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Politiszkos žinios.
— d—

Kare Mas kol įjos su Japo
nija.

Pereitu sanvaitę ant kares 
lauko buvo du didesni mu
kiai ir abiejuose maskoliai li
kosi sumušti, vėl keliolikai 
maskoliškų kanuolių pateko 
į ja pon iečių rankas. Vienas 

.didesnis mušis buvo ant Nau- 
shau kalvų, kur jenerolas ti
ku sumušė 42 batalijom! ma
skolių, išsiųstų Į pagelbų Port 
Arthurui. Ant mūšio lauko 
maskoliai paliko 2000 užmuš
tų ir sunkiai pašautų, kurių 
paimti neįstengė, kitus pa
šautus paėmė ir nugabeno į 
šiaurius, kaip antai: į Mug- 
denų ir į Charbinų. Jenero
las Kuroki nuo savo armijos 
dalį kareiviii išsiuntė užimti 
pasitraukimo kelių sumuš
tiems kazokams. Ar juos pa
sisekė apstoti, nežinia. Ma
skoliai nepripažįsta, kad juos 
butų sumusę aut Nanshau 
kalvų, bet neužgina, kad tu
rėjo pasitraukti prieš dide
snes japoniečii} pajiegas. Iš 
tikro nesumuštas nieks nepa
sitraukia, o jeigu ir ant alsi- 
nimo priešo parengia pasiprie
šinimų, tai ne traukia jo, ži- 
žinodams kad ne galės atsto
vėti, kol nužudo kelis tūk
stančius kareivių. Išmintin
gas vadovas bereikalo nežudo 
kareivių, kadangi be karei
vių pats mūšio nelaimės, jį 
laimi tik kareiviai kovojanti 

-pagni vadovo- -^waredymtts.
Maskoliški laikraščiai garsi
na. buk jenerolas Kuroki per 
ilgai laukė su užėmimu pasi
traukimo kelio sumuštam Sta- 
kelbergui ir per tai jam pasi
sekė ištrukti. Japoniški je- 
nerolai vienog apie savo mie- 
rius nieko negarsina ir prie 
jų arti mūšių vietų nėra sve
timų laikraščių reporterių, tai 
iš tikro ‘ nežinia, ar ištikro 
Stakelbergo kazokams pasi
sekė ištrukti, ar ne. Masko
liškoms, net rando žinioms, ne 
visame galima tikėti: jeigu 
jis ir neslepia tokių žinių, ko
kių negalima užslėpti, bet 
maskoliškų jenerolų nepasi
sekimus perstata visai kito
kioj šviesoj, o ne tikroj. Kur 
maskoliai liekasi sumušti, o 
tas šioje karėje iki šiol nuo- 
latai atsitinka, randas savo 
raportuose garsina, buk duo- 
tiesi sumušti buvo plianuose 
jenerolo Kuropatkino. Y pa- 
tiški tie turi būt plianai, ku
rie reikalauja net kad locni 
Kuropatkino kareiviai butų 
sumušti. Tai matyt visai 
naujas karės vedimo būdas, 
kitiems sunkiai suprantamas, 
dabar niekeno daugiau jau 
nevartojamas.

Nors jenerolas Kuropatkin 
ir ginasi, kad neturėjo mierio 
traukti į pagelbų Port Arthu
rui, bet aišku, kad tokius 
mierius turėjo; kitaip juk 
nebūtų siuntęs visų kazokų. 
Tik kada japoniečiai kazokus 
sumušė ir jiems, ant išsigel
bėjimo nuo visiško apstojimo 
reikėjo bėgti, palikti net ka- 
nuoles, garsina, kad visai ne
norėjo gelbėti Port Arthurų.

Atkakę iš Port Aj-thuro 
chiniečiai tvirtina, buk japo
niečiai bandė veržti šitų ma
skolių didžiausių Azijčj tvir- 
tynę, bet jų užpuolimų buk 
maskoliai numušė, bet visgi 
buk vienų fortų japoniečiai 
apvaldė. Chiniečių vienog 
žinioms negalima tikėti: jie 
maskoliams praneša mielas, 
japoniečiams gi visai priešin
gas žinias, o paprastai kaip 
vienos, teip kitas nieko su 
teisybe bendro neturi. Lon
dono laikraščiai garsina, buk 
tenykštis japoniškas ambasa

dorius gavo žinių, jog štur- 
mavimas Port Arthuro prasi
dės apie 20 d. berželio. Tas 

i neišrodo teisingu, kadangi 
japoniečiai juk negarsys pirm 
laiko visam svietui, kada 
pradės šturmų: tuom juk 
persergėtų maskolius.

Apie tolesnius mierius ve
dančių karę kraštų sunku kų 
nors tikro dažinoti; laikraš
čiai gauna žinias vien apie 
buvusius jau mušius, liet ne
gauna nieko rodančio apie tų. 
kas gal toliau atsitikti. Gar
sinamos apie tai žinios yra tik 
spėjimais, kurie ne visada su
tinka su teisybe. Dabar an
tai laikraščiai garsina, buk 
tolesnę vadovystę ant visos 
maskoliškos kariumenės ryti
nėj Azijoj paėmė į savo ran
kas pats Kuropatkin. Todėl 
mena, kad jis turi pakaktinai 
kareivių ir vietoj trauktiesi 
atgal, žengs pryšakin. Ar 
teip bus, toliau stovinti to 
negali žinoti. Ir japoniečiai 
laukia neužilgio susitikimo 
visų kariaujančių pusių pa- 
jiegų. Tuom tarpu, pagal ki
tas žinias, kasdienų tūkstan
čius vežimų valgio produkių 
ir amunicijos gabena masko
liai į šiaurius iš Mugdeno ir 
Charbino. Reikia todėl ma
nyti, kad maskoliai nesitiki 
užsilaikyti Mandžurijoj ir Si- 
berijoj rengia jau dabar mai
sto ir amunicijos krautuves 
pasitraukusiai kariumenei. 
Apart to dar, pasitraukdami, 
maskoliai degina kaimus ir 
miestus Mandžurijoj. Tuom 
tarpu nieks nenaikina savo 
locnos savasties. Jeigu tų 
daro maskoliai, tai matyt jie 
nesitiki kada nors sugrįžti į 
Mandžurijų.

Viršininku visų japoniški} 
kariškų pajiegų ant sausže- 
mio Mandžurijoj, Korėjoj ir 
aplink Port Arthurų, likosi 
paskirtas jenerolas Yamaga- 
ta, pergalėtojas chiniečių. 
Jis yra vienas iš geriausių 
japoniškų jenerolų. Gimęs 
1838 metuose.

Pereitų sanvaitę ant jūrių 
japoniečius vėl pasiekė nepa
sisekimas. Maskoliškiems 
kariškiems laivams laike tirš
tos miglos, nors portų turėjo 
daboti admirolas Kanimura, 
pasisekė nematant išplaukti 
iš Vladivostoko. Išplaukę 
laivai buvo po vadovyste ad
mirolo Skridlovo, paskirto 
vietoj pražuvusio Makarovo. 
Rods Skridlovui nepasisekė 
nieko blogo padaryti japoniš
kiems kariškiems laivams, bet 
jam pasisekė patikti plau
kiančius be uždangos japoniš
kus transportinius laivus, ga
benančius amunicijų, karei
vius ir ginklus ir laivus trįs 
paskandino, terp tų vienų su 
pašautais kareiviais, nors ka
pitonas išpliekė raudonojo 
kryžiaus ženklų; šaudyti į 
laivus ir trukius gabenančius 
sergančius kareivius uždrau
sta terptautiškoms tiesoms, 
bet šioje karėje maskolių va
dovai nekartų terptautiškas 
tiesas sulaužė. Japoniečiai 
sako, jog prieš tokį maskolių 
pasielgimų nė neprotestuos, 
kadangi protestas neišduotų 
nė jokių vaisių.

Ar maskoliškiems laivams 
pasisekė sugrįžti į Vladivo
stoku, tikrai nežinia; masko
liai tvirtina, jog sugrįžo; pa
gal kitas žinias, laike tirštos 
miglos jiems pasisekė įplauk
ti į Port Arthuro uostų ir su
sijungti su čia stovinčia lai
vyne. Paskutinė žinia, tur
būt, neteisinga, kadangi įė
jimų į Port Arthuro uostų da
boja japoniškas admirolas 
Togo ir išdaboti nesunku, ka
dangi įėjimas į uostų, matyt, 
siauras, jeigu Togo iš pra

džių bandė jį užtvenkti pa- 
skandydaimis tik du senu 
garlaiviu. Net laike miglos 
galima teip siaurų įėjimų iš
daboti. Dasižinojęs apie pa
skandinimų trijų japoniškų 
laivų, japoniškas admirolas 
Togo išsiuntė dalį savo laivų 
gaudyti maskoliškų Vladivo
stoko laivynę, užkirsti jai su
grįžimo kelių. Ar tas-pasise
kė, nežinia. Maskoliai tvir
tina, kad jų laivyne yra jau 
Vladivostoko uostoj, bet grįž
tant jai dar }>asisekė paskali- 
dyti dešimtį japoniškų tran
sportinių laivų, gabenančių 
ginklus ir amunicijų į Korė 
jos portus. Tam vienog ne
galima tikėti, kadangi japo
niečiai, žinodami, kad masko
liška laivyne yra ant jūrių, 
nebūtų juk siuntę transpor
tinių laivų be uždangos, tai
gi be šarvuotų mūšio laivų 
apgynimui. 1 Tokio, Japo
nijos sostapilę, pereito pane- 
dėlio dienų atėjo privatiška 
žinia, buk terp laivyne* Skri- 
dlovo ir Kanimuros ant jūrių 
užgimė mušis, kuris dar neži
nia, kuom pasibaigė.

Kadangi japoniškas admi
rolas jau porų kartų iš Vladi
vostoko išleido maskoliškus 
kariškus laivus ir daleido 
jiems atgal sugrįžti, tai Japo
nijoj jis užsitraukė neužsiti- 
kėjimų. Žmonės pradeda 
reikalauti, kad jis pasitrauk
tų nuo karės vedimo, arba 
kad perplautų sau pilvų arba 
kitokiu budu sau galų pada
rytų, kaip tai Japonijoj pa
prastai daro tie, kurie neį
stengia savo pareigų išpildy
ti. Ar jis vienog ištikro kal
tas, nežinia, kadangi nežinia, 
kokius prisakymus gavo nuo 
ministerijos.

Į Lianchung atėjo žinia, 
buk netoli Kaitshau terp ja 
poniečių ir maskolių prasidė
jo didelis mušis, kuris dar 
nežinia, kuom j»asibaigė. Į 
pagelbų jenerolui Stakelber
gui KuroĮiatkin atsiuntė dvi 
divizijas kareivių.? Kaip da
bar paduoda, mūšiuose po 
Tuliffu ir Wafangau masko
liai nužudė apie 14000 karei
vių užmuštų ir pašautų. Ja
poniečiai užkasė 1512 masko
liškų kareivių, bet ant mūšio 
lauko randa da vis daugiau 
negyvų kareivių; jiasitrauk 
darni, maskoliai paėmė su sa
vim daug užmuštų, kuriuos 
pats užkasė arba sudegino.

MaNkolija.
Nepasisekimai karėj padrų- 

sina maskoliško rando prie
šus, o tų caras turi nemažai: 
išėmus popų ir urėdninkų, 
mažai Maskolijoj yra pritarė
jų caro valdžios, daugiau yra 
jos neužkenčiančių. Žmonės 
neturi už kų mylėti carų, ka
dangi jis, išėmus urėdninkų, 
kurių išnaudojimui atiduota 
visa tauta, mažai kam dau
giau daro gero, o kitokios kil
mės žmonis skriaudžia ir pan
čioja visokiais budais. Terp 
svetimų gaivalų todėl ir ap
sireiškia didžiausias nekenti- 
mas caro ir džiaugsmas iš jo 
nepasisekimų. Londono laik
raštis „Daily Express” prane
ša, buk Finlandijos sostapi- 
lėj, mieste Helsingfors, užgi
mė revoliucija. Pulkas jau
nuomenės įsiveržė į jeneral 
gubernatoriaus rūmų, išvaikė 
tarnus ir urėdninkus, 18 jų 
užmušė. Apie tų atsitikimų 
cenzūra uždraudė laikraš
čiams kų nors rašyti, bet vis
gi žinia pateko į užrubežinius 
laikraščius. Apie užmušimų 
Finlandijos general guberna
toriaus ir maskoliški laikraš
čiai negalėjo užtylėti, užmu
šėjas jeneral gubernatoriaus, 
advokatas Shauman, prigulė-

. . . Ijo teiposgi prie revonucijo- i 
nierių. Jis, suareštuotas, 
pats nusišovė. Tokiu budu 
maskoliškiems tiri neto jam* 
likosi atimtas galėjimas kų 
nors Iškvosti., Vietoj užmuš
to Bobrikovo, tuomtarpiniu 
jeneral gubernatorium Fin
landijos likosi paskirtas jene- 
rolas Turbina. Jeigu ne ka
rė Azijoj, be abejonės caras 
butų pasinaudojęs iš užmuši-1 
mo Bobrikovo ant visiško pa-
naikinimo visų Finlandijos 
tiesų ir jiavergiino krašto; 
dėl karės daliar to nedrysta 
į >ada ryt i iš Imimės, kad dide
snis prispaudimas neįmgim- 
dytų atviro imsi kėlimo Fin
landijos. Jeigu tų padarytų 
Finlandija, jos (teveiksiu sek
tų be abejonės ir kiti caro 
prisįmusti kraštai, kai p antai: 
Lenkija. Mažrusija ir Kau
kazas ir Maskolija galėtų su
griūti, pasidalinti į atskiras, 
uepriguliningas viešpatystes. 
Baimė, kad sįmudžiami val
džių kraštai mųmsikeltų 
stabdo randui karės vedimų: 
dėl tos baimės karės ministe
rija nedrysta siųsti kareivių 
į Azijų nė iš Lenkijos, nė iš 
Lietuvos, Mažrusijos ir Kau
kazo.

Apart to, rodosi, Maskoli
ja bijosi ir karės su užtarian
čiais už Japonijų. Jeigu Jų pa
sisektų sumušti. Antai da
bar skubiai drutina visus Bal
tike portus. 1 Baltikų vie
nog Japoniečiai neateis, ne- 
prieš juos todėl drutina Ma
skolija savo pakrantes, bet 
prieš kitus. Matyt, Masko
lija Jaučia, kad pradėta Azi
joj karė gali išsiplatinti. (*r- 
sikelti į Europų.

Vidurinė Azija
Tibetonai nesiliauja besi

priešinę tolesniam traukimui 
įsiveržusių į Jų kraštų angli- 
Jonų.’ Angį i Joną i likosi su
laikyti po Gyangtse. Prieš 
nedidelį Jų pulkelį stovi 8000 
tibetouų, kurie turi ir kanuo- 
les, nors senas misingines; (>o 
Kongma ir Karola stovi 7(MM) 
ginkluotų tibetonų. 300 vy
rų bandė paveržti anglijonų 
transportus su maistu ir amu
nicija. traukiančius iš ludijų. 
bet tas nepasisekė. Prie to 
užpuolimo tibetonai nužudė 
4 savo kareivius, anglijonai 
u? Jokių nuotrotų neturėjo.

Isz Lietuvos.
18 Vilniaus.

Vilniaus žydiška dirbančių 
pagelbos draugystė rengiasi 
Išrengti bendorystės varsto
tus, teiposgi dalis pamokini
mui vėlimo ir audimo žydų 
vaikams, kad mokėdami darbų 
greičiau ir lengviau ant mai
sto uždirbti galėtų.

Prie Vilniaus pavietinės 
blaivystės užveizdos parengė 
biurų tiesdarių rodos, kur tu
rinti provas galėtų rasti at
sakančių rodų. Norinčiam 
užsiimti davinėjimu rodų ad
vokatui paskirta alga po 600 
rubl. ant metų.

Antrose arklių lenktynėse 
dovanas gavo: 200 rubl. pa
skirtų viešpatystės arklių už- 
veizdos, gavo arklys Gnoin- 
skio. 150 rublių oficierų su
dėtų gavo maskolius Pome- 
rancev. 150 rubl. lenktynių 
draugystės pripažino arkliui 
Kirsnovskio. 300 rubl. ar
klių auginimo užveizdos gavo 
arklys maskoliaus Karatieje- 
vo. 150 rubl. gavo arklys 
Gnoinskio. 150 rubl. pripa
žino arkliui Aleksandravi
čiaus; 150 rubl. pripažino 
arkliui Gnoinskio.

Antroje pusėj berželio, infc- 
kintiniai, žinoma, turtinge-

sniejie, pirmos Vilniaus vy
riškos gimnazijos, po vado
vyste mokintojų, išvažiavo 
pasivažinėti įsi Maskolijų. 
Atlankys jie Tverų, Maskvų 
ir upe Volga atliks kelionę 
iki Saratovu!. K.\cursija 
trauksis 28 dienas; norinti 
Joje dalyvauti, turi įmokėti 
po 60 rubl. Mokintiniai 6 
kliasos tos jau gimnazijos 
buvo pasirengę atlikti tokių 
jau excursijų į Trakus, liet
dėl šalto oro Ji likosi atidėta.

Vilniaus ulyčinių karų 
{kompanija atsišaukė į miesto 
Įrodų užmanydama, varymui
1 karų įvesti elektriškų pajiegų, 
Į vietoj arklių, kaip dabar yra.
ir (atdirbti naujas linijas. 
Pagal kompanijos užmanymų, 
butų (>er vidurį miesto nuve
sta viena linija per visų mie
stų, o nuo Jos ;>enkios krašti
nės į labiau apgyventus prie
miesčius. Kompanijos užma
nymų perkratinėja dabar mie
sto rodą, bet dar iki šio) nie
ko nenusprendė.

Kaip kitais metais, teip ir 
šįmet, ant Nėrio iš Vilniaus 
plaukinės ir važios pasažie- 

Įrius į Verkus ir į kari u menės 
stovyklas garlaivys. Tam 
tikslui likosi iš Garteno atga 
bentas naujas garlaivys.

Vilniaus jiaslapta {Milicija 
vienuose namuose ant Ar
changelsko gatvės sugavo 
(renkis besisla{>stančiua čia 
žinomus miesto vagilius; na 
mieje rado daug (mvogtų 

įdaigtų, teiposgi visokius va
gilių Įnagius. Vienas vagi
lius buvo vilnietis, kiti gi at- 

Įkakę į Vilnių iš Variavo*, 
į Kituose namuose, ant prie
miesčio Naujo Svieto, sugrie
bė teiposgi kelis vagilius; čia 
rado ir krautuvę vogtų daig- 
tų. Dabar per tai vagystes 
Vilniuje sumažėjo.

Iš Vilniaus pačtinio aĮMkri- 
čio (prie Jo priguli ir Suval
kų gubernija) į Liaojau. Man
džurijoj, (Mirei kala vo keturių 
|*ačto ir telegrafų urėdninkų 
ir vieno prižiūrėtojo.

Vilniaus piešimo mokykloj 
likosi atidaryta paroda mo
kintinių piešinių, nupieštų 
šiuose metuose. Ant paro 
dos daug yra ir aliejinių ab- 
rozdų.

Maskoliškos kariuinenės 
štabas pranešė Vilniaus gu
bernatoriui, jog mūšyje su 
japoniečiai* likosi pašautas 

{kareivis Juozas Medzviedsky, 
paeinantis iš Novoselovo vals
čiaus, Trakų pa v. ir Maižie- 
šius Afanasjev numirė Char
bino ligonbutyj; Jis teiposgi 
iš Trakų paviečio.

Vienuose Vilniaus namuo
se, valant nešvarumų duobes, 
darbininkai duobėj rado žmo
gaus kojas, neseniai nuo kū
no nupiautas. Ant pirmo 
požvilgio negalima buvo nu
spręsti, ar kojos tos yra vy
riškio, ar moteries. Šiuose 
metuose yra tai jau antras 
toks radinys Vilniuje.

1 d. berželio iš Vilniaus 
prapuolė mokintinis 2 kliasos
2 gimnazijos, 15 metų Stani
slovas Lupon. Tėvas apie 
prapuolimų sunaus pranešė 
policijai, bet toje nė jokio 
prapuolusio pėdsakio nerado.

Kaip paduoda laikraštis 
„Severo Zapadnoje Slovo,’ 
gyvenantis Vilniuje kunigas 
Ambrozevičia atsišaukė į Pe
terburgo spaudos užveizdų su 
prašymu daleisti parengti 
Vilniuje lietuviškų spaustu
vę ir išleidinėti lietuviškoj 
kalboj speaiališkų ,,Bitinin
kystės” laikraštį. Mums ro
dosi, ant speciališkų lietu
viškų laikraščių, kad Jie ga 
lėtų apsimokėti, dar laikas 
neatėjo.

Vilniuje, ant vienos iš šva

resnių gatvių gyvena net keli 
burtininkai, pranašaujanti 
ateiy ir tai gana pigiai, nes 
už padėjimų kortų ima vos 
|k> 5 kap. Iš to biznio uždir
ba ant dienos po 4. 5 rublius, 
taigi, kaip Vilniuje, gana 
diktai. Pas juos eina žmo
nės visokiuose atsitikimuose, 
net prapuolus vaikui, dauge
lis žmonių, vietoj kreiptiesi į 
policijų, eina burtininko pa
siklausti. Eina pas Juos ne
tik nea|4Šviesti varguoliai, 
bet ir apšviesti ir turtingi.

Naujai ^skirtas katalikiš
kas vyskupas Roop pribusų 
V ilnių 26 d. berželio ir ap
ims nuo seniai buvusių be 
vyskupo Vilniaus dijecezijų.

ls Vitebsko.
Karė Azijoj atsiliepė ir ant 

išeivystės žmonių iš Vitebsko 
guliernijos į Siberijų: dėl ka
rės išėivystė apsistojo, o 
prieš jos prasidėjimų dauge
lis ūkininkų, norinčių persi
kelti į Siberijų. išpardavė sa
vo ukes ir viskų. ko paimti 
negalėjo. Dėl užgimusios 
karės • ir tie turėjo pasilikti 
ant vietos ir netekę turtų, ne
gaudami ant vietos darbo, 
baisų kenčia vargų. Jie at
sišaukė į gubernijos valdžias 
melsdami (tašeipot», liet nega
vo: valdžios Jiems atsakė. Jog 
užgimus karei, vietinė admi
nistracija privalo vien rupiu- 
tiesi apie sušelpimų šeimynų 
ištraukusių į karę kareivių.

Vitebsko gubernijoj terp 
kaimiečių labai ' TSKTpfatfnn 
akių ligos. Ant pagelbėjimo 
akims sergantiems guberni
jos valdžios nusprendė Sebe- 
že (>a rengt i speciališkų akims 
sergantiems gydinyčių.

Vitebsko žydai, ant naudos 
maskoliško Raudonojo Kry
žiaus Dr-tės iki 14 d. gegužio 
sudėjo 3018 rubl., aut sušel
ptam sergančių ir (tašautų ka
rėj kareivių.

Vitebsko gubernijoj iš vi
so yra 3254733 desiatinos že
mės; iš Jos priguli: 435447 
desiatinos bajorams, 315972 
dės. kitoms luomoms, 11829 
dės. miestams, 1355562 ūki
ninkams. kitokioms institu
cijoms 4009 dės. ir 11504 ran
dui.

Dėl šalto oro tūluose kra
štuose Vitebsko gubernijos 
žieminiai javai išrodo prastai 
ir vasarojų žėlimas a (teistojo.

Gyventojai Vitebsko išde
gusios miesto dalies ant šių 
metų likosi paliuosuoti nuo 
mokėjimo randui prigulinčių 
mokesčių.

mi ,.zemstviniai” daktarai; 
Minsko gubernijoj tokių dak
tarų bus paskirta 19/

Minske rengiasi įtaisyti 
speciališkai mažiems vaikams 
gydinyčių, kadangi į suau
gusių gydinyčias vaikų ne
priima, nėra kam jose vaikus 
prižiūrėti. Ant įrengimo to 
vaikų ligonbučio ir užlaikymo 
miestas nori uždėti speciališ- 
kų mokestį («o 10 kap ant 
kiekvieno miesto gyventojo, 
iš ko susirinktų su viršum 
10000 rublių ant metų.

Pavasario ženklai Lietu* 
voje.

Pagal garsinamas profeso
riaus Kaigoradovo žinias: 
Baltstogės pa v. (Garteno g.), 
17 d. gegužio pražydo gena- 
žolės ir akacijos. Lytaus ne 
trūksta, todėl žieminiai javai 
sužėlė puikiai. Kauno pav., 
13 d. gegužio (pagal Ameri
koj vartojamų kalendorių) 
pražydo obelys; (lasirodė 
karkvabaliai; pražydo lauki
niai žirnučiai; 17 d. gegužio 
pražydo kriaušės, akacijos, o 
1b d. gegužio Juodiejie bez- 
dai.

Slidžiu tirinetojų apskri
čiai.

Įvedus žemiškus načel n in
kus Lietuvoj ir panaikinus 
senus sudus, Vilniaus guber
nija likosi padalinta į 32 ap
skričiu sudžių tirinetojų. 
Vilniuje tokių apskričių bus 
šeši; Vilniaus pavietyj trįs;

leikoj, Danilevičiuose ir Ra- 
doškovienose. Dienos pav. 
bus trįs apskričiai; sudžių 
kanceliarijos bus: Dienoj, 
Drujoj ir miestelyj Gluboko- 
Je. Lydos (>av. aįiskričių 
bus keturi; sudžių kancelia
rijos bus: Lydoj, Ščučine, 
Eišiškiuose ir Lydoj. Ašme
nų pav. padalintas į 5 apskri- 
čius: sudžių kanceliarijos 
bus: tris Ašmėnuose ir po 
vienų: Smorgonėj ir Voloži- 
ne. Šventėnų (>av. padalin
tas į trįs apskričiu*; sudų 
kanceliarijos dvi bus Sventė- 
nuosę, o viena Srogže. Tra
kų pavietas padalintas į ketu
ris apskričiu*, kanceliarijos 
dvi bus Trakuose ir po vie
nų: Žižmariuose ir Varėnoj.

Ir aukauti caras gali už
drausti.

Maskoliški laikraščiai su 
pasididžiavimu giriasi, jog 
caras maloningai daleido ku
nigaikščiui Druckiui-Liubec- 
kiui paaukauti jam prigulin
tį dvarelį,,Voronec”, užiman-

18 Lietuviško Minsko.
24 d. gegužio čianykščiai 

žydai rinko sau rabinų. Kan
didatų buvo (>enki, o terp jų 
ir senasis rabinas, kuris čia 
rabinavo 33 metus. Ir per 
dabartinius rinkimus senasis 
rabinas gavo 315 balsų, o iš 
kitų, Astrachaniaus rabinas 
Rainės, gavo daugiausiai bal
sų, nes 175. Tokiu budu iš
rinktu likosi vėl senasis rabi
nas.

Minsko žemdirbystės drau
gystė, iš savo sąnarių rengia
si sutverti ryšį augintojų gy
vulių baltgudiškos ir lietu
viškos veislių, išdirbimui ir 
pagerinimui geriausiai pri
taikytos prie vietinių sanly- 
gų galvijų veislės. Prie ry
šio prisirašė daugelis Baltgu- 
dijos ir Lietuvos dvarponių. 
Įstatai to ryšio Jau apdirbti 
ir perduoti ant užtvirtinimo 
ministerijai.

Pabaigė tiesti naujų tele
grafo linijų nuo Minsko į Pe 
terburgų, ilgio 326 viorstų.

Minsko gubernijoj bus pa
skirti, kaip tai j ra nuo se
niai Maskolijoj, teip vadina-

tį 124 desiatinas žemės, Vil
niaus žemdirbystės draugy
stei ant parengimo žemesnės 
žemdirbystės mokyklos. Mat 
net gerų daryti, aukauti kų 
nors ant labo žmonių caras 
gali nedaleisti, ir ant to rei
kia daleidimo ir kol jį norin
tis aukauti išgauna, nevienų 
dešimtinę ant kyšių caro tar
nams turi išleisti. Na, argi 
yra kur ant svieto, net nuož
mių apgyventuose kraštuose 
kvailesnė rėdą, negu malo
ningojo carpalaikio? Turbut 
kvailesnės niekur nėra. Na, 
o da ir čia laisvoj Amerikoj 
yra lietuviai garbinanti tokį 
netikusį valdonų, tokį biaurų 
lietuvių skriaudėjų ir perse
kiotojų! Galima turėti viso
kias nuomones, bet ir tame 
yra rubežius. Lietuvis my
lintis savo brolių ir tėvų, sa
vo tėvynės naikintojų, yra iš
gama, toks negal būt už lie
tuvį laikytas, nors lietuviškai 
kalbėtų, toks yra biauriau- 
siu savo tautos priešu.

Iš Viazino, Vileikos pav
Šitame miestelyj porų me

tų atgal likosi neva parengta

žemdarbiškų mašinų ir įna
gių krautuvė, bet Joje ūki
ninkai negali gaut visko, ko 
reikia. Pernai buvo vien 
pjautuvai, kurių, matyt, ki
tur niekam įbrukti nebuvo 
galima. Siųdien pjautuvus 
mažai jau prie darbo žmonės 
vartoja, juos išstūmė paran
kesni dalgiai.

Balandžio mėnesyj, mieste
lyj II i joj užgimė gaisras, ku
ris be mažo neišnaikiuo visų 
miestelį. Ugnį vienog pasi
sekė linosnoriams ugnage- 
siams su valdyti į visgi vie
nog išdegė kelos čianykščių 
ūkininkų ūkės.

Miestelyj Ilijoj gyvena ste
buklingas gydytojas totorius 
M., pas kurį visokiose ligose 
kreipiasi net vietiniai apšvie- 
stnnai. Dabar vienog ste
bukladarys pateko (k) sudu. 
Kur dabar kreipsis neturinti 
užsitikėjimo ant daktarų vie
tiniai a(>šviestunai? Išnykus 
vienam žmonių prigaudinėto- 
jui, atsiras kitas. Kur yra 
kvaili, ten niekada netruks 
išnaudojančių žmonių kvai
lumų.

Nupuolimas žemdirbių 
Lietuvoj.

Maskoliškas laikraštis ,Cho- 
ziajiir neseniai patalpino 
straipsnį išrodantį, jog žem
dirbiai Maskolijoj, o tame ir 
Lietuvoj, vietoj kilti, puola 
žemyn, vis į didesnį vargų. 
1888 m. Lietuvoj buvo 50% 
ūkių su vienu arkliu, 1900 m. 
tokių ūkių buvo50,1%:* ūkių 
su dviem arkliais buvo 25,2%, 
1888 m. 28,9%, su 3-ms — 
8,2 ir 10,3%, su 4-riais 4,4 ir 
5,3%, su 5-iais — 1,9 ir 2,4, 
su daugiau 6.5 ir 6,8%. Di
delių dvarų 1888 m. visoj 
Lietuvoj buvo 26,606, o 1900 
metuose liko Jų tik 24.952, 
kitus išdalino į mažas ukes ir 
|>alivarkėlius. Taigi aišku, 
kad žemės valdytojai Lietu
voj eina biednyn.

Atskaita bausmių.
Lietuvoj dirbtuvių savi

ninkai už visokius prasižen
gimus ant darbininkų užde
da pinigiškas bausmes. Iš 
tų pinįgų būva duodamos pa- 
šelpos Jos reikalaujantiems 
darbininkams, žinoma, jeigu 
dirbtuvės savininkas, nesibi
jodamas skundo nubausto, 
neapverčia nuo algų darbi
ninkų nutrauktų pinigų ant 
savo naudos. Pereituose me
tuose po užveizda Vilniaus 
apskričio dirbtuvių inspekto
riaus buvo 243 dirbtuvės su 
8853 darbininkais. 40 dirb-
tuvių, 1961 atsitikime, kaipo 
bausmę nuo darbininkų algų 
nutraukė 424 rubl. 89 kap., 
nuo seniau iš bausmių buvo 
1733 rubl. 21 kp. Ant pa- 
šelpų pereituose metuose iš 
tų pinigų išleido 545 rubl. 35 
kap.

Iš Šiaulių, Kauno gub.
Neseniai netoli nuo čia, U- 

biškis kunigas sugavo velnių 
smaugiantį ant kelio žmogų. 
Mat velnias norėjo nuo ke
liu važiuojančio žmogaus pi
nigus atimti. Besitąsant 
žmogui su velniu, atvažiavo 
kunigas, ko velnias nematė ir 
sugriebė pragaro tarnų už a- 
pikaklė^ iš užpakalio, nors 
velnias turėjo prisitaisęs bai
sius ragus. Velnias, sugrieb
tas, nusigando, paminėjo net 
Jėzaus vardų. Kunigo bro
lis, nušokęs nuo vežimo, nu
plėšė velniui ličynų nno^rei- 
do. Tųsyk pasirodė, kad tas 
neva velnias yra to paties 
kunigo bažnyčios maršalga. 
Nabagas netik pinigų nega
vo, bet likosi atiduotas po su
du už užpuolimų ant kėliau- 
WiU' žemitb.



JA Rysjos.
22 d. kovo iš čia iškeliavo 

ant karės lanko partija dak
tarų; terp jų buvo ir daug 
žydų. Mat kur randas rei
kalauja pasišventimo, ten žy
das ir katalikas turi lygias 
tiesas su maskoliais, bet ten, 
kur žmogus gali kokiiĮ sau 
naudą turėti, jau ten žydas ir 
katalikas turi 'duotiesi ma
skoliams aavę kirpti ir išnau
doti. įvažiuojantiems aut 
karės lauko daktarams žy
dams sinagogoj parengė net 
dievmaldystą. ant kurios su
sirinko gubernatorius ir kiti 
augštesnes užimanti vietas ca
ro tarnai maskoliai.

Mokom preke*
Ne* YoRk.

visą /Amerikoj mėsos prekystą mė
sinis trustas, nesibijodamas kon
kurencijos, pakėlė prekes iki 15c. : 
už svarą jautienos.
neužilgio prekes bus dar labiau 
pakeltos. Žmonės be mėsos apsi
eiti negali, turi mokėti tiek, kiek 
trustas reikalauja.

Nelaimei aut geležinkeliu.
Shreveport, La. Ant Kansas 

City geležinkelio, trūkis, užbėgęs 
ant stovinčio ant šėnių buliaus, iš
šoko iš rėlių ir iš dalis susidaužė; 
tokomotyva ir du vagonai nupuo
lė j upę. Prie to trūkio vedėjas 
ir pečkurys likosi užmušti.

Isz darbo lauko.
Išvežimas iš Lietuvos 

vų | Prusus.
Per sanvaitę nuo 7—14 ge

gužio, per Įiarubežinetj mui- 
tiftyči&B Vilniaus aĮiekrk'io iš
gabeno į Prusus iš Lietuvos 
laukų produktų: per Virba- 
liaus muitinyCią: 1000 pūdų 
kviečių. 20000 pūdų avižų, 
5000 pūdų lininių išsĮiaudų, 
12000 pūdų linų, 1000 pūdų 
pakulų, 13000 pūdų kanapių 
ir 3000 pūdų kanapinių pa
kulų. Per Jurbarku (Nemu*

• nu) išgabeno į Prusus 3000 
pūdų sėmenų.

Per sanvaitę nuo 21—2S d. 
gegužio, per Vilniaus apskri
čio muitinyčias išgabeno į

■ Prusus laukų produktų: 
Virbaliaus muitinyčią: 
pūdų kviečių, 1000 pd. n 
žiu, 10000 pd. avižų,

-pd. sėmenų išspaudų, 13000 
pd. linų. 1000 pd. pakulų, 
18000 pd. kanapių ir 2000 
pd. kanapinių pakulų.

per 
2000 
mie- 
3000

Isz Amerikos
Baisi nelaime.

New York. Ant garlaivio 
„Slocum," pasamdyto nuvežimui 
ant pikninko vokiškų mokyklų 
mokintinių, išplaukus, užgi
mė, nežinia nuo ko, gaisras, kuris 
teip greitai platinosi, kad į urną 
laiką apėmė visą laivą. Kapito-

* Denver, Col. Gubernatorius 
j Peabody panaikino išduotas prieš
darbininkus San Meųuel pavietyj 
karės laiko tiesas. Kituose gi pa- 
viečiuose tiesos tos dar paliktos^ 
Ką gi be jų veiktų milicijos jene- 
rolas Bell? Reikia mat ir jam pa
likti progą nors žiaurais padava- 
dijimais atsižymėti, jeigu niekuom 
kitu atsižymėti ne gali.

* Eveleth, Min. Kastynėse 
„Tagal" suštraikavo darbininkai 
daugume finlandiečiai. Kastynių 
savininkai jų vietoj parsitraukė 
seabsus; dėlto užgimė Čia kruvi
nos muštynės šerifo žmonių su 
štraikieriais, kurie stengėsi seab
sus išvyti.

* Chicago, III. Dirbtuvėse 
Goss Printing Press Co. štraikuo- 
ja organizuoti darbininkai. Kom
panija jų vietoj parsitraukė seab
sus. Sudžia uždraudė štraikie- 
riams rinktiesi aplinkinėse dirbtu
vių, kad ne gazdintų dirbančių 
seabsų.

5 Hammo.no, Ind. Galvijų pio- 
vinyčiose Nelson Morris & Co. nu
mažino darbininkų algas ant 20c. 
ant dienos: nuo dabar gaus jie tik 
po *1.65 ant dienos.

* Johnstown, Pa. Kompanija 
Berwinel White Coal uždarė trįs 
savo kastynės; jos paveikslą sekti 
ketina ir kelios kitos 
tose aplinkinėse.

* Bingham, Utah. 
Čių kastynių prašalino 
ninku todėl, kad jie apvaikščiojo 
paminėjimą susitvėrimo unijos ir 
pusę dienos neatėjo į darbą.

* Clevelano, Oh>. Kapitonai

| 5. Centrališką Komitetą palikti 
Sumonopolizavęs tą patį.

Newarkor N. J. kuopos:
1. Išimti čarterį.
2. Platinime lietuviškų raštų su-

Mena, kad sidėti su T. M. Dr-te.
|i 3. Paremti „D. Balsą" ir ant 
■ toliaus.
: 4. Atmetam konstituciją, o gei

džiame pagerint mierius.
5. Atmetam užmanymą susivie- 

nyt su socialistais.
Scrantono, Pa. kuopos:
1. Kad Sus. L. L. susivienytų 

su socialistais.
2. Kad „D. Balsas" ir „Var

pas" butų gaunamas kožnam drau-
1 gui kaip buvo iki šio laiko.

3. Kad delegatai ištirtų, 
kaštuoja „Varpas" užlaikyti.

Brooklyn’o, N. Y. kuopos:
1. Kad S. L. L. nepermainytų 

vardo.
2. Kad butų išleistas organas, 

o išleidimą kitų knygų sustabdyt, 
tiktai „D. Balsą" palaikyt, kol sa
vo organą išleisim. Ant „Darb. 
Balso” paskirt po 5c. ant mėnesio 
nuo kožno sąnario, o 10c. palikt 
kasoje.

3. Knygą „Kankintojai ir kan- 
kintiniai už mokslą," parašytą 
kun. Dembskio, išleisti, užsirašy
dami prenumeratą po 50c.

4. KnvgaShJcą randasi kuopose 
neišparduotos, praplatint tarjie 
žmonių.

5. Rokundos knygų negalima iš
duoti delei išvažiavimo K. Balčiū
no, po katro globa tos knygos yra.

Minersville’s, Pa. kuopos:
1. Išimti čarterį S. L. L. Kas 

link socializmo, tai tą jialiekam de
legatams nutarti.

Bostono, Mass. kuopos:
, 1. Išimti čarterį S. L. L. ir su

taisyti konstituciją.
2. Kad S. L. L. susivienytų su 

L. S. D. Partija.
3. Už delegatą į Niderlandiją 

skiriam Dr. J. Šliupą.
4. Apskųsti Maskolijos carą į 

Haagos sūdą už priespaudas daro
mas lietuviams.

Patarimas A. Valiuko iš Anso- 
nia, Conn., kad lietuviai sociali
stai neatbūtinai prigulėtų prie 
amerikoniškų sccialistų, teip vadi
namų „The Socialist Party.” 

Skaitant įnešimus, buvo pa- 
briežta 16 punktų apsvarstymui, 
katruos seimas tai priėmė, tai at
metė. Nutarimai seimo sekanti: 

a. Išimt čarterį ant vardo Susi- 
vienyjimo Lietuvių Laisvamanių 
(balsų 14 priešai 2). Sutaisyt 
įstatus, kuriuos parūpins Central. 
Kometitsi. Uždėt extra mokestį

kastynės ši-

Iš čianykš- 
200 darbi-

kiek

ant seimų S. L. L. nemokėt dau- 
giaus kaip 10 dol., kad kelionė ir 
daugiaus kaštuotų; Šiaip tik ti- 
kieto trukių kaštus.

Telegramos buvo šios prisių
stos. t

Boston, Mass. „Sveikinu Jus, 
teisybės mylėtojai, delegatai S. L. 
L. Lai pražūva visi dievo arba 
dvasių stabai mahometonų, kata
likų, žydų ir tt., katrie žvėris baž
nyčių (?) geria kraują žmonių. 
Lai pranyks carai ir kunigai, lai 
viešpatauja teisybė, Šviesa.” M. 
Stalmok.

Iš Elizabetporth, N. J. „Guo- 
dotini delegatai! Iš laisvamanių 
pusės linkiu jumi geriausių ap
svarstymų, kad praskustgalviai ne
naudotų masų visos jaunuomenės, 
kad vieną paėmę,laikytų kaipo mo
terį iki smert." (nėra parašo*).

Iš VVaterbury, Conn. „Lai gy
vuoja Sus. L. L. Kovokite prieš

busiančio meto, ir likosi išrinkti: 
K. Balčiūnas — Prez.jDr. J. Šliu
pas — Kasieriu, 328 Federal str., 
Philadelphia, Pa.;kun. V. Dembs- 
kis — Sekret., 328 Federal str., 
Philadelphia, Pa., A. Stanelis — 
Vice-Prez. ir J. Naujokas į Lit. 
Komitetą.

Ateinantį seimą nutarta laikyti 
Newarke, N. J. Su 
baigė 5tas seimas, 
pačioj* salėj buvo 
kalbos, ant kurių sukolektuota 
kankintiniams ir 
*4.32.

Seimo prez. J. Naujokas, 
Raštininkas A. Ramanauckas.

tuom ir pasi- 
Vakare toje 
laikytos pra-

mokslaeiviams

ukesystės Kliubas, * kuris padės 
norintiems pastoti Suvienytu Vai* 
stijų ukėsais, norintiems gauti 
ukėsystės popieras. Norinti 
pieras gauti, tegul atsišaukia 
antrašo:

G. T u moša,
198 Blackman st.

po-
ant

plaukti prie kranto, bet tas ne su 
visu pasisekė. Laivas rods pri
plaukė prie kranto, kur ir sudegė, 
bet daugelio moterų ir vaikų esan
čių ant laivo užsidegė drabužiai. 
Deganti žmones šokinėjo į vande
nį ir daug jų prigėrė; ne drystanti 
šokti vieni sudegė, kiti sunkiai ap
degė; likusius išgelbėjo atplaukę į 
pagelbą gelbėtojų laivai. Ant mi
nėto laivo buvo apie 2000 žmonių, 
daugume moterų ir vaikų. Iš to 
skaitliaus pražuvo su viršum 1000 
ypatų. Su paskutiniu gaisru 
Iroųuois teatre. Chicagoj, šitas at
sitikimas yra tai didžiausios nelai
mės Amerikoj bėgančiame šimtme
ty); Europoj gi teip didelės nelai
mės nuo seniai niekur nebuvo.

baigti štraiką ir sugrįžt prie darbo 
ant senų išlygų.

• Chicago, III. 75 darbinin
kai Goldman Mashinery Co., ant 
kertės 39 irArmour st.pakėlė štrai
ką.

* New York. Erie geležinke
lis šiuose metuose, dėl prastų lai
kų, prašalino 4500 darbininkų ir 
tarnų.

1 New Haven, Con. Uždaro 
čia keturias plieno dirbtuves nuo 
1 dienos liepos ir per tai 2000 dar
bininkų neteks darbo.

ISZ
Lietu viszku dirvų

Moterys pačiuptais policiniais.
New York. Nuo tūlo laiko čia- 

nykščios policijos departamentas 
vietas paslaptų policistų pradėjo 
davinėti moterims ir merginoms, 
tikėdamas, kad moterys geriau už 
vyrus moka šnipinėti. Ar ištikro 
jos geriau užduotę atlieka, dar ne
žinia.

Žemvuogiu pliantacijos.
Zemvuogių pliantacijos štetuose 

Missouri ir Arkansas užima plotą 
6500 akrų. Vuogas renka papra
stai per 30 dienų, pradedant nuo 
10 d. gegužio. Nuo to žemės plo
to surenka už žemvuoges *1600- 
000 kas sanvaitę. Nauda iš akro 
išpuola po *50—100. Už skyni
mą, kuom užsiima vaikai ir mer
gaitės, moka po centą nuo dėžės. 
Gražiausias vuogas siunčia į ry
tus, vidutines j St. Louis, o pra
stas perka konservų.dirbtuvės.

Ingriuwo kautynes.
Charleston, W. Va. Įgriuvo 

12 pėdų augšta Kanawha gazo ir 
anglių kastynių ola netoli mieste
lio Smither, W. Va. Du darbi
ninkai likosi užmušti.

Pleazikai ant trūkio.
Bearewult, Mo.nt. Netoli mie

sto, 17 d. berželio naktyj į bėgan
tį trūkį įlipo du ginkluoti plėšikai, 
sulaikė trūkį ir su dinamitu išardę 
expresinį vagoną, iš jo paėmė vi
sus pinigus, kurių rado apie 85000 
dol.

Apskundė gubernatorių ant 1OO- 
OOOdoL

Denver, Col. Portland Gold 
Nfining Co. apskundė Colorados 
gubernatorių Peabody, nuo kurio 
pajieško atlyginimo 100000 dol. 
užtai, kad jis davė neaprube- 
žiuotą valią milicijos jenerelui 
Belini, kuris priverstinai uždarė 
šitos kompanijos kastynės tik to
dėl, kad joje dirbo prigulinti į uni
ją darbininkai.

Protokolas
5-to Seimo S. L. L., laikvto 5 d. 
berželio 1904 ant Caledonian Hali, 

Philadelphia, Pa.
Susirinkę delegatai 8 vai. 30 

min. iš ryto, paprašė J. Naujoko 
atidaryti seimą, kuris, atidaręs, 
perstatė, jog reikalinga išrinkti 
pirmsėdį ir sekret. vedimui seimo. 
Susirinkusiejie išrinko J. Naujoką 
pirmsėdžiu ir A. Ramanaucką sek
retorium. Po tam buvo skaityti 
telegramai, kurie patalpinti žemiau 
ir išrinkti peržiūrėjimui knygų 
Centr. Sekretoriaus: M. Abrozevi- 
čia, A. Stravinskas ir S. Andziu
laitis. Toliaus skaityti įnešimai 
kuopų ir užrašinėti punktai, ku
riuos seimas svarstė.

Waterbury’es Conn. kuopos 
(sutrumpintai):

1. Išimti čarterį ir sutaisyti kon
stituciją, ir išrinkti tam tikslui ko
mitetą.

2. Siuntimą delegato ant terp- 
tautiško darbininkų kongreso pa
veda nusprendimui delegatų.

3. Apskųsti Maskolijos carą į 
terptautišką sudąHaagoje ir pakel
ti protestą prieš to pat caro barba
rizmą.

4. Knygos nupirktos,ar išleistos 
S. L. L. kaštais, kad prigulėtų 
kuopoms kaipo savastis.

5. „Varpą" užlaikyti ant to
liaus, o ir „Ūkininką" su pakėli
mu sąnariams mėnesinės duoklės.

6. Susižinoti su T. M. Dr-te 
praplatinimui knygų Lietuvoje.

7. Panaikinti seimus S. L. L., 
viską atlikti per laikraščius.
New Britain, Conn. kuopos:
1. Knygeles išleistas Susi, pa

laikyt savo archive.
2. Anglišką laikraštį, užmanytą 

slovėnų,išleisti su prisidėjimu.
3. Išimti čarterį ir sutaisyti kon

stituciją su uždėjimu extra moke
snes ant sąnarių tam mieriui.
4. Apskųsti Maskolijos carą į 

terptautišką sūdą.

o

pasilieka

Baltimo- 
buvusios

ant kiekvieno"sąnario po 50c su- 
! r;nk’«nut kaštų čarterio. - Kas-gi 
liks nuo to, pasiliks Centr. kasoje.

b. Susivienyti su socialistais ne
galima,nes lietuviai socialistai pri
guli prie amerikoniškų socialis’tų.

c. Siųsti delegatą į Niderlaadiją 
ant terptautiško darbininkų kon
greso nuo vardo S. L. L. Kaip 
lietuviška visuomenė jau pirma 
Per laikraščius aukaudama pini
gus tam mieriui, už delegatą sky-

Dr. J. Šliupą, tai seimas, pri- 
tardamas visuomenei, išrinku atli- 
k!mui to reikalo Dr. J. Šliupą, 
katras ir apsėmė. Kaštų kelio- 
»es dabar negalima aprokuoti, ku- 
r,9»pagal viršutinį aprokavimą.bus 
nemažiau kaip 400 dol. Delegatas 
turės išduot visuomenei rokundą.

d. „Darbininkų Balsą" palaikyt 
ant toliaus kaipo organą, o kitų 
knygučių išleistų tos redakcijos 
gal tik norietiejie sanariai parsi
traukti, bet iš Centr. kasos ne mo
kėt už jas.

e Knygų S. L. L. kaštais iš
leistų M dalį pasiųsti j Lietuvą. 
Po 300 ekz. palikti pas Centr. Ko
mitetą, o likusias padalinti tarpe 
kuopų pag^l į mokėjimą.
t Vardas\ Sus. L. L. 

ant visados.
g. Pasirūpint išimt iš 

rė* bankos pinigus
„Mokslo Dr-tės,” ir atjieškoti (ki- 

I tą) visą turtą nuo ypatų, pas ku
rias randasi Sbenandoah, Pa., pa
gal pavedimą buvusių sąnarių.

h. Išleidimą agliško laikraščio 
su slovėnais atidėti ant toliaus.

i. Apskųsti Maskolijos carą į 
terptautišką sūdą už lietuvių pri
spaudimą, k. t. už atimtas tiesas 
kaipo žmonių ir tautos, už išvary
mą musų kalbos iš mokyklų, už 
apiplėšimą muzėjų ir knygynų, už 
atėmimą spaudos, susiaurinimą 
nkėsiškų tiesų ir persekiojimą ti
kėjimo.

k. Pavesti Centr. Komitetui su
vienyti su T. M. Dr. praplatini- 
mm knygų Lietuvoje.

l. Laikyti seimus Sus. L. L. 
kiekvieną metą.

m. Mokestis sąnarių ta pati.
n. Pagal įnešimą Dr. L Šliupo: 

įvykdinti tautišką Lietuvišką Šven
tę 1 d. gegužės.

o. įnešimas Dr. J. Šliupo išlei
sti knygutę jo parašytą angliškoj 
kalboj apie praeitį ir dadarbiti- 
mus laikus, S. L. L. kaštais, pri- 
imtas, i nutarta užkviesti prisidėti 
puse kaštų ir T. M. Dr-tę.

P. Priimti prie Sus. L. L. sąna
rius, tiktai su šviesesnėms pažiū
rom*.

Prezidentas K.Balčiūnas įne
šė, kad Sus. jam užmokėtų kaštus 
keliones *12 iš Benington, Vt. Nu- 

i tarta užmokėti.
I r. Prezidentui važiuojančiam

Romos aitvarus arba krokodilius.” į 
Stasys Senkus, Ant. Žilinskas.

Iš New York. „Sveiki Laisva
maniai 5to seimo delegatai! Gai
liuosi negalėdams su Jumis krūvoj 
būti.” Leonas Ereminas.

Iš Minersvilles, Pa. „Lai gy- 
guoja S. L. L, Rodavykitės, bro
liai delegatai, nešdami šviesą mus 
tautai.Te gyvuoja laisvė,tegul nyk
sta Komos tamsybė su caro (ari- 
zejais.” Tonas ir Marė Tampauc- 
kai.

Iš Scranton, Pa. „Negalime 
pribut. Turėkit pasisekimą dirb
ti stengimuose.” Broliai Ardan.

Velyjimai laiškuose: nuo V. S. 
Zubncko iš Waterbury, Conn. 
„Guodotini delegatai S. L. L.! 
Siunčiu daug linkėjimų, gero ap- 
svartymo visų reikalų Sus. šalyn 
Roma su savo visoms aklybėm* ir 
carizmas! Tegul gyvuoja laisvė ir 
Ii uosy bė tarpe musų.”

Iš Allegheuy, Pa. Nuo Petro 
Kailiaus: „Linkiu kuogeriausio* 
kloties ir pasisekimo, kad skait
lius draugų šimteriopai pasidau
gintų greičiausiame laike. San- 
jausmingai spaudžiu delnus vi
siems seimo delegatams ir visiems 
musų draugams."

IŠ Tomngton, Coėn. be parašo. 
Laiškas per ilgas talpinti čion, tik
tai dalis to laiško Šiaip skamba: 
„Stokim broliai visi kovon su 
priešais nedorais, ne drebėkim, 
kad apkalt nor su pančiais, rete
žiais. Pirmyn, Pirmyn žengkim 
drąsiai Gavę spėkas savo dva
siai. Laiks tranus sugriaut, laiks 
tironu* užkariaut, visiems laisvę 
gaut.”

L. L. šie: J. šliupas, J. Butkus, 
K. Veli kis ir S. Andziulaitis iš 
Philadelphijos, Pa. ir nuo socia
listų kuopos Jonas Rtskevičia ir S. 
Dambrauckas; Iš Ncw Yorko: 
J. Naujokas ir B. F. Jankus; Iš 
Brooklyno, N.Y. J. Šūkis. Iš 
Scranton, Pa.— J. G. Ahnskas ir 
J. Judickas. Iš Netvarko, N. j. 
A. Stanelis ir M. Ambrozevičia. 
Iš Bc*ington, Vt.— K.Balčiūnas. 
Iš Bostono, Mas*, 
nauckas.

STOVIS KASOS.

Roma-

7 berželio 1903 buvo ižde *22.82 
Scrantono kuopa įmok. mėa..44.55

o „ už knyga*... 10.73
,, ,, kolektos......... 3.00

VVaterbury ,, mėnesinės .. 34.00
,, „ už knygas-...7.97
,, ,, auka Cliubo. .2.50

Minersvilles,, mėn......... ...3X25
Brooklyno ,, mėn..............30.81

„ „ už knygas.... .&.30
Newarko ,, mėn...............17.45

,, „ už knygas... .3.14
Philadelphia,,' mėn.......... -.25.70

„ „ už knygas.. .15.10
Bostono ,, mėn.........-..30 70
New Britain „ mėn..............7.65

,, ,, už knygos. ...&47
Torringtpn ,, mėn........... ...5<5O

,, ,, už knygas . ..4.05
Worcester ,, mėn.........3.05 
Pavieniai mėnesinių .. 
Už knygas. 4.80

Viso įeigos *331.29

K. Balčiūnui kelionė......... *3.90
Spauda manifesto* .............15.75
Prenumerata „Varpo"....98.00 
Prenumerata „D. Balso"

ir knygutes.............................. 140.50
Alga sekretoriaus. ...........25.00
Popiera, konvertai, mar

kės, Money orderiai ir ex- 
presai........................................... 12.28

Viso išeigos *294.93
Komitetas peržiūrėjimui knygų 

pristatė šiokią rokundą:
Įeigos buvo........................*331.29
Išeigos.............................;. .294.93

Lieka kasoje *36.36
Rado knygas Centr. Sekreto

riaus geroje tvarkoje, ant to pasi
rašo:

A. M. Stravinskas, 
S. Andžiulaitis.

Atlikus visus reikalus seimo, 
buvo rinktas Centr. Komitetas ant

*) Ar nereikėtų snonymiikus telegra
mų* ir laiškus visai aplenkti? Tuom pa
rodytume, kad anonymai, koki jie nebū
tų, yra blogi. Musų gi įmonės juos la
bai mėgsta.

Iš Caslnilr, Wis
Šitose aplinkinėse nusipirkau 

farmą. Oras čia labai sveikas, 
todėl ir žmones sveiki: galima čia 
matyti senus, su baltais plaukais 
(armėnus su raudonais veidais, ko 
terp kalnakasių ne pamatysi.

Daugiausiai šitose aplinkinėse 
farmerių yra lenkų; jų yra daug ir 
mieste Stevens Point. Stato jie 
bažnyčias, kurias užrašo airiškiems 
vyskupams ir dėlto paskui, kaip 
tai ir pas mus būva, žmonės terp 
savęs piaujasi už bažnyčios sava
stį: vieni stoja kunigo ir airiško 
vyskupo pusėj, kiti gi norėtų, kad 
bažnyčia butų parapijonų savas
tis. IŠ to ir gema besipiovimai 
terp vaikų vienos tautos. Antrą 
vietą užima vokiečiai ir Švedai. 
Girdėjau nuo čianykščių farmerių, 
jog šitose aplinkinėse yra ir kele
tas lietuvių farmerių, bet su jais 
dar neturėjau progos susitikti, to
dėl apie jų gyvenimą nieko ne ga
liu pasakyti.

Butų labai gerai, kad čia dau
giau lietuvių atkaktų ir apsigyven- 

e. Jiems nereiktų dai- 
rytiesi, iš kur ateina bosas. No
rinti čia pirkti farmas turėtų apsi-

Iš Mlnemvilles, Pa.
Kad musų merginos žem:au sto

vi už kitų tautų merginas apšvieti
me, tą parodo šits atsitikimas mu
sų apygardoj. Lietuvis Povilas 
Burbulis nuo metų buvo įsimylė
jęs į J ieva Rusiniutę; tankiai ją 
vadžiodavosi į pasilinksminimo 
vietas, teipgi ir drabužius pirkda
vo. Ant galo sutarė apsivesti, nes 
viens kito pažino prilankumą.

Padavė užsakus kunigėliui, išiė- 
mė laisnius ir jau pradėjo rengti 
vestuves. Bet kada pasirengė va
žiuoti į kitą miestą užsikviesti gi
mines abu su savo sužieduotine, 
pamatė, kad mylimoji nevažiuoja! 
Liepė laukti tėvo sugrįžtant iš 
miesto, kuris tuom laiku išėjo. | _ 
Tėvas sugrįžo ir pervėlai pranešė,!tų ant (artnų. 
kad jo duktė nenori tekėti....
Ir užsakams nepasibaigus, pedavė _____r„
kunigėliui su kitu vaikinu užsakus, | saugoti agentų tarpininkystė*. Ap
su kuriuom ir apsivedė. ____ _______

Povilas Burbulis, rasdamas savą I jie užsėti, todėl kiekvienas galėtų
žiurėti laukus dabar geras laikas:

nuskriaustu, 6 dieną berželio pa
šaukė merginą ir antrąjį vaikiną, 
pas vaitą už suvadžiojimą atsista
tyti po *500 kaucijos. Prova pa
sieks augštesnį sūdą, bet kokia iš 

1 to bus nauda, tai niekas negali pa
sakyti; vien galima spręsti, kad 
advokatams tikrai bus naudai

Šliubas ir merginos vestuvės at
sibuvo 11 berželio, o prova gal bu* 
apie 20 dieną.

Kalta* čia iŠ dviejų vienas: mer
gina ar jos tėvas, kurie labiau įti- į 
ki į molinę kamarą kaip į y pa tą 
žmogaus. O jeigu J ievutė teip 
padarė,tai visgi žemina musų lietu
vaites,ant kurių teisingumo negali
ma užsitikėti.

šita mergina lankė čianykŠčią į 
mokyklą.

Tankiai mes kaltiname vyrus ir 
moteris už nepadorų gyvenimą {Mi
rose, o susituokiant abudu nežiūri 
į y pato* vertę, tik ant jo turto, 

kh Finu —
Juozas.

čia nė apšvietimas, nė jo stoka 
kalti. Terp apšviestų 
teip atsitinka tankiau 
atėjusių iš Europos.

matyti, kur koki javai auga.
P. Vaičulaitis.

JA Bostono, Mas
17 d. berželio, suvienytos čia- 

nykkčios lietuviškos draugystės, 
ant užmanymo kn. Žilinsko paren
gė apvaikščiojimą atgavimo lietu
viškos spaudos Lietuvoj, atmini
mui ilgos kovos ir tų, kone toje 
kovoje žuvo Peterburgo ir kituose 
kalėjimuose ir visokioseMaskolijos 
šalyse. 10 vai. ryto lietuviškoj 
bažnyčioj atsibuvo mišios už dū
šias kovojusių ir žuvusių kovoje 
už spaudą musų prigimtoj kalboj. 
2 vai. po pietų, pn. 106 Broadway 
ext., buvo parengtas susirinkimas 
su dekliamacijoms, dainoms ir pra
kalboms tam tikslui parinktoms.

amerikoną

Rd.

Viena aszara.
Vaizdelis Ig. Dąbrowskio.

Aš ją lepinau ir saugojau kaip 
akį — bet ji numirė!

Kaip tas atsitiko — nieko ne at
menu. Rodosi vilko kas manę 
ant kapinių, buvo daug sniego, 
paskui parvežė namon ir aš pradė
jau ją Šaukti vardu. Ne atsiliepė.

Ir kodėl ji numirė? |uk aš ją 
teip mylėjau!

Su jos vardu ant lapų aš guliau 
ir kėliau. Ji man buvo vi&as svie
tas ir jo saulė! O dabar nėra man 
nė saulės, nė pavasario, nė paukš
čių čiulbėjimo. Kam man to vis
ko? Ji nieko jau ne mato, ne gir
di. Aš galėjau žiūrėti tik jos aki
mis. O dabar ji numirė. Nėra 
akies mirksnio, kuriame aš neat- 
kartoČiau tų baisių žodžių; kaip 
tąsyk aš Šaukiau ją vardu, teip at
kartoju tą ir dabar: numirė. O 
vienog kartais man rodosi tas ne
galimu. Lupos mano šnabžda — 
„numirė.... o visa dvasia šaukia:

— Ne, tai neteisybė!
Kaip gi gali laikytiesi svietas, 

kodėl jis nusugriuva be jos?
Ir teip aš kankinuos, nieko ne

suprantu, žiuriu į ruimą ir jaučiu 
lyg kas manę muštų su penčia į 
galvą. .

— Argi jus tą nupiešėte?
— Teip, aš.
— Gražus — sakė ji ir ėmė kitą 

a brazdą.
— O Šitą ar irgi jus nupiešėte?
— Ne, šitą ne aš — atsakiau.
— O, tai ta* ne geras! —* ir į tą 

nė žiūrėti ne norėjo.
Ji nieko nesuprato apie tepliosi

mą. Ilgai ji ne galėjo atskirti ole- 
ografiškos kopijos nuo nuteplioto 
originalo. r
Kada ant galo aš parodžiau jai 

jos locną nutepliotą paveikslą, tai 
ji džiaugėsi kaip mažas vaikas, pa
matęs savo paveikslą veidrodyj. 
Ji vis kalbėjo:

— Kaip gi galima teip teplioti?
Kada aš padovanojau jai tą pa

veikslą, tai ji pradėjo verkti ir ty
liu balsu ištarė:

— Aš jus teip myliu.

Mes greitai susipažinome ir grei
tai pamylėjome viens kitą, 
mutinį 
nu.

Man 
parčio 
pardavinyčią ir ten radau puikią 
merginą, kuri tuojaus apvaldė ma
no širdį.

— Labas vakaras — sakau.
— Labas vakars — atsako 

rišdama mažą kvietkų pundelį. O 
pati graži ir puiki kaip ryto aušra.

Aš užmiršau, ko atėjau,stoviu ir 
linkčioju. Urnai — sutraškėjo ir 
kas ten nupuolė ir susikūlė į šmo
tus. Ji suriko: „ach”! aŠ atkar
tojau „ach"! abudu pasilenkėva ir 
žiuriva į susikulusį kvietkų puodą.

— Tai nieko — sako ji.
AŠ teisinuosi be galo.
— Tai nieko — antrina ji — tai 

»odauninkas ne gerai paatatė.
Mudu vėl pasilenkiava, rrnkava 

žemę, galvos susiduria, pasikalbė
jimas tęsiasi.

— Koks aš gremėzdas — sakau.
— Ir man kartais pasitaikomą 

patį padaryti.
Aš, lyg netyčia, išbarstai vėl 

šukes.
— Jus tik stabdote, aš pati jau

— O kvietką ar galiu paimri »t 
atminties? — klausiu aŠ.

Ji visa paraudonavo ir atsakė:
— Prašau....
— Bet.... ant atminties?
Ji vėl atsako, bet su visu tykiu 

balsu
—.... Prašau....

Pir- 
susitikimą aš gerai atme-

reikėjo modeliui gauti pa
tapą; až užėjau į kvietkų

ji ir visa paraudona-

pietus, mus pirmuti
ni prisisegė žiurstą ir 
padėti motinai, nors

Mudu apsivedeva tykiai.... Ma
no gera mamytė verkė ir ilgai ne
galima buvo jos nuramint. Mudu 
gi nežinojova, ar reikia juoktiesi, 
ar verkti. Žinau vien, kad buvo
me be galo laimingi.

Atmenu pirmutinius pusryčius, 
o ji įėjo gražiuose rytiniuose rū
buose.

— O, kaip mano poni pasipuošė
— nusijuokiau aŠ.

— Tai manę mamytė teip aprė
dė — atsakė
vo.

O paskui 
niai pietus! 
vis stengėsi
tojė vis varė laukan iš virtuvės,bet 
ant galo nusibodo ir mano Ona iš
virė pirmutinius pietus.

Bandau sriubą ir pradedu rauk- 
tiesi.

— O kas? negerai? —klausia 
motina.

— Druskos per mažai — sakau
— mano j»oni ne įsimylėjusi.

Žiuriu ant Onos.
Ji gėdisi.
— Ne gal būt! — teisinasi ji. — 

AŠ daug įbėriau druskos.
Ji paėm< į sa.o pirštukus žiups

nį druskos ir pradėjo berti į mano 
torielką, aš neiškenčiau ir pradė
jau bučiuoti.

Prie antro valgio ta pati istori
ja. AŠ tyčia paėmiau šmotelį siū
lo ir nematant, įmečiau į bliudą.

Onutė vėl nusigando.
— Iš kur tas siūlas? — sušuko 

ji. !-
.... Ir aš vėl ją bučiuoju....

IA riymouth. Pa.
Ačiū Dievui ir tokia peče kaip 

e savo raib- 
karto pasiro

do iš musų vietelės laikraščiuose 
žinios ir PlymouthiŠkiams lietu- 
tuviams suteikia šiokią tokią gar
bę. Praėjusiame numeryj ,,Lie
tuvos'* vienas raštininkas, p. Sau
sis, teipgi papuošė špaltas ,,Lie
tuvos. ” Pranešė, jog Plymouthan 
pribuvo du pagyros puodai: vienas 
ketinęs uždėti Laisvamanių ir 
,,Aušros" kuopą, kitas, dudorius, 
ketinęs suruošti teatrą, bet abudu 
tie pagyros puodai nieko nepada
rė. Matyt p. Sausis ištikro yra 
sausas vyrukas, kadangi pats pasi
gyrė savo nežinojimu ir jieškoji- 
mu, ne Tinta ko. Te pavelija man 
garbus Plvmovtho literatas paaiš
kinti tą patį dalyką kitaip, teisin
giau. Apse kokį pagyros puodą 
minėjo p. S., kurs mėgino sutverti 
Laisvamanių rr ,.Aušros" kuopą, 
nežinau, žvaau tik tą, kad minėtos 
kuopos abi susitvėrė: Laisvama- 
mų. su & sanarias. <žiur. „Vien.” 
22 No.) ir ,.Aušros’* su 3sananais 
(žtur. „Viee." 19 No.). Prie tų 
abiejų, kuopę p. Sausis neprignli, 
nes turbut neturi laiko. Apie ant-

|1H lufadC.
ninku. Kartas nuo

Ar ilgai ji sirgo — ne atmenu.

IA La Šalie. III.
Darbai šitų aplinkinių 

kastynėse sumažėjo: dabar dirba 
trįs, keturias dienas per sanvaitę, 
b»t visgi dar žmonelės uždirbo 
nors ant maisto.

Lietuvių yra čia kelios Šeimy
nos, o pavienių negalima sužinoti, 
nes vieni išvažiuoja, o kiti atva
žiuoja.
, Musų lietuviai laikosi įsikabinę į 
lenkų skverną;nors nemoka lenkiš
kai kalbėti, tai kaliui pagadytu 
lenkišku žargonu. Mažai čia yra 
lietuvių skaitančių laikraščius arba 
knygeles, daugumas saliunuose 
gailestauja caro, kurio kareivius 
japoną? muša; vieni prašo Dievo, 
kad carą Dievas laimintų, žada 
duoti ant mišių, kad iŠlaimėtų ka
rę. Tai didėlė gėda lietuviams, 
kad prašo palaiminimo carui, kuris 
yra biauriansiu musų naikintoju ir 
skriaudėju.

anglių

Lietuvis.

Iš So. Mancheater, Con.
Noo 11d. berželio subatoms po 

pietų nedirba Cheney Brothers 
dirbtuvės**, kuriose beveik visi lie
tuviai dirba.

Musų mieste viena tik kompani
ja yra, užtai čia sunku vyrams dar
bą gaut. Tūli musų broliai, turė
dami liuoso laiko, subruzdo labiau 
raugalą maukt ir linksmintis.

11d. berželio patiko nelaimi 
musų vientautį, A. Z. Mat ma
kaulę apsvaiginęs,ėjo namon iš Mi
liūno 11 vai. vakare, eidamas su
griuvo ant gatvės, ką užtėmiiįo dė
dė. Dėdė paėmė ir nugabeno į 
geležinę klėtką. 13 d. berželio at
sibuvo prova,į sūdą atėjo 61 betuviai 
pažiūrėt. Sūdąs nusprendė ant 
užsimokėjimo *12.32.

Kadangi nubaustasis pmigų ne
turėjo, tai reikėjo šauktis prie kitų 
pagelbos. Minėtas lietuvis ir dar
bą tą pačią dieną nužudė. Mat 
kokius vaisius raugalas atgabena!

Buvęs ant sūdo.

Iš Wilkesbarre, Pa,
3 d. berželio čianykštė D. L. K. 

Olgirdo Dr-tė rinko naujus virši
ninkus (pravardžių jų ne minėji
me, nes tas yra viduriniu draugy
stės reikalu, ne visuomenišku. 
Rd.). Kitas susirinkimas atsibus 
3 d. liepos. Iki tam laikui įstoji
mas kaštuos tik 50c., paskui bus 
pakeltas pagal metus norinčių pri-

Rd. | \ Čia užsidėjo D. L. K. Olgirdo

rių* teipgi p. S. sumelavo, nes 
bažnytamai teatrą ištiesę pa
rengė 16 berželio, kur lošė ko
mediją „Nesipriešink.’* Apie tą 
jie pagarsino ir laikraščiuose. Bet 
pk Scussis ir to neputėmijo.

Pagavėjęs.

Nauji iszradiniai.
t V ienas Peterburgo technologas 

išrado būdą nuiminėjimo fotografiŠ- 
kų paveikslų po vandeniu esančių 
daigių nuo toli ir nepaisant ant 
gilumos. Maskoliška laivynės mi
nisterija nori tą išradimą nupirkti 
ir pritaikyti dabartinėj karėj. Su 
tuom nauju išradimu galima ap
saugoti plaukiančius laivus nuo 
priešų padėtų po vandeniu minų, 
o panėrus po vandeniu pavande- 
niniems laivams,galima žinoti, kas 
yra ant vandens paviršiaus.

t Prezidentas orlaivystės dalies 
Paryžiaus Mokslo akademijos, 
Bouųuetet Delagoye apreiškė, jog 
ant galo klausymas lakiojimo ir 
važiojimo žmonių ant oro galuti
nai likosi išrištas per išradimą pa- 
ryžionio Malecot'o, kuris padirbo 
naują orlaivį su nauju sistemų 
sparnų. Malecot yra išradėju jau 
išbandytos prietaisos, jo pramin
tos Ballon Compensateur, pas
kirtos pakėlimui orlaivio ant oro, 
kaip tai daro svarnai pakelianti 
ant oro paukščius, leigu teip, tai 
dar gal dabartinė gentkartė iš A- 
merikos į Europą galės lėkti orlai
viai^ vietoj plaukti laivais.

Grįžtant namon, diena rodėsi 
man daug šviesesnė, dangus dar 
mėlynesnis, o sniegas buvo dei
mantais apibertas.

Ir pradėjau aŠ ten vaikščioti kas 
dieną. Iš pradžių kvietkų pirkti, 
paskui netyčia, o ant galo — jau 
tiesiog teip.

Vieną nedėlies dieną ji su savo 
drauge atėjo pas manę į mano dar
bo vietą. Ilgai turėjau prašyti, 
kol ant to sutiko.

Bet mudu jau sutarėva apsivesti 
ir ji turėjo susipažinti su mano 
motina. AŠ pasakiau apie tai ma
no motinai kelioms dienoms prieš 
jos atsilankymą. Aš norėjau, kad 
motina ją iŠ syk pamylėtų. Varg
šė mano senelė, kuri manę labai 
mylėjo, išgirdusi apie tai, labai nu
siminė. Ji svajojo manę suporinti 
pagal savo nuomonę. Ji pradėjo 
manę prašyti, melsti, bet aš ją bu
čiavau, kalbėdamas: — Ne, mamy
te, aŠ apsivestų tik su Onute.

Nuo ryto mes pradėjome puošti 
musų kambarėlius jos atsilanky
mui. Motina, dūsaudama, šluostė 
dulkes, rinko stalo uždangą,užsili
kusią nuo geresnių laikų.

Diena buvo puiki. Ant dan
gaus, lyg balti paukščiai, slinko 
maži debesėliai? Per langą veržė
si saulutė ir apšvietė visus kamba
rio užkampius, 
tėsi pavasaris.
džiaugiausi pavasariu 
me.

Ir kada ji įėjo visa 
vusi, man rodėsi, kad
jus. AŠ užmiršau apie pavasarį, 
saulę, mačiau tik ją vieną. Kaip 
tąsyk aŠ ne puoliau po jos kojų — 
aš nesuprantu.

Motina priėmė ją beveik rūsčiai. 
Užsidėjo akuliorius, paėmė į ran
kas jos galvą ir žiurėjo ilgu, tirinė- 
jančiu žiurėjimu. Bet matyt iš 
syk prisigriebė į gilumą jos dva- 
sioš ir drebančiu balsu ištarė:

— Tegul Dievas judu laimina!
Paskui apžiūrėjome musų gyve

nimą ir jis dabar rodėsi man roju
mi, kadangi numylėta mergina bu
vo čia.

Ilgiausiai išbuvome mano darbo 
kambaryj. Ii vaikščiojo čia atsar
giai, lyg bijodama ką nors pagady- 
ti. Aš jai aiškinau, kaip reikia 
piešti, rodžiau parvas, įnagius, ir 
viskas ją užėmė ir linksmino. Ji 
ėmė kiekvieną paišinį į rankas ir 
klausė:

patisumo "galVy
tfsr»o« ir naktys, nieko nežinau.

Sugrįžo sykį namon ir pradėjo 
skųstiesi ant gerklės skaudėjimo. 
Aš »orėjan bėgti pašaukti daktarą, 

i bet ji aedaleido.
.Am rytojaus jau ji pati meldė 

gelbėti. Aš Šaukiau daktarus ir 
jie vim sakė difterija. AŠ mel
džiau )W>s sėdėti per dienas ir 
naktis prie jos, jie atsakė: „tai ne
reikalinga."

Jie užrašinėjo vaistus, kas ten 
juos atnešinėjo, aš gi nesikrutmau 
iŠ vietos.

Paskui acė;o viena baisi naktis. 
Atėjo daktaras ir pradėjo jai plėš
ti ką ten iš gerklės. AŠ norėjau jį 
mušti, bet manę laikė. Aš išgir
dau žodį „operacija" >r išbėgau, 
kur akys nešė.

Ar ji žinojo, kad miršta — neži
nau. Kalbėti ant galo ne galėjo, 
tiktai su klausvmn žiurėjo į manę: 
„kas taič kodėl negelbeti?”

Vieną kartą motina pasilenkė ir 
pasakė: „jau.”

Gana. AŠ supratau viską.

Buvo gražu, jau- 
Viskas rodėsi 

ir musų lai-

paraudonar 
atsivėr* ro-

Ir ko dar gyventi ? Ką man da
bar daryti be tavęs Onute? Gy
vent, nė dirbti nesinori — ar ne
geriau'kelianti pas tavę? 
kankytis, kentėti?

Aš gyvenau todėl, kad 
buvai, dirbau ant tavęs, 
tik tavą vieną, — daugiau man 
nieko, ne liko.

Tu buvai mano laimė, o dabar 
tu mano kentėjimu, bet už tuos 
kentėjimus aš myliu tavę dar la
biau.

Gyvasties, suprantama, truputį 
gada. Tiek aš svajojau, tiek buvo 
Šviesių vilčių.očia viskas išnyko!..

Bet tavęs, mano miela, man dar 
labiau gaila, ne galiu gyventi, ei
siu pas tavę.

Nežinau, ar turėsiva kūną, ar 
matysiva viens kitą, bet žinau, kad 
niekada jau ne persiskirsiva.

Kam gi

tu Kyva 
mylėjau

Palauk manęs dar mano miela!
Šiądien pradėjau atsisveikinėti 

su motina, aš šypsojausi ir kalbė
jau: „dabar jau man gerai, gerai 
.Ji mislijo, kad pradedu 
nusiraminti ir apsiverkė iš džiaugs
mo.

Aš prieš ją atsiklaupiau, verkda
mas. Ji pasilenkė ir norėjo ką ten 
pasakyti, bet ne galėjo. Ant syk 
aš pajutau, kaip ant mano galvom 
nupuolė jos ašara, tokia karšta 
šlapia, sunki....

Ne, mano miela mamy* 
aš negaliu palikti tavę vieną, 
palauksiu tavęs ir tada jau dra • 
nueisime pas Onytę....

Hammo.no


L I E TJJ V/A

Trumpa senobės Istorija
l*z maMkolisakoA kali mm verte D.

Oktavijus pasivadino prinetp^u, t. y. 
pirmuoju žmogum viešpatystėj. Tai reiškė, 
buk jis tokiai valdžiai išrinktas esąs tautos. 
Jis nusprendė negasdint Italijos žmonių ka
reiviais: juos išvedė ir sustatė ant rubežių. 
Pagalios Oktavijus pasidalino valdžia su pir
mykščiais ponais, nobiliais. Svarbiuose da
lykuose princeps klausdavo patarmės senato, 

* kaip seniau tai darę buvo konsulai.

k
Rymo vieipatyst*' laikuos* Kristau* Gymio: akelėmis paien 

klinlos žemės. Rymo.užkariauto* laikuos.* respublikos: rėželiais 
— žemės, užgriebtos Pompejaus. Caesario Ir Octavijo. Pir
mosios beveik visos pasiliko po senato valdžia, antrąsias val
dė imperatoriai..

Nuspręsta buvo, kati, kaip seniau, sena
tas valdytų senobines provincijas: senatas 
siuntinės ten gubernatorius iš savo tarpo. 
Salys, naujai užkariautos, parubežinės, pasi 
liko Octavijui: Gallija, buvusi Caesario šalis, 
turtingas Egiptas, kurį užgriebė į>ats Octavi- 
jus. bitoee šalyse stovėjo visa rymiška ka- 
riumenė, apie 250,000, suvaldyt neseniai už
kariautiems gyventojams ir saugot rubežiams. 
Kariumenė klausė Oktavijaus; kareiviai tik
tai jam prislėgdavo: senobinį vardą 
toriau* jis vien tik sav prisisavino; t.s var
das reiškė dabar valdžią augščiausio vado. 
Imperatorium jis vadinasi provincijose. Sa
vo šalysna Oktavijus siųsdavo valdyt savo 
aficierius ir tarnus.

Princeps ir žmonės. Žaislai. Nebsu- 
vadindavo žmonių suėjimuosna. Vienog 
naujas valdytojas turėjo ir gi įtikt sostąpilio 
gyventojams* kaip tai seniau darę buvo žmo
nių vadai ir senatas. Tiktai jis vienas pri
siėmė ant savęs visas išlaidas, kokias seniau 
žmonėms darydavo visokios ypatus. Prin
ceps apsiėmė išmaitint sostapilio prolėtari- 
jus: jo urėdnįkai prirengdavo, atveždavo ju
ra reikalingą skaitlių javų, supildavo juosdi- 
deliuosna magazinuosna. kurie užėmė visą 
miesto dalį prieš uostą ir dalindavo.

Princeps ir-gi prisiėmė prirengimą pasi
smaginimų, kurių 

'žmonės būtinai rei
kalavo. Tai buvo 
visokį žaislai ir re
gyklos per šventa
dienius. Švenčių

Stovyla Oktavijaus impera
toriaus rubuo**-.

prijautimą numylėtiniams iš tarpo vėžėjų ir 
gladiatorių. Cirke vežėjai skyrėsi spalva sa 
vo rūbų: raudonų, baltų, žalių ir mėlyntp 
Žiūrėtojai, net pats princepe, ir gi išdrink* 
davo sav spalvas, klykė, judėjo, laižyboms 
ėjo ųž vežėjus ir arklius, vienus karštai svei
kino,’ kitus baisiai keikė; daugelis iš kalno 
klausė pas pranašus, kuom pasibaigs žaislai.

Gladiatorių mūšiai — tai Rymo ypaty
bė. Jie paėjo nuo senobinių žmoniškų au
kų vardan mirusių vadų: ant kapų užmušda
vo vergus ir belaisvius, arba priversdavo 
juos po du muštis terp savęs. Vėliau šitie 
mūšiai atsikartisiavo per visokias šventes, 
skaitlius išleidžiamų porų vis augt). Labai 
nusistebėjo žmonės, Caesariui išleidus (lan
giau 600 gladiatorių. Paskui jų skaitlius 
kartais pasiekdavo 10,000. '1 erp gladiato
rių buvo nusūdyti prasikaltėliai; nekurius 
įialeisdavo po keleto metų; praleistų muštuo
se. Daugumą jų mokino tam tikrose moky
kloje.

. Išleisdavo juos, navatniai apginklavę: 
tai su aklais šelmais, uždengiančiais akis; tai, 
pvz., prieš gerai aį**išarvojusį išeidavo kitas, 
visai nuogas su vienomis šakėmis, bet užtai 
su tinklu, kurį jis stengėsi užinest ant priešo 
ir jį supainiot. Parvertęs priešą ant žemės, 
gladiatorius-pergalėtojas statydavo ant jo ko
ją ir atsikreipdavo i žiūrėtojus: jeigu jie mo
javo skarelėmis, tai reiškė, jog reikia dova
not įiarverstam; jeigu žiūrėtojai nuleisdavo 
nykščius žemyn, gladiatorius ant vietos už
mušdavo priešą.

Princepsai, Oktavijaus įpėdiniai, išmi- 
slinėjo vis naujus ir naujus pasismaginimus 
žmonėms: priveždavo daug laukinių nematy
tų žvėrių ir įtaukščių: liūtai, tigrai, dram
bliai, nosragiai, krokodiliai, žirafos, strau
sai pasirodydavo amfiteatruose; juos laiky
davo burkiuose po sėdynių žiūrėtojų ir iš
kart daug įleisdavo viduriu, ant arenos. 
Prieš juos išeidavo medžiotojai su ginklais, 
arba jiems duodavo suėst nusūdytus ar be
laisvius: ^fifitėatras buvo vieta atviro nu
baudimo.

Arba iš po žemių netikėtai pasikeldavo 
šiltų šalių miškai, ir juosna įleisdavo brie
džius, šernus, autiloįias; ant šakų pasirody
davo paukščiai, o žmonėms pavelydavo me
džiot; perkasuose pagal areną pritvindavo 
vandens ir juose plaukė išmokytos žuvys. 
Kartais regykla būdavo negirdėto didumo: 
visą areną paversdavo į ežerą: ant jo plaukė 
tikri juros laivai su jurinįkais, išmokytais 
vergais, ir pritaisydavo tikrą mūšį ant juroe 
su sunaikinimu laivų ir pražūtim žmonių.

Per švenčių ir parodymų dienas žmonės, 
tarytum, svečiais skaitėsi princepoo. Sykį 
5000 vergų su degančiais pagaliais palydėjo 
žiūrėtojus namon. Po regyklų būdavo koks 
nors priėmimas, dovanos: tai ant arenos iš
dėliodavo mėsos kąsnius, tai iš viršaus byrė
jo debesiai paukščiu, afrikiškų vištų, ėgip- 
tiškų ančių ir t. t., tai viduriu mesdavo dau
gybę ploščių. Kadą-gi besistumdant ir beei- 
mušant, be ko sunku buvo apseit, daigtai 
plėšėsi Į kąsnelius, tai prasimanė mėty t Į žmo
nes ženklus, medinius kamuoliukus. Su to
kiais biletais galima bnvo paskui gaut mėsos, 
duonos, rūbų, aukso, žemčiūgų, brangių ak
menėlių. paveikslų, vergų, galvijų, pripra
tintų liūtų ir tigrų, ir net laivų, namų ir že
mės. Apart to, princeps daug išdalindavo 
pinigais. Oktavijus daug kartų padovauo-

PERBEKGEJIMAI-
Iš prozos pataršų. 

ParaŠk Vištusorius (ViŠtauus).

Mhllk.
(Pabaiga.)

Matant jų biaurius pasielgimus, 
O kitų girdint keiksmus, staugi

amus, 
Net plaukai šiaušias ir kūnas Šiurp

sta, 
širdis kratosi, dvasia nutirpsta....

Paklausk jų, iš kur jie tai vis ži- 
(no, 

Kas įuos teip biauriai meluot mo- 
(kino? 

Jie sakos žinią „iŠ švento rašto 
Išsimokinę iŠ antro krašto.”

Klausk, kas pašventė tą jūsų 
(raštą? 

O kur padėjot pirmąjį kraštą?
O kur vidurį jo nudanginot?
Ar paskandinot, ar sudeginot?! —

Ir ik šiol gyvą jums išturėjo — 
Laisvėj ir laimėj, džiaugsmuos, 

(varguose, 
Prispaudimuose ir sielvartuose, 
N’išsižadėjo ir nepardavė, 
Nė jį išplėšt sau niekam nedavė;

Nors iŠ pradgentės didžių-di- 
(džiausios 

Ant viso svieto ir garbingiausios, 
Milžinų krūmo — turtingo, tvirto, 
Į išdraskytus kupstus pavirto, —

Ir sumažėjo, besigindami
Prieš neprietelius, bet ne mirdami, 
Slapta ištremti — ar tai ant karo, 
Nepadarė teip, kaip žegzdriai da- 

(ro, — •
Nepametė jo, bet vismet gynė 

ŠiukŠmes vervėlių valė ir trvnė, 
Ir paveldė jums ir jūsų vaikams,— 
Nors sudarkytą ateigos laikams.— 

Liežuviu, kuriuom jus Atpirkto-

Kiti girias, jog jie ir tai žiną, 
Ką kada Dievas veikti ketina, 
Per amžių amžių ateisiančiuose, 
Pirm' ir po žednos dienos laikuo-

Kas jiems tuos visus burtus su- 
(burė? 

Su Dievu pirštais niek* nesudurė, 
Nė kaip sviets svietu nieks ne kal- 

(bėjo, 
Nė Jį regėjo, nė Jį girdėjo!

Kadangi Dievas tik dvasioj gy- 
' (vas, 

Be kūno — kaipo prigimties sy vas, 
Didis kaip ruimas visosvietinis, 
Amžins, kaip ilgas laik's begalinis,

Po draug ir smulkus kaipo ato- 
(mas, 

Mus silpnomis akim's vis nemato- 
(mas. 

Neapimama protu galybė, — 
Jo vlsmažystėj visa didybė....

Kad yra Dievas, neabejoju, 
Bet Jo paveikslo spėt nedurnojo, 
Užtenk matyt man ruimo didybę, 
Ir visuos’ daigtuos Jo visgalybę...

Ore mus Dievas ir vandenyse, 
Ir prajovingoj gyvuoj’ ugnyje, 
Ir visur, kur tie gaivei krut, mie-

Ji* yr’ vi»-gyvio užperų jiega! — 
Net ant oro ir požeminėje 

Kietoj' tuštybėj', beorinėje. 
Kur mislis nesiek’, protas n’iŠma- 

(no. 
Dievas galybėj savo gyvena! — 

Tai yra tikrių-tikriausia tiesa, — 
Ir dvasiškoji skaisčiausia Šviesa! 
čia vis* žinia sutrupa staiga — 
čia išmintis ir proto pabaiga ...

čia visos dvasios dangaus ir 
(peklos, 

Kaip prasti žmonės nesijunt aklos, 
čia yr tamsybe žinia užgręsta, 
Ir jos skanduliai, kas gyvas skę- 

(*u.
nieky- 

(stę
čia žmog’s, pažinęs visą

daeidavo iki trečios 
dalies, o paskui net 
pusės visų metų die
nų. Laikas nuo 
laiko, kaipo ypatin
gą šventę, pvi., lai
mingai užbaigus ka
rę, keldavo nuolati
nę šventę per mėne
sį, net ir du, tris 
mėnesius.

Rymiečių pa
pročiai buvo daug 
šiurkštesni negu 
grėkų. Teatruose
neprisiklausinėjo muzikai, skaitymui eilių ir 
kalbų. Veikalai buvo menkos įtalpos: la
biausia patikdavo pantomino^, *t. y. perstaty
mai be žodžių, baletas ir fėėzijos. Ypač-gi 
prasiplatinę buvo lenktynės ant vežimų ir vi
sokį kruvini mūšiai. Pirmosios atliekamos 
buvo cirkuose, antri — a m pf i teatruose. Vie
nos ir antros triobos buvo labai didelės. Mil
žiniškame amfiteatre, vadinamame Colisėu- 
mu, perpus užsilikusiam il& musų laikų, ga
lėjo tilpt du šimtu tūkstančių žmonių. Bet 
vis-gi gaut t vietai žmonės tankiai ateidavo 
dar iš vakaro ir laukdavo per visą naktį.

Parodymas prasidėdavo nuo iškilmingų 
apeigų. Ilga processija leidosi nuo Kapito- 
liaus ir per forumą įvažiuodavo pro cirko 
vartus. Priešakyj jojo viršinįkas, pradedąs 
žaislus; ant papuoštų vežimų, kartais pakin
kytų drambliais, vežė paveikslus dievų ir į 
dievus paverstų carų; aplinkui ėjo kunigai. 
Cirke ant paguodonės vietų sėsdavo prin
ceps su dvarinįkais ir senatoriais. Tai buvo 
proga visiems iškilmingai, su princepsu pasi
tikt.

Dviejų gladiatorių mušis. Po dešinės — trečias, kurt anuos 
kankina.

Savo esybės ir beprotystę, 
Pakarijasi prieš Sutvertoią. 
Visos prigimties ir rėdytoją....

Bet velnias sprandą ištiesęs stan- 
(<ą. 

Biauriai žvairuodams į tikrą dan- 
‘ gų. 

„Prakeiktas Dievas!" — baisiai su- 
(staugia — 

O prakeiktieji* pntar jam drau- 
/ (gia: — 

„Prakeiktas Dievas! dvasia Švie
sybės, 

' O naikintojas musų tamsybės!
Jis priper pulkus šviesių atvarų, 
O mus kankina badu ir maru....

Ir viso svieto Išganytojas, 
Jėzus Kristus, žmogs-Dievs kal- 

(bėjo, 
Ir už jį baisias kančias kentėjo, 

Ir nekalčiausia kraują praliejo, 
Ir apšviesČiausią gaivą padėjo — 
Ir ik šiol mylėt jus neperstojo, — 
Nes liejo rasą vandens gyvojo, 

Didžius prajovus svieto dary- 
(dams. 

Apmirusią jus dvasią gaivydams, 
Atvirais žodžiais, nemytuos' slėp

tais, 
Jus prėdkams Dvasfos šventos 

(įkvėptais, 
Liežuviu Dievo tėvams jus duo

tu, 
Jų prakaitu ir krauju vaduotu, — 
į protus, jausmus jūsų tužgenų. 
Pro akis, ausis, net ik smegenų...

Graudenu, prašau, meldžiu, ju- 
(dinu, 

į Ir iš dvasiško miego budinu.
Atkimškit ausis, atverkit akis, 
Klausykit, ką jums Dvasia pasa- 

(kys!
Dvasia giminės jus kelt ragina, 

Ir nuo amžinos prapulties gina, 
Nes* staubunai, žandus išžioję. 
Staiga praryt jus visus tykoja.

lau seniai apie tai įu* šenlejie 
Žmones, pranašai gentės vierniejie 
Pranašauja, jus persergėdami, 
Šiais žodžiais sunkiai pats dusau- 

(darni: 
„Kad vilkai nori avis iŠpiauti, 

„Pirma sandarą jų pradėd griauti, 
„Paskui iš krūvos ima vaikyti, 
„Jeib* iŠskiRStytas jas išnaikyti!” 

Kiti surasė persargas skaudžias.
Giedojo giesmes ir raudas grau- 

fdžias, 
Bet to* visiškai jau išgaišytos. 
Kitos svetimoj kalboj rašytos;

Tų nesupranta musų bajorai, — 
Nors jų karščiausi yr' tame norai. 
Skaito be jausmų sujudinimo. 
Nesuprasdami jų ženklinimo....

Nekurie gieda jau paskutine* 
Giesmes ir dainas jum* šermeni- 

(nes, 
Visą giminę jus apjuokdami, 
Išplėšt tėviškę jus tykodami....

Ar nesuprantat, kaip jūsų svie- 
(to, 

Dėjas, nekalto kraujo pralieto, 
Raudos ir dainos jums apdainuoja? 
Ar nė sapne nepnsisapnuoja, 

Kad supuvę jus diedų kūneliai, 
Ir sutrandiję kraujuos kauleliai 
Gelmėse pelkių, arba augŠtuose 
Gul’ priekalnių, kapų-kapuose?

Ar neprijaučiat da neprietelių, 
Kurie vėl ruošias iš visų šalių 
Išpasalų jus visus suremti. 
Užpulti ir į pliantą ištremti?

Jie pats atvirai jau svietui

Jus maldos t’esti trumpos, o 
[karštos, 

Pataršomis mįslių ne besu terštos, 
Ba Dievui viens tyr’s atsidusimas 
Mielesnis negu ilgs zaunijimas....

Garsiais žodžiais ir misle žaibs- 
[pernia, 

Gerais darbais ir viera pakarnia 
Šiaip melskit Dievo susimylimo, 
Kad jus gelbėtų nuo prapuolimo:

Viešpatie Dieve mus visur ėsas, 
Per nepabaigtus vis ilgus čėsus. — 
Laikyk mus gentę apiekoj savo, 
Širdingai meldžiam, mes, vaikai 

[Tavo!
Tu esi visų mus Sutvertoju, 

Buk lygiai visų ir Apgintojų! 
Saugok nuo piktų mus neprietelių, 
Ir nuo baisingų žegždrių — priete- 

[lių.
įkvėpk į Širdis brolių,seserų 

Krūmuos giminės mus’ visų perų 
Nors po lašėlį širdingos meilės, 
Idant mylėtus’ visi iš eiles!

Neduok mums gyviems paskenst 
„ [tamsoje,

Vesk tiesos keliu vis met šviesoje, 
Kad nieks melais mus nesuvaidy- 

(tų, 
Ir kerų monais nepaklaidytų.

Mes per vi* amžius Tavę garbį- 
[sim'f 

Ir niekad niekur neužsigįsim’, 
Kokios norint buk dalies datirsim', 
Prie Tavęs augsim, sensim ir mir- 

[sim.

šymo operos; į konkursą pakviesti 
buvo viso svieto komponistai. 
Pirmą dovaną, 50000 frankų, gū
džio* pripažino prancūzui kompo- 
nistui Dupontui už jo operą „La 
Cabrera”; antrą dovaną, 
frankų, italijonui Filiasi.

10000

II Prancūzijoj, parlamento komi
sija dabar tirinėja mėtamus apkal
tinimus ant zokoninkų kartūzų, 
kurie buk, fef tarpininkystę sū
naus ministerių perdėti n io Com- 
beso, stengėsi papirkti Prancūzijos 
randą: už daleidimą pasilikti kar
tūzams klioŠtoriuj Grande Chart- 
reuse, jie siūlė ministerių perdėti- 
niui Combesui 400000 dol.

Mieli bajorai — jaunas ir senas, 
Tėmykitės — Ši* Pereergymonas 
Aiškiai jums priešus tiesos parodys: 
Kas tiktai nasrus prieš jį pražio- 

[dys, 
Draus jums skaityt jį, kad ir ne- 

[keiks, 
Ar piktais žodžiais ambrydams iš- 

[peiks, 
Pažinsit, jog yr’ žudik šviesybės, 
Velnias, ar tik spang's kamštis 

[tamsybės.
Baigdam’s šį purių žodelių kru- 

[mą, 
Pavedu šitą apŠvietos durną 
Perėt ir augyt mitram Šviesoriui, 
Antram visperų musų tėsoriui. —

Isz visur.
|| IŠ Abisinijos atėjo telegramai 

pranešanti, jog to krašto 
Menelik sunkiai apsirgo 
rai ne turi vilties, kad 
išgyti. Butų tai iŠ tikro

tingo pribūti, yj*ez tuos kuriu mokestys 
užvilktos, atstu Ir spei moksli

A. Revainis, sekr. 3343 Auburn av.

II Italijos karalius buvo Angli

jos ir Brazilijos išrinktu santaikos 
sudžia, išrišimai nesutikimų, užgi
musių už žemės plotus terp angliš
kos Guyanos ir Brazilijos. Da
bar jis išdavė nusprendimą, ku
riuom tuos plotus pripažino Angli
jai.

II Mieste Johanisburge, pietinėj 
Afrikoj, suareštavo trįs svetimtau
čius, kuriuos laiko už anarchistus. 
Juos apskundžia, buk sutarę buvo 
nugalabinti visų čia nekenčiamą 
anglišką komisorių Millnerį.

I Ant salos Kubos baisus sūku
rys atlankė miestą Santiago ir jo 
aplinkines, ir daug triobų iš
griovė. Pražuvo prie to apie 200 
žmonių.

II Pagal Anglijos ir Prancūzijos 
konsulių raportus, turkai Armėni
joj išnaikino daug armėniškų 
mų, išpiovė 3000 armeniečių.

Vietines Žinios.

kai-

valdonas 
ir dakta- 
jis galėtų 
nuotrota,

kadangi Menelik, su pagelba euro
piečių rodininkų, nors pa
lengva, stengėsi savo tautą pakel
ti ant augŠtesnio civilizacijos laip
snio. Jam numirus, darbas kelių 
dešimčių metų gali nueiti ant nie
kų. Jo jenerolai be abejonės 
stengtųsi valdžią paimti į savo 
rankas ir Abisinijoj turėtų užgimti 
kraujo praliejimai, koki pirma čia 
tankiai atsitikdavo.

Amfiteatras apačioj apvalus ratas— arėna žaislams: ap
linkui eina sėdynės žiūrėtojams: stogo nėr.

Žmonės sutikdavo jį klyksmais. Bet 
kartais žmonės išreiškdavo jam ir skvo įirši- 
mą, balsiai skųsdamiesi ant kokios nors pri- 
spaudos. Princeps cirke dasižinodavo apie 
žmonių jausmus, ir reikalui esant, skubinosi 

, juos nuraminti: cirkas, tartum, užėmė vietą 
žmonių suėjimų, kurius liovėsi sušaukinėję. 
Princeps ir žmonės išvien gaspadoriavo cir
ke: princeps paliepdavo pradėt žaislus, da-

Cirku. Bėgiai a Ui tink a aplink paaugitinlę vietę viduryj, 
kur pristatyta konnų. stovylų ir t. t. A — vieta, iš kur 
pradeda, OO—iškilmės šonas į važiuot, P — didieji* vartai, 
CC — arklinės.
ryt visokiai permainas ir darbus; žmonės 
skirstėsi į partijas, balsiai išreikšdavo savo

davo šimtamb tūkstančių rymiečių po 100, 
200, 300 rublių musų pinigais. Iš viso jis 
žmonėms išdalino apie 2į tūkstančio milijo
nų.

Garbinimas imperatoriaus. Sutvirtė
jus naujai tvarkai, Oktavijus priėmė ir nau
ją pravardę Augusto, t. y. šventojo. Šita 
pravardė pavirto į jo vardą: valdytojas, tar
tum, išsikėlė ant visų, kaip kokia augščiau- 
sia esybė. Aplink jį buvo daugybė žmonių, 
jo apdovanotų. Dainius Virgilijus, du syk 
išvytas iš savo dvaro baisių kareivių, buvo 
išgelbėtas Augusto ir gavo pas jį prieglaudą. 
Jis su džiaugsmu pasveikino už dievą pripa
žintą Caesarių ir patį Augustą.

Virgilijus parašė ilgą poemą Enėidą, 
sekdama Homero pėdomis; jos įtalpa: gy
venimas trojiečių didvyrio Enėjaus, užsili
kusio nuo gaisro ir žūties Trojos, išgriautos 
grėkų; po ilgų klaidžiojimų Enėaa dasikrau- 
sto iki Italijos ir tamįia su savo trojiečiais 
sentėviu rymiečių; dievai pranašauja jam 
garsią rymiečių ateitį. Virgilijaus poema 
garbina kartu su Rymu ir paskutiniu du di
džiu imperatorių, nes Enėaa skaitėsi tikru 
sentėviu Julijaus Caesario ir Augusto.

Pas Virgilijų Enėas perstatytas dievuo- 
tu didvyriu: jis viską daro, kaip dievai lie
pia; užtatai jam visur pasiseka. Laikuose 
sumišimų senobinis tikėjimas labai susilpnė
jo. Daugelis, metę apeigas, sakydavo, jog 
kunigai negalį be juoko viens į kitą žiūrėt. 
Kitiems rodėsi, jog pasaulėj visai nėr dievų: 
ji pati, niekeno nevaldoma, gyvuoja ir juda. 
Pats Julijus Caesar prigulėjo prie netikin
čių. Išpusti J i mai ir nelaimės sumišimų lai
kų kitaip jaust privertė žmonės: daugelis 
pradėjo nusiraminimo jieškot dievmaldystėj, 
kreiptis prie pranašų, jieškot senųjų bažny
čių. Virgilijus atjautė šitus jausmus: jo 
didvyris, tartum, turėjo primint rymiečiams, 
kad visą Rymo galybę sutvėrė dievai. Au
gustas norėjo palaikyt tokius jausmus ir pa
rodyt, buk ir jis esąs visur ir visuomet išvien 
su dievais. Jis priėmė vietą augščiausiojo 
kunigo ir apturėjo tiesą įsteigt apeigoms.

Kiek susikroviau dvasiško mai- 
(tto, 

Pro kvaišprotliges geriausio vai- 
f *to, 

Visų ne slepiu ir nesuriju. 
Ir kitiems dalį jų pavieriįu.

Dtiaugčias', jeib’ kelinti iš šim- 
(to Šimtų, 

Ant naudos savo ir kitiems priim
tų 

Šitas makrotas mielių šakeles A 
Kaip vynvuogftlių svarbias keke- 

(les. —
Nesiulinėjų nė svieto galvočiams. 

Nė burtininkamš, kitriems bepro- 
(čiams, 

Nė raganiams, nė mulkiams kvai- 
(liemsiems, 

Vienat vajorams — žmonėms pra- 
(stiemsiems. 

Nes vieni visai jų nesuprastų, 
Kiti kitokias mislis išrastų, 
Pats išperėję iš durnų savo, 
Apie kurias man nesisapnavo. —

Dėltogi visiems duodu tą rodą, 
Nešiukštinėti po Čystą odą, — 
Žodžiu — sąsparų ne ardinėti, 
Nė jų litarų pekreipinėti.

N’yr’ juose juodų mislių paner
tų, 

Nė su sekretu miglom’s užvertų, 
Visos atviros, ved mus prie tie- 

- (sos, 
Ir prie motutės vis-gyvio — švie- 

(sos.
Jei gal kas ką rast šiuose kru- 

(muose, 
Tai vienat tiktai prilyginimuose. 
Kas įspės saulė, kas žvaigždės yra, 
Kas vanduo — tas ras ir šviesą ty- 

(rą.
Nes ore — kaip smulkioj javų 

(sėklelėj, 
Ir nematomo oro dulkelėj, — 
Prajovingiausiaf yr užslėpts syvas, 
Iš kurio augmuo ištrykšta gyvas....

skel-
(bia,

Jog mus giminę esą nustelbę,
Kad Nemun s da syk’ paplusęs, 
Kad veik' ir vardas Lietuvos žu-

Jau per-virš’ kapą amžių praė
jo, 

Kaip jie mus perus teriot pradėjo, 
Ir ik šiol savo šeitoniškujų 
Darbų neliauja žmogžudiškųjų.

O už ką jie teip dūksta ir siun- 
(ta, 

Mus kiaują laka, liežuvį punta? 
Trumpas atsakim’s: už Dievmyly- 

(stę, 
Ir dėl žmogystės mielaširdystęl....

Taigi sanlydžioj meilėj, sanda
roj’, 

Visi giliausioj širdies pakaro;, 
Prašykit Dievo ant visų kelių, 
Kad jus apgintų nuo neprietelių!—

Bet Diev’s negal jus kitaip ap- 
[ginti, 

Kaip tik duodama jums protą, iš- 
[mintį. 

įkvėpdama mislia iŠganytingas, 
Per Dvasią Šventą tam ypatingas.

Ne mačys jums nė maldų apie- 
[ros, 

Ne išpažinims šios ar tos vieros, 
Jei nebus gerų darbų ir meilės 
Terp jus; viską Diev’s atstums iš 

[eilės,
Kadangi Dievas tik meilė yra, 

Kai šviesa skaisti,aiški ir tyra! 
O kur yr' meilė, ten ir vienybė, 
Ten ir sandara, visų tvirtybė! —

(Toliaut boa.)
Aš milžinišku visų liežuvių, i 

Sentėvių jūsų — Prūsų — Litru-

Kurie iš rojaus su jums parėjo,

Nė viena gentė, kuri n’užmiršta 
Dievo — visiškai niekad n’išmirš- 

[ta, 
Kad ir ilgiausiai skursta varguose, 
Baisių tyronų tankiai naguose.

Dievas ne duada nė išgaišyti, 
Nė su pagonais jas sumaišyti, 
Alpstančius kunus jų sustiprina, 
Nykstančią Dvasią vėl atgaivina.

Nedaleis Dievas vyst ir sudžiūti 
Nė mus giminei nykt ir pražūti. 
Nūn išdraskytą, meilė suartįs, 
Alpstančią gaivįs ir jiegas spartįs.

3-<-zBm metini* pikninka*.
Chicago. Dr te Karaliau* Davido tu

re* savo 3 metini pikninka nedelioj, 3 
liepos, darže Reiasig’s Grove, Riverside. 
III. Prasidės 3 vai. ryto. Inženga vy
rui su mole re 25c Reissig's Grove dar
žas yr* gersi perengta*, daug m<-džiu, 
upe iszllgai bėga, gražus takai, didele 
szokiams platforma, grajys gera muzi
ka, Ir bu* daugybe visokiu kitu tabovu. 
Todėl visus lietuvius ir lietuvaite* szir- 
dingai kvieczia atsilankyti ir pasilinks
minti, o ant rytojaus amerikonisska 
szvent* „Fourth of J ui y" tai bus laiko . 
atsilsėti. Imkite virszutini Metropolitan 
geležinkeli iki L* G range sireetkanu Ir 
ir tie davei iki parkai. Visu* užpraszo 
atsilankyti.

(7—1) Komitetas
Pirmas metini* pikninka*.

Chicago Dr-te beldi. Bzlrdiet Jėzau* 
ture* savo pikninka nedelioj, 26 sėjos, 
darže Reiasig'e Grove, Riveraide, Iii. 
Prasidės 9 vai. ryto. Inžengs vyrai su 
rnotere 25c. Beissig * Grove daria* yra 
gerai parengtas, daug medžiu, upe iszii- 
gai bėra, gražus tatai, didele szokiams 
platforma, grajys gera muzika, ir bus 
daugybe visokia kitu zabovu. Todėl 
visus lietuviui ir lietuvaite* szirdingai 
kvieczia auilankyIi. Imkite virszutini 
Metropolitan geležinkeli iki La Grange 
įtreetkariu ir tie davez iki jierkui. Vi
lu* užpraszo atsilankyti.

Komitetas.
Pirma* Baliu*.

Chicago. Saule* Szvieeos Lietuviu 
Pasilinksminimo Kliuba* turės savo ba
lių nedelioj, 16 spaliu. 1904, Froiheit 
Turner saleje, 3417 8. Haisted si. To
dėl meldžia visu kita draagysezia ir 
Kliubu nedaryti toje dienoje ba
lių ne teatru, idant vieni kitiem* neuž- 
kenktumem

(7-1)
Pifu* Inetoj ima*.

Kensington. Iii. Dr-te Szv. Vincento 
a Paulo, ant savo susirinkimo laikyto 5 
berželio, nusprendė sumažinti ant puse* 
i natoj i mo mokesti ant laiko 6 menesiu. 
Vyrai nuo 18 iki 25 metu dabar gali le
sioti in Draugyste už 91.00. senesni mo
kė* pu»e pagal koniUtucijoa nurodymą. 
Taigi dabar yra gera proga prie draugy
ste* prisiraszyti, todėl pasiskubinkite 
kol instojimas pigu*. Mitingai yra lai
komi pirmoj nedalioj kožno menesio, po 
nr. 2427 Kensingt^n av. ir ant mitingu 
kiekviena* gali prisiraszyti. Užkvieczia 
visus.

Ko m lieta*

— Kaip musų ShenandoriŠkiai 
muzikantai, panašiai, bet visgi tru
putį doriau, pasielgė ir lenkiški 
muzikantai Chicagoj, parengdami 
koncertą neva ant Kosciuškos pa
minklo. Pinigų nuo koncerto su
rinko diktai, bet juos sau pasilai
kė,o ant paminklo davė vos lOdol. 
Kam gi reikėjo girtiesi? Koncertą 
muzikantai parengė ant savo nau
dos, o garsino, kad duoda ant nau
dos Kosciuškos paminklo, vien ant 
patraukimo daugiau žmonių. Kaip 
musų labdariams, teip ir lenkiš
kiems muzikantams patriotams ne
siseka su labdaringais ir patriotiš
kais darbais. Vieni ir kiti juos iš
virkščiai išverčia.

Komi ta ta*.

Pajieszkoiimai.
Pajieszkau aavo draugu: Viktoro 

Smiernavo, Benedikto Paulaoskio ir 
Aleksandro Porembskio isz Varnių mie
stelio, Telaziu pa v., Kauno gub. Jie pa
lys ar kas kitas teiksis duoti tins ant ad
reso:

Stan. Iszliuska, 
«- GoKeton. W. Va.Box 6,

Pajieszkau Vinco Meižaiczio ir Anta
no Brazio, C metai atgal jie gyvena 
Pinaaant (ibiu lis jieŲri ir kl*

vių lenkė Marė Janušewska turėjo 
namelius. Toj vietoj miestas nori 
parengti mažą parką. Už savo 
namelius lenkė pareikalavo 3000 
dol.,tiek vienog miestas mokėti ne
panorėjo. Sūdąs prisudijo tik 
1400 dol. Kada atėjo iš namų iš
mesti deputy šerifai, narsi Marė 
pagriebė revolverį^r visus išvijo.

U Terptautiškose automobilių 
lenktynėse, kurios Šįmet atsibuvo __
Vokietijoj, su savo automobiliu Už tai pateko po sudu, bet ir čia 
visus pralenkė prancūzas Thery. ’ ji apreiškė,kad kiekvienam suskal- 
Iki šiol tokiose lenktynėse prancu-, dįs galvą, kas bandytų jos namus 
zai laimėjo trįs sykius, vokiečiai j atimti. Sudžiai ne liko nieko dau- 
vieną sykį ir sykį anglijonas; ame- Į giau kaip užmanyti naujas tarybas, 
rikonai dar ne sykį ant dovanos I Tas gali išeiti tik ant lenkės nau- 
ne užsipelnė. Matyt tokiu budu, dos: ji už savo namelius gaus dau- 
kad prancūziški automobiliai yra giau pinigų, 
geriausi. Tbery visą kelią, 350 j 
angliškų mylių, perbėgo į 5 valan
das, 50 minutų ir 3 sekundas.

kita* teiksis duoti iine ant zdreeo 
M. Niderstrass.

Boz 131, Glen Carboo. III.
Pajieszkau Kazimiera Kaminekio, 

Kauno gub.. Raseinių pa v., Žvingių pa- 
rap. kaimo Labkaaiu. gyveno Chicagoje. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti iine 
ant adreso:

Jos Kaminsku, Mullsn. Idabo, 
MonnMine*

Psjieszkau savo szvogeno Antano Tri- 
jonio, gyvenusio Ogiesby. III. Jo pati 
serga, vaikai badauja. Teiksi* greitai 
atsiszaukti ant adreso:

Leon Petrauskas, Ogiesby. Iii.
Pajieszkau Tamoszisu* ir Marijonos 

Varnzgirio Ir Jodo Kriszcziuno isz kai
mo Del t nes, Szunsku gm . Seaapile* 
pav., Suvalkų gub. Jie pety* ar kas ki
ta* teiksi* duoti iine ant adreso

J ui gi* Kriszcziuna*.
73 Grand st., Brooklyn. N. Y.

|| Finlandijos senato pnemehioj 
likosi mirtinai pašautas caro įsta
tytas biauriausias laisvės mynio- 
tojas, Finlandijos jeneral-guber- 
natorius jenerolas Bobrikov. Pa
šovė jį advokatas Schauman, ku
ris likosi suareštuotas. Jis atmo- 
nijo caro tarnui už visas skriaudas, 
kokias Finlandijos žmonės nuo jo 
apturėjo. Nesiseka mat masko- 
lintojams ir siurbėjams ne masko
lių apgyventų Maskolijos kraštų.

II Paryžiui Šoko į upę Sekvaną 
koksai vyriškis, norėdams nusižu
dyti. Botininkas nuplaukė gelbė
ti ir iŠtikro iŠ vandens ištraukė. 
Patžudys, nugabentas ant kranto, 
sušuko: „Kaip tų drysti į mano 
reikalus kišti nagus” ir pagriebęs 
gelbėtoją, įmetė į upę, kur tas ir 
prigėrė. Teip mat padėkavojo už 
išgelbėjimą. Aną išgelbėtą vyriš
kį suareštavo ir nugabeno ant poli
cijos stačijos, bet jis atsisakė pa
sakyti, kas jis yra.

|| Neperseniai Paryžiaus laikraš
čiai pagarsino apie mirtį garsios 
Prancūzijoj anarchistės, Louises 
Michel. Ji vienog ne tik nepasi- 
mirė, bet su visu išgijo ir atkako 
iš Tulono, kur buvo apsirgusi, į 
Paryžių ir laikė kalbą, su kuria 
ant susirinkusių didelį padarė 
įspūdį. Jie bučiavo jos rankas, 
ant atminties kirpo šmotus audek
lo nuo jos drabužių.

II Pagal paskutinį gyventojų su
skaitysią* Švedijoj yra 5221291 
gyvent., arba tik ant 22539 dau
giau negu 1902 metuose. Moterų 
yra ant 121000 daugiau negu vyrų. 
Kaimuose gyvena 4059357, mie
stuose 1161934.

|| IŠ užrašo turtingo Italijos mu- 
zikališkų kompozicijų išleistojo 
Sanzogno šįmet buvo parengtas 
terptautiškas konkursas ant para-

— Elektrišką ionteną, kuri porą 
metų visai nesidarbavO, pereitą šU- 
batos vakarą paleido šįmet pirmą 
kartą. Ntid dabar mus ji vakarais 
kas petnyčią ir stibatą.

\ Szlfkortes atpigo!
įsa C’hlcMgos iki Hamburg ar 

Bremni JfUiB.OO. iki Tilžės 
$37.MO. Kan nori «Ž ssia pi
gia preke parvažiuoti, tegul pa
siskubina, nes netrukus prekes 
vėl pakils. Szit kertes ant visu li
nijų ir visu laivu yra geriausiai 
pirkti „Lietuvos“ redakcijoje.

Aukos VI8ZTALIU1.
K. Rutkus, Clevehnd, O........ .

„AUSZKOS” Dr-te* fondą*. 
be*in>okinaneziai lietuviazkai 

jaunuomenei.
Buvo.................................... 9450 87

Pelnas nuo tszlaimejimui leisiu
1000 cigaru........... ......... ................. 186.13

9637.00

Drangysczin Reikalai

Gnsnd Opening.
Naujai atidarė puikiai parengta saliu

os, po nr. 3317 8. Haisted si., prieszai* 
33-csia Place, darome balių subatoj, 25ta 
sėjos (June). ant kurio užkviesta v ra 
puiki muzika, kuri grajys naujausias 
ssokius Uipapakalyj sali u no yr* dide
le vieta dėl paszokimo. Todėl visus pa
žystamus ir draugus kviecziame atsilan
kyti. Su guodone.

Fr. A. Žemaitis,
LietuviH*kM l*ikuink*M

CblCAgo. Dr-l« Szv. Kazimiero Kar. 
ture* aavo pikninka uedelioj. 10 Liepos, 
darže Bergman* Grove, Riveraide, III. 
Prasidės 0 vai. ryto. Inženga Tyrai su 
moterie 25c. Hergmana Grove darias 
yra gerai parengta*, daug medžiu, gra
žus takai, didele šiokiam* platforma, 
grajys gera muzika, ir bus daugybe vi
sokiu kilu zabovu. Todėl visu* lietu
viu* ir lietuvaites ssirdingai kvieczie at
silankyti. Imkite virszutini M et ropei i- 
tan geležinkeli iki La G range Street ka 
riu ir tie davei iki parkui. Visus užpra- 
*zo atsilankyti Komitetas.

Ant szio pikninko Draugyste paraam- 
dys restauracija. Kas nori nusamdyti te
gul dėl nusamdymo pirm laiko atsiszau- 
kia pa* Kaz. Gasilioni, 721 W 21 st.

(7-8)
LletnviRzkSN PikninkaM.

8o. Chioago Dr-te Sav. Izidoriau* 
Art. turės savo pirma metini pikninka 
nedelioj, 3 liepos, darie Paul* Grove,ant 
123 uliosios, West Pulman. UI. Prasi
dės 9 vai. ryto. Inženga vyram* 25c., 
moterim* ir merginoms dykai. Bu* ge
ra muzika ir visi svecziai taps k u og rą
žiau* i ai priimti. Visu* lietuvius ir lie
tuvaites *xirdingai užkvieczia atsilanky
ti.

(8—24) Komitetas.
Chioago. Lietuviukas Independent 

Kliuba* ture* savo metini mitinga Suba
toj. 25 berželio, P. Baltakio uleje, 3321 
Auburn avė., ant kurio visus u n a riu* 
Ir norinesius pri*irauyti kvieesia »kait- 
lingai susirinkti. Kliubo mierta lavinti 
lietuviu* politikoje, parūpinti jiem* 
ukesyste* popiers* Ir laike ligos suteikti 
pesselpa •»<» *nt unvaitee. InatojI- 
mu 91.25- Visu* kvieesia ant **io mi-

Dvigubai skaitykite.
yVan Orbeck, garsus Holandijos 

tepliorius, apsirgo ir gydytojai su
sirinkę prie jo lovos sprendė apie 
jo pasveikimą jiasiremdami vien 
ant jo metų. Bet tepliorius prata
rė: „Ponai, nesiremkite ant mano 
46 metų, bet skaitykite juos dvigu
bai, atminkite kad aš gyvenau die
nas ir naktis.” Mat žmogus dir
bo ne tik dienomis, bet ir nakti
mis, neduodamas savo kunui rei
kalingo atsilsio. Dauguma ir iš 
mus teip daro, pasiremdami ant 
savo fiziškų pajiegų, neduodami 
atsilsio savo smegenimis ir tokiu 
budu miršta pirm laiko. Trinerio 
Amerikoniškas Elixiras Kartojo 
Vyno sugražins mums pajiegas, 
atnaujins kraują ir padarys jį pa- 
jiegum. Jis gydo visokias pilvo 
ligas: nežlebčiojimą, užkietėjimą 
ir kitas ligas. Dirbtas yra iŠ gry
nų vynvuogių, yra gardus, ir su
tvirtina visus kūno sąnarius. O 
jis yra tuom geresnis už visas ki
tas gyduoles, kad jis neturi savyje 
patašiaus, nė merkuro ir todėl ne
gadina pilvo, jį gali gerti visokio 
amžiaus žmofles, ir jis gelbsti vi
sose silpnybėse. Ant pardavi
mo visose aptiekose ir pas pati 
fabrikantą, Juozapą Tnnerį, 799 
South Ashland av., Chicago, III.
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CLEVELAND, OHIO.
C. J.Kssper, 31 Hill Si..
J. P. G rite. 273 Jeffereon Si.

P1TTSTON, PA.
Jur. Kazakevricaia, 1150 iV^oming avė.

Brltain. Ounn. Berželio 11 d. 
pasimirė csia Petras Kuizinas 33 metu 
senas ir 13 to paties menesio isskilmin- 
gai su misziomia ir ataistencija Dr-les 
Ssv. Juozapo prie kurios jis prigulėjo ta
po palaidotas. Paėjo iss Kauno gub., 
Raseinių pav. Bailelio para p., kaimo 
Vaitimėnų. Amerikoje gyveno 13 metu. 
Buvo dar nsvedes. Lietuvoje turi ieva, 
broli ir seserį ir Amerikoje daug gimi
niu. Kas norėtu placziau dasiiinoti apie 

- vielioni, teiksis rasayti ant adreso: 
Antanas Rudminaa,

48 IVilliam st., New Britain, Conu.

Bpringvalley. III. Berželio 19 d. pasi
mirs csia Kssimieraa Mažeika. 30 melu 
jaufcįkaitis, pasinsntis isz kaimo Obely- 
no, Raseinių pav., Kaunogub. Priežas
tis myrio anglekasyklos, .kuriose 11d. 
seto menesio jis ūpo grinvancsiu t pa ra
mu sulaužytas ir po 7 dienu skaudžiu 
kentejimu pasimirė. Laidotuves atsibu
vo gana iszkilmingai. Dr-te Ssv. Anta
no ir vietinis kunigas Valaitis lydėjo isz 
namu į bsžnycaia.kur buvo laikyt* diev- 
maldysi* ir pamokslas ir isz bainyczios 
lydėjo snlkapu. Mirusio'liko broliai: 
Antanas, Jonas, Povylas, Stanislovas ir 

• Tamoszius. Kas isz giminiu nori pla
cziau dasižinoti apie murufi, teiksis ta
isyti ant adreso:

Paul Mažeika, 
3315 Auburn av., Chicago, III.

SCOTLAND.
K Katauskas, 24 Penlland PI. 

BR1DGETON GLASGOVV,

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

tus Br.Kiklyne. Philadelphijoj, Baltimo- 
reje. ir Shenandoah.

Setai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand si-
Jos. Szunskis, 155 Metropolitan avė.

Philadelphia, Pa.
J. Gudavicze, 3104 Richtnond, Si.
Jos. M. Smolenski, 783 So. 2 nd 8t., 

Baltimore. Md.
Wm. J. Morron,

8. E. Cor. Sharp <.t Camden sis.
Shenandoah, Pa.

Jos Valukas. 306 W. Cosl st.
Pas saituos agentus gausite ,,Lietuva* 

už 5c. kas subata.

C Z. S. URN1CH,
734 S. Halsted si., Chicago, III.

Lietu Višakiui Aktu Daktare*.
Gydo ir egzaminuoja silpnas ir sergan

čias akis ir pritaiko skuliorius pagal 
akiu reikale. Prekes pigesnes kaip ki
tu. Rodą dykai.

Reikalauja darbininku prie Cinko fa
briko in miesteli Šandoval, Iii. Geriau 
velyja sveti m žemius, (ne amerikonus), 
tokius kurie norėtu persikelti in ežia su 
savo szeimynomis. Keliones kasztus 
kompanija apmokės, o paskui atrokuoe 
isz algos. Mokestis tvirtiems darbinin
kams 11.50 ant dienos. Atsiszaukite 
asabiszkai m offisa:

Sandoval Zinc Co.
122 N. Peoria st., Chicago, Iii.

V argam išira neseniai atkelevee isz se
no krajaus, turintis gera baisa ir gerai 
ant vargonų grajyjantis, pajieszko vie- 
toe. Jonas Hodei.
852 Lithgovr su, Philadelphia. Pa.

Reikalinga* partneris, (pusininkas) 
lietu vys, nuo 20 iki 35 metu, turintis nuo 
1100 iki 8200 pinigu pt4e laikrodėliu ir 
bižuterijos biznio. Geras uždarbis. Ma
no biznis jau isz dalies iazdlrbtas ir gera 
pelną nesza, tik vienam yra persunk u 
ir kapitolo< trokšta. Lietuvy* mylintis 
skaitymus ir lietuvyste pas mane turės 
pirmybe. Adresuokite:

John Raulinaitis.
34 W. 6th st., So. Rodt-on, Mass.

Reikalingas gera* žuvininkas, specija- 
listas, kurs V ra gerai upaipažines žvejo
nėje su vadėj u bei sinki ne ant Nemuno 
ar Vileikos. Jei tok* kičme randasi, ma
lones atsismaukti ant adreso:

A. Aliszevski, 
1034 8th *t., La Šalie. III.

(6-24)

Jaunas vaikinas, žinanti* gerai laiva- 
kortini-bankava agentu bizni, valdan
tis atsakancziai lietuviszka, lenkiszka ir 
rusiszka kalbas ir raut?, pajieszko užsi-

Fr. Juszkievfcz,
402 E. 15 si., 1 floor, •) New York.

Pigei ant pardavimo saliunas, labai 
geroj vietoj lietuviu apgyventoje, biznis 
nuo seniai iudirbtas. Atsiszaukite pas.

T. Podlaskl,
668 Milvsaukee av., J Chicago. III.

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

Pigiai ant pardavimo - gera barberne, 
labai geras biznis. Pardavimo priežas
tis liga. 3231 S. Halsted st., Chicago.

Pigiai ant pardavimo geras saliunas 
vietoje lietuviu apgyventoje, renda už 
dyka. Šliures yra savi.; Priežastis par
davimo — savininkas Įsivažiuoja in sena 
k raju. Atsiszaukite pas

Jos Sharka.
3239 8 Halsted st., Chicago. 111.

arti 33-ežios ui."

6 dideli ruimai ant iszrendavojimo, tik 
geriem žmoniem,3164 Auburn av. Ker
te 35th st., Chicago.

Farmo*.
Turiu keletą gražiu farmu ant parda

vimo New Yorko vaisi., ir noriu kad jos 
lietuviam* tektų, ne* ežia jau yra keli 
lietuviszki fermeriai, kuriems gana ge
rai vedasi. Farmoe nuo seniai užgyven- 
tos, lurinczio* nuo 46 iki 160 akru, su 
triobomi*. sodais vaisingu medžiu, arti 
miestu, geležinkeliu ir tt. Parsiduoka 
ant iszmokeecziu. Del platesne* infor
macijos raszykite indedami už 2c. 
kia ant adreso:

Geo Kleek, Poolville, N. Y.
(7-D

mar-

“Lietuvos” Agentai
NEW YORK. N. Y. ■ 

Jonas Naujokas, 336 Broome st. 
A. Lesnievrekis, 144 E.Houston Su

WATERBURY, CONN. 
Jonu Taraila, 824 Bank st.

NEW BRITAIN, CONN.
Motiejus Mažeika, 57 Whitman
M. J. Cheponis, 72 Jubilee St

BALTIMORE. MD.
L. Gavelis, 2018 N. Waahington st

SCRANTON. PA.
Joeeph Petrikis, 1514 Ross Avė.

Paveikslas naujo Popiežiaus P1USZ0 X
miera 18x24 colin.Serganti

PASVEIKSTA

Kauno gub. Szauliu pa w lėto.

tas, Kukardae, Zeukleliua, 
Kepures ir dėl Marszalku

Guodotm* Dre Oollina:—
Prieš *uu rašymą tu jumis a* bu

vau ant kapo krašto. Manu vyras irai 
nužudėme vilti aptr mano |>asveikima

Telefonas: Morgan 1382. 
Telefonuot galima ias kiekvienos 

aptiekos.

723 W. 18th Street.
Nuo 8tos iki 10to* ryto, 
auo ?-to* iki S vai. vakare.g KeS«-iioe>s liktai auo K-to* iki 10-tei ryte.

Guodotimetn* Kunigams iszdir* 
Arnotą*. Dalmsti- 
stula* ir»i«u*b*ž-

Silpni Vyrai.
Visiems reikalaujantiems daktariškos pagel

bės paslunsiu garsaus daktaro receptų dykai. 
Ne C. 0. 0 .no apgavingus gydymo sampoilus. 
Perskaityk iį apgarsinimų.

šis vra pavalytas dėl vyrą, turinčią sugriautų 
sialeuių per iZdykunif savo jauną dl mą. Klau.yk 
mano rodoa. >*ėr»u*k gydysis au "aenipelinėniis" 
gyduolėms, elektriškals dlržais. “speeialiZkotus” 
patentuotoms gyduolėn>» ir kitokiomis apgavys
tėmis. Diržas negali U vys lilgyd'yli. o nuolatinis 
gėry mas ar valgymas visokią mediciną sugadins 
tau vįdarius, užnuodys tavu sistemą teip, kad liga 
stosis neiZgydoma.

Keletą metą *ft kentėjau liga jauniatės klaidą: 
narsu uervtikas, turėjau naktinius nubėgtoms, 
varlųoce^.stoką vyriikumo, silpnų pomtet(.štokų 
gyvumo, ainlik-ijoa ir drasos.Jauėtau sunketivlg, 
sūtnažėjimg lytiZką dalią irtL Mėginau gydytis 
v lak Uom kas tik ką rodtjo. bet vieton geryn, svei
kata ėjo blogyn. Ant galo buvan priverstas kritau 
Ii į Kurop* ir klausti nulos geresnio daktaro, ku
ris mane Ir pagydė. Receptus to garsaus daktaro, 
kuriais aė pasigydiiau turiu ir itądteu savo ran
kose. nes ZinaSBaip tai sunku buvo pasigydyti, 
todėl aš pasiryžau ir kitus pagelbėti tokioms 11- 
Eonu M-rganėlūs. Kas pas manyatsiėauks per lal*- 

ą. ai kuinam pasiimsiu dy kai kopiją to garsaus 
recepto uždarytoje groiuatote drauge su reikalin
gais pamokinluiais kaipgystytls. Rr<-epta» buspa- 
rąžytas teip aiškiai, kad pagal Jį k tek v tenai ga- 
resi.is apiiekorius gyduoles siitalsys. I*aklausyk 
mano natos, o pamatysi kad visiškai lisigydysi.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, gsriau nežinodami, 

siunczia savo pinigus in kraju per viso
kius žydelius ir kitokius svetimtaucsiiu, 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in ktaju, tai 
siusk juo* per „Liatuvoe” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vietoje pri
imti ir niekados ne centas nežus. „Lie-1 iBlkraštyjr.
tuva” jau 12 metu kaip Stovi ant savo i Atminkkad tu rauni receptą ir visu* relkalln- 
.Ojų, <uriu.odia.nui o. jonu .koiu Šaižūs
namus, 3 lotus, drukarne ir už keies de- j msuSUc. Adre>u<>k: 
szlmtis tukst*ncxiu dol. vertes tavojo Bentston. P.H.Boz 655, CHICAGO, ILL. 
knygomis ir kitokiai* daiktais. Szia- 
dien per „Lietuvos” redakcija siunczia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir austrijokai. „Lietuva” yra 
tai didžiausias bankinis kamoras ir 
paczšo stacija, isz kurios pinigai plaukia 
in k raju pundai* kožna diena.

Jei reikalauji szifkortes, tai pirk ja 
„Lietuvos” redakcijoj, csia tave* neap
gaus ir gausi lai va koki norėsi. Raszsyk 
tuojsus, ogaus! preke* y (su szifkorcziu 
ir pinigu preke*.

Adresuok ant vardo „Lietuvos” įsi
leistoj o sziteip: 

A. OI^ZEWSKIS.
33rd St. Station 60. Chicago, III. ;

dx kai kaipo meškerę ant sutarimo luvlą — kad 
paskui Ii ju pinigus vilk*! už netikusias ir pavo
jingas tue*ik-it»as >lunsl<>nia» C.O.D. A* u teko ue- 
siunčiu C.O.D* neturiu nieko parduoti; vanta gi 
tavo užlaikysiu slaptoje. Jeigu mane atrasi ueiel- 
*ingu turi iteag Mmm pačiame laikražitje a|>gar-
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BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygele,

Pavesta Lietuvos Katalikiškai Jaunuomenei.

i I
ir

Z. 0
Plauku Slinkimą*.

Plkissanos, •teZ«ly». pneuteikiais plikimas
' visas galvos odos l<<os tampa issgydyte*. Al-

Ikro. J. M. Brunei za 
Seal p and Hatr SpecmlUi 

New York ABrooklyn, U. S. A.

■suldažagye neitu bakapAo*. Jti&oi, asU- 
paras ir mplikacijoi 4rUjot kalbat: latf- I 
natai ir lietueatai. Tari r*ea« r.atulingai 
maliiai ir kalendorių teip kaip didėti knp- | 
pa. Ha lt a plona gera p—'— A‘~ 
paeeikiUJiai irpreUe:

ugi bagotai auksinti lapą 
kraštai, raudini kampai.

Prekė 81.120

No.1901.

tono kr nugaros, tepą krai
kai tmgotai raudonai auk
suoti. raudini kampai.

No.1905.
Baltos skureiės kieti 

(Iruti apdarai, gražąjį iš- 
• pau.ti išmarglnimai. auk
suoti lapą kraštai.

Pr-kė r»Oc

Nc.1902

l>ykal auksini* Laikrodėli*!

Cblmge, 111-

Ukuliukus 
po 10* košaz. Lukulai Jo 
Usrado kaip laikrodžio *va- 
rantunto *nt SS Otelu. Ra
ižyk tuojsus. o mes luojaus 
prisiusime bliatertja aat

dimo apdarai, išrodo kaip
(kuriniai, graių» Uspaustl
išmarginlmal. lapą kraštai , o . „
raudonL v Brėkš

■Juodi, kirti, drūti au- 
dlato apdarai. išrodo lyg 
■karintai. gružą. liapauatk 
Uhnarglnimai. auksuotas 
kryžmi. ant tono, auksuo
ti lapą kraštai. Prekė 5Oe

No.1903.
Juodo* francuziško* 

skurelės kieti lygus apda-

No.1904.
J uodo* f rancur iško* ly

gio* .kurelės. minkštai iš
kimšti apdarai. kampai iš- 
tnarginti, auksinai parašai

ŽMONES PRISPAUSTI LIGOS YRA NELAIMINGI
- Sergantis Plaučių Liga yra varginamas kosulio, yra silpnas ir negali dirbti 

Ir padaryti sau gyvenimo.
— Oyspeptikas yra aržus Ir melancholiškas
— Sergančiam Reumatizmu gyvenimas yr neiškgstinas nuo skausmų ir dieglių, 

kurio jo niekuomet neapleidžia.
— Moteris, serganti silpnumu nervų ar moteriška liga negali būti gera pati ar 

motina.
— Vyrai, serganti nerviškai, ar lytišku nusilpnėjimu yra netinkančiais vyrais ir 

atgabena tik nolaimg savo šeimynoms.

Bet Žmogus nėra paliktas ligoje be pagelbos. Gamtoje yra vaistas nuo kuino* ligos. Yra tūks
tančiai, ar neišimtai tuksiančių, kurie galėtų būti pilnai išgydytai* iš savo ligų su mažai*kaštai*. Priežasii*. dėl ku
rio* laikraščiai po vi*| šalį rekomenduoja prof. Oollinsą. yra ta: Prof«-*onaus Collinso vaistai, kurie buvo vartojami su 
neapgaunanči* pasekme daugelį metų, be abejonė* yra'paaekmingiausiaie vaistas* kuomet nurs siūlomai* ligoniams 
nuo visokių chroniškų ligų.

Tuksiančiai tukstačių išgydymu, kuriuo* jie atgabeno bėgyje dvidešimt** metų Dro Collinso praktikos ir didelis 
prieaugi* jo praktiko* metas į mėty pilnai jietvirliiia teisingumy šilu tvirtinimo. Prufeaoriau* Collinso gyduolės veikia 
pavaliusi, gamtišku budu Ir nepadaro jokio* kliūtie* virinimo organam* ir gali būti Imami be trukdymo kasdieninio 
darbo. Jie ptabko visuuiy fermentacijy maisto, kuri padaro surugimy vidurių. Žodžiu sakant, po jų įtekme žmogus 
pamiršta, kad ji* turi pilvą ir jo apai reiškiant i* smagumas padaro didelį skirtumą nuo jo pirmesniojo padėjimo.

Kožna pačia atgabena padėkavont* laišku* nuo dėkingųjų, kurie tapo išgydytai* nuo šilo* įkirioa Ilgo*. Čion yra 
keli iš šimtų kas sanvaitė gaunamų įaiškų:

Mano Brangus Profesoriau tolima:—
Ai negaliu surasti žodžiu, kurie iš

reikštu mano dikinguma ui myliata su
teikta man bėgyje mano gydymosi

Aš airgau liga plaukiu, sunkum kvė
pavimu ir silpnais viduriais metu melus 
ir nors išmėginau daugybe daktaru, nė 
vienas negalėjo išgydyti manės, ar nors 
palengvint man. Bet man parašius |«s 
jus, visai be pamatymo manės, jusuduo
ti vaistai išgydė mane in labai iru m ta 
laika. Aš žinau dabar, kad ju*u gydymas

menduoti jus kožnam mano vieužemiui, 
kadangi jusu sistema gydymo ilgumu 
per susirašinėjimą yra visiškai tobula, 
jusu vaistai->t* jagelbingiausi ir jusu 
visas apsiėjimas yra teisingas irsanžimš-

y v
i • * r IfF

jau visokius viltie* gjventi ir ėjau 
daktare* nuo daktaro iš kuriu kožna* 
laikė maiu- už ii< i-gydom*. ItienluH 
pusėtinai pinigu ir mano sveikatai ei
nant vi* blogyn, manu draugas syki 
pa rody jo man parašyti pas jus

Al paklausiau jo rodo*, apturė
jau jusu gyduole* ir dabar eau visiš
kai Šveiką — jus atgavote d*l mane* 
gyvastį, kuri aš maniau buvo pražu
vus ir *1 turiu būti dėkinga jum* visa 
gyvenimą Kaip tik ju* į a* mėtė ma
ne gydyti, aš tuojau* pradėjtu jaus
li* geriau ir diena nuo dieno* svrikau.

Brangus Prof. l>r. Collins; —
Aš jums apart padėkavonė* žo

džiu negaliu nieko nusiunsti už jutu 
teisinga ir sanžiuiška gydymą,— šitie 
gi žodžiai yra tikri. Ai nuo daugelio 
girdėjau apie jusu pastebėtinus išgy
dymus ir dabar esi u per»itikriMB.

Aš sirgau daugeliu lytiška ligų per

palengvinimo Man<> padėjimas buvo 
tiesiog pasibaisėtinas, bet dabar, pu 
paėmimui jusu vaistu, oš eeiu išgydy
ta* ir pilname valdyme mano pirmes
nė* sveikaum. Aš pasiunčiu jum* sa
vo paveikala Bukite teip geri pagar
sinkite su mano laišku laikraščiuose, 
kuria gali būti persergėjimu ir žibu
riu m»no viengenčiam*, kurie sergu.

jaučiuoai kaip jauna mergaitė ir ma
no kentėjimai viąi Išnyko. Dieve pa
dėk jum* viMiomrt ir užlaikyk ant il
go laiko dėl labo musų draugbroliu.

Jusu kuoėirvLngiausia.
Marė Boguar, Box 76 Cliffwo>>d, N. J.

lankyli jus luojaus ir apturėti jusu 
pa'u-briina pagelta. Aš niekuomet 
negaliu užmiršti jusu mandagumo ir 
visuomet apteju* kalbėsiu maloniai.

Hu suirsta guodone.

Yra labai gražus pa 
veikslas, ant kurio ma
tosi naujas popiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti 
viršutiniai rauūvui, o 
a bruto dugnas tamsiai 
žalias. . Meajįsakytai 
gražus paveikslas. t

PREKE 50 centų-
Gaunama* ..Lietuvos’ 
redakcijoj. Adresas.

A. OLdEVSKIS, 
924 33rd|8tr..

(’hicago, III.

MAH.IA DOWIATT

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinoma tautiškoms ir iraž- 

nytinem* Draugystėm lardirba:- 
Karuuas, Amerikouiszkas

lieka artiztiszkai in laikf-
Noredamu* guodotino* Dr te*, 

arba gupdotmi Kunigai, kad Ju.u 
darlia* butu priderzneziai atlikta* ir tuom suszelpti *awo tautetj, paveskite ji tikrai 
lietuwaittai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Dlilulon 8t. ChlcAęo, III.

Lietuvhzkiejie Europos 
laikraszcziai.

Varpa* politiko*, literatūros ir moks
lo meneeiaiz laikrealiL Melu pre-

ke....................................~............
Ūkininką* t*uiiazk*i poiitiezkaa me- 

oeeiniz žmonių leikrautiz. Melu pre
ke......... . ................................... 70 centai

Abu laikreazcziu itzein* Tilžėj* įPru- ‘ 
bu Lietuvoje) kaz menuo vien* kart*. j 

Kiekviena* lietuvi*, nori* poiitiszkai 
apelszviesti ir gerinu* zuprazti Lietuvos t 
reikalu* ir **vo pareigas, nori* sekti Lie- { 
tuvoe visumene* gyvenimą, savo broliu 
darbus Lietuvoj ir ju kova* su caro vai- i 
džia bei jos bendrai* ui savo tiesa*, ui į 
geresne savo ateiti, — kiekvienas pami
nėtuose laikrasscziuoee atras daug nau- i 
dingu žinių ir pamokinau.

Kas norėtu parsisiųsdinti viena ar ant
ra laikraszti. arba ir abudu kartu, te pa
deda raižydama* ir siuzdama* pinigus 
loki adrese:

M.Satinu* Fabrikstr 27 TilsiUMtpr

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

Chicago, III.
N. Gendroliu* 116 Boeren St.

So. Boston, Mas*.

No.1906.
Balto* skurelė* minki 

į tai iškimšti apdarai, per a- 
bu galu bėga auksuoto* 
Juosto*, auksuota* kryžius 
ir ant nugaros parašas, 
auksuoti lapą kraštai, nin- 
dinl kampai. Prekė. 75c

No.1907
Baltos celuloidos era- 

šųs apdarai, išrodo kaip 
balsiausias sloniaus kau
las. fysta, slidi, žvilganti; 
ant šono auksuotas kiell- 
kas ir kvietkelė žaliais Ir ki
tokią parvą lapeliais, ma
dini kampai, lapą kraštai 
bagotal auksinti, su viena 
kauline ant vidurio kabu
te. Prekš.........8130

Pinigus siuskite ant adreso: 
A.. OLMZEtVHKI, 

921 33rd8t„ Chicsuru, III.

Nauji Saliuniiiinkai.
Sziuomi praneazame visiems savo 

draugams ir pažystamiems, kad mes at- 
pirkome saliuos nuo Jono Urbos, po nr. 
3324, ir dabai darome bisni. Pas mus 
yra dabar geriausiu alus, seniausios 
arielkos ir geriausi cigarai. Todėl kvie- 
cvisme visu* aUilankyti ir naujus saliu- 
nininkus pamatyti.

Kai. Kodls balberys ir Jonas Cziapas,
3324 S. Halsted st. Chicago, III.

ELIZABETH, N. J.
Simon Msck 212 First St.

SHENANDOAH. PA.
Andrius Maczis. 133 S. M am st.

NEWARK, N. J.
V. Ambrzzeviczia, 180 Ferry st. 
A' Sūnelis, 281 Morris Avenue

E.8T. LOUIS, ILL.
J. J. Ražo kas.

PH1LADELPHIA, PA.
M. A. Ignotu, 925 So. 2nd St.
J. Rukeyicze 3243 Salmon Street

WESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnu,

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

UNION CITY, CONN.
^T7. F. Ei maltis,

BROOKLYN. N. Y. 
nkezriczius, 73 Grand st. 
Iltis, 112 Grand St.,

4

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

Gauk sziuos gražius daiktus dyui.
Vaikinams, merginoms ir kiekvienam prisiu

sime Dyksi. apmokėsima paeita ir pavieryslme 
2* artikuliukas bižuterijos, kuriuos Kirams* 
Psmstbs Pirki* Pardavei juos po lOe. kožna 
pristosi mumis 83 -10. o mes gavę pinigus 
tuojau s pasiunsime tau už tavo darba Dykai 
viena iss augseosiau parodytu artikulo: (I) 
Gražu Hamilton 23 kalibru Kakarui a. (8) gra
žu auksinta amerikoniukais viduriais Laikko- 
Dkti. Issrooantl lyg auksinis gvarantuotas ant 
25 metu, (>) gražia, pilno didumo Mskdolika. 
<*) gražia 2 nedu augszta Liamva, (š) didele 
A B KORI M A, <6 > auksinta Laikbodbli. (7) baksn- 
ka sn >4 tuzino sidabriniu Pkiliu Ir VIDELCIU. 
(8) pilna tollutlai HOAKLI, (8> grino aukso 
ŽIEDĄ. <10> importuota genauslo plieno BRIT- 
Va, (ll> gražu PEILI, iltį gražu lt coliu ilga 
sukliūta motenszka ant kaklo LENCIUGELI 
su kompsteellu, i iii gražu auksinu KRYŽELI, 
(t*l gražia sterling sidabro BKAN8OLETA. 
Bile Uvoral yra augszcsiaasios vertos ir duos 
Tamistai aora dirbti dėl savo uždarbi.) ir dol 
musu namo, kuris v ra islame biznyje Jau 15 m.

Atleis Jawolary Oo., Oopt. 81, 
Metropolitan Block, CHICAGO

tintam gydyme vyrtozka Ir uzsenejuslu Ilgu.
Asz iszgydau nuodugniai kraujo už- 

nuodyjima, reumatizmą, užsenejusias 
paslaptingas ligas ir ligas paeinanezias 
nuo žagimo save ir iszaykumo; gelvma 
kaulu, svaigimą ir skaudejima gaivos, 
slcaudejima po krutinę, sąnariu, nugarai 
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta plakime 
szirdies, užyma ausvse ir galvoje, dre- 
bejima kraujo, pameiinavusius paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple
ntas ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, indubusias akis, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo, negalejima miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skuroe, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai pailstantis, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkoe aa 
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 negalima 
iszsigydvti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu iszgydyma trumpam laike.

KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviszka knyga apraszancria vi- 
sas vyriszkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo ju apsisaugoti ir iszsigydytL
DėDU D ACC 175 S. Clark SL. kerte 
UI. D. III. A U 33 Mosroe. Chicago. III.

Ofisas stkteryta* kasdien nuo 9 Iki 4. Psnedelta. 
Seredos. petnyczlos ir Bubate* vakarais nuo6:IC 
iki & Nedėtom nuo 10 iki L

»

Su tikra guodune.
Si mana* Lazsrus.

41 Front aš., Reading, P*.
Negadink savo laiko ir pinigą ir nenaikink savo sveikatos, išmėgindamas neišsidirbusius dakta

rus ir jiatentuotus-vaistus. Jie kasdien atgatiens tave arčiau grabo. Galą gale turtai tu, po kartaus 
datvrimo kreiptis prie D-ro Collinso. jei norėsi pasveikti ir būti sveikas. Jis iAgydo ant visados.

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

Nei $1 Nereikia Mokėti iki Išgydymui

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
GarniiB medink&B iiiži urėto jas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniukus Universite

tus, su daug metų patyrimų yra autorium, išrodinėtoj u m ir specialistu gydyme 
privatiskų, nerviškų ir užsisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo iftgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugražino sveikatą ir tvirtumą.

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

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

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

Gyduoles Dykai iki IszgyJitnMl.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III
Mes užprašoma visus kenčiančiu s nuo užsisonšlusig Ilgų, nuo kurių negalėjo išsigydyti, atsišaukti j musų gydynyčių Ir painė- 

gyti musų NAUJA BUDA, kuris yra laikomas už neklaidingų.

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

J. MIRAU8KIS,
3300 Auburn av., Chicago, 111.

Tariu dideli (stora 
laikrodSiu, lalkrode- 
Ua, Sluda. muzika
liais u lastrumcntu, 
grašiu gromatoma 
popiet u. mariaktniu. 
panoacko, kupuriu ir 
visokiu vasariniu ap- 
rudalu. Mano pfu-

IM, o (avorū tunu IK- 
vahi ant pasirinki
mo. Parduodu ant 
vlato* ir ant ratksla- 
vimo iluuctlu ir In 
kitu* miestu*. Ra
itykite maa.o gauii- 
te kata Uoga dykai.

DOVANAI VISIEM
lUJdr. SERGANTIEM

KOL NEBUS ISZ6YDHI, 
Garsus Elektros DIRŽAS 

„GIANT"
ELEKTRA YRA GYVASTIS! Vienu vaisuj neužtenka, 

nes orgBnuma lyga nuaiipoina, ir v&istai negali sugražinti um pajiegot*. 
no* jis neteko per chroniika arba sunki} hgj. Štai delko daugelis žmonių 
vartoja vaistu* per ilgus metu* be jokios naudos.o kiti ilgydyti tik vaistais, 
kada jau tiki kad yra visiškai sveiki, urnai atkrinta į senąją lig) Pr>« ny
kiausios progos.

ELEKTRIŠKAI - VAI8TIŠKA8 GYDYMAS (su elektra ir vaistais) yra 
vienatini* gydimas kursai išgvdobe abejones į galimai trumpiausia 
laika VISAS UŽ8I8ENĖJUSIAS IR NAUJAS LIGAS. Parodymui, kad 
teip yra. mea VISIEMS sergantiems, kurie lik pas mus atsišaukia, siunčia
me DOVANAI, kol jie pasveiks, savo garsų elektrišku diržį GI/^NT.

Kosulys, silpnumą*, reumatizmą*, silpnumas vidurių, dusulys, ligos pilvo, 
kepenų, plaučių, pūslės ir širdies, nečystuma* kraujo, nerviškos ligos, ne- 
galėjimaa, nevaisingumas, uždegimai, karštligė*, slinkimas plaukų, gouo-

rhe*. skauduliai, sifilis. niettjimU, gWegWtiil~Ki»
t. t VIS TIEK KOKIA LIGA NEBEBŪTŲ, ateik ir tegul tave peržiūri 
mų* specijalistai, arba jei esi toli, parašyk gerai išaiškindamas savo ligf.

Rašyk pas:

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

MES GVARANTUOJAME KAD 1ŠGYDYSIME.
PRIĖMIMO vakaaėet kasdien nue 11 Iki 1, Suėstomis nuo 10 iki 1.

D-ras A. F. Bauer

Tvtefotia,

Kaulai kurtu

Ruimai 8.9 ir 10 - 
Pnoer House.

’blCBgo. IU.

r i" iki 11 ryto,
I iki* po pietų, 

ir? Iki S vakare.
M..urw

F.PBradchulis
Attorney and Coooselor at Law. 

Chunber of Comnierce Bldg- Room 709 
8. R. Oorner LaSalle A Wa*hington su 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 3642.

Wlėnintslis lietuvy* advokatas, baigęs 
mokslf jurisprudencijoscxicn Amerikoj 
Weda prova* kaip civiliszkas teip ir 
kriminalisska* visuose suduos*.
Re*. 3112 8. Halsted arti 31 mos. 

arti 31-mos ui. Tel.’Root 74.

1’iatraSrleki nes 
isztroszkes, o

- pas .i galima atai-

puiku ir szalta ba- 
gay varaka alų, gardžia

ruska oczissczena
«... Brieika, cigaru* net

iss Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diens. tai jau 
ilgiau su tamista kalbeli negaliu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Pne to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir milingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač z už tlumocziu 
susikalbėti aogl-szkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnusiu ui dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
įsi kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlnkis,
3321 Atiburn av., Chicago, 111.

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

Lietuviszka Banku.
(Uždėta 1888 mete.)

Siuncziam pinigus greitai ir saugiai in 
visu dalis svieto. Parduodame laiva
kortes ant greicziausiu laivu. Paczto 
8ta. No. 8.

212 First Su,
8. Mack, 

Elizabeth, N. J

Lietuwiszkai Ruska Aptieks.
207 Hanover *t. 207

BoNton, Haas.
Turime pilnai aptiekoriszku lavoru 

kaip krajevu teip ir užrubežiniu. Ap- 
tiekoje visados randasi daktare*, kur* 
duoda rod* viaokiase ligose be jokios 
mokesties.

10 
N

Nuo Korn-spandūkū ant kojų tik 10c. ' A LEKSA5 DKA K UPSZ AS J
i..„A»te. ................... Chicago, III. g

ARMONIKAS Ir LAIKRODĖLIUS parduodam I 
už numažintų prekę, dėl šito laikraščio skaity
tojų. Buk atsargu* pirgdamas laikrodėlį nuo 
svetimtaučių. Lietuviai pas savų!

Jeigu dar neturi mano kataliogo, tai 
rašyk šendien prisiųsdamas savo adresą 
ir už 2 et markę, o męa prisiusime gra
žų lietuvišką armonikų kataliogą dy
kai, kuriame rasite visokių muzikališkų 
instrumentų ir laikrodėlių prekja.

Adresuokite teip: .
M. J. DAMIJONAITI* 

S10S So. Halsted SL. CHICAGO, ILL.

Gvarantavojeme Iszgydyma
Dantų gcltmo ir Bkorbuto, Papucikas nugidit, I 

Plauku slinkimą suteikite Ir sulaukite ant pra- I 
(likusios galvos, Pleiskanas issnaikln* Tefpgi I 
irime vaiste dėl tezualklnlmo plauku, kad 

barzda nereiktu skųst, arba moteris tari ant 
apgimtmo ilgus gyvaplaukius, mes esame 8PE- 
CIJAL18TAI8

J. M. B. Chem, Co.
UxlO0 8te W. B'klyu-Kew York

Dykai! Dykai!
Gaus kiekvienas Daktarišką knygutg apie 
li<»* vyrą, mot*rH lr TklkH k“ priiiuM

L—VA, P. 0. Bex 2M, 
MADISON SQ. N. Y.

j 3318 8. Morgan st., 
užlaiko^

Pirmos Kiiasoš Saliunas

(Bane).Ruska Pirtis
Saliune geras alus, arielkos ir kiloki 

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

ka stilių, su venoms ir garu. Atdara 
ketvergais moterims, o petnyczioms ir 

■ subatoms vyrams. Visus užkvieczia ap
silankyti ir pabandyti.

rodalio. Gvar*at*ota*

Ant 17 Akmena 
RiilrotdUitroaeits 

Patentuota* regullato

AVKSC rLKITTTA*. 
.alshantiag laksi- 

tais, gražiai iazmargia 
teis. Gerai laika talko.

laikrodėli k lėk vienam kurs mums prtsiuns savo 
adresa u* S B 78 C . O D Po apsiuroiijiul, jei 
patink* užmokėk ezpreaui (6.78 ir kazztus atve
žimo ir paimk įnik rodei t Jei netinka neimk ir 
nemokrk ne cento. Savo (storuose ui toki pat 
laikrodėli mokėsi 838 14K auksu pleltytas len 
ciuge '* dykai sn k rak vienu laikrodėliu.

Eicelsior Wactch Honse,
(MMt Lee* Bidg., Ctricago III

Naujos lietuv4sžkos po- 
pieros.

Su uutiszkais apskaitymais, kopertai 
su lietuviszka grytele, tinkamos kožnam 
lietuviui iaiszkus ranyti. 2 tuz. 30 c. 
Ant pažiūros prisiusiu puse tus. už 10c. 
prisiusiu pinigais. Agentu reikalauju 
visur.

V. J. Petkon,
303 N. Main st., Brocktoo, Maas,

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS

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

Gyvenimu viršlii Aptiekęs.

CHICAGO, ILL.

Traukia dantis be jokio skau
dėjimo, instato auksinius, ar ko
kius kas nori. Darbą savo išva
rant uo j a.
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