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lagingas žinias. Turbut ma
skoliai slepia teisybę. Teip 
bent reikia manyti.

Pereitos subatos ar nedė
lios naktį admirolas Togo nu
siuntė torpedinius laivelius 
tiesiog į Port Arthuro uostų 
ir jiems pasisekė užpulti ant 
uostoj stovinčių maskoliškų 
laivų ir du iš jų paskandyti. 
Žinia ta vienog dar nepatvir
tinta rando.

Maskoliškai Vladivostoko 
laivynei vėl pasisekė išplauk
ti iš uosto. Laivai tie at
plaukė į Korėjos pakrantes 
ir bombardavo miestų Gen- 
san, bet japoniečiai užtikrina, 
kad šūviai nedaug blėdies 
padirbo. Laivai tie, nors 
juos turėjo daboti japoniškas 
admirolas Kanimura, laimin
gai sugrįžo į uostų. Užsto
jus vėl miglotai dienai, jie 
vėl išplaukė iš uosto. Admi
rolas Kanimura ‘tšiuom kartu 
pajuto išplaukimų maskolių, 
bet jų mierių nestabdė, lai
vams tyčia davė nuplaukti 
toliau nuo porto, tik paskui 
ant jūrių užpuolė ant jų su 
visa savo laivyne. Užgimė 
mušis terp Kanimuros ir 
Skridlovo laivynių, kuris ne
žinia, kuom pasibaigė.

Apie pasikrutinimus ka
riaujančių pusių pajiegų ant 
sausžemio laikraščiai negau
na, matyt, teisingi! žinių, jei
gu garsina prieštaraujančias. 
Tiek vienog tikrai žinia, kad 
į aplinkines Liaoyang Kuro- 
patkin sutraukė visas savo 

"Via prtrtr masko
lius stovi du suroanesn iejie 
japoniški jenerolai, Kuroki ir 
Oku. Japoniški jenerolai 
stengėsi įtraukti maskoliškų 
jenerolų į mūšį prieš užstoji- 
mų lytų laiko, laike kurio |>a- 
sikrutinimai kariumenių bus 
labai apsunkinti, karė dėl 
tvanų turės iki piutės mėne
sio pasiliauti, kol keliai ne
pasitaisys ir užtvinę vandens 
nenuseks. Kad priversti Ku 
ropatkinų stoti į mūšį, dalis 
japoniečių užėmė užpakalius 
maskoliams, taigi pasitrauki
mo kelių į šiaurius. Ar tuom 
jau ištikto privertė Kuropat- 
kinų stoti į didelį mūšį, ti
krai dar nežinia. 3 d. liepos 
Peterburge praplito žinia apie 
didelį mūšį terp Kurojiatkino 
ir jenerolo Kuroki, kuriame 
buk maskoliai sumušė japo- 
niečius, nors ir nužudė 17000 
kareivių. Patvirtinimo tos 
žinios vienog iki šiol nėra nė 
nuo japoniško, nė nuo ma
skoliško rando. Rodosi to
dėl, kad didelio mūšio, į kurį 
butų įtrauktos visos veik ka
riaujančių pusių pajiegos, iki 
šiol dar nebuvo. Tiek dabar 
žinia, kad japoniečiai apval
dė Dalin perėjimų, maskoliai 
gi laiko Ondalin perėjimų.

Tolesnės, vėliau atėjusios 
žinios nieko nepaduoda apie 
didesnį susirėmimų. Priešin
gai, iš vėlesnių žinių galima 
manyti, kad didelis mušis li
kosi atidėtas po lytų laikui. 
Jenerolas Kuroki sutraukė 
atgal savo armijos dalis per 
toli nužengusias arčiau pa
krančių, kadangi per visų ly. 
tų laikų sunku butų per toli 
nužengusiems kareiviams pri
statyti pakaktinai maisto. 
Ir štabas jenerolo Kuroki 
persikėlė atgal į Haitshoeng. 
Maskoliai teiposgi nori iš
vengti mūšių, kadangi Ku- 
ropatkin nesijaučia pakakti
nai drutu, o per lytų laikų 
gali jam privežti daugiau ka
reivių.

Londono laikraščiai rašo, 
buk Anglijos užrubežinių da
lykų ministerija gavo žinias, 
iš kurių galima manyti, jog 
dabartinė karė terp Maskoli- 
jos ir Japonijos neužilgio pa-

Politiszkos žinios.
Kare Maskolijos su Japo

nija
Nuo karės lauko mažai vis 

yra teisingų, patvirtintų ži
nių: daugiau laikraščiai gar
sina prieštarątij,ančių. o dar 
daugiau tokių, kurių nė vie
na iš kariaujančių pusių ne
patvirtina. Reikia todėl ma
nyti, kad didesnė dalis laik
raščių garsinamų žinių yra 
tiesiog išmislytų pačių laik
raščių korespondentų.

Pereitų sanvaitę laikraščiai 
pagarsino, buk po Port Ar- 
thuru buvo smarkus mūšiai, 
kurie pasibaigė sumušimu 
maskolių • ir buk dalis tole
snių fortų, ginančių miestų, 
pateko | japoniečių rankas; 
teiposgi visos aplinkinės kal
vos, ant kurių japoniečiai už
vilko sunkias kanuoles ir da
bar buk ir nuo sausžemio ga
li bombarduoti miestų. Savo 
raportuose, kokius garsina 
Japonijos randas, jis nieko 
nemini ne apie muštus aplink 
Port Arthurų, nė apie paver
timą nuo maskolių fortų. Ap
skritai šioje karėj JaĮx>nijos 
randas mažai garsina žinių; 
buvo jau atsitikimai, kur Ma- 
skališkas randas pats prisi
pažino, kad japoniečiai ko
kiam mūšyje maskolius su
mušė, o japoniškas randas vi
sai apie tai nė neminėjo. Ja
poniški jenerolai praneša sa
vo ciesoriui tik apie svarbe- 
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apie ‘mažintus susirėmimus. 
Maskoliškas gi randas teisi
nasi, jog apie mušius aplink 
Port Arthurą nė jokių žinių 
negavo, kadangi miestas ap
stotas, telėgrafai perkirsti, 
tai apstotiems nelengva ko
kias nors žinias persiųsti. 
Jis nė pat virti na, nė užgina 
paveržimo fortų; atsako 
vien, kad apie tai nė jokių 
žinių negavo.

Pereitos subatos dienų į 
Londonu atėjo žinia, buk ma
skoliškas randas, per tarpi- 
ninkystę prancūziško amba
sadoriaus prie Japonijos cie- 
coriaus, pradėjo tarybas apie 
atidavimų Port Arthuro ja- 
poniečiams. Buk japoniečiai 
sutinka išleisti kareivius, bet 
reikalauja atidavimo porte 
stovinčių kariškų laivų ir vi
sų ginklų ir amunicijos. Iš
lygos tos šunkios, ant jų 
maskoliai galėtų sutikti tik 
tųsyk, jeigu ilgiau gintiesi 
negalėtų, jeigu kitokio išėji
mo nebotų; ypač nesutiks 
ant atidavimo kariškų laivų, 
kadangi esanti Port Arthuro 
uostoj maskoliški kariški lai
vai yra geriausi; pasilikusių 
dar aut Baltiko yra rods dau
giau, bet didesnė dalis yra 
senų, negulinčių stoti Į mu
šius su iltfujais japoniškais; 
naujų, gerų Baltiko laivynėj 
laivų Maskolija turi mažiau 
negu stovinčioj Port Ar
thuro uostoj. Be drūtesnės 
laivynės Maskolija ne gali 
Japonijų įveikti, kadangi ji 
yra ant salų, ant kurių tik su 
laivyne maskoliai gali prisi
griebti, jeigu jos kariumenė 
pasiliktų sumušta Mandžuri- 
joj, Korėjoj ir ant pussalio 
Liaotung.

Maskoliai užgina, kad ban
dant ištrukti iš Port Arthuro 
jų laivams, japoniečiai butų 
pagkandhię kokį laivų; tuom 
tarpu Togo pranešė savo cie
soriui, jog paskandino vienų 
didelį mūšio laivų, o 3 teip 
drūčiai pagadino, kad juos 
reikėjo vilkti greitai į uostų. 
Negalima tikėti, kad Togo 
raportuose savo valdonui iš- 
mislinėtų nebotus daigtns ir 
kad randas tyčia garsintų me

s i baigs ir buk Maskolija iš
reiškė jau norų taikytiesi ir 
kaipo pirmutinį norų 
taikymosi parodė, užmanyda
ma atiduoti japouiečiams 
Port Arthurų su jo uostoj 
stovinčiais kariškais laivais. 
Kiek teisybės yra tuose laik
raščių spėjimuose, nežinia. 
Prancūziško rando laikraščiai 
tvirtina, Jog Prancūzijos ran
das nieko apie taikymąsi ne
žino, nors Londono laikraščiai 
užtikrina, buk su prašymu 
patarpininkauti prie sutaiky
mo maskoliškas randas krei
pėsi prie Prancūzijos. Tas 
užsigynimas vienog nieko ne
reiškia, kadangi randų užsi- 
gynimuose ne visada būva 
teisybė: tas, ko randas šių- 
dien užsigina, rytoj pasirodo, 
kad užsigynimas paleistas tik 
ant paslėpimo teisybės.

Daugelis ir kitokių ženklų 
rodo, kad maskoliškas randas 
neturi didelės vilties pergalė
ti Japonijų. Pergalėjimai 
paprastai užganėdina ir 
skriaudžiamus gyventojus, 
pergalėtojų nieks nedrysta 
sūdyti, pergalėjimai užrube
žinių priešų apsvaigina protų 
skriaudžiamų ukėsų ir tai 
l>ergalėjęs svetimus priešus 
randas niekada, neduoda savo 
ukėsams paliuoaavimų, bet 
juos dar labiau stengiasi su
pančioti, dar labiau išnaudo
ti; tuom tarpu, kaip garsina 
Londono laikraščiai, caras 
žmonėms nori duoti konstitu
cijų, taigi suteikti ir Masko- 

liuoeybę. Tie laikraščiai sa
ko, buk caras sutvėrė komite
tų apdirbimui konstitucijos, 
kuri busianti ant pavidalo vo
kiškosios konstitucijos. Jei- 
gų tai teisybė, tai matyt ca
ras nesijaučia galėsęs japo- 
uiečius sumušti, todėl ne per
galėms, bet paliuosavimais 
stengiasi žmonių prilankumų 
apturėti. Ar Jį apturės, sun
ku pirm laiko įspėti. Iš ti
kro juk ir nepasisekimai ka 
rėj paeina nuo nedorumo 
rando ir jo tarnų. Caro ap
ginami urėdninkai vogė vie
šus pinigus, kimšo į savo ki
šenių, o karei reikalingų daig- 
tų neparengė. Užgimus ka
rei, pasirodė, kad nėra pa
kaktinai parengta nė amuni
cijos, nė naujų kanuolių. 
Pats maskoliai garsina, jog 
japoniečių paveržtos kanuo- 
lės buvo senos. Taigi išpuo
la, kad prieš turinčius kuo 
geriausius ginklus japonie
čių caras siuntė savo karei
vius su netikusiais, senais, 
kaip Išpanija paskutinėj ka
rėj su Amerika. Neturint 
naujų gerų ginklų, negalima 
tokius turintį priešų pergalė
ti. Už tai juk tik randas 
kaltas. Išdavimai ant karių 
menės Maskolijoj yra kur kas 
didesni negu kokio nors kito 
krašto, o tuom tarpu jos ran
das neparengė nė reikalin
giausių karėj daigtų, be at
sakančių ginklų išsiuntė ka
reivius į karę kaip gyvulius į 
skerdinyčias.

Vidurinė Azija. -
Nors anglijonai ir nenu

žengė toliau į Tibetu, neprisi
griebė į to krašto sostą pilį 
Lhassų, bet, rodosi, visgi sa
vo mierius atsieks, nors juos 
ir turėjo šiek tiek sumažinti. 
Į anglijonų stovyklas atėjo 
jau lamaistų tikėjimo perdė- 
tinio pasiRitiniai iš Lhassos 
ir išreišk/ norų užmegsti tary
bas ir išpildyti ^lus angli
jonų geismus. Geismus tuos 
vienog Anglija turėjo suma
žinti. Anglijonai įsiveržė į 
Tibetu su mieriu apvaldyti tų 
kraštų, bet ant prieštaravimo 
Maskolijos turėjo pasiganė-

dinti vien paliuosavimais And pliaciaus, parengė parodų ir 
glijos prekystai; apvaldyti jomarkų visokių veislių ra- 
Tibetu, paversti jį į savo vai- guotų Ir darbo gyvulių. Pa- 
dybų, dėl prieštaravimo Ma- rodą traukėsi per dvi sanvai- 
skolijos, Anglija išsižadėjo. | ti, nuo antros iki peukiolik- 

Likosi padaryta terp An- tai dienai berželio.
glijos ir Maskolijos sutartis, Vilniaus apskričio sūdąs 
pagal kurių Anglija pasižada perkratinėjo provų 55 metų 
pasiganėdinti paliuosavimais Cecervos, kuris, aprišęs su 
prekystoj. Abudu kraštai virve kaklų, užsmaugė savo 
Sutarė Tibetu laikyti už Chi* pačios seserį Onų Totorėlytę. 
nų valdybų, bet Maskolija su Budas Cecervų rado kaltu ir 
tiko, kad Anglija prie Tibe- nusprendė ant 10 metų prie 
to valdono Dalai-Lamos turė- sunkių darbų Sachalino ka
tu savo pasiuntinį. Tokių stynėse.
vienog tiesų turi ir Maskolija
ir jai dar lengviau daboti ir I Firmoj! gegužės Lletuvo** 
prižiūrėti darbus Dalai-La- J®-
mos, kadangi Maskolijoj jau Mintaujoje (Kuršėj), 
netrūksta apšviestų išpažin- kur yra gana daug lietuvių 
tojų lamaistų tikėjimo. Ne- darbininkų, tapo išplatinti 
žinia, kodėl Anglija nepasl- prieš pirmajųgegužėš (senojo 
naudojo iš Maskolijos karės stiliaus) tenykščių lietuvių 
ir neišderėjo sau daugiau tie-] socijaldemokratų grupos toki 
sų? hektografuoti lietuviški atsi

šaukimai:
Afrika. „Draugai darbininkai! Pir-

Garsus Anglijos priešas moji gegužės — visos pašau- 
Rytinės Afrikos }>akrantč*e, lės darbininkų šventė. Nu- 
Pasiutęs Muilą, apie kurio pa- tyla tų dienų fabrikuose uži- 
jiegų sumušimų ir išvaikymų, 
anglijonai ne kartų garsino, 
dabar vėl prisiartino prie pa
krančių su dar didesnėms, 
geriau apginkluotoms ir or
ganizuotoms pajiegoms. Da-Į siose sienose dirbtuvių. Šven- 
bar jis turi apie-10000 karei- ta ir brangi yra šita diena 
vių, o iš jų pusė turi gerus, kiekvienam darbininkui: ji 
naujus karabinus. Anglijo- primena jam, kad vargai ir 
nai visose Somali i«tkrantėse, Į paniekinimai, kuriuos jis šen- 
kur laikosi Muilą, turi vos dien kenčia, neamžinai slėgs 
ne vos du tūkstančiu karei- darbininkus, jog artinasi lai
vių. Reikia todėl čia neužil-įkas, kuomet nebegalės žmo

Karė su Muilą traukiasi jau 
nuo kelių metų, bet iki šiol 
anglijonai jo suvaldyti neį
stengė. Atviruose mūšiuose 
jį sumuša, bet jis tųsyk |>asi- 
traukia į sunkiai prieinamus 
dėl stokos vandens ir maisto 
krašto vidurius, ten suorga
nizuoja savo pajiegas ir susi- 
drutinęs, vėl atnaujina karę 
su anglijonais.

Ir vokiškose kolioni jose pa
sikėlę prieš Vokietijos val
džių čiabuviai veda karę jau 
antri metai ir vokiečiai pas:- 
kelelių neįstengė suvaldyti. 
Pasikėlimų pagimdė savo 
žiaurumu pats vokiški urėd
ninkai, kurie skriaudė kuo 
bjauriausiai čiabuvius. Siau
rino jų tiesas, veržė moteris 
sau ant vpasismaguriavimų, 
laikė čiabuvius gyvulių vie
toj. Ar gi įstabu, kad to
kiais darbais juos prieš savę 
sukėlė. Peiktini, nedori dar
bai mat visur ne gerus vaisius 
išduoda. Be abejonės vokie
čiai suvaldys čiabuvius, bet 
ant to reiks daug dar žmonių 
gyvasčių ir pinigų pašvęsti.

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

Vilniaus moteriškų gimna
zijų šįmet pabaigė 33 mergi
nos. Auksinius medalius 
gavo: mankaikos Miliajeva ir 
Bagdauovič; sidabrinius: žy- 
delkaitės Volper ir Veil ir 
maskalkaitė Gečo v.

Vilniuje prapuolė 85 metų 
moteriškė Augustinavičienė, 
gyvenanti ant Švento Stepo
no priemiesčio. Ji išėjo į Vi
sų Šventų bažnyčių ir namon 
nesugrįžo. Apie jos prapuo
limų sūnūs pranešė policijai.

Vilniuje dabar atnaujina 
vienų iš seniausių čia katali
kiškų bažnyčių, bažnyčių Bo
nifratrų, prie kurios seniau 
buvo bepročių namai. 
Pastatyta ji 1545 metuose. 
Bažnyčioj toj yra vandens 
šaltinis, kurio vandenį žmo
nės laiko už stebuklingų gy
duolę nuo visokių ligų.

V ilniaus žemdirbystės drauj 
gystė, ant jai prigulinčid 

mas ir trenksmas mašinų, 
nes kiekvienas doras darbi
ninkas laiko už nusidėjimų 
prieš visų darbininkų luomų 
praleisti pirmų gegužes tam- v 

kas. kuomet nebegalės žmo-

bė, fabrikų inspektoriai, fa
brikų įstatymai, apgynimui 
darbininkų valdžios išduoti, 
bet viskas tas tik žmonių a- 
kims aptemdinti: fabrikų in
spektoriai eina išvien su fa
brikantais, musų prispaudė
jais, fabrikų įstatymai ant 
kiekvieno žingsnio laužomi ir 
apeinami. Draugai! teip ne
gali būti toliausi Kas dirba, 
prakaituoja, tas turi žmoniš
kai gyventi! Bet geresnį gy
venimų męs atsieksime tiktai 
kovoje i— kovoje su ponais, 
kurie minta iš musų triūso, 
kovoje su valdžia, kuri gina 
ponų reikalus. Anglijoj, 
Amerikoj ir kitose viešpaty
stėse darbininkai daugelyje 
vietų jau dirba tik 8 valan
das per dienų, turi tris, ketu
ris sykius didesnį užmokestį 
negu čia, užstojančius juos 
fabrikų insĮ>ektorius ir įsta
tymus. Bet šito viso jie at
siekė tik ilgmetine kova su 
fabrikantais ir valdžia!

Gudijos cariška valdžia, 
kuri vien ant to ir yra, kad 
gint reikalus fabrikantų, už
gina mums viekų, kas še i p, ar 
teip galėtų pagerint musų 
būvį; ji nedaleidžia a j* var
ginėti eųlygų musų gyvenimo 
ir būdų jo pagerinimo; neda
leidžia a|>evarstiijėti valdžios 
darbų, užgina rašyti apie 
biaurų musų padėjimų: męs 
neturime tiesos rištis į drau
gystes, siekiu kurių butų ko
va su fabrikantais. Priešin
gai, valdžia su policija ir ka

kuomet kiekvienas galės pil
nai užgauėdint visus savo rei
kalavimus, kada visi bus ly
gus. o nė vieno pono. Ir 
darbininkai, švęsdami pinna- 

į pagelbų skriaudėjams mu
sų. fabrikantams, kada męs 
sukylam prieš juos, reikalau
dami geresnių sanlygų darbo. 
Čia-pat, Mintaujoj, 11 kovo,

jų gegužės, tuomi parodo, 
kad mato Jie savo šviesių at
eitį ir trokšta kuo greičiau
siai sulaukt jų. Bet neuž
miršta jie ir to, kad fabri
kantai ir kiti piniguočiai iš 
visų savo sįvekų stengsis ati
tolint tų laikų, kuomet turi 
užstot šitos šviesios darbinin
kų dienos. Todėl pirmajų 
gegužės darbininkai visose 
šalyse apreiškia ir smarkiau
sių kovų visiems savo šiųdie 
niniams skriaudikams ir pri- 
s|>audėjams. įtaikė demon
stracijų tų dienų, drauge su 
šauksmu: „Lai gyvuoja lai
svė, lygybė, brolystė”, iš krū
tinių milijonų darbininkų 
veržiasi ir galingas šauksmas: 
,,šalin prispaudėjai! šalin ka
pitalizmas!”

Lietuviai darbininkai! Ne- 
atsilikime ir męs nuo musų 
draugų, darbininkų kitų ša
lių, ir stokime, kaip ir jie, į 
kovų su musų skriaudėjais! 
Biaurus musų padėjimas: 
męs dirbame kas dienų po 12, 
13, 14 arba net 15 valandų. 
O koks užmokestis mums už 
tokį prakaitavimų? Mums 
moka ir tuo tarpu apjuokia 
begėdiškai: męs gauname tik, 
idant galėtume kų-tik menkai 
pavalgyti, menkai apsivilkti, 
idant gyventumėm angštose 
kvatierose, krūvomis sulindę; 
kad turtai ponų dar sparčiaus 
augtų, męs turime dirbti blo
gai įtaisytose dirbtuvėse, 
kur mašinos laikas nuo laiko 
padaro vienų ar kitų iš musų 
ant amžių ubagu, kur oras 
pripildytas dulkėmis ir nuo
dingais išgaravimais apdirba
mos medegos. Tokios gy
venimo sųlygos pirm laiko į- 
traukia mus kapan. Prie to 
męs, kurių darbu laikosi vi
sas svietas, turime kentėt di
džiausius paniekinimus: mei
steriai ir urėdninkai fabrikų 
apsieina su mumis, nelygi
nant, kaip su kokiais gyvu
liais. Fabrikantų sauvalės 
nieks neįžaboja. \ ra, teisy- 

savo akimis matėm, kaip žvė
riškai pasielgė valdžia su ra
miais darbininkais, norinčiais 
pagerint savo gyvenimų. Ka
da draugai musų, darbinin
kai latviai, panorėjo iškil
mingai apvaikščiot darbinin
kų šventę ir viešai išreikšt 
savo norus ir siekius (kas ki
tose šalyse visai neužginta), 
maskolių cariška valdžia, pa
vidale ,,gorodovujų” ir „pri- 
stavų” su plikais kardais puo
lė ant jų ir pradėjo kapot, 
tartum kaip kokius galvažu
džius. Sumuštas ir sukru
vintas | savo aukas valdžia 
įmetė kalėjimai), kur jas 
laukia badas, ligos, pasity
čiojimai ir kitoki dvasiški ir 
kūniški kankinimai. Visada 
ir visur musų valdžia teip ap
sieina 5 su trokštančiais žmo
niško gyvenimo darbininkais. 
Pakol ji viešpataus, negalėsi
me męs, darbininkai, page
rint savo padėjimo, — todėl 
pirmiausiai turime męs cariš
kų Maskolijos valdžių sugriau
ti.

Supranta reikalingumų šito 
visos Gudijos darbininkai ir 
vis balsiau ir balsiau girdisi 
musų šalyj balsas jų: „šalin 
carų ir jo valdžių!” Plačiai 
eina skardas jo po šalį, už
kliudo vis naujas ir naujas 
minias varguolių, ir būriais 
slenka jie prie tų savo drau
gų, kurių rankose plevėsuoja 
raudona vėliava su parašu: 
„Proletarijai (darbininkai) 
visų šalių, vienykitės!”

Lietuviai,darbininkai! At
minkime, kad vienybėje dar
bininkų galybė, kad maža 
kuopelė piniguočių gali prie
šintis milijonams varguolių 
tik. tol, pakol šitie veikia 
prieš skriaudėjus išsiblaškę, 
nesusivienyję, pakol darbi
ninkai nesupranta gerai savo 
reikalų, nežino tikrų kelių 
pagerinimo savo būvio. Ka
da gi, skaitydami knygutes, 
išleistas Lietuvių Socijal-De- 

j mokratų Partijos, pamatysi-

me, kokiu budu atsiekt ge
resnį gyvenimų ir susivieniję 
po vėliava šitos Partijos už- 
pulsime ant savo skriaudėjų, 
tada bus galas visiems musų 
vargams ir prispaudimams. 
Todėl atsiliepkime ant balso 
darbininkų, socijal-demokra- 
tų, kviečiančių visos pasaulės 
darbininkus vienytis!

Tegul ir musų, lietuvių 
darbininkų, balsas susilieja 
šauksme draugų musų: ma
skolių, latvių, žydų ir kitų 
tautų darbininkų:

Šalin skriaudėjai 
-piniguočiai! Šalin 
carų ir jo valdžių! 
Lai gyvuoja laisvė, 
lygybė, brolystė!

L. S.-D. P.” 
Europos lietuvis.

Atskaita Ur tės Birutės.
Kauno gubernijoj, Šiaulių 

pa v., yra susitvėrusi pieni
ninkystės draugystė po vardu 
,, Birutė”, užsiimanti išdir
biniais iš pieno ir jų pardavi
mu. Pereituose metuose 40 
sąnarių tos draugystės prista
tė ant pardavimo 4573 bačkas 
arija 594490 svarų, sviesto. 
Nutraukus kaštus j>ervežimo 
ir kitus, savininkai už svie
stų gavo po 34—35 kap. už 
svarų. Didesnę dalį sviesto 
išgabeno į Danijų; Vilniuje 
ir Variavo j draugystė parda
vė 17324 svarų sviesto ir ga
vo vidutiniškai po 43-45 kap. 
už svarų. Gryno pelno drau
gystė turėjo 922 ruhl. Akci- 

don. Kaip matome, siun
čiant į užrubežius, draugystė 
pardavinėja ir tai geriausių 
sviestų pigiau, negu ant vie
tos, negu Vilniuje arba Var- 
šavoj (užrubežių prekėjams 
svarų pardupda po 35,4 kap., 
vietiniams gi gyventojams po 
40-48 kap.). Taigi draugy
stė Birutės elgiasi teipjau 
kaip ir Amerikos trustai, no
rinti pasigirti, kad savo iš
dirbinius gabena į užrubežius: 
jie svetimiems parduoda 
daug pigiau negu saviem- 
siems.

Iš Prūsų Lietuvos.
Kad vokiečių valdžia pra

dėjo bičiuliauti su maskolių, 
apie tai jau, turbut, yra gir
dėję „Lietuvos” skaitytojai. 
Vokiečių valdžia ir bijoto ju
dėjimo, kuris dabar teip vir
te-verda visoj Maskolijos vie
špatystėj, nes tas judėjimas 
nori numesti nuo žmo
nių sprando caro valdžios 
jungų, ir visų ponų-piniguo- 
Čių jungų. Bet ir Vokieti
joj, norint žmonės jau daug 
daugiau turi iškovoję sau tie
sų, valdžia vis da tebėra po- 
nų-piniguočių rankose; dre
bėdami už savo kailį, jie ir 
paduoda maskolių valdžiai 
rankų ir, kiek tik gali, pade
da jai gaudyti tuos jos prie- 
šus-socijalistus; o kadangi 
Vokietijoj socijalistai turi 
pilnų laisvę, tai tuos Maskoli
jos viešpatystas socijalistus 
vokiečių valdžia apšaukia a- 
narchistais ir išduoda masko
lių valdžiai, arba teip visaip 
kankina.

Norėdama patarnauti Ma- 
skolijai, vokiečių valdžia šni
pinėja ir apie lietuvius. Da 
„Aušros” gadynėje ji išvijo 
iš Vokietijos Jonų Šliupų, pa
skui 1890 m. buvo išvariusi 
„Varpo” redaktorių Šernų, 
1896 m. — P. Mikolainį; ne
vienų knygnešį ji išdavė ma
skolių valdžiai; dabar priki
bo prie Mortos Zauniutės, ku
ri, kaip žinoma, turi Tilžėje 
lietuviškų knygų sankrovų 
ir yra „Varpo” ir „Ūkinin
ko” išleistoja.

Zaunikei parėjo iš bveica- 

rijos (Berno) 14 pakelių kny
gų ir laikraščių (140 prūsų 
svarų); buvo terp jų visokių: 
ir lietuviškų, ir vokiškų, len
kiškų, maskoliškų, čekiškų, 
bet nė vienos knygos, nė laik
raščio nebuvo daugiau vieno 
egzempliorio ir nieko nebuvo 
tokio „baisaus”, anšrchistiš- 
ko, dargi nė terroristiško; 
daug knygų buvo visai „ne
kaltų”, daugybė leistų ma
skolių valdžios cenzūros. Ir 
nežiūrint į tai, kad Vokieti
joj galima turėti po Vienų eg
zempliorių kad ir baisiausių 
knygų, visi šitie pakeliai ta
po 21 gegužės, paliepus Til
žės policijos inspektoriui Šta- 
di, paimti. Zauniukę šaukė 
į policijų. Ir Prūsų policija 
šitam dalyke nedaug kuo ski
riasi nuo maskolių:. pradeda 
rėkti, šaukti — nori išgųzdin- 
ti žmogų, bet Zauniukė neap- 
sileido ir tuoj pradėjo tie po
nai su ja gražiau elgtiesi.

Tuo tarpu jai parėjo ir iš 
Amerikos knygų skrynia; po
licija neva rodi jo jai nepri
imti ir atgal siųsti, bet ji ne
sutiko su tokia rodą — dabar 
ir tų neatiduoda.

28 gegužės Tilžės teismas 
(sūdąs) nutarė dėl tų knygų 
padaryt pas Zaunikę kratų, 
ir 1 birželio jau buvo krata. 
Paėmė net 515 egzempliorių: 
paėmė visus, kiek tik rado, 
lietuvių socijaldemokratų iš
leidimus, paėmė visų, kiek 
tik rado, pirmeivės lietuvių 
jaunuomenės laikraštį „Drau- 

veik visas, kiek tik rado, ma
skoliškas ir lenkiškas, kad ir 
cenzūruotas, knygas ir laik
raščius, paėmė dargi masko- 
liškųsias „Pamiatnaja Kniž- 
ka”; iš maskoliškų socijali- 
stiškų laikraščių paėmė: „Re- 
voliucijonuaja Rossija,” „Po- 
sliednija Izviestija Bunda”, 
„Iskra”, iš lenkiškų — 
,,Przedšwitų”, teippat ir 
„Przeglųdų Wszechpol8kį”, 
bet visų tik po viena egzem
pliorių; norėjo dargi paimt 
Vokietijoj (Stuttgarte) išei
nantį maskolių-liberalų laik- 
kraštį „Osvoboždenije” ir 
„Socialistische Monatsheft”;* 
kų iš lietuviškų knygų, tai 
daugelį paėmė Tilžėje spau- 
zdintų, su spaustuvės firma. 
Paskui teisme tapo bent pusė 
tų knygų atmesta.

Krata ir čia buvo daroma 
panašiai į maskolių žandarų 
kratas, tik čia da nelabai į- 
gudę tie ponai; bet tai nieko, 
galės leisti pasimokinti kokių 
dešimtį į maskolių šnipukų 
mokyklas ir viskas gerai eis. 
Ir čia neapsiėjo be gražių pa
sikalbėjimų su policistais. 
Teip, paėmęs knygas, polici
jos inspektorius prašo Zauni- 
kės joms sudėti skrynios:

— Kų, aš jums da skrynių 
duosiu?! —atsako užgauta Z.

— Męs užmokėsim, — sku
bina pridurt policistas.

— Aš sau už neatleistinų 
daigtų skaityčiau, kad ir par
duot jums skrynių! — atrėžė 
Z.

Nusiuntė vienų policistų į 
miestų; tas nupirko skrynių, 
— vos per duris lenda. Su
dėjo ten knygas, visas su
skaitė, antspaudų uždėjo po
licija savo ir Z. savo, parašė 
Zauniukei kvitų, kad tiek ir 
tiek knygų paėmė ir iškelia
vo.

Bet nepakako policijai vie
nos kratos: tuomet ji nesu
spėjo visko, kaip reikiant, iš
krėsti, visokių rašinių, popie- 
rų ' visiškai neperžiurinėjo. 
Už tai 4 birželio ateina antrų 
kartų. Dabar jau su didesne 
atyda krėtė ir labiausiai puo
lė prie popierų; paėmė iš viso 
24 svarus visokių rašinių,
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lai Aklį, paėmė „užsienio" ad
resų knygą. Zauniukėe da iki- 
šiol neareštavo, norint gali 
areštuot.

Nieko ypatingo iš to nega
lės išeiti, nes kokių svarbe- 

^anių dalykų nepakliuvo į po- 
į licijos rankas; vienas blogas 
daigias — tai tas, kad dėl to 
labai susitrnkdys Zaunikei 
darbas, o atlyginimo už tai 
nuo policijos nė jokio negali 
gauti, kad ir gale ji visai ne
kalta išeitų. Tokia mat ir 
pas Prūsų valdžią teisybė.

Europos lietuvis.

Ar užsimoka?
Draugaudamas su "visokių 

pažiūrų musų broliais, išgir
sti visokias nuomones apie 
apeinančius mus klausymus. 
Daug kartų gali išgirsti gin
čus apie reikalą ir naudą 
mokdo. Vieni sako, buk 
mokslas tik žmogui galvą ap
suka ir daugiau ne jokios ne- 
atgab^na naudos. Kitiems 
vėl rodosi, kad jeigu kas ta
po amatninku, tai jau nerei
kalauja kitokio mokslo. Kaip 
viena, teip ir kita iš šitų dvie
jų nuomonių, man rodosi 
klaidi. Mokslas ir amatinin
kui ir žemdirbiui ir prekėjui 
yra labai reikalingas. Mok
slas, koks jis ųebutų. pra
blaivina, išplatina žmogaus 
protą, o protas parodo kelią 
visokiuose atsitikimuose, pa
lengvina atsiekimą mierių: 
mokytas žemdirbys, amatinin
kas, prekėjas mokės geriau 
žemį apdirbti, padarus pa
dirbti. ves geriau ir sumaniau 
prekystą ir per tai pelno tu
rės daugiau. Mokytas ama
tininkas geriau žino ypaty
bes medegų. iš kurių viso
kius daigtus dirba, žino, ko- 

f kios pirma buvo tos mede- 
gos, žino kur geriausiai jas 
gauti. Mokytas žemdirbys 
žino, ko reikia žemei, kad ji 

' daugiau vaisių atgabentų.
Tik šiek tiek mokytas, apšvie
stas, supras vertę progresy- 
viškų idėjų, neapšviestas ir 
pastojęs spaugu jų garbinto 
ju, nežino, kodėl tą daro ir 
per tai gana tankiai apleidžia 
rytoj tą, ką vakar garbino/ 
Dėl stokos mokslo pas 
mus teip mažai yra žmonių 
su pastovioms nuomonėms. 
Tamsius patraukia žodžiai, 
bet ne mislis; jos nesuprasda
mi, niekina ir idėjas, kurias 
vakar garbino. Ant nepasto
vių nuomonių žmonių nedaug 
galima remti, kadangi jie, ne
suprasdami gerai savo parei
gų, gali jas pavojingiausioj 
valandoj užmiršti ir per tai 
sunkiai statoma budavonė 
gali sugriūti.

Nereikia užmiršti, kad 
drauge su protu, lavinasi 
ir žmogaus širdis, per tai ap
šviesto širdyj rasi vis daugiau 
sanjausmo ir toks nelaimėj 
greičiau padės savo broliui; 
tamsus susideda ir su tautos 
priešais, kaip 
Amerikoj, kur 
atsiranda caro 
binto jai.

Mokslai yra
tautai susidančiai iš milijonų 
žmonių pakakti negal, bet 
reikia veikėjų visokiose mok
slo šakose. Todėl ir lietu
viams priderėtų leisti savo 
vaikus nevien į kunigus, da
ryti iš jų vien bažnyčios tar
nus, bet teiposgi ir į kitokius 
mokslus. Su vienais kuni
gais, nors jų reikalingumo 
mes neužginame, netoli nu
žengsime. Jeigu mes netu- 

- rėsime savo daktarų, advoka
tų, prekėjų ir kitokių, tas 
vietas užims svetimtaučiai: 
su jais susidės ir musų pra
kaitu išauklėti musų kunigai 
ir drauge išnaudos musų tė
vynę ir jos žmonis. Ir dabar 
daug musų turtų, kunigų iš
viliotų, vietoj eiti ant naudos 
musų tėvynės, eina ant viso
kių misijų į Afriką, Indijas, 
arba kur kitur, ' iš ko musų 
tėvynė nė jokios neturi nau
dos. Ar ne geriau būt už 
tuos pinigus leisti musų loc- 
nūs vaikus į mokslus, kurie 
paskui savo darbais atsimokė
tų tėvynei? Jeigu norime 
gyvais išlikti, turime kovoti 
už musų būvį, o kad iš kovos 
išeiti pergalėtojais, neatbūti

tai matome ir 
terp lietuvių 
tarnai ir gar-

visokį, vieno

nai mums reikia mokslo, rei
kia mokytų vadovų, nevien 
kunigų atlikimui tikėjimiškų 
ceremonijų.

Mokytiesi ne tik užsimoka, 
bet mokslas mums yra neat
būtinai reikalingas, be jo mes 
negalime apsieiti. Turime 
ant tos dirvos sekti paveik
slą kitų apšviestų tautų ir 
stengtiesi su joms susilygin
ti.

Urbonas.Isz Amerikos.
Labai negražus darbas.

St. Lovis. .Gimęs Brazilijoj 
prancūzas Santos Dumont likosi 
visosvietinės parodos užveizdos 
pakviestas atkakti iš Paryžiaus su 
savo išrastu orlaiviu ant turinčių 
atsibūti terptautiškų orlaivių lenk
tynių. Dumont pakvietimą priė
mė ir išsiuntė savo orlaivį į St. 
Louis. Atėjus ant vietos orlai
viui, kada jį atidarė, pasirodė, kad 
keliose vietose orlaivys perplau
tas. Tą galėjo tik koks kvailys 
padaryti, pavydėdamas, kad laike 
lenktynių gali laimėti ne ameriko
nas. Panašus atsitikimai gali tą 
padaryti, kad nė joks svetimtautis 
į Ameriką ne siųs savo išradimo, 
svetimi mokslinčiai ir išradėjai 
Šalinsis nuo Amerikos, o vieni 
amerikonai ne toli nužengs. Juk 
pamatai visų amerikoniškų išradi
mų, moksliški ištirimai europiečių 
padaryti.

Nelaime kaNtynene.
Springfield, III. Kontrakto- 

riai Reades ir Reed, kurie rengė 
naują šaltą Kirkwille Coal Co., 
besileidžiant į olą, nupuolė su be- 
sileidimo prie ta i sa ir abudu užsi
mušė.'

Dalina žemę.
Omaha, Nebr. Amerikos ran

das dalina žemę norintiems ant 
farmų apsigyventi paviečiuose O’- 
Neil ir Alliance, Nebraskoj. Vie
na šeimyna gauna po 620 akrų že
mės. Reikalaujančių žemės yra 
daug ir jos dalinimas -jau prasidė
jo.

VžmiiMze lenką farmeri.
■ Little Falls, Min. Prieš Creek 
aplinkinėse rado 50 metų lenko 
Winaro kūną jo miegbutyj ant far- 
mos. Kūnas lenko buvo su laz
doms sudaužytas. Winaro pati 
yra jauna, turi 26 metus. Ją "nu- 
žiuri, kad prie užmušimo savo vy
ro ji yra rankas pridėjusi.

. UimiiAzyMte.
St. Paul, Min. Čia iš upės iš

traukė kūną 18 metų mokintinės 
Teachout. Ant kaklo jos buvo 
drūčiai užnerta virvė. Matyt mer
gina buvo pirma užsmaugta, o 
paskui į upę įmesta.

Pasiute*  bulius.

*) Auštant. Apyszkz T. J.Jei’o. Iš 
lenkiško sutrumpino Draugzitis. Bitė
nai. 1003 m. Spauda M. Jankaus. 126 
pp. in 10.

Peoria, III. Iš čianykščių pio- 
vinyčių ištruko bulius ir kaipi pa
siutęs, bėgiojo miesto ulyčioms, 
naikindamas viską ant savo kelio. 
Paskui įsiveržė į dideles aptieko- 
riškų medegų krautuves Colbourn, 
Birke ir Co. Išvaikė klerkus, iš
naikino daug tavorų ir per langą 
iššoko nuo antrų lubų ant ulyčios 
ir teip apsikulė, kad nuo to nugai
šo.

Daug jieszkancziu lengvos 
duonos.

New York. Į naujai sutvertą 
laisnių biurų reikia 16 inspektorių. 
Ant tų vietų atsišaukė 2100 norin
čių jas gauti, examiną išlaikė 1600, 
taigi ant kiekvienos vietos išpuola 
po šimtą galinčių ją gauti. Alga 
tų inspektorių yra po 1500 dol. ant 
metų.

Negrai Suvienytose Valstijose.
Washington, D. C. Pagal su

rinktas statistiško biuro žinias, 
ant viso ploto Suvienytų Valstijų 
gyvena 9840789 negrai,tame skait- 
liuje yra 11—16% turinčių dau
giau ar mažiau baltveidžių kraujo. 
Daugiausiai negrų yra De Kalb 
pavietyj, Alabamoj: čia jie tveria 
90% viso gyventojų skaitliaus. 
Iš viso skaitliaus negrų —3993337 
turi užtenkančius ant prasimaiti
nimo užsiėmimus. Nuošimtis mir
čių terp baltveidžių yra 11%, terp 
negrų gi 30%.Tas rodo, jog negrai 
gyvena nesveikose sanlygose.

Supiauste vargonų dumples.
St. Louis, Mo. Ant čianykš- 

čios visosvietinės parodos yra di
džiausi ant svieto, Amerikoj pa
dirbti, vargonai. Atsirado koksai, 
matyt menko proto pavyduolis, 
kuris supjaustė dumples. Ant tų 
vargonų vienog galima grajiti, ka
dangi jie turi dar kitas dumples, 
ko, matyt, beprotis nežinojo.

Tvanai.
Pittsburg, Pa. šitose aplinki

nėse nuo debesų praplyŠimo neti
kėtai užgimė tvanai, vanduo užlie
jo Raleison Run Hollow ir Char- 
lers Valley. Tvanuose prigėrė 
daug gyvulių ir keli žmones. Už- 
tvinę vandens nunešė triobas, išar 
ardė tiltus. z

1’r i gere du klierikai.
Red Bluff, Cal. Du klierikai 

šv. Bernardo dvasiškos seminari
jos Rochesteryj N. Y., besilanky
dami čia, prigėrė abudu. Vienas 
iš jų, Orr, turėjo 30 metų, kitaągi, 
Barry, tik 20 metų.

ExpllOZ|jOM.
Philadelphia, Pa. Kratuvėse 

Diamond Light Co. atsitiko baisi 
expliozija fejerverkų. Expliozi- 
jos trįs ypatos likosi užmuštos, o 
6 sunkiai sužeistos.

Gaisrai.
Sisson, Col. Užsidegė Čia vie

na auksinių ir deimantinių daigtų 
pardavinyčia ir gaisras išsiplatino 
ant kitų kaimyniškų. Blėdį jo pa
darytą skaito ant 300000 dol.

Rom, N. Y. Sudegė Čia Sink 
Opera House ir kelios kaimyniš
kos triobos. Blėdį gaisro padary
tą skaito ant 200000 dol. Dvi 
ypatos likosi laike to gaisro pavo
jingai sužeistos, o viena, turbut, 
yra po sudegusių namų griuvė- 
šiais.

Saranas Lake, N. Y. Didesnė 
pusė miestelio Lake Placid likosi 
išnaikyta baisaus gaisro.

New York. Sudegė čia mūri
nė didelė trioba pn. 483—485 Bro- 
adway str. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 200000 dol. Prie gesi
nimo 30 ugnagesių likosi durnų ir 
garo apsvaigintų, iš jų keturi turės 
mirti.

Cleburne, Tex. Sudegė Čia 
varstotai Santa Fe geležinkelio. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
250000 dol.

Jefferson, Tex. Siautė čia 
gaisras, kuris išnaikino kelias dirb
tuves ir namus. Blėdį gaisro pa
darytą skaito ant 500000 dol. Ant 
apstabdymo gaisro reikėjo su di
namitu naikinti Čielus triobų blo
kus.

Nelaime*  ant geležinkeliu.
Buffalo, N. Y. Netoli South 

Buffalo Steal Works vežantis dar
bininkus trūkis susimušė su tavo- 
riniu trukiu Niekei Plate geležin
kelio. Prie to viena ypata likosi 
užmušta, 15 gi tapo sunkiai sužei
stų.

Johnston, Pa. Netoli stacijos 
Ehrenfeld expliodavo garinis kati
las lokomotyvos tavorinio trūkio. 
Expliozijos trįs geležinkelio tarnai 
likosi užmušti, o du sunkiai sužei
sti.

Bvtlle Creek, Mich.
Un tt

lio susimušė du trukiai. Prie to 
9 ypatos likosi sunkiai sužeistos.

Ant

Svkarya.
Cheyenne, Wvo. Weiston pa

vietyj, štete Wyoming, užkilęs sū
kurys daug blėdies ir nelaimių pri
dirbo. Medžius iš šaknų išrovė, 
triobas išvartė, užmušė daug gal
vijų. Pražuvo ir kiek žmonių, 
bet pražuvusių skaitliaus dar neži
no.

Beatriče, Nebr. Smarkus sū
kurys, kuris atlankė Beatriče ir 
Holmesville, sugriovė daug triobų, 
mieste Holmesville likosi užmuš
ti vaikai Harriso.

II Texarcana, Tex. Baisus sū
kurys su visu išgriovė miestelį 
New Boston. Daug žmonių prie 
to Likosi užmuštų.

Isz darbo lanko.
* Washington, D. C. Darbo 

biuras paskyrė komisiją ištirimui 
pasielgimo valdžių su darbininkais 
štete ’ Colorado. Mena, kad tiri- 
nčjimai užims daug laiko. Gal 
būt, kad komisija tikrų kaltininkų 
nė ne suras. Darbininkiška orga
nizacija Federation of Labor atsi
šaukė prie prezidento Roosevelto 
su reikalavimu apgynimo valdžių 
skriaudžiamos gyventojų dalies,tai
gi visų organizuotų darbininkų, o 
tų, turbut, yra daugiau negu Calo- 
rado politikierių tarnų.

T Chicago, III. Tūlos Chica
gos cigarų dirbtuves, kurios praša
lino prigulinčius į uniją darbinin
kus, bandė su skabsais pradėti 
darbą. Kaip kokiai pasisekė su
rinkti seabsų ir pradėti darbus, 
bet pasisekė ne visoms.

5 Telluride, Col. Smuggler 
Union kastynės, kuriose dirbo 200 
darbininkų, likosi uždarytos. Už
darys ir rudos malūnus, kaip tik 
sumals ten esančią dabar rudą. 
Mena, kad ir kitos aplinkinių ka
stynės bus teiposgi uždarytos.

I Joliet, III. Likosi uždary
tos atlikimui reikalingų pertaisy
mų dirbtuvės Illinois Steel Co. 
Per tai 500 darbininkų neteko dar
bo. Dirbtuvės stovės porą san- 
vaičių.

5 Chicago, III. Pasibaigė štrai- 
kas katiriolių Illinois Central gele
žinkelio. Darbininkai sugrįžo prie 
darbo geležinkelio varstotuose.

r Chicago, III. 1000 vežėjų 
geležinkelių expresinių kompanijų 
nusprendė palaikyti dar ant metų 
dabartinius kontraktus.

r Chicago, III. Mašinistai 
Comtograph Co. pakėlė štraiką.

1 Pittsburg, Pa. Stiklo dirb
tuvės dirbs Šįmet per visą vasarą; 
kompanijos žada pakelti ir darbi
ninkų algas.

r Washington, D. C. Pereitą 
sanvaitę Amerikoj buvo 204 susi- 
bankrutinimai; Kanadoj buvo 
20.
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(■audome mases, o Jaučių 
avižose nematome.

Mes mėgstame visokius užma
nymus kelti, jeigu butų kur juos 
atsakančiai parekliamuoti, be abe
jonės kas dieną iš visokių vietų 
pagarsintų vo kelis naujus užma
nymus. Užmanymus juk ne sun
ku kelti kad ir nepraktiškiausius, 
jeigu užmanytojams ne reikia ru- 
pintiesi apie jų įkūnijimą. Kas 
vienog įstabiausia, kad terp dau
gybės visokių užmanymų, su ko
kiais stengiamėsi pasigarsinti, 
svarbesnių, -. visuomeniškų beveik 
ne galima patėmyti. Argi iSlikro 
mums teip sunku svarbesnius mu
sų reikalus patėmyti, ar gal mes 
svarbių nenorime užgauti, todėl 
keldami menkus, stengiamės savę 
raminti ir nukreipti mislį. nuo lau
kiančių nuveikimo svarbių? Dar 
gi kas liūdniausia, kad tie menkie- 
jie, tankiai visai neturinti visuo
meniškos vertės, vietiniai, randa 
terp musų žmonių pritarimą, o 
pakelti svarbesniejie praskamba 
niekeno nepatėmyti. Gaudome 
mat muses, o jaučių bandos avižo
se ne matome.

Apleisimė jau ypatų užmanymus 
ir darbus ir pereisime prie kolekty
viškų darbų, prie darbų musų 
svarbiausių tautiškų organizacijų, 
šįmet atsibuvo seimai trijų musų 
tautiškų organizacijų: Katalikiško
jo ir Tautiškojo Susivienyjimų ir 
Lietuvių Laisvamanių Susivien. 
Atskaitose dviejų pirmutinių ne 
paminėta nė apiy vieną kokį nors 
svarbesnį klausymą, kuris ant sei
mų butų buvęs pakeltas; ne nutar
ta teiposgi nieko tokio, kas visuo
menę galėtų lytėtiesi. Svarbiau
sias nutarimas Susv. Liet. Laisva
manių yra, rodosi, nutarimas: 
apskųsti maskolišką carą ir jo 
valdžias terptautiškam santaikos 
sudui Haagoj. Kad caras vertas 
apskundimo ir patraukimo po gu
du už persekiojimą lietuvių, to 
nieks neužgįs. Bet kur tokį sūdą 
rasti? Haagos sūdąs skundo ne 
perkratinės, kadangi jo užduotė

ant caro valdžių 
sūdą, nors ir iš to 
nauda, 
ne turi

kadangi ir 
ant randų

svarbių reikalų tu-

raikyti tik susipykusias viešpaty~ 
stes, kiek galint,prisidėti prie pra- 
šalinimo karių terp viešpatysčių, 
taikymu ir užtarimu už pavaldi
nius kokio nors krašto tasai sūdąs, 
bent iki šiol,ne užsiima. Taigi jis 
ir apskundimo caro visai neperkra- 
tinės, bet padės skundą į archyvą, 
arba sugrąžįs atgal kaipo ne atsa
kančiai paduotą. I eigų pateks į 
archyvą, tai susirinkus daugiau 
dokumentų, pritrukus vietos, vi
sus ne svarbius dokumentus, ne
turinčius susirišimo su užduote sū
do, kaip paprastai daro, parduos, 
pagal svarumą, senų popierų rin
kėjams. Tai kokia lietuviams bus 
nauda iš paduoto Haagos sudui 
skundo? Mes to negalime supra
sti. Pasiskundimus prispaustų ko
kios nors viešpatystės ukėsų 
ant savo metinių susirinkimų per- 
kratinėja vien teip vadinama In- 
terparlamentariška dalis sandaros 
draugų. Ten todėl geriau buvo 
paduoti skundą 
negu į Haagos 
ne didelė butų 
ta organizacija 
įtekmės.

Tuom tarpu
rime be galo daug, jų įvykdinimu 
nėra kam užsiimti. Štai nors pa
minėkime mokyklas. Juk visoj 
Amerikoj, vienatinėj vietoj, kur 
mokyklas galime turėti, ne turime 
nė vienos vertos to vardo ir ne tik 
kasdieninės bet ftė vakarinės. Ko
dėl tas terp mus neranda nė agi
tatorių, nė pritarėjų? Daugelis 
sako, kad šiuom kartu turi mums 
užtekti publiškų mokyklų. Jeigu 
norime, kad iš lietuvių vaikų už
augtų amerikonai, tai gali pakak
ti publiškų mokyklų; bet jeigu no
rime, kad iš musų vaikų užaugtų 
geri lietuviai, tai tokių mums pu- 
bliŠkoš mokyklos ne užaugįs. 
Mums ne pasitaikė dar patikti 
išlavintą Amerikos mokyklų lietu
vį, kuris mokėtų lietuviškai nors 
teip parašyti, kad jo lietuvišką 
raštą galima būt pataisyti, kad ne 
reiktų perrašyti. Kogi galima 
laukti nuo apšviestų ir lietuvių ne
mokančių prigimtoj kalboj rašyti, 
kokią iš tokio lietuvio lietuvystė 
gali naudą turėti? O vienog 
tokius hermofroditus išlavina 
bliškos mokyklos. 

tik 
pu-

Iš Wnukegan, III.
Pasimirus kunigui Smolenskui, 

pas mus už kleboną pateko kun. 
Ambrazaitis. Santaika terp kuni
go ir parapijonų ne ilgai laikėsi. 
Pirmiausiai užgimė vaidai už ko- 
lektos pinigus. Mat yra čia dvi ko- 
lektos: viena už sėdynes, o kita, 
centinė. Prie kun. Smolensko 
abidvi kolektas valdė parapijos!.__
komitetas; kun. Ambrozaitis abid- meile tėvynės, aukomis ant jos la-

vi norėjo paimti į savo rankas, bet 
kad komitetas pasipriešino, tai rei
kalavo nors centines; už tai nuo 
komiteto reikalavo visokių daigtų 
į savo gyvenimą, net lovos ant 
dviejų guolių. Negalima žinoti, 
kam vienstipiai gyvenančiam, ne
turinčiam pačios kunigui reikalin
ga lova ant dviejų guolių?

Toliau užgimė vaidai už varga- 
mistrą. Kunigas mat įsakė, kad 
žmonės už Šliubus ir kitokius tikė- 
jimiškus patarnavimus ne mokėtų 
skyrium vargamistrai (kas nori 
mokėti, kunigas juk negali uždrau
sti. Kas nori duoti, gali duoti ne 
paisydama ant kunigo prisakymo, 
kadangi kiekvienas pats yra ponu 
ant savo kišeniaus. Už tą todėl 
parapijai nėra ką.vaidytis,bet tegul 
kiekvienas teip daro, kaip pats 
mano. Rd.), bet viską, kas užtai 
priguli, vien kunigui užnfokėtų. 
Vargamistra pas mus gauna algos 
tik 30 dol. (mes pažįstame Chica- 
goj tūlas bažnyčias, žinoma netur
tingas, kur vargamistra ir tiek ne 
gauna, įam moka už atskirą patar
navimą, o atlikusį laiką jis gali juk 
ant ko kito apversti. Prie vieno 
kunigo vargamistra turi užsiėmi
mą, turbut, ne daugiau kaip vieną 
valandą ant dienos ir tai gal ne vi
sada. Dagi turime pridurti, kad 
tose Chicagos bažnyčiose ir chorai 
gieda geriau negu musų lietuviš
kose. Michigane pasitaikė susi
pažinti ir su protestoniškais pasto
riais, kuriems parapijonai užmoka 
už atlikimą tikėjimiškų cerenioni- 
jų, atlikusį laiką jie užsiima darbu 
ant farmos. Tose vietose užlai
kymas liažnyčios parapijonams 
atseina daug pigiau ir nėra vaidų 
parapijonų su tikėjimiškų ceremo
nijų pildytojais. Tokių laikinių 
pastorių ne trūksta ir Prūsų Lie
tuvoj: jie kunigais bažnyčioj, o 
šiaip jie užsiima visokiais pašali
niais darbais. Rd.). Vargamistra 
pradėjo skųstiesi, kad iŠ algos su 
šeimyna ne guli išmisti. Parapi
jos komitetas norėjo apie varga- 
mistros pasiskundimą pasikalbėti 
su kunigu, bet tas, išgirdęs apie 
ką čia eina, iškoliojo komitetą. 
Parapija, matydama, kad su kuni
gu ne galima -susikalbėti, atėmė 
nuo jo algos 6 dol. ant mėnesio ir 
pridėjo prie algos vargamistros. 
Iki šiol kunigas nuo parapijos gau
davo 66 dol. ant mėnesio, o dal>ar 
gaus tik'po 60 dol. Mums rodo
si, kad ir dabar ne numirs, nes 
apart algos, turi jis dar gana įėji
mų už Šliubus, krikštus, pagrabus 
ir kitokius tikėjimiškus patarnavi
mus.

Plrapi fonas.

Iš Brooklyno, N. Y.
Praslinko jau keli metai, kaip 

čia likosi pakelti du užmany
mai: pastatyti taukišką namą ir 
parengti kooperatyvišką krautu
ves. Dabar girdėt rugojimai, kad 
dėl visokių stabdymų sunkų įvik- 
dyti tuos užmanymus, kadangi 
kaip vienas, teip kitas reikalauja 
daug materijališkų spėkų (tą be 
abejonės žinojo užmanytojai, kel
dami užmanymus. Rd.). Atša
limas, ne pritarimas užmanymams 
daugiausiai paeina nuo musų nesu
pratimo, o tą vėl gimdo stoka ap
švietimo ir mokslo.

Lietuvių yra čia apie dešimtis 
tūkstančių. Yra čia joenkiolikas 
lietuviškų draugysčių, kiiubų ir ki
tokių organizacijų, vertelgų bus 
apie 50. Tuom tarpu musų 
draugystės ir pavienios ypatos, 
baliams ir tt. reikalaudami salės 
susirinkimams, turi kreiptiesi prie 
svetimtaučių ir jiems dididelius 
pinigus mokėti (jeigu tik ant to, 
kad lietuvių pinigai patektų lietu
viams, butų statomas tautiškas na
mas, butų tai ne višuomeniškas, 
bet privatiškas vietinis biznis, teip 
kaip i kiti. Mes tikimės, kad už
manytojai namui paskirs platesnę 
užduotę. Galima būt tokiuose 
namuose parengti lietuvišką mu
rėjų ir knygyną, mokyklą, pamo
kinančias prelekcijas, jeigu atsi
ras atsakanti prelegentai ir tt. 
Tąsyk tik namas butų tautiška in
stitucija, o ne privatiškas, vietinis 
biznis. Rd.).

Kooperatyviška krautuvė teipos
gi svarbus užmanymas. Tautiš
kas mamas ir kooperatyviška krau
tuvė išliuosuotų mus nuo vergavimo 
pas svetimtaučius, ne reiktų mums 
musų pinigais penėti svetimtau
čių, liktų jie lietuvių rankose ir be 
abejonės atsakantį nuošimtį ap
verstų ant tautiškų reikalų.

Todėl, broliai, remkime šituos 
užmanymus. Pasirodykime, kad 
mes galime veikti sujungtoms pa- 
jiegoms ir galimė,susidėję, nuveik
ti svarbesnius reikalus.

J. Šunskis.

Iš Dayton, Oh.
Yra čia gani carbernių, verkian

čių dėl maskoliško caro nelaimės, 
kad jį japonai muša. Mat vis lie
tuviai, vietoj tarnauti savo tautai, 
velija tarnauti svetimiems: sumažė
jus skaitliui lenkbernių, atsirado 
carberniai. Kaip gi daug tie lie
tuviai carberniai galėtų pasimoky
ti nuo jų nekenčiamų japonų! 
"t)aug daugiau negu nuo caro ir 
nuo jo pasileidusių, vagiančių vie
šus pinigus tarnų. Savo vienybe, 

bo japonieČiai muša sudemorali- 
zuotus caro tarnus,-pasileidusius 
oficierus, kurie nesidrovi net suža- 
ginėti atkakusių ant karės lauko 
daboti pašautus kareivius miela- 
širdystės seserų. Dievas mat bau
džia carą už netikusį jo valdymo 
būdą, už pasileidusių jo tarnų dar
bus. Na, o dar atsiranda lietuviai 
ašaras liejanti dėl tokio valdono 
nelaimės. Kodėl tie lietuviai, sa
vo tautos priešai, užtarėjai jos 
bjauriausio skriaudėjo neina už 
caro garbę į karę, bet sėdi čia 
Amerikoj ir tykoja, kad galėtų ne
pritariančiam carui galvą suskal
dyti. Tuom juk ne padės carui 
japonus sumuštil

Mes čia keli lietuviai, susirinkę 
privatiškuose namuose, sutvėrėme 
darbininkišką kuopelę. Prisirašė 
prie jos 9 sanariai. -Ant kito susi
rinkimo išrinksime vyriausybę. 
Gal galėsime pasirodyti ir su au
koms ant tautiškų reikalų.

Muzikantas.

Iš Athol, Mhn.
Skaitlius lietuvių Šitose aplinki

nėse žymiai pasididino: bus jų da
bar apie 200, daugumas paeina iš 
Kauno gubernijos. Keletas mė
nesių atgal susitvėrė čia lietuviška 
Motinos švenčiausios Aušros Var
tų Dr-tė. Pirmiau keli čianykš- 
čiai lietuviai prigulėjo prie Susi
vienijimo, bet dabar, rodosi, pri
gulinčių nėra; reikia vienog tikėti, 
kad pradės rašytiesi prie tos svar
biausios musų tautiškos organiza
cijos.

Yra Čia lietuviška valgomų daig
tų pardavinyčia. Šiaip lietuviai 
dirba brežiukų ir mašinų dirbtuvė
se, daugiausiai vienog dirba girio
se prie medžių kirtimo. Ne trūk
sta Čia ir lietuviškų merginų: bus 
jų apie 50. Visos gražiai elgiasi, 
dirba stubose (ką? Rd.). Jos 
vertos pagyrimo ypač už tai, kad 
mėgsta skaityti laikraščius ir kny
gas.

P. Šimkonis.

Iš South (Jlastonbury.Con.
Darbai eina Čia gerai ir uždar

biai ne blogiausi.
Lietuvių yra čia 8 šeimynos, o 

pavienių bus apie 30 ypatų. Visi 
gražiai sutinka: nėra nė vaidų, nė 
peštynių, nė prasivardžiavimų.

12 d. berželio buvo varduvės 
Antafto Bluzo. Svečių susirinko 
diktai ir visi linksminosi gražiai. 
Ant galo, ant užmanymo Tamo
šiaus Filipaucko, likosi padaryta 
rinkliava aut tautiškų reikalų. Su
sirinkę sudėjo >3.65 > vardai au
kautojų ir jų aukos pakvituotos ki
toj vietoj. Rd.). Pinigai tie se
kančiai padalinti: >2.00 kankinti- 
niams, >1.55 moksląeiviams „Auš
ros” fondan, 10c. nusitraukia ant 
persiuntimo kaštų. Siunčiame 
„Lietuvos” redakciją >3.55,

J. Filip.

i

Iš Garden, Mas.
Yra čia būrelis suprantančių lie

tuvių; gaila vien, kad tokių yra ne 
daug, per tai čianykščiai lietuviai 
nieko ne nuveikė iki Šiol. Yra 
čia daug tokių neišmanėlių, kurie 
nė į Susivienyjimą nenori prigulė
ti, vadina jį šliuptarnisku ir tiki, 
kad sanariai šliupui pinigus turi 
sukraut.

Darbai čia eina silpnai, daug 
žmonių yra be darbo.

p. š.

Pora žodžių apie lankymą 
lietuvių Vakarų Europos 

universitetų.
(Pabaiga'.

Rodos, nieko nėra baisaus, 
nieko nepergalimo! Grįžta jau
nuomenė tėvynėn, stoja į pirmuti
nes kovojančiųjų eiles. Kad teip 
tikrai yra, jau pamatė ir maskolių 
valdžia ir labai šnairuoja į visus 
tuos, kurie lanko Vakarų Europos 
universitetus. VarŠavoj politech
nika tapo valdžios leista įtaisyti 
tiktai dėlto, kad dėl tokios mo
kyklos stokos daugelis lenkų ke
liaudavo į panašias Vakarų Euro
pos rpokyklas ir iŠ ten pareidavo 
labai neprielankiais maskolių val
džiai; teip-pat dėl tos priežasties 
prieš karę su Japonija maskolių 
valdžia buvo pradėjusi rupinties 
apie įkūrimą yilniuje, ar kokiam 
kitam teip vadinamo Šiaurės ir 
Vakarų krašto mieste universiteto, 
ar kokios kitos augstosios moky
klos.

Skaitykit vėl knygelėje „Auš
tant”*),  ką pasakė išgama bulga
ras hadži Hristo (92 ir 93 pp.): 
„Ne tik nė kapeikos nė ant skai
tyklų, nė ant mokyklų, bet nueisiu 
pas pašą ir melsiu jo, kad, jeigu 
nori atitolinti nuo musų nuodui 
palieptų visas knygas ir laikraš
čius sudeginti, O tuos ką mokino
si užrubežyje, iŠ šalies išvyti.” Ir 
padavė hadži Hristo tą užmanymą 
turkų valdžiai ir da pridūrė, kad 
visiškai butų uždrausta užsienyj į 
mokslus eiti (107 pp.L „Tokiu 
budu, girdi, vėl sugrįž ta pati ty- 
ka, kuri buvo, pakolaik tas apšvie
timas nebuvo ant mus užpuolęs.” 
Bet neįstengė suturėti turkų val

kovos lauko, nė nežino

džia judėjimo bėgio, o tas jaunuo
menės pasišventimas atnešė gau
sius vaisius, ir šiądieų Bulgarija 
jau atsiliuosavusi nuo turkų jun
go. Panašią rolę atliko ir teb’at- 
lieka einančioji Vakarų Europoje 
mokslus ir grekų, makedonų ir da
gi pačių turkų jaunuomenė.

P. Mikolainis, gal sakys, kad jis 
rašęs tiktai apie tuos lietuvius- 
moksleivius, kurie dėl maskolių 
valdžios persekiojimo yra pabėgę 
iš Didžiosios Lietuvos ir nebegali 
ten atvirai grįžti; jis dargi rašo 
tam savo straipsnyj, kad Vakarų 
Europos universitetuose esą dau
giausiai tokių lietuvių. Apsiriko 
čionai p. M.: pabėgusių ir Didžio
sios Lietuvos lietuvių ir lietuvai
čių yra čia kur-kas mažiau, negu 
atvažiavusių su pašportais! Bet 
negalintiejie atvirai grįžti tėvynėn, 
mano nuomonė, ir neprivalo ke
liauti į Ameriką pyragų jieškot, o 
likti Vakarų Europoj, lavinties, 
dirbti ir, jei jis ten nelabai reika
lingas, grįžti atgal į Lietuvą. Ne
gali atvirai sugrįžti, tai turi slapta 
grįžti, su svetimu pašportu ar kaip 
kitaip. Gal p. M., gyvendamas 
toli nuo 
to, kad jau ir lietuviams yra pa
žįstami keliai? Žydams gi, len
kams, maskoliams jau seniai pažį
stami.. ..

P. M. sako, kad, kuomet bus 
galima, tai ir iš Amerikos netoli 
busią sugrįžti Lietuvon. Žinoma, 
ypatingai jei tuomet ir Lietuvoj 
bus galima rasti skanių pyragų... 
Bet kas suteiks tą galėjimą, tą 
laukiamą laiką? Juk iŠ dangaus 
ji nenukris! Reikia kovoti dėl to, 
reikia pasišventus dirbti. Suima 
ką valdžios tarnai, pasodina į ka
lėjimą, ištremia, — sugrįžęs jis 
vėl turi stoti į kareivių eiles. Ne
gali jis išsisaugoti nuo valdžios 
tarnų, mato, kad jai jau žinomi jo 
darbai, žino, kad jį už tai suims, 
kankįs kokius metus ar daugiau 
kalėjime, paskui ištrems į Easžin- 
kokius nepasviečius, — jis turi 
pradėti dirbti su svetima pavarde, 
tokioj vietoj, kur jo nieks nepažį
sti; o jei ir tai negalima, turi ke
liauti, kalaik jo gaudymas truputį 
nustos, užsienin, ten truputį pa
silsėti, lavinties ir vėl grįžti, ir 
dirbti su dvigubomis spėkomis. 
Toki žmonės mums Šiądien labai 
reikalingi ir toki žmonės, kaip 
augŠČiau sakiau, jau ir pas mus 
pradeda atsirasti; tikiuosi, kad juo 
toliau, juo daugiau jų atsiras. Be 
tokių žmonių, be žmonių visiškai 
pasišventusių revoliucijos darbui, 
mums butų sunku, stačiai, negali
ma laimėti; be tokių žmonių neap
siėjo nė viena, panaši į tą, kokia 
šiądien musų yra rengiama, revo
liucija. Ir kam iŠtikrujų rupi iŠ- 
liuosavimas žmonių iŠ čaroirponų 
piniguočių nasrų, tas turi rupin
ties tokius žmonės auklėti, o ne 
vilioti juos pyragais. O tokius 
žmonės • pas mus pirmiausia įš
aukti dabar Vakarų Europa, ir už 
tai mes turime atkreipti ant jos 
kuo didžiausią atida; ir „Aušros” 
draugystė turi su paniekinimu at
mesti tą p. Mikolainio užmanymą 
ir po senovės atkreipti didžiausią 
atydą ant Vakarų Europos lietuvių 
moksleivių; tik duodama pašelpą 
ar stipendiją, ir čia turi gerai žiū
rėti, kam duoda, nes ir čia yra vi
sokių žmonių*).

Dabar da lieka tos nelaimingos 
svetimtautės, dėl kurių teip bijosi 
p. M., kad jos kartais neišvestų 
lietuvių iŠ gero kelio. Teip, ren 
kia apsižiūrėti, bet vis-tik anaiptol 
negalima lietuviams uždrausti su 
jomis susieiti, kaip nori padaryti 
p. M. Reikia atsiminti, kad terp 
tų svetimtaučių yra da daugiau, 
kaip terp lietuvaičių, prakilnių 
mergelių, dirbančių lygiai su vy
rais: argi ir su tokioms negalima 
susieiti, pasikalbėti? Ar negalima 
su svetimtautėmis susieiti ir tuo
met, jei visai nemanai jų vesti ar
ba esi vedęs lietuvaitę? — Butų 
gerai, kad p. M. plačiau paaiškin
tų tą dalyką.

Apskritai imant, keistą įspūdį 
ant manęs padarė tas p. Mikolai
nio straipsnis: rašo žmogus apie 
Vakarų Europos universitetus, 
pats visai jų nepažinodamas, rašo 
apie darbą tėvynės labui, o pir
miausiai kiša „pyragus”, nori už
ginti Vakarų Europos lietuviams- 
moksleiviams susieiti su svetim
tautėmis. Reikia būti drąsiam 
teip lengvai išrišti tokius klausi
mus.

Europos lietuvis.
*) Km norėtų da geriau pasipažinti su 

šituo ir kitais jaunuomenės klausymais, 
rodyčiau skaityti pradėjusį gegužės mė
nesį išeidinėti Prūsų Lietuvoj pirmeivės 
lietuvių jaunuomenės laikraštį „Drau
gą.” Adr.: J. Vanagai jun., Pabudup- 
pen, per Neu-Eggleningken, (Ostpr.J.

Kokiu šviesa sveikiausia 
akims.

Laikraštis „Pro grės Medical” 
neseniai patalpino žinias apie tiri- 
nėjimus vieno maskoliško daktaro 
apie įtekmę visokių veislių Šviesos 
ant žmogaus akių; jis panorėjo 
persitikrinti, koįpa šviesa mažiau
siai alsina akis ir tokiu budu yra 
sveikiausia.

Miera rodanti didesnį,ar mažesnį 
pailsimą akies— yra mirkčiojimai: 
juo akis labiau pailsusi, juo labiau 
reikia mirkčioti, juo gi mažiau pa

ilsusi, juo retesni būva mirkčioji
mai. Ant daugumo mirkčiojimų 
maskoliškas daktaras ir pasirėmė 
prie savo tirinėjimų įtekmė: 
kių veislių šviesos ant 
akies.

Iš savo tirinėjimų jis persitikri- 
no,Jog prie paprastos žvakės švie
sos jo akys mirkčioja vidutiniškai 
po 7 sykius per minutą, 3 kartus 
prie gazo šviesos, truputį daugiau 
negu 2 sykiu prie saulės šviesos, o 
truputį mažiau negu du sykiu prie 
elektriškos ė šviesos; ‘dešimtį, gi 
kartų^prie^šviesos balanos.

Taigi išpuola, jog elektriška 
šviesa mažiausiai alsina akis, taigi 
j i Tyra sveikiausia, nors iki Šiol 
elektrišką šviesą daktarai laikė už 
vodingesnę" už sviesą saulės, net 
gazo. Nesveikiausia gi šviesa 
žvakės ir balanos, ji labiausiai 
alsina musų akis. Žinoma, ne ly
gi Šviesa, arba neužtenkanti, jeigu 
reikia akis ištempti, kad gerai ma
tyti, jas labai alsina, tokia nelygi 
šviesa yra labai pavojinga akims; 
ne sveika yra šviesa vos spygstan- 
čiųr kerosinimų liampučių, kokias 
vartoja Lietuvoj ūkininkai. Todėl 
gal Lietuvoj teip daug žmonių ser
ga akimis.

Nauji Rasztai
llertiertaH Spenceri*  Trumpa 

peržvalga Jo philozotijo*.  Para- 
Hze Krapotkinaz. Verte Dr. J. 
Bzliupaz. Plymouth, Pa. Dzlel- 
Mta .Vienybe*  Lietuvninku*  1004 
m 30 puzl.

Yra tai raštelis peržiūrintis dar
bus ir pažiūras garsaus angliško 
mokslinčiaus, neseniai pasimiru- 
šio Herberto Spencerio, su kurio 
pažiūroms verta susipažinti kiek
vienam apŠviestesniam žmogui. 
Šitas raštelis tilpo pirma „Vieny
bėj,” todėl daugelis skaitytojų tu
rėjo jau progą su juom susipažin
ti.

Lietuviškas vertimas yra geras, 
nors stilius, kaip visuose Dr. Šliu
po raštuose, truputį sunkus. Mums 
rodosi ne atsakančiu yra davinėji- 
mas lietuviškų užbaigų ue lietuviš
koms pravardėms. Kaipgi galima ra
šyti: Speaceris, Krapotkinas, Dar
umas, jeigu jų pravardės yra: 
Spencer, Krapotkin, Daru in? Ir 
Šito veikalėlio vertėjas ne visas 
pravardes lituanizuoja, bet tik jo 
paties paimtas: rašo: Spenceris, 
Krapotkinas, Danvinas.o be lietu
viškų užbaigų palieka: Bain, Coni
te, Lamarck ir kitas. Kodėl jau 
nesilaikyti vienodumo? Kam tos 
privilegijos yjpnigms. p atėjnimas. 
tiesų kitiems? Civilizuotų tautų 
kalbose pravardės yra neperkeičia- 
mos, o mes norėtume, kad ir mu
sų kalba bu*ų  prie civilizuotų pri- 
skaityta.

DarLininku Baisa*.  Ne. 3. Lie
tuvos darbininku laikrasztis.

šitame laikraščio numeryj telpa 
sekanti straipsniai: Dabartinė ka
rė ir jos posekmės. Karės atbal
siai Lietuvoje. Dvarai, dvarpo
niai ir darbininkai. Kas tai yra 
demokratiška respublika jr kam ji 
reikalinga. Kunigo darbas velniui 
ant naudos (pasaka ). Darbinin
kų giesmė t maršas). Žinios iŠ 
Lietuvos. Lietuviai svetur. Terp- 
tautiŠkas socialistų kongresas. 
Šnipai. Areštai, kratos, bausmės. 
Atsišaukimai dėl karės. Redakci
jos atsakymai. Atskaitos.

Redakcijos atsakymai.
P. S—s. Apie tokius nevertus 

minėjimo mažmožius ne galima 
vesti begalinių ginčų. Čia ne vi
suomeniški, bet asabiški reikalai, 
o tokiais laikraščiai negali užsiim
ti. Ginčus ir polemikas laikraš
čiai veda tik už viešus reikalus. 
Gaji nutylėjimas ir ne patikti, bet 
ką gi padaryti, kad laikraštis ne 
viską gali išpildyti. Talpinant Ta- 
mistos raštą, negalima būt atsa
kyti vietos ir Tamistos priešui ir 
per tai užimti laikraštį ginčais vi
suomenę neapeinančiais. Laik
raštis privalo tarnauti ne ypatoms, 
bet visuomenei, jeigu darytų ki
taip, pats laužytų savo paskyrimą. 
Ir dabar musų laikraščiuose telpa 
daugiau asabiŠkų dalvkų negu tas 
normaliŠkose sanlygose laikraščiui 
daleista. Daugume mums atsių
stų korespondencijų, lyg yla iŠ 
maišo,išlenda asabiškumai vis ver
čianti kitus atsiliepti, ko neturėtų 
būt informuojant apie atsitikimus 
laikraščių skaitytojus.

A. And. Jeigu išdalies N. tei
sybė parašyta, tai už ką polemiką 
vest? Tą mums sunku suprasti. 
Polemikos reikalingos svarbiuose 
dalykuose, ginčytiesi už mažmo
žius ir dagi su ypatoms ne verta, 
tas naudos nė jokios neatgabeoa. 
Vietoj polemikos, būt daug nau
dingiau, jeigu Tamista teiktumės 
parašyti, kaip iš tikro pas jus yra; 
iš polemikų to juk nieks nedasi- 
protės.

Prikl. prie parap. Išskyrus da
lykus visuomenę ne apeinančius ir 
visa" privatiškus, ne tinkančius 
laikraščiui, lieka mažai. Kas ga
lima vienog, tą, ištraukę, talpina
me. Kunigo gaspadinė, kaip ji 
išrodo, apeina vien kunigą ir ją 
pačią, laikraščiai nė gali jų gražu
mą girti, ne peikti, tie dalykai laik
raščių ne apeina.
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mirė popiežiaus delegatas, kardi
nolas Augusto Guidi.

II Grekijos apšvietimo ministe- 
ris Stais likosi užmuštas dvikovoj; 
užmušė jį parlamento pasiuntinys 
Hadu Patros.

II Kelionė išeivių per vokiškus 
portus, per Bremą ir Hamburgą, 
sumažėjo, ypač sumažėjo išeiviai 
ir Maskolijos.

II Išvažiuojant iš VokietijosAng- 
lijos karaliui, ant jį vežančio na
mon angliško kariško laivo Juno 
expliodavo rakieta. Expliozijos 
du jurininkai likosi užmušti.

II Mieste Narvoj, Maskolijoj, su
areštavo du japonišku Šnipu persi- 
rėdžiusiu už katarinorius.

r || Mieste Manillej, ant Filipin 
salų, nuo širdies ligos staiga pasi

Trumpa senobės Istorija
Imz maakolĮsako* kalbos verte D.

nįkų; jie mokino, jog išgelbėjimas ateisęs, 
jeigu visi gerai pildys apeigas ir Maižiešio į- 
statymų; tik reikia rūpintis apie tai, kad 
žmonės užlaikytų grynumu senųjų papročių 
ir šalintųsi nuo svetimtaučių; dėlto tai jie 
patys didžiavosi vardu farisėjų, t. y. švarių
jų. Farisėjai nepriėmė Kristaus mokslo, 
mokslo meilės ir dovanojimo. Jiems užklau
sus, ar reikia mokėt rymiečiams pagalvės, 
Kristus atsakė: ,,atiduokit Dievišku Dievui, 
o CieaoriškiĮ Ciesoriui. ” Šitie žodžiai juos 
užpykdė, nes jie nuolatos kalbėjo apie nea- 
py kantų Rymo.

Farisėjąi laukė ramiai atvyksiančio di
džiojo išganingo laiko, kaipo užmokesčio už 
neišpasakytas kančias ir standumų žmonių. 
Toliau jų nužengė mylėtojai, kurie norėjo iš
naikint viską, kas tik svetimo buvo. Jie 
mokino pripažint valdytoju šalies tiktai Je
hovą, nesibijot myrio, už niekų laikyt žmog
žudystę, jeigu klausimas eina apie šalies lai
svę; jie pasidrąsindavo paveikslais menkos 
žūties netikėlių svetimtaučių.

Nupuolimas Jcruzolimos, 70 m. K. G. 
Tolyn — labyn mylėtojai ėmė viršų ant ra
miųjų. Apie 30 metų sukakus po Kristaus 
mokinimo, beveik visoj Palestinoj atsitiko su
kilimas prieš Rymų. Rymiečių legijonai, 
buvę šalyj, buvo išmušti^ ir prisiėjo nusiųst 
stiprias kariumenes sukilimui numalšint. 
Žydų mylėtojai nepasiduodavo, bet, it pasiu
tę, eidavo mirti. Įširdę, jie užmušinėjo ne
tiktai priešus, bet ir savuosius, kurie norėjo 
santaikos. Pagalios jie buvo uždaryti Jeru- 
zolimoj, kur susirinko daug žydų velykų švę
sti. Per 3 mėnesius mušėsi po stiprių mie
sto sienų; perpykę rymiečiai, kasdien tūk
stančiais nukryžiavodavo belaisvius. Įsiver
žus jiems miestan, sukilusiejie puolė gintis 
bažnyčion, kuri skaitėsi nepergalima. Pa
galios ir bažnyčia tapo uždegta; bet sauja 
žūstančių, sustojusi ant jos stogo, vis dar 
augštyn žiurėjo, pasitikėdama, kad paskuti
nėj valandoj pasidarys stebuklas, ir iš dan
gaus ateis išganinga žinia apie Messijų.

Rymiečiai sunkiai nubaudė sukilusius; 
begalinė daugybė žydų buvo parduota ver- 
gystėn ir išvežta iš šalies. Bažnyčia ir be
veik visa Jeruzolima buvo iš pamatų nuka
sta. Bet visgi 50 metų praslinkus, žydai dar 
sykį sujudo j»o visas rytų šalis. Tuomet ry
miečiai nusprendė išnaikint Palestinoj viską, 
kas tik priminė senobę. Jeruzolimos vietoj 
pastatė visai kitokį miestų, prileido svetim
taučių ir davė kitokį vardą, Kapitolino*, var
dan augščiausio rymiečių dievo Jupiteriaus 
Kapitoliškojo. Nuo to meto žydai nebteko 
tėvynės. - ,

Kova su barbarais. Šiaurinė rymiškos 
imperijos siena buvo rubežium apšviestų tau
tų. Dabartiniuose laikuose laukinės ir ma
žai išsilavinusios tautos gyvena toli nuo ap
šviestų europiečių; europiečiams namie nėr 
ko tSTjotis; veža jų šalysna savo
pirkinius, kartais kariauja užjūry j. Du 
tūkstančiu metų atgal padėjimas apšviestų ir 
laukinių tautų buvo beveik atžagarias. Lau
kinių žmonių buvo labai daug pačioj Euro
poj: jie apgyveno vidurį, žiemius, rytus, apie 
4 žemės. Jie. tarytum, stovėjo ant slenksčio 
apšviesto svieto; retkarčiais kokia nors bar
barų mynia įsiverždavo į išdirbtas pietų šalis 
ir baisiai jas išpustydavo. Teip užėję buvo 
ant Italijos ir pakrančių Terpžeminės juros 
cimbrai ir teutonai.

Ir pačiuose parubežiniuose kalnuose gy
veno plėšikų tautelės: rymiečiai ilgai negalė
jo naudotis iš alpiškų kelių susinesimams 
terp Italijos ir pietinės Francuzijos. Alpų 
kalniečiai užpuldavo ant keleivių, rišdavo 
nuo kalnų didžias skeliaudras ant praeinan
čios rymiečių^kariumenės, vieną kartų nuplė
šė visų abazų su sidabru, vežtu imperatoriui. 
Rymiečiai tiesiog naikint pradėjo šitus lizdus

Rymiški kareiviai naikina barbarą sodžių (vaizdu ant Traja- 
no kolumnos. \

ant kalnų. Visa tautelė iš 45,000 žmonių 
buvp parduota vergystėn su išlyga, kad nu
pirkę toli juos nuvežtų ir nepaleistų anks
čiau, kaip po 20 metų.

Vokiečiai. Perėję per Alpus ir užėmę 
Galliją ir Illiriją (dabartinės: Dalmatija, Bo
snija, Serbija ir pietvakarinė Austrijos da
lis), rymiečiai susitiko su skaitlingomis tau
tomis; terp jų svarbiausiais buvo vokiečiai. 
Pirmą kartą rymiečiai pamatė juos ant savo 
žemės laikuose Marijo (vokiečiai — kitaip teu
tonai). Vėliau Caesar mušėsi su vokiečiais, 
ateidavusiais iš anapus Reino Gallijos naikin
ti.

Vokiečiai tuomet buvo laukiniais žmo
nėmis, kaip dabar gyventojai vidurinės Af
rikos. Jie vos mokėjo iškapstinėt žemę ir 
maitinosi daugiausia medžiokle, žuvimis, 
kiaušiniais laukinių paukščių, pienu savo 
galvijų; mėsą retai valgė ir tai žalią, nes 
miške sunku buvo sukurt ugnį iš žalių me
džių. Dėl sūrių šaltinių pas juos paprastai 
ėjo baisus susipiovimai. Druską surinkdavo 
kuo prasčiausiu budu: ant ugnies statė pa- 
žvilniai sienojus ir ant jų pylė sūrų vandenį: 
atliekančią ant sienojų druską nu krapštyda
vo kartu su anglims ir pelenais ir dėdavo val
gio.

Vokiečiai gyveno duobėse, kurias iš vir
šaus šilumai užklodavo mėšlu, arba statyda
vo menkas bakūžėles, tokias lengvas, kad 
karžygij jas galima buvo važiot su savim. 
Vokiečiai nepažino nuolatinio darbo. Kuo 
stipriausi ir jauniausi nuo jo šalindavosi ir 
eidavo prasimaitinimui kariauti ir plėšti.

Vienoj gentėj pusė vyrų kasmet eidavo ka
riauti, pasilikę-gi maitiuo savas ir svetimas 
gimines; ant kitų metų išeidavo kita pueS, o 
pirmoji pasilikdavo. Kitoj gentčj buvo žmo
nės, kurie tik ir mokėjo kariėką amatą ir ne
turėjo nė žemės, nė namų, nė giminės; ne
sant karei, jie eidavo iš vienų namų kituo- 
sna ir maitindavosi, kuom kas pavaišins.

Vokiečių šalis (dabartinė*: Vokietija, 
šiaurinė Austrija, Lenkija, Šveicariją, Hol- 
landi ja, Belgija, Danija ir pietinė Švedijos 
pusė) buvo miškuota ir pelkėta. Didžios 
tankios girios traukėsi per šimtus viorstų: 
Gerciniška giria, prasidėjusi nuo Reino, 
trankėsi į rytus; ji buvo 6 dienų keliones 
platumo (150 viorstų) ir 2 mėnesių ilgumo 
(1500 viorstų). Pas vokiečius iš rytų puses 
buvo daug vietos, bet vakaruose jie priėjo 
prie rubežių gerai užgyventų — rymiečių ir 
galių. Pertai čia jie susibruko didesniam 
skaitliuj ir priversti buvo labiau užsiimt 
žemdarbyste.

Bet žemdarbyste ilgai buvo labai menka. 
NĮilžinas-karžygis visą dieną bambsojo, tingi
niaudamas, aut meškos kailio ir siuntė lau
kan moteris, senius ir vergus. Pradžiai iš
degindavo mišką ir, tokiu budu, pelenais |- 
krėsdavo žemę. Medinis arklas vos pavir
šium žemę sujudindavo. Iš pradžių sėjo tik
tai vasarojų, avižas ir miežius; paskui atsira
do rugiai. Sėdavo kasmet vis tuos pačius 
javus, neįmėždami žemėe; sunykus žemei, se
nuosius laukus mesdavo ar visiškai, ar ant 
daug metų, o tie vėl apaugdavo žole ir miš
ku, pavirsdavo į ganyklas. Jeigu visa žemė 
aplinkui sodžiaus buvo sunaikinta, visiems 
prisieidavo mest savo namus, keliaut naujon 
vieton ir vėl taisyt grįčeles arba duobes že
mėse. Tuom tarpu vokiečiai buvo persike- 
liančiais žemdirbiais.

Nuolatai, tiesiog gentėmis, keldavosi iš 
vietų: pasijudinę, spausdavo kaimynus, iš
naikindavo juos, užgriebdavo jų turtus, silp
nesnius pavergdavo į savo bandžiau nikus. 
Suspausta tauta tankiai paspedavo prasiša
lint, tankiai ir ji pradėdavo slankioti* arba 
piaut savo kaimynus; vieną kartų, pvz., iš
kapota buvogentė iš 60,000 žmonių. Neku- 
rios gentės, apsigynimui nuo tokių užpuolimų 
aplinkui .savo sodžių Išlikdavo plačius tyrus 
į visus šonus. Gentė, užgriebusi žemę, aiš
kiau Išsakius, apsirinkdavo ratą savo kelio
nėms: užpuolus ant jos iš vieno tokio rato 
kampo, ji kraustėsi kitan, tolimesnian kam
pan.

Visi laisviejie turėjo mokėt ajiaieit su 
ginklais. Vokiečių tauta — tai- besivalkio
janti kariumenė. Viską nuspręsdavo ant ka 
reivių suėjimų. Kareiviai išsirinkdavo va
dą ir, paženklinant išrinkimą, pakeldavo jį 
ant skydos. Savo sutikimą jie balsiai iš
reikšdavo ginklų tarškėjimu. Vadas pas tū
las gentes išsirinkdavo tik karžygio laikui; 
tai buvo Aė/rot/aa. Kitos gentės pripratusios 
buvo išsirinkt vadus ant viso gyvenimo: tai 
buvo konungai, karaliai. Paprastai, į ko- 
nungus išrinkdavo kuo drąsiausią ir išmin
tingiausių iš tūlos giminės, kuri pagarsėjusi 
buvo savo didžiais žygiais ir gyrėsi, paeinan
ti nuo dievų.

Prie vado buvo būriai geriau apginkluo
tų kareivių, daugiausia iš jaunikaičių; jie 
prisirinkdavo iš visokių padermių, kartais iš 
tolo ateidavo, patraukti vado garbe. Pas 
juos nebuvo nė namų, nė šeimynų; jie susi
rinkdavo dideliam kambaryj pas vadą ant 
pietų ir čia pat kartu miegojo; vadas dalino
si su jais.pagautim, draugiškai jiems duoda
vo arklius ir ginklus, o jie prislėgdavo jam 
kuo tikriausia tarnaut, gretim su Juo stovėjo 
mūšy j ir skaitė už gėdą be jo sugrįžt namon.

Vokiečiai ir rymiečiai. Rymiečiams 
nebuvo ko jieškot šalyj šitų laukinių žmo
nių. Bet vokiečiai savo užpuolimais ir per
sikėlimais visokių minių nuolatos priminda
vo apie savę. Reikėjo juos numalšint, kad 
galima butų ramiai gretim gyvent. Rymie
čiai iš pradžių nė nenumanė apie didumą ši
tos tolimos žiemių šalies. Laukiniai žmonės 
buvo stiprus, bet pas juos buvo menki akme
niniai, kauliniai, raginiai ginklai; tik pir
moj eilėj stovėjo karžygiai, apsiginklavę il
gais durtuvais su žalvario ir geležies galūnė
mis; pas kitus buvo vylyčios ir trumpos medi
nės lazdos su smailia apdeginta galūne. Bet 
jų daug buvo. Jų šalyj visai nebuvo kelių. 
Paviržio visai negalima buvo gaut. Pertai 
rymiečių karžygiai gilumos vokiečių šalies 
nepasiekdavo. Pabaigoj viešpatavimo Au
gusto trįs rymiečių legijonai, t. y. apie 20,000 
žmonių, buvo apstoti Teutoburgo girioj už 
Reino ir iškapoti.

Rymiečiams labai rūpėjo vokiečiai. Su
kakus 100 metų po Augusto, istorikas Taci
tus parašė apie vokiečių būdą. Tacitui ne
patiko tie laikai: jam patiko senobinio Rymo 
papročiai. Turtuose išlepintiems rymiečiams 
jis ant vokiečių stengėsi parodyt paveikslą 
stiprybės; pagal jo aprašymą — tai tauta 
jauna, tiesi ir kuo labiausia mylinti laisvę. 
Tacitus teip nugrimzdo, benorint pamokyt 
rymiečius, jog, tartum, visai nė nepatėmijo 
šiurkštumo ir nesutvarkimo vokiečių.

Kariškas Reino ir Dunojaus rubežius. 
Po keleto karžygių gilumon Vokietijos, ry
miečiai nusprendė užsitvert nuo neramių kai
mynų. Ant šiaurinių rubežių pagal Reiną 
ir Dunojų jie pastatė 15 legijonų, t. y. dau
giau pusės visų imperijos kareivių. Pas 
brastas, prie subėgimo upių pastatytos buvo 
tvirtynės. Kur negynė nė upė, nė kalnai, 
statė sieną ir apkasą: ant apkaso žinomose 
vietose stovėjo sargai ir buvo sustiprinti ka
reivių guoliai. Trijose vietose ypač garsus 
buvo rymiečių apkasai, liekanos kurių ir da
bar teb’ėr: kampe terp Žemesniojo Duno
jaus ir Mėlynosios juros, kampe terp Augšte- 
gniojo Dunojaus ir Reino ir žiemiuose dabar
tinė8 AnSliJ08-
,iai Ant rubežių buvo nevien tik kariški mu- 

: kaimynai barbarai ateidavo apsimainyt 
pirkiniais su rymiečiais, daugelis vokiečių 
jįeškojo uždarbio, prašė žemės, pasilikdavo 
pas rymiečius tarnaut kariumenėj. Parube- 
žiniai vokiečiai daug išmoko nuo rymiečių: 
skiepyt medžius, sodyt vynvuoges, užmėžt že
mę, statyt didelius malūnus, kept duoną, 
statyt mūrinius namus, laikyt namie stalus, 
užslanus, spintas,

(Toliaus bus.)

LIETUVA

|| Pagal surinktas Anglijos kariš
kos laivynės žinias, didžiosios 
musų žemės viešpatystės tuii ga
tavų visokios veislės kariškų laivų: 
Anglija 445, Prančuzija 899, Mas- 
kolija 280, Vokietija 214, Italija 
204, Suvienytos Valstijos šiauri
nės Amerikos 111, Japonija 148. 
Ditbdina naujų: Anglija 104, Pran
cūzija 172, Maskolija 42,. Vokieti
ja 24, Suvienytos Valstijos 27, Ita
lija 14, Japonija 7. Torpedinių 
laivelių daugiausiai dirbdina nau
jų Prancūzija, nes 94, Anglija 4, 
Italija 14, Suvienytos Valstijos 1, 
Japonija 3. Povandeninių laivų 
daugiausi turi Prancūzija, nes 48, 
Anglija 26, Maskolija dirbdina 14, 
Italija 5.

Kaip pergali moterį.
Parašė Maurus J okay. 

—" Poni! Štai jau Čiclus
metu siulau jums mano meilę, 
per čielus du metu jus nuo 
atsisakote. Aš ilgiau ne galiu to 
kęsti. Jus juokiatės iŠ manęs, 
bet aš kenčiu neišpasakytas kan
čias. Kehtėjimai tie pereina ma
no pajiėgas ir jie negali tęstiesi il
giau. AŠ nusprendžiau paskutinį 

pramonstratų zokoninkų kartą pabandyti suminkštyti jūsų 
Zokonįnkai užsidarė akmeninę Širdį.

|| Aplinkinėse Nantes, Prancūzi
joj, likosi valdžių-uždaryti kapuci
nų ir i 
klioštoriai.
ir nenorėjo geru išeiti. Į pagelbą 
policijai atsiuntė batalijoną karei
vių ir ugnagesius,kurie iš ČirŠkynių 
paleido vandenį įeinančius duris ir 
langus zokoninkus ir jiems paren
gė nemelonią maudynę. Įsiveržę 
kareiviai ant rankų išnešė zoko
ninkus ir ant galo uždarė kliošto- 
rius.

|| Charbine du maskoliški oficie- 
rai likosi kariško sūdo ant penkių 
metų sunkių darbų nuspręsti už 
tai, kad jie iš maskoliškų kariškų 
magazinų pardavinėjo chiniečiams 
paraką, pardavė jo 50 pūdų, bet 
paraką sumaišė su pieska. Pri
gauti c h mirčiai padavė skundą ant 
minėtų caro oficierų ir jie sūdo li
kosi nubausti tik nežinia už ką: 
už prigavimą chiniečių, ar už par
davinėjimą iš magazynų parako?

II Berlyne nušibankrutino įlan
kas ir jo určdninkai pateko po so
du. Dabar laikraščiai kalba, buk 
ii banko brolis Vokietijos cieco- 
rienės, Holšteino kunigaikštis 
Guenther, be išdavimo kvitos paė
mė 325000 markių. Butų tai labai 
negražus pasielgimas, reiktų ir 
kaiserio teip artimą giminaitį ati
duoti po sudu, jeigu Laikraščių da
romi užmetinėjimai yra teisingi.

|| 24 dieną berželio Maskvoj ir 
aplinkinėse siautė baisi vėtra, lai
ke kurios Maskvoj 45 ypatos liko
si užmuštos, o 18 ūpo sunkiai su
žeistų. Aplinkinėse miesto du di
deli kaimai išgriauti, 150 žmonių 
tapo užmuštų, o 90 sužeistų. Laike 
vėtros puolė ledai neišpasakyto 
didinto, puolė Šmotai sverianti po 
3 svarus, kurie ant didelių plotų 
viską išmušė.

I 29 d. berželio, Peterburgo lai- 
vynės arsenalas išlėkė į padanges. 
Expliczija užgimė nuo padegimo. 
Mena, kad arsenalo užveizėtojas 
pridirbo daug pngavysčių ir kad 
jas paslėpti, padegė arsenalą ir to
kiu būdu užgimė expliozija, kuri, 
apart triobos, išnaikino ir arsena
le sukrautus maskoliškos laivynės 
ginklus, amuniciją ir torpedas.

|| Republikoj Columbijoj, Car- 
thagenos gubernatorius saareštavo 
visus legislaturos sąnarius už tai, 
kad jie kritikavo jo administravi
mo būdą. IŠ arsenalo prapuolė 
kanuolės ir amunicija. Jenerolas 
Ortez užėmė iždą ir rastus pinigus 
padalino terp savo kareivių. Lau
kia čia visi užgimimo revoliucijos.

11 BaltiŠkoPorto varstotuose,da
rant bandavones su povandeniniu 
laivu „Delphin," panardino laivą 
greičiau negu jurininkai spėjo už
daryti visas dūdas ir per tai laivas 
su buvusiais ant jo žmonėms pas
kendo. Prie to prigėrė 8 masko
liškos laivynės oficierai ir 30 juri
ninkų.

|| Daniškas pasažierinis garlai
vy s ,,Norge”, Škotijos pakrantėse 
užbėgo ant uolų ir jsu$idaužė. 
Prie to prigėrė 694 išeivių,Mote
rų, vyrų ir vaikų. Iš buvusių ant 
pražuvusio laivo žmonių, 64 pasa- 
žierius išgriebė garlaivys „Ener- 
gie" ir atgabeno į Storhoway.

II Nuo smarkių lytų užtvino 
Kaftshun.Mandžurijoj, klonis, kur 
stovėjo dalis maskoliškos kariu- 
menės. Tvanuose pražuvo daug 
kareivių ir arklių; vanduo nunešė 
daug parengtų kariumenei valgio 
produktų.

II Kingstone, ant salos Jamai
kos, kada šimtas darbininkų valė 
vandens traukimo dūdas, per ne
apsižiūrėjimą paleido į dūdas van
denį, kuriose pražuvo 83 darbinin
kai.

Susimylėkit ant 
manęs! Juk žinote, kad aš mel
džiuos už jus. .

Jus klystate. AŠ nieko niži- 
nau. Arba, gal būt, žinojau, bet Į 
užmiršau.

O, ne! Ne užmiršote. AŠ1 
antrinu savo prisipažinimus kiek
vieną dieną. Argi ne puldinėjau, I 
verkdamas, prie jusų kojų?

— Ne tik verdami, bet ir kvai- 
liodami. ' Paskutinį geriausiai pa
rodo sukulta brangi vaza.

— Bet-kiek vazų atsiunčiau aš 
jums už tą vieną, mano sukultą?

— O kartą iš įų aš priėmiau? 
Nė vienos....

— Tai todėl, kad norėjote manę 
dar toliau kankinti. Bet reikia sy
kį padaryti galą, nors baisų man, 

.jeigu jo išvengti negalima.
atėjau Šiądien su tvirtu mieriu nu
sižudyti prie jūsų akių, jeigu ne
pasiseks man sujudinti jūsų žiaurią 
širdį.

— Ak! kaipgi tankiai jus atkar- 
tojate šituos žodžius! Bet nė sykį 
nebandėte išpildyti savo pažadėji
mus.

— Poni, nesijuokite iŠ dalykų, 
kurie yra svarbesni, negu jums ro
dosi. Nors man rodosi, kad jeigu 
aš dabar išsitraukčiau iŠ kišeniaus 
revolverį, kad su pagelta to numy
lėto patžudžių ginklo nusiųsti savę 
į teip vadinamą geresnį gyvenimą, 
tai jus teipiau galėtumėte juoktiesi 
—juoktiesi tol,kol mano pailsę sme
genys ne išlakstytų į Šmotus. Tą
syk tik pabustų sanjausmas jūsų 
širdyj. Bet toks pavėlytas san
jausmas ir darodymas meilės ne 
galėtų jau uždegti dėkingumo ma
no Širdyj, ir todėl aš nenoriu teip 
ūmai atiduoti manę mirties val
džiai.

AŠ žengsiu į kapus palengva prie 
jūsų gražių akių ir jus pamatysite, 
kaip jums atsidavęs garbintojas 
miršti bado mirčia jūsų kambaryj, 
po jūsų kojų.

Ir nusprėndęs nusižudyti gar
bintojas gražios moteriškės, sėdo 
ant minkštos kėdės ir garsiai pri
siekė, kad nuo datar 
nė trupinio duonos 
kambario.

Katrė, jauna, graži
dovanojo juokingą išradėją naujo 
budo patžudystės metodiškų juoku 
ir apsisukusi užpakaliu, tvirtai ti
kėdama, kad noras paragauti gar
džios sriubos greitai privers jį 
bėgti nuo mūšio lauko. Ji išėjo iŠ 
kambario ir ramiai apsirėdžiusi, 
išėjo pasivaikščioti ir sugrįžo vėlai 
vakare.

Bet tarnaitė apreiškė, kad an
sai ponas dar vis yra kambaryj.

Katrė labai supyko ir tuojaus 
nuėjo prie savo ypatiško garbinto
jo-

— Jus vis dar’ raminatės, malo
nus pone? Tikiuosi, kad jus ne- 
mislijate nakvoti pas manę?

- Aš jums pasakiau, jog mirsiu 
Šitame kambaryj.

— Gerai, jeigu tai teip jums pa
tinka. Bet tąsyk aŠ turėsiu išeiti 
iš mano locno gyvenimo.

— Man labai gaila, kad darau 
jums tiek neramumo, bet visgi ma
no nusprendimas tvirtas kaip uo
la.

Katrė be mažo ne pradėjo ko- 
lioti, bet greitai susivaldė ir pradė
jo žiūrėti į viską iš juokingos pu
sės. Ji nuėjo pernakvoti pas vie
ną savo draugę, palikdama savo 
gyvenimą juokingam garbintojui.

— Ant rytojaus ji sugrįžo na
mon, tikėdama, kad kvailas išmis
tas pasibaigė. Bet garbintojas 
visgi sėdėjo jos kambaryj.

— Na, malonus pone, to jau per 
daug. Dagi nežinau kaip žiūrėti 
ant jūsų pasielgimo: laikyti už be
protystę,ar už begėdystę? Jus iš
vejate manę iš mano gyvenimo, 
užtraukiate ant manęs apkalbas, o 
labiausiai, kad manę erzinate ir 
per tai aš pastojau jau nerviška. 
Meldžiu jus tuojaus išeiti, jeigu 
nenorite, kad aš ištikro užpykčiau.

— Jus užmiršote,ką aš jums pa
sakiau: mano noras čia numirti 
yra neperkeičiamas.

— Malonus pone, mirkite nors 
tuojaus, jeigu jus ištikro užsima
nėt!: netoli nuo čia teka upė. Bet 
iš mano kambario labai prašau tuo
jaus išeiti.

— Labai gailiuosi, kad jus pyki
nu, bet.... aš užsimaniau mirti 
tik Čia.

— Tai mirkitė jau greičiau. Tai 
prašau,. perplaukite sau gerklę, 
jeigu teisybė, kad norite patekti į 
užmiršties viešpatystę. Štai duo
du jums peiliuką.

— AČiu jums už maloningą pa
tarnavimą. Bet aš visgi mislijų 
mirti ant Šitos minkštos kėdės ra
miai, palengva.

Drebėdama iš piktumo, Katrė 
išbėgo iš kambario.

— Tai beprotis — suriko ji. — 
Iš tikro reikėtų pašaukti policiją.

Bet ji pasistėngė greitai nusira
minti.

— Badas visgi jį ant galo išvys.
Ir per visą tą dieną ji daugiau 

apie tai nęmislijo. Bet kada ant 
rytojaus vėl išgirdo, kad jis vis 
dar sėdi jos kambaryj, ją apėmė 
neramumas: tas rodėsi jau ne juo
kai. Perpietėj ji vėl užėjo pas 
naują Ugolino. Garbintojas pu
siau gulėjo ant sofos, išbalęs, atlo
šęs galvą į paduŠką. Vargšas jau 
dvi dieni nieko nevalgė. Tojė liūd
na regykla uždegė gražią našlę, tai 
vėl apėmė ją Šalčiu.

— Prisiekiu dievui ir visiems 
Šventiems, brangus drauge, tas vi
sas darbas yra kvailas. Na, gana! 
Paliaukite kvailioti! Ko gi iš tik
ro jus norite?

— Poni, jus žinote, ko aš noriu 
.— vos suprantamai pramurmėjo 
kankinys.

Paskui jis nusikreipė ir užmerkė 
akis, lyg rodydams, kad daugiau 
ne gali kalbėti ir pakęsti Šviesos.

Katre nežinojo ką daryti.' Kągi 
daryti su tuom bepročiu? Kaip jį 
priversti atsisakyti nuo noro pa
versti jos kambarį į numirėlių 
krautuvę? Ji išėjo, bet akys jos 
buvo šlapios.

Trečią dieną ji jau negalėjo per
galėti baimės. Ii pati atnešė jam 
stiklą buljono.

— Mielas drauge, pertraukite, 
dėl dievo, tą baisų užsimanymą. 
Išgerkite truputį sriubos. AŠ pati 
ją išviriau ir ji jums iŠtikro patiks. 
Pabandykite!

Pagunda buvo didelė. Bet ne
laimingas garbintojas jau neturėjo 
pajiegų pasikrutyti. Akjs jo giliai 
įpuolė, veidas pagelto ir subliūško 
ir akyse žėrėjo kokia ten jau ne
žemiška šviesa, bent teip rodėsi 
Katrei.

Bet jis ją pertikrino, jog ištikro 
nori numirti, kadangi nedasilytėjo 
sriubos.

Užstojo jau ketvirta diena ir vis 
dar nė viena pusė ne sutiko pasi
duoti. Budas apgulimo tvirtynės 
buvo nepaprastas: badavo ne tvir
tynės garnizonas, bet priešas, ti-

nę pasiduoti.
Katrė stovėjo arti išgąsčio. Gar

bintojas vos kvėpavo. Ką daryt, 
kad išgelbėti beprotį nuo jo paties? 
Užvilkimas galėjo liūdnai pasi
baigti, o pasiaukavęs garbintojas 
galėjo mirti jos mirgbutyj.

Koks skaudalas pakils, kada vi
si dažinos, kad dėl jos žiaurumo, 
jos akyse, palengva, pasimirė dar 
jaunas žmogus ir dagi gražus jau
nas vyras; kad jis buvo gražus, ji 
to negalėjo užginti. Ir iki pasku
tinei valandai gyvasties ją kankįs 
persitikrinimas, kad ji nenorėjo 
jam padėti, nors jis kankinosi per 
keturias dienas.

čia jai užėjo ant mislies, kad 
tas, kuris dėt meilės užsimanė teip 
baisiai užbaigti gyvastį, be abejo
nės ' turi milžinišką valią ir kad 
tas pats pasielgimas parodo, kaip 
karštai jis myli....... Ir dar kartą
įėjo ji į kambarį su sriubos toriel- 
ka.

— Mano brangus, aš vėl jums 
atnešiau sriubą. Gal jus jau ne
galite jos valgyti. Tai palaukite, 
aš jus papenėsiu.

Nelaimingas negalėjo jau kalbė
ti. Bet ženklu atmetė patarnavi
mą mielaširdingos samaritonės.

— Bet aš meldžiu — persigan
dusi suriko ji. — Aš nenoriu, kad 
jus įnirtumėte.

Alkanasis silpnai patraukė 
pečiais. Rodėsi, jis norėjo pasa
kyti:

— Jus jau žinote mano nuspren
dimą.

Katrė sėdo šalia ant sofos, paė
mė jo nuleistą ranką ir paglostė

— Na, nusiraminkite, mano 
brangus ir paklausykite manęsl x

Garbintojas su sunkumu iššaukė 
nusišypsojimą ant savo atšalusių 
lupų.

— Gerai.... tai klausykite!.... 
Klausykite, ką aš jums pasakysiu 
.... Aš.... aš.... teisingai sa
kant, aš jus myliu.... — Ir su tais 
žodžiais ji puolė ant krutinės ir 
savo karštoms lupoms prilipo prie 
jo lupų. Patžudys tuojaus pajuto 
priplaukimą pajiegų ir karštai at
sakė ant pabučiavimo pergalėtos, 
pagriebė torielką su sriuba ir karš
tai srėbti pradėjo.

— Da viena diena, mano laimė 
— pasakė jis paskui — da dvi, trįs 
valandos, o jau nė butų pagelbėjęs 
nė pabučiavimas. Bučiau jau aš 
toj šalyj, kur nėra ne kentėjimų, 
nė liūdnumo.

Į sanvaitę laiko jis su visu pasi
taisė, o po dviejų jie buvo jau su
žieduotiniais. ...

Užbaigdams šitą istoriją, aš da- 
leidžiu sau padaryti patėmijimą: 
jeigu manę likimas priverstų to-

kiu jau budu vesti apgulimą mote
ries širdies, aš įsidėčiau į kišenių 
porą šmotų Čekoliados,arba dešrų.

Ant nuraminimo jauslių skaity
tojų, aš turiu išduoti paslaptį ir 
prisipažinti, kad ir ansai 
garbintojas padarė tą patį.

Katrės

1 Laikraščiai paduoda, 
poniškas kapitonas Oda 
prietaisą, su kuria galima 
cielą laivynę nuo pusės 
Jis padirbo jau 15 valčių
prietaisą ir jos bus sunaudotos da
bartinėj karėj; dirbdina valčių dar 
daugiau ir jos bus išsiųstos 
daboti atplaukianČą iš Europos 
maskolišką karišką laivynę: viena 
dalis stovės prie Behringo jūrių 
siaurumos, kita prie salos Formo- 
zos; kokiu keliu todėl ne plauktų 
maskoliški laivai, jie ant savo ke
lio turi patikti paskirtas ardymui 
laivų japoniškas valtis.

I Dt;. Litllefield iš Anderson, 
Ind., giriasi per laikraščius, jog 
jam iŠ chemiškų sudėtinių pasisekė 
sutverti gyvą vabalą, panašų į ma
žą blusą. Jeigu tai nebūtų ame
rikoniškas humbugas, butų tai iš 
tikro labai svarbus išradimas.

jiesns sąnariams inatojima, tik 50c. ir 
25c. mėnesiniu mokeacziu. Tas pigus 
i natoj i maa pasilieka tiktai iki atainan- 
cziam susisirinkimui, kuris bus laikytas 
31 liepos, 3 vai. po pietų, Jos Kowankio 
saleje,*! IK) 8. Oakley av., po sziam susi
rinkimui i asloj imas taps pakeltas. Tai
gi lietuviai kurie norite pristoti prie 
szios Iir-tes už pigu instojlms, tai pasi
rūpinkite būti ant szio susirinkimo ir 
prisirsszyiti, nes paskiau i natoj i mo mo
kestis taps pakelta pagal sąnario metus. 
Ant szio susirinkimo užkvieczia visus.

(7- 29) Komitetas.

PajieNZkojiniai.
Pajieezkau savo szvorerkos, Onos Szu- 

szaitas, Kauno gub., Telsziu pav., Var
nių vol., Lokes para p., kaimoGirisskiu, 
svarbus reikalas. JI pati ar kas kitas 
taikais duoti tinę ant adreso:

„ A n ton Melnikovicz,
P. O. Boz 75, W 00d m e re, Mich.

(7-15)

Pajieezkau Juozapo Gedvilo* 4| pėdu 
sugszto, storas, atlaazus, buinios burnos, 
smailios nosies, rusvos ceros, gelsvu 
trumpai nukirptu plauku, mėlynu akiu, 
virszutine lupa siaura, tankiai kosi, vil
ki juodmargiu kotu. Ji* 15 d. sėjo* nu
griebė mano 630.00 ir iszbego. Kas ji 
kur užtemysite duokite man žine.

' Kasparai Kiazkis, 
90 4th at., 80. Boston, Mas*.

Psjieszkau Mikolo Janeliuno, Juozo, 
Prano ir Alijoeziaus Rimkevicziu, isz 
kaimo Vaaziazkiu, Jezno vol. Vilniaus 
gub. Jie patys ar kas kita* teiksi* duoti 
žine ant adreso:

J urgis Kundrotą*, 
Boz 9, . Seanor, Pa.

Psjieszkau savo draugu: Dominin
ko 8zeirio,isz miestelio Muravievo, Kau
no gub., ir Arthuro Krembergo isz Kur- 
landijos, Alt Aut* vol. Jie patys ar kas 
kita* taikus duoti žine ant adreso:

Jonas Mažeika, 
Box 11, Bteger, III.

Pajieezkau Juozapo O renio, Suvalkų 
gub., Naumiesczio pav., Zyplių gm., 
kaimo Kupriu. Ji* pats ar kas kita* 
teiksi* duoti žine ant adreso:

Ant. Zokitia,
South VVindsor, Conn.

Vinco Szimkaua, ir jo pa- 
Suvalku gub., Marijampo-

— Ateinančią nedėlios dieną, 
apiekoj Dr. Graičuno, ant kertės 
18 ir Union st., 8 vai. vakare, atsi
bus susirinkimas „Aušros” D-tės, 
ant kurio užprašomi visi prijau
čianti musų moksląeiviams.

— Pereitos sutatos naktyj, į sa- 
liuną Domininko Dalano, pn. 1082 
West Lake st., atėjo du plėšikai; 
su revolveriais rankoj suvaldė sve
čius ir pareikalavo pinigų iŠ kasos. 
Kadangi šinkorius ne paklausė,ga
vo kulką į koją. Plėšikai ištuštino 
kasą ir su pinigais išsinešdino. Sa- 
liune tąsyk buvo Šeši svečiai, bet 
iŠ jų nieks nedryso pasipriešinti 
plėšikams.

— Sveikatos užveizda ant ėžero 
parengė trįs maudymosi įtaisas 
miesto beturčiams: vieną ties 25 
st., antrą ties 79, o trečią ties 
Oakdale av. Įtaisose yra atskiros 
vietos vyrams ir moterims.

Ant kertės Wade st. ir Elston | chor< 4 ”««•
av. susimušė elektriškas karas su 
skersai Šėnių važiuojančiu vežimu. 
Prie to Ona Bluman likosi nuo 
pliatformos numesta ant ulyčios

Boz 28,

Pa j ieškau
Czio* Onos, 
les pavieto, Garlevoa parap, kaimo Frei-
dutaa, gyveno Brazilijoj, turiu žvarbu 
reikalą. Ji* pats ar kas kitu taikai* 
duoti tinę ant adreso

Sim. Judeika,
cfo Jagodzinaki Springvalley, III.

Psjieszkau Povilo Alubio, Suvalkų 
gub., Vižainio par , dirba kur matuose. 
Ji* pat* ar ku kitu taikli* duoti žine 
ant adreso:

Vincenta Chmielevska,
423 Vine st., Philadelphia, Pa.

(7—15)

Vargami*tr* neseniai isz Lietuvos at- 
kelevea, turintis gera baisa ir mokantis

Adresą*.
Jonu Starcevicz.

3104 Riehmond u., Philadelph.a,Pa.

Puriai tol pardavimo gera groaeroe ir

%

i

— Namuose pn. 3834 State st. 
75 mutų prezidentas Brush Son & 
\Vogh Co., Danielius Brush, muš
damas su savo draugu biliardo 
kulkas, staiga puolė ant žemės. 
Kada atėjo pašauktas daktaras,jau 
senelis buvo negyvas.

— 4 d. liepos perėjo Chicagoj 
be teip didelių Šaudymų, kaip tai 
būdavo kitais metais, barškėjimo 
vienog visgi netruko iki vėlybai 
nakčiai. Kaip kitais metais, ne 
trūksta ir Šįmet sužeistų. Ypač 
ugnagesiai turėjo darbo gesindami 
besilinksminančių užkrėstą 
Gaisrų buvo diktai.

vieloje, arti miesto Brooklyn, N. Y. Sa
vi n ink m turi kita bizni todėl ui tur 
parduoti.

Chicago, 111.

ugnį.

UetuviazkaN Bikninkaa
Chicago. Dr-te Szv. Kazimiero Kar. 

turės savo pikninka uedelioj, 10 Liepos, 
darže Bergmans G rovė, Riverzide, III. 
Prasidės 9 vai. ryto. Inženga vyrai >u 
moterie 25c. Bergmaną Grove daržas 
yra gerai parengtas, daug medžiu, gra
žus takai, didele szokiams platforma, 
grajys gera muzika, ir bus daugybe vi
sokiu kitu zabovu. Todėl visus lietu
vius ir lietuvaites szirdingai kvieczia at
silankyti. Imkite vinzutini Metropoli
tan geležinkeli iki La Grange streetka 
riu ir tie davež iki parkui. Visus užpra- 
szo atsilankyti Komitetas.

Ant szio piknmko Draugyste paršam- 
dys restauracija. Kas nori nusamdyti te
gul dėl nusamdymo pirm laiko atsiszau- 
kia pas Kaz. Gasilioni, 724 W. 21 st.

(7—8)

Chicago. Dr-te Chicagos Lietuviszku 
Kriaucziu turės savo menesiui susirinki
mą subatoj, 16 liepos, 7:30 vai. vakare, 
Levickio saleje. 637 B. Union st. ant ku
rio užkvieczia visus Chicagos lietuvis*- 
kus kriauczius susirinkti prie apsvarsty
mo svarbiu dalykulr prie prisiraszymo 
prie I>r-tes pako) instojimas pigus.

V. Vabalas prez. 3320 Auburn av.
A. Žimonth sekr. 705 8. Jefferson st.

(7-15)

Chicago. Dr-te Liuoeybes turės savo 
balių nedelioj, 25 rugsėjo, 1904. Freiheit 
Turner sa'eje, 3417 S.Halsted st. terp 34 
ir 35 ui. todėl meldžia visu kitu drau
gyscziu ir kliubu nedaryti toje dienoje 
bailu ne teatru, idant vieni kitiems ne- 
užkenktumė.

Clinton av. arti Clermont, Msspeth.N Y. 
(7-15)

Pigei *nt p*rd*vimo saliu d**, labai 
geroj vietoj lietuviu apgyventoje, biznis 
nuo seniai iszdirbtas. Auiszaukita pa*.

T. Podla«ki,
668 Milwaukee av..

Ant pardavimo du dideli namai ant 
Auburn avė. ir 35-toe 
..Lietuvos'’ redakcijoj.

Pigiai ant pardavimo pirmo* kliaao* 
barberne. geroje vietoje, ir gerai indirb- 
ta* bizni*. Adresuokite:

J. Miller,
423 Vine *L, Philadelphia, Pa,

(7-15)

Pigiai ant pardavimo gera buczerne 
lietuviu apgyventoje vietoje, bizni* nuo 
seniai iszdirbtas. Gali pirkti tik pati 
bizni, arba ir »u namu. Dasiiinokite 
pa*

Frank Palionį,
1120 S. Leavitt st., Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo geras saliunas 
vietoje lietuviu ir lenku apgyventoje, 
terp dvieju bainycziu, biznis nuo seniai 
iszdirbtas. Savininkas tur važiuoti in 
kraju paimti palaikus po mirusiam dė
dei kunigui, todėl bisni nori parduoti 
kad ir pigiai.

Jo* Paleckis,
3216 8. Morran st., Chicago, 111.

, (7—15)

Pigiai ant pardavimo gera barberne 
labai geroje vietoje lietuviu ir lenku ap
gyventoje. Savininkas įsivažiuoja in 
krajų. Dasiiinokite ,,Lietuvos" redak
cijoj i (7—15)

Pigiai ant pardavimo gera duokepiny- 
czia su visomis reikalingomis intaioomis, 
geroje lietuviu apgyventoje vietoje, par
siduoda isz priežasties savininko moters 
ligos. Dasižinokite pn. 3454 S. Halsted 
str., Chicago, Dl.

ui. Ilaaiži nok i te

K

Komitetas.

4-tas Plkninkas.
Chicago. Dr-ta Szv. Antano isz Pad

vės turės savo 4-ta metini Pikninka ne
dalioj, 17 liepos, darže Bergman'sGrove, 
Riveraide, Iii. Prasidės 9 vai. ryto. In- 
ienga vyrui su moters 25c. Visus lietu
vius ir lietuvaites kvieczia kuoskaitlin- 
giausiai susirinkti, o busite visi kuogra- 
žiausiai priimti. Pikninkas bus pareng
tas kuoiszkilmingiausiai. Imkite 12 ui. 
streetkarius iki 52 avė. isi ten La Gran- 
ge karus kurie davež iki daržui. Arba 
imkite Metropolitan elevalori iki 43 av. 
ir tada LaGrandge streetkari iki daržui.

(7—15) Komitetas
Chicago. Teatralisska Dr-te D. L. K. 

Kelstuczio. kuri susitvėrė 27 vasario, 
1904, padare ant tūlo taiko pigu nau-

Nemiga.
' Antoni Lypcan, Lattimer Minės, 
Pa. kankinosi nemiga, bet galop 
atsitiko vaistą, kurį jis ir kitiems 
velyjo. „Visiems kenčiantiems ne
migą iš priežasties pagadinto pil
vo, velyju gerti Trinerio Ameriko
nišką Elixirą Kartojo Vyno. Per 
keturis metus kankinausi pilvo liga 
ir nemiga, negalėjau valgyti nė 
gerti, jokios gyduolės manęs ne
gelbėjo pakol ne pradėjau gerti 
Trinerio Amerikonišką Elixirą 
Kartojo Vyno. Dabar tik persitik
rinau kad Triflerio Amerikoniškas 
Elixiras Kartojo Vyno yra vienati
niu šiose ligose vaistu. Vynas yra 
geriausiu vaistu ant sustiprinimo 
silpno pilvo, sustiprintas pilvas 
įstengs priimti maistą ir jį sužleb- 
čioti, o maistas gerai sužlebčiotas 
duos pajiegą visam kunui, duos 
naują kraują, sutvirtins muskulus, 
smegenis ir visus kūno organus, 
teip kad žmogus jausis kaipo nau
jai gimęs. Šis vaistas yra darytas 
iš gryno vyno ir inportuotų žole
lių. Ant pardavimo visose aptie- 
kose ir pas patį fabrikantą, ] ooza- 
pą Trinerį, 799 So. Ashland avė., 
Chicago, Iii.



South M a ne h estei, Conn. Berželio 18 
d., 3. vai. po pietų pasimirė 43 metu Ka
limiem Kaukiene, (po pirmu vyru Ma- 
tulevicsiene) palikdama didžiauseme nu
liūdima vyra su 6 vaikais, jauniause 7 
o vyri a tise 20 melu. Velione paėjo isz 
Kauno gub, Szianliu pav., Grinkiszkes 
pa ra pkaimo Metliszkiu. Palaidota ta
po ant airiu katalikissku Sav. Pranclsa- 
kaus kapiniu, Hartford, Conn. su vi
soms baiuyUnems ceremonijoms. Ant 

* laidotuvtu lietuviu nedaug dalyvavo ian 
priežasties tolimu kapiniu, mat velione 
dar gyva būdama reikalavo, kad jos kū
ną palaidotu Hartforde, Conn. Norinti 
daugiau dasiiinoti apie m i ruse, raškyki
te ant adreso:

Mis* J. Matulevicsiute, 
Boa 998, 8o. Manchester, Conn.

Grand Openiug.
Atidarė* nauja saliuna darau inkurtu- 

viu balių, subatoj ir nedelioj, 9 ir 10 lie
pos, ant kurio grajys gera muaika ir vi
si susirinkę galės gerai pasilinksminti. 
Todėl visus aplinkinius ir pažystamus 
kvieesia atsilankyti.

Jonas Latvys,
813 & Canat st.. Chicago, ID.

„AUSZRO8” Dr-tes fondas, 
besimokinaneziai lietuviukai 

jaunuomenei.
Buvo.................. . .................8638.00

Per Antano Blužo varduves, S.
Glastonbury, Conn:
Antanas Blužas..................*.....50
Juos. Rauh...................................... 10
Juos. Csielis....................................25
Fran Szilgauckas.......... ...............25
Jur. Filipauskas ........................ 35
Ant. Filipauskas......... ;...............10
Jon. Sspilius.............. . ..................10
Jul. Bzimeiiunas..'........................ 25
Fort. Žalis........................................35
Just. Karvojus ............................ 25
Mik. Urbonas.......... ...................10
Juos. Brazauskas............ ............25
Stefanija Paszkevicziute.............10
Ant. Milius .................................... 25
Ant Brazaitis..................................25
Jon. Brazauskas .......................... 15
Tam. Filipauskas........p ............ 25

3 85

8641.65

Reikalingas „barkeeperis” gerai su
prantantis savo d *rba ir sznekantis lie- 
tuviszkzi ir lenkiszkai. Dasižinekite 
„Lietuvos” redakcijoj.

Reikalinga mergina prie duonkepiny- 
czios sztoro ir kukmos darbu. 84.00 ant 
nedėlios, boardas ir ruimas. Atsiszauk- 
ti po nr. 3454 S. Halsted s t.,Chicago, III.

Reikalingi) partneris lietuvys, mo
kantis gerai lietuviszkai, ruskat ir len- 
kiszkai raszyti ir skaityti. Adresuokite

F. J. Mockeviczia,
R. R A Steamship T. Agent, 

(7—15) Boston, Mass.

Groinatonis Popieros.
Isz tikro gražiausias gremžtoms popie- 

a hTt .i■.-! .•< p.ias. 'a u* 
žinąs 25c . imant daugiau — pigiau. 
Užlaikau krautuve visokiu lietuviszku 
knygų, abrozeliu, pavinezevoniu ir vi
sus lietu viazkus'jlaikrasezius, Amerikos 
ir Europos ir priima už juos prenume
rata.

A. tiendrolius.
116 Boven si., So. Boston, Mass.

(7-29)

Naujausios Knygos.
33 Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti ilaltnoniu 

eekantiu gražiu pasakaMiu: Atsisveikinimas; 
— Vagiai—Kas kaltas; — Galve* vaikai; — 
Papariio žiedą*;— M liko sargas; — Signalas; 
— Keleivis. Chicago. Dl. I90S. pual. 90.. 15o
48 U gyvenimo lietuvi(k^ Vėlią bei

Velniu, surinkto* D-ro J. Basauavižiau*. 470 
puslap . Chicago. 111. 1908 m. Šioje knygoje 
telpa keli (imtai gražiu pasakų: apie rojų 
(dangui. (yKiu. pekla apie giltine, raara. 
ketera, apie dvases (dužias), velnius, *u vai- 
di n imasi ir tt. Pasako* užraiyto* t klote 
kalboje kokioje buvo pasakotos Kauno gub. 
pagal kaunieiin kalba. Suvalkų gub. pagal 
suvalkiečiu kalbe.Pru*u Lietuvoj* pagal Pru
tu lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba 
ir tt. Kaa mėgsta gražia* pasakas, tegul nu
siperka J ia knyga. Preke neapdar... Ja.OO 
Apdarytos............................................... Ja. 30

70 Lietuvižko* Pasakos Y vairia®. Dalis I. Su
rinko Dr. J. Ba*aaaričiu*. Ubu-ago. III.. 193 
nų pusi. 280. Čia telpa 141 labai gražiu, juo
kingu ir žiageidziu pasakų. Kas litą knyga 
ture*, tam geru ir gražiu pasakų niekados ne
truk* Preke neapdarytos.....................*1 3<>
Apdaryta.................................................. IUOO

71 Ltetuvitto* Pasakos Yvairio*. Dali* II. Su
rinko Dr. J. Basanavičių*. Chicago. Iii. 1903

B. 390. Telpa čia K6 gražiu, žingeidžių D 
ingu pasakų, beryjančiu kiekviena skai
to klausytoja........................... 41 30

Apdaryta .............................................. ta OO
11-1 Ponu ir Bernas. Chicago. DL 19CM pusi 64.

Apysakaite L. Tolstojaus K gyvenimo masko- 
littu kaimiečiu; žingeidi norinčiam suaipa- 
iinti su buriu ir sanlygoms gyvenimo masgo 
ližku kaimiečiu; ji verčia skaitytoja jausti 
drauge tu prislėgtais vargu žmonėmis.... 15c 

ia-4- Robiniona* Kruzius. Graži ir moraliJKa pa
saka. Antra perlaiti!* lakia. Chicago. Iii. 
IMS pusi. 83.............................................85c

CIO Dede atvažiava. Komedija viename akte.
Pagal lenkiška sutaisė K, B-a ir M. P-is. Chl- 
eago, I1L 1902. pusi 8*. Bita komedija buvo 
kelis kartus ložta ItetuviJkos draugystes Pe
terburge. Maskolijoje. JI yra maskoližko* 
valdžios cenzuAiota ir todėl ja galima ir į 
Lietuva paniurti, Maskolije* valdžia jo* nar
sia ntimo nedraudžia....................................ao«

S15 Geriau* vėliaus negu niekad Komedija vie
name akte. Pagal lenkiška sutaisė K. B;a ir 
M. P is. Chicago. ūl. 1902. pust 48. Bita 
knygute tein kaip to No. 210 yra Maskolijos 
cenzūros daleis ta ir gali būti Lietuvon siun
čiam*....................................  15c

331 Žile golvon — velnias vnodegon. Komedija 
viename akte. Pagal tenktžka sutaisė M. P-4*. 
Chicago. m. 1902. pusi. 31. Bita knygute tetp 
kaip ir No. *10 yra Maskolijos cenznro* dalei- 
sta ir todėl gali būti Lietuvon siunčiama. lOc 

307 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.
A. Bacevičia, spauda ..Lietuvos." Chicago, 
III 1MB. pusi. 30*. Knygele su daugeliu pa
veikslėliu: gyvuliu, vžbalu. tuviu, žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpei, aifltiai ir supranta
mai ižaižkina gamua Istorija, ypač tuo* da- 

... ant kuriu žmones nuolatai žiuri, bet ju 
gerai nesupranta............... . .........................5Oc

5OM Gamtos pajiego* to kaip Uju naudotis. Pa
gal Bitnera sutaisė Szernas, Cnieago, IU. 1904 
pu»i. 23B. Svarbios moksliškos vertes knyga, 
su daugybe paveikslu yvairie madneriju ir 
kitokiu prietaisu ant isnaudojim.i gamtom* 
pajiegu..........  5Oc

304* Svieto pabaiga. U rus Ūko verte Pr.fflntell*.
AZi'icaga. Iii., 190*. pusi. 31. Kas nori da»iži- 
noti kada bus svieto pabaiga tegul perskaito 
(ia knygele.....................................................lOo

03OEthnologi!a arba mokslas apie temfa Jauta*
Pagal Dr. M. Haberlandta parute Bernas. 
Chieago. III. 19CB. pusi. 807. Yra tai svarbiau
sia mokslUka knyga apie visas musu pasau
lės imonin veisles. Ji parodo visu Viešpaty s- 
čia, visu žeme* krattu ir net mažiausiu vale
liai žmonis ir ju paveikslus. Aprate ju kilmes 
parva nKejim*. papročiu*, užsiėmimą Ir abel- 
nal viską. I( patilpusiu paveikslu matysite 
Amoniu gražiu, prastu to blauriu, tolu visa* 
kūnas plaukai* apėeles. veidas į beždžione* 
panašu*. Raštas šventas sako: ,.Sutvėrė Die
vas smogu ant abrozo to paveikslo savo,” bet 
pažvelgus į tulu žmonin veislių veidus, mato
me dideli nevienodumą, tada nežine kurie ii 
ju yra panašu* paveikslui Dievo. Kas nori 
pilasi peninti žmonių istorija tegul perskaito 
sta knyga. Preke neapdaryto*........ ta.OO
Apdaryta gražiuose to drūtuose audimo apda
ruose........... . ..............  (aso

609 Kaip žmogus gyveno, ant žemes? Parute S.
M. Išleido T. M. D. pual. 47. Chicago. IU. 
Knygute apraAo visa zmogaas gyvenimą ant 
temes nuo pat Jo ttsinsdimo iki pasiekimo oi- 
rUlzaciJoa. M paveikslėliai parodo senove* 
žmonių vartotu* akmeniniu* tarankius, na
mus ir t*...........................................................lOc

856 Aukos Kares Dievui. Parute, Jonas Gražys
Chicago. Hl, 1908. pusi. 4u. SI knygele ap
rašo kokio* kada kar-s buvo, kas buvo Ju 
priežasčia. kiek te* kaštavo, kiek bledes (mo
neta* padare ir daru, ir kas i ja* žmonija s to
me.......... . ..........................................................lOc

971 Vimulimas caro Aleksandro IT. Pante Jo 
na* Gražys. Išleido Susiv. Liet. Laisv. Chi
cago. IU., HM8. pusi. 38. Knygute aprašo ki
limą ir lankstymosi revoiiucijlško judėjimo 
Bosijo), kova su carizmu ir. kaipo pasekme 
tos kovos, užmušima minėtojo caro. 13c

13‘J O Žodynas lietuviškai angliškos kalbu.Sulai 
M> Antanai Lolls. Chicago. Ui., 190*, puti. 
W0. Yra tai pirmoji dalu Itetuviškaiangliš- 
ko šodyno. (Antroji dalu, angllškai-ltetuviš- 
ka dar spaudoje). Yra lai dklilau.iaa ir ge- 
ris natas todynas 1* rišu lygtini išleistu lietu- 
viskal-anglišku šodynu. Kajute lame visus 
lietuviškus indšlu, išguldytu* snglttkojo kai- 
boję, kiekvienas indis patenki lutai kursi- 
voras litaroms prie kokio jis gramatikos sky
riaus priguli. Knyga Sx9 colius didumo. Kie
tuose grašau* mėlyno audimo apdaruose, ant 
nugaros išspaust* sidabrinėmis litaromts jos 
titulas................................................. 13 00

ISai Paslaptys Magijos bei SpiriHsmo (viešoje 
mokslo. Pagal svetimus (altinius lenkiškai 
sutaisė F. J.. lietuviškai verte J. Laukis. Chl- 
sago, BĮ., 190*. pusi. Ktt. Yra tai Išaiškini
mą* įnoriu darymo. Dabar jau su menu kny
gomis nieks lietuviu neprigaudines, nes nusi
pirkę (ia knyga atrasite joje visas moau Ir 
burtu paslaptis ir jas suprasite, nes silkini 
aprašytos ir paveikslais parodytos visos slap
tybes ir budai ju darymo......................SOo

85 Karalius Apysaka. Dievas ir-Kara- 
liai, Evaldo pasaka. Iszieido L 8. 
D. P. Londone, 1903, pusi. 16...10o

071 Lietuvissko* Pasakos Yvairio*. Da
lis III. Surinko D-ras J. Basanavi- 
esius. Chicago, Iii. 1904 m. Czia 
telpa 202 labai gražiu ir juokingu 
pasakų. Kas nori gražiu ir juokin
gu pasakų, tegul nusiperka viena 
kuria isz virsi paminėtu 3 knygų I, 
II ar III dali, o turės per visa savo

4 amžių neiszsemema pasakų skarba. 
Kožna dalis arba knyga po.81.50
Apdaryta........................................81.75

X71 Lietuviu aszaros, tris vaisdeliai Isz 
Lietuvos gyvenimo. Tilžėje 1903, 
pusi. 23. Labai graži pasakaite.. lOo

115 Prie dvaro. Paraižė Žemaite. Til
žėje 1903, pusi. 47. Graži pasaka.SOo

178 Valdyta, originaliszka novele. Gra
ži apysaka apie senove* lietuvius, 
stabmeldiszkus kunigus ir ju die
vus.... ....................................... 15

301~SofoklisAnligona. Tragedija” 
atrul.. Tilžėje 1903, pusi. 39....30c

360 Davatkų Gadsinao* ir szeip links
mos dainos, surengė Liepukas. Ant
ra laida. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Gražios ir labai juokingos dainos. 15c

365 Eiles Pranciszkaus Vaiczaiosio (Se
ku pasakos). įsileido T. M. D. Ply- 
mouth. Pa. 1903, pusi. 165. Czia 
telpa su virsz 100 labai gražiu dai
nų...............................................50c

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

626 Dvideazimtmetine* ..Auszrus" su 
kaktuves, Tilžėje 1903, pusi. 62. Is
torija inkurimo ir gyvenimo lalk- 
rassezio „Auszroe” iszeidinejusios 
Prūsuose nuo 1883 m............ 40c

1042 Kas ir kiek gali pirkti žemes Lietu
voje. Tilžėje 1903, pusi. 33. 10c
Pinigus siuskite ant adreso: 
A.. OL8ZKW8KI,

92 t 33 rd8t„ Chicatoo. IU

Reikalanjanie vyru ir moterų
Kencziancziu kokia nors nesveikata ar 

gyvenime nepasisekime, kad prisiusiu 
mumis savo varde ir adrese, o mes pri
siusime paslaptis (sekretus), su kuriais 
visus skausmus, ligas ir nelaimes pra- 
szalinsite. Nesluaktte pinigu, tiktai 
savo verda ir adrese. Pasakykite ir 
savo draugams apie ssi apgarsinime, o 
tuom padarysite jiems didele geradejy- 
ste. Raižykite tuojaus ant adreso:

Tatra Madical Institute,
747 8. Halnteil St.

Chicago, III.

Kaulai kurtu 
begi? Nugi pas 
PiatraSzleki nes 
labai iastroaskee, o 
pas ji galima airi- 
vedyti, nes jis turi 
puiku ir szalta ba- 
varaka alų, gardžia 
ruzka oczitzczena 
arielka, cigarus net

Dr.O.G.Heine

isz Havanos, o iszaigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, lai jau 
ilgiau su lamista kalbėti negaliu. Lik 
sveikas turiu skubintis Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacs už tlumocziu 
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnusiu ui dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
3321 Auburn av., Chicago, 111.

(Tarpe 33-io* ui. ir 33-io PI.) 
Telephonas Root 21.

DENTISTAS.

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

Gyvenimas viriui A pliekos.

CHICAGO, ILL.

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

Gaak szinos gražias daiktus dykai.
Vaisinama merginoms ir kiekvienam prisla- 

•ln>- Dykai, apaokeaiaa paeita tr pavarysime 
*4 artikalluku* bUateriJoa. kariuos Kiaaviaas 
r.iiTU Pardavė* Jaoa po 1O< kaina
prisiusi m omu *V (O. o me* gavę pinigus 
tuojaui pasiaasime tau aš tavo darba Dykai 
viena is* augsaciiai, parodyta artlaula: d) 
Gražu Harailton 22 kalibru Kasasi*a. |S> šra
tu auksinta amerikonisskais viduriais LaikBo

Am 17 Akmeni]
■ Patentuota* regultato

■ nu*, ausuke užsukama*
ir už»tatom»».vyri»zkas

eBpFn’TyjĮfrJfjCJj

ant et) m-'. ■! >
dieeu mes siuntime **■ 

laikrodėli kiekvienam kurs mum* priaiuns savo 
adr-sa už $5 75 C. O O Po apžiurelijiel. Jei 
patink* užmokėk expre*ui (6.7S ir kaaztus atve
žimo ir paimk laikrodėli. Jei netinka neimk ir 
nemokėk ne oento. Savo Batoruose ss loki pat 
laikrodėli mokėsi 14K asksu pteityla* len
ciūge'* dykai su kiekvienu laikrodėliu.

Ezcelsior Wactch Hoose,
666 Lees Bhig., Chkittfo IIP

dku. iszrouanti lyg aaksiala gvaruatuota* aat 
25 metu, (3> gražia, pilno didumo Maanoua*. 
(4) grasi* 2 padu augot* Lisurs, Ji dldate 

«u,<inU LatKUubr

* piiaa tuiteUui nO.KKLl, <» griao aukso 
ŽIEDĄ. (Mh imponuota gvnauslo plieno BRIT- 
V*. (lt) gražu PEILI, (tt) gražu I* enthi ilga 
auksinta moteriszka aat kaklo LENCIt’GELI 
su kompasėliu ill> gražu auksinta KRYŽELI, 
i 14) gražia sterling sidabro BRA SBOLETA. 
Bile tavorai yra aug*scziaa*io* Verta* tr duos 
T*mis'ai sora' dirbu dėl savo uždarbi.' ir dsl Į 
musu namo kurt* vrn šilam* hiiuyj* jau 15 m.

Attas Jesvelury Co., Oept 31, 
Matropol'tan Block. CHICAGO

B
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ARMONIKAS ir LAIKRODĖLIUS parduodam 

už numažintą prekę, dėl Aito laikraičio (kaity
to fu. Buk atsargus pirgdamas laikrodėlį nuo 
__ Zis_ i šašam aaual

Jeigu dar neturi mano kataliogo, tai 
rašyk šendieh prisiąsdamas savo adresą 
ir už 2 cL marką, o mąa prisiusime gra
žu lietuvišką armonikų k a t a 1 i o g | dy
kai, kuriame rasite visokių muzikali Akų 
instrumentų ir laikrodėlių prekjs.

Adresuokite teip:
M. J- DAMIJONAITIS

8108 So. Halsted SL. CHICAGO, ILL.

Lietuviszkiejle Europos 
laikraszcziai.

Varpa* politiko*, literatūra* ir moks
lo mėnesinis laikraštis. Metu pre
ke....................  ei.23

Ūkininką* tautiazkni politiszk** me- 
neeiuis žmonių laikraazti*. Metu pre
ke........ . ..........................  7ftuentai

Abtilaikraszcziu izzein* Tilžėje (Pru
tu Lietuvoje) kaa menuo vien* kart*.

Kiekviena* lietuvis, noris poli t isz kai 
*p*itzvie*ti ir geriau* suprasti Lietuvos 
reikalu* ir tavo pareigas, norit sekti Lie
tuvos vizumene* gyvenimą, savo broliu 
darbus Lietuvoj ir ju kovas su caro val
džia bei jo* bendrais ui savo tiesas, ui 
geresne savo ateiti, — kiekvienas pami
nėtuose laikraszcziuoee atras daug nau
dingu žinia ir pamokimu.

Kas norėtu parsisiųsdinti viena ar ant
ra laikraszti. arba ir abudu kartu, te pa
deda raszjrdamas ir siusdama* pinigus 
toki adresą:

M. Šaunu* Fabrikstr. 27 Tilsit,Oetpr.
Germany.

Arba ir katr* nors Isz žemiau paduotųjų
M. J. DainiJoiiaitlN 310* 8. Halsu*)

Chicago, Ul-
N. Gendroliu-a 116 Bowen St.

8o. Boston, Mass.

Lietuviszka Banka
(Uždėta 1888 mete.)

Sinncziam pinigus greitai ir saugiai in 
visas dalis svieto. Parduodame Laiva
kortes ant greieziausiu laivu. Paczto 
Sta. No. 8.

8. M sek.
212 First SL, Elizabeth, N. J

Serganti 
PASVEIKSTA.

ŽMONES PRISPAUSTI LIGOS YRA NELAIMINGI. .
- Serganti* Plaučių Liga yra varginama* kesulio, yra silpnas Ir negali dirbti 

Ir padaryti sau gyvenime.
— Syspeptika* yra artu* Ir melanebolilkas
— Sergančiam Reumatizmu gyvenimas yr nelškąstina* nuo skausmą Ir dieglių, 

kurto Jo niekuomet neapleidžia.
— Moteris, serganti silpnumu nervų u moteriška Ilga negali būti gera pati ar 

metine.
— Vyrai, serganti nerviškai, ar lytišku nusilpnėjimu yra netinkančiai* vyrai* lę 

atgabena tik neiaimąsave šeimynom*.

Bet žmogus nėra paliktas ligoje be pagelbos. Gamtoje yra vaistas nuo kožno* ligos. Yra tūks
tančiai, ar net šimtai tuksiančių, kurie galėtų buU pilnai išgydytais iš savo ligų su mažai* kaštai*.' Priežastis, dėl ku
rio* laikraščiai po visą šalį rekomenduoja prof. Collinsą, yra ta: Profesoriaus Collinso vaistai, kurie buvo vartojsmi su 
neapgaunančiu pasekme daugelį metų, be abejonės yra pasekmlngiausiaia vaistas* kuomet nors siūlomais ligoniam* 
nuo visokių chroniškų ligų.

Tūkstančiai tukstačių išgydymų, kuriuo* ji* atgabeno bėgyje dvidešimto* metų Dro Collinso praktiko* ir didelis 
prieaugi* jo praktiko* melas į melą pilnai patvirtina teisingumą šito tvirtinimo. Profrooriau* Collinso gyduolė* veikla 
pavalniai, gamtišku budu ir nepadaro jokios kliūti** virinimo organam* Ir gali būti imami be trukdymo kaedienink) 
darbo. Jie stabko visosią fermentaciją maisto, kuri padaro surogimą vidurių. Žodžiu sakant, po jų įtekme žmogus 
pamiršta, kad ji* turi pilvą Ir jo apsireiškianti* smagumas padaro didelį skirtumą nuo jo pirmesniojo padėjimo.

Kožna pačia atgabena padėkavonėc laiškus nuo dėkingųjų, kurie tapo Išgydytais nuo šitos įkirto* Ilgo*. Čion yr* 
keli iš šimtų kas sanvalui gaunamų Aiškų:

Mano Brangus Profesoriau Oollins.'—
Ai negalit? surasti žodžiu, kurie II- 

reikltu mano dėkingumz už myIlsta su
telkt* man bėgyje mano gydymosi.

Al sirgau liga plaučiu, sunkus kvė
pavimu ir silpnais viduriais metu metus 
ir nors išmėginau daugybe daktaru, n« 
vienas negalėjo išgydyti mane*, ar nors 
palengvint man. Bet man pareitus pa* 
jus, visai be pamatymo mane*, jusu duo
ti vaistai išgy dė mane in labai trumpa 
laika. Al žinau dabar, kad juaųgydyma* 
yra geriausias ant svieto ir ai galiu reko
menduoti jus kožnam mano vienžemiui, 
kadangi jusu sistema gydymo ligoniu 
per suairalinėjima yra visiškai tobula, 
jusu vaistai yra pagelbingiausi ir jusu 
visas apsiėjimas yra teisingas irsaniiaite 
kas

Su tikra guodone,
81 manas Lazarus, 

41 Front st., Reading, Pa.

Pigios Szifkortes ant Visu Laivu.

Geriausiai yra pirkti Aifkortee „Lietuvon” redakci- 
i joje, ne« ji turi agentūras vibu kompanijų, geriausių lini- 
j jų ir visų laivų, į Europą, ife Europos ir visas 6ali« svieto.

Skubinkite pirkti Szifkortes pakol pigios, nes netrukus prekes tb! piiiis.

Guodotins Dre Oollins:—
Prieš susirašymą su jumis aš bu

vau ant kapo krašto Mano vyras irai 
nužudėme vilti apie mano pasveikime 
Al teip sirrau (arabe liga ir mano aky* 
teip buvo skaudamos, kad aš nusto
jau vi»oki<ie viltie* gyventi ir ėjau 
daktares nuo daktaro it kuriu k oi nas 
laikė mane už neišgydoma Išleidus 
pusėtinai pinigu ir mano sveikatai ei
nant vis blogyn, mano draugas syki 
parodyjo man parašyti pas jus

Al paklausiau jo rodos, aptarė- 
iau jusu gyduole* ir dabar esu visik

ai Šveiką — ju* atgavote dėl mano* 
gyvastį, kuri aš maniau buvo pražu
vus ir aš tunu būti dėkinga jums visa 
gyvenimą. Kaip tik jus paėmėte ma
ne gydyti, aš tuojau* pradėjtu jaus
ite geriau ir di«u* nuo diema sveikau. 
kol ant galo visiškai išgijau. Dabar aš 
jaučiuosi kaip jauna mergaitė ir ma
no kentėjimai visi išnyko. Dieve pa
dėk jum* visuomet ir užlaikyk ant il
go laiko dėl labo musų draugbrohu.

Jusu kuoširdingiausia.
Mare Boguar, Boz 7* Cliffvoud, N.J.

Brangus Prof. Dr. Collins —
Ašjutn* apart padėkavoaės žo

džiu negaliu nieko nusiunsti už jusu 
teisinga ir saužiniška gydymą,— šitie 
gi žodžiai yra tikri. Aš nuo daugelio 
girdėjau apie jusu pastebėtinu* išgy
dymu* ir dabar estu persitikrino*.

Aš sirgau daug*li* lytišku Ilgu per 
vtsa meta ir niekur negalėjau gauti 
palengvinimo Man<> padėjimas buvo 
tiesiog pasibaisėtinas, bet dabar, po 
paėmimui jusu vaistu, ašeaiu išgydy
tas ir pilname valdyme mano pirmes
nė* sveikai-a. Aš pasiunčiu jum* sa
vo paveiksi*. Bukite teip geri pagar
sinkite su manu laišku laikraščiuose, 
kuria gali būti p-r»crgėjimu ir žibu
riu mano viengenčiam*, kūne serga, 
ta* gali užvesti juo* rašyti |>a* jus ap
lankyti ju* tuojau* ir apturėti jusu 
pastebėtina pagelb*. Aš niekuomet 
negallu-užmiršti jusu mandagumo ir 
visuomet apie ju* kalbesiu maloniai

Su augšta guodone,
Pranas Pajar*, Box 224 Granite, UI.

Negaišink savo laiko ir pinigų ir nenaikink savo sveikatos, išmėgindamas ne išsidirbusius dakta
rus ir patentuotus vaistus. Jie kasdien atgabens tave arčiau grabo. Galų gale turėsi tu, po kartaus 
dat vrimo kreiptis prie D-ro Collinso, jei norėsi pasveikti ir būti sveikas. Jis išgydo ant visados.

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

Nei $1 Nereikia Mokėti iki Išžudymui

Dabartinės šifkorčtų prekes: j Europą II Europ.

North Germati Lloyd Linija*
Terp New Yorko ir Bremo:

Reguliariški laivai plaukia 10 iki 12 dientj......................... 817.00 .834 00
Espresinial laivai plaukia 6 iki 8 dienų.. ’........................ 825.00 S*JH-

Terp Bremo ir Baltimorės:
634.00’ Laivai plaukia 12 ikirl4 dienų............................................... 817.00

Hamburg American LJnija.
Terp New Yorko ir Hamburgo:

Reguliariški laivai plaukia 10 iki 14 dienų......................... 817 00 835 50
Expre*iniai laivai plaukia 6 iki 8 dienų .7......................... 825.00 838.00

Cunard Linija.
Terp New Yorko, Bremo, Hamburgo. Rotterda

mo, Amsterdamo ir Antverpo
Laivai plaukia 6 iki 9 dienų... ............... ............... ... ........... 817.00 834 00

Terp New Yorko. Londono. Ltverpoolio. Glas- 
gowo ir terp Bostono

815.00 817.00

Cariadiati Pacific R. R. Co. 
Linija.

Terp Montreal. Bremo. Hamburgo, Rotterdamo h* 
Antverpo.

Laivai plaukia 8 iki 10 dienų................................................. 817.00

Terp Mentreal. Liverpool, London ir Glasgow
Laivai plaukia 6 iki 8 dienų.......................  !

Virt parodytos prekės yra. tik per van
deni- Geležinkelių prekės žemiau.

815.00

834.00-

817.00

Amerikos Geležinkelis
Terp Chicago* ir New Yorko........................

• Prūsų Geležinkelis.
' Terp Tilžės ir Bromo........ ............. ......... .........

Terp Tilžė* ir Hamburgo............ . .
Terp Tilžė* ir Rotterdamo................................

816.00 815.00

85.15
84.80
86.60

85 15
84.80
86 60

Kiek kaštuoja geležinkelis terp New Yorko ir kitų mies
tų, klauskite mus per gromatae.

Aįiart čia paminėtų linijų turi dar ir kitas, kurių, dėl 
stokos vieton, negalime čia iškaityti. Norėdami kitų lini
jų, klauskite mus Į>er gromatas.

MAKJA DOWIATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub. Bzaaliu pavieto.

723 W. 18th Street.
Nuo 8toe iki lino* ryto. 
aaeMns įkiš rak nkatt..

NcdaUosa* tiktai aeo a-tos iki 10-tai ryt*

Telefoną*: Morgan 1332. 
Telefonuot galima isz kiekenenos

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve
Guodotinosnt tsutiszkotn* ir baž

nytinėms Draugystėms iszdirb*:-

ta*. Nukartas, Ženkleliu*. 
Kepures ir dėl Marszalku

' Guodouniem* Kunigam* tszdir* 
'bai-Kapaa, Artelis, Dalmati
kų*. Albas. Stulas ir visus boš-

>Uek* artistiszkai in laiką.
[. Norėdamos guodotines ‘Dr-tes, 
>srba guodotini Kunigui, kad J usu 

darbas batu pridenuzeziai atlikta* ir tuom suszelpti sawo tautetj, paveskite ji tikrai
■ lietu vaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division 8t, Chicago, III.

■MttMBttKNB—ūie— 8 ■ 8 m'JTK 8BW—M—8—MBiawaB8 8 » » M MANU

Silpni Vyrai.
Visiems reikalaujantiems daktariškos pagal

bos pasiunsiu garsaus daktaro receptą dykai. 
Ne C. 0. D. Jie apgavingus gydymo sampelius. 
Perskaityk iį apgarsinimą.

Ši* yra parašyt** dėl vynj, turinčią sugriautu 
ststemf per išdykumą savo jauną dieną. Klausyk 
mano rodo*. Perstok gydęsis su "sempelinėml*” 
gyduolėms, elektriškai* diržam, “spečiai likom*" 
Sitentuotoms gyduolėm* ir kitokiomis apgavys- 

mis. Diržas negali tevę* išgydyti, o nuolatini* 
gėryma* ar valgymo* visokią mediciną sugadins 
tau'vidurius. užnuodys tavo sistemąteip, kad Liga 
stosis neišgydoma.

Keletą metą ai kentėjau liga jaunistės klaidą: 
ouvau nerviška*, turėjau naktiniu* nubėgimus, 
varicocete.itoką vyriškumo, silpną pomtetį.stoką 
gyvumo, ambicijos to drąsos.jaučiau sunkenybe, 
sumažėjimą lytišką daliu Ir tt. Mėginau gydyti* 

. viskuom kas tik ką rodyjb, bet vieton geryn, svei
kata ėjo blogyn. Ant parbuvau priversta* kėliau 
tl į Europą ir klausti rodos geresnio daktaro, ku
ri* mane ir pagydė. Receptus to garsaus daktaro, 
kuriais aš pasigydžiau turiu tr šiądien savo ran- 
koee, nes žinau kaip tai sunku buvo pasigydyti, 
todėl aš pasiryžau ir kitu* pagelbėti tokioms li
goms sergančiu*. Kas pas manę atsišauks per laiš
ką. aš kožnam pasiunsiu dykai kopiją to garsaus 
recepto uždarytoje gromatoįe drauge su reikalin
gais pamokinimais kaip gydytis. Receptas buspo- 
rašyta* teip aiškiai, kad nagai jj kiekviena* ge
resnis apttekoriu* gyduoles sutaisys. Paklausyk 
mano rodos, o pamatysi kad visiškai ifaigydysL

Nepalaikyk manės už toki šarlataną kaip kad 
tie. ka siūlo gydymą dykai, diržu* dykai, rodą* 
dykai kaipo meškerę ant sugavimo žuvią — kad 
paskui iš jų pinigu* vilioti už netikusia* ir pavo
jingas medicinas siunstoma* C.O.D. Aš nieko ne. 
siunčiu C.O.D. neturiu nieko parduoti; vardą gi 
tavo užlaikysiu slaptoje. Jeigu mane atrasi netei
singu. turi tiesą šiame pačiame laikraštyje apgar
sinti mane apgaviku. Už mano klapatą. aš papra
šysiu tik 50c tada, kada išsigydysl. Daugiau nieko 
nereikalauju to neprašau kad man siunstum pini
gus pirmiau pakol visiškai neišsigydysi. Rašyk 
man šiądien, nes gal ši* apgarsinimas kitu syk 
jau nebus šiame laikraštyje.

Atmink kad tu gauni receptą to visus reikalin
gu* pamokinimu* dykai to nereikalauji nieko mo
kėti pakol visiškai neišsigydai, tada užmokėsi 
man 50c. Adresuok;
C. Bentstoc. P.H.Box 655, CHICAGO, ILL.

Asi esu seniausias specialistas Chlcagol nuola
tiniam gydyase vyrtszku Ir uzsene|usiu Ilgu.
Asz iszgydau nuodugniai kraujo už- 

noodyjima, reumatizmą, užsenejusias 
paslaptingas ligas ir ligas paeinanezias 
nuo žagimo save ir iszdykumo; gelyma 
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvos, 
skaudejima po krutinę, sąnariu, nugara 
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta plakimu 
szirdiee, uiyma ausvse ir galvoje, dre- 
bejima kraujo, pamelinavusius paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple- 
mas ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkieje, 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, skuros, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargę* ir greitai paistantis, 
baupis, gėdingas, nusiminęs, užsimpi 
nes ir nustoję* vilties, jeigu lytiszkos da 
lys yra nusilpneje jog negali atsakaneze1 
atlikti vyro pnderyseziu ir neturi vai
siaus; jeipu esi užkrėstas kokia liga, tu
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, tai 
ateik ar raszyk pas mane o asz duosią 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiszlapinimas lovoje bemiefint yra 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne- 
jieszko pagelboe tikėdami jog negalima 
iszsigy dvti. Asz savo tam tikrais vais
tai* užtikrinu iazgydyma trumpam laike.

KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviszka knyga apraszanczia vi
sas vyriszkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo j u apsisaugoti ir iszsigydytL

Df.B.M.R0SS2LLcuXžiK1e
OftaM atidalytas kasdien nuo 9 iki 4. Panedslio. 

Berodo*. Petnycslo* D Bubėto* vakarais nuo 6:3C 
Iki M. Nedellom nuo 10 iki 1.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garniui medinkaM užžiurėtojas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite

tus, bu daug metų patyrimų yra autorium, iArodinėtojum ir specialistu gydyme 
privatiSkų, nerviškų ir užriBenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jie sugrąžino sveikatų ir tvirtumų.

Nerviškas nusilpnčjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
n natoj imas gyvybės, lenkimais draugijos, sunykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. NedaJeisk falšyvai begėdystei ar Įiasididžiavimui suturėti sa- 
vę nuo sugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimų kol jau 
yra per vėlu.

Limpančios ligos, kaipo kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varpos ravelio, uždegi
mas pūslės, sutinimas lytiški^ dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme gydymų virt minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai patirsi greitų paleng
vinimų, bet visiškų išgydymų.

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

Gyduoles Dykai Iki IszgyjlmMi.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, mimas 6, Chicago, III.
Mes užprzšom* visu* kenčiančiu s nuo užsisenėjusių Ilgų, nuo kurių negalėjo išsigydyti, atsišaukti j musų gydynyčių Ir pamė- 

gyti musų NAUJA BUDA, kuri* yra laikoma* už neklaidingų.

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

J. YIIRAUSKIS,
3303 Auburn ST., Chicago, 111.

Turiu diduti zztoru 
laikrodžiu, laikrodė
liu. šiedu, muzlka- 
llizku luatrumentu, 
(trąšiu (tronaatom* 
popieru. maraiklmu, 
panc»k«, kepurių Ir 
visokiu vasariniu ap
rėdai u. Mano pre
ke* pigesne* kaip ki
tu, o ta voru turiu ik
relei aut pasirinki
mo. Parduodu ant 
rieto* Ir ant reikala
vimo aluneriu ir in 
kitu* mlea'.u*. Ba
dykite man, o gausi
te katahoga dykai.

Kno Korn-spandaku ant koja tik 10c.
Orarantarojeme isrgydymą.

Dantų gėlimo ir Skoebuto. Papuošk u* nufidl*. 
Plauku slinkime sutelkite ir sulenkite ant pra
plikusio* galvos. Pleiskana* Usnalklna Telpgi 
turime veista dėl iduaiktulmo plauke, kad 
barzda nereiktu akust. arba moteris turi ant 
apgimitno Ilgus gyvaplaukiui, in*t esame 8PE- 
CJJAL1STAI8

J. M. B. Chem, Co. 
bzieesta. W. B'klyn-New York

AI VISIEM
SERGANTIEM

KOL NEBUS ISZ6YDYTI,
Garsus Elektros DIRŽAS

„GIANT”
ELEKTRA YRA GYVASTIS! V lenu vaistų neužtenka, 

nea organizme liga nusilpnina, ir vaistai negali sugrąžinti to* pajiego*. ku
rio* jis neteko per chroniška arb* sunki} lig}. Štai delko daugelis žmonių 
vartoja vmatusper ilgus metus be jokio* naudojo kiti išgydyti tik vaistais, 
kada jau tiki kad yra visiškai sveiki, urnai atkrinta į senajj ligą prie men
kiausios progos.

ELEKTRIŠKAI ■ VAI8TIŠKAS GYDYMAS (su elektra ir vaistais) yra 
vienatinis gvdvmss kursai išgvdobe abejone'* į galimai trumpiausią 
laiką VISAS UŽ8I8ENĖJUSIAS IR NAUJAI LIGAS. Parodymui, kad 
teip yra, mes VISIEMS sergantiems, kurie tik pas mus atsišaukia, siunčia
me DOVANAI, kol jie pasveiks, savo ganų elektrišką diržą GIRiNT.

Kosulys, silpnumas, reumatizmas, silpnumas vidurių, dusulys, ligo* pilvo, 
kepenų, plaučių, pūslė* ir širdies, nečyslumas kraujo, nerviško* ligos, ne
galėjimas, nevaisingumas, uždegimai, karštligė*, slinkimą* plauku, gono- 
rhea, skauduliai, sifilis, niežėjimas, nertgurliariško* mėnesinės, malans, ir 
V t. VIS TIEK KOKIA LIGA NEBEBŪTŲ, ateik ir tegul tave peržiūri 
mus specijaltetai, arba jei esi toli, parašyk gerai išaiškindama* savo ligą. 

Rašyk pas:

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

MES GVARANTUOJAME KAD IŠGYDYSIME.
PRIĖMIMO valantios kasdtefl nito 11 iki 1, Subatemis nu« 10 Iki 1.

D-ras A. F* Bauer
tunu* .arsaus prof. M. D. BAUER.

Balses mokslą 
Europoj ir Ameri
koj, gvdo visokis* 
liga* abieju lyčių 
su didele pasekme. 
Ofisas ir gyvenimas

Blua Island Ava. 
kampa* 12 vi.

Ruimai 8. 9 ir 10 
Powex House. 

Chicago. IU.

Valandos:
10 iki 11 ryto, 

* iki 4 po pietų. 
Ir 7 Iki 9 vakare.

Telefonas: Mouroe tj6&

F.PBradchulis
Attoruey and Connselor at Ui.

Chimber of Commerce Bldg. Room 709
8. E. Oorner LaSalle & Washington st* 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 3643.

Wienintelis lietuvrys advokatas, baigą* 
mokslą jurisprudencijoccsion Amerikoj 
Weda provra* kaip ciwiliszkas teip ir
kriminsliszk** vuisuoae suduos*.

Kės. 31112 8. Halsted arti 31 mos.
arti 31-mos ui. Tel. Yards 6046Naujos lietuviszkos po- 

pieros.
Su tautiszkai* spskaitymsis. kopertai

Dykai aukHiniN I^ikrodelfa!
---- —- Mes duodame šilta nau

jausios mados Amerikoniss-
į*rol rXrXetUiart^dy- »“ •P***“?«•«•' ^pertai
ksi tam. kurs parduos 24 ar- su lietuviszka grytele, tinkamos kožnam
tikulluku* musu bitute rite* 
po 19e košna. Luksstal Jo 
Isarodo kaip laikrodšio gva- 
rantuoto ant *5 metu. Ra- 
•ryk tuojau*, o "’<*• tuojaus 
prisiusime blšutertja ant 
pardavinėjimo. Kada iss- 
parduosi pristusk mumis 

|i sti laikrodėli su leneiugeiul
dykai. Crown Mupply Ffouara,

| Dep'h 83, 103 Rando!pb st, Chicagc. III-

lietuviui luiszkus rzszytl. 2 tuz. 30 o. 
Ant pažiūros prisiusiu puse tu*, už 10c. 
prisiusiu pinigai* Agentu reikalauju 
visur.

V. J. Petkou, 
.303 N. Main st., Brockton, Mass. 
f (7-8)

LietDviszkai-Ruska Aptieki.
S07 Hauover st. 837

Boston, Mass.
Turime pilnai sptiekortezku tavoru 

kaip krajevu teip ir užrubežiniu. Ap- 
tiekoje visados randasi daktaras, kurs 
duoda rodą visokiose ligose be jokio* 
mokesties.
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