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Politiszkos žinios.
ikare Maskolijos su Japo

nija
Nuo karės lauko via prieė- 

taraujanČios ateina žinios. 
Neužilgio vienog gal laikraš
čiai galės šiek tiek teisi u ge- 
8nee padavinėti žinias, kadan
gi Japonijos karės ministeri
ja daleido jau laikraščių ko
respondentams keliauti ten, 
kur gali atsitikti mūšiai. Ma
tyt todėl, kad Japonija Į rei
kalingas vietas sutraukė tiek 
kareivių, kiek laikė už rei
kalingų ir kiek galėjo, todėl 
ant toliau daugelio dalykų 
nereikalauja slėpti; kų reika
laus slėpti, tų iš koresponden
cijų išbrauks cenzoriai.

Maskoliškas gi caro vieti
ninkas Aleksiejev pareikala
vo nuo laikraščių korespon
dentų, kad jie jam pristatytų 
po du exeinplioriu laikraščių 
su visoms korespondencijoms. 
Matyt Aleksiejev bijosi, kad 
korespondentai, be cenzo
riaus žinios nesinaudotų iš 
Chinų pačto ir iš kitur nesių
stų korespondencijų nemalo
nių maskoliams. Kol reika
laujami laikraščių exem pi to
riai nebus pristatyti, Alek- 
siejev suspendavo visus sve
timų laikraščių koresponden
tus. Matyt todėl maskoliški 
jenerolai daugiau turi kų 
slėpti negu japoniečiai, kurie 
nuo dabar ne teip jau siauri
na tiesas laikraščių korespou-
dentų.

P»epaisam vienog ant to 
visko, teisingų žinių trūksta 
ir platinasi vis prieštaraujan
čios; daugiau teisybės būva 
žiniose randų garsinamose, 
nors ir jose neviskas, turbut, 
yra teisybė, kadangi žinios 
japoniško rando paprastai ne 
autinka su garsinamoms ma 
šuoliškojo. Maskoliškas ran
das stengiasi ^dailinti tas 
vietas, kur maskolius japo ’ 
nieciai sumuša. Jeigu pa
duoda savo nuotrotas, tai 
nuotrotas priešo stengiasi 
dvigubai padidinti, nors tu
rėdama trauktiesi, negali ži
noti apie nuotrotas savo i>er- 
galėtojų.

Pereitų sauvaitę rods Į»a- 
ekalų apie didelius mušius, 
apie susirėmimus visų masko
liškų ir japoniškų pajiegų ne
truko, bet, turbut, dar tokio 
susirėmimo nebuvo, kadangi 
apie tai butų pagarsinę ir 
randai kariaujančių pusių. 
Susirėmimas vienog toks ne
užilgio turi atsitikti, ypač ja
poniečiai skubinasi įpainioti 
maskolius į didelį mūšį prieš 
užstojimų lytų laiko, kuris 
prasideda ' neužilgio. Lytų 
laike karė turės apsistoti, ka 
daugi tųsyk netik paprastais 
keliais negalima išvažiuoti su 
kanuolėms, bet ir geležinke
liais vietomis būva negalima 
jas pervežti, o be kanuolių ir 
amunicijos muštiesi negali
ma. Lytų laikas traukiasi 
porų sanvaičių.

Apie veržimų per šturmų 
Port Arthuro dabar nieks ne
kalba, kadangi laikęs tų mie
stų apstotu jenerolas Oku nu
traukė į šiaurius, į pagelbų 
jenerolui Kuroki, prieš kurį 
stovi visos jenerolo Kuropat- 
kino pajiegos; dabojimų Port 
Arthuro Japonijos ciecorius 
pavedė kitam .jenerolui ir 
naujai armijai, kuri dar ne
kiša atgabenta iš Japonijos. 
Todėl tai apie veržimų per 
šturmų Port Arthuro dabar 
nieks nekalba.

Ar traukianti prieš Kuro- 
patkinų japoniški jenerolai 
Kuroki ir Oku įstengė susi- 
ungti, tikrai nežinia; pagal 
ienas žinias jie jau susijun-

gė, o pagal kitas, jenerolo O- 
ku traukimas apsistojo, neži
nia dėl kokių priežasčių: ar 
jį maskoliai sulaikė, ar gal 
tuom tarpu traukti toliau ne 
reikia. Susitikimai atsitin
ka per toli į pryšakį nužen
gusių kariumenės dalių, bet 
jie neturi didelės svarbos, 
prieš didesnius mušius toki 
susitikimai visur atsitinka. 
Iš New Chivango atėjo į Chi- 
nų sostapilę, Pekinu, žinia, 
buk pereitos sanvaitės ke
tverge ik) Siminting buvo di
delis mušis, kuriame masko
liai likosi sumušti: buk jie 
nužudė 16000 kareivių. Ži
nia ta vienog rodosi neteisin
ga. Tokias nuotrotas ma
skoliai galėtų turėti vien jei
gu butų susirėmusios visos 
Kuropatkiuo pajiegos; tuom 
tarpu dar, turbut, tokio susi
rėmimo nebuvo. Jeigu tas 
butų atsitikę, apie tai butų 
pagarsinęs, jeigu jau ne ma
skoliškas randas, kuris su 
garsinimu žinių teip vėlina>i 
kaip ir su savo kalendorium, 
tai japoniškas randas. Tuom 
tarpu nė jis uepagarsino nie
ko apie teip didelį mūšį, ku
riame butų pražuvę net 16000 
maskolių. Maskoliai vienog 
neužgina, kad japoniečiai, 
nors palengva, bet žengia į 
šiaurius ir stumia maskolius? 
Japoniečiai mena, kad dide
lis mušis turi užgimti aplinki
nėse Tachekiao. Jeigu čia 
maskoliai bus sumušti, japo
niečiai trauks ant New

Japonija perka keturis lai
vus nuo Chili respublikos. 
Derybos jau pabaigtos galu
tinai. Japoniečiai daug 
lengviau gali tuos nupirktus 
laivus parsigabenti, negu ma
skoliai atsiųsti savo Baltike 
jūrių laivynę.

Iš Port Arthuro, kaip gar
sina aplinkiniai chiniečiai, 
jenerolas Stoessel bandė iš 
tvirtynės išeiti su 4000 karei 
vių, bet japoniečiai juos pri
vertė greitai trauktiesi atgal 
į tvirtynę, užpuoliimįjaponie
čiai numušė.

Dabar Europoj vėl paplito 
paskalas, buk Maskolija nori 
užbaigti pradėtu karę, taiky- 
tiesi su Japonija; buk daitar 
sutinka išpildyti Japonijos 
reikalavimus prieš karę pa
statytus. Dabar vienog Ja 
ponija gali jau pareikalauti 
dar karės kaštų. Ja(>oniškas 
ambasadorius Londone užti
krina, kad Japonija nejieško 
žemės plotų Chinuošė; nors 
sumuštų maskolius, nė Port 
Arthuro nepasilaikya, reika
laus vien, kad Mandžurija 
butų atidaryta prekystei visų 
tautų. Net Port Arthurų ja- 
I>oniečiai žada palikti masko
lių rankose.

Amerika.
Tvirčiausia daliar lolitiška 

partija Amerikoj, republiko- 
niška, Chicagej atlaikė gene- 
rališkų konvencijų išrinkimui 
kandidatų ant prezidento ir 
kitų augščiausių urėdninkų

pakrančių, kadangi jos at
plaukimas bemažo nesukėlė 
pasikėlimo maurų, bemažo 
nepagimdė skerdimo euro-j 
piečių apsigyvenusių Morok
ko viešpatystėj. Dar pirm 
paleidimo Perdicariso viena 
dalis Amerikos kariškos lat
vy nes išplaukė Įiasisvečiuoti į 
G rėk i Jos pakrantes, kita gi 
dalis nuplaukė į Gibraltaru. 
Ne laivynė todėl prisidėjo 
prie išliuosavimo Perdicariso t 
ir republikonai ištikro girtie-|

Likosi įšventinti nauji ka
talikiški kunigai, baigę šįmet 
seminarijų; Kuleša ir Miro
nas; į ttubdiakonus: Mieline- 
vičia iš Vilniaus vyskupystės, 
Chodnevičia — iš Mogilevo; 
į diakonus — Chodiko iš Vil
niaus vyskupystės.
Pereituose metuose Vilniuje, 

pradedant nuo piutės mėne
sio iki pabaigai metų, siautė 
smarkiai tymai. Apart ty
mų siautė ir kitos limpančios 
ligos, kaip antai: kraujinės,

si neturi kuom. i rauplės, pilvinės ir šlakuotos
Savo muitų tarifų atnerl-(šiltinės, koklinė ir rožė.

konai įvedė ir į plotus abipu- ,
.lai rengiamo Pana.no. kana- •* ’ “»•••"« KUberilUoa.
lo. Ištikro vienog tie plotai Kaime Gauk iškiliose, Jo- 
nepriguli Suvienytoms Vai- aiškių valsčiuje, nuo neau
šti joms, bet Panamos repu- p’ktų priežasčių užgimė gai- 
blikai, amerikonams ten pri- ^: sudegė givenami namai 
guli vien tvarkos dabojimas, ir aštuonios negyvenamos 
Be abejonės įvedimas didelių(triobos ūkininkų Klimo ir 
muitų ant kitų kraštų tavo- Eidaičio.
rų į Panamos apskritį jmtiks Kaime Kirženuoee Gelvėnų 
^sipriešinimų kitų viešpa- valsčiuje, sudegė namai ir 
.v^:n kluonai su visais krutančiaisi y m i vj. i

Republikoj Hayti, ant va- turtais, kurių laimi mažai 
žiuojančių pro prezidento ru- išgedėjo.
n., j.ran. .uiSko ir vokiško Viltli.ua g.lb.
konsului, rūmo sargyba metė
akmenine Prai.omija U pa- 1 d. A.Um. ....eHU-
laikė nt ikeidimi ir atsiuntė M ku"’ "*'•
Į Hayti pakrante, du kariuku no° pr'eUrfi,.
laivu ir reikalauja Į>erprašy- 
mo konsuliaus. Vokietija 
teipjau siunčia kariškų laivų.

Iš viso sudegė 50 namų ir 
apie 400 negyvenamų triobų. 
Blėdį gaisro (uždarytų skaito 
netoli ant 100000 rubl. Iš-

Lietuviškas laikraštis.
Maskoliški laikraščiai gar

sina, buk kuo(>elė lietuviškos 
inteligencijos, pasinaudoda
ma iš daleidimo lietuviškos 
spaudos, atsišaukė į spaudos 
užveiztlų su prašymu daleisti 
išleidinėti Peterburge laikraš
tį lietuviškoj kalboj, bet da
leidimo iki šiol dar ne gavo.

Komisija apdirbimui pro
jekto naujų tiesų apie u- 

kinlnkus.
Maskoliškas randas rengia

si išduoti naujas tiesas apie ’ 
ūkininkų surėdymų ir a(>dir-‘ 
bimui projekto naujų tiesų 
kiekvienoj gubernijoj sutvė
rė tam tikrus komitetus. į ku
riuos, apart urėdninkų, likosi; 
Išskirti ir dvarponiai, kaipo 
neva pažįstanti vietinius ūki-j 
ninku reikalus. Toks komi
tetas likosi sutvertas ir Vil
niaus gubernijoj. Į jį pri
guli: nužemintas caro tarnas 
ir garbintojas, gnbernijališ- 
kas Išjotų vadovas grafas 
Broel Plater, Vilniaus vice 
gubernatorius Dolgovo-Sabu- 
rov, pirmsėdis Vilniaus ap
skričio sūdo Menskovsk-i, pro 
kuroras Vilniaus apskričio 
sūdo Šulgin, prižiūrėtojas 
Vilniaus rando buto Kotlia- 
rov, prižiūrėtojas Vilniaus 
ūkiškojo banko dalies Litvi-

|Chwango. kurį jau sykį ma
skoliai buvo apleidę, bet pa
nkui vėl iš naujo užėmė.

Apie svarbesnius susirėmi
mus kitur, nė po Port Arthu- 
ru, tuom tarpu, nėra žinių.

Pabaigoj pereitos sanvaitės 
bandė iš uosto išeiti visa ma
skoliška kariška laivyne Por
to Arthuro. Maskoliškų lai
vų buvo net daugiau negu jų 
turi japoniškas admirolas To
go. Išeiti slapta nepasisekė: 
maskoliškus laivus pamatė 
dabojanti iš uosto išėjimų du 
japoniški torpėdiniai laivai, 
kurie tuojaus ir pradėjo šau- 

{dyti iš kanuolių. Suvius iš
girti-' toliau stovintis admiro
las Togo su didesniais laivais, 
kuris tuojaus atėjo. Masko
liai nedryso stoti į mūšį, bet 
traukėsi atgal į uostų. Visgi 
vienog vienas didelis mūšio 
laivas ,,SebastoĮ>ol” likosi pai 
skandytas ar japoniškų ka
nuolių Šūvių, ar gal torpedos 
expliozijos, kreiseris, ^Dia
na teip drūčiai šūvių likosi 
pagadytas. kad jį reikėjo 
vilkti į uostų, vienas gi tor
pedų gaudytojas likosi drū
čiai pagadytas. Likę masko-I 
liški laivai greitai sugrįžo į 
uostų ir daugiau nepasirodė.

Londono laikraščiai mena, 
kad viršininkai abiejų ma
skoliškų laivynių, taigi sto
vinčios Vladivostoke ir Port 
Arthure sutarė išeiti iš uosto, 
susijungti ir užpulti ant lai- 
vynės admirolo Togo ir jų iš- 
naikyti, jeigu bus galima. 
Laivai iš Vladivostoko buk 
išplaukė laimingai, bet sto
vinti Port Arthuro uostoj sar
giau japoniečių buvo dabo
jami ir jiems išeiti nebuvo 
galima. Skyrium kiekviena 
iš tų laivynių silpnesnė už 
japoniškas jas dabojančias, 
susijungusios į krūvų jau bu
tų drūtesnės už japoniškas. 
Susijungti vienog nepasise
kė. Tie pats laikraščiai tvir
tina, buk maskoliški laivai 
laimingai išėjo iš Vladivosto
ko, bet nežinia, ar ten sugrį
žo. Admirolas Togo išsiuntė 
kelis savo laivus gaudyti ma
skoliškuosius. Jeigu jie ne 
spėjo sugrįžti, gali atsirasti 
dideliame pavojuje.

ateinantiems rinkimams ir 
apkalbėjimui programo par 
t i jos. Vienbalsiai likosi ant 
prezidento išrinktas dabarti
nis prezidentas Roosevelt. 
Ant patraukimo žmonių prie 
partijos net raudas daro ame
rikoniškus humbugus, ant to 
jieško progos. Antai repu- 
blikonams ir dabar atsirado 
proga pasigirti. Mat Morok- 
ko plėšikai |>aėmė į nelaisvę 
turtingų amerikonų, bankie- 
rių Perdicarisų. Laikraščiai 
garsino, jog dabartinis Ame
rikos užrubežinių dalykų mi- 
nisteris Hay tuojaus išsiuntė 
į Morokko pakrantes kariškų 
laivynę ir nuo to krašto val
dono pareikalavo arba gyvo 
Perdicariap, arba negyvo plė
šikų vadovo Raisuli. Na ir 
kų pasakyti: laikraščiai da
bar į padanges kelia nuopel
nus republikonų ir jų ener
gijų. Ant Hayo pagazdini- 
mo, Moroko sultonas tuojaus 
išpirko iš plėšikų rankų Per
dicarisų. Ištikro gi sul
tanas negalėjo gauti Hayo 
gazdinančio rašto, kadangi 
raštas tas, jeigu Hay jį iš
siuntė, tai išsiuntė prieš patį 
pasibaigimų republikoniškos 
konvencijos Chicago j ir prieš 
rinkimų kandidatų ateinan
tiems rinkimams. Į trečių 
dienų po išsiuntimui iš Wash- 
ingtono Morokko sultonui 
tos aštriai rekalauojančios 
notcs Perdicaris tapo plėšikų 
paleistas. Tuom tarpu Mo
rokko neturi nė telegrafų, nė 
geležinkelių; ant persiuntimo 
rašto iš Tangero į sultano so- 
stapilę reikia dešimties die
nų. Taigi aišku, kad sulta- 
nas, negavęs gųzdinimo Hay- 
o, Perdicarisų paliuosavo, iš
pirko. Tame republikonai 
nė jokių nuopelnų neturi ir 
Hayo gųzdinimai, jeigu juos 
sultanas butų gavęs, butų ga
lėję užkenkti Perdicarisui, o 
nesuskubinti jo paleidimų. 
Jeigu kas prisidėjo prie iš- 
liuosavimo amerikoniško u- 
kėso, tai tarpininkystė Pran
cūzijos, turinčios didžiausių į- 
tėkmę ant Morokko sultano. 
Ant Prancūzijos perstatymo 
net kariška Amerikos laivynė 
likosi atšaukta nuo Morokko

Vokietija
Ant terptautiškų laivų 

lenktynių mieste Kiel, į Vo
kietijų atkako ir Anglijos 
karalius Edvard. .YoUtfUM čia-

liko: valščiaus kanceliarija, 
miesto biuras, mokykla, ran
do degtinės ]>ardavinyčia, 
aptieka ir katalikiška bažny-

priima jį gana karštai. Me
na, kad iš to atsilankymo a 
biejų kraštų randai pasinau
dos ant didesnio susiartinimo, 
ant prašalinimo esančių ne
sutikimų, o jų yra dalmr dik- 
tai. Prie gero noro ramiu, 
terptautiškus nesutikimus 
prašalinti nesunku be karių, 
jos užgema tik ten. kur trūk
sta gero noro. Terp Prancū
zijos ir Anglijos buvo dar 
daugiau nesutikimų negu 
terp Anglijos ir Vokietijos, 
o vienog per atsakantį sutari
mų pasisekė prašalinti visus 
didesnius nesutikimus ir jų 
vietoj užmegsti ankštesnį kai
myniškų ryšį.

Maištai vokiškose pietinės 
Afrikos valdybose dar vis ne- 
suvaldyti. Kolionijij guber
natorius, turėdamas mažai 
kareivių, per toli nužengė į 
krašto vidurius. Todėl at
siėjo trauktiesi atgal prie pa
krančių. kur atsiginti len
gviau. Pasitraukimas vie
nog padrųsino Į>asi kėlusius 
čiabuvius ir per tai pasikėli
mas laimėjo daugiau šalinin
kų.

Išpanija.
Mieste Barcelionoj buvo 

užgimę maištai prieš dvasiš- 
kijų, bet sutraukta kariume- 
nė nedavė jiems išsiplatinti.

Išpanijos karalius rengiasi 
atsilankyti pas didesnių Eu
ropos viešpatysčh} valdonus. 
Ar jis keliaus ir į Prancuzijų, 
nežinia. Klerikališki laikraš
čiai garsina, jog Išį>anijos ka
ralius nenori atsilankyti 
Prancūzijoj, kol tojė nesi-

T rhiėtolai Liet n vok van
denų.

Ant užmanymo Vilniaus 
jeneral-gubernaturiaus. prie 
prisidėjimo vietinės žuvinin
kystės draugystės. Lietuvos 
vandenis tirinėja dabar s|>e- 
ciališka komisija. Į komisi
jų priguli specialistai: Hiu- 
tze, profesorius Sograf, Gra- 
cianov, Nekrasov, Chmielevr- 
aki ir studentas Maskvos uni
versiteto Bogoja vienaky. Iš 
jų: Bogojavlensky užsiima 
tirinėjimu Kauno guberni
jos vandenų, išėmus vande
nų Zarasų pa v., kur tirinėja 
Gracianov. Po Vilniaus gu
bernijų važinėja profesorius 
Sograf ir jo asistentas Hein- 
tze. Vandenis Garteno gu
bernijos tirinėja Nekrasov.

Ant tirinėjimo tuvių Lie 
tuvos, I^atvijos ir Lenkijos 
vandenyse, maskoliška žem
dirbystės ministerija išsiuntė 
specialistų tuvių augintojų 
Heinemanų. Apart upių ir 
ežerų, jam įsakyta apžiūrėti 
ir ištirti kuo daugiausiai 
praktiškų žuvininkystės ūkių 
(iminėtuose kraštuose.

Iš Minsko.
Minske susitvėrė speciališ- 

ka draugystė šelpimo sergan
čių krikščionių miesto gyven
tojų. Draugystė rūpina ne
turtingiems krikščionėmsdak- 
tarų pagelbų, vaistus, dalina 
drabužius, o reikalui atėjus, 
suteikia ir pinigus ar tai kai
po pašelpų. arba kaipo pa
skolų; parūpina prieglaudų 
vaikams apsirgusių.

liaus persekiojus kunigų.

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

Ant naudos Raudonojo 
Kryžiaus Dr-tės Vilniuje su
rinko iki pradžiai berželio 
mėnesio 29876 rubl. Taigi 
gana daug užvadavimui ear- 
palaikio; jis vienog užvada
vimui lietuvių, ant jų ir mu
sų tėvynės labo iki šiol nė 
skatiko nepaaukavo, bet su 
pagelba savo tarnų siurbia 
musų tėvynę ir Jos žmonis. į

Iš Naunilestčllo, Minsko 
gub

Senoj Mindaugio laikų 
Lietuvos sostapilėj, Naumie- 
stėlyj, maskoliška arklių au
ginimo užveizda parengė pa
rodų ūkininkų ir darbo ar
klių ant vietos užaugintų. 
Ūkininkams užveizdos paskir
tos kelios dovanos pinigais. 
Ant parodos sugabeno diktai 
arklių, kadangi Naumiestėlio 
lio i>aviečio ūkininkai ištikro 
turi gerus arklius ir užsiima 
jų pagerinimu labiau negu 
[kituose Lietuvos kraštuose.

uov, užveizėtojas Vilniaus 
gubernijos viešpatystės turtų 
Levitsky ir sąnarys guberni- , 
jališkos rodos Lapuchin. Pa
vietiniai bajorų vadovai: 
Vilniaut- pu' grata- la 
tiščev; Vileikos — Kazem- 
Bėk (totorius), Disnos — Te- 
rebenov, Lydos — von itt. 
Ašmėnų — Potemkin. Sven 
tčnų — Krasovsky ir Iraku 
— Korovajev. Sekanti dvar 
poniai užprašyti; iš X ilniaus 
pa v.: Korecky, Falevič, Lu- 
kaševič. Goškevič. Iš Vilei-j 
kos: Gečevič. ĮJubanski, Tu- 
kalio. Disnos:\Lo pacinski, 
Bernovič, grafas Plater Šie- 
berg. Lydos pav.t Kobylin 
ski, lAskovič, Moračevski., 
Ašmenų (>av.: U miastovski, 
Korvin-Milevski (jis žinomas 
caro ir popų garbintojas, nors 
katalikas), Ivanov, Baturin. ■ 
Šventėnų pav.: grafas Sta-, 
rzenski, Bortnevič, Chocin-. 
ski. Trakų |>av.: Matute-Į 
vič. Malinovski, Pac-Pomar- 
nacky. Žemiški načelninkai: 
Brančaninov, Sokolovsky, 
Erolov, Suitko, Borozdin, 
Chanikov, Šachovskoi. To
liau; prižiūrėtojas jeneral- 
gubernatoriaus kanceliarijos 
Charuzin, kuris tiek žino apie 
Lietuvos ūkininkų reikalus, 
ka kiaulė apie vyno skanu
mų; sąnarys gubernijališkos 
rodos Ivanov ir Bekleėov, 
Drujos popas Beliansky, po
pas Šumsko cerkvės Marke- 
vič; Vileikos dziakonas kata
likiškas kunigas Dulskis; 
Sviro prabaščius, kun. Roso- 
lovski, Šventėnų dziakonas 
kun. Burba; pagelbininkas 
Vilniaus prokuroro Witrath, 
Vilniaus paviečio viršininkas 
Smolsky, Lydos paviečio vir
šininkas Vekšinsky.

Terp komisijos sąnarių, 
kaip matyt, daugiausiai yra 
urėdninkų, kurie netik ūki
ninkų reikalų nepažįsta, bet 
ir nenori pažinti; yra vienog 
komisijoj diktai nuo Lietuvos 
ūkininkų - darbo nutukusių 
dvarponius kadangi terp pa
kviestų į komitetų dvarpo
nių tik trįs yra maskoliai, ki
ti gi visi Lietuvos duona nu
penėti lenkai, vientikiai ūki
ninkų lietuvių. Ir bajorų 
vadovas, grafas Broel-Plater 
Vra ne maskolius, bet sulen
kėjęs vokietis. Jeigu.tie 
dvarponiai norėtų, 
komisijoj galėtų daug gero

padaryti, galėtų apstabdyti 
kvailus urėdninkų i ižai many
mus, ant ko vien drųsos rei
kia, na ir, žinoma, teisybės ir 
doros meilės. Ant musų ne
laimės, terp Lietuvos dvarpo
nių tokių drųsių doros mylė
tojų neturime. Jie pakvieti
mų į komitetus laiko už dide
lę garbę ir už jų atsidėkavo- 
dami, nedrįsta nė lupų at
verti, pritaria kad ir livai- 
liailsiems caro tarnų užsima 
nymams, nors jie savo kvai
lumu skriaustų milijonus 
Lietuvos žmonių. Negeresni 
yra ir pakviesti į komitetų 
paminėti čia katalikiški ku
nigai. Gerų juk randas ne- 
kvies; Jeigu kviečia, tai tik 
tokius, kurie nestos apgyni
me teisybės, kviečia kunigi
jos eųšlavae, o ne Christaus 
įpėdinius, pasirengusius už 
teisybę kad ir galvas padėti.

Iš Kauno.
Porų metų atgal Kaune li

kosi parengta vakarinė mo
kykla merginoms. Pereituo
se metuose mokyklų lankė 
150 merginų, tame skaitliu- 
je daugiausiai, nes 50, buvo 
turinčių 15—16 metų, o ma

giausiai, nes tik 12, turinčių 
20—25 metų. Siuvėjų buvo 
daugiausiai, nes 47, tarnaitė 
gi tik 1. Į mokyklų atsišau
kė^. nepažįstančių literų 40 
merginų. Iš lekcijų moky
kloj parengtų didžiausių («■ 
sisekimų turėjo lekcijos apie 
Amerikų. Matyt merginos 
turi A meri k^j flpųįftem i ik ar
ba gal tūlos* pačios rengiasi 
į Amerikų keliauti, todėl 
daugelis nori susipažinti su 
antra lietuvių tėvyne.

Is l’rusų Lietuvos.
Ant (taskutinio kiaulių tur

gaus Tilžėj mokėjo: už porų 
4—5 sanvaičių paršų 12—-14 
Mk., senesnių 15—18 Mk., 
už i>enėtas kiaules (>o 33—34 
M k. už kiekvienų šimtų svarų 
gyvo gyvulio.

Ant garlaivio ,;Roland”, 
iš vežusio iš Bumbulvitės žve 
jų laivus ant žvejonės, atsiti
ko nelaimė: į kajutų ant syk 
priėjo karšti garai, nuo kurių 
pražuvo trįs lietuviai žvejai: 
Karklyns, jo sūnūs ir pagel
bininkas, o kiti trįs likosi 
sunkiai nuplikyti.

Kalnakasys Dittreik iš 
Didžiųjų Habnikų į kelias 
dienas rado trįs didelius, po 
2—4 svarų, gintaro šmotus 
vertus kelių šimtų markių.

Trįs lietuviai uuteroficierai 
iš Pilavos, Vanage. Kristaitis 
ir Grigaitis pateko po sudu 
už novijimų kareivių, tik 
gaila, kad kariškas sūdąs ne
labai skaudžiai juos nubau
dė: Vanagaitį nusprendė ant 
5 mėnesių arešto, Kristaitį 
ant vieno, o Grigaitį ant tri
jų-

Ties Klobiais susimušė du 
garlaiviai, ,,Rapids” ir ,,Viš- 
vile”; abudu garlaiviai likosi 
drūčiai pagadyti.

Tilžėj, per langų nuo trečių 
lubų išpuolė 7 metų sūnūs 
darbininko Puss ir teip sun
kiai apsikulė, kad nuo to pa
simirė.

Kaukėnuose dvi draugės 
dvaronkos šoko į Gilgę ir pa
siskandino. Ištraukė abidvi 
jau negyvas.

Maskoliškos valdžios, kaip 
paduoda Tilžės ,, Nauja Cei-’ 
tunga”, pagarsino, jog visos 
slapta iš Maskolijos išėjusios 
ypatos, taigi ir lietuviški išei
viai, gali grįžti atgal per ma
skoliškas muitinyčias. Apart 
užmokėjimo 9 rubl., kitokios 
bausmės nebusę.

Netoli Gumbinės, dvare 
Budzedziuose, semiant iš šu
linio vandenį, išgriebė lavo-

nėlį šviežiai užgimusio kūdi
kio.

Karaliaučiaus mūrininkai 
suštraikavo ant iškovojime* 
didesnių algų; budavonių ve
dėjai parsitraukė i tai i jonu* 
mūrininkus. Čia buvo jan 
keli smarkus susi mušimai 
štraikierių su italijonais. Pa 
skutiniiis į darbų turi veafi 
policistai ir laike darbo juoa 
daboti. i

Netoli maskoliškojo rūbe- 
žiaus. dvare PrišmantnoMa 
|>er vaikų neatsargumų užgi
mė gaisras. Terp kitko Ne
degė dvaro kumečių naminiai 
gyvuliai, terp kurių buvo 
karvės.

Kaukėnuose sudegė liute
roniška bažnyčia. Ji šviežiai 
pastatyta. Ugnį užkrėtė sto
go dengėjas.

Pereituose metuose Tilte j. 
Rėkio karčemoj, netoli valčių 
tilto, ant ten susirinkusių to
maičių užpuolė prūsiški boti- 
ninkai, didesnėj dalyj teipoa- 
gi lietuviai. Vienas žemai
tis, Antanas Mažeika, teip 
sunkiai likosi su <akmeniu į 
pilvų užgautas, kad nuo te 
pasimirė. Užpuolikai pate
ko po sudu. Sūdąs vienų nu
sprendė ant metų, kitų ant 10 
mėnesių, o trečiųjį ant 3 me
nesių kalėjimo; kitų prova 
bus vėliau.

Smėltije suareštavo masko
liškąjį pinigų dirbėjų, koki 
ten Knostkų. kuris su padirifr- 
tais Liepojoj maskoliškais ne
tikrais pinigais atkako į IVa 

Įsm? ir čia patekę j puĮį^jęg 
rankas. Be abejonės išduos 
jį maskoliškoms valdžioaM, 
kadangi Prūsų žandarai at 
gabeno jį ant rubežiaus.

Kaip paduoda Prūsų laik
raščiai, iš visų maskoliškos 
kariumenės stovyklų ant Prū
sų rubežiaus gabena į Azija 
amunicijų, kadangi mat tea 
kareiviai neturi jos jiakakti- 
nai. Ant Prūsų rubežiaus 
rods kareiviai turės kanuotea 
bet nebus amunicijos. Mat 
maskoliškas randas, enyda- 
masi su Japonija, nesirupno 
apie parsigabenimų re i kati b- 
giausio karėj daigto, taigi a- 
municijos. Vokiškos Krapo 
dirbtuvės dirba dabar per 
dienas ir naktis kanuoloas 
amunicijų. Jeigu vienag 
Prūsų randas pildys savo pa
reigas. tai jis gali neišleisti 
maskolių užsteliuotos amuai- 
cijos, kol nepasibaigs kate, 
kadangi neutrališki kraštai, 
pagal terptautiškas tiesas, ne 
gali kokiu nors budu padėti 
vienai iš kariaujančių pusių 
vesti karę, negali suteikti nie
ko karėj reikalingo.

Redakcijos atsakymai.
G. Dzed. Žinutė menka. 

reikalingos žinios iš lietuvių gyveni
mo, žinoma, ne privati&kos, ber 
svarbesnės.

B. Jas. Žinutė visai privatiV 
ka, į laikraštį ne tinka. Argi Ti
nusios miesto lietuvių ^yvesine 
nėra nieko svarbesnio?

Vi vekseliui. Nuskriausti tegul 
kreipiasi į sūdą. Reikalas tai pn- 
vatiškas, nors ir ne geras.

Parapijonui iš Davtono. Ko
respondencija parašyta prastai, te 
taisymo žodis į žodį talpinti nega
lima. Kas tokius reikalavimus 
stato, turi rašyti gerai, trumpai, 
ne tęsti be galo apie mažmožius, 
kadangi tokiems daug vietos pa
švęsti negalima laikraštyj. Dėl 
pasargos talpinimo žodis į žodų iš 
Tamistos korespondeciįos pasi
naudoti ne galime.

P. Blisviuktis. Pasielgimas, 
kunigo, nors ne geras, bet vipg* 
tai dalykai privatiški.dasilytinži te 
kunigo ir minėtos draugystės, 
klausymai tie ne visuomeniški, to
dėl laikraščiui nepritinka tokims 
užsiimti.

Pana.no
Viltli.ua


kym, kazirninkų. Salyklai peik* pribuvusiam ne galima da.

4
Ji teip gera.Isz darbo lauko.

gei-

įženga ant baliaus ir

Apmokėjus visus

mam:
manę

laips- 
Argi 

dieną

parau- 
kad aš 
tavęs, 
gražią 
graži,

■

atgavimo 
kalbėtoją A. 
aiškino, jog 
spaudos vy-

Iš Springtield, III.
■ Darbai Čia eina labai silpnai, 
dirba tik 2 dieni per sanvaitę, už
dirbame vos ant maisto. IŠ kitur

— Ar tu negirdėjai, ką paskui 
apie jį kiti kalbėjo?

— Gal kitiems jo pasielgimas ne 
patiko, bet man jis buvo geradė- 
ju.

Isz Amerikos
Debeau praplyszlmai

Granada, Col. Nuo debesų 
praplyšimo Užgimė čia tvanai; už- 
tvinę vandens apsėmė žemesnę 
miesto dalį. Riksmas njoterų su
kėlė ir augŠtesnėj miesto dalyj vi
sus gyventojus. Kaip sako, Dry 
Creckę prigėrė ir daug žmonių.

Pigi kelione in Europą.
New York. Kovojančios terp 

savęs garlaivių kompanijos,ant su
naikinimo viena kitos, sumažino 
prekes kelionės iš Amerikos į Eu
ropą: Cunard linija už kelionę iš 
New Yorko į Bremą ima tik po 17 
dol.

Užniusze perk tinas.
Chkster, Pa. Ant farmos ne

toli čia, laike audros keturi vaikai 
stovėjo po vyšnia. Trenkė per
kūnas tr prisiglaudusius prie viens 
kito vaikus visus keturis užmu-

Vanduo buvo per szaltas
Guthrie, Okla. Buvęs Šerifas 

Fayette pav. III. Pieder užsimanė 
pasiskandyti. Atkakęs į Ripley, 
Oklahomoj, išėjo Už miesto, surišo 
sau kojas ir šoko į upę. X anduo 
pasirodė per šaltas ir per tai Pie
der nors su surištoms kojoms, pri
plaukė ant pieskų sudūmos ir išsi
gelbėjo.

GeueraiKzka repabllkoniszka 
konvencija.

CmclCo, III. Atsibuvo čia, 
Golts^um trioboj, generališka re- 
publikoniŠka konvencija pastaty
mui republikoniškos, dabar Ame
rikoj valdančios partijos kandida
tų ateinantiems rinkimams. Susi
rinkę, beveik vienbalsiai ant pre
zidento pastatė dabartinį preziden
tą Rooseveltą. Dabar vienog dar 
nežinia, ar per rinkimus laimės 
republikonai: jie prieš pereitus 
rinkimus tautai daug žadėjo, o 
valdydami kraštą, mažai pažadėji
mų išpildė; žadėjo Amerikoj rojų 
sutverti, o kur čia tas republikonų 
sutvertas rojus? Jo niekur nema

tyt-
Nuainsove dėl operacijos.

Nrw York. Nusišovė čia tur
tingas kastynių savininkasScbmidt, 
vice-prezidentas Gold Ore Mining 

Co. todėl, kad daktaras apreiškė, 
jog jo pačiai reikia padaryti ope
raciją, be jos ji turėsianti mirti.

irjfrnr m iup • xgu£—-c 
Bvtte, Mont. Švento Jono 

dieną, per visą dieną, nuo 8 vai. 
ryto, mieste ir jo aplinkinėse siau
tė sniego dargana. Kalnus gana 
storai uždengė sniegas, slenyse 
jis, užstojus dienai, nutirpo. Nak
tyj vienog šaltis buvo perą 
nio žemiau užšalimo vietos, 
kas atmena Švento Jono 
sniegą ir žiemos šalčius!

LIETUVA

ras, kuris išnaikino kelis namų 
blokus. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 100000 dol.

MeComb City, Mis. Siautė čia 
gaisras, kuris pridirbo blėdies ant 
250000 dol.

Quincy, III. Sudegė čia Tre- 
mont House hotelis. Prie to su
degė dvi mokyklų mokintojos, o 
dvi moterys, iššokusios per langą 
nuo augštutinių lubų, sunkiai, gal 
mirtinai, apsikulė. Blėdį gaisro 
padarytą skaito ant 75000 dol.

Cleveland, Oh. Dėžių dirbtu
vėse Hahn Co.,kaip mena,nuo pa
degimo, užgimė gaisras, kuris pri
dirbo blėdies ant 300000.

Clkveland, Oh. Sudegė čia 
medžių krautuvės ant upės kranto. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
300000 dol.

Ex pi ioz įjotu
New York. Ant laivo Cles L. 

atsitiko expliozija, kurios likosi 
užmušti: laivo savininkas ir tur
tingas farmeris Johnson.

Kittening, Pa. Ant Fostero 
farmos, kasant naują Šulinį,išsimu
šė gazai iš žemės ir jie užsidegė. 
Expliozijos du darbininkai likosi 
užmušti, o vienas mirtinai sužei
stas.

Marquette, Mich. Hemlock 
kastyuėse atsitiko expliozija, ku
rios vienas darbininkas likosi ant 
vietos užmuštas, vienas mirtinai 
sužeistas, o vienas, nors sunkiai, 
bet ne mirtinai.

menkiausią, nuveiktą darbą, kaip 
višta padėjusi kiaušinį; jeigu vie
šų darbų mums trūksta, mes pri- 
vatiškus stengiamėsi viešais pada
ryti. Barškame, kaip tuščia stati
nė parista ant ne lygiai išgrysto 
akmenims kelio.

Tuom tarpu ne tarškėjimas, tik 
tykus su pasišventimu veikiamas 
darbas vaisius atgabena. Ar gi to 
ne matome musų gyvenime? Tarš
kam mes garsiai ir tai visi: tarška 
musų kunigai ir jų draugai ir užta
rėjai, tarška ir jų priešai ir tai 
tarška kad tik patarškėti. Visi 
giriame pats savę kaip čigonas 
spangą arklį, o vaisiai musų tarš
kėjimo ir besigyrimo ne dideli.

Norime musų tautai daugiau ge
ro padaryti, mažiau tarškėkime, 
mažiau jieškokime asabiškos gar
bės, o daugiau dirbkime; ne tarš
kėjimais bet darbais užsipelnysime 
ant garbės.

pratimas ir lankanti prakalbas 
daug naujo išgirstų.

A. Ramanauckas.

Nelaimėm ant geležinkeliu.
Delevare, Oh. Netoli nuo čia 

iššoko iš rėlių pasažierinis trū
kis ir nusirito nuo augšto kelio py
limo. Prie to du geležinkelio tar
nai likosi užmušti, o 8 ypatos sun
kiai sužeistos; lengviaus apkultų 
žmonių yra daugiau.

5 Cripple Creek, Col. Kova 
organizuotų darbininku su milici
jos jenerolu Bell, platinančiu anar
chiją, rodosi iŠ tikro nuo dabar 
prasidės smarkesnė. Iki šiol prieš 
Bellį kovojo tik vakarinė kalnakasių 
organizacija, dabar prie kovos nu
tarė prisidėti ir organizacija Darbo 
Federacija.Einant darbininkams iŠ 
vien,ne milicijos jenerolu butų vir
šus.

5 Wilkesbarre, Pa. Per pen
kias pirmutines dienas lie mė-

Iš No. Bostono, Mas.
Kaip buvo jau ,,Lietuvoj” pa

minėta, 10 d. berželio, kun. J. 
Žilinskas bažnyčioj užkvietė komi
tetus nuo visų draugysčių pribūti 
į kleboniją apkalbėjimui jo užma
nyto apvaikščiojimo atminimo iško
vojimo sugrąžinimo spaudos loty
niškoms literoms. Sukalbėjus ir 
pritarus par. komitetui, kun. Ži
linskas iš ambonos užsakė 12 d. 
tam tikslui susirinkimus, kurie at
sibuvo pobažnytinėj salėj. Diena 
apvaikščiojimo likosi paskirta .17 
berželio, kadangi dirbtuvės susto
jo dėl amerikoniškos Šventės atmi
nimo sumušimo anglijonų jx> Bun- 
ker Hill, 1776m.

17 d. berželio, 9 vai. iŠ ryto, 
draugystės: šv. Kazimiero. D. L. 
K. Vytauto, Ukėsų draug., šv. 
Petro ir Pevylo ir Lietuvos Duk
terų susirinko pobažnytinėj salėj, 
o 10 vai. suėjo į bažnyčią ant mi
šių, kurios atsibuvo už lietuvius 
kovojusius ir mirusius už lietuvy
stę. Pamokslą sakė tam tikslui 
kun. Jakštis, kelektavo komitetas. 
Sukolektavo *40.00 ir kun. Žilins
kas davė kolektos *5.00.

Pagal užsakymą kunigo ir išda
lintus apgarsinimus, 2 vai. 30 m. 
po pietų prasidėjo prakalbos. V. 
Kaunas, pirmsėdis apvaikščiojimo, 
atidarydams susirinkimą, paaiški
no mierį ir pirmuosius lietuviškus 
raštininkus, teipgi apie lietuvius 
nukentėjusius iki 
spaudos; perstatė už 
Ramanaucką, kuris 
kovojo už atgavimą
rai nematomi, tamsesniejie lietu-

7 IšEIizabelh. N. J.
Ir musų mieste lietuviškos drau

gystės keliasi iš miego, nors dar 
nežino gerai, į katrą pusę žengti. 
Mat dar ne su visu akis pratrynė.

2 d. berželio čianykštė R. K. 
Susivienyjimo kuopa sušaukė su
sirinkimą, pagarsino, kad bus ge
riausi kalbėtojai iš visos Amerikos, 
tik pirma ne garsino, kas kalbės, 
iš kur jie atkaks. Nežinodami 
nieko apie tuos garsiuosius kalbė
tojus, vieni manė, kad jeigu pri
bus geriausi kalbėtojai, tai turbut 
pribus Dr. šliupas ir Dr. Želvie
nė. Daugelis iš žingeidumo nuėjo 
tų garsių kalbėtojų pažiūrėti. Na, 
ir pasirodė tie garsiejie iš visokių 
kraštų sutraukti, kaip juodvarniai 
prie stervenos, R.K. Susiv. kalbė
tojai, garsus ardytojai meilės ir su
tikimo, brolių terp savę^ piudyto- 
jai, apginėjai ne lietuvių, bet savo 
luomos naudos: kun. Staknevičia, 
kunigas Varnagyris, St. 
Pranis, FranckeviČia, saliuninkas 
iŠ Bayonnes ir Andrius Salyklis. 
Kunigai ir jų tarnai išgyrė, į pa
danges kėlė kunigų valdomas or
ganizacijas: Katalikiškąjį Susi- 
vienyjimą ir Motinėlę. Franckevi
Čia jieikė saliunininkus už prilai-

siūlė *1.200, ar čarterį. čarteris 
yra S. L. A. ir niekas jo duoti ne
gali. Susitaikymas geruoju įvyks 
tada, kada S. L. R. K. A. sugrą
žins turtą pagal skaitlių persisky
rusių sąnarių.

S. L. A. Komisija:
P. Mikolainis,
P. A. Paseckas, 
M. Valentinavičia.

Iš Lairrence, Ma«.
19 d. berželio atsibuvo vestuvės 

luozapo Kurlayičio su |uze Matu- 
lavičiute.Susirinkę gražiai linksmi
nosi per visą laiką; ant galo tapo 
Užmanyta paaukauti, kiek išgalint, 
ant tautiškų reikalų, ant ko dau
gumas susirinkusių sutiko ir sume
tė *1.65. Pinigus siunčiame į 
„Lietuvos" redakciją. Padalina
me juos sekančiai; *1.00 mokslą- 
eiviams „Aušros" Dr-tės fondan, 
ir 65c. kankintiniams. Nors tai ir 
ne didelė auka, bet jeigu aukavi- 
mas ant visokių šeimyniškų apei
gų įeis į paprotį, jeigu visur rink
tų aukas ir nors po tiek sudėtų, 
susirinktų ant tautiškų reikalų ga
na didelė pinigų suma.

P. Čiras.

kunigus už tai, kad jie nemokina 
gero, ne mokina kaip atskirti gerą 
nuo blogo, dorą nuo nedoro. Gir
di kunigai ne naikina saliunų įtek
mės,kadangi drauge su saliuninin- 
kais geria ir bijosi saliuuininkus 
užpykdyti, kadangi jie yra didžiau 
siais musų kunigų padėtojais.

Čia susitvėrė lietuviška kareiviš
ka draugystė, nežinia ant keno 
naudos. C 
įeiviai trauks į pagelbą carui kare-1 
je su Japonija? Iki Šiol jie Ame
rikoj randa vien progą pereiti per L 
ulyčias įtraukę kaklus. Kitokios 
iŠ jų naudos n*ekam nėra. Ant 
pereito mitingo padarė rods ko- 
lektą ant Motinėlės naudos, bet 
nieks nežino, kiek surinko.

Klausytojas.

bar Čia darbą gauti. Daugelis lie
tuvių, turėdami pakaktinai laisvo 
laiko, dienas praleidžia prie kazy- 
rų. Argi ne geriau būt tą laiką 
apversti ant skaitymo laikraščių 
ir knygų? Iš to ir patiems būt 
didesnė nauda ir svetimtaučiai la
biau lietuvius paguodotų.

20 d. berželio baisiai ajidegė Ka- 
tarina Karpavičienė. Bepilant 

Gal tie narsus musų ka- lnt degaočių anghų kero5,ną,
•• -. . .. _ '' ka expliodavo, degantis kerosinat

išsiliejo ir baisiai apdegino moteriš- 
j. Nugalinta į ligonbutį, ten 

pasimirė. 23 d. berželio kūną pa
laidojo ant airių katalikų kapinių. 
Paliko ji vyrą Pranciškų Karpavi
čių ir 14 mėnesių sūnelį.

•. J. Miller.

Sutepu Montanoj.

Ledai.
Kansas City, Mo. Russel pa- 

vietyj, 25 d. berželio, puolė nepa
prasto didumo ledai, kurie su visu 
išmušė laukų vaisius ant ploto 
36 mylių ilgio ir 10 mylių pločio.

Sūkurys.
Paterson, N. Y. Priemiestyj 

Heledon netikėtai užkilo smarkus 
sokurys, kuris sugriovė kelias trio- 
bas. Iki šiol žino apie vieną už
muštą ypatą, bet kaip mena, už
muštų yra ir daugiau.

Dowle vėl Amerikoj.
Ntw York. Garsus Chicagos 

pranašas Dowie, vadinantis savę 
ElijoŠium III, sugrįžo atgal į A- 
smeriką iš Australijos ir Europos. 
Kelionėj gero biznio ne padarė. 
Matyt nė Europoj, nė Australijoj 
nėra per daug kvailų. Tokiems 
pranašams geriausia vieta Ameri
koj.

nėšio tų anglių
kastynių Pennsylvanijoj bus užda
rytų. Matyt per apstabdymą dar
bo kastynių savininkai stengiasi 
pakelti kietų anglių prekes.

5 Chicago, III. 40 sukirpėjų 
Boru Co., ant Franklin st. pakėlė 
štraiką, per tai kompanija turėjo 
atstatyti nuo darbo 800 kriaučių.

5 New York. Garment Wor- 
kers Trade Cuncil nutarė, ant iš
kovojimo didesnių algų, surengti 
štraiką visų organizuotų kriaučių, 
kuriame dalyvaus 40000 kriaučių.

I Chicago, III. Devynios čia- 
nykščios mebelių dirbtuvės susi
jungė ir netarė prašalinti nuo darbo 
900 darbininkų.

5 Huntington, Pa. Čianykš- 
čių Erie geležinkelio varstotų 250 
darbininkų ir tarnų vėl likosi pa
šauktų prie darbo.

’ Chicago, III. Motormonai 
viršutinių geležinkelių, pagal nau
ją sutarimą su kompanija, nuo da
bar gaus truputį didesnes algas.

■ ISZ
Lietu viszku dirvų

Iš Blyniouth. Pa.
16 d. berželio atlošė Čia teatrą 

po vadovyste dudoriaus Rakauc- 
ko. Pirma nieks nežinojo, kad 
bus teatras, kol apie tai „Žvaigž
dė0 nepagarsino ir kol plakatų ne- 
iŠlipinėjo. Buvo ir dainos. Dai
navo mažos mergaitės. Net arti 
sėdinti negalėjo suprasti dainų, o

Tautiškas Albumas.
14 d. berželio apturėjau nuo 

Waterburio prakilnesnių lietuvių 
*39.68 į Tėvynės Mylėtojų iždą. 
Pinigus tuos jie skiria ant išleidi* 
mo knygų sutinkančių su mieriais 
T.M. D. ir jie buvo jau pagarsinti 
,,Vienybėj" ir buvo pagarsinta, 
kad tūli lietuviai nusitraukė pa* 
yęikslus ir kas j tą draugystę norė*

Du prot myliai
Pasakojimas Swiętocbowskio.
Izos nieko ne mylėjo, išėmus sa

vo mokintinio Dinamoso. Įsū
nystėj moterys jį patraukė, bet ne 
ant ilgo; nė su vieną jis nepadali
no savo likimo, kad1 ne reiktų ru- 
goti ir apsirikti ant visų.

Pagal nuomonę Šito prntmylio, 
gyvenimas žmogaus panašus į in
dą, pripildytą visokio pavidalo ak
menų, kurie, važiuojant ne lygiu 
keliu, nuolatai trupa, atidalyti 
viens nuo kito — nesiglaudžia ir 
tokiu budu ilgiau užsilaiko.

Todėl tai Izos nesusiartino su 
niekuom labiau, nors prilankus 
buvo visiems be išėmimo. Vienas 
Dinamos buvo išėmimu ir naudo
josi jo meile. Senelis protmylis 
teip aiškino savo silpnybę.

— Negalima suverpti tokio siū
lo, kuris butų visame lygus, nė 
vienoj vietoj nė storesnis, nė lai- 
besnis; negalima iššaukti tokio 
skambėjimo, kurio pajiega nuo 
pradžios iki pabaigai butų vieno
da; negalima sutverti tokios har
monijos,kuri ne linktų kokioje nors 
vietoj. Tasai jaunikaitis, žiedelis 
mano jausmų, liet pelai mano filo- 
zofijos.

Ir tą filozofiją, drauge su moks
lu dirbimo vynO, jis stengėsi įskie
pyti į dvasią jauno Dinamoso.

Izos paėmė jį dar mažą, tikėda
mas,kad apleistas vaikas ne apval- 
dys jo Širdies ir nrtunaikįs lygsva- 
rystos jausmų. Vaikas vienog 
teip atmokėjo guodotinam prot- 
myliui už auginimą, kad be noro 
pagimdė gilų, beveik tėvišką pri
sirišimą. Vaikas pasirodė ne tik 
geru, gražiu, liet gausiai apdova
notu iŠ dvasiškos pusės. Veltu 
vienog Izos per dvidešimtį metų 
gyvenimo drauge stengėsi įkvėpti 
augintiniui savo pažiūras ir rodyjo 
rėdytiesi visada vien protu. Dina
mos visus tuos pertikrinimus tar- 
pino ugnyje savo karštos širdies. 
Kada kiekvienas žodis senelio kvė
pavo ramumu ir šalčiu, kiekvienas 
žodis jaunikaičio degė, liepsnojo. 
Pirmutinis stengėsi viską suprast, 
išaiškint, ištirt, antrasis — mylėjo 
arba niekino ir neužkentė.

Vieną kartą skynė vynvuoges ir 
kaip paprastai, meiliai ginčijosi ir 
suprantama, kiekvienas stengėsi 
darodyti teisingutąą savo pažiūrų.

— Jeigu meilę, — kalbėjo sene- 
nelis — gimdytų dėkingumas, o 
neužkantą, kerštas, tai protas su 
tuom sutiktų. Bet kaip galima 
rodyti dėkingumą arba kerštą tam,

— Pasakyk man, mielas drauge, pageidimas dega, bet ne šviečia, 
kurį iš protmylių tu radai didžiau
siu, dievų išrinktu?^

.— Platoną — su užsidegimu at
sakė jaunikaitis. — Kiekvienas žo
dis didžiojo protmylio yra žvaigž
de puolančia iš dangaus ir apšvie
čiančia klaidžiojančią tamsoj žmo
niją-

— Prasti žmonės vienog ne 
brangina jo,kadangi jis ne daro nė 
jokių stebuklų. Kaip tau rodosi, 
ar stovyla proto dievės Athenes 
galėtų būt priekalu?

— Argi tas yra ga'imul Ji su
trupėtų nuo pirmo kūjo sudavimo.

— Ir man teip rodosi. Dabar 
pasakyk man: ar daug tu savo ke
lionėse gavai drangų?

— Kelis žmonis galiu drąsiai 
tuom vardu pavadinti. Ypač Ni- 
konas iŠ Efezo manę sugraudino 
savo dora ir gerumu.

— Ką gi jis tokio padarė?
— Apie patarnavimus man reik

tų ilgai kalbėti. Pasakysiu tik 
apie vieną. Man apsirgus, jis ap
leido visus savo ligonius ir tol ne
išėjo iš mano gyvenimo, kol manę 
galutinai ne išgydė.

— Kaip? Hs apleido kitus ser
gančius?

— Žinoma. Dabar pasakok 
man: ar per visą tą laiką tavęs ne
patraukė nė viena moteris?

— Turiu prisipažinti — 
donavęs atsakė Dinamos — 
norėjau tą paslėpti nuo 
Teip, aš pamylėjau vieną 
merginą iŠ Mileto. Ji teip
kad stojus jai ant jūrių kranto, jų 
vilnys nuolatai priplaukia prie 
kranto, norėdamos pagriebti van- 
nyj atmuštą jos paveikslą ir per
duoti jį kitoms, labiau atsitolinu
sioms vilnims.

— Aš apie tai visai ne abejoju— 
pertraukė senas protmylis, — bet 
ar tu persitikrinai, ar jį tokia jau 
ir akyse kitų ir ar nėra žmogaus, 
kuris apie ją priešingą išreikštų 
nuomonę?

— Ji man rodosi tokia, kaip aš 
ją aprašiau.

— Bet ar ne pamislijai niekada, 
kad, gal būt, ji tik tau rodosi 
teip gera ir patraukianti, o akyse 
kitų ji gal būt daug niekesnė?

— Ne misliju, bet ant galo, ma
no asabiŠki jausmai manę su visu 
užganėdina ir man nėra reikalo su- 
drutmti ių nuomonėms kitų.

Ar apie tai ne sakė tau Plato.
—• Kaipgi, bet jis....
— Jis didesnis už mudu abudu, 

žinau tą. Vienog meisteris pasiųs 
čebatus teip prie balanos, kaip ir 
prie saulės Šviesos, o rasoj yra tas 
pats vanduo ką ir upėj. Taigi, 
yra tesybės, kurias galiu suprasti 
ir aš, prastas vynvuogių auginto
jos, nors aš ne turiu tokio proto ir 
pažiūrų kaip Plato. Palūkėk tru* 
pūtį, aš pasistengsiu neerzinti ta
vęs daugiau. Atsakyk dar man: 
jeigu tų nuožmiems barbarams, 
nepažįstantiems nė jokių įnagių, 
atvežtom juos, ar jie iŠ syk supra
stų, kam tinka skaptas ir kaltas?

— Ne.
— Ir ar negalėtų atsitikti, kad 

kaltą jie pritvirtintų prie ilgos laz
dos ir vartotu jį kaipo ginklą prieš 
savo priešus?

— O teip, tas yra galimu.
— Tokiu budu įnagis, su kurio 

pagelba mes dirbame stovylas ir 
kitokius dailos daigtus, rankose 
barbarų pastotų įnagiu naikinimui 
žmonių.

— Be abejonės.
— Tai štai, matai, man rodosi, 

kad tas pats atsitinka ir terp žmo
nių; jie myli tuos, kurių vertė 
jiems suprantama, o neužkenčia 
tų, kurių prasmės nesupranta; 
abiejuose atsitikimuose, ypač gi 
paskutiniame, elgiasi neteisingai.

Dinamos pamislijo, apie žodžius 
savo mokintojo Izos gi, žiurėdams 
į jį, traukė toliau:

— Ar tu nesutinki su tuom, kad 
visi žmonės be išėmimo yra, teip 
sakan:, indais, kuriuose visgi yra 
daugiau ar mažiau gero ir kad rei
kia tik surasti esančias ten brange
nybes ir suteikti jas kitiems? To
kiu budu vertais pasirodys tik tie, 
kuriuos daugelis įspės, o ne gerais 
bus tie, kurių dvasia pasiliks neži
noma.

— Gerai, mano, tėve, — sušuko 
Dinamos, apkabinęs senį, — dau
giau jau aš saugosiuos neužkęsti 
ką nors,bet ne reikalaukie nuo ma
nęs tiktai, kad aš ir ne mylėčiau.

— To nė nereikalauju, — atsakė 
susijudinęs senelis, — juk ir aš ne
galiu ne mylėti tavęs.

Paskendo laivas.
Nr* York. Laike smarkios 

vėtros apvirto netoli kranto laivas 
3,Elise andKatie" ir visi jame buvę 
žmones įpuolė į vandenį. Penkios 
ypatos prigėrė, o 8 išgelbėjo ka
reiviai jurininkų batalijono.

Parodos lankytojai.
St. Lolts, Mo. Pereitą sanvai

tę čianykščią visosvietinę parodą 
atlankė 548485 žmonės. Pirmą 
sanvaitę po atidarymui parodą at
lankė 137708 ypatos, antrą — 184- 
399, trečią — 257647, ketvirtą — 
299990, penktą — 376146, šeštą — 
499228, septintą — 475185. Su
lyginant su kaštais parengimo, pa
roda lankytojų turi mažai; Euro
poj, ypač antai Paryžiuj rengia
mos gana tankiai parodos kaštuoja 
mažiau, o lankytojų turi daugiau. 
Mat pats Paryžius daugelį patrau
kia, Ameiikos miestai patraukian
čio svečius ne daug ką turi.

Karazczial.
New York. 26 d. berželio bu

vo čia dideli karščiai. Viena mo
teriškė persišovė, kaip ji pati sa
kė, nuo didelio karščio gavo kvai
tulį ir nežinojo ką daro. Karščio 
užgautų žmonių buvo 11. Vidur
dienyj termometras rodė 90 šilu

mos.
Gaisrai.

Sandusky, Oh. Siautė čiagais-

Mes perimame amerikonų 
būdą

Amerikonai mėgsta girtiesi, jų 
laikraščiai giriasi, buk visas svie
tas dreba, prieš Ameriką. Jeigu 
teisybė būt, ką Amerikos laikraš
čiai rašo, tai ištikro užtektų Ame
rikos politikieriams išsižioti, o 
tuojaus visas svietas jų reikalavi
mus išpildytų,numažintų net muitus 
ant Amerikos tavorų, nors jiji ir 
dar labiau juos pakeltų ant visų 
įgabenamų svetimų. Politikieriai 
stengiasi perstatyti savę už pirmu
tinius musų žemės vyrus, kuriems 
kitų kraštų vyrai privalo vien tar
nauti. Ar tas yra geru, apie tai 
nėra ką kalbėti; amerikonams bent 
tas ne labai kenkia, nors ir naudos 
ne atgabena.

Ir mes stengiamėsi eiti tais pa
čiais keliais, taigi ir mes mokina- 
mės nuo amerikonų, persiimame 
jų budu. Ar tas ir mums gali 
daug gero atgabenti? Mes darbi
ninkų turime mažai, todėl, rodosi, 
mes turėtume darbą čėdyti, apver
sti jį ant tikrai naudingų reikalų. 
Tuom tarpu ne teip darome. Dau
giau rėkiame, giriamės, negu 
dirbame, lyg norėdami paremti 
priežodį: jog karvė, kuri garsiai 
baubia, mažai duoda pieno. To
kiu budu saugyrystė pereina į 
paprotį, ji sunaudoja dalį musų 
pajiegų ir jų mums trūksta ant nu- 
veikimo ko nors svarbesnio. No
ras pasigyrimo teip mus apėmė, 
kad mes stengiamėsi kuo plačiau
siai garsinti apie kiekvieną, kad ir

nančiais prieš Maskolijos valdžią; 
tie tamsiejie ne suprato,už ką buvo 
kankinami kovojanti ir tt. Antras 
kalbėjo kun. Žilinskas, aiškinda- 
dams, kokiu budu uždraudė lietu
viams spaudą, kaip maskoliai bru
ko savo graždanką, kurios lietu
viai ne priėmė. Parodė nupieštą 
ant popieros augimą, tai vėl puoli
mą musų literatūros; gėdino tuos, 
kurie skundė žandarams savo bro
lius už platinimą lietuviškų raštų 
ir ragino neužmiršt tautos reikalų. 
Trečias kalbėjo kun. Pėža. Kal
ba jo buvo ilgoka ir užimantį. 
Terp kitko pasakė: gerai, dabar 
turėsim knygų ir laikraščių, bet 
kas skaitys? Reikės siųsti lietu
višką kvieslį su lietuvišku ragu
čiu: pas dvarponį, bajorą, ūkinin
ką, kumetį ir stubelninką, teipgi 
sulenkėjusį lietuvį, sodint prie lie
tuviško stalo, papuošto lietuviš
kais laikraščiais ir knygoms. Ket
virtas kalbėjo P. Mikalauckas, 
teiposgi apie lietuviškus raštinin
kus ir nukentėjusias ypatas. Penk
tas kalbėjo kun. Jakštis. Jis terp 
kitko pasakė: kad Bačkaucko 
,,Saulė” mus neapšvies, Chicagos 
,,Lietuva" ne padarys lietuviais, o 
Plymoutho „Vienybė" ne suvie
nys. Priminė kviečius ir kūka
lius.

Tarpuose kalbų mergaitės: L. 
Tačelauckutė ir M. Rimkutė de- 
kliamavo eikš, terp jų ir Kalinio 
dainą Vaičaičio. Grajijo jauna 
Brocktono lietuviška kapelija, ty
čia pribuvusi ant apvaikščiojimo. 
Geriausiai kalbėjo kun. Žilinskas 
ir kun. Peža, kurį publika, delnų 
plojimais, prašė antru kartu kalbė
ti. Visiems kalbėtojams ir deklia' 
matoriams publika užmokėjo del
nų plojimais. Pasibaigus kalboms, 
kun. Žilinskas ir viršininkas padė- 
kavojo susirinkusiems. Prasydė- 
jo šokiai, kurie traukėsi iki 11 vai. 
nakties.
prakalbų buvo: vyrui 15c., mote
rims po 10c.
kaštus, liko pelno *42.10, ir muzi
kantai Vytauto orkestros paauka
vo *5.00 ant kankintinių; tokiu 
budu pasidarė *92.10, kurius ko
mitetas paskirstys ant tautiškų 
reikalų.

Prakalbos daug išaiškino musų 
broliams ir seserims, nes daugu
mas, nors pirma girdėdavo, bet 
visgi ne viską suprato ir žinojo, 
dabar, be abejonės, žinos kad tūli 
vyrai, ant pakėlimo musų tautos 
protiškai, aukavo savo turtus, spė
kas ir net gyvastį. Visa dėka pri
guli kun. J. Žilinskui, pagal kurio 
užmanymą ir rūpestį tas apvaikš- 
čiojimas įvyko. Butų malonu iš
girst ir kitose lietuviškose kolo
nijose panašius apvaikščiojimus, 
nes pasikeltų musų tautiškas su-

kaip tai paprastai daro,ne garsino. 
Paskui dainavo bažnytinis choras. 
Užpakalyj susirinkę pradėjo hare
mą kelti, todėl ne daug ką galimą 
buvo suprasti.

Teatras nenusisekė. Aktoriai 
rolių nemokėjo nuduoti; kalbose 
maišė daug angliškų žodžių (Kas 
buvo lošta? Gal rolėj yra angliš
ki žodžiai ant parodymo, kaip A- 
merikoj betuviai darko savo pri
gimtą kalbą. Jeigu teip butų, 
tai tame nieko blogo nėra. Rd.)i

Labiausiai susirinkusiems pati
ko dekliamacija mažos mergaitės 
iš Pittstono, Klimiutės (ką deklia- 
mavo? Rd.). Pradėjus deklia- 
muoti, visi susirinkę nutilo, o pa
baigus delnų plojimai nesiliovė per 
ilgą laiką; susirinkę už tai mergai
tę apdovanojo kvietkų pundu. 
Paskui ji padainavo dainelę ir dar 
kartą dekliamavo. Ir tąsyk ant 
salės buvo tyku. Prasidėjus vie
nog antram aktui teatro, susirinkę 
pradėjo garsiai šnekučiuoti ir ne 
davė klausyti aktorių žodžių. Po 
teatrui buvo balius^ ant kurio su
sirinkę gražiai apsiėjo, kadangi 
mat ne buvo svaiginančių gėrymų.

Sausis.

Prova S. L- A. su 8- L. R. 
K. A.

Prova turėjo būti 31 d. gegužio, 
bet dėl jos ilgumo tapo atidėta ant 
2 d. berželio, kurioje vėl provos 
nebuvo dėl staigaus susirgimo p. 
A. Tepliušio, kuris prisiuntė dak
taro paliudijimą su prisiega, jog 
negalįs pribūti į sūdą dėlei silpnu
mo sveikatos. Tokiu budu prova 
tapo nukelta iki po vakacijų — 
ant ateinančio rudens.

Ant provos suvažiavo abiejų Su- 
sivienyjimų provos Komitetai ir 
liudininkai į Wilkesbarre, Pa. Pa
gal užmanymą S. L. A. Komisi
jos, jau pernai, abiejų pusių repre
zentantai užmanė, kad susitaikyti 
geruoju, ir nemėtyti pinigų advo
katams. Abiejų Susiv. provos 
Komitetai suėjo ant tarybų, bet be 
pasekmės, nes S. L. R. K. A. Ko
mitetas nieko nenorėjo grąžinti.

Ant antro susiėjimo po pietų, 
kun. Kudirka pasiūlė *1.200, arba 
čarterį su pečėčiu. S. L. A. Ko
misija atsakė, kad apie čarterį ir 
pečėtį nėra kalbos, nes tas yra S. 
L. A. savasČia, ir reikalavo prigu
linčios dalies turto, pagal skaitlių 
persiskyrusių sąnarių, besitaikant 
geruoju. Tarybos pasibaigė nie
ku, nes S. L. R. K. A. Komitetas 
pasakė negrąžinsęs jokio turto.

Pernai, spalių mėnesyje, kada 
abiejų Susiv. provos Komitetai 
buvo suėję ant tarybų (žiūrėk 42 
num. „Vienybės”, 1903), S. L. R. 
K. A. Komitetas absoliutiškai nie. 
ko negrąžino S. L. A., dabar pa

-y   ,i ■■■■—iiIB.p- -Rfc iniSii^.Oiil 
jo patekt, paaukavo T. M. D. po I
1 dol. Užmanymas tas geras, nes 
grupos paveikslai bus užlaikomi 
godonėj per ilgus metus ir patiems 
po kelių dešimčių metų malonu 
bus pažiūrėti, ir nuimtųjų vardus 
sekretorius pagarsįs (ne gerai, jei
gu musų žmonis tik su pagelba 
rekliamos galima patraukti prie 
aukų ant tautiškų reikalų. Ant 
aukų su pagelba rekliamos ir gar
sinimo vardų ištrauktų ne galima 
musų ateities remti. Juk išsekus 
rekliamai ir aukos gali sumažėti. 
Rd.)

Man rodosi, kad apart tokios! 
grupos, butų gerai išleisti atsa-1 
kantį albumą musų tautiškų vei
kėjų (tikri tautiški veikėjai, kurie į 
nesirūpina apie parekliamavimą 
savęs, gyvi būdami, gal visai ne- 
geisti, kad jų paveikslai į albumą 
patilptų. Toki gal juk atsirasti ir 
be abejonės atsiras. Nevisiems 
juk rupi, kad jų išveizdis išsipla
tintų terp žmonių, daugumui la
biau rupi, kad žmonės naudotųsi 
iš jų darbų ant tautos labo nuveik
tų, nės su vienais paveikslais dar 
mes savo tautos nepakelsime.Rd.) 
Tame albume patilptų visi ką nors 
veikę ant tautiškos dirvos. Man 
rodos, kad lietuviams butų labai 
malonu matyt veidą musų tautiš
kų veikėjų. Tą galima atsiekti 
tik išleidžiant tautišką Albumą 
veikėjų mažų ir dTidelių, šriubų ir 
Sriubelių, kaip išsitarė prezidntąs 
T. M. D. Surėdymu to turėtų 
užsiimti T. M. D.

Kaštus galima būt surinkti šito
kiu budu: kas norės į Albumą pa
tilpti ir kas to vertas,turėtų, atsių
sdamas fotografiiją, siųsti ir 2 dol. 
ant uždengimo išleidimo kaštų 
(mums rodosi, kad tikri Sriubai, 
šiek tiek užsipelnę, ne panorės įsi
pirkti, kad paveikslas patilptų. 
Tokiu budu liktų tik labai maži 
sriubeliai, mylėtojai rekliamos ir 
per tai Albumas visai nebūtų tau
tišku, nes truktų svarbesnių veikė
jų. Rd.) Kad kiekvienas, davęs
2 dol., gautų vieną egzempliorių 
albumo dykai. Albume turėtų 
tilpt paveikslai musų svarbiausių 
senų laikų ir dabartinių veikėjų 
kaip antai: Gedimino, Keistučio, 
Vytauto, Daukanto, Dr. Šliupo ir 
kitų; teipogi kun. Saurusaičio, 
Kravčuno, Miluko ir tt.; Paukščio 
Pajaujo ir kitų. Niekuom neuž
sipelniusių paveikslai negalėtų pa
tilpti.

Surinktų pinigų ne tik užtektų 
ant išleidimo, bet dar atliktų ant 
kitokių tautiškų reikalų.

Man rodosi, tasai užmanymas 
ne butų be naudos; meldžiu todėl 
ir kitų laikraščių jį atkartoti ir iš
reikšti savo nuomonę apie jį.

J. Naujokas.

nė ant bausmės? Ar graži ar 
Inauri moteris, ar teisingas, ar par
siduodantis sudžia, tikras, ar veid
mainingas draugas —- tas ne paei
na nė nuo blogo, nė nuo gero nu
sprendimo. Tokiais juos padarė 
gamta. Kodėl visi mėgsta vyn- 
vuogės todėl, kad jos saldžios ir 
maitingos, o peikia vilkvuoges už 
tai, kad jos vodingos ir nuodingos?

— Myli ir kžltina, — atsakė Di
namos, — kadangi pirmutiniai 
sergsti ir renka, o antriejie — nu
meta ir sunaikina. Tu Šitame at
sitikime ne tveri išėmimo ir darai 
tą, ką daro visi. >

— Kadangi aš dar truputį kvai
las. Galva mano panėši į sukultą 
puodą, kuriame galima Šį tą išvir
ti, bet iš kurio jau pradeda tekė
ti. Ant galo, ar žinai, mano vai
ke, aš persitikrinau, kad vienais 
įkalbinėjimais neį išmokysiu tavęs 
to, ko norėčiau išmokyti. Matyt 
aš neturiu tiek proto, kad jo už
tektų mudviem abiem, o tas ratas, 
kuriame sukamėsi, yra per siau
ras, todėl eikie į svietą ir kada jį 
gerai apžiūrėsi, sugrįžkie pas ma
nę. Gal būt tąsyk tu manę su vi
su suprasi ir musų dvasios sueis į 
harmoniją, į sutikimą.

— AŠ tau pastojau sunkenybe, 
ir tu stengiesi nuo manęs pasiliuo- 
suoti, pasakykie atvirai?

— Ne jieškokie mano žodžiuose 
to, ko juose nėra, atsakė protmy
lis. — Aš seniai iŠmetinėju sau, 
kad laikau tavę Čia teip ilgai ir 
stengiuosi, teip kaip iš birbynės, 
ištraukti melodiją, kurios negaliu 
sutverti. Aš pažiūrėsiu, kaip ant 
tavęs atsilieps svietas.

Dinamos iškeliavo. Jis apėjo 
visą Grekiją ir jos azijatiškas nau
sėdijas, prisižiūrėjo visokiems 
žmonėms, susiartino su protmy- 
liais; ant galo, patrauktas prisiri
šimo prie savo rnylimojo mokinto
jo,su naujais patyrimais ir žinioms, 
sugrįžo į gimtinės namus.

II.
Senelis patiko savo augintinį 

su dideliu džiaugsmu. Per kelias 
sanvaites Dinamos pasakojo jam 
apie savo keliones ir pergyventus 
datyrimus. Kada viskas, kas bu
vo verta minėjimo, likosi išsimtu, 
Izos paklausė Dinamosą.

— Na, dabar kaip? Ar,teip kaip 
pirma, tu vis myli ir nekenti žmo
nių?

— O, teip — atsakė tasai, — da
bar dar labiau negu pirma. Laike 
kelionių aš pažinau daugybę žmo
nių, iŠ kurių v|eni buvo verti gar
bės, godonės ir meilės, kiti gi, 
priešingai, užsipelnė ant neužkan- 
tos ir paniekinimo.

Senas Izos liūdnai nulenkė gal
vą.

Patylėjęs valandėlę, jis paklau
sė.

— Visai teisingai. Bet — jeigu 
kas nors laikytų ją už negražią ir 
piktą, tai ar tu tokį žmogų laiky
tum už neteisingą?

— Žinoma.
— Tokiu budu išpuola, kad jei

gu kas nežiūri tavo akimis, ne
klauso tavo ausimis, neturi tavo 
pajautimų, tas negeras žmogus? 
Ar ne teip?

— Ach tėve, tu griebiesi sofistų 
supainiojimo budo.

— Ne, mano mielas, aš jieŠkau 
tik kelio, kuriuom galėtume eiti 
drauge.

— Tu turi sutikti su ta nuo- 
muone, kad yra moterys visų pri- 
pažįtos už gražias ir geras. Prie 
tokių priguli ir Lota.

— Tikiu, bet jeigu tu duotum 
Lotą kūdikiui netekusiam motiniš
kos krūties, ar jis teipgi gėrėtųsi

— Bet ji mergina?
— Todėl vaikas vietoj jos, 

stų turėti paprastą žindytoją.
— Kas apie tai ginčytųsi!
— Toliau tu man rašiai iš kelio

nės, kad tavę baisiai supykino 
spartiečių vadas, užmezgęs slap
tus susineŠimus su persais.

— Niekšas! Pasimirus šitam 
parsidavėliui, varnos, paragavu
sios jo mėsos, iŠtikro tuojaus iš
gaiš.

— O ar tau nesirado, kad jis ga
lėtų būt geru ožkų piemeniu?

— Niekšas visada pasiliks niek
šu.

— Tokiu budu ne pasėmęs į rė
tį vandens, kurs negali jį užlaiky
ti, tu sudaužytum rėtį, nepaisy
damas ant jo naudingumo prie si
jojimo miltų? ' -

— Tai visai kits dalykas. Yra 
žmonės, kurie prie visokių aplin
kybių pasilieka niekšais.

— Ir aš matau skirtumą. įna
gius parengia žmogus ir paskiria 
jiems užduotę; todėl jie kam nors 
tinka; žmonis sutveria gamta 
ir ne paaiškina kam jie tinka ir to
dėl tik tūli, patekę ant gero kelio, 
rodosi mums gerais, protingais ir 
dorais. Jeigu žmonės galėtų žino
ti savo paskyrimą.. ..

— Tąsyk ateinančius nusidėjė
lius užsmaugtų vygėj.

— Žmonija atsargesnė už tavą, 
kadangi ji ne išnaikino nė tų aug
menų, kurių vaisiai ne vieną nu- 
nuodino ir tik vėliau susekė, kad 
tie pats vaisiai kartais būva vais
tu ir nuo pavojingų ligų.

Suerzintas Dinamos nutilo. Po 
valandėlės, suvaldęs savę, pratarė:

— Brangus tėve, pasakyk 
prie kokios teisybės vedi tu 
teip supainiotu keliu?

— Nė pats, nė su manim
ne pasieksi, kol tavo mislis api
ma piktumas. Žinok, drauge, jog

Kildins vandenyj ir ore-
Radius, surastas lenkės, mote

ries Paryžiaus universiteto profe
soriaus Curie, dėl jo žingeidžių 
ypatybių,randa vis platesnį pritai
kymą ypač prie gydymo ligonių, 
kadangi kitos jo ypatybės dar ne pa
kaktinai ištirtos, tirinėtojai suse 
vis naujas unaujlffRB?yl>es. DėC 
to plataus pritaikymo ir sunkumo 
jį ištraukti, radius neišpasakytai 
brangus, brangesnis už auksą ir 
deimantus: svaras radiaus dabar 
kaštuoja 16 milijonų doliarių. Ne
seniai koksai amerikonas gyrėsi 
per laikraščius, buk išrado pigesnį 
būdą ištraukimo radiaus teip, kad 
svaras jo kaštuotų tik pusę mili
jono doliarių. Kadangi ameriko
nai žinomi iŠ to, kad mėgsta 
girtiesi, tai ant pasigyrimo keno 
nors laikraščiuose ne labai kas 
paiso, kol nepamatys, kad pasigy
rimas nėra tuščiu skambinimu be 
vertės.

Gamta, matyt, geriau už žmonis 
moka ištraukti radių, arba jo ypa
tybes suteikti visokiems kitiems 
daigtams. Radiaus ypatybes turi 
Urano ir Thono rudos, jose radių 
pirmiausiai patėmijo, bet radiaus 
ypatybes jis j^erduoda ir kitokiems 
kūnams,' kurie per tūlą laiką tas 
ypatybes palaiko.Radiaus ypatybes 
vietomis- turi vandens šaltiniai,ypač 
gi termaliniai Šaltiniai, vietoms tas 
ypatybes įgauna oras; tas ypatybes 
turi ir sniegas tolimuose šiauriuo
se, bet tų ypatybių ne palai
ko ant visados, jas nužudo teip 
kaip geležis nužudo suteiktas jai 
magneto ypatybes. Apie paskir
stymą radiaus gamtoj ant musų 
žemės paviršiaus darė eiles tirinė- 
jimų Elster ir Geiter Wolfenbuet- 
tele, Harzo kalnuose, ant Baltiko 
ir Šiaurinių jūrių pakrančių ir ant 
salos Spitzbergeno.ant Ledinių jū
rių. Profesorius Simpson pana
šius tirinėjimus darė šiaurinėj 
Norvegijoj, kraštuose, kur per ke
turis mėnesius saulė nenusileidžia. 
Elektriški matavimo instrumentai 
stovėjo ant įšalusios žemės terp 
ledo ir sniego ir lygiai sniegas, 
kaip ir ledas turėjo radiaus ypaty
bes ir tai penkis kartus didesnio 
laipsnio negu tai rado Harzo kal
nuose arba ant Baltiko pakrančių 
ir beveik kiekvieną dieną pasirodė 
svyravimai, kurie nežinia nuo ko 
gali paeiti. Nė Šiluma, nė oro 
spaudimas, nė pasirodymas šiaurės 
šviesos ne turėjo įtekmes ant ra- 
diaktyviŠkumo visokių daigtų ir 
to pajiegos; tas pae>na vien nuo 
didesnio ar mažesnio apsipiauki- 
mo dangaus. Tiek bent iki šiol ti
rinėtojai susekė.

tu jos

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 
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daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk *2.00 su savo aisskiu adresu 
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OL8ZEWSKIS,
Station 60. Chicago, 111.
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934 33rd St.



Trumpa senobės Istorija.
Ine n>a*koltNzko« kalbu* verte D.

Ryme, ant kiekvienos kryžkelės stovėjo 
aukurai dievų-apginėjų apygardės, Laru: lai
kas nuo laiko apie juos žmonės susirinkdavo 
ant švenčių, papuošdavo vietų ir aukurų žo
lynais ir žolėmis, šokius šokdavo. Augustus 
liepė, kad besimeldžiant, melstųsi, kartu su 
larais ir i m pe r a tori aus ,,genijų”, t. y. jo 
dvasiai-globėjai.

> Nuspręsta buvo melstis šitam Augusto 
genijui kartu su dieve Roma (t. y. Rymo 
miesto dieve) visose provincijose. Kožna ša
lis, kiekviena pergalėta tauta galėjo priimt 
Augustų ir Romų savo dievų skaitliui! ir gar
bint juos savo kalboj pagal savo ypatingų 
bud^.

Šitoksai garbinimas reikėjo teip suprast, 
jog visi išreikšdavo Rymui ir jo valdytojui 
nuolankumų: nuo Romos ir Augusto visi tu
rėjo laukt visokio gero. Kiekvienas šalyj iš
rinkdavo keletu kunigų iš kuojurtiilgiausių 
ir garsiausių giminių atlikt iškilmingoms 
apeigoms ir pritaisyt žaislams garbei šitų 
dievų; ant tokios šventės susieidavo išrink- 
tiejie iš visokių vietų svarbiausiai! provinci
jos miestan; jie sudėdavo pasveikinimų im
peratoriui, galėjo irgi išreikšt jam savo gei
smus arba paduot jam skundus ant šalies gu
bernatoriaus. Labai greit provincijose im- 
peratorio genijų sumaišė su pačiu imperato
rium: tai atsitiko dar greičiau perlai, kad 
genijaus stovy lai duodavo j>aties valdytojo 
būdų. Patį imperatorių pradėjo garbint, it 
dievų.

duoklę. Šalies miestas buvo atkartojimu 
Rymo: Čion buvo ir senatas iš augštesnių 
žmonių, valdančių dvarus aplink miestų; kas 
met išrinkdavo du miesto galvas, panašius i 
rymiečių konsulus. Dideliam mieste buvo 
l>astatyti: cirkas, amfitėatras. dideli namai 
mokyklai, kalboms žmonėms, buvo pritaisy
tas vandensekis teip mikliai, kaip vien ry
miečiai mokėję buvo tokius daigtus padaryt.

Rymiečių vandeiisekio liekanos terp namų dabartinio miesto.

Larai ant ulyii**: malas išsikišimas priešakyj — aukuras.
1 o dar arčiau ■— fontanas.

Rymiška imperija. Po rymiečių vai 
džia buvo dabar viešpatystė didumo beveik 
pusės Europos su 60 milijonų gyventojų.

Ji susidėjo iš dabartinių: Ispanijos ir 
Portugalijos, Franeuzijos ir Belgijos (abi 
kartu vadinosi Gallija), Anglijos (tuomet va
dinosi Britanija, o užgriebta rymiečių buvo, 
80 metų sukakus po Augusto myrio), Itali
jos, Šveicarijos, pietinės pusės Austro-Ven
grijos, visi Balkanų pussalio, didesnės pusės 
dabartinės Azijinės Turkijos (apart žemių 
anapus Eufrato). Egipto ir visų šiaurinės 
Afrikos pakraščių, baigiant Morokko.

Šita viešpatystė vadinosi Rj/miiika impe
rija, t. y. žemės po kariška valdžia Rymo. 
Bet terp visų šitų žemių tiek tik ir buvo vie
nodumo, kę buvo bendra kariška valdžia ir 
vaicTymlOTlJnnrC1 Jom* gyveno mažiausia 12 
didelių tautų: apart italų, kurie pasidarė 
sumišus rymiečiams su pirmykščiais talkinį- 
kais, imperijoj gyveno: grėkai, illirai (terp 
Adrijos juros ir Dunajaus), afrikiečiai (bu
vę kartaginiečiai), žydai, gailai, iš|>anai ir 
kiti. Daugumas užlaikė pirmykščius: savo 
Kalbų, tikėjimų, papročius. Tiktai mažiau 
apšviesti ispanai irgallii vakaruose gan greit 
prisisavindavo rymiečių kalbų ir tapdavo ro
maniškomis tautomis (nuo Roma, romani). 
Rymiška imperija susidarė iš daugumo žino
mų tuomeUšalių: Į žiemius nuo jos ūžė tam
sios barbarų girios, į vakarus — didjuris, už 
kurio nežinota, kas yra. į pietus — begali
niai Sacharos smiltynai.

Dabar rymiečiams rodėsi, buk jie atsira
dę užkariaut pasaulei ir visiems duot įstaty
mus ir tvarkų. Pas Horacijų pasakyta, jog 
rymiečių ginklas pasiekė tolimiausius pasau
lės rnbežius, kur vienam gale išsimuša vidu
dienio ugnis iš urvo, o kitam — stūkso amži
ui migla ir lietus.” Antrymiečių pinįgų bu
vo rašoma: ,,amžinasis Rymas”. Rymiečiai 
didžiuodavosi tuom, jog, pergalėję visus, jie 
išnaikino karę, davė visiems tvirtų santalkų. 
..rymiečių santaikų."

Ant Terpžeminės juros ramiai sav viso- 
sna pusėsna plaukė daugybė pirklių laivų. 
Gretimosios šalys apsimainydavo savo pada
rais: Ispanija davė savo nauges, Azija — vil
nas. Afrika ir Egiptas —duonų. Iš grėkiš- 
kų pramoningų miestų vežė Ryman indus, 
dailius padarus, pasipuošimo daigtus. Pa
čiam Ryme dirbtuvėse padarydavo nedaug 
daigtų: daug daugiau pirkdavo iš kitur. Ry-

Dievė Romi iškilminguose rūbuose.

miečiai daug prisiplėšė turtų per savo kares; 
sostapilin plaukė duoklė ir pagalviai įveiktų 
tautų; iš visų šitų begalinių pinigų, susibru
kusių Ryman, rymiečiai dabar ir mokėjo už 
atvežtus daigus. Kasmet daugiau šimto lai
vų plaukė Raudonąja jura Indijon, saldumy
nų ir drumblio kaulų parsivežti Ryman; 
grėkiški jurinįkai patėmijo vėjus-mussonus 
Indijos didjurio ir pritaikydavo savo kelio
nes pagal tuos vėjus, ten ir atgaliom Ry
tuose svarbiausiu pirklystės miestu pasiliko 
Aleksandrija. Vakaruose pasikėlė atnau
jintas prie Julijaus Caesario Kartaginas. 
Gallijoj rymiečiai žymiai padidino miestų Lio
nu (lotyniškai Lugudum).

Viduryj kiekvienos užgriebtos šalies ry
miečiai pastatydavo miestų; šitas miestas bu
vo turgaviete aplinkiniams gyventojams, vie
ta, kur buvo sūdąs, arba kur pristatydavo

Pora žodžių apie Innkynią 
lietuvių Vakarų Europos 

unlveraitetų.
N. 15 ,,Lietuvos” radau p. P. 

Mikolainio straipsnį:,,Ar verta lie
tuviams studentams lankyti užru- 
licžinius universitetus." Tas 
straipsnis tapo parašytas bent ii 
dalies dėl mano straipsnio, patai*

Ant statymų ir žaislų duodavo iš savo 
turtų didžturčiai, norį būt išrinktais į mie
sto galvas; jie atkartodavo tai, kų Ryme so- 
stapilio žmonėms darė princepe. Prieš išrin
kimų turtingi žmonės, geidžių garins, vienas 
įk> kito prižadus duodavo; terp miestiečių 
kėlėsi dideli ginčai, susitverdavo kuo^ios iš
rinkt tam ar kitam vyrui, išsikabindavo ajs 
garsinimai su jų vardais ir visokiais priža
dais.

Turtingas žmogus neretai [išlikdavo di
delius pinigus pritaisyt viešam miesto kny
gynui. Grėkiškos ir lotyniškos knygos pa
kliūdavo tolimuosna imperijos uikampiuo- 
sna. Nekuriu knygų daug reikalavo. Iš- 
leistojas tokių knygų prisirinkdavo daug iš 
mokytų vergų-perrašytojų; jie sėdėjo dide
liuose kambariuose ir greit rašė, vienam iš 
vergų balsiai skaitant rankraštį, lokiu bil
du raštas išsyk keliose dešimtyse exempliorių 
[►asirodydavo. Raštų surašytų įliedavo į 
makštį iš baltos plonos šikšnos (pergamen
to) ir ant )os užrašydavo knygos vardų.

Žydai. Paveiktos tautos priprato, kati 
Rymas viešpatauja ant viso svieto. Sukili
mų beveik nebuvo. Viena tiktai tauta skir
tumų darė, žydai. Jie jau seniai prastojo 
patvaldystę. Daug žydų gyveno svetiino-e 
šalyse: ant Eufrato, Egipte, Mažojoj Azijoj, 
pačiam Ryme. Terp šitų ,,lš»klaistymo žy
dų" buvo daug rašėjų ir apsakinėtojų, kurie 
platino Senojo Įstatymo mokslų terp grėkų 
ir kitų tautų; gyvenant terp svetimtaučių, 
jie švelniau priprato su jais aį»seit. Kurkas 
labiau šalinosi nuo kitų ir labiau prisilaikė 
senobės žydai, tėvynėj likę. Nuo to meto, 
kaip jie turėjo pasiduot Pompėjui, kurs, vi 
siems žydams ant pasibaisėjimo, įėjo Šventų 
Švenčiausiojon Jrruzolimos bažnyčion. praei 
dėjo jų neapykanta prieš rymiečius.

Iš pradžių, rymiečiai paliko vietinius 
kunigaikščius Palestinai valdyt; tokiu buvo 
Hėrodas, labai rymiečiams prilaukus, kuriam 
norėjosi jiaverst Jeruzolimų į tikrų vakarų 
miestų su žaislais, teatru, grėkiškais namais. 
Apie laikus Kristaus gymio rymiečiai pralie
jo siuntinėt Palestinon gubernatorius; tokiu 
buvo ir žinomas iš Evangelijos Pontius Pi- 
latus. Rymiškų atpirkėjų plėšimai pradėjo 
labai naikint šalį. Daug žmonių pateko sko- 
losna; pagal tų laikų žmonių nuomonę, ne
laimingiausias žmogus — tai skolinįkas. ka 
linin tupdomas. Neapkentė ir tų tautiečių, 
kurie ėjo tamystėn rymiečių ir apsiimdavo 
surinkt pagalvius. Šita žmonių nelaimė su
sipynė su užgavimu jų tikėjimo. Rymiečiai 
visaip jį užgaudavo.

Rymiškas gubernatorius nusprendė su- 
rašyt visus šalies žmones, uždėt ' pagalves 
ant kiekvieno; žydų knyginį kai apskelbė, 
jog suskaitymas žmonių priešinasi Maižie- 
šiauš įstatymui ir užtrauks didžių Dievo bau
dų, marų. Rymiečiai norėjo rinkt mokesčius 
nuo žemės, bet pagal žydų nuomonę, tokius 
mokesčius galima mokėt tiktai bažnyčiai. 
Pas kiekvienų tiltų ir kryžiakelę, kur sėdėjo 
rymiškas rinkikas pinigų, kilo ginčai, o laiks 
nuo laiko Palestinoj atsitikdavo kruvini su
kilimai. Rymiečiai pastatė Jeruzolimoj sa 
vo kareivius ir kartu norėjo užkabint ant baž
nyčios vartų savo herbų — erelio paveikslų: 
bet akyse žydų, tai buvo išniekinimas švento 
miesto ir šventos vietos.

Pilatus priimdamas valdžių, užmanė pri
verstinai laikyt Jeruzolimoj kariškus rymie
čių ženklus su sidabriniais imperatoriaus pa
veikslais. Naktij Jis liepė pastatyt juos ties 
bažnyčia. Ant rytojaus pakilo baisus suju
dimas. Daugybė žmonių atbėgo iš sodžių. 
Rabinai pradėjo apsvarstinėt, kų daryt. Pa
galios žmonės nuėjo pas gubernatorių pajų- 
rinian miestan už kelių dešimčių viorstų. 
Per penkias dienas jie stovėjo prieš Pilato 
ramus ir garsiai reikalavo prašalint rymie
čių herbų nuo bažnyčios. Pilatus liepė žy
dams eit cirkan, neva norėdams pasikalbėt 
su jais; čion jis liepė kareiviams apstot žmo
nes ir ištraukt kardus. Tuomet žydai puolė 
ant žemės ir atsisagė kaklus, kaip nukertant 
galvų: jie tvirtino, kad geriau esu jiems 
mirt, negu daleist peržengt įstatymų. Susi- 
[>ainioję8. Pilatus turėjo nusileist. Rymie
čiai stebėjosi tam atkaklumui, su kokiu žy
dai priešinosi visam kam, kas tik svetimo bu
vo: jie tvirtino, kad šita tauta neapkenčian
ti visos žmonių veislės.

Kuo sunkyn ėjo padėjimas žydų, tuo la
byn sklydo tikėjimas, buk ateisęs stebuklin
gas išganymas. Pranašai skelbė apie Messi- 
jų. kaipo galingų carų, panašų į Davidų, ir 
tikėjo, buk Jis duosęs, žydams pergalėt visų 
pasaulę.

pinto Š. m. ,,Lietuvos” N 8 „Apie 
šelpimą mokslan einančios jaunuo
menes," *r už tai manau, kad ir aš 
turiu tame klausyme atsiliepti; 
antra, turiu da ir dėl to atsiliepti, 
kad lankau Vakarų Europos .uni
versitetą ir esu pabėgąs iš Didžio
sios Lietuvos, bet anaiptol nema
nau paklausyti p. Mikolainio ro
dos ir keliauti į Ameriką; trečia, ir 
aš draugauju su svetimtautėmis, 
kas teip nepatinka p. M., norint... 
nemanau jų vesti.

Kad Vakarų Europos universite
tai daugelyj dalykų kur-kas augŠ- 
čiau stovi už Amerikos universite
tus, jau užtektinai paaiškino „Lie
tuvos" redakcija savo straipsnyje, 
patalpintam# N 17 „Lietuvos:" — 
„Ar reikia, kad ant mokslo, lietu-
viai keliautų į Am-nką?”

Bet, man rodos, ne tame yra 
pono Mikolainio straipsnio bran
duolys: jis rūpinasi pritraukti ei
nančius Vakarų Europoje mokslus 
lietuvius ne puikumu Amerikos 
universitetų ir ne kokiais lietuvių 
reikalais, o pirmiausiai tuo, kad, 
pabaigą Amerikoj mokslus, lietu
viai galėtų ten „gerą skatiką užsi
pelnyti;" darbas lietuvių dirvoje, 
universitetų puikumas — tai pas jį 
pridurta tik kaipo priedas, kad 
gražiau išrūdytų tas jo pakvieti
mas, — bent ant manąs tokį įspū
dį padarė tas p. M. straipsnelis.

Bet iš tokių moksleivių, kurie 
pirmių-pirmiausiai mano, kaip sau 
kuo didžiausią uždarbį turėt, maža 
yra viltis. Tai žino kiekvienas 
dirbantis lietuvis, tą turi žinot 
ir p. M., kuris teip daug trynėsi 
terp tų lietuvių; ir jei jam tikrai 
tupi pirmiausiai darbas tų pabai
gusiųjų mokslus lietuvių dirvoje, 
kova su musų priešais, tai jis ne
gali tokiu budu kviesti tą jaunuo
menę Amerikon pyragų jieikoti. 
Tas pyragų iirškojimas jau ir teip 
yra terp lietuvių jaunuomenės di- 
dvi išsiplatinę ir mes tarime kovoti 
su tuo, turime kiekvienam žings
nyje spirti, kad ne pyragai turi 
mums būti pirmutinėj vietoj, ir tu
rime rūpintis, kad musų jaunuo
menė lankytų tuos universitetus, 
kur kuo mažiausiai yra tos pyra
gų dvasios. O toki universitetai, 
kaip jau ir „Lietuvos" redakcija 
parodė, yra ne Amerikoje, o Euro
poje.

Tik dirstelėkim į Maskolijos 
viešpatystės universitetus, o pa
matysim, koks ten judėjimas, ko
kiais šviesiais, prakilniais idealais 
užsidegusiais JHaugelio jaunikaičių 
širdįs; pamatysim ten nuolatiną 
kovą su maskolių valdžia, demon
stracijas, areštavimus; Šimtais iš
varomi studentai iš universitetų, 
dešimtimis ir net šimtais gabena
mi į Sibirą.... Ne, ne pyragų 
troškimas stumia juos ant to kelio! 
Ir kas tenai neina tuo keliu, iŠ tų 
jau neber vilties: iš tų bus val
džios pataikūnai, pyragų jieŠkoto- 
jai, karieristai.

- Bet p. M. man pasakys, kad jis 
kalbėjo apie „užrubežinius," Va
karų Europos universitetus, o ne 
apie Maskolijos viešpatystės uni
versitetus. Bet panaši dvasia 
viešpatauja ir terp Vakarų Euro
pos universitetų studentų, tiesa, 
ne terp visų studentų, o ypatin
gai terp atkeliavusiųjų iš Maskoli
jos viešpatystės. Iš daugelio pu- 
sių Vakarų Europos universitetai 
da geriau veikia, negu Mas
kolijos. Pirmiausiai, kas nori 
tikrai pasišvąsti mokslui, tas, be 
abejonės, ras Vakarų Europoje 
kur-kas puikesnes lekcijas ir kar
kas geriau viską įtaisyta, negu 
Maskolijos viešpatystėj. Juk už 
tai ir keliauja, kaip iš Amerikos, 
teip ir iš Maskolijos viešpatystės, 
daugelis pabaigusiųjų ten mokslus 
į Vakarų Europos universitetus da 
daugiau prasilavinti savo mokslo 
šakoj. O šiądien, kuomet jau pra
sidėjo visoj Maskolijos viešpaty
stėj toks didelis judėjimas prieš ca
rą ir ponų piniguočių valdžią ir 
kas kartą vis auga ir auga, — kur 
geriausiai galima pasipažinti su to 
judėjimo pamatais? Be abejonės, 
ne paverstuose į policijos urvus 
Maskolijos viešpatystės universite
tuose, o Vakarų Europx)je, kur da
bar yra susitelkusios geriausios 
teoretiškos to judėjimo spėkos, 
kur prieinamos visokios knygos, 
laikraščiai, visoki susirinkimai, re
feratai. Pagaliaus, būdamas Va
karų Europoje, paragauji žmogus 
laisvės ir be jos nebegali gyvent! 
Savo akimis pamatai Vakarų Eu
ropos tvarką, matai, kaip daug to
liau viskas nužengą, negu musų 
tėvynėje; bet viskas tai buvo pa
siekta kova, baisia kova su gink
lais rankose; skaitai kruvinus jos 
revoliucijų istorijos lakštus ir 
da labiau užsidegi žmogus.

(Pabaiga bus).

Isz visur.
II Žydai sijonistai (Šalininkai su

tvėrimo žydiškos viešpatystės) 
siunčia į anglišką rytinės Afrikos 
valdybą Ugandą komisiją ant ik- 
tirimo ant vietos sanlygų. Mat 
Ugandoj, su pritarimu angliško 
rando ir po jo globa, žydai nori 
sutverti pusiau neprigulmingą žy
dišką viešpatystę. Ant kelionės 
komisijai turtingas miesto Cape- 
town (pietinėj Afrikoj) žydas pa
aukavo 100000 rubl.

II Ant jūrių, netoli Port Arthuro 
maskoliai suareštavo amerikoniško 
laikraščio „Indianopolis News" 
kor. Fullerą ir įmetė į PortArthuro 
kalėjimą. Toks maskolių pasiel
gimas yra priešingu terptautiŠkoms 
tiesoms; be abejonės privers Ame
rikos valdžias pareikalauti palei
dimo Fullero ir atlyginimo už su
areštavimą be pamato.

II Ant prisakymo komendanto 
Port Arthuro. tvirtynės, jenerolo 
Stoessel, už pavogimą butelio 
degtinės nuo oficiero, du masko
liški kareiviai ir vienas chinietis 
likosi sušaudyti. Prieš sušaudy
mą, popas kalbino chinietį pereiti 
į stačiatikišką tikėjimą, už tai ža
dėjo parūpinti vietą rojuj. Chi- 
nietis vienog atsakė, jog velija būt 
chiniŠkame pragare negu masko
liškame rojuje. |au mat ir cbi- 
niečiai pradeda jiažinti maskolišką 
rojų ir jo bijosi labiau negu pra
garo.

Moravijoj, Šiaurinėj Austrijoj, 
siautė baisios audros su debesų 
praplvŠimais ir ledais, kurios daug 
blėdies pridirbo. Perkūnas, kiek 
iki Šiol žino, užmušė 23 ypatas, 20 
gi prigėrė urnai užgimusiuose tva
nuose. Gal pražuvusių pasirodys 
dar daugiau.

H Pereituose metuose daugiau
siai numirėlių sudegino Prancuzi- 

' joj, nes 6628. antrą vietą užima 
i Suvienytos Valstijos, kur sudegino

minėta užvadinime, yra perdirbtas 1 
iš lenkiško. Yra tai dramatizuo
tas Jėzaus užgimimas, bet iš tikro 
jo drama vadinti ne galima. Ne 1 
viskas, kur Vra aktai ir scenos, yra 
dramomis.

Kaip pirmutinio, teip ir Šito vei
kalėlio kalba ir rašyba ne geriau
sia, daug klaidų yra zeceriškų, liet 
daug yra ir autoriaus padarytų, o 
to lietuviškuose išleidimuose ne 
priderėtų būti, kadangi lietuviai, 
neturėdami lietuviškų kam nor tin
kančių mokyklų, visko mokinasi 
iŠ lietuviškų knygų.

UžkvIetlmaN.
Užkviečiame visus akcijonierius 

korporacijos Lietuviško-Tautiško 
Namo Brooklyne pribūti ant ge- 
neraliŠko susirinkimo, panedėlije, 
4 d. liepos (July) 1904 m. 7:30 
vai. vakare, po No. 73 Grand st. 
Brooklyne, kur bus apsvarstomi 
naudingi korporacijai teip pat ir 
lietuviams dalykai.

Vardan Lietuviško Tautiško Na
mo.

Sekr. A. Lesniauskas, 
144 E. Houston 

New York.

Vargamistra neseniai isz Lietuvos at- 
kelevea, turintis gera baisa ir mokau 
vesti ebora ant 4 balsu pajieszko vietos. 
Adresas.

Jonas Rtarcevicz, 
3104 Richmond st , Phiiadelpbir, Pa.

Pinigų Preke.
Turtingos giminės, iš kurių rinkdavo 

augščiausiua kunigus, šalinosi nuo tftkio ti
kėjimo; bet jis buvo prasiplatinęs terp žmo
nių vidutinio turtingumo ir terp neturtėlių; 
jo prisilaikė daug paprastų kunigų ir knygi-
|

(Toliau* bus.)

Nauji iszradimai.
t Mokintojas viešos mokyklos j 

mieste Law$on, Oh.Cook, padirbo1 
naują orlaivį, su kuriuom tikisi Į 
galutinai išrišti orlaivystės klausy
mą. Tasai naujas orlaivys gali 
lėkti prieš vėją,pagal norą,gali pa
sikelti augŠčiau, arba nusileisti 
žemiau. Išradėjas sakosi, buk at- I 
likęs bandayones ir jos buvo pa-1 
sėkmingos, i Kadangi vienog tų 
bandavonių nieks iš pašalinių iŠti-1 
kimų žmonių ne matė, tai reikia 
palaukti, kol Cook atliks jas ir ki- j 
tiems matant.

I ProfesdriusHus«ey iŠCahforni- i 
jdff'universiteto pagarsino, jog jis 
dangaus ruimuose užtiko 1 pirma i 
niekeno ne patėmytų šimtą dvigu- I 
bų žvaigždžių.

3160, daugiausiai mieste San Fran- 
IcAco, nes 974 numirėlius. Anglijoj 
numirėlių sudegino 497.

!l Vakarinėj Vokietijoj, apskn- 
Čiuoae Harzo kalnų, siautė aud
ros; puolė visokiose vietose dideli 

I ledai, kurte daug blėdies pridirbo 
laukams. Nuo smarkių lytų užgi
mė tvanai alėnyae.

ii Įtakoj upės Amazonkoa, pie- 
Mia*j Amerikoj, paskendo peruvi- 
Ijonilkas garlaivy* „Amazones.” 
Kapitonas ir 220 jurininkų prigė
rė, Nė viena ypata nuo to laivo 
neišsigelbėjo.

H Republikoj Urugway, 205 my> 
Ilios nuo Montevideo, per dvi dieni 
traukėsi mušis terp rando pajiegų 
ir revoliucijonierių, revoliucionie
riai likosi sumušti, jie nužudė 600 
savo kareivių. ..

|| Ant Rytinio chiniŠko geležin
kelio iššoko iŠ rilių trūkis gaiše
nantis pašautus maskoliškus karei
vius ir nusirito nuo augŠto kelio 
pylimo. Prie to daug kareivių li
kosi užmuštų.

Laike terptautiŠkų valčių lenk
tynių mieste Kiel, Vokietijoj, iš
plaukusias valtis užklupo ant jūrių 
vėtra, kelias apvertė ir prie to 9 
ypatos prigėrė.

U Netoli Tornel, IŠpanijoj, gele
žinkelio trukia, užbėgęs ant de
gančio tilto, nupuolė su visais pa- 
sažieriais į Iloca upę. Prie to 30 
ypatų likosi užmuštų.

|| Acre apskrityj, terp Brazilijos 
ir Peru, užpuolė indijonai ant 
dviejų kaimų, juos išdegino ir už
mušė 50 žmonių.

|| Iš Frankfurto ant Maino, Vo
kietijoj, valdžios išvijo du ameri
konu mormonu.

Iki 500 rubliu, rublis po......................52f
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52 jc 
Viris 1000 rubliu, rublis po........-52|c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paėsto kasstu.

Jei norite, kad pinigai greitai Ir gerai 
suvaikszcaiotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per „Lietuvos” redakcija, adresuo
dami: A. OlMeveki, į i
924 33rd 81,. Chica<o<i į

Nauji Rasztai
NaaslaleEl*! arba pavelknla* l*r. 

praelte* Verte Artojas. 1904 
m. Chicago, III. Iszleldo ..Kata
liką*.“ 2AO pusi.

Yra tai apysaka vidutinės vertės, 
nė per gera, nė j>er bloga, versta 
iŠ lenkiškos kalbos. Gaila, kad 
vertėjas, paduodamas savo 
vardą, ne paminėjo daug svarbes
nio dalyko, taigi pravardės auto
riaus. Lietuviškas vertimas ne 
geriausias: nė kalba, nė rašyba ne 
gal būt kam nors paveikslu. Ver
tėjui priderėjo, jeigu pats gerai 
išverst ne galėjo, duoti kam savo 
vertimą pertaisyti. Gero noro 
mat nepakanki. Ypač mums rei
kia rupintiesi apie grynumą kalbos 
ir remti raštus ant kokios nors 
gramatikos, nes apskritai lietuviai 
vartoja pagadytą lietuvišką kalbą 
ir rašybą, o jie ir kalbos ir rašybos 
mokinasi tik iŠ išleistų knygų ir 
laikraščių.

Betlejaiia Btalnele, arba Kri
staus užgimimas. Drama trijuo
se aktuose. PrMpsze K. 1904 m. 
Chicago, 111. Teleista „Katali
ko.** 31 pusi.

Šitas veikalėlis, nors to ne pa-

Pigios ssifkortes iszvn- 
žiuotl.

VbiaN kelia* t*z Chicago* iki Til
že* ka*ztuoja tik $37.MO ant Ke
riaužiu ir grek-ElatiMlii laivu. No
rinti Užvažiuoti tegul skubina, 
ne* preke* netrūku* vėl pakilu.

8zii korte* yra geriausiai pirkti 
„LietuvoH** redakcijoje, laivui 
Užvažiuoti yra ka* antra arba 
treczla diena. Siifkorte* Ine va
žiuoti yra geros tik ant to* dieno* 
ant kokio* bu* Užpirkto*.

Vietines Žinios.
Pereitos subatos dieną, ant I 

kertės 31 ir’VVallace st. susimušė Į 
du pilni žmonių ulyČiniai karai. Į 
Prie to ntt keliolikas ypatų likosi 
sunkiai sužeistų: terp jų gal yra ir 
mirtinai sužeisti.

— Ant priemiesčio La Grange, 
pereitos nedėlios dieną, elektriš
kas karas ’ užbėgo ant bėgančio 
automobiliaus, jį sudaužė, o jame į 
sėdėję: inžinierius Dixon ir jo patiI 
teip sunkiai likosi apkulti, kad į.
valandą laiko abudu pasimirė.

— Ant kertės Engl«wood ir 
\Ventworth avė., be šokant ant 
pryŠakinės bėgančio karo platfor
mos 17 metų Arthurui McWil- 
liamsui,nusprudo rankos ir vaikinas | 
puolė ant ulyčios, kojos įsikabino j 
į pastovą ir įsibėgęs karas vilko jį; 
gana toli. Sunkiai apkultą nuga-1 
beno į ligonbutį, kurio daktarai ra- 
do suskilimą galvos ir tuos sužei-. 
dimus laiko už mirtinus.

— 'Ant Diversy TIouTcvžrJj“pn. ' 
601—619,- ruimuose Library Bu-> 
reau Co. užgimė gaisras, kuris į 
pridirbo blėdies netoli ant 100000 j 
dol. Minėta trioba savo laike iŠ Į 
to pagarsėjo, kad joje buvo Luet- 
gerto dešrų dirbtuvė, kurioj Luet- 
gert į dešras sukimšo ir savo už
muštos fiatios kūną.

Namuose pn. 965 N. Robey ' 
st., nuo matomai tyčia prileisto į 
gyvenimą gazo, užtroško 35 metų 
Ona Kalodzik ir trejatas jos vaikų. I 
Mena, kad motina tyčia užsimanė i 
nusižudyti su, visais vaikais, todėl l 
atsukinėjo gazą. Jos vyras sėdi 
bepročių namuose, vargšė mote
riškė nė įstengė uždirbti ant išmai-1 
tinimo Šeimynos.

— Pereitą sanvsitę Chicagoj pa
simirė 393 ypatos, kuriame tai 
skaitliuje į>uvo 228 vyriškiai ir 165 
moterys, vaikų iki penkių metų I 
amžiaus pasimirė 98, senelių virš j 
60 metų 71. Daugiausiai mirčių, j 
nes 64 buvo nuo džiovos, nuo 
plaučių uždegimo 30, nuo Širdies 
ligų 37. UžmuŠystų 31.

— Saliune Urbanskio, pn. 785 
S. Paulina st., vokietis Witt susi
pešė su lenku Lipskiu ir negalė
damas įveikt, su peiliu dūrė lenkui 
į pilvą. Už tai sėdi dabar polici
jos arešte.

Draugyscziū Reikalai
Lietui iMzka* Plkiilnka*

Chicago. Dr-te Szv. Kasimiem Kar. 
tursa savo pikninka nedelioj, 10 Liepos, 
daria B<rgmatis G rovė, Rivertide. Iii. 
Prasidės 9 vai. ryto Inte n r a vyrui su 
moterį* 25c. Hergman* Grove daržas 
yra gerai parengtas, daug medžiu, gra
žus takai, didele siekiams platforma, 
grsjys gera munka, ir bus daugybe vi
sokiu kitu sabovu. Todėl visus lietu
vius ir lietuvaites azirdingai kvieczia at
silankyti. Imkite virszutioi M et ropei i- 
tan geležinkeli iki La Grange streetka 
nu ir tie davėt iki jierkui. Visus užpra
šau atsilankyti Komitetas

Ant siio pi k moko Draugyste paraam- 
dys restauracija. Kas nori nusamdyti te
gul dėl nusamdymo pirm laiko atsiazau- 
kia pas Kas Gaailioni, 721 W 21 et.

(7-8)
3-ezian metini* pikninkn*.

Chicago. Dr te Karaliaus Dovido tu
re* savo 3 metini pikninka nedelioj, 3 
liepos, darže Reisaig's Grove, Riveraide, 
Iii. Prasidės 8 vsl. ryto. Inienga vy
rui su motere 25c Reissig'a Grove dar
tas T r* gersi perengi**, daug medžiu, 
upe iszilgsi bėgs, gražus takai, didele 
asokiams platforma, grajys gera muzi
ka, ir bus daugybe v tokiu kitu zabovu. 
Todėl visus lietuvius ir lietuvaite* ssir- 
dingsi kvieczia auilankyli ir fiasilink* 
minti, o ant rytojau* amerikoniszka 
•zvenl* ..Fourth of July” tai bus laiko 
atsilsėti. Imkit* virszutioi Metropalitan 
geležinkeli iki L* Grange Street kanu ir 
ir tie davei iki parkui. Visus užprasao 
atsilankyti.

(7—1) Komitetas
Pirma* Baliu*.

Chicago._ Senti— Ssuesna, Įjauinu. 
Pasilinksminimo Kliubas ture* savo ba
lių nedelioj. 16 spaliu, 1904, Froiheit 
Turnor saleje, 3417 8. Halsted st. To
dėl meldžia visu kitu draugyseziu ir 
Kliubu nedaryti toje dienoje ba
lių ne teatru, idant vieni kitiem* neui- 
kenktumem

(7—1) Komitetą*
Brooklyn, N. Y. Susi v. Liet. Amer. 

3b kuopa ture* tavo dideli viesza susihn- 
kima nedelioj, 3 liepos. 2.30 v*L po pie
tų, P. "Draugelio saleje. 73 Grand st. 
ant kurio visus sąnarius ir sanares kvie
czia susirinkti ant apsvarstymo svarbiu 
reikliu ir apmokėjimo kvartaline* mo
kesti**. Nepeminzkite atsivesti ir savo 
drūuru*. J. Szunskis, sekr.

Naujas lietuviškas 
darbininkiškas laikraštis 
„Spindulys”, Brooklyne, 

N. Y
19 d. berželio, susirinkę keli lie

tuviai, nutarė galutinai iŠleidinėt 
Brooklynė naują darbininkišką 
laikraštį nuo pradžios kito mėne
sio, formato „Lietuvos", tik ma
žesnį. Laikraštį išleidinės draugy
stė tam tikslui susitvėrusi po var
du „Lietuviška spaudos Dr-stė.”
Į ją galės prigulėti visi lietuviai Į 
prijaučianti darbininkiškam judėji
mui, įmokėdami nors J5.00. Šir- j 
dingai užkvieČiam visus tautiečius 
kaip iŠ Brooklyno teip ir iš kitų 
lietuviškų kolionijų prisidėti prie 
to sunkaus darbo, kuris reikalauja 
dvasiškų ir medegiškų spėkų. 
Tautiečiai korespondentai iš visų 
Amerikos kolionijų nepavydės ant 
labo tautiško krutėjimo poros mi- 
nutų aprūpinimui musų laikraščio 
korespondencijoms, visuomenės 
reikalus apeinančioms ir teisin
goms, kaip aprūpina „Lietuvą” ir 
„Vienybę." Tautiečiai! į da:oą! 
Šelpkime senus ir naujai išei
nančius laikraščius, prisidėdami 
raštais ir prenumeruodami juos. 
Visus laiškus adresuokit;

The weekly „Spindulys”,
276 Withe avė., 

Brooklyn, N. Y.

Pigiai ant perdavimo gera bueserne 
lietuviu apgyventoje vietoje, geras biz
nis nuo seniai iszdirbtae. Priežastis par
davime: man reikia su pscsia ir veika 
stoti ant okružno sudu Lietuvoje svar
bioje pro v oje. Todėl norinti pirkti pa
siskubinkite.

Mike Rosalas,
135 W. 14tb Place, Chicago, Iii.

Pigiai ant pardavimo gera groserne ir 
buezerne lietuviu ir lenku apgyventoje 
vietoje, arti miesto Brooklyn, N. Y. Na
vininkas turi kita bizni todėl ssi tur 
parduoti

Mat. Vedeika, 
Clinton av. arti Clermont, Maapeih.N Y.

(7-15)
Pigei ant pardavimo saliuna*, laba i 

geroj vietoj lietuviu apgyventoje, biznis 
nuo seniai iazdirbia*. Atsitraukite pe*.

T Podlaski,
«C* Milwaukee av., Chicago. Iti.

Ant- pardavimo du dideli namai ant 
Auburn avė. ir 35 tos ui. Dasižiookite 
..Lietuvos” redakcijoj.

Aukos ant ka*ztu delegatui in 
Nyderiandjja.

l>z Minersviile, Pa......................... 81 00
Buvo 80237

Sykiu 083 37
„AUKZIUIH” Dr-tee fondas, 
beNimokinanczlai lietuvi*Kkai 

jaunuomenei.
Buvo.....................................063 7 00

Per Juozo Bendiocko su J ieva 
Rusinime vestuves, Minersville, 
Pa., pasuksvo ir per p MsreTam- 
pauckiene prisiuntė: Jaunsvedžisi 
Oi.00; J. ir V. Bubniai po 25c; J. 
Martusevicsia 25c K. Vasiliauc- 
kas ir M T. po 15c; viso 82.05. 
Prisiuntimo kagzta* 5c: Ksnki- 
nisms 81.00; ..Austrai”......................100

063sxi0

Reikalingas barkeeperts s šnekantis 
lieteviszkai ir lenkiszkai. Turi gera 
mokėti savo darbe A teima ūkti terp 4 
ir 6 vai. po pietų bile diena, po nr. 455 S 
State at.. Chicago, III. Klauskite Mr. 
Schilkr.

“Lietuvon” Agentai.
NEW YORK. N. Y.

Pujieszltoįimai.
PajiMzkau Tamosziaus ir Marijonos 

Varnagiriu ir Jono Kriszcziuno Isz kai
mo Delinet, Stunsku gm.. Senapiles 
pav., Suvalkų gub. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Jurgis Knszctiunas.
73 Grand st., Brooklyn, N. Y.

(7-1)
Pajieezkau tavo brolio, Vinco Žemai- 

ctio. Suvalkų gub . Senapiles pav., kai
mo Veiveriu, gyvenusio Shenandoah,Pa. 
Jis pat* ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Mat. Žemaitis.
508 E. Centre av., Shenandoah, Pa.

Pajiestkau Franciszkaus Liaudanskio. 
isz Telsziu miesto, Kauno gub., gyveno 
Chicagoje. Yra jam naudingas reikalas.

Justin Enena
Boz 125, Foster, lovra.

Pajieszkau savo pac^ios, PaulinosKan- 
tonienee, kurt 4 sanvaites atgal iszvoge

I isz banko* baxo 82000 svetimu pinigu 
! mano baxe sudėtu, ir įsibėgo su 
kitu vyru. Pseme su savim dvi mergai
te Mine 5 metu ir Alena 2 metu. Ji tu
ri ant nosies augama ir priszakiniai dan
tys auksiniai. Kas ja kur užtėmy* ir 
duos man žine busiu dideliai dėkingas.

Jurgis Kantonas, Melrose Park, III.
Pajie*zkau savo draugo, Simano 

Jako, Kauno gub., Raseinių pav., Tau- 
kuvo* parap , kaimo Diegi iszk i u, gyveno 
Chicagoje. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti iibe ant adreso:

J. Geryb*.
I Box 424, We*tville, III.

Pajieszkau savo szvogerko*. Onos Siu
stai les, Kauno gub., Telsziu pav., Var
nių vol., Luke* parap., kaimoGiriszkiu, 
svarbus reikalas. Ji pasti ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Anton Melnikoviez,
P. O. Box 75, Woodmere, Mich.

(7-15)
Pajieszkau savo brolio, Jono Kliknos 

gyvenusio Chicagoje. Jis pats ar kas 
kitu teiksis duoti žine ant adreso:

Mike Klikna,
2913 Marvin av*., Bcranton, Pa.

Pajieszkau savo pusbrolio, Stanislovo 
Piszcziko, Kauno gub., Seredžiaus vol., 
8 metai Amerikoje. Ji* pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Benedikt Pataszius,
Box 81, Port VVashington, Wis.

Pajieskau savo broliu: Antano ir And- 
I ritus Miliusziu, Kauno gub., Raseinių 
pay., Skaudvilės vol., kaimo Užkalniu, 
gyveno Piymouth, Pa. Ji® *r ^*s 
šita* teiksis duoti žine ant adreeo

Į Jurgis Miliutais, 1444 Wentworlh avė., 
Chicago Hei«hts, III.

Jonu Naujoku, 336 Broome st 
A. Lesnievski*. 144 E.Houston 8l.

So. BOSTON, MASS 
Nikod. Gendrolis. 116 Bowen Street

NEWARK, N. J. 
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st. 
A Stanelia, 281 Morris Avenue

BROOKLYN. N. Y. 
Sun. Rinkewicxiua, 73 Grand *L 
Jo*. Matutis, 112 Grand St.,

ELIZABETH, N. J.
Simon Mack 212 First Su

SHENANDOAH. PA- 
A nd n ua M sena. !33 8.Main*U 

WATERBURY, CONN. 
Jonu Tareila, 824 Bank st. 

WE8TVILLE, ILL. 
V. 8. Kreivėnas,

E.8T. LOUfe. ILL
J. J. Ražokaa,

NEW BRITAIN, OONN.
Motiejus Mažeika, 57 Whitmaa su 
M. J. Che ponis, 72 Jubilee St, 

BALTIMORE. M D.
L. Gawhs 3018 N. VVashington si

PH1 LA DELPHI A, PA.
M. A. Ignotas. 925 So. 2nd 8t. 
J. Rukevicze 3243 Sslmon strese

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

SCR4NTON. PA.
Joeepb Petrikis, 1514 Ros* Avė. 

MAHANOY CITY. PA.
A. B. Strimaitis, 138 W. Spruce Street 

CLEVELAND, OHIO.
C. J. Kasper, 31 Hill St., 
J. P/Grite. 273 Jefferson Su 

PITTSTON, PA.
Jur Kazakesriczia. 1150 Wyomlng av*. 

8COTLAND.
K Katauskas, 24 Pentį and PI. 

BRIDGETON GLASOOW,

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

tus Brooklyne, Philadelphijoj, Balti mo- 
reje, ir Shenandoah.

Sztai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st.
Jos. Szunskis, 155 MetropoliUn ava. 

Phiiadelphia, Pa.
J. Gudavicse, 3104 Richmond, Su 
Joa. M. Smolenski, 783 So. 2 nd St., 

Baltimore. Md.
Wm. J. Morron,

8. E. Cor. Sharp & Camden st*.
Shenandoah, Pa.

Jos Valukas. 306 W. Gosi st. 
Pas Šiituos agentus gausite ,, Lietuva’ 

už 5c. kas subau.

Greitai pralobkie.
Thales, grekiŠkas filozopas, vie

ną sykį pasakė gana aštrę kalbą 
priešais norą greto pralobimo. I 
klausytojų vienas bagočius atsilie
pė: „Visi negalinti pralobti teip 
šneka." Thales atsakė: „Leng
viau yra pralobti negu pastoti pro
tingu." Ir ant darodyma to jis 
pradėjo . prekystę, sunaudojo an 
jos visą savo laiką ir mokslą kok 
turėjo ir su metu laiko surinko 
daugiau pinigų neng jo priešgynią 
per visą savo amžių. Thales tu
rėjo prie prekystės dar pusininką, 
apie kurį jis išsitarė: „Bet 
mano pusininko geras pilvas".... 
Kas nori turėti gyvenime gerą pa
sisekimą, turi turėti gera ir sveiką 
pilvą. Vienatiniu vaistu ant už
laikymo gero ir sveiko pilvo yra 
tai Trinerio Amerikoniškas Elixi- 
ras Kartojo Vyno. Jis duoda ge
rą apetitą, gerą žlebčiojimą, krau
ją daro gausiumi ir čystu, nervas 
ir smegenis tvirtomis. Nors turė
tumėte ir gerą sveikatą, tai visg 
reikia gerti šį vyną, kad tą sveika
tą ant ilgiau gera užlaikyti. Ant 
pardavimo visose aptiekose ir pas 
pati fabrikantą, Juozapą 1 
799 S. Ashland av., Chicago, III.
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KOL NEBUS1SZ6YDYTI
Garsus Elektros DIRŽAS

GIANT

F.PBradchulisX-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!

212 First SU,

Chicago, TU.

Šaltinius

(Bane)

360

dari** butu prideratKii 
l>ctuwaiUai,

MARIA DOWIATT

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

No.1901.

toli! lilli1 M 
dimo apdarai. išrodo kaip 
(kuriniai. gražus išspausti 
iimarginimaL lapų kraštai 

raudom. Prekė......4Oo

No. 1903.
Juodo* f rančų tiško* 

skarelė* kieti lygu* apda
rai. auksiniai parašai ant 
tono ir nugaros, lapų kraA
tal begotai raudonai auk
suoti. madini kampai.

Prekė »1OO

Attorue; and Connselor itLav. 
Cb&mber of Commerce Bldft- Room 709 
S. E. Oorner LaSal le A Washington su 

CHICAGO. ILL.
Telephone M ai n 3642

Wteninulis lietuvy* advrokstas, baigęs 
moksiy jurisprudencijoacsion Amerikoj 
Weda provvas kaip civriliszka* uip ir 
knminaliszkas visuose suduota.
Kės. 8112 8. H alsi ed arti 31 mos. 

arti 31-mos ui. Tel. Yards 6040

Dykai! Dykai!
Gaus kiekvienas Daktarilkų kaygutų apie
Ugas vyrų- ™oUr'4 u k“ prisiun* 
saro adresų ant adreso:
' L—VA, E. 0. Box 261,

MADISON SQ. N. Y.

TeleiuuM: Morgan 1382. 
Telefonuot galima isz kiekvienos 

a pliekos.

__ j________  -isfųsdamas savo adresą 
Ir ui 2 et. markę, o męs prisiusime gra
žu UetuvHką armonikų k a t a 11 o g ą dy
kai, kuriame rasite visokių muzikahikų 
Instrumentų ir laikrodėlių prekę*.

Adresuokite teip: 
M- J- DAMIJONAITIS 

>106 Se. Maistai it, CHICAGO, ILL

Lietuvhzkiejie Europos 
laikraszczini.

Varpais politikos, literatūros ir m o ka
me nes inis lai k rastis. Metu pre-

723 W. 18th Street.
Nuo Htos iki lOtoa rytą, 
ano T-to* iki • vaL vakare.

Nedalioms liktai nuo 8-to* Utį IS-tal ryto

Garmia medinkaM uiti určto jas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite
tus, bu‘daug metų patyrimų yra autorium, išrodinėtoj u m ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užBiaenėjiiBių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

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

Limpančios ligos, kaipo kraujo užnuodyjiinas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varpos ravelio, uždegi
mas pūslės, sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme gydymą virš minėtų kenkimij teip, kad tu netiktai jjatirsi 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, be jokių parašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų 
atydos kas jose yra.

Gyduoles Dykai iki Iszgyjimui.

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
116 W. Division St-, Chicago, III.

DOVANAI VISIEM
SERGANTIEM

S. Mack.
j Elizabeth, N. J

V. J. Petkon,
303 N. Main tt., Brocktoo, Mass.

Ofiso valandos: nuo 10 Yyto Iki 4 po pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedalioms ir Šventadieniais nuo 10 tik iki 12. 
RODĄ DYKAI!

Runka Pirtis
Saliune geru alus, arielkos ir kitokį 

gerymai, parinkcnausi cigarai.
Pirtis nauja, parengta pagal tikra rus- 

ka stilių, su vanoms ir garu. Atdara 
ketvergais moterims, o petnycsioms ir 
subatoms vyrams. Visus ulkvieczia ap
silankyti ir pabandyti.

Naujos lietuviszkos po- 
pieros.

Su tautiszkais apskaitymais, kopertai 
su lietuviuką grytele,' tinkamos koinam 
lietuviui laiszkus ra styti. 2 tu*. 30 c. 
Ant pažiūros prisiusiu puse tus. už 10c. 
prisiusiu pinigais. Agentu reikalauju 
visur

GuodoUnocn* tautuzkoms ir baž
nytinėm* Draugystėm* iudirba:-1 
Karunan, Amerikoniezkan 
WeliawsM, hzsrpats, Juos
tas, K u kardau. Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marszalku

Ka ulai kurtu
MTc begi? Nugi pas 

PiatraSEleki nes 
introszkes, o 

- P** J* galima atsi-
rėdyti, nes jia turi

gįa. ~ va raka alų, gardžia
ru*ka ovziszczena 

t -ai* arielka, cigarus net
isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamsta kalbeli negaliu Lik 
sveikas turiu skubintis. Pne to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o y pači ui tlumocziu 
susikalbėti angį sakai, Ateikite pa* ma
ne, o ašį jum patamnusiu ui dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isa kitu miestu galite gauti pas mace 
geriausia nakvyne.

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

(Tarpe 33 tos ui. ir S3-io Pi.) 
Telephona* Root 21.

Nauji Saliuiiiiiinkai.
Sziuutni praneštame visiem* savo 

draugams ir pažystamiems, kad mes al- 
pirkume sali u na nuo Jono Urbos, po or. 
3324, ir dabar darome bizni. P*s mus 
yra dabar geriausia* alus seniausios 
srielkns ir geriausi cigarai. Todėl kvie
čiame visu* atsilankyti ir nauju* saliu- 
nininkus pamatyti.

Ku. Kodis baiberys ir Jonas Cziapas, 
3324 S. Halsied st. Chicago. Iii.

ALEKSANDRA KUPSZAS
3318 8. Morgan st., 

užlaiko
Pirmos K lianos

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

Gyvenimas viriui Aptiekei. 

CHICAGO, ILL.

Fa r tuo*.
T-itiu ke'eta graliu fermų ant .

vtm.> New Yorko valai., ir noriu kad jos 
liet i vi ams tekiu, nes ežia jau yra keli 
liet u visski fa -tn ertai, kuriem* gana ge
ra: vedasi. Fermos nuo seniai užgyven
tos, turinezios nuo 4d iki 160 akru, su 
lriol>omis, sodai* vaisingu medžiu, arti 
mušiu, geležinkeliu ir tt. Paraiduoka 
ant i*smoke*cziu. Del platesnes infor
macijos raazykite indedamt už 2c. mar
kia a >11 adreso:

Geo Kleek, Poolville, N. Y.
(7-1)

J. MIRAU8KIS,
3303 Auburn av., Chicago, III.

*
 Tarta dideli (stora 
laikrodtia, lalkroda- 
liu, Plede, mazlka- 
li,ik u Instrumentą, 
gražia (romatoma 
poplera. marszktaia, 
panezekn, keparla Ir 
Tinkle Taurinta *p- 
rsdalo. Mano pre
ke* pigesnei kaip ki
ta. o UTora taria Ik
relei ant peslrtnki- 
mo Perduodu ant 
rieto, Ir ant reikale- 
rimo slanctla ir la 
kitu, miestu, Ra- 
szykite m,i,o gausi
te katalloga dykai.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežiuodaoy. 

tiuuczi* savo pinigus in kraju per viso
kiu* žydelius ir kitokiussvelimtauezius, 
kur u dauguma tankiai subankrutyja, 
pabara ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in ktaju. tai 
Siusk juos pat „List u vos” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vietoje pri
imti ir niekados ne centas nežus. „Lie
tuva’* jau 13 melu kaip stovi ant savo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu skolų 
namus, 3 lotus, drukarne ir už kete* de- 
szimlis tukstancziu d oi. vertes tavoro 
knygomis ir kitokiais daiktais. 8zia- 
dieti per.. Lietuvos" redakcija ziunezia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir au-arijokai „Lietuva" yra 
tai didžiausia* bankinis kamoras ir 
paczto stacija, isz kurtos pinigai plaukia 
in kraju pundais kožna diena

Jei reikalauji szifkorte*. tai pirk ja 
,,Lietuvos" redakcijoj, ošia tavęs neap
gaus ir gausi lai va koki norėsi. Raszsyk 
tuojau*, o gausi prekes visu ssifkorcziu 
ir pinigu prekes

Adresuok ant vardo „Lietuvos" isz- 
eistojo sziteip:

A. OLSZEW8KI8.
• 24 33rd St. Slaltoo 60 Chicago. III.

Ino Korn-sp&ndnkn antkejn tiklOc. 
0T*raaUTo>m* Isasydyma.

Danta frlimo IrSkorbuto. Papuczka, nagidlt, 
Plaaks slinkimą sulalklU Irautasktt* aat pra
plikusio, galTos. Plalskana, i,ia»lkin* Telpgt 
turime Tai,U dsl Isinalklnlmo plaaks, kad 
banda nsrelktn skųst, arb* moteris turi aat 
apsimlmo Ilgus gyvaplaukiu,, mes tume SFE- 
CUAL1STAIS.

J. M. B. Chem, Co.
b 1106 »U. W. B klys-Nuw York

Visiems reikalaujantiems daktariiko* p,gei
bo, pasiunčiu garsaus daktare receptų dykai. 
Ne C. 0. D .ne apgavingus gydymo sampellus. 
Perskaityk ifapgarsinimų.

Al, yra p* raly tas dėl vyrų, turiiii'lų sugriauta 
siete* m Upe-r išdykumų savo jutimi dl-BU. Klausyk 
mano rodo*. pvr»iok gyd«»is mi •■(•nil*llirfiui»‘' 
gyduoNtau. elvkirUkaia diržais. ‘-specialUkuiiu'' 
patentuotoms gyliuok'm, ir kitokiomis apgavys
tė i*, biržas negali tvvja Išgydyti, o nuoiatini, 
gėry m»s ar valgy tnas viMiklų tuedletaų sugadins 
tau i kiurius, užnuodys tavo sistemų teip, kad lig* 
siusi, neHgydoiua.

Keletu metų ai kentėjau Ilga jaunutė, klaidų: 
ouvmu uervižkas, turėjau naktiniu* n u bėgimu*, 
Tarii-ocek.štokų Tyrllkumo. silpnų pomletĮ.štokų 
gynimo, ambk-H— i-.i—-- u...si... ....l,u.i. 
tiiiuažėjimų lytil 
visk uotu ka* “*■ 
kata ėjo bli 
ti į Eunųų

Negaišmk savo laiko hr pinigų ir nenaikink savo sveikatos, išmėgindamas neišs,dirbusius dakta 
rus ir patentuotus vaistus. Jie kasdien atgabens tave arčiau grabo. Galų gale turėsi tu, po kartaus 
datynmo kreiptis prie D-ro Colhnso, įei norėsi pasveikti ir būti sveikas. Jis išgydo ant visados.

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

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III 
■s* užprašome visgi kenčiančiu l nuo užsi*en«|usių Ilgų, nuo kurių negalėjo išsigydyti, atsišaukti ] musų gydynyčių Ir pamė

tyti musų NAUJA BUOA, kuris yni laikomas už neklaidingų.

Lietuviszka Bunka
(Uždėta 1888 mete.)

Siuncziam pinigus greitai ir saugiai in 
visas dalie svieto. Parduodame Laiva
kortes ant greieziausiu laivu. Paežio 
Šia. No. A

Girtuokliu Gadzinkos ir kitos apie 
girtuoklyste dainos. Surengė Pa- 
mazginietia Bitėnai 1903. pusi 48. 
Labai juokingos dainos.................. 15c

Dvideszitnimelines ,.Auaarus" «u 
kaktuve*. Tilžėje 1903, pust. 62. Is
torija inkurimo ir gyvenimo įtik- 
raszcsio ..Auszroe" iszuidinejusios 
Prūsuose nuo 1883 m .............. 40c
Tautiszkas atgijimas Lietuviu ir 

kito jaunu tautu. Atminėsią! 
20 metiniu „Auszros" sukajcGD'iu, 
Tilžėj. 1903. pusi. 40. Istorijai l»ik- 
raszczio ,, Auszros", kilimo ir atgiji
mo Ruainu. Czeku, Silezijos lenku, 
Bulgaru, Gruzinu ir Makedonie-

No.1905.
Balio* skarelė* kieti 

drati apdarai, gražų, li- 
spaurti Umarginimal. auk
suoti lapų kraitai.

Prekė 5Oc

Yra labai gražus pa 
veiksiąs, ant kurio ma
tosi naujas popiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti 
viršutiniai rautiuui, Q 
abruio dugnas tamsiai 
žalias. MeapsaKytai 
gražus paveikslas.

PREKE 50 centų- 
Gaunamas ..Lietuvos’ 
redakcijoj. Adresas.

A. OL^EVSKIS, 
924 33rd|Str.,

Chicago, III.

kampa, 12 ui
Ru:m*IB.»ir 10 
l-oaer Hoiim-

No. 1904
Juodo* francusiikoe ly

gia* skarelė*, m inkilai ta 
kimšti apdarai, kampai ta 
toargiati. auksiniai parakai 
ant nagam* ir šono, raudo
nai bagotai auksinti lapų 
kraštai, rundini kampai.

Prekė 81.12S

No.1906.
Baltoa akurelė* minkė

te) iškimšti apdarai, per a- 
bu galu bėga auksuoto, 
jaoatoa, auksuota, kryžių, 
iž ant nugare* paraka,, 
auksuoti lapų kraktai, rau
dini kampai. Prekė. 7Sc

lando*
10 iki t! ryto, 

J iki 4 po pirtu.

Gnkn<t Opening.
N iU)aj atidarė puikiai parengia atbū

na įiinr. 3317 8 Halsted st.. prieszais 
38cia Place, d i rome baltu subatoj, 2ta 
iep >* (July). ant kurio užkvieat* v ra 

puiki munka. L-.' „ 
azokiu, Užpapakalyj 
le v et* dėl paazokim i.

A*z e*u seniausias specliallstas Chicagoj ada
tiniam gydyme vyrtoikn ir usseoejnsiu b***-
Aaz iszgydau nuodugniai kraujo už- 

nuodyjima, reumatizmą, užaenejuaias 
paslaptingas ligas ir ligas paeinaoczias 
nuo žagimo save ir iszdykutno; gelvma 
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvos, 
skaudejima po krutinę, sąnariu, nugarei 
ir strėnų; gėlimą ar neįprasta plak imi 
azirdies, užyma ausvse ir galvoje, dre
bėjimą kraujo, pamelinatrasius paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple
ntas ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerklėje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, indubusias akis, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo, negalėj ima miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skuros, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai parietantis, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkos da 
lys yra nusilpneje jog negali atsakaneze- 
atlikti vyro pnderyseziu ir neturi vai
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, tai 
ateik ar raszyk pas mane o asz duosiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

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

KHY8A VISOKIU UOU DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviszka knyga apraszanczia vi- 
sis vyriazkas ir paslaptingu ligas, kaip 
nuo ju apsisaugoti ir iszsigydyti.
h* D M D ACC 175 5. Clark St., kerte 
Ui. D. IH. KUjJ Monroe. Ckkago. III.

Ofisas atidarytas kasdien nuo9 iki 4. Panedelio, 
Seredoa. Petnjrejtos ir Subatos vakarais nooė:K 
iki B. Nedellom nuo 10 Iki 1.

V.. .Tirar
UkinlnkaM tauiiszkai politiizkas me- 

neslpia žmonių laikrasziis Melu prs- 
^e...^..........................................Tftceutal

Abu laikraazcziu Užeina Tilžėje (Prū
su Lietuvoje) kas menuo viena karta.

Kiekvienas lietuvis, noria poliiiszkai 
arsiszvieaii ir genaus suprasti L etuvos 
reikalus ir sav<> pareigas, noris sekti Lie
tuvos visumines gyvenimą, savo broliu 
darbu* Lietuvoj ir ju kovas su caro val
džia bei jos bendrais už savo liesa*, už 
geresne savo ateiti, — kiekviena* pami
nėtuose laikraszcziU'Ke atras daug nau
dingu žinių ir painoki m u

Kas norėtu parsisiųsdinti viena ar ant
ra laikraazti. arba ir abudu kartu, te pa
deda raszydamas lt siuzdama* pinigus 
toki adresai

M.Mautum Fabnkstr 27Tilsit,Ostpr.
Germany.

Arba ir katra nors isz žemiau paduotųjų
M. J. Ikamijoiiaitis 3108 8. Halsted

Chicago. III.
N. Gendroliim 116 Bowen^t - ’

So. Boston, Mass.

Lietūwiszkai Ruska Aptieks.
257 Hanover st. 257

HHHMB Ne.1907.
>» ?ra-

*'1’ llr-"'." k*ip

įĮMIŽT ... 
' n . . 4-

k ’i
zįiįtf 

te. Prekė..........Ž15O

Pinigu* siuskite ant adreso: 
A.. OL.8ZKWSKI, 

02 1 H3 rd8t„ Chica«u. Iii

Oka*. turėjau uaktlnlu* nubėeimus, 
***'--------1*-- ~T~7. zt!“* |

ljū* ir ilruo*.JauMaii sunkenyle. 
Akų dailų irtt. Mėginau gydytis 
; kų rodi Jo. bet v:eton geryn, svei- 

_. Ant g*l<> buvau priversta* kėliau 
.. ,__  , .. klausti rodo* gvi*-»ulo daktare, ku
ri* mane ir pagidė. Rn-vptu* to garsaus daktaro, 
kur sis *1 p**igvdžteu turiu Ir tiųdien savo rati- 
k<»<'. ne* žinai, kaip tai sunku buvo paalgyd.vti. 
ti«Ml aš pasiryžau ir kitu, pageltiėtt tokioms li
goni* srrgauėlu* Ka» pa, ni*>i|)atkišauk* per lata 

a* kožnam pa.iunslu d>kal kopijų to g«r*aus 
rvoopto uždarytoje groiuatok drauge >u reikalin
gais pamoki nitu* l* kaipgtayti, Hi-evpta* buaph- 
n»*j ta* teip aiškiai, kad pagal jį kiekviena* gr- 
re*i i* aptlekorliis gyduole* suialay*. Paklauayk 
usaiMi redoa. o pamainai kad vlaiškai ižsigydysi.

Nepalaikyk mare-* už toki šarlatanų kaip kad 
t>. kų *iulogydymų dykai. diržu*dykai. reda* 
dykai kaipo mi-š'ki-re ant *ugavlmo «mlų — kad 
juiakui ti jų pinigu* vilioti už netikusia* ir pavo- 
jiuza* ne-dk-lius* alun*lom** C.<1D. Al uleko ne- 
•lunčla C.O.D. neturiu nieko parduoti; vardų gi 
tavo užlaikysiu slaptoje. Jeigu mane atrasi uelal- 
tingu, turi tiesų šiame naėiame lalkraėlyje apgar- 
almi mane a|>gaviku. Vž mano klapatų. ai papra- 
lyslu tik AOn luda.-kiel* išaigytiysi. Daugiau nh'ko 
nereikalauju Ir neprašau kad man siunstum pini
gu* pirmiau P*kol visiškai neišsigydysi. Kalyk 
man *iųdieii. ne, gal ši, apgarsinima* kitu syk 
jau nebus šiame laikraštyje.

Atmink kad tu gauni receptų Ir visut reikalin
gus pamokinimu*dykai ir nereikalauji nieko mo
kėti pakol visilkai nelėsigydai. tada usmokėsi 
man 50c. Adresuok:
C. Bentston. P.H.Bož 655, CHICAGO, ILL.

Mano Brangu* Profesoriau Colhns:—
Ai negaliu surasti žodžiu, kuri* iš

reikštu mano dėkingumą už my luta su
teikta man bėgyje mano gydymosi.

Ai sirgau liga plaučiu, sunkum kvė
pavimu ir silpnais viduriais metu melus 
ir nors išmėginau daugybe daktaru, nė 
viena* negalėjo lipdyti mane*, ar nors 
palengvint man. Bet man para ii u* j>aa 
jus, visai be pamatymo mane*, jusu duo
ti vaistai iigydė mane in labai trumpa 
laika. Aš žinau dabar, kad ju»u gydymas 
yra geriausias ant svieto ir ai galiu reko
menduoti jus kožnam mano vienžemiui, 
kadangi jutu sistema gydymo ligoniu 
per susiraimėjtma yra visiškai tobula, 
jusu vaistai yra jiagelbingiausi ir jusu 
visas apsiėjima* yra teisingas irsanžiniš- 
kas

Bu tikra guodone.
Si manas Lasarus.

41 Front st . Reading. Pa.

Boston, Mass.
Turime [rilnal aptlekorisaku uvoru 

kaip krajevu teip ir užrubežiniu. Ap- 
tiekoje visados randasi daktaras, kurs 
duoda rodą vtsoklase ligose be jokios 
mokesties.

Eiles Pranciszkaus Vsiczaiczio (Se
ku pas*kos)'. įsileido T. M. 1). Ply- 
moulh. Pa. 1903, pual. 165. Cna 
telpa su viris 100 labai gražiu dai-

kuri grajys naujausius 
ihuno yra dide- 
T <deb visus pa

šysi .mus ir draugus kvieesiame atsilan
kyti. Su guodone,

Fr. ir A. Žemaiti.*,

gal Bitneta sutaisė Bserna*, 

su daugybe paveikslu 
kitokiu prietaisu snt 

..  
Svieto p*b*ix*- 

Chioaua, Iii.. 19UZ. r______ _______________
noši kad* bus svieto pabaiga tegul perskaito 
šia knygele..................................................  lOo

030Etbnotogija arba mokslas apie žemės Jsut** 
Pagal Dr. M. Haberlsndta paraše bernas. 
Chicago. III 1903. pusi. 467. Yra tai svarbiau
sia moksliška knyga apie visas musu pasau
lės žmonių veide*. Ji parodo visu viešpatys
čių. Visu žemes kraštu ir uet mažiausiu sale
lių žmonis ir ju paveikslus. Aprašo ju kilmes 
parva. tikėjimą, papročius, užsiemim* ir abel- 
nsi visk*. Iš patilpusiu paveiksiu matysite 
žmonių gražiu, prastu ir bįsuriu. tolu visas 
kūnas plaukais apžėlė*, veidą* į beždžione, 
panašus. Raštas šventas sako: ..Sutvėrė Die
vas žmogų snt abrezo ir paveikslo savo.*' bet 
pažvelgu, į tulu žmonių veislių veidus, mato
me dideli nevienodumą, tada bežine kurie iš 
ja yra panašus paveikslui Dievo. Kas nori 
pilnai paišinti žmonių istorija tegul perskaito 
šia knyga. Preke neapdaryto,..(2.00
Apdaryta gražiuose ir drūtuose šūdinio *pds

Brangus Prof. Dr. Colhns: —
Aš jums apart padėkavonės žo

džiu negaliu nieko nusiuusti už iu»u 
teisinga ir sanžtniška gydymą.— šitie 
gi žodžiai yra tikri Aš nuo daugelio 
girdėjau apie jusu pastebėtinus išgy
dymus ir dabar miu |M*r*iiikrin«*s.

Aš sirrau (augeliu lytišku ligų per 
visa mel« ir niekur negalėjau gauti 
palengvinimo Mano padėjimas buvo 
tiesiog pa,i bu įsėlina*, bet dabar, po 
paėmimui jusu rastu, aš esi u išgydy
ta* ir pilname valdyme mano pirnnes 
nės *veikai<«. Aš pasiunčiu jums sa
vo paveiksi* Bukite teip grn pagar
sinkite su mano laišku laikraščiuos, 
kuru gali būti persergėjimu ir žibu
riu m*no viengenčiams, kūne serą*, 
t*s galt užvesti juos rašyti pas jus ap
lankyti jus tuojatu ir apturėti jusu 
pa«t«-bėiina pagvlba. Aš niekuomet 
negaliu užmiršti jusu mandagumo ir 
visuomet apie j u, kalbėsiu malonui.

Bu augšta guodone,
Pranas Pajar*, Bos 224 Granite. III.

Naujausios Knygos.
95 Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti išaėtuoniu 

aeksftčiu iffažia pasakaičių Atsisveikinimas. 
— Vagis; — Ka* kalta*. — Gatve, vaikai; — 
Paparčio žiedas;—Miško sarga*; -Signalas; 
— Keleivis. 4%icago. IU. 1908, pusi. 99 ISc

43 Pasakos iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei 
Velnių, surinktos D ro J Basanavičiaus. <*t) 
puslap . Chicago. III 1908 m. Šioje knygoje 
telpa keli šimtai gražiu pasakų: apie rujų 
(dangui, čyėčža. pekla: apie giltine, man. 
kelera. apie dvase* (duėiasj. velniu*, u vai- 
dinimasi ir it. Pasako* užrašyto* t Yloje 
kalboje kokioje buvo pasakoto* Kaunu gub, 
pagal kauniečiu kalba. Suvaiką gub. vagai 
suvalkiečiu kalb*.Pru,u Lietuvoje pagal Prū
su lietuviu kalba. Dzūkijoj pagal diuku kalba 
ir tt. Ka* mėgsta gražias pasakas, tegul nu
siperka šia knyga. Preke ueapdar ..42.00 
Apdaryto*..  ......................................hJSO

70 Lietuviško* Pasakos Yvairiea. Dali* I. Su
rinko Dr. J Byanavičius. Ohicago. I1L. 1903 
m pusi. Ci* telpa UI labai gresia. Juo
kingu ir žingeidžių pasakų. Ka* šita knyga 
ture*, tam geru ir gražiu pasakų aiekado* ne
truks. Preke neapdaryto*. .................. 1150
Apdaryta...............................................   42 OO

71 Lietuviško, Pasako* Yvairio*. Dalis H. Su
rinko Dr J. Basanavičius. Ctncagn. UI. 19U3 
pusi. 333. Telpa čia X6 grašiu, žingeidžių ir

įsaku, bovyjaačiu kiekviena skai- 
tytoja.................................. (1 50
................................................(2 OO

Plauku Slinkimas.
Plktstano*. niežulyt, prieszlaikinit plikimas 

tr visas gaivos odos Ilgo* tampa Užgydytos. At- 
stuinims plauks gvsrsatuojams. Rodą dykai-

D ra J. M. Brundza
Scalp and Hair S pečiai U t

Ne< York ABrooklyn, U. 8. A.

D-ras A. F. Bnuer 
senu* rarsau* prof M. D. BAt'ER.

• troktla

' Jmjb

Guodolins Dre Collin*: —
Pneš sustrašyma *u jumis aš bu

vau sol kapo k raišio Mano vyra* iras 
nužudėme vilti apie mano jiaaveikimą 
Ai t«-ip sirgau gumbe liga ir m»no akys 
teip buvo skaudamos, kad ai nusto
jau visokios viltie* gyventi ir ėjau 
daktaras nuo dak'aro iš kuriu k oi na* 
laikė mane už neišgydoma. Išleidus 
pusėtinai pinigu ir mano sveikatai ei
nant vi* blogyn, mano draugas syki 
p* rody jo man parašyti pa* jus

Al paklausiau jo rodos, spturė- 
tau jusu gyduoles ir dabar esu visiš> 

ai Šveiką — jus atgavote d' l manės 
gyvastį, kuri aš maniau buvo pražu
vus ir aš turiu būti dėkinga jums visa 
gyvenimą. Kaip tik jus jaėniėu* ma
ne gydyti, aš tuojau* prvlėjtu jaus
tis geriau ir diena nuo d lėtu ♦ sveikau, 
kol ant galo visiškai išgijau Da>«r aš 
jaučiuosi kaip Jauna mergaitė ir ma
no kentėjimai visi išnyko Iheve pa
dėk |ums visuomet ir užlaikyk ant il
go laiko dėl labo musų draugbrulin.

Jusu kuoširdingiausia.
Mare Boguar, Hoi 76 Cliffsrood, N.J.

Isz musu prasitęs. -Parasze Jonas 
Gražys. įsileido L. 8. D. P. Londo
ne 1(W3, pusi. 16..............................10c
Varžytines, ka jos duoda kapitalis
tams, darbininkams, ir kaip jas rei
kia panaikinti. įsileido Liet Buc.I). 
Partijos London, 1908, pusi 16... 10c 

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

949 Paslėpęs vilko nasrus rodo lapes uo- 
degz. Iszleido L. 8. 1). P. Londo
ne. 1903, pusi. 7........................ 5c

1042 Kas ir kiek gali pirkti žemes Lietu
voje Tilžėje 1903, pusi. 33.lOo

1080 Tiesos gaspadoriu ir samdininku 
Lietuvoje. Dalis I. Tilžėje 1908. 
pusi. 11.........*..............  10c

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

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

1315 Trumpa Vokiecziu Gramatika arba 
kalbamokslis lietuviams ir žemai- 
ežiams ant tobulo pasimokinimo vo- 
kiszkos kalbos. Parasze Kristupas 
Jurknaitis. Tilžėje 1900, pusk 89. 
Kietais spdareliais..................75c

1522 Paprasti rakandai ir iszdarbiai isz 
szaku, su 74 pieszineliais. Verte J. 
S. Iszleido P. Neris, Tilžėje 1903m. 
pusi 48. Naudinga knygele s tai to
rtams, pamokinanti apie iszdirbima 
įvairiausiu mebliu........  25c

1521 Pranaszavimai Mtchaldos Karalie
nes isz Sabbos. isz naujo perveizeta 
ir treti karta atspausta....... 10c

1529 Sziapus ir anapus grabo. Parasze 
J. Gerutis Chicago. 1903. pusi. 185. 
Mokliszkai dvasiszki gamtos tyrinė
jimai........................................... 75c
Apdaryta .............................  I1.U0

1524 Pragaro gelmes Parasze Sz. Til
žėje 1904, pusi 38 Bzi knygele ap- 
raszo kaip vienas žmogus, pasigavęs 
velne privertė ji vesti žmogų in pek
la ir aprodyti jam viską kas penioje 
dedasi,koki ten žmones po smert pa 
kliūva ir kaip jie ten yra kankina
mi. Ka minėtas žmogus peklioje 
mate, ssioje knygelėje viską apsa
ko. Preke knygutes...... ....... 15c

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

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygklb, 

Pavesta Lietuvos Katalikiškai JaunuonėneL
K.->g*>*« n">»rai^X3V Pz*l*p*- ISO. »ion* <4 colio. 

ir mifiauii 
nritu boreyrtoa. Jfišios. oita 

garsš ir «*>fižsc</os dritj&tktlbon: lotf- 
aišša, ir lirturiUai. Turi r*oo* ~titaling<u 
maldai ir kalendorių teip kaip dideli **r 
į/a. Balta plana gera papiera čia pra Jai 
partUuOliai irpreUt:

laikrodėli kiekvienam kars mnm* priaiun* naro 
adr.saut$S 7S C O D Po apaiaretijiai, jai 
patink, užmokėk eaprosoi (6.75 ir kasztu* atve
žimo ir paimk laikrodėli, jei netinka neimk tr 
nemokyk ne oenVo. Savo tztoruoM ai toki pat 
laikrodėli mokėsi (3S 14K suksa pleitytes len 
olar*'* dykai sa kiekviena -laikrodėliu. I

Eicelsior Wactcb House,
| OOG Lee* Bidg., Chicago 11D

No.1902.
Juodi, kieti, drūti au

dinio apdarei, išrodo lyg 
skuriniai. grerų* U*pau*ti 
JtnarginimaL. auk.iuota* 
kryžuti* ant šono, auksuo
ti lapų kraštai. Prekė S4>c

331 Žile golvon — velnias vuodecoa. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiška sutaisė M. P-G. 
Chicago. TU. 1901 pusi. 11 Šita knygute teip 
kaip ir No. 110 yre MaskoHjo* cenzūros dalei
sta ir todėl gali būti Lietuvon siunčiama. lOc 

50 7 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr 
A Bacevtčia, spauda ..Lietuvos.'* Chicago, 
Ui. 1903. pusi. 300. Knygele •“ daugeliu pa
veikslėliu: gyvulio,vabalu, žuviu. žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, aiškiai ir supranta
mai išaiškina gamtos istorija, ypač tuos da
lykus. ant karia žmones nuolatai žiuri, bet ja 

gerui nesupranta............................  ;"»Oc
50** Gamtos pajlego* ir kaip iš tu naudotis. Pa

gal Bitnets autaire Szerna*. Cnieago. III. lOOi 
pusi. 23b. Svarbiu* m -itališkos vertes knyga.

a------ . ------*- ' I yvairm mašinerijų ir
' ijimo gamtoms 

..........  BOc
U rusiško verte Pr.Siule!i*, 
pusi. 31. Ka* nori dasiži-

' Guodotiniem* Kunigam* iszdir* 
ibni KAbud, Arnotas. Dalmati
kų*, Albas, Stula* irwt*u,bsž- 

lOytinia* parėdus Visokį darb^ at
lieka artistiarkai in laikų.

' Noredamo* guodotino* Dr te*, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu 

atliktas ir tuosn suszelpti savo tautetj, paveskite ji tikrai

ŽMONES PRISPAUSTI ligos yra nelaimingi
- Serganti* Plaučiu Liga »ra »arginamas kosulio, yra silpnas ir negali dirbti

- Dytpepiikat yra aržus melancholiikas
Sl"4-i' '- Heumati.-mu gvvenmiat yr nnikęMirat nuo Hautmų ir d eglių

kurie )o
-Moteris sergant, tilpnumu nervu ar moleritka l>ga negali liuli gera pa! ar 

motina.
— Vyrai, sarginti norviškai, ar lytiška nusilpnėjimu yra nutinkančiais vyrais ir 

atgabens tik nelaimų savo šeimynoms.

Bet žmogus nėra paliktas ligoje be pagelbos. Gamtoje yra vaisi** nuo kožmi* Ilgo* Yr* tūks
tančiai. ar net šimtai lukstančiij, kuri* galėtu būti pilnai išgydytais iš savo ligų su mažai* kaštais. Priežastis, dėl ku
rios laikraščiai po visų šalį rekomenduoja prof. Collinsų, yr* ta: Profesoriaus Collinao vaisiai, kurie buvo vartojami su 
neapgaunančin jiam-kme daugelį melų, be abejonės yra jiaaekiningiausiais vaistas* Kuomet nors siūlomais ligoniams 
nuo visokių chroniškų ligų.

Tūkstančiai tukstačių išgydymų, kuriuos jie atgabeno bėgyje dvidešitntes metų Dro Oolhnso praktika* ir dideli* 
prieaugis jo praktikos metas į metų pilnai patvirtina leiaiugumy šito tvirtinimo. Profenoriaus Coliinso gyduolė* veikia 
pavalui*!, gamtišku budu ir nepadaro jokio* kliūtie* virinimo organams ir gali būti imami be trukdymo kasdieninio 
darbu. Ji* stabko visokiu fermentacijų maisto, kuri padaro aurugimų vidurių Žodžiu sakant, po jų įtekme žmogus 
pamiršta, kad jis turi pilvų ir jo apsireiškiantis smagumas padaro didelį skirtumų nuo jo pirtnesnl&jo padėjimo

Kožna pačia ai gabena padėkavonėa laiškus nuo dėkingųjų, kurie lapo išgydytais nuo šitos įkirios Ilgo*. Čion yra 
keli iš šimtų kas sanvaitė gaunamų laiškų:

| ARMONIKAS Ir LAIKRODĖLIUS parduodam 
ui numažintų prokų, dėl šito laikraščio skaity
tojų. Buk atsargus pirgdamas laikrodėlj nuo 
svetimtaučių. Lietuviai pa» —vų!

Jeigu dar netikri mano kataliogo, tai 
rašyk sendien

Ant 17 Almenu 
R&ilro&dLiitroaeiis 

Pateataota* reguliato 
rtus.aasak* uSaukamas 
ir uSstatonaa, vynstka* 
ar motanszka*. 1* kara
to ALKS V ri.«ITTT*» 

. (vejai, huntia* iakss- 
| ai», jrrežtai Uzmargia- 
I *<s. Gėrei laika laiko.

■ patingai tinka gelagin 
zrliodarbininkam* ka- 
nr reikalauja gero laik 
rodelio. Gvareataota* 
aut K meta. PersziaSO 
dienu are, (laušime sai

to ja irki*

11- 4 Ponas ir Bernas. Chicago. III 190* pusi. 04. 
Apysakaite L. Tolstojaus iš gyvenimo niaalco- 
hiku kaimiečiu; žiageidi norinčiam susipa
žinti su buria ir sanlygvms gvvenimo masko
lišku kaimiečiu; ji verčia skaitytoja jausti 
drauge su prislėgtais var-u žmonėmis.... 15c

12- 4 Robinsonas Kražius. Graži ir morališka pa- 
. saka. Antra pertai*ita laula. Chicago. IlL

■i Jttj^iff*ėiH*r*iĮ*žiiHr*rwitoiiirrilMS| 
01O Dude atvažiava. Kosuedija viename akte.

Pagal lenkiška sutaisė K. B-a ir M. P i*. Chi- 
re.go. IU. 1903. pusi 03. SU* ‘komedija buvo 
k>-li* kartu* lošta lietuviškos draugystes Pe
terburge. Maskoliu je Ji yra maskoliško, 
valdžios eeniuruota ir todėl ja galima ir į 
Lietuva parsiųsti. Maskoiijoa valdžia jo* par
ai a ntlmo nedraudžia................................ 2<*c

S13 Geriau* vaitaus negu aiųjtad Komedija vie
name akte Pagal lenkiški sutaisė K B.» ir 
M. P i*. Chicago. UI 19US. pusi. «. Šita 
kursu ta teip kaip ir No. 310 yra Maskoiijo* 
cenzūros daleista ir gali būti Lietuvon *iuu 
čisma.. ................................................... 15c

I>yk**i auk.*inL* L*ikrtxieliN!
Me* duodame Mitą uaa- 

-RT nisčo* Amerikon s*,
kai, vidur**,* La*krodali. 
gerai laika rodaali. vtsai *ly- 

Sk it tam, kars pa -d uo* 44 ar- 
ukuliaka, musu bižaUnlo* 
p,* tas kožaa Luksalai jo 

^^m i-srdokaip IsikroUSlo gr»- 
rsMaoto aat 35 meta. Ra- 
,/yk tuojau,, o urs tuojau*

Kvę? pardavlaejim" K*0* i> - 
parduosi urisiask mumis 

82 40 ir gausi szl la krodeli su ienelugesul 
ovzai <'rown Mupply Houae. 
Dep'h £1. t*3 Ranitolph st. Chioago. 111-

G&ak sziaos gralius dūktus dykai.
Vautiuams, merginoms ir kiekvien*m prisiu 

Sime Drąsi, apmokė>im* paeita ir pavierjsime 
34 artikuliukus bižuterijų*, kariuos Kiaaviz** 
Psusvts Pi**’ Pardavės juo, pu !<><■ kožna 
prisiusi mumis 82 -40. ° mes g*ve pinigu, 
tuojau, pašinu,įme tau už tavo darbu Dvasi 
v ieva Įsi augssesiau parodytu artikulą iii 
Grasu Itamilloo SS kalibre hsaaauia. 4* gra
žu auksinta amertkonuskala viduriais Lalam* 
D*li. įsivedanti lig auksini* gvareuluotas >at 
25 metu. ,31 gražia, pilno dūlamo Minuoti**. 
(4i gražia 3 orda augsita l.iaara, iM <1*1*1* 
AanoMiMa >0> auksinta Lsiaaouau. <7> buk*e- 
ka su t* tuzino sidabriniu Painu ir VIDELCIV. 
t*> pilna toiletlni MOKSLI, (Oi gnao a s k,o 
ŽlKDA.<lė) imponuota geriausio plieno BRIT- 
Va (Ui gražu PEILI. Ut> gražu 12 coliu ilga 
auksinta moterį,ska aut kaklo LKNCIVGKLI 
su kompasėliu, (14) gražu auksinta KRYZKul, 
(14* graS*a sterllng sidabro BRAN8OLKTA. 
Bile tavorei yra augszcsiausio* verte* ir d*o, 
Tanu,(ai uore dirbu dėl mve uždarbio ir dėl 
musu namo, kurta vra szlame biznyje jau 15 m.

Atla* J*w*l*ry Co., Dept 31, 
Metropolitan Block. CHICAGO

ELEKTRA YRA GYVASTIS! Vienu vaistų neužtenka, 
ne* organizmų lųra nusilpnina, ir vaistai nedali *ugTjžmii um pajie<os. ku
rio* jis neteko per chroniškų arba sunkių ligų. Štai delko daugelis žmogių 
vartoja vaistus per ilgus melus be jokio* naudojo kiti išgydyti tik vaistais, 
kad* jau tiki kad yra visiškai sveiki, ūmai atkrinta į senąją ligą pri* men
kiausios progos.

ELEKTRIŠKAI- VAI8TIBKA8 GYDYMAS (su elektra ir vaistais) yra 
vienatinis gydvmas kursai išgydo be a be j o n o s į galimai trumpiausią 
laikų VISAS IŽBISE N ĖJUSIAS IR NAUJAS LIGAS Parodymui, kad 
teip yra, me* VISIEMS sergantiem*, kurie tik pas mus atsišaukia, siunčia
me DOVANAI, kol Jie pasveiks, savo garsų elektrišką diržą GIANT.

Kosuly*, silpnoms*, reumatizmas, silpnumas vidurių, dusulys, ligos pilvo, 
kepenų, plaučių, pūslės ir širdies, nečystumas kraujo, nerviškos Ilgo*, ne
galėj ima*. nevaisingumas, uždegiaaai, karštligės, slinkimą* plaukų, gooo-

AtMUMMVūA. .itiiHW’i‘*sTil^M T
t t. VIS TIEK KOKIA LIGA NEBEBŪTŲ, ateik ir teguTU*e peržiūri 
mus specijalistai. arba jei esi toli, parašyk gerai išaiškindamas savo ligų.

Rašyk p*4:

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

MES GVARANTUOJAME KAD IŠGYDYSIME. 
PRIĖMIMO vaiahėe* kasdtoe su* H iki 1, Su batam is nuc 10 iki 1.

<J4D> Kaip žmogus gyveno snt žemC* Paraše S. 
M. Išleido T M. D. pusi 17. Chicugu. IlL 
Kutgutu aprašo visa žmogau* gyvenimą aut 
žemes nuo put jo (tairedimo iki pasiekimo ci- 
villzaeijo*. 25 pavetksleliai parodo senove* 
žmonių vartotus akmeninius tarankius, na
mus ir t*.................................................... lOc

85fl Auk’-s Kares Dievui. Psreėe. Jotiss Grašvt 
Cbieago. IlL, 1903. pusi. 40. Si knygele ap
rašo kokio* kada kare* buvo, ka* Imvo ju 
priežasčių, kiek jo* kaštavo, kiek bledei žmo
nėms padare ir daro, ir kas t jas žmonija šta
me.............................................................. lOo

©71 Užmušimas caro Aleksandro II. Paraše Jo 
na* Gražys. lileido Sssiv. Liet. Laisv. C'hi- 
eago. IlL, 1908. pusi. M Knygute aprašo ki
limą ir lankstymaai revuiiucijiėko judėjimo 
Rusijoj, kova sa cartzmn ir, kaipo pasekme 
to* kovo*, užmušima minėtojo caro. I5o

132fiŽodvn** lietuviškai-angliško* kalbu.Šutai 
se Antaną* Lalu. Chicago. III.. 1903, pusi. 
300. Yra tai pirmoji dalis lietuviškai angliš
ko žodyno. (Antroji dalia, angližlul-betuviš- 
ka dar spaudoje,. Yre tai didžiausias ir ge
riausias žodvnas iš visu lygšiol išleistu lletu- 
viskai-angliska žodynu. Rasite jame visu* 
lietuviškas žodžius išguldytus angliškoje kal
boje, kiekviena* žodis paženklintas kursi- 
lom litaroms prie kokio jis gramatikos sky
riaus priguli. Knyga 6z1» ooiius didumo Kie
tuose gražaus mėlyno audimo apdaruose, ant 
nugaros Išspausta sidabrinėmis Ii taromis Jo* 
titulas...................  43.00

1521 Paslapty* Magijos bei Spiritizmo šviesoje 
mokslo. Pagal svetimus šaltinius lenkiškai 
suralae F. J., lietuviškai verte J. Lauku. Uhi- 
«ago. HL. 1908. pusi. 3tB. Yre tai išaiSkini- 
tu.i* monu darymo Dabar jau su mouu kny
gomis nieks lietuviu neprigaudlne*. net nusi- 
Eirke šia knyga atrasite joje visas mouu ir 

urtu paslaptis ir jas suprasite, ne* siškiai 
aprašyto* ir paveikslais parodytos viso* slap
tybe* ir budai ju darymo......................5Oc

&5 Kamilus Apysaka. Dievas ir-Kara
liai, Evaldo pasaka. Iszleido L 8. 
D. P. Londone, 1903, pusi. 16... 10c 

07i Lietuviszkos Pasakos Yvairioa. Da
li* IIL Surinko D-ras J. Basanavi- 
czius. Chicago, Iii. 1904 m. Czia 
telpa 202 labai gražiu ir juokingu 
pasakų. Kas nori gražiu ir juokin
gu pasakų, tegul nusiperka viena 
kuria isz virsi paminėtu 3 knygų I. 
II ar III dali, o ture* per visa savo 
amžių neiszsemema pasakų akarba. 

Koina dalis arba knyga po.tl 50
Apdaryta........................................11.75

X71 Lietuviu aazar js, 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 
Vaidila, originaliszka novele Gra
ži apysaka apie senovės lietuvius, 
stabmeldiKkuji kunigus ir ju die

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

atrui. Tilžėje 1903, pusi. 39....30c 
Davatkų Gadzinkos ir szeip links
mos daims, surengė Liepukas. Ant
ra Jaida. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Gražios ir labai juokingus dainos, i5c
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