 
nors iš to visko dažinotų, o ji ant 
visados pasiliks pas tavę ir pienas 
tavo karvių bus visada riebus. Bet 
sūnūs atleiskie, kur jie nori keliau
ti.

Teip kalbėjo sūnūs. Bet tėvas, 
kuris buvo žmogus atsargus, teip 
jiems atsakė:

— Bet kas uždraus jai pačiai 
dažinoti tą viską, ko aš jus išmo
kinau, ko aš jos nemokinsiu? Kas 
bus, jeigu ji pamatys mėlyną dru
gelį ant šakos? Kas bus, jeigu iš
temptas siūlas ant staklių išmes 
šiaudyklę? Kas bus, jeigu pama
tys ežere, kad žuvis nasrais užsi- 
kabįs ant meškerės akstino? Ant 
galo, jeigu ras ant pievos vyturio 
lizdą su mažais paukštyčiais?

Sūnūs vėl užtimislijo,' o paskui 
teip atsakė:

— Bet, tėvai, ji nieko iš to ne
supras. Ji ant to per kvaila, net 
supratusi, neturės nė jokių geis
mų. Mes ir nieko ne butume ži
noję, jeigu tu nebūtum mums iš
aiškinęs.

Bet tėvas atsakė:
— Ne, ji ne kvaila. Aš bijausi, 

kad ji pati savistoviai nedasižino- 
tų ir neišmoktų to visko, ko aš jus 
išmokinau, ko jus be manęs ne bū
tumėte žinoję. O, ne, Tugater ne 
kvailai

Ir sūnūs,šiuom kartu giliau užsi- 
misliję, ant galo pasakė:

— Tėvai, pasakyk jai, kad žino
ti, suprasti ir geisti, tai baisi nuo
dėmė merginai!

Toks atsakymas tėvą su visu už
ganėdino. Jis atleido sūnūs ir 
medžioti ir žvejoti ir keliauti po 
svietą ir jieškoti meilės?

Bet užtai jis uždraudė žinoti, 
suprasti ir geisti ko nors savo duk- 
terei Tugater, kuri savo ramioj 
dvasioj milžo karves iki paskuti
nei dienai savo gyvenimo.

Viskas teip pasiliko iki šiai die
nai.

Pirmeivis lietuvių jau
nuomenes laikraštis.

Prūsų Lietuvoj pradėjo išeidinė
ti naujas pirmeivės lietuvių jaunuo
menės laikraštis. Šitoks yra jo 
prospektas:

Jau 21 metai prabėgo nuo užgi
mimo pirmutinio lietuviško laik
raščio, pašvęsto Didžiajai Lietu
vai, „Aušros,” 15 metų — nuo 
„Varpo” užgimimo, 8 — nuo 
„Darbininko.” Rodos, nedidelis 
tai laiko tarpas, bet lietuvių judė
jimas per tą laiką toli nužengė 
pirmyn, įtraukė į savo eiles gana 
daug darbininkų, pagimdė įvairaus

turinio ir pakraipos literatūrą, pra
dėjo skleisti terp žmonių šviesos ir 
laisvės spindulius ir budinti darbi
ninkų susipratimą.

20 metų, atgal įvairių-įvairiausi 
lietuvių elementai buvo susitelkę 
vienam laikraštyj, terp „Aušros” 
darbininkų galėjai rasti ir didžiau
sius atžagareivius — konservati- 
stus-klerikalus, ir pirmeivius — re- 
voliucijonistus-socialistus. Laikas 
l»ėgo, judėjimas augo; vieni ėjo į 
dešiniąją, kiti — į kairiąją ir, pa- 
galiaus, susigrupavo į tris partijas: 
konservatistų-klerikalų, liberalų- 
demokratų ir revoliucijonistų-soci- 
jaldemokratų. Kiekviena iš tų 
partijų jau yra daliar gana stipria 
reališka spėka.

„Aušros” laikuose vos vienas 
laikraštis tegalėjo .gyvuoti, o šią
dien jau yra net jienki, su „Drau
gu” — Šeši, lietuviški laikraščiai, 
pašvęsti Didžiaijai Lietuvai. Męs 
toli nuo idealizavimo !»ių dienų.lie- 
tuvių judėjimo, bet vis-tik turime 
pripažinti, kad daugelis dalykų, 
kas seniau paprastai buvo vadina
ma tuščia svajone, Šiądien jau yra 
įsikūniję.

Tas-pats galima pasakyti ir apie 
jaunuomenės laikraštį. Svarbumą 
darbo terp mokslan einančios lie
tuvių jaunuomonės pripažino lie
tuviai-vadovai nuo-palt „Aušros” 
gadynės. Jie supratjo, kad jau
nuomenė — tai tautos ateitis, bet 
vis-tik ikišiol neatkreipė ant jos 
reikalingos atydos. Senesniejie 
darbininkai pailsta sunkioj kovoj 
su savo priešais ir padeda ginklus, 
daugeliui iš jų atima spėkas ne
žmoniški valdžios persekiojimai, 
kalėjimai ir ištrėmimai, nenornia- 
liškos gyvenimo sąlygos nevieną 
nuvaro be laiko į kapus. Bet ne
nustoja judėjimas, nes į tų, palei- 
dusiujų iš savo rankų'kovos vėlia
vą ir ištiktųjų neiaibaja budelio 
ranka, vietą vis stoja nauji darbi
ninkai ir kareiviai su naujomis, da 
stipresnėmis spėkomis, — tai yra 
priaugančioji lietuvių karta, jau
nuomenė.

Terp jaunuomenės visuomet ran
da įvairios prakilnios idėjos ge
riausią dirvą; ji labiausiai jomis 
užsidega ir visuomet yra karščiau
siu ir labiausiai pasišventusiu ka
reiviu už žmonių labą; ji da nesi- 
gainioja paskui karierą ir nemėg
sta kompromisų; ji nėsibijo nė ka
lėjimo urvų, nė policijos kardų ir 
kareivių šaudyklių, nė retėžių ir 
kartuvių. Terp Šitos jaunuome
nės ir reikia kuo daugiausiai dirbti; 
ypatingai mums, lietuviams, rei
kia 4hbu, nes męs da teip matai 
turime dirbančios inteligencijos. 
Mes tvirtai tikime, t kad kur kas 
daugiau turėtume tds inteligenci
jos, jei jau seniau butume labiau 
pradėję rupinties priaugančiają 
karta, jei butume palikę beveik vi
suomet bergždžią darbą terp lietu- 
vių-pabėgėiių, ponų-bajorų ir „pa
nelių,” o butume didesnę atydą 
atkreipę ant vidutinių mokyklų 
jaunuomenės. Papildyti šitą spra
gą ir rupįsimės mes, išleidinėdami 
„Draugą.”

Pirmiausiai pasišyenČiame mes 
jį besimokinančiai Vidutinių mok
slų jaunuomenei, nės kas, jaunas 
būdamas, neu^sidega prakilniais 
idealais, iš to jau maža bėra viltis. 
Neaplenksime teip-pat ir yvairių 
augštujų mokyklų studentų, — 
karštas žodis ir aštri kritika, tiki
mės, ir terp jų atneš gerus vaisius. 
Rūpinsimės kaipDidžiosios, teip ir 
PrusųLietuvos jaunuomene,— kas 
senesniaijai kartai ikišiol nepasise
kė, užmegsti terp vienos ir antros 
pusės lietuvių artymesnius ryšius,- 
gal būt, jaunesniaijdi kartai tas pa
siseks.

Savo laikraštyje ijies pirmiausiai 
rūpinsimės atsiliepti ant įvairių- 
įvairiausių bėgančių gyvenimo ap
sireiškimų, rūpinsimės gvilgden- 
ti pribrendusius į visuomenės ir 
politikos klausimus,; ypatingai kel
sime tuos klausymus, kurie šiądien 
labiausiai interesuoja musų jau
nuomenę ir kurie labiausiai gali 
padėti jai išsidirbti (sau aiškias, pa
remtas ant mokslo pamatų, pažiū
ras. Mes rupinsirųės kritiškai per
kratyti musų judėjimo ir veikian
čiųjų partijų pamatus, pasistengsi
me charakterizuoti ir kitų Masko
lijos ir Vokietijos yiepatystės tau
tų judėjimą.

Didelis nepasikakinimas abso
liutišku caro jungu ir buržuazijos 
viešpatavimu jau yra aplėkęs Šią
dien beveik visą Maskolijos vieš
patystę; revoliucijinio judėjimo 
bangos jau užliejo ne tik Lietuvą, 
Latviją, Lenkiją, Finiją, Ukrajiną, 
Užkaukazį, bet ir. pačią Maskoli- 
ją; neramiųjų gaivalų skaičius vi
sur kasdien vis auga ir auga, auga 
ir darbininkų susipratimas; dauge- 
lyj vietų jau pylėsi nekaltas jų 
kraujas. Valanda dabar labai 
svarbi, nes juo daugiau revoliucija 
turės spėkų, juo daugiau galės iš
kovoti. Ir mums reikia gerai per
prasti šitą valandą, reikia rupin
ties, kad išnežinių neišmuštų mums 
revoliucijos valanda, reikia reng- 
ties į kovą su ginklais rankose var
dan labiausiai skriaudžiamų žmo
nių sluogsnių reikalų, vardan tik
ros laisvės ir lygių visoms tautoms 
tiesų.

Rūpinsimės kuo daugiausiai tal
pinti žinių ir iš pačios jaunuome

nės gyvenimo, kritikuosime šių 
dienų mokinimo sistemą, kame 
mokyklos rūpinasi ne plėtoti jau
nuomenės protą, o pirmiausiai nu
kalti iš jos ištikimą valdžios tarną, 
karieristą. Apspręsime ir lietuvių 
jaunuomenės organizacijos klausy
mą; kalbėsime apie jos darbą terp 
pačios jaunuomenės, terp žmonių, 
darbininkų ir apie jos darbus j>er 
vakacijas. Apsvarstinėjimui ko
kių painių, neaiškių klausymų mes 
įtaisysime savo laikraštyj „laisvą 
žodžio sakyklą.”

Didelę atydą teip pat atkreipsi
me ir ant dailiosios literatūros ir 
literatiškosios kritikos. Visoj pa
gaulėj dailioji literatūra užima pir
mutinę vietą, ji labiausiai yra skai
toma; ji parodo tikrą žmonių gy
venimą, ji suteikia žmogui ramu
mą ir geriausiai atgaivina jo dva
sią, priduoda spėkų kovoti ir ištu
rėti iki galo. Gera iiteratišl^pji 
kritika padeda suprasti dailiąją li
teratūrą, parodo geriausias ir blo
giausias jos puses, ji sutveria ją, o 
pas mus pirmoji buvo iki Šiol ne- 
užtektinai perprantama, o antroji
— visiškai užmesta. Talpinsime 
ir istoriŠkai-literaturiŠkus straips
nius ir kritiškas spaudos peržval
gas. •

Tiek tuo tarpu apie „Drkugo” 
turinį. Pats gyvenimas parodys, 
ar geras yra išrinktasis musų ke
lias; jei pasirodys, kad negeras, 
nesibijosime reformų.

Musų spėkos tuo tarpu menkos,
— vos keli žmonės teprisidėjo 
prie pirmojo numerio išleidimo; 
dargi nėra plačiau terp jaunuome
nės pasklidusi žinia apie „Drau
go” pasirodymą. Vis tik mes ti
kime, kad šiądien lietuvių judėji
mas jau yra tiek pribrendęs, kad 
reikalingas panašus organas ir kad 
jis ras, ypatingai terp jaunuome
nės, puikią dirvą; tikimės, kad ge
rai bus suprastas 'ir jo 
tiksės, ir musų draugų skaičius 
kas kartą eis didyn; tikime, kad 
jaunuomenė nebus tokia užšalėle, 
kaip daugelis musų filistrų-,,inteli
gentų,” ir kuo greičiausiai mums 
pasiskubįs į pageibą žodžiu, raš
tais ir pinigais, padės mums išpla
tinti šitą skurdų musų mėginimą. 
Jei musų viltis išsipildys, ir 
„Draugo” turinys geriau galės iš
siplėtoti ir, gal, galės toliaus ir 
tuos pakakinti, kurie jį iškarto ne
meiliai pasitiks ir priims, gal, ir 
išleidinėti jį toliau galėsime tan
kiau, perijodiškai.

Kas nori gauti Šitą laikraštį, te
sikreipia ant tokioadreso:

Herrn J. Wanagal jua., - r 
Pabuduppen

per Neu-Eggleningken.
(Ostpreussen).

II Berlyno laikraščiai praneša, 
buk Peterburge susekė suokalbį 
ant gyvasties caro Mikalojaus. 
Suokalbininkai buvo sutarę, laike 
peržiūrėjimo kariumenės, mesti į 
carą dinamito bombą. Turėjo tą 
padaryti duktė profesoriaus Mereš- 
čevskio. Atkakus carui, jos ne
ramumą patėmijo policija ir sua
reštavo. Rado pas ją dinamito 
bombą. Ji neužsigynė ir bus pa
karta.

II Lenkiškas laikraštis „VVielko- , 
polanin” praneša, jog japoniečiai 
Mandžurijoj išlipinėjo ir išmėtė 
lenkiškoj kalboj daugybę atsišau
kimų, kuriuose kviečia lenkus ka
reivius susidėti su japoniečiais ir 
kariauti iš vien* su abiejų priešu, 
taigi su Maskolija.

II Perkūnas Europoj daugiausiai 
žmonių užmuša Prancūzijoj: per 
visą 19 šimtmetį užmušė apie 10- 
000 žmonių. 1892 m. perkūno už
muštą žmonių buvo 187. Moterų 
perkūnas užmušė mažiau negu pu
sę vyrų skaitliaus. Tas paeina 
nuo to, kad vyrai daug daugiau 
dirba ant lauko, kur perkūnas grei- ‘ 
čia u į žmogų pataiko negu trioboj. .

II Odesoj, pietinėj Maskolijoj, 
darbininkai ir studentai pakėlė ne- 
prilankias randui demonstracijas. 
Prie vaikymo demonstrantų, 45 
ypatos likosi užmuštos; sužeistų 
tapo per šimtą žmonių.

Ū Ant Mandžurijos geležinkelio, 
netoli Mugdeno, gabenantis mas
koliškus kareivius trūkis, užbėgęs 
ant vandens paplauto kelio pyli
mo, iššoko iš rėlių ir susidaužė. 
Prie to 30 kareivių likosi užmuštų.

II Kanados pakrantėse, netoli 
Cap Breton, paskendo plaukiantis 
iš Australijos angliškas garlaivys 
„Turret Bay.” Prie to 13 oficie- 
rų ir jurininkų prigėrė, 7 pasisekė 
išsigelbėti.

II Karpatų kalnuose, ant rube- 
žiaus Vengrijos ir* Galicijos, rado 
labai turtingus aukso laukus. 
Laukai tie yra aplinkinėse Mas- 
dan.

II Netoli Diebach, Hessijoj (Vo
kietijoj) iškasė prieštvaninio žvė
ries mamuto dantį, kuris turi 7 pė
das ilgio, taigi vieną sieksnį.

Isz visur.
4 ________

II Prancūzija, dėl protesto po
piežiaus prieš atsilankymą prezi
dento Loubeto Ryme jias Italijos 
karalių, atšaukė savo pasiuntinį 
prie popiežiaus ir tokiu budu di- 
pliomatiškj susineŠimai terp po
piežiaus ir Prancūzijos likosi per
traukti.

Pietinėj Amerikoj, republikoj 
Chili, mieste Antofagasta vis smar
kiau pradeda siausti azijatiškas 
maras. Per dvi dieni buvo čia 18 
naujų apsirgimų maru. Ligonbu- 
tyj yra 57 maru serganti.

Netoli Tangero, Morrokko vieš
patystėj, Šiaurinėj Afrikoj, plėši
kai paėmė į nelaisvę turtingą ame
rikonišką pavaldinį, grekiškos kil
mės Perdiorisą ir anglijonka, jo 
žentą ir reikalauja išsipirki
mo. Amerikos randas nori siųsti 
kariškus laivus į Morokko pakran
tes.

|| Miesto valdžios Insbruke, pie
tinėj Austrijoj, išdavė padavadyji- 
mą, kad nė jokios miesto salės ne 
butų atiduotos koncertams slaviš
kos kilmės muzikams ir giesminin
kams tol, kol Čekai Čekijoj ir Mo
ravijoj nesiliaus kovoję su vokie
čiais. Matyt Austrijoj kova terp 
vokiečių ir slavų eina vis smarkiu; 
kadangi vienog slavų yra kur kas 
daugiau, jeigu jie eis iš vien, ne 
vokiečių pusėj bus pargalė.

II Žydų ant svieto yra 11 milijo
nų; iš to skaitliaus 8 milijonai gy
vena Europoj. Suvienytose Val
stijose Šiaurinės Amerikos gyvena 
1 milijonas žydų. Maskolijoj jų 
daugiausiai, nes 5)4 milijono ir tai 
tik Lietuvos, Mažrusijos ir Lenki
jos rubežiuose. Austrijoj žydų 
yra 1860000, Vokietijoj 568000, 
Rumunijoj 300000, Anglijoj 200- 
000, Turkijoj 120000, H Olandijoj 
97000, Prancūzijoj 77000, Italijoj 
50000, Bulgarijoj 31000, Šveicari
joj 12500, Grekijoj 5800, Serbijoj 
4700, Danijoj 4000, Švedijoj 3400, 
Belgijoj 3000, Išpanijoj 2500, Por
tugalijoj tik 300.

II Londono laikraštis „Times” 
praneša, buk tibetonai sulaukė 
baltveidžių pageibą kovoja su ang- 
lijonais, geresni ginklai ateina nuo 
šiaurių ir nuo rytų. Remianti ti- 
bėtonus baltveidžiai gali būt tik 
maskoliai. Reikia todėl laukti di
desnių nesutikimų Anglijos suMas- 
kolija.

Nauji iszradtnran
Ii Marburgo (Vokietijoj) univer

siteto profesorius, Dr. Behring, 
išrado naudą būdą per ilgą laiką 
apsaugoti pieną nuo surugimo ir 
nuo jiagedimo, nereikalaujant vi
rinti, kadangi mat virintas pienas 
žudo tūlas maitingas medegas. 
Savo išrastą būdą Dr. Behring ža
da neužilgio viešai pagarsinti.

t Vokiškas inžinierius iŠKoelno,. 
Vokietijoj, Hundemayer, išrado 
prietaisą saugojančią laivus nuo 
susimušimo ant jūrių. Su pagel- 
ba tos prietaisos galima pajusti 
besiartinimą laivo nuo trijų mylių. 
Išradėjas praminė savo prietaisą 
„telemobiliscopu. ”

1 Londono gydytojas. Dr. Dyer, 
išrado naują vaistą nuo raupų. Su 
nauju vaistu šitam gydytojui pasi
sekė išgydyti 12 raupais sergančių. 
Ant išgydymo vienog reikia daug 
laiko.

t Mokslinčius Rutherford, ant 
vieno susirinkimo Londone, išreiš
kė nuomonę, jog šiluma žemės vi
duriuose paeina nuo radijaus ir 
kad ant žemės žmonės gyvena nuo 
daugelio milijonų metų.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, gariau nežinodami. * 

aiuncaia nvo pinigu* in kraju per viso
kiu* žydelius ir kitokiu* svetimtaueriu*, 
kuriu dauguma tankiai subankruiyja, 
pabėga ir žmonių pinigai Įiraiuva.

Jei nori siusti pinigus in kraju. tai 
siusk juos per „Lietuvos” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vietoj* pri
imti ir niekados ne centas nežus. „Lie
tuva” jau 12 metu kaip stovi ant savo 
kojų, turi savo didelius, be Jokiu skolų 
namus, 3 lotu*, drukarne ir ui kėlės dė
si! m t is tukstanesiu dol. vertes ta voro 
knygomis ir kiekiais d ai k Uis. 8xia- 
dien per „Lietuvos” redakcija siuneria 
savo pinigus viri lietuviai, lenkai, vo
kiečiai ir austrijokai. „Lietuva” yra 
Ui didžiausias bankinis kamora** ir 
paeito stacija, iss kurio* pinigai plauki* 
la kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji ssifkortee, Ui pirk ja 
„Lietuvos” redakcijoj, ošia uves neap
gaus ir gausi laiva koki norėsi Rasis y k 
tuojaus, o gausi prekes visu srifkorcriu 
ir pinigu prekes. .

Adresuok ant vardo „Lietuvos” iss- 
leistojo ssiteip:

A. OLSZEW8KIS.
924 33rd St. Sution 60. Chicago, III.

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

veru 25c. gausi dykai, jei užsirašy
si laikrassti „Lietuva” ir užmokėsi *2 00 
už viso meto prenumerata iss virssaus. 
„Lietuva” yra didžiausias ir geriausias 
laikrasstis ri»oje Amerikoj#. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk 32.00 su savo aiszkiu adresu 
o gausi „ Lietuva” kas subata per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

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

A. OLSZEW8K1S, 
924 33rd St. Stalion 60. Chickgo, III.



LIETUVA

+ rinkdavo nuo 300 iki 600 vyrų. KonsulasTrumpa senobės Istorija.
Imz maakoiiszkoa kaiiniN verte d. - vo nuomonę. Viens po kito jie atsistoda\<» 

ir, kas galėjo, smulkiai ĮMiaiškindavo savo 
nuomonę; liet kalbėdavo liktai tie, kuriems 
buvo atsiėję užimt vietas arba, kaip rymie
čiai sakydavo, turėt krėslą (konsulai, sudžios 
ir kita vyresnybė atsisėsdavo prieš žmones 
ant krėslo, apmušto dramblio kaulu). Kiti 
tyliai sutikdavo su kalbėjusiais. Kad galė
tų dasižinot, kaip mano daugumas, konsulas 
liepdavo išsiskirt:’ po dešinės atsisėsdavo se
natoriai vienos nuomonės, po kairės — prie
šingos.

Nobiliai pasiskir- 
davo terp savęs Įiaei- 
lini valdyt provinci
jas. Iš tų provinci
jų jie atsiveždavo di
delius turtus. Bet 
kad kas galėtų tapt 
provincijos guberna
torių, pirmiau turėjo 
prabilt konsulu arba 
audžia (prėtoru) Ry
me; o į šitokias vietas 
rinko žmonės. Mobi
lius stengėsi visokiais 
budais žmonėms įtikt: 
iškeldavo visuotinus 
didelius pietus ant 

, ulyčių visokiose miesto

Teipimt, Kaip Kartaginas, tapo aunai* 
kintas turtingas pirklystės Korinto miestas. : 
Rymiečių kapitalistai pasirodė rytuose ir ne- 

' užilgio i>as juos skolose paskeudo miestai ir 
valdą kunįgaikščiai. Rymiški skolintojai sko- j 
lipdavo už labai augėtas palūkanas ir be gai-1 
leečio iSluĮMiavo jas nuo provincijų gyvento- Į 
jų: tūlas miestas ant Kipru salos pasiskolino 
pas svarbų rymišką kapitalistą didelius pi-! 
nigus už 48% ant metų; nesant iš ko išsimo* 
kėt, rodą atsisakė mokėt; tuomet kapitalisto 
advokatas išprašė kareivių nuo rymiškos val
džios kaimyniškoj šalyj ir uždarė visą miesto 
rodą rotušės rūmuose; keletas iš uždarytų ro
dos sąnarių badu pasimirė.

Pats vardas .rymiečių baisus tapo visuose 
Terpžerainės juros Įutkraščiuose: rymiečiai 
didžiavosi, kad svetimoj šalyj užtenka pasi
sakyt rymišku valstiečiu esant, idant visi bi 
jotųsi ir guodotų. Rymas neduosęs nė 
plauko paliest pas kąuors iš saviškių: visur 
galį pasirodyt baisiejie jo legijonai.

Nobiliai. Tos giminės, ką Ryme valdė, 
tapo, nesulyginant, turtingesnės ir galinge
snės, negu seniau.

Laike didelių karių jų tarnystė ir padė
jimas visai atsimainė: senesnėse karėse, ku
rios vedamos buvo Italijoj, vadams labiausia 
reikalingas buvo atkaklumas ir sąžiningumas; 
per karę naudojosi senobiniais, vienodais bu
dais ir tvarka, nes ir priešai mažai kuom 
skyrėsi nuo rymiečių. Viskas dabar neteip 
virto, prasidėjus jūrinėms karėms, legijo
nams nuėjus Ispanijon, Afrikon, Grėkijon, 
Azijou prieš tautas visokių papročių, visaip 
kariaujančias. Vadas turėjo parodyt daug 
vikrumo, mokėt apsieit su svetimais žmonė
mis: jam prisieidavo greit susipažint su nau- 
jumis vietomis, išgalvot, ar išmokt kitoniškai 
kariaut Drąsus, o nesumanus žmogus, kaip 
Rėgulus, prapuldavo tokiam padėjime. Vi
kriam, gabiam vadui, kaip Scipijonui, ad- 
verniai, labai pasisekdavo.

Tokius vyrus rymiečiai palikdavo va
dais daug ilgiau, negu senobinis vienų me
tų laikas; jiems pavesdavo po karės padaryt 
tvarką užgriebto) provincijoj ir iš pradžių 
valdyt ją. Šitie valdytojai jautėsi, tarytum, 
carais paveiktų gyventojų: išduodavo palie
pimus, per jų rankas ėjof begaliniai turtai ir 
pinigai. Kareiviai priprasdavo prie jų ir iš
reikšdavo jiems savo užsitikėjimą: kartais 
kareiviai aiškiai apskelbdavo savo vadą impe
ratorium: tai buvo paguodonės vardas per-* 
ga lėtoj ui.

Sugrįžtant Ryman, jam pritaisydavo iš
kilmę — triumfą. Imperatorius su savo ka
reiviais, dainuojančiais kariškas pergalėjimo 
dainas, važiavo per visą miestą ant papuošto 
vežimo, Išnašaus į apskritą bokštą, skaisčiai 
raudonam ploščiuj su paauksuotomis siūlė
mis, su laurų vainiku ant galvos ir apyrau- 
kerai*.—je- -gaivus, vergas lai kė a ukso 
vainiką su brangiais akmenėliais ir atkarto
davo: ,,žiūrėk atgalion,” t. y. nesididžiuok. 
Prieš jį nešė jo pagautį: auksą ir sidabrą, 
retus daigtus, nematytus augalus ir gyvulius, 
vedė retežiais apkaustytus belaisvius, terp 
kurių kartais buvo ir paveikti carai; nešė di
delius paveikslus, parodančius visus jo per
galėjimus, tvirtynes jo paimtas, kalnus, 
upes, jūres, miestus, ką užgriebęs buvo.

Pergalėtojas Makedonijos, Emilijų* Po
vilas, per 3 dienas vežė savo pagautį: pirmoj 
dienoj, ant 250 didelių vežimų, dvejatu pa
kinkytų, pravežė atimtas nuo grekų stovylas 
ir paveikslus, antroj — pasirodė begalinė 
daugybė ginklų, keli tūkstančiai žmonių vil
ko ant pečių indus su sidabriniais pinigais, 
trečioj — nešė aukso pinįgus, aukso indus 
pergalėto caro ir tt.

Aut visų ulyčių stovėjo žmonės išeigi
niuose baltuose rūbuose. Processija traukė 
si į Kapitelių, senobinę tvirtynę, Jupiteriaus 
bažnyčion, kur meldėsi dievui ir jam paves
davo geriausius daigtus.

Buvęs vadas ir Ryme žymus buvo: nere
tai ir antrą sykį kreipdavosi pas jį; arba, 
kaip Scipio, pergalėjęs Kartaginą, leng
vai galėjo duot vietas savo giminėms ir arti
miems draugams. Emilijus Povilas buvo ar
timu Scipijono, Emilijaus sūnūs, mirus tė
vui, buvo priimtas į Scipijonų giminę ir ga
vo jos pravardę (tai Scipio Jaunasis, 
kurs risai išnaikino Kartaginą). Užsitarna
vusių žmonių giminės Ryme pradėjo vadin
tis mobiliais (t. y. žymiais, didžponiais).

Nobiliai Ryme atsižymėjo ypatinga tie
sa: nobiiiaus namuose laikydavo vaškines 
maskas, nuimtas nuo veidų visų prosenių,

Priimamas kambarys nobiiiaus rūmuose, 
kurie turėję buvo valdžios vietas; maskos bu
vo užlaikomos svarbiausiam kambaryj, spin
telėse pagal sienas, o terp jų buvo nubriež- 
tos ant sienos linijos, parodančios jų giminy
stę; viršuj kiekvieno paveikslo buvo parašas, 
kurs skelbė apie didžius ir garsius žygius ve
lionio; jeigu nobiiiaus giminėj buvo impera
toriai, tai jų atminčiai statė stovylas. Šventa
dieniais spinteles atidarydavo ir ant maskų 
uždėdavo laurų vainikus^

Mirus nobiliui, ant pakasynų parodyda
vo žmonėms visą giminės puikumu: prieš 
grabą važiavo ant vežimų žmonės su maskoros 
prosenių velionio senobinėse konsulų ir 
triumfatorių parėdnėse. Šita processija su
stodavo ant forumo; velionį pakeldavo 
ant naštelių; aktoriai, perstatą prosenius, 
atšisęsdavo krėsluose, o vienas iš giminiečių 
pasakydavo kalbą, paginančią numirėlį ir 
visus, tartum, prisikėlusius aplink jį sąna
rius garsios giminės.

Nobilių pilna buvo senate. Čion susi-

PEKSERGE.IIMAS
Iš prozos Pataršų. 

Paraše Vištusorius (Vištaliu*). I o da biauriau ir dasilytėti. 

Prilkalbd. Atpenč nevisi niekam neverti,

Mielas skaitytojau! | lueiii,
Pavesdams jums Šį trumpą raš- Arba apteršti šašais, raukšlėmis, 

telį ant dvasiškos naudos, prašau Kai purvyns rudens gruodų krakš
lėmis.

Tankiai po lukštu apipuvusių, 
Įvairių daigtų ir suskretusių, 
Kartais biauriausiais skrepliais ap- 

[drėbtų, 
Ir brangių daigtų randas užslėptų.

Ne visi žmonės yra teisingi, 
Nuobažni arba dievobaimingi, 

mefą» Į Ką klupŠti garsiai dūsauja — mel- 
[džias,

Bet apačioje, ar viduryje, 
Špfitni, prišvinkę, ar sukirmiję, 
Net biauru ant jų ir pažiurtu,

Bet prieš Bangputį nebepapuzi, 
Neigi prieš smarkią srovę pa- 

[plauksi, 
Tiktai sunkesnių slogų sulauksi.— 

Su galva muro pramušt n'įstengsi, 
IS, provas peržengsi, — 

O su pakara ir su kantrybe 
Pasieksi net ir dangaus augŠtybę.

Kiečiausias širdis tuom* su- 
[minkštįsi, 

Ir gyvenimą savo palengvysi. 
Jei tik su getu prašyt neliausi, 
Anksčiau ar vėliau, ko geidi gausi.

Bet jei negalims daigs išturėti, 
Reikia protingai apsižiūrėti, 
Kur linkui kreiptis, ką veikt pra- 

* dėti,
Idant netektų potam gedėti....
. Nusilenkims tav niekad nevodįs, 

Kaip sekantysis reiškia priežodis. 
Nors prie gyvulių jis pritaikintas, 
Bet ant naudos mums ir išlaikytas: 

„Dvi karves žindąs — veršis pa- 
[karnas, 

„O ne vienos ne gauna uparnas: 
„Tikra motina prieg jo nelinpa, 
„Alksta ir džiūsta ir badu stimpa." 

Niekad nesistiebk,mažu būdamas, 
Žmonių kaip žvėrių,angių ir musių, Prieš augŠtesniųosius pasipuoŠda- 

O net ir triobų, mūrų, akmenų, ’ • [mas.

Norint paviršium Šiukšmėms ap- Priešydama* 
[berti, O su pakara

Širdingai, nepadyvilcit — jei rasit 
kur posme kokias miglotas, 
— neaiškias mislis: — išperėjau jį 
ne ant popieros, — be plunksnos 
ir be rašuko, vienat smegenyčioį, 
atmintyje ir tai tokiame padėjime 
būdams, kurio nieks neįstengtų nė 
aprašyt, nė gyvai* žodžiais išpasa
kot; yra tai darbas ilgų r 
per kurių bėgį, augo ir lydėsi, o 
kurį norėdama užlaikyti atmintyje, ir į krutinę kumštėmis beldžias: 
turėjau per tūkstančius dienų kartą Daug ir bedievių, kamščių pra
arta ir dusyk kasdieną atkartot, [garo
arba atkalbėt kaip maldą „Tėve pj) apgavimo kitų teip daro, 
musų ' —r bet ir teip darant, ne Nors jie neturi nė jokios vieros, 
vienas posmelis prapuolė užmirš- Apart godumo lobių be mieros. 
ties miglose. Todėl akivai apsidairydams,

Pranėšu podraug kad Šitas Dieną ir naktį, kaip įmanydams, 
išgarsinimas asabų neužgauna nė Budėk, saugoki* iš visų pusių, 
nedasilyti ne vieno* vieros išpaži- 
nimo, nė vienos draugijos, kurios 
tiki į Dievą po kokiu nors pa- Medžių, — visokių javų — tel- Atmink, jog varlė nebaubs su jau- 
veikslu esantį; misliju, kad nėl [menų! ‘ [čiu,
viens iš tikinčiųjų, skaitydams Šį 1 \ andenio, ugnies, vėjo, kur šaukia Ba netur' tokiosgerklės,nė plaučių, 
trumpą, bet su didžia daugybe yvai-jKamie ir svetur, girioj ir lauke ... Ir nesididžiuok terp mažesniųjų, 
rių ir svarbių mislių rašinėlį ne- (Jž vis labiausiai, tai mylimųjų ' Nes kasžinkas gal išaugt iš jųjų,
pasipiktįs. Sėbrų, bičiuolių, pažįstamųjų, Į Tankei mažiukas kupstas, vos žy-

ną karta 4 nobiliai, užsigeidę gaut konsulo Vienintelė idėja jo yra — viduti- Nors tau rodytus viernių vierniau- į [mus,
vietą. Užmokėjo kiekvienas po 1 milijoną TU- nis apšvietimas musų mažiukų ha- [siais į Verčia ragožium didžius vežimus,
bliu musų pinigais, l okiu budu nobilius, porų, be jokių priemaišų. Prieteliais,draugais ištikimiausiais, į
tarytum, nusipirkdavo naudingą provinciją, Todėlgi — mielas bajore, tai yra Kės ir tie, jeigu ne išpiktumo, 
belaukdama turtų, kartais viską prakišdavo. kareivi lietuviškojo liežuvio, skai- Tai iš paikystės ir nekantrumo, 
Išrinkimų dienose norintiejie gaut vietas iš tykit jį atsikartodami ir mislykite, į bįdą tavę fBiį įpuldyti, 
eidavo SU baltais ploščiais, O žmonės tuoj pa- o Dievas, Dvasia Apšviestoje pa- Arba su kunu dūšią prapuldyti 
matydavo numylėtus savo vyrus. dės jums visumet ir visur, visuose Į žinok,jog meilė, tai smulkutėlis, Į

Mobilius manė, jog neverta ličiam Užsiimt dvasiškuose ir kūniškuose reiks- j Baugštus ir jautrus yr vabalėlis! 
pirklyste, jurinįkyste; jis ^prastai jiavesda-p“ose jūsų * . . .-T. A s _ __ ______ MvlAklt l)lė

Parapijų reikalai kokioj nors vie
toj yra tai vietiniai; vietiniams ne
sutikimams ir ginčams be galo re
dakcijos ne gali per daug vietos 
pavesti ypač, kad ir pats ginčai 
teip yra vedami, kad toliau nuo to 
stovinti niekaip ne gali žinoti, 
kaip iš tikro dalykai stovi ir keno 
tikrai yra kaltė. Todėl šiuomi 
priversti esame pertraukti ginčus 
dėl nesutikimų New Britano lietu
viškoj parapijoj.

ant 123 ui. ir Union are. Prasidės 10 
vai. ryto. DrangysMe susirinka ant 9 
vai. ryto po No. 2427 Kensinfton avė. 
kerte Halstad st. ir isz ten pilnoje paro
doje su tnusika ius aras uos in piknio- 
ka. Visus lietuvius ir lietuvaites kvie- 
esia kuoskaillingiauatai susirinkti Ir 
drauge su mumis pasilinksminti. —

Komitetas.

po kairės — prie-

Rymietis «u ptooėiutn.

dalyse, linksmino 
žmonės rodyklomis tėatre ir cirke, neretai 
tiesiog dalino pinįgus šimtams ir tūkstan
čiams žmonių per tam tikrus kasierius: vie-

trumpą,bet su didžia daugybe yvai- Namie ir svetur, girioj ir lauke

Red.

[čiu,

Ir nesididžiuok terp mažesniųjų,

Pataikymas.
No. 20 „Lietuvos” pat ii po ko

respondencija apie Al. Matutį, buk 
tas norėjo pačią užmušti ir buk 
policija laiko jį už ne pilno proto. 
Tas yra ne teisybė (koresponden
tas mums atsiuntė iškarpą iš vo
kiško laikraščio, kuriame tas yra 
aprašyta. Mes tokiu budu,talpin
dami žinią, apart korespondento, 
pasirėmėme ant žinios vokiško 
laikraščio pagarsintos. Rd.): Ma
tutis nė jokio ginklo ne turėjo ir 
jis yra pilno proto. Tas, ką pa
talpinote 20 nr. „Lietuvos”, yra 
neteisybė; apie tai juk geriau už 
korespondentą žino pati Matučio. 
(Kad korespondento paduota ne
teisybė, gauname žinią ir nuo kitų. 
Rd.). 7

91OO OO Dovanu 
gaus tas, knris pagaus žavi su ssilkiaiu 
ant kaklo raikszcziuku Ir su auksinams 
T M. D. IItaroms, kuri yra iszplaukusi 
isz Nemuno upes ir kaip mena mokyti 
vyrai ji nedalioj, 12 d. Sėjos(June), 1904 
m. atplauks lies Reisaig’s Orove, Etiver- 
side, III. Ta paezia diena ir tam paeze- 
me darže Teeybes Mylėtoju Dr M tarne 
savo pikntnka, ant kurio kvieozia visas 
lietuvius ir lietuvaites, merginas ir vai
kinus imti dalyvuma, linksmai pasistok- 
ti, atsikvėpti tyra oru ir sugauti tą žavi. 
Oaudymas žuvies prasidės 9 vai. isz ryto 
ir trauksis iki volam vakarui. Inženga 
in darže vyrui su motoro 25c Pasarga: 
Kas no turas nusipirkęs tikinto in darže, 
o pagaus žuži dovanos ne gaus.

Komitetas.

Toliau bus.

Vietines Žinios.
—4----------

— Ant prienbiesčio Barrington, 
pereitos nedėlios dieną plėšikai 

Nors žiba kaipo brangus žemčiu- mirtinai pašovė maršalą Schultzą.
vo pinigus ar Uliuosuotieras, ar tikriems savo' Mylėkit Dievą Dvasią Apšvie-k [gaS( Maršalas mat, pamatęs, kad keli
vergams; tie užsiimdavo kokiunors amatu, stoH prigimtyje teip, kaip Jezus Bet lepus,minkštas,kaip kept* mo- plėšikai stengiasi įsilaužti į vieną
krautuve, skolinimu, pristatymu pirkinių Kristus, tikras ir jūsų Atpirkto- [lugas. saliuną, nore-o jiems nedaleisti.
jura; pelnas patekdavo ponui. ’ J*5 ir l^anyto)*8 VISO* K'minė* Tiktai nuo vės»o kvapo vėjalio, I Jie vienog, pinotą maršalą, tuo-

Daugybė žmonių jieėkojo Į>as uobilius I mus‘*ir viso svieto mok,no- “ Inu° Šekščio balso žodėlio
"turimo: jie vadino h-**™

ai Uimlait (priklausam'iai- žmouenna). Gau-> »*'“*"'* T!“” ?' ’ .

l’raiieMzimatM.
Chicago, UI. Dr-te 8itn. I laukan to, 

ant pusmetinio stvo susirinkimo, nu
sprendė sumažinti instojima ant 61.00Iki 
metiniui susirinkimui. Todėl kas isz 
lietuviu nori prisiriszyti prie szios drau
gelei, dabar yra gera proga pakol insto- 
J i mas pigus. Sekantis susirinkimas bus 
laikytas nedalioj, 5 d. berželio. 1 vai. po 
pietų L. Ruigio salejb, 3301 8. Morgan 
st , keru 33 gatves. Sim, Daukanto 
Dr-te gyvuoja jau liti motai, turi savo 
dideli knygyną, vėliava tautiszka ir 
amerikouiszka ir viską kas tik Dr-tei 
reikalinga.

Dr-M8itn. Daukantą

J. Z. Matutienė.
Vienam numery j „Lietuvos” bu

vo pagarsinta p. X. X. buk aš su- 
dumavojau, nes šoviau į savo pa
čią.

Atsišaukimai man labai nemalo
nus, nes tai bereikalingas barški
nimas į tuščią puodą; vienog pri
verstas, turiu ir tą atlikti. Na 
tai iš kurgi ta žinia pateko p. raŠė- 
jui?

Ma[ mano moteris vis nori, kad 
leisčiau ją į Lietuvą ant „exkur- 
sijos." AŠ gi ant to nesutinku. 
Dabartės keliaujančią į tėvynę 
draugę ji palydėjo ir nesugrįžo na
mon per dvi dieni ir naktį. Antrą 
naktį leidausi jos jieškoti, bet į tą 
tarpą pargrįžo, už ką ir pradėjome 
rokuotis. Įpykusi moteriškė dar 
labiaus, išėjo atvest man policmo- 
ną. Tas, išklausęs jos pasakos, 
nuėjo sav Šalyn. Nepasiganėdin- 
dama tuom, apsirengė ir nuėjo į 
policiją. Ten primelavo, buk aš 
ją noriu nušauti. Kad butų tiesą 
sakius, tai ir ten nebūtų nieko ga
vus; taigi reikia meluoti. Nuo ke
lių mėnesių mudviejų lovoje sto
vėjo pištalietas į skepetaitę suvy
niotas. Atėjusi policija, norints 
jokio pėdsako šovimo nesurado,

3 ežias Didelis Biknlukas.
Kensington, III. Jaunu Lietuviu 

Draugiszkas Kliubas turės savo pilinin
ką nedehoj, 5 sėjos, darže P Karecko, 
West Pullman. 111. Prasidės 9 vai. ry
to. Inženga vyrams 25c., merginoms 
dykai. Visus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai kveczia atsilankyti, nes tai 
bus iszkilmingas pikninkas, su daug 
y vairi u rabovu, puiki muzika užkviesta 
isz pat Rymo, mat szis Kliubas nepaiso 
ant uždarbio, tik vien kad užganėdinti 
visuomene.

jaus išsitrauk^ revolverius ir pra- 
šturpsta, brinksta ir dėjo Šaudyti;: jų Šūviai pataikė ir 

[tvinksta, maršalą mirtiaai užgavo. Nuo Šū
vių pabudo gyventojai ir dažinoję, 
kas atsitiko, apsiginklavo ir išėjo 
gaudyti plėšikų ir vieną iŠ tikro 
pagavo.

— Plieno' dirbtuvėse Illinois 
Steel Co. South Chicagoj atsitiko 
baisi explioz|ja vieno rezervoaro, 

j kuriame tilpo 30 tonų sutarpintos 
Burbului vandens beveik prilygsta: j Keletics. Užliejusio metaliaus 
Kaip greit išdygsta, teip staiga keturi darbįinkai likosi sunkiai 

[nyksta. iapdepOtįt o du įj jų, Jonas Jonat- 
Dabar tik ten daug prietelių yra, ! lenkas, i

Bet netikrų, kur muštiniai byra. 
Kai tuos išleidžia, ar užkavoja, 
Tuoj' ir prieteliai visi atstoja.

Tikra prietelium tik tacai esti, 
Kurs netik turtą bet ir gyvastį. 
Savo iš meilės gatavs atduoti, 
Kad tik iŠ bėdos brolį vaduoti.

Bet vargu rastum tokį, kurs tavę Į 
Mylėtų lygiai kaip patsai savą. — 
Toks prietelius būt žemčiugs bran- j 

[gesnis 
Už deimantus, bet ir daug retesni*. .

Tankiai aprtataa ne{y.t1|dvas.ų. | 

Baisingai piktų,smarkių ir drąsių, 
Zmog’s priteliumi tav pasidaro, 
Ir vylium tavęs į bėdą varo.

Kytrybe žalčio prisigretina,
Saldžiais ir meiliais žodžiais šneki- 

[na, 
„Brolau! meilukas!", švelniai zau- 

[nija. 
Ir kerais akis tav apmonija. —

O juodą žėgždrą, — kurią tav 
[rengia, 

Nelemtoj širdyj užslėptą dengia, 
Kad jos nėjokiu budu n'ištirtum, 
Ir susipratęs, neatsiskirtum. — 

Toksai veidmainys, nors jis va- 
[dinas 

Ir broliu, yra tikras Kainas, 
Už drąskantyjį žvėrį piktesnis 
Ir už šėtoną patį baisesnis! —

Tad nors saldžiausiais žodžiais 
[kalbėtų, 

Kad tau ir aukso kalnus žadėtų, 
Saugokis jo kaip šunies aprieto. 
Geriau n’išvieryk niekam ant svie- 

[to! 
Už vis labiausiai dukterų J ievos 

Išlepusių — ba jos neb’ištrivos 
Laikyt liežuvį, slėpt paslėptines 
Vis per pagundas — kytras — žal- 

[tines.
O kad kas tavę gvoltu pagriebtų 

Ir su smarkiausia prievarta lieptų 
Prieš prisakymus Dievo griešyti, 
Ar provom svieto pasiprieŠyti — 

Neklausyk, stengkis prieš kan- 
[kintojus 

Kūno ir dvasios pagundytojus.
Kad tav ir galvą kūjais daužytų, 
Gyslas traukytų, kaulus laužytų — 

Nepasiduok jiems ik paskutiniau- 
[sio 

Lašėlio kraujo, o nė menkiausio 
[davo, Neapsiimk pikto darbo pradėti, 

Kad ir gyvastį reiktų padėti:
Ne bijok mirt, b'amžio sav ne- 

[pratęsi,. 
Neigi su saule nebegyvensi, 
Anksčiau ar vėliau teks visiems 

[mirti, 
Dvasiai su kunu reiks persiskirti. 

Buk stiprus, kantrus ir drąsus 
[drauge, 

N’atbok, nors pekla ant tavęs stau- 
[gia» 

Lenkis pakaroj prieš tiesų provas, 
Bet viso pikto ginkis, kaip kovas. 

O kad tos provos butų aštriau- 
■ [sios, 

Neteisingiausios ir slogingiausios, 
Juk tu jų nieku budu n’išversi, 
Nėi geresnių pats nebesutversi. 

Kad tu ir tukstant’ kart’ teip 
[druts busi,

i ypač artymiausius, iš vieno kūno Alpsta, apmiršta, aušta ir sting 
i ir kraujo ir vienu ir tuom' pačiu [«ta, —
liežuviu kalbančius,kad ir tolimiau- Į || kurio potam paveikslą kitą 
šių pakaleinių vienperių. Bet Priėmęs, šnipšdoms vėl išsirita, 
saugokitės pharizejų, kurie nu- «įu nuodingu gyliu ir slenka 
duodaDievą mylinčiais ir garbinau- Kirmin's, gyvatė arba patranka, 
čiais esą, — bet tiktai-Jupomis, o q prietelystė į veidmainystę 
širdis jų toli yra ouojo, kaip kad ir Pavirtus, varo vylių šelmystę,

Rymiečių pietus.
ja tarnų riogsojo dideliuose nobiiiaus na
muose: jis laikė daugybę nereikalingų vergų 
pasididžiavimui, puikumui; vienas varstė 
duris, kitas garsino kokį valgį per pietus pa
duota, trečias juokdariu buvo ir t. t. Kar
tais jų prisirinkdavo iki 400 namuose. Pas 
nobilių laukiniame kambaryj ir už durų iš 
lauko stovėjo klientai ir geidžią pašelpos: 
jam pasirodžius, labą dieną jam atiduodavo, 
išsiprašydavo kokįnors darbelį. Tankiai jis 
nė nepažino visų savo klientų: tam tikras 
vergas pasakydavo jam vardus atėjusių. Kar
tais jiems davinėjo pinįgų, palaikius ploš- 
čius, davė valgyt Į»no užstalėj ir t. t.

Dideli dvarai. Mobilius skaitė už savo 
pareigą turėt kuo daugiausia žemės: tankiai 
jis supirkdavo dvarus smulkių dvarponių, ar
ija nusigyvenusių ukinįkų. Pasidarydavo 
milžiniški dvarai po kelius tūkstančius desia- 
tinų (Įiatifundijos).

Tankiai tokiam dvare gaspadorystės ne
buvo: gaspadorius statė sau puikius rūmus, 
užleisdavo daug žemės krūmais medžioklei, 
arba vietoj išdirbt žemę, Įialikdavo didelius 
plotus ganykloms; po plačiiu plotus, kur se
niau buvo buvę skaitlingi sodžiai, valkiojosi 
didelės galvijų kaimenės, kurias prižiūrėjo 
puslaukiniai vergai-piemens, apsiginklavę 
nuo užpuolimo žvėrių; šitie piemens neretai 
tapdavo-žmogžudžiais ir užpuldinėdavo ant 
keleivių. Daug žemės ant niekų ėjo.

Vergai. Bet atsitikdavo ir toks nobi- 
liūs, kurs užvesdavo plačią gaspadorystę sa
vo dvare: sodino vynvuoges ir alyvas, laikė 
paukščių gaspadorystę ir t. t. Laisvų žmo
nių jis neėmė pas savę, darbui atlikt, nes 
jiems reikėjo mokėt; jis jieškojo sau kuo 
pigiausių darbinįkų, vergų, kurie reikėjo 
tiktai penėt ir duot jiems pastogė.

Dabar galima buvo nusipirkt daugybę 
vergų: kiekviena karė pasibaigdavo parda
vimu daugybės belaisvių; apart to, ant Terp- 
žeminės juros atsirado baisus amatas: juros 
žmogžudžiai plėšė pajūrinius gyventojus. 
Dirbančius prie karo, belaisvius, pavogtus 
žmones priveždavo miniomis parduot: ant 
Dėloso salos, kur buvo viena iš tokių turga
viečių, kasdien iki 10,000 vergų išsodindavo 
iš laivų, parduodavo, vakare pasodindavo 
ant kitų laivų persiuntimui.

Rymiečiai, rimta tauta, kiečiau apsiei
davo su vergais negu grėkai. Tūlas prak
tiškas rymietis gaspadorius sakydavo, jog rei
kia nupirkt vergas labai jaunu, kad pigesnis 
butų, ir pačiam išmokyt jis; pasenus jam, 
reikia nuo jo atsikratyt, parduot jie, pa
kol jis nepavirto dar į tikrą naštą. Buvo ir 
kita patarmė: priverst vergą teip dirbt, kad 
jis apie nieką nesvajotų, apart valgio ir mie
go. Vergas jug ir žmogum nesąs: jis ga- 
spadoriaus įrankis; esti įrankis bebalsis, 
pvz.. arklas; esti įrankis pusbalsis — galvi
jas,- ir esti įrankis su balsu — tai vergas.

Vergams dideliam dvare (villoj) papra
stai nepavelydavo apsivest šeimyna: jie gy
veno kazermėše, Prasikaltusius sukausty
davo retežiais ir uždarydavo trgattuloj, kali
nyj, kur nuo aslos negalima buvo pasiekt su 
ranka iki siaurų langelių. Vergus išvesda
vo ant darbo po keletą, neretai retežiuose; 
priešakyj ėjo dešimtinįkas su botagu ar smai
la lazda tinginiaujantiems pa vary t. Jie kar
tu sumesdavo viršutinius savo rubus, kurias 
saugojo tam tikras prižiūrėtojas.

pats Jėzus Kristus jums sakė: 
„Jus maną garbinate tiktai lupo
mis, o širdis jūsų toli nuo manąs."

Skaitykit „NaująjįTestsmentą," 
o rasit daugiau tokių vietų, kur 
aiškiai jums parodo, jog Jėzus ne
liepė mylit savo priešą pharizejų.

Atminkit, jog nė jokia viera be 
gerų darbų, be meilės Dievo ir sa
vo artimo (ne priešų) nė vieno

mos. „O pažinsit juos iš darbų 
jų,” teip Išganytojas svieto kalbė
jo ,,O pažinsit tiesą, o tiesa jus 
išliuosuos.**

Autorius. 
1889—1901 m.

„Kto z pozoru ten swiat sądzi, 
Przyczyn i skutk6w niebada, 
Myslą — slowem iacno zblądzi, 
W przesąd, urojenie w pada; — 
Lecz kto glosu prawdy slucha, 
Idzie za natehnieniem ducha, 
I swiat i siebie odgadnie.
Z oczy co ukryte na dnie. — 
Wię<! do pracy, w Jmię Bože! 
A Bog laską swą pomože. 
Bdg pomože swej czeladzi, 
Drogą prawdy poprawadzi.... ” 
(Swiat Roslinny) Dr. Węcleuęski.

Kas tik akimis apžyalginėja 
Šį svietą, — dvasioj netirinėja — 
Vyliuose monų vismet paklysta, 
Tikrosios tiesos niekad ne išvysta;

Bet kas išgirsta tiesos šaukimą, 
Ir pagal dvasios ein’ įkvėpimą, 
Išspėja ir rėg* visas baisybes 
Svieto — užslėptas gelmėj’ tamsy- 

[bės. — 
Todėlgi, vardan Dievo į darbą 

£rotu, — o rasim dvasišką skarbą! 
Dievs Apšviestojas, dvasia prajovų 
Bus mums geriausiu tame vadovu..

Apšvies, Šelps, stiprins mus sa- 
[vo vaikus, 

Per visus laikus gyvus ir sveikus. 
Išves iš juodos tamsos į šviesą, 
Parodįs, kur yr* melai, kur tiesa, 

Ištrems prakeiktas dvasias tam- 
[sybės,

Išnaikįs visas jų neteisybės, 
Melus ir monus pamįs po kojų, 
Ant žemės tikrą padarys Rojų.

Neviskas yra teip šiam sutvėri- 
[me. 

Kaip reikėtų būt ir kaip mes nori- 
[me.

Ir neteip kaip pats Dievs kad gei-1

ar gal lietuvis, gyve* 
i nantis pn. 8435 Muskegon avė. ir 
Adolfas Štilis, apdeginti mirtinai.

. I . _
- Ptiertą sanvcitę 

simirč 483 ypatos,kuriame tai skai
tliu je buvo $R4 vyriškiai ir 199 mo
terys; vaikų iki 5 metų amžiaus 
pasimirė 121, senelių virš 60 metų 
— 98. Daugiausiai mirčių vis bu
vo nuo plaučių uždegimo, nes 82, 
nuo džįovo$ 62, nuo Širdies ligų 
36. Patžudysčių buvo 10, užmu-

— Pereitos nedėlios dieną, va
kare, gerai pasigėręs 25 metų Wil- 
liam Fullop, ant upės kranto, prie 
Fraklin gątvės, užmigo. Naktyj 
užėjo audra. Perkūno trenksmas 
jį iš miego prikėlė ir vaikinas, per
sigandęs, nežinodamas,kas yra,* šo
ko į upę. Ant jo šauksmo stbėgo 
policistai ir ištraukę iš maudynės 
girtuoklį, nugabeno jį ant polici
jos stacijos, kur dar turėjo bausmę 
užmokėti Už neatsakantį pasielgi
mą.

— Už tai, kad ne gavo alaus, 
airys Mclnerney pereitos nedėlios 
dieną drožė su akmeniu į galvą sa
vo vientauČiui Sheehanui teip, kad 
tas be žado puolė ant žemės. 
Primuštą : nugabeno į ligonbutį, 
Mclnerneyo iki šiol ne sugavo.

dą, įkišo į areštą.
Moterisgi, porą dienų palaukusi, 

suprato savo melagystės vaisius ir 
ryžosi maną iŠ arešto išliuosuoti 
bei savo melagystę atšaukti. Ji 
pati prisipažino prieš sudžią, kad 
aš į ją nešoviau,tiktai ji,nenorams, 
tą žodį išsitarusi, tei[>osgi pripaži
no, kad dvi dieni ir naktį nebuvo 
namiej, už ką ir susirokavova. 
Apart to, jos du giminaičiai buvo 
pas mus ir gali paliudyti, kad jo
kių Šovimų ten nebuvo. Teipgi į 
jokius laikraščius aš nepasidaviau 
ir vardą nekraipiau; nes Čion manę 
ir teip visi pažįsta. Jeigu kas ir 
rašė, tai su tokia pat etika kaip ir 
p. X. X.

Reikėtų reikalą ištirti ant vie
tos, o tąsyk žinia turėtų vertę. 
Nedyvai, silpnoms moterims kerš
tavime pasinaudojant, kas papuo
la, bet artistiškiems filozofams 
vertėtų to prasilenkti. Tokį pa
garsinimą laikau už įžeidimą sa
vęs ir turiu neužginamą tiesą pa
reikalauti p. X. X. ant išsiteisini- 
mo; nes kitaip tokioms bobiškoms 
pliovonėms nebus galo.

Juozas Matutis,
112 Grand str.

J. L. D. Kliubas.

Pajieszkoiimal.
Pajieszkau Vinco Szukio, 5 pėdu ir 4 

ooliu augsztas, geltonu plauku; ir usu, 
staezios krutinės, apatine lupa perkirsta, 
3 metai gyveno Cumbola, Pa. Paeina 
isz Suvalkų gub., Marijampolės, pav., 
Plutiszkio parap Kas ji kur užtemys 
ir duos man žine gaus 925 00 nagrados. 
Duokite žine ant adreso:

Joe Urbon,
Hartshorne, Ind. Ter. 

(6-3)

Pajieszkau savo brolio, 'Adolfo Bena- 
sziaus, Kauno gub., Telsziu pav.. Kalva
rijos parap., kaimo Rutineno, tris melai

Hoz 7,

Kazimiera Mažeikieoe, (9—10) 
639 E. 12ih sL, New York.

Pajieszkau savo draugo Aleksandro 
Ramanaucko, gyvenusio 8o. Omaha, 
Nebr. Turiu svarbu reiksią. Jis pala 

kitas laikais duoti tinę ant ad-

(Toliau?; bus )

Sutverdams jį tik iš meilės savo.
Kur tiktai žvelgiam daug netei

sybių 
Matom prisėta dvasių tamsybių, 
Apkrėstą svietą bais limpančiomis 
Visokiom’s karų, monų ligomis,

IŠ kurių sėklų biaurių, nuodingų 
Priviso pulkai didei baisingų 
Žvėrių ir paukščių žmonis dras

kančių.
Ne vis žemčiūgai, nė auksas 

[brangus, 
Ką tviska,žėri kaip žvaigždėts dan- 

[gus. 
Daug ir niekniekių yra žibančių, 
Šviesą nuo kitos šviesos imančių.

Nevisi daigtai ir perdėm čysti. 
Ką kur akimis savo išvysti: 
Norint paviršium išveizdi dailus, 
Puikiai tviskanti, gražus ir meilus,

Atkiša ūkimas
Ant kunigo Žebri o paaiazkintmo 

No. 20 „Lietuvos ’* 
. f -S . -1Kunigas Zebrys, savo ilgam pa- 

aiškinimeį rašo, buk bažnyčia už
silaiko iš liuosų dovanų, tuom 
tarpu neduodančių iš geros valios 
dovanų mėto iš bažnyčios. Kuni
gas sako, buk klebonas turi tiesą 
tik pažymėti trustus, o tuom tarpu 
jis apsirinko trustisus, nors patįs 
kandidatai buvo tam priešingi, 
kad vienas klebonas juos renka; 
tiems atsisakius nuo urėdo, jis iš
sirinko tokius, kurie drasko žmo
nis neduodančius tų neva liuosų 
dovanų.•

Kunigas mini obstrukciją, kurią 
vienog pats daro,per išpažintį liep
damas pamesti draugystes, neno
rinčias jo norams pasiduoti, pava
ro nuo ausinės tuos, kurie priguli į 
draugystes besirūpinančias apie ki
tokius reikalus o ne vien apie pri
pildymą kišeniaus geros valios do
vanoms, už kurias susirinkę į baž
nyčią girdi dar visokius išniekini
mus. Į

Kun. Žebrys ginasi, jog polic- 
mono ne kvietė (tas visai ne svar
bus dalykas. Rd.); bet nors jis ir 
ne pats butų pakvietęs, tai kaipo 
bažnyčios gaspadorius ir jeigu kas 
liuosų aukų ne duoda, tokius žada 
laukan išmesti, tai visgi apie pa
kvietimą turėjo žinoti.

Komitas Šv. Juozapo Dr-tės:
Prez. J. Mazilauckas,
Sek. V. Sabaliauckas,

J. Girdauckas,
,■ Sakalauckas.

Draugyscziu Reikalai
Tetuykit Lietuviai!

Utarninke 10 d. gegužio atsidarė nau
ja antra serija lietuvisskos Spulkos ant 
West Sides. Mitingai atsibuna kas utar- 
ninko vakara. Apvaizdos Dievo parapi- 
jos saleje, Union ir 18 ui. 7:30 vai. vaka
re. Taigi lietuviai norinti uisiczediti 
pinigus, gali ant kiekvieno susirinki
mo prisirassyti, o teipgi norinti pasilik
ti savininkais prajjercziu, ateikit ir užsi- 
raszikite nes atėjus laikui galima gauti 
skolinti pinigus ant prapercziu ant labai 
lengvu iszlygu. Su guodone.

(5—27) Spulkos Komitetas.

Elizabetb, N. J. DraugysM Szv. Ka
zimiero turės savo dideli metini piknin 
ka panedelyj, 30 gegužio (Deooration 
Day) ant Ellers Union Grove, 817 Eliza- 
beth avė. Visus aplinkinius lietuvius ir 
lietuvaites užkvieęzia susirinkti ant to 
gražaus pasilinksminimo. Tiekietas vy
rams 25c., moterims Ir merginoms dy
kai.

Jonas Norkevicze.
9012 Greenbay av., So. Chicago. III.

Pajieszkau savo szvogerio. Jono Molio, 
Kauno gub., Telaziu- pav. ir parap., 7 
metai Amerikoj. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žino ant adreso:

Frank Vielavyczia,
1154 Oakley av., Chicago. 111.

Pajieszkau savo vyro, Kazio Kairio, 
kurs nuo menes praaiszalino nežinau 
kur. Paeina isz Liubavo, Suvalkų gub. 
Gal jis perm ai ne savo pravarde, bet ji 
galima pažinti pagal sekapezius ženklus: 
rudu plauku, ant kaires akies turi kar
pa ir ant rankos indeginta inkaro ženk
lą. Kas ji kur užMmytu malones man 
duoti tiae.

U mule Kairiene, 
55 W. 15th U , Chicago, III.

Pajieszkau savo pusbroliu: .Vinco* 
Andriejaus ir Jono Stadalniku, Suvaiką 
gub., Vilkavtszkio parap., gmioo Gižu, 
kaimo Vižaidu, visi trys gyveno Ameri
koj. Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žine ant adreso:

Motiejus Žemaitis, 
82 Belhnall Park, BeJlshill, Scotland.

(3—6)

Pajieszkau Baltro Stankaiczio, Kauno 
gub., Raseinių pav., Eržvilkos parap., 
kaimo Balniu, 2 metai atgal gyveno 
Vandergrifl, Pa. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

J. Raltruazaitis,
Vandergrifl. Pa.Box 1,

Kodėl?
metai atgal galėjai viską

(5-27)
Komitetas.

Naujiena.
Philadelphia, Pa. Dr-te Szv. Juoza

po turea savo 10 metini balių su prakal 
kulbėmis panedelyj, 30 gegužio (Decora- 
lion Day) Washington saleje 523—525 S. 
4th st. Toje dienoje, ant baliaus, kiek
vienas sveikas lietuvy! galės instoti iu 
draugyste tik už 50c. Visus lietuvius ir 
lietuvaites kvieczia kuoskaitlingiausiai 
susirinkti, pasiklausyti prakalbu ir prie 
geros muzikos pasiszokti ir pasilinks
minti.

Komitetas.

Pirma* Plkninkas.
Kensington, III. Dr-tes Szv. Vincento 

ir Szv. Mikulo Ark., ant naudos užpirki
mo Uotu naująi lietaviaakai bažnycziai 
Kenslngtone. laikys dideli piknink* ne
dalioj, 20 gegužio, Pauls Grove darže,

Keli 
valgyti ir gerti, viskas buvo gardu 
ir ėjo tau ant sveikatos; šiadiengi 
to visko turi saugotis. Šiądien 
jau ne gali valgyti to, ką mėgsti, 
nors valgyti nori, tave nuolatai 
kankina vidurių užkietėjimas, silp
numas ir tt. Ir kodėl? Todėl, 
kad tavo pilvas yra nusilpnintas, 
jis negali sužlebčioti paimto mai
sto ir išgauti iš jo reikalingus šo
kus. Iš tos priežasties tavo krau
jas sutirštėjo, pasidarė nečystas ir 
negali greitai gyslose suktis. Tri- 
nerio Amerikoniškas Elixiras Kar
tojo Vyno tokiuose atsitikimuose 
yra vienatiniu vaistu, todėl kad jis 
reguliuoja pilvą ir sutvirtina jį, 
prašalina užkietėjimą ir nesuliuo- 
suoja viduriu, teip kaip tai kitos 
erzinančios gyduolės. Kada pil
vas sureguliuotas, sylpnybės iš
nyks, rasis sveikata ir noras val
gio ir gerymo atsinaujys. Šį vyną 
gali gerti žmonės visokio amžiaus, 
nes jis neturi jokių kenkenčių su
dėtinių. Ant pardavimo visose ap- 
tiekose ir pas patį fabrikantą, Juo
zapą Trinerį, 799 South Ashland 
av., Chicago, I1L



KASDIEN
mano vaistu

Kauno gub. Buullu pavieto.

KOL NEBUS 1SZCYDYTI
Garsus Elektros DIRŽAS

GIANT

F.PBradchulis360

Gudavicze,

2423.22

Ofiso valandos;

*378.33

Al »kadau sau uz lauBf matyt ju* rardą 
lateraščiuote Jausdamasi sergančiu jau i.gą 
laiką nuo silpnybė* kepeną ir tu kai ą Ir slogą 
skilvio, a* nptuHjau įtek daug potengviuimo 
nuo vaistą, kurie man buvo aiąttL kad ai 
dabar labai liuksusas nnstąstl jums sava pa
veikslą. apgarsinkite Jį visuose laikraščiuose, 
idant Ju»ą valtį lalakiškas gabumas ir malo
nus pa*telgima* su v-rpsTau paii| būti ži
nomu km* plačiausiai.

bu pilnu už* įtikėjimu. tikėkite tuan. Jutą 
tikras tarnas ir draugas.

Aukoa kaukiutintam*

Isz Thorp, Wis„ per F. Mikolai-

T. Podlaski,
668 Miiwaukee av., Chicago, 111.

Pirmos hliasos Saliomis

Dykai! Dykai!
Gaus kiekviena* Daktarišką knygutf apie 
ligas ryrą. motorą ir valką kas prtoiunt

Maskohjos 
luvon niuo- 
.........  15c

Dr.O.C. Heine 
DENtlSTAS.

asz gaunu naujus laiszkus 
nuo ligoniu, kurie yra 

davadu nesuvylian-

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

No.1906
Balto* skarelė* minkė 

tai iškimšti apdarai, per a- 
ba galu bėga auksuotos 
Juostos, auksuotas kryžius 
ir am nugaros parašo*, 
auksuoti lapų kraštai. rau
dini kampai. Prekė. 75c

Per C. O. D. nie* ueMuncziam.
Klausenti rudos per gruttiktss adresuo

kite nziteip: duosime urna atsakymą.
Drs. J. M. Brundza Co.

New York ABrooklyn, U. 8. A.

V. Ambrozevicze, Nevrark, N.J. 
Isz New York, per J. Naujokai 

Buvo '*1

■' *‘r ■'
’ -■*

MBk MH visikus cigaras 

ir gardu užkandi Kurte turi kokias pro
tas už sužeidimą fabrikuose ar kitur, 
pas mane visada gaus rodą dykai Pri
buvę isz kitu miestu gaus pas mane pui
kia nakvyne ir gražu priėmimą. Neuž- 
mirszkit atsilankyti.

No.1903.
Juodos transus likos 

skarelės kieti lygus apda
rai. auksiniai parašai ant 
tono ir nugaros, lapų kram
tai begotai raudonai auk
suoti. raudini kampai.

Prekė $1 OO

toriu ir samdininku 
lis I. Tilžėje 1903.

A peteli uotas Dra
panas padarau gra 
žiai, gerai ir pigiai.

Teieiunsui: Morgan 13H2. 
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aplinkos.
No. 1901.

Juodi, kieti, drūti au
dimo apdarai. išrodo kaip 
•kuriniai, gražus išspausti 
ižmargtnimai. lapų kraštai 
raudoni. Prekė.... -AOo

10 ryto iki 4 po pietą; nuo 6 iki 7 vakare. Nedalioms ir iventadieniais nuo 10 tik iki 12. 

RODĄ DYKAI!

Lietuviszkn Bank*.
(Uždėta 1888 mete.)

Siuncziam pinigus greitai ir saugiai in 
visas dalis svieto. Parduodame laiva
kortes ant greieziausiu laivu. Paežio 
Si*. No. 8.

Gaodotinoms tautiszkotas ir baž
nytinėms IIrsugystem* įsidirba 
Karatams, Amerikoeittzkas 
Weiiawa», Szarpea, Juos
ta*. Kukardas, Ženklelius, 
Kepures Ir dėl MsrMalkn

723 W. 18th Street 
Nuo Stos iki lOtos ryto, 
nuo T-tos iki t vai. vakare.

Nedellomt liktai šuo b-lot Iki 10-tai ryto

T- ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. I)i Vision 8t-, Chicago, III.

Attorney and Coonselor itLai. 
Cbamber of Commerce Rldg. Room 709 
8. K. Oorner LaSalle A Washington su 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 3642.

Wieninlelis lietuvy* advokatas, baigęs 

mokslf jurisprudeoeijosczion Amerikoj 
Weda provas kaip civiliszkas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduota.

Kės. 3112 S.HalNted arti 31 mos. 
arti 31-mos ui. Tel. Root 74.

Lietuviszkiejie Europos 
laikraszcziai.

Varpas politiko*, literatūros ir moks- 
. lo mėnesinis lai k rastis Metu pre
ke..................................................................>1.2/5

Ūkininką* tautiszkai politiszkas me- 
beeinis žmonių laikrasztis. Metu pro-

I ke........................................... 7 A rentai
Abu laikraszcziu iszeina Tilžėje (Pru- 

sh T.ianiv^iej kas vretn-ro wtewe ksv------- ,
Kiekvienas lietuvis, nori* politisskai 

apaiszviesti ir geriau* suprasti Lietuvos 
reikalus ir savo pareigas, noris sekti Lie
tuvos visumenes gyvenimą, savo broliu | 
darbus Lietuvoj ir ju kovas su caro vai- ] 
džia bei jos bendrais už savo tiesas, už > 
geresne savo ateiti, — kiekvienas pami- \ 
netuose laikraazcaiuose atras daug nau- 
dingu žinių ir pamokinu.

Kas norėtu parsisiųsdinti viena ar ant- . 
ra laikraszti, arba ir abudu kartu, te pa- , 
deda raszydamas ir siusdama* pinigus ! 
toki adrese:

M.Šaunu* Fabrikstr. 27 Tilsit,Ostpr. i 
Germany.
Arba ir katra nors isz žemiau paduotųjų

M. J. Damijonaiti* 3108 S. Halsted ; 
■t. Chicago. III.

N. Gondroiiu* 344 Broadvay, So. 
Boston, Mass

G. M. DANUS, 
Lietuviszkas Kriauczins 
160 CanaJport Avė.. Chicago, Ui.

Terp Halsted *l. ir Union Avė.
Boston, Mass.

Turime pilnai aptiekoriszku tavoru 
kaip krajevu teip ir užrubežiniu. Ap
linkoje visados randasi daktara*. kurs 
duoda rodą visokiase ligose be jokios 
mokesties.

Atidarė Nauja Lietuvis? k a Agen
tūra Szhkorcziu ir siuntinio pi
nigu.

Teipgi knygų ir rasztiszku tavoru 

sztora.
Visus lietuvius reikalaujanczius szif- 

korcziu ar norincsius pinigus siusti už- 
kvleczia atsilankyti ir pasikalbėti.

Jonas Petroshius.

V sai už dyka.
Kas prisius 23c. markėm* aplaikys 12 

arkusau gromatom* popieru su koper- 
tai* ir gaus dovanu lietuviszka knygele 
verta 15c. dainų ar kita kokia norės. 
Popieroa su gražiais pasveikinimai*, 
dainelėms, paveikslai* ir gražiom* kviet- 
koms. Ui *1.00 6 tuzinai. Agentam* 
duodu ant įu gera uždarbi. Adresuokil:

V. Ukiuaiiii,
S ta t io n W. Box 14, Brooklyn, N. Y.

OFFISAS:
Kerte 31-mos Ir So. Halsted ulyczlu. 

Gyvenimą* viriui Aptiekei. 

CHICAGO, ILL.

portuotij ir nami
nių gelumbių ant 
pasirinkimo. Visf 
*avo darbe gvaran- 
tuoju.

Reikalaujanti ge
rų drapanų ateiki
te pas manę, o ai 
pasirūpinsiu jus 
užganėdinti.

Paslaptis D-ro Colllins’o gydymo ligų pa
sekmės vra tame, kad po nuosekliam tyrinėjimui 
ligų privati&kai ir ligonbučiuoee JIS IŠRADO 
GYDUOLES, kurios ne tik t&gydo 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 iš svarbiųjų organų kūno y- 
ra lyginai kaip žiedas retėžyje gyvasties. Jei yra 
silpnumas Širdies ar plaučių, kepenų ar inkstų, tai 
būna silpnas žiedas retėžyje gyvasties, kuris bile 
valandą gali nutrukti.

Sunku butų nusverti gerumą, koki D-ro 
Collins o vaistai yra padarą, ar apšti laimės, 
kurią yra suteikę Amerikos namams bėgyje 
12 metu nuo pirmutinio padavimo jų žmonėms ir 
apreiškimo jiems, kad jie apsigins ir iŠsigydis nuo 
daugelio ligų, kurios gresia gyvastims tėvų ir vai
kų. Kožnas pažadė)imas duotas jiems buvo dalai- 
k i; fa*, 
dien D-ro Collins’o vaistai yra pripažinti už pavyt- kaip ir tie, kurie augičiaus minėti. i

Ivigu Mrgi, rąžyti **> Ų stid*lim* *>♦• «»« M**- h* K1*1** tas vaistu*. Nurisi* ii»igydy*< Ir j*V»i <*s*atą.

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

dį ne tik nuo žmonių, bet ir nuo daktarų, vaistini- 
kiškų mokslainių, kollegijų ir mediciniško svieto 
abelnai.

ProL Collins darodė lx- mažiausios paabejonės 
—kad jo ŠALČIO GYDUOLES išgydo slogas 
Šviežias ar biauriai įsisenėjusias ir apsaugoja nuo 
Pneumonijos, Bronchitis, Inflnenzos, Kataro ir

Yra labai gražua pa 
veiklia?, ant kurio ma
tosi naujas popiežių* 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti 
viršutiniai ranuoui, o 
a bruto dugnan tamsiai 
žalias. iv ea paaky tai 
gražus paveikė] a a.

PREKE 50 centų 
Gaunamai* ..Lietuvos’ 
redakcijoj. Adresas.

A. OLsEVSKIH, 
024 33rd 8tr.,

Chicago, III.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garsus medidkas užžiurėtojas, užbaigęs 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 sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, jieržengimas 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 miaėtų 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 Iszgy|im*4i.

I M Haitis rrluloldo* k-r*-

'■ i*r-<1o Kaip

■ įB y/jM .u.-
KK įST ■ k .
■ **gf -l.:n -i
s
Iki r k«'u-

te. Prekė.........SI 50

Pinigus tiaaklte ant adreso:
A.. OL,»ZEWKKI,

OiJ 4 St„ Oliicsi4£u, III

□et daug pavojingesnių ligų.
Jo Reumatizmo Gyduolės yra tikras vais

tas nuo visokių formų reumatizmo, paprastai išva
rantis skausmą į 12adynų.

Jo Inkstu Gyduolės— yra išgydę daugybę 
sergalingų inkstų ir prašalinę daugiaus kartų Bnght- 
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, 
Galvoskaudžiųir tt.

Jo Kosulio Gyduolė— sustabdys kosulį ir su
laikys jį nuo įsigavimo į bronchiniu* takus ir plau
čius daug tikriaus negu koks kitas išradimas.

Kad visi kiti jo vaistai — yra *eip pasek
sią- tTtrtTgt gvt?TTtTr Agų, terp nepervrmgi, rifai rArigiMe,

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III
Mas užprašoma visu* kenčiančiu * nuo užti*enė|u«iif Ilgų, nuo kurių negalėjo ižtigydyti, atsišaukti j mu*ų gydynyčių Ir pamš- 

gyti musų NAUJA BUDA, kuris yra laikoma* už neklaidingą.

niMUijs, SHpuuiUM, ivuuiaiiiLmaa, »upuuut*» • ivui 
sejjenų. plaučių, pūslė* ir ftirdie*. nečystuma* kraujo, nervii 
galėjimą*, nevaisingumas, uždegimai, karštlige*, slinkimą* plaukų, gono- 
rhe*. skauduliai, sifili*, niežėjimą*, nereguriiarliko* mėnesinės, malaria, ir 
t. i. VIS TIEK KOKIA LIGA NEBEBŪTŲ, ateik ir tegul tave jaertiuri 
mų* specijalistai, arbi jei esi toli, paraiyk gerai išaiškindama* savo ligą.

Rašyk pa*

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

• MES GVARANTUOJAME KAD IŠGYDYSIME. 
PftlEaiNO valandos kasdiM «M 11 iki 1, tutetemi* am 10 iti LN*. 1905.

Balto* skurelė, kleU 
drūti apdarai, gražia it- 
apauati iitnanpnimal, auk
suoti lap<{ kramtai.

Prekė 3Oc

N o,1904.
Juodo* francuaiėkoa ly- 

ęio* .kurelė*. nnnkllai U- 
tirsiti apdarai, kampai U- 
marginti, aukainiai parai*! 
ant nugaros ir Jono, raudo
nai balotai auksinti 
kraitai. rundini kampai.

Prekė 81U3

Paveikslas naujo Popiežiaus l’IUSZO X. 
miera 18x24 oolin.

Puiki Lietotiszki Bilbtroe.
Po num.

1<55 Metropolitan av. ant kampo 
Berry a*. Brooklyn, N. Y.

Jogus SzusKis Ir Visas Simuivlala
Puikei plauku* kerps ir lengvai ban

dė skute.

norl hut sveika*!
Jei teip, eik in 

n Bened. BuceUcziaus 
Saliuna,

207 E. Centre st., Bhensndoeh, Pa. 
Kur rasite geriausi* Alų, Degtine, Ci

garu* ir visokiu* msiszytua gerymu*. 
Ten gražiausiai su tavim apsie's.

380 Girtuokliu Gadzinkos ir kitos apie 
girtuoklyste dainos. Surengė Pa- 
mazginieli*. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Labai juokingos dainos............. 15c

626 Dvideszimtmetines ..Auzzru*” su 
kaktuves, Tilžėje 1903, pusi. 62. Is
torija inkurimo ir gyvenimo laik- 
raszczio ..Auszro*’* iszeidinejusios 
Prūsuose nuo 1883 m ........40c

721 Tautiszkas atgijimas Lietuviu ir 
kilu jaunu tautu. Atmincziai 
20 metiniu ..Auszros" sukaktuviu, 
Tilžpj. 1903. pusi. 40. Istorijai laik- 
raszcėio ,, Auszros”, kilimo ir atgiji
mo Rusinu, Czeku, Silezijos lenku. 
Bulgaru, Gruzinu ir Makedonie-

tta ulai kurtu 
f', begi? Nugi pa* 

. PiatraSzleki nes
1 abai isztroszkes. o 
pa* ji galima atei- 
rėdyti, nes ji* turi 
puiku ir szalt* ba- 
varaka alų, gardžia 
rusk* oezissezena 

u.*- arielka, cigaru* net
isz Havanos, o isuigeru* gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, lai jau 
ilgiau su tamisla kalbeli negaliu. Lik 
sveika* turiu skubinti*. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veaeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* ui liumocsiu 
susikalbėti angltszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kilu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

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

(Tarpe 33-ios ui. ir 33-io Pi.) 
Telephone* Root 21.

ELEKTRA YRA GYVASTIS! Vienu va^tų neužtenka, 
ne* organizmu liga nusilpnina, ir vaistai negali sugrąžinti u<* pajiego*, ku
rio* ji* neteko per chronišką arba aunkią ligą. Štai delko daug-iis žmonių 
vartoja valetu* per ilgu* me‘tus be jokio* naudoa.<> kiti išgydyti tik vaistais, 
kada jau tiki kad yra viaiškai sveiki, urnai atkrinta į senąją ligą prie men
kiausios progos

ELEKTRIŠKAI - VAI8T1ŠKA8 GYDYMAS (su elektra ir vaistais) yra 
vienatini* gvdytnas kursai išgydo be a be j o nes į galimai trumpiausią 
laiką VISAS UŽBlSENfiJUSlAS IR NAUJAS LIGAS. Parodymui, kad 
teip yra. me* VISIEMS sergantiems, kurie tik pe* mus atsišaukia, siunčia
me DOVANAI, kol jie pasveika, savo garsų elektrišką diržą GIANT.

pilvo.

Lietniiszkai Ruska Aptieki
2/57 Hanover st. 2/57

M A lt. J A DOWIATT

LIETUVIU DAKTARAS

Kur gali gauti „Lietuvą.”
..Lietuvos” redakcija turi savo agen

tus Br-oklyne, Philadelphijoj, Baltimo 
reje, Kewanee it Shenandoab.

Sztai agentu ari re na i.
E. Froomes, 73 Grand st.

Brooklyn. N. Y.
3104 Richmond. St. 

Philadelphia, Pa.
Wm. J. Morron,

E. Cor. Sharp A Camden st*. 
Baltimore, Md.

Jo* Valuka*. 306 W. Coel st, 
Shenandoah, Pa.

Pa* szituos agentus gausite „Lietuva* 
15c. kas »ubata.

vietos už vargam išira. 1 
gero vargamistros malones adresuoti:

Antanas Szymonovskis,
720 S. Canal st.. Chicago, III

(5—27)

», 111- IMU 
Ing-Miiu u
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1I-* Pnnužr Bernas. Chicaso, III. 1904 pusi #4.
Apysakaite U Te>l»tojs.oli gyvenimo masko
lišku kaimiečiu; žingeidi norinčiam susijus- 
sint! »u bartu ir sanlygotns gyrenimo masko- 
lUku kaimiečiu: Ji v-rėla skaitytoja Jausti 
drauge su prisieitais varzu žmonėmis.... 15c 

18-1 Robiiiaonas Krunu.. Graži Ir morališka pa
saka. Antra i>ertaisiia laida. Chicago. Iii.
1*0* paal.83.........................................O....9S*

121<» Dede atvatiava. Komedija viename akte. 
Pacai lenkiška sutaisė K. B-a ir M. P-i*. Chi
cago. 11L likti, pusi <K. Šita komedija būro 
kelis kartus loėta liet u vilkos draugystes Pe
terburge, Maskolljoje. Ji yra maskoiiėkos 
vaidii<< cenzuraota tr todėl ja galima ir į 
Lietuva parsiųsti, Ma>kolijos valdžia jos per
siu n Ūmo nedraudžia. .......................... ViOc

815 Geriau* vėliaus negu niekad. Komedija vie
name akte. Pagal lenkiika sutaisė K. B-a ir 
M. P is. Chicago. III. 190*. puaL “* *■*- 
kuygute teip kaip ir Xo_ *10 yra 
cenzūros dalei,ta ir gali būti Lieti 
člama.................... ...............................

381 Žile golvon—velnią* vnodegon. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiška sutaisė M. P-U. 
Chicago, III. 190*. pusi. SI. Šita knygute teip 
kaip ir No. -10 vra MaskoUjoa cvnauroe dalel
iu ir todėl gali"būti Lietuvon siunčiama. lOc

50 7 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr. 
A. Bacevlčia. spauda ..Ltetuvoe," Chicago, 
III. 19DS. pusi. SiML Knygele su daugeliu pa- 
veiksleltu: gyvuliu.vabalu, žaviu, žmonis, me
džiu ir akmens, trumpai, aiškiai Ir supranta
mai iiailkina gamtos Istorija, ypač tuos da
lykus, ant kuriu žmones nuoiatai šiuri, bet ju 
gerai nesupranta.................,.............5On

5O4» Svieto pabaiga. B nulėko verte Pr.Rluieli*.
Chicaga. III., luti, pusi *1. Kas *ort da*įti
no* 1 kada bu* svieto pabaiga tegal perskaito 
Ha knygele......................................................14>o

5Ore Gamtos pajiegos ir kaip B 1u naudot i a Pa
gal Hitnera sutaisė Szernas. t'hicago. 11L 1904 
pusi. SS*. Svarbios moksliškos verte* knyga 
su daugybe paveikslu vvatnu maėineriju ir 
kitokiu prietaisu ant i&naudojimo gamtoms 
pajiegu.................................................... 5Oo

6 SOEtkaologiia arba mokslas apie žemės Jautas

908 laz musu praeites. Paraaze Joną* 
Gražvs. įsileido L. 8. D. P. Londo
ne 1903, pasl. 16........................... 10c

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

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

949 Paslėpė* vilko nasrus rodo lapes uo
dega. Iszleido L. 8. D. P. Londo
ne, 1903, pusi. 7.......................... 5c

1042 Kss Ir kiek gali pirkti žemes Lietu
voje. Tilžėje 1903. pusi. 33..........10c

1080 riešo* gasi 

Lietuvoje. 1 
pusi. 11.

1050 Miszku, lauku, sodu, daržu eibes ir 
bausmes už jas. Tilžėje 1903, pusi. 
32. Naudinga Knygele ūkinin
kams ............................................. ..10c

1255 Kalbamokslis lietuviszkos kalbos 
(tai yra gramatika). Iszleista jyer 
L. L. Spauda E. Jagomosto, Tilžė
je 1896, pusi. 84.............. 50c

1315 Trumpa Vokiecziu Gramatika arba 
kalbamokslis lietuviams ir žemai- 
cziarns ant tobulo pasimokinimu vm- 
kiszkos kalbos. Parasze. Kristupas 
Jurktzaiti*. Tilžėje 1960, pusi. 89 
Kietais apdarei iais..............75c

1522 Pa'prasti rakandai ir iszdarbiai isz 
szaku, su 74 pieszineliais. Verte J. 
8. Iszleido P. Neria Tilžėje 19O3m.

* pusi. 48. Naudinga knygele stalio- 
riams. pamokinanti apie issdirbima 
Įvairiausiu mebiiu..................... 25c

1523 Pranaszavimai Michaldos Karalie
nes isz Sabbos. isz naujo perveizeta 
ir treti karta atspausta.......................10c

Darbininku kalendorius 1904 m....15c

„AUSZROS” I)r-te* fondą*, 
besinioklnanczlai 1 lėtu vi*z kai 

jdunuonienei.

, Vienybes’’ Red-ja surinko ir 
prisiuntė (238.74, minus sukolekt. 
czekio 10c.)................................................. 238.64

„Auszros” kuopa No. 4, Ply-
mouth, Pa.......................      .3.75

Isz Thorp, Wis„ per F. Mikolai-

No.1902.
Juodi, kieti, drūti au

dimo apdarai, tžrudo lyg 
skurinu.1. gražų, i&paustl 
Jmarglnunal. auksuotas 
kiyžutis ant tono, auksuo- 

kraitai. Prekė 5Oc

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

Naujausios Knygos.
35 Gyvenimo Vaideliai »u«ldedanu ižaėtnoain 

tekančiu grašiu pasakaičių Atsisveikinimas; 
— Vagis; - Kss kaltas; — Gatves vaikai; — 
Papareio žiedas;— Milto sargas; — Signalas; 
— Keleivis. Cbkmgo. BĮ. 190*. pusi. W .15c

43 Pasako* i* gyrenimo lietuvliks Veli* bei 
Vėlai*, surinkto* D-ro J.. Basanavičiau*. 4TV 
puslap , Chicago, III. iik« m. Šioje kn.vKv)e 
telpa keli įimtai grašiu pasatu; apie rojų 
Idangu), čylčiu. pekla: apie giltine, mare, 
ketera, apie dvare* (dužias), velnius, 'u vsi 
dmimaai ir tt. Pasakos uiraiyto* * klote 
(raiboje kokioje buvo pasakotos Kauno gub. 
pagal kauniečiu kalba. Suvalkų gub. vagai 
suvalkiečiu kalba. Prus n Lietuvoje pagal Pru
sa lietuviu kalba. Dzūkijoj pagal dsuku kalba 
ir tt. Kas mėgsta gražia* pasakas, tegul nu
siperka U* k nvga. Preke neapdar ...tvJ.<H) 
Apdaryto* ,..„L7............................. W 5O

7<» Lletuvižkos Pasakos Yvainoe. Dsdts I. Su 
rtako Dr. J Banevičių*. vHucago. IIL. 19tB 
m. pusi. SH). Čia telpa ižl labai gražiu, juo
kingu ir žingeidžių pasatu. Ka* Uta knyga 
ture*, tam geru ir grašiu paaaku ntekadoa ne
truk*. Preke neapdaryto*.............. .1150
Apdaryta........................... ............... . W OO

S. Mack,
211 First SU, Elnabcth, N. J

Pigiai ant pardavimo pirm**iline bal- 
berszape. lietuviu ajvyventoj* vištoje, 
kurioje talpinąs! didele cigaru krautuve 

i ir laundry office. Parduoda vien dėl to, 
kad nori atlankyt visoevietin* j»roda 8t. 
Louis. Atsiszaukite p«* savininke.

J. Galinėki,
99 W. 25lh *t„ Chicago, III.

Ant pardavimo gera jrrocerne ir bu- 
czerne lietuviu apgyventoje vieloje. No
rinti* gali pirkti ir su namu.

Adresuokite:
Mike Aaevlcz,

R. F. D. 11, Joliel, III.
(5—27)

Ant pardavimo gera* aaliuna* vietoj* 
lietuviu apgyventoje, ml**telyje arti 
Chicago*. Dasižinokite „Lietuve*” re

dakcijoj.

Ant pardavimo medini* namas su lo
tu. Namas ant dvieju jjentru, apacšio
je groserne, virszuje gyvenimą*. Parsi
duoda su visu bisniu, arkliu ir vežimu. 
Arli lietuviuko* bažnyczio*. Preke 
23000. Daaižlnokite „Lietuvos” redak
cijoj.

Reikalanja 500 darbininku prie viso
kiu darbu miestuose ir ant farmu, prie 
akmenų apdirbimo, prie tartoku, prie 
geležinkeliu, in anglių mainas, mecha
niku ir paprastu darbininku, vyru ir mo 
teru prie hoteliu, restauracijų ir tt.

J. Lucas agentas, Room 18.
i 167 Washington st., Chicago, III.

Branch office, 8311 S.Halsted st.
(5—27)

Reikalingas geras barzdaskutys, lietu
vis, mokanti* gerai plauku* kirpti ir 
barzda skusti. Atslszaukti ant adreso;

J. Galinaki,
99 W. 25th st., Chicago, 111.

Vargamistra isz seno krajaus, turintis 
gera mokslą ir praktika, mokantis gra- rašyk___
jyti ant visokiu instrumentu ir galinti* jr už lot

Kalnakasiu Unija, We*tville,III. .24,25
Buvo 246.78

251.53

EUROPOS LietūYisikl LalirtsuriiL
„Varpas” literatūros, mokslo ir poli

tikos mėnesinis laikraštis. Talpina savyj 
daug akyvų ir moksliškų tlraipsnių, 
spaudlnamas ant gražio* popieroa, preke 
ant metų.....................................................$1.2/5

„Ūkininkas” užsiimantis reikalais 
ūkininkų, ir paduodantis visokia* žinias 
iš Lietuvos ir talpina gražias Istorijas, 
pasakas, ir tt preke ant metų.............75e.

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

M. J. I>auxiiionteiti*, 
BIOS M. Htelated et-, C Iiicm«o, 1U.

1529 Sziapus ir anapus grabo. Parasze 
į. Geruti* Chicago, 1903, pusi. 185. 
Moklitzkal dva»iszki gamtos tyrinė
jimai.................................................... 75c
Apdaryta..............................................21.U0

1524 Pragaro gelme*. Parasze S*. Til
žėje 1904. pusi 88. Szi knygele ap- 
rasso kaip vienas žmogus, jyasigaves 
velne privertoji w»ti žmogų Id pek
la ir aprodyti jam viaka kas pekloje 
dedasi, koki ten žmones po smert pa
kliūva ir kaip jie ten yra kankina
mi. Ka minėtas žmogus fieklioje 
mate, ssioje knygelėje viską apsa
ko. Preke knygų te*. ...i..   15c

1742 Novenos prie Viesap. Jrsau*. 8*v.
Marijos P. ir szventuju Di*vo ir 
meditacijos ant 40 valandų atlaidų 
ir trijų dienu rekolekcijų. Vilniu
je. 1863 pusi. 216....................................25c

Laisskeliai Vorai ir Muse* Priiigi- 
nimas prie ponu irdarbininku... ,5c 

Kalendorius 1904 metams 154 pusi., yra 
didžiausias ir geriausias kalendorius 
su daugeliu mokslia* k u straipsniu ir 
visokiu kilu svarbiu žinių.......25c 

Km užsimokės už „Lietuva*' viso meto 
prenumerata 22.00 gaus salta kalendorių 
dovanu.

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygklk, 

Pavesta Lietuvos Katalikiškai JaunuoaiėaeL
Knycalte mtera S^ X*K- PvUapiu 1*0. Uoli* H este. I 

VizA’ovno. orožunuf* ir tmnįimui* 
maldožsyvv *rMw ft.zžay.'i, h». jrUios, Miė- 
porei ir nų>litar\}<n <lri*jo»4 kalbat: loty- 
nMai ir lirtariikai. T*ri „sos rrikaliitgai j 
•aablat ir kahndo r (y teip kaip <Ud»U Ž»y- 
</a. Balta plona gera popitra. čia yra Jot I 
pareiktlkliai irprekit:

|1 ARMONIKAS ir LAIKRODĖLIUS parduodam 
Ui numažintą prekę, dėl šito laikraščio skaity
toju. Buk atsargus pirgdamas laikrodėlį nuo 
svetimtaučių. Lietuviai pas savą!

i dar neturi mano kataliogo, tai 
mdien priglusdamas savo adresą 

mg* prisiusime gra- 
. . .........................z-------------kų katei iogądy-

Reikalaujanti kai, kuriame rasite visokių muzikahškų 
“*-------- instrumentų ir laikrodėlių prekga.

Adresuokite teip:
M. J- DAMIJONAITIS 

3108 So. Halsted SL, CHICAGO, ILL.

Kr* York. Kovo 7. I9M m.
Mano bran*u» daktare —

tUaačiu Jute. Ilfdva aaro pareik*!*, ir 
turldslu Ju* pagarsinu j| drauf* tu mano lazž- 
ka. ISltecuti dau**lį sietų aito paauHdiniatu 
krpeniį. bU<««> štebčtojuuo ir abrluo urr\ Jku 
mo dr*u«v *u mou-riikom* lųrotn, ai irdau 
apte jut* vardą ir varto) >u )u*tj valdu* ir sa
kias Jus* rudą *a ta iėei*a. kad po krlU( *an- 
Vaičių ai buvaa pilnai ižfydyta ano via* mano 
■M-trelkiiį.

Al tiunčlu jum* Hrdtasiautif padėkavoaf 
•i žilą atiluoaavimą nuo vi>* mano kaači*. ir 
rūdijo vlaota* moterim* kurio* yra ter*ai>ėi<i* 
paaMrai. kreiptu prte Ja*. n*» aė tikrai tikiu, 
kad Jut Jom* p*<rįbėtitr

Ju*<( dėklu** pacteniė.

Mr*. M. Compaalak.
euThird are., N Y,

D-ras A. F7* Bauer 
, tunu* taraau* prof. M. D BALER.

,zV'*w5-’5aM. Mm - tn •k« »
Europoj ir Arin-n

t*. C.

į ’ e j* » c..,
; ‘trnpa, .u,

Valando*
io ik i 11 ryto.

S Iki 4po pietų.
r ir 7 iki 9 vakare.

Telefonai Monroe 8H.

Ubo Kon-spiodBko nt iojn tik 10c. 
Gvaraatavojtme Mkoydrma.

Dantų sahato irltkorbulo, Papucsks* na*i41t. 
Plauk* dlaklma auialkite intutaaaito ant pra- 
piikntio* galro*. Pteidraaa* Išraukia* Te<p*i 
tarime valėte <tel Laaaaikn.uno plaaka. kad 
bari** Bereiktu *ku*t. »rti* moterį* tari aat 
*n*iteitao U*a« ryvaplauklak. ore* r*ame 8PE- 
CU AL1ST41S

J. -M. B. ( besu, Co. 
biltte Sta W. B klys Nete York.

Ant 17 Almenu 
Ck RiilroadUikrodelis_ ■ _ iM_  Patentuota* re*ullato-

ausuke užsukama* 
ir užstatoma*.vvritzka*

aut »l metu. »zi» <W 
diena me« siuntime **i 

laikrodėli kiekvienam kur* mum* pritinu* aavo 
adreta už $5 7B C- O- D Po apžiureiLnvi, Jei 
patink* užmokėk expraaui (5.75 ir kaistu* atve
žimo Ir paimk laikrodėli, jei netinka neimk ir 
nemok*** ne cento. Savo tatoruoee u* toki pat 
laikrodėli mokėti ė38 14K auksu pieityta* len- 
oiurv 'v dykai ta kiekviena Įnik rodelia.

Eicelsior Wactch Hoase, 
(M5O Lee* Bltlg., Chicago 111.

' Guodotitnemv Kunigatnt r>, . r" 
ib*:- Kama, Arnotą*. Dalai*li- 
[katų Alba*. Stalas r» - - 
,nvtiniat parėdus. Visokį darus at
iteka artistiszkai in laiką. ' *
' Norėdamos guodotinos Dr-teš, 
'arba guodotitū kunigai, kad J asu 

darbas butu prideraneziai atlikta* ir tuom suszelpti.aavo tautetę, paveskite ji tikrai 
lietu w ai tisu.

Steubenvtlle Ohte. Kdvo Sd 1904 m. 
Gaodotina* Prufreonau:—

Prteė vartojimą Jotą puikiųjų vaistą, ai ilgu* 
metu* Jaučiau *u košae atmaina aro dideliu* reu- 
malUku* *kau*mu* kožnoje dalyje kūno, ypatin
gai *k*udė)imf gerklė* ir *kau»mat raukote Ir pe
čiuote. Xor» ai tufėjaa daugel) daktarą, atėjau 
blogy a ir labai *ulalb*jaa. autilpnėjau ir nete
kau vltlikal valgumo.

Po paėmimui jutą valetą aė n< kuum.-t dar po 
to nejaučiau Jokio tkautmo Ir neturėjau y Aki 
kito netmagamo ar neareikato*. karią ai įtovmė- 
iaa pirma. Alėti* tvirta*. im)a<**> tvarų ir Jau
nuos! pilnai sveiku, - I

Mrkitiu priimti man** padėkatroay u* *uinąšl* 
romą man »reikau» *u tavu iik-difltiifkti gabumu 
ir ju*ą aeauiygmautai* rantau Aš patlunčlu Ju
mis tavo paveikslą tiądleu. kur) Jl< galite pagar 
•kati drauge *u šituo laišku ir visuomet tkaltyki 
te ui*Bf tarpe tavu dėkingą paeMgilą.P. Putina*.

nugarų* Hspaatta sidabrinėm* literom* jot 
titulas.......................................... •.............43-00

1521 Paslapty* Magijos bei Spiritizmo šviesoje 
mokslo. Pagal tretiniu* šaltiniu* lenkiškai 
sutaisė P. J., lietuviškai verte J. Laukia. Chi- 
tag... GI. 19BL pusi. 262. Yra tai išaiškini
mą* menu darymo. Dabar jau tu monu kny
gomis nieki lietuviu ne prigaudinėt, nes nusi
pirkę Ma knyga atrasite joje visas monu ir 
burtu paslaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslai* parodyto* visos slap
tybe* ir budai Ju darymo.....................5Oe

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

071 Lietuviszkos Pasakos Yvairios. Da
li* III. Surinko D-ras J. Basanavi- 
czius. Chicago. 111. 1904 m. Cžia 
telpa 202 labui gražiu ir juokingu 
pasakų. Kas nori gražiu ir juokin
gu pasakų, tegul nusiperka viena 
kuria isz viraz paminėtu 3 knygų I, 
II ar III dali, o turės per visa savo 
amžju neiszsemema pasakų skarba. 
Kožna dalis arba knyga po.... .21.50 

Apdaryta......................................21.75
X71 Lietuviu asžaros, tris vaizdeliai isz 

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

žėje 1903. pusi. 47. Graži pasaka.20c 
Vaidyla, originaliszka novele. Gra
ži apysaka apie senove* lietuvius, 
stabmeldiszkus kunigus ir ju die

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

atrui. Tilžėje 1903, pusi. 39....30c 
Davatkų Gadzinkos ir szeip links
mos dainos, surengė Liepuka*. Ant
ra laida. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Gražios ir labai juokingo* dainos. 15c 
Eiles PranciszkausjVaiczaiczio (Se- 
kupasakos). Iszleido T. M. D. Ply- 
mouth. Pa. 1903. pusi. 165. Czia 
telpa su virsz 100 labai gražiu dal

ėte. vis* žemes kraštu ir net mažiausiu tabe
liu žmoni* ir ja paveikslu*. Aprašo ju kilme* 
pan a, tikėjimą, papročiu*, nžsiemima ir abel
nai visk*. U patilpusiu paveikslu matysite 
imouiu grašiu, prastu ir biaunu. tulu visa* 
kuna* plaukai* apsele*. reidą* į beždžione* 
paneša*. Raštas šventas sako: ..Sutvėrė Die
vas smogu ant abrozo ir paveikslo savo," bet 
pažvelgus Į tulu žmonių veislių veidus, mato
me dideli nevienodumą, tada Dešine kurie iš 
ju yra panašu* paveikslui Dievo. Kas nori 
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito 
La knyga. Preke neapdaryto*........ 12.00
Apdaryta grasinote ir arutūeee audimo apda
ruose......................  I1J5O

ftrilt Kaip žmogus gyveno ant žeme*’ Paraše &
M. Išleido T M. D. pusi 47. Chicago, Iii. 
Knygute aprašo visa žmogaus gyvenimą ant 
žemes nuo pat Jo stsiradUno iki no*ieklmo ci
vilizacijos. 25 paveikslėliai pdrvsio senove* 
žmonių vartotus akmeninius luraukius. na
mu* ir tt........... . ..............................................lOc

fe*5rt Aakot Kares Dievui. Paraše, Jonas Gražvs 
Chtaago. Iii., 19ŪS. pusi. «k Si knygele ap
rašo kokis kati* kares buvo, kas buvo ju 
priežasčia. kiek Jos kaštavo, kiek bledet žmo
nėm* padare ir daro, ir kas į Jas žmonija stu
ms...............................................................lOc

071 Užmušimas caro Aleksandro n. Paraše Jo 
na* Gražy*. Išleido Suaiv. Liet. Laisv. Chl- 
cago, IŪ- tttūl. puti. M -Knygute aprašo ki
limą ir lankstymas! revUiucljiško judėjimo 
Rosijoj. kova ta carizmn ir. kaipo patekinę 
tos kavos, užmušima minėtojo caro... 15c

ISettZodynas Itetuviškni-angliško* kai bu. Su tai 
te Antanas Labs. Chioago. IIL. I90S. piuL 
Z9U Yra tai pirmoji dalis lietuviškai-angliš- < 
ko žodyno. (Antroji dalis, angliškai-ltetuviš- 
ka dar spaudoje i. Yra tai didžiausias ir ge-i 
riauaias žodynas iš visu lygšiol išteista Itesu- 
viskai-angliškn žodynu. Rasite jame ritus 
lietuviškus žodžiu* išguldytu* angliškoje kai- i 
boję, kiekvienas žodis paženklintas kurti- i 
voru* literoms prie kokio Jis gramatikos tkv- į 
nau* priguli. Knygą Sx9 i-oliu* didumo. Kte- '
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