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Politiszkos žinios.
Kare Maskolljos su Japo

nija.
Laukiamo nuo seniai di

delio mūšio, taigi susitikimo 
visų kariaujančių pusių ar
mijų visgi iki šiol nebuvo. 
Kuropatkin, matyt, moka 
nuo tokio mūšio išsisukti, o 
japoniški jenerolai neįsten
gia jį priversti muštiesi su 
visoms pajiegoms. Jis siun
čia prieš japoniečius nelabai 
dideles, po kelias dešimtis 
tūkstančių kareivių kariu- 
menes dalis, kokias paprastai 
japoniečiai sumuša ir masko
liams atsieina narsiai trauk
tieji atgal. Bet Kuropatkin 
su savo mušama kiekviename 
susitikime armija nesitrau
kia ant Mugdeno; matyt, jis 
laukia kokių svarbesnių mū
šių aplinkinėse Port Arthu- 
ro ir nori, jeigu bus galima, 
ateiti tai t virty nei į pagelbų. 
Žinoma, jeigu po Port Arthu- 
ru pasisektų japoniečius su
mušti, tųsyk ir kiti jų jene- 
nerolai turėtų trauktiesi at
gal, tųsyk Kuropatkin galė
tų žengti teiposgi pietų link.

Smarkiausias mušis perei
tu sanvaitę buvo, rodosi, ant 
upės Cbi, bet jame tik dalis 
kariumenių dalyvavo. Mu
šis traukėsi per trįs dienas; 
sykį maskoliai ėmė viršų, tai 
vėl japoniečiai. Maskolių, 
rodosi, buvo daugiau, jie tu
rėjo 32 kauuoles, japoniečiai 

bet maskoliai turė-- 
jo ant galo pasitraukti nuo 
jų užimtų kalvų. Japonie- 
čiams pateko 300 karabinų ir 
7 kanuoles. Nustūmęs ma
skolius nuo kalvų, jenerolas 
Kuroki nutraukė ant miesto 
Kiaotung. Japoniečiai nu
žudė tuose mūšiuose suvir- 
šum 500 kareivių užmuštų ir 
pašautų. Nuotrotos masko
lių, kaip sako, buvo didesnės.

Maskoliškas randas nepa
garsino nieko apie paskutinį 
mūšį, turbūt nenori prisipa
žinti, kad caro armija vėl ga
vo gerus smogius nuo japo- 
niečių. Tiek Peterburge pa
garsino, jog jenerolas Re- 
nemkampf yra pašautas, tai
gi matyt, kad ir jo kariume- 
nė dalyvavo mūšiuose.

Į Tientsin atėjo žinia, buk 
pereitos nedėlios dienų aplin
kinėse New Chwango traukė
si mušis, kurį miesto gyven
tojai nuo stogų galėjo matyt; 
23 gi dienų liepos buvo smar
kus mušis aplinkinėse Tachi- 
kiao. Abiejuose mūšiuose 
maskoliai likosi sumušti. Ma
skoliai iš New Chwango trau
kiasi, kadangi to miesto neį
stengia apginti, degina jie vi
sas randui prigulinčias trio- 
bas, sudegino geležinkelio 
stacijų, net ligonbutį, teipos
gi maisto krautuves.

Iš Japonijos siunčia ant 
kares lauko vis daugiau švie
žių kareivių sustiprinimui 
jau čia esančių.

Londono laikraščiai garsi
na, buk 23 d. liepos japoniš
ka laivyne bombordavo per 
trįs valandas Hwangchinų.

Kas dedasi Port Arthure ir 
jo aplinkinėse, nieko nežinia, 
naujų žinių nėra ir randai 
nieko negarsina. Turbut 
paskutiniuose laikuose čia 
nieko tokio neatsitiko, apie 
kų verta būt garsinti. Ka
dangi prie apgulimo ir verži
mo tos tvirtynės dar nevis
kas prirengta, kaip reikia, 
tai Japonija i aplinkines 
Port Arthuro neleidžia sveti
mų laikraščių koresponden
tų. Apstoti maskoliai nieko 
apie savo padėjimų pranešti 
negali, kadangi telegrafų vie
los likosi japoniečių nutrau
kytos.
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Į Londonu atėjo žinia, buk 
japoniečiai apvaldė svarbiau
sių Port Arthuro vakarinį 
fortų ir dabar yra jau vos 
viena mylia nuo vidurinės 
tvirtynės. Jeigu tai teisy
bė, tai reiktų neužilgio lauk
ti japoniečių šturmo ant Port 
Arthuro. Kaip Londono ir 
Paryžiaus laikraščiai garsina, 
aplink visų tų maskoliškų 
tvirtynę, kaip retežį, japonie- 
čiai parengė jau Čielų eilę tei
posgi tvirtynių, grabių ir ap
kasų vertimui miesto.

Maskoliška kariška laivynė 
vėl išplaukė iš Vladivostoko 
uosto ir atsirado prie Japoni
jos pakrančių. Paėmė vienų 
japonišką prekėjų garlaivį ir 
toliau tų laivų paskandino. 
Toks darbas maskoliškos lai- 
vynės viršininko yra priešin
gu terptautiškoms tiesoms, o 
jis priešais tas tiesas paskan
dino jau ir japoniškų laivų 
gabenantį kareivius, teipos
gi gabenantį pašautus ir ser
gančius, kurių ir karės laike 
negalima užkabinėti. Kad 
admirolas Skridlov moka iš-
trukti nuo dabojančios jį ja
poniškos laivynės ir sugrįžta 
laimingai atgal, tas rodo jo 
gana didelį gabumų, bet kad 
skandina jūrėse ir dagi su 
žmonėms ir ligoniais priešo 
laivus, tai tuom parodo, kad 
apie terptautiškas tiesas men
kų turi supratimų ir laužo tas 
tiesas prie kiekvienos progos, 
o jų išdirbimas žmonijai kaš
tavo nemažai kraujo ir pini
gų. Na, ir laužanti tiesas, 
nepažįstanti nė jokio žmoniš
kesnio pasielgimo budo karė
se maskoliški oficierai drysta 
apkaltinėti japoniečius, buk 
jie peržengia karės laiko tie
sas, bado gulinčius ant mūšio 
lauko pašautus maskoliškus 
kareivius. Kodėl tokius ja
poniečių pasielgimus mato 
vien neužsipelnanti ant užsi- 
tikėjimo, pats kalti būdami, 
maskoliški oficierai ir noroms 
nenoroms priversti slėpti 
peiktinus darbus maskoliškų 
kareivių maskoliški reporte
riai, o daugiau nieks. Juk 
teip maskolių, kaip ir japo
niečių pusėj, apart laikraščių 
reporterių, kartais mėgstan
čių pameluoti pritrukus ži
nių, yra ir kitų kraštų randų 
išsiųsti kariški delegatai. 
Kodėl tie nemato japoniečių 
žiaurumo, bet juoe išgiria už 
žmonišką pasielgimų su pa
šautais ir paimtais į nelaisvę 
priešais? Kodėl gi maskolių 
negiria nė svetimų laikraščių 
reporteriai, nė kariški dele
gatai? Matyt caro garbės 
apginėjai ant pagyrimo ueuž- 
sipelno.

Maskoliški laivai „Smo- 
lensk” ir „Peterburg”, per 
prigavystę išplaukę per Dar
danelius iš Juodųjų jūrių 
kaipo prekėjų laivai, o ant 
Raudonųjų jūrių persikeitę į 
kariškus, gaudo, kaip seno
vės plėšikai, laivus neutrališ
kų kraštų gabenančius pačtų 
ir tavorus.

Buvo užgimę dideli nesuti
kimai terp Anglijos ir Mas- 
kolijcs už tai, kad minėti ma
skoliški laivai paėmė vienų 
angliškų, gabenantį amunici
jų angliškai kariumenei į In- 
dijas, „Malakkų”. Jurinin
kai nuo laivo nuplėšė angliš
kų vėlavų, jų sudraskė ir iš- 
pliekė maskoliškų, angliškus 
jurininkus išsodino ant kran
to, o laivų apsodino masko- 
liškaiš. Prieš tokį maskolių 
pasielgimų Anglija pakėlė

dų pradėti karę su Maskolija, 
jeigu toje nesiliaus laužus! 
terptautiškų tiesų. Atsilie
pė į Maskolijų ir Prancūzija, 
pranešdama, jog pasielgimų 
maskoliškų laivų ant vRaudo- 
nujų jūrių laiko už provaka- 
vimų neutrališkų kraštų ir 
jeigu dėlto užgimtų karė, 
Prancūzija joje nepadės Ma
skoliai. Išgirdęs tų caras, 
nusigando, kadangi viens ne
įstengtų Angliju įveikti, jam 
reikėjo vien įtraukti į karę 
Prancuzijų; išgirdęs, kad už
gimusioj dėl provokavimo ka
rėj Prancūzija ne{>adės, nusi
lenkė prieš Angliju. Paira 
tas angliškas laivas, ant pri
sakymo caro, bus įleistas 
kokiam neutrališkam porte, 
kaip mena, Algiere, kadangi 
mat, ant protesto Anglijos, 
Turkija atsisakė jį perleisti 
per Dardanelius į Juodąsias 
jūres.

Ant Raudonųjų jūrių ma
skoliški laivai vėl paėmė vie
nų Hamburgo garlaivį, gabe
nantį amunicijų į vokiškas 
valdybas Chinuose. Tas bai-

rus vaisius: Vokietijos ran
das mat turėjo progų pažinti 
vertę caro tarnų ir ant toliau 
spaugai Jiems netikės, kadan
gi užeitikėjimas išduoda blo
gus vaisius, kompromituoja 
Vokietijos randų.

Karaliaučiaus sūdąs todėl 
kaltino maskoliško rando tp- 
skųstus socialistus tik už j<- 
slaptų susikalbėjimų, kas ir 
Vokietijoj uždrausta. Trįs 
apskųstus: Koegstų, Ehren- 
fortų ir Braunų su visu ištei
sino. Kitus gi šešis, taigi: 
Martiusų, Patzelį ir Kugelį 
nusprendė ant trijų mėnesių; 
Treptau, Novogrodzkį aut 2į 
mėnesio, o Kleinų ant 2 mė
nesių kalėjimo. Taigi ir nu- 
baustiejie likosi nubausti ne 
už tų, už kų juos kaltino caro 
agentai, bet tik už peržengi
mų Vokietijos tiesų.

Visi be skirtumo tarnau
janti Vokietijos randui laik
raščiai smarkiai užsipuola 
aut maskoliško rando agen
tų, kurie savo skundu pale 
mino netik Maskolijų. bet ir 
užsitikėjusį jiems Vokietijos

Bajoras Andruškevičia, ūžė- sti namines knygas, kuriose 
jęa pas Jurcevlčių ir pamatęs, j turi būt užrašyti visi, nors 
kų tas mergaitei j>adarė, da- ant trumpo laiko atistoję 
ve žinių jos motinai, kuri ra- namuose, lieteliuose ar meb- 
do savo dukterį be sanmonės. Ii uotuose kambariuose ir už- 
Laimėto niekšo, kad jis nei rnelduoti policijai ne vėliau 
Amerikoj gyvena: čia už to- (kaip į 12 valandų; į tokį jau 
kius darbus tuojaus patem-(laikų turi būt pranešta poli- 
P’a> cijai apie apleidimų gy-

Per sanvaitę, nuo 27 berže- venimų namuose. Apart to: 
lio iki 5 d. liepos, Vilniuje namų sargai, o kur tokių nė- 
apsirgo limpančioms ligoms ra,-pats namų savininkai, ar- 
žmonių: šlakuotoms šilti- ba jų prižiūrėtojai, turi pra- 
nėms 3, pilvinėms šiltinėms i nešti policijai apie visokius 
6, tymais 37, difteritu 7, į nepaprastus atsitikimus na- 

I kraujinėms 8. muose, ypač gi apie visokius
Pradžioj liepos mėnesio at susirinkimus. Už jieržengi- 

kako į Vilnių aanariai ichtio mų šito Jeneral-gubernato- 
logiškos (žuvininkystės) ex-į riaus padavadijimo paskirta 
pedicijos, išsiųstos iš Peter- (bausmė iki 500 rubl. arba a- 
burgo tirinėti žuvis Lietuvos!rešto iki 3 mėnesių.
vandenyse ir jos vandenis, i Nuo caro tarnų protingų

Vilniuje už pūdų rugių mo I |>adavadijiinų nieks nelaukė 
ka: už geriausius 97 kap., vi-1ir nelaukia; prie tokiųne- 
dutinius 95 kap., prastesnius ( protingų padavadijimų rei- 
94 kap. Už pūdų ruginių i kia priskaityti ir augščiau 
miltų 1 rubl. 40 kap., papra- paminėtų padavadijimų Vil
ktų maltų 1 rubl. 1 kap. Pa- niaus jeueral gubernatoriaus, 
gal miesto užtvirtintų taksų, j Meldavimai yra įvesti visur 
duona mieste kaštuoja: sva- vakarinėj Europoj, bet ten 
ras pi k levo tos 4 į kap., papra- ypatas apsistojusias namuo-

išgirdę apie spaudos 
kaip maži vaikai, šoko, verkė 
iŠ džiaugsmo, lakstė, sveikin
dami savo draugus, siuntinė
jo laiškus.... Dabar, gir
di, jau męs tikrai galėsime 
varyt savo darbų, galėsime 
atsistot apšviestųjų tautų ei
lėje, lengviau galėsime kovo
ti su tais bedieviais-socijaUs- 
tais ir visokiais nenuoramo
mis.... Jie tuoj užmiršo, 
keno geležiniai pančiai mums 
buvo ir dar tebėra uždėti ant 
rankų, iš keno malonės 
mums reikėjo per 40 metų to
kių sunkių naštų vilkti, už
miršo, kiek aukų reikėjo tos 
spaudos leidimui iškovoti, 
kiek kruvinų ašarų dėl to ta
po praljeta.... Štai kai-ku
rie Vilniaus „patri jotai”, o 
Jų pryšakyje inžinierius-fa- 
brikantas Petras Vileišis, bu- 
vęsis kankinys Lansbergas, 
girininkas Matulionis, kuni
gas Ambražiejus, lietuvių 
bažnyčios kunigas Kukta ir 
sodininkas Urboną, surinko 
terp žmonių netoli pusantro 
šimto parašų ir, išviso 152

leidimų, busiu leista pora laikraščių ir 
tiek. Veikiausiai teip ir bus 
padaryta: taps leista koki 
du, trįs bjauriausi laikraš
čiai, kurie nuodįs ištroškusių 
skaityti žmonių širdis ir pro
tų.

Kokia bus iš tokios spau
dos leidimo nauda, jau ir iš 
to, kas augščiau buvo saky
ta, galima truputį' spręsti. 
Be abejonės, tai vis-tik yra 
žingsnis tolyn: bent galima 
bus dabar laisvai platinti e- 
lementoriai, visokios pasakai
tės, vaizdeliai, geografijos, 
prigimties mokslų knygelės 
ir daugelis kitų ..nekaltų” 
raštų; nereikės bent toki ra
štai su neišpasakytu sunku
mu gabenti per sienų, nerei
kės Jų slėpti, sėdėti už juos 
kalėjimuose, keliauti į Ma
nko! i jos tyrus; bent tokiai 
spaudai iškovojus, persikeis 
kiek tautos gyvenimas, grei
tesniais žingsniais jis eis to
lyn. Bet labai męs apsirik
tume, jei manytume, kad ’ 
spaudos iškovojimu, jau pasi
baigė musų kova, jau nebe-

giai suerzino vokiečius. Vi
si laikraščiai rugoja ant ran
do už jo prilankumų Maskoli- 
jai. kuri už gerų piktu užmo
ka Vokietijai. Caras susi
prato ir liepė paimtų vokiškų 
laivų paleisti, bet tuom jau 
nenuramino suerzintų vokie 
Čių. Laikraščiai dabar talpi
na vis neprilankeenius Ma> 
skolijai straipsnius. Masko
liuos randas nusigauda ir už
tikrino Vokietijos randų, kad 
maskoliški laivai daugiau ne
užkabinės laivų neutrališkų 
kraštų. Tų vienog Maskoli
ja padarė per vėlai: suerzini
mas vokiečių negreitai iš
dils, o randas negali eiti 
priešais žmonių norus. Ma- 
skolijai atseis rinkti vaisius 
laužymo terptautiškų tiesų.

Vladivostoko maskoliška 
laivynė paskandino ir vienų 
amerikoniškų garlaivį.

Kaip paduoda paskutiniai 
telegramai, pradžioj šios san- 
vaitės ant visos linijos buvo 
smarkus mūšiai terp japonie
čių ir maskolių ir visuose ma
skoliai likosi sumušti. Japo
niečiai žengia palengva šiau
rių link. Kuropatkin su sa
vo armija traukiasi ant Liao- 
jong, kur reikia laukti vėl 
svarbesnių mūšių.

Vokietija.
Suerzinimas vokiečių dėl 

konfiskavimo vokiškų laivų 
ant Raudonųjų jūrių jau 
pradeda išduoti vaisius ir tai 
nemalonius maskoliškam ran
dui. Pirmiausiai tas pasiro
dė ant reikalavimo maskoliš
ko rando pradėtoj provoj 
prieš vokiškus socialistus, 
apskųstus už siuntinėjimų į 
Maskolijų neva anarchistiš- 
kų raštų ir už įžeidimų ma
skoliško caro. Nežiūrint 
ant visų stengi muši Masko- 
lijoe agentų, pristačiusių Ka
raliaučiaus sudui neteisingus 
vertimus išsiųstų į Maskolijų 
raštų, prokuroras atsisakė 
apkaltinti apskųstus už anar
chizmų ir įžeidimų caro. Ma
skoliški agentai tikėjo, kad 
sūdąs, neturėdamas maskoliš
kos kalbos vertėjų, turės rem- 
tiesi ant jų suklastuotų ver
timų; tuom tarpu vokiškas 
sūdąs, ant reikalavimo advo
katų, pasirūpino teisinge
snius vertėjus, kurie visai ne
rado išsiųstuose į Maskolijų 
raštuose to, kas buvo masko
liško rando vertimuose. Pa- 

neteisingų
liudijimų baudžia, Šitame vie
nog atsitikime snklastavusių 
raštus caro tarnų bausti ne
galėjo. Tas vienog ant to
liau, be abejonės, išduos ge-

protestų. Gyventojai reika-[prastai sūdai už
lavo, kad Anglija išsiųstų ka
riškus laivus paskandytl ma
skoliškuosius, kaipo plėšikų 
laivus. Matyt, kad gyvento
jai ištikro butų privertę ran

randų.

Vidurinė Azija
Tibeto valdono pasiunti 

niai atėjo į angliškos exp>edi- 
cijo stovyklas ir apreiškė, 
jog jie atsiųsti užmegati su 
anglijonais tarybas ant galu
tino susitaikymo, bet jiems 
prisakyta pradėti tarybas tik 
tųsyk, jeigu anglijonai sugrįž 
atgal. Ant to reikalavimo 
angliškos eiĮiedicijos virši
ninkas atsakė, kad jis sutartį 
padarys tik Tibeto sostapllėj 
Lhasoj, sutiko vienog išklau
syti pasiuntinių susitaikymo 
išlygų. Ant to vienog Tibe
to pasiuntiniai nesutiko.

Dabar anglijonai traukia 
su visoms pajiegoms ant Ti
beto sostapilės. ' Tibetonai 
priešinasi rods anglijonų 
traukimui, bet jau neteip 
smarkiai kaip iš pradžių. 
Matyt ikišioliški nepasiseki
mai atėmė jiems drųsų ir su 
savo netikusiais ginklais jie 
neturi jau vilties sulaikyti 
žengiančių ant Lhasos angli
jonų. Dabar anglijonai yra 
jau vos 30 mylių nuo Lhasos, 
o iki pabaigai šio mėnesio ti
kisi užimti jų, jeigu ne
patiks netikėtų stabdymų.

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

27 berželio atvyko į Vilnių 
naujasis Vilniaus vyskupy
stės vyskupas, baronas Roop, 
žinomų Kauno gubernijos 
dvarponių Roopų giminaitis. 
Prieš įšventįsiant į vysku
pus, jis buvo Liepojaus pa
rapijos klebonu ir ten jau 
pagarsėjo, kaipo didelis sta
čiokas — teip ir reikia baro
nui, —ir lietuvių priešinin
kas; apie tai nevienų kartų 
buvo rašyta ne tik „Varpe” 
ir .,Ūkininke”, bet ir kuni
gų laikraštyje ,,Tėvynės Sar
ge”. Nežiūrint į tai, pagar
sėjęs lietuvis-patrijotas, Pe
tras Vileišis, atėjo jo pasitik
ti, nešdamas duonų ir dru
skų.......... Kas per vienas ši
tas vyskupas, ir iš to galima 
šiek-tiek spręsti, kad, vos tik 
pasibaigus Vilniaus katedroj 
dievmaldystei, Jis tuoj nubė
go pasirodyti general-gu
bernatoriui Sviatopolk-Mir- 
skiui ir gubernatoriui Pahle- 
nui.........

Pilkis.
Savininkas kromoantSnie 

ginės gatvės Jurcevičia, prisi
viliojęs į kromų grįžtančių iš 
mokyklos 11 metų mergaitę, 
dukterį ūkininkės Jurigie- 
nės, ten jų nugirdė ir sužagė

stos 3į kap., juodos 3|.

Iš VIlnlauN gubernijos.
Netoli Vilniaus, kaime Ce- 

gelnia, Janiškių valsčiuje, 
trįs plėšikai naktyj prr pa
matus įsikasė į namus Luto- 
vičo, kuris ramiai miegojo. 
Prikėlė jį iš lovos ir pareika
lavo pinigų. Kadangi L ge
ru atiduoti nenorėjo, tai plė
šikai tol jį mušė kol neparo
dė, kur buvo pakarota 30 rb. 
Išeidami su pinigais, dar plė
šikai viens po kitam užpuolė 
ant Lutovičo pačios ir da si lei
do biauraus darbo. Atlikę 
tų, visus suraišiojo ir išsineš
dino, . Plėšikai turėjo užriš
tus veidus, kad jų užpultie- 
Jie nepažintų; matyt Jie yra 
iš aplinkinių.

Vilniaus katalikiška vy- 
NkupyMtė.

Prie Vilniaus vyskupystės 
priguli ' Vilniaus ir Garteno 
gub. Vilniaus gubernijoj, 
ant 1706357 joa gy ventojų, 
pradžioj šių metų buvo 1005- 
280 katalikų; bažnyčių yra 
286 (tame viena katedratiš- 
ka ir 45 filiališkos), koplyčių 
226; katalikiškų kunigų 234. 
Garteno gub. gyventojų bu
vo 1612088, o tame skaitliu- 
je 422143 katalikai; katali
kiškų bažnyčių yra: parapii- 
jinių 83, neparapijinių 10, 
koplyčių 45; kunigų yra 107. 
Vilniaus seminarijoj yra 98 
klierikai.

Nuo 1897-1902 m. likosi 
perdirbtos senos, arba pasta
tytos naujos bažnyčios sekan
čiose vietose: Gervatuose, 
Turgeliuose. Lavariškiuose 
Janiškiuose. Senuose Trakuo
se, Zizmariuose, Nemunai
čiuose, Valkėnikuose, Ašmė- 
nuošė, Višneve, Lipniškiuo- 
se, Subatnikuose, Litupiuose, 
Tvereče, Zazejeve, Parafiano- 
ve, Glubokoje, Zadorze, Luž- 
kuose, Birštonuoae, S virė, 
Kukolnikuose, Liacke, Bialo- 
grode, . Vasiliškiuose, Nače. 
Biniakoninose,Osove,Galkovi- 
cuose, Kalesnikuose, Indu- 
ruose, Kamionkoj, Lunoj, 
Mstivoje, Šidlavėlėj, Pieskoj, 
Dworzece, Baltstogėj, Kniši- 
ne, Dobrineve, Vižkuose, 
Dollukove, Janove, Dombro- 
ve, Korišine.

Iš Baltstogės, Garteno g.
Vilniaus jeneral-guberna-. 

torius, po paskutiniam ban
dymui išgriauti triumfališ- 
kus vartus ant garbės caro 
parengtus, išdavė prisakymų 
visiems namų, hotelių savi
ninkams, teiposgi mebliuotų 
kambarių užlaikytajame ve-

|se, turi daboti ne namų sa
vininkai, bet policija. Už 

i kų gi tauta ant užlaikymo po- 
! licijoe deda didelius pinigus, 
i Jeigu Ji savo pareigas sten
giasi sukrauti aut sprando 
privatiškų žmonių? Argi 
valdžia tik ant ta yra, kad 
Jos tarnai vogtų ant viešų 
reikalų sudėtus pinigus?

Iš Bobrųjsko, Minsko gb-
1 d. liepos, šitose aplifiki- 

nėae siautė baisi perkūnija. 
Ant maskolių sentikių kapi
nių, laidojant numirėlį, per
kūnas užmušė du lydėtoju, o 
I>enkiaa ypatas sunkiai sužei
dė. lėlike tos audros važiuo
jant tvirtynės komendanto 
karietoj dviem ofirieram ir 
tarnui, nuo perkūno trenk
smo {pasibaidė arkliai ir nu
pleškėjo tiesiog į upę Berezi- 
na. Oficierai pirma spėjo iš 
karietos iššokti, vežėjas gi su 
karieta įpuolė į upę, bet Jį 
pasisekė dar pusgyvį išgrieb
ti. Arkliai prigėrė.

Iš Lachavlčlų. Slucko pa
vieto. Minsko gub.

Neseniai prapuolė vyriau
sias kasierius dvarų grafo Po- 
tockio iš Krivošino, Žaruk. 
Prapuolėlis tarnavo pas Po- 
tockį nuo mažens ir turėjo 
didelį pono užeitikėjimų. 
Kada prapuolė kasierius. ka
soj turėjo būt 65000 rublių. 
Todėl davė tuojaus per tele
grafų žinių Potockiui, kuris 
tųsyk užrubežiuose mėtė Lie
tuvoj išsiurbtus pinigus. Ati
darius kasų, vietoj pinigų, 
rado kasieriaus paliktų rašte
lį, kuriame Jis žada pinigus 
sugrųžinti, Jeigu kada juos 
uždirbs.

IšGrodno (Garteno).
12 d. berželio Gartene atsi

buvo paroda ūkininkų darbo 
arklių. Ant dovanų buvo 
paskirta 400 rublių pinigais 
ir medaliai: 3 sidabriniai, du 
bronziniai ir šeši pagyrimo 
laiškai. Arklių ant parodos 
atvedė 71, dovanas gavo 38.

Laiškas iš Lietuvos.
Jau visų Lietuvų aplėkė 

žinia apie spaudos leidimų. 
Beveik visur ta žinia sukėlė 
didelį džiaugsmų, vienam, ki
tam, dargi išspaudė džiaug
smo ašaras. Ypatingai džiau
gėsi ir tebesidžiaugia tie ,,in
teligentai”, kurių troškimai 
pasibaigia cenzūruotosios 
spaudos įgijimu, o nelaimė, 
tokių „inteligentų” yra pas 
mus daug ne tik terp kuni
gų, bet ir terp šiaip žmonių. 
Šitie „Lietuvos mylėtojai”,

žmogų, nusiuntė „augščiau- 
siamjam” padėkavojimų už 
suteiktų ’,,mylistų.” <Kaune 
b u vęsis kankinys daktaras 
Rokas Šliupas keturių Kauno 
lietuvių vardu dėkavojo gu
bernatoriui už tų ,, m y lietų”; 
labai galimas daigtaa, kad ir 
kitų vietų lietuviai nuėjo ši
tų pataikūnų-,,politikų” pė
domis, bet tuo tarpu man 
trūksta apie tai žinių. Kad 
žmonės, prikalbėti „inteli
gentų,” prisidėjo prie tokių 
padėkavonių. tai da galima 
išteisinti, nes jie nežinojo, 
kų doro, bet kad „inteligen
tai” tai darė, tiesiog jiems už 
tai gėda ir paniekinimas!

Bet ir žmonės ne teip jau 
garbina carų už spaudos lei
dimų. Girdi, kaip pradėjo 
japonai gerai kailį perti, tai 
ir spaudų leido. Savo keliu 
žmonės labai laukia pasiro
dant naujų laikraščių: Suval
kų pusėj kunigai jau kelis 
šimtus skaitytojų (prenume
ratorių) surinko, Kauno pu 
sėj žmonės ir labai trokšta 
pamatyti tas lietuviškas ,,ga- 
zietas”, tik vis da nesulaukia 
jų pasirodant; ir patįs netur
tėliai ir tie daugelije vietų 
svajoja parsikviesti sau lie
tuviškų „gazietų”, tik kasžin 
ar jie ištesės, nes caro valdžia 
veikiausia neleis leisti žmo
nėms pigaus, jiems supranta
mo laikraščio.

Tuo tarpu man yra žinomi 
8 prašymai dėl lietuviškų 
laikraščių leidimo: 4 iš Vil
niaus: du — minėtojo kuni
go Ambraziejaus, — jis nori 
išleidinėti vienų laikraštį, be
ne kasdieninį, ir antrų — 
„Bitininkų”; vienas prašy
mas minėtojo Petro Vileišio,
— jis nori išleidinėti didelį 
kasdieninį laikraštį; prekė 
per metus — 12 rublių; ke
tvirtasis prašymas Jokstirio,
— jis nori išleidinėti sųvaiti- 
nį laikraštį; atsakomasis re
daktorius — Baronas; 2 pra
šymu paduota iš Petrapilio: 
vienas — Dubinsko (kunigų 
laikraštis), antras — Baltro- 
maičio; vienas prašymas pa
duotas iš Rygos advokato 
Visbaro, — jis nori išleidinė
ti, bene sųvaitinį, illiustruotų 
laikraštį; pagaliaus, aštuntų 
prašymų padavė koks masko
lius iš Kauno gubernijos. 
Neužilgio rengiasi paduot 
prašymų, o gal jau ir pada
vė, vienas vokietis iš Pa kur
šės ir iš Šiaulių Janavičius. 
Kad toli ne visiems bus leista 
leisti lietuviški laikraščiai, 
beveik negalima abejoti; 
spaudos vyriausybė stačiai 
prasitarusi - Petrapilyj, kad

bus pas mus kratų, nebebus 
kankinių, — iki to, da toli 
gražu. Aiškiausiai tai pasa
ko Lietuvių Socijaldemokra- 
tų Partijos išleistas atsišau
kimas „Spauda leista!” Ne
turiu aš jo tuo tarpu savo 
rankose, už tai negaliu ištiso 
paduoti „Lietuvos” skaityto
jams. Maž-daug teip skam
ba to atsišaukimo pabaiga: 

perknšĮamoj_pgi£
ros sietų, spaudoj męs anaip
tol negalėsime parodyti tik
ros musų vargų ir prispaudi
mo priežasties, negalėsime 
stačiai kovoti su didžiausiais 
savo priešininkais — caro 
valdžia ir ponais-piniguočiais, 
negalėsime skelbti terp žmo
nių tikros laisvės, lygybės ir 
brolystės, už tai męs po se
novės turėsime išleidinėti 
daugelį savo raštų už Didžio
sios Lietuvos sienų arba slap- * 
ta, be caro valdžios cenzūros 
.... Spaudos r iškovojimas 
tesuteikia mums daugiau spė
kų ik> galo išturėti! Ir dėl 
spaudos kovojant, daugelis 
sakė, kad prieš vėjų ne papu
sime, o vis-tik paputėme, — 
teip ir toliau pūsime prieš tų 
vėjų ir galų-gale, tvirtai tiki
me, papusime!”

V. Kapsukas.

Iš Kauno.
Ant karės lauko į Azijų iš 

Kauno išsiuntė keturias arti
lerijos baterijas. Terp išsių
stų iš Kauno į karę kareivių 
lietuvių yra labai mažai, ka
dangi mat maskoliškas ran
das lietuvius kareivius sten
giasi išsiųsti kuo toliausiai 
nuo jų tėvynės, į Lietuvų 
siunčia vien maskolius iš vi
sokių Maskolijos kraštų.

Kauno vyskupas Paliulio- 
nis nuo popiežiaus apturėjo 
titulų asistento popiežiaus so
sto. Be abejonės jis gaus to
kių dovanų, gal medalį, ir 
nuo caro už jo nuo žmonių 
išluptas aukas ant karės rei
kalų. Užtai nuo Lietuvos 
žmonių, nuo kurių duonos 
tunka, Kauno vyskupas ant 
dovanos niekuom neužsipel
nė.

Naujas miestas.
Ant prašymo savininkės 

dvaro Verkų, netoli Vilniaus, 
moteries Vitebsko guberna
toriaus, lenkiško išgamos Če- 
pelevekio, caras daleido plotų 
782 desiatinų žemės to dvaro 
perkeisti į miestų. Kol nesu- 
sitvers miesto valdžios, užlai
kyti policijų apsiima Čepelev- 
skienė; ji duoda žemę paren
gimui ulyčių, užlaikys žibu
rius ir ulyčias.
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Inšventinti nauji kunigai.
1 d. liepos, bažnyčioj Šv. 

Jurgio, Vilniuje, naujas vy
skupas Roop įšventino į ku
nigus penkis ' klierikus Vil
niaus seminarijos, baigusius 
joje šįmet mokslą. Tie nau
ji kunigai yra:. Stanislovas 
Ganievič, Nikodemas A boro- 
viČ, SteponasZapasnik, Ale
ksandras Sarosiek, ir Boleslo-

1 vas Težik.

Iš Senapilės, Suvalkų gub.
8 d. liepos čia likosi su

tvertas kariškas sūdąs per- 
kratinėjimui provos dragūnų 
kareivių: Maliarovo ir Ria- 
bovo, kurie iš kareiviškos ka
sos regimento pašlavė 134000 
rubl.; ūkininkų Kvietiškių 
valsčiaus Savickio ir Augu- 
stinavičiaus, kurie, nors ži
nojo, ką minėti kareiviai pa
darė, juos paslėpė ir norėjo 
pervesti per rubežjų į Prusus; 
ūkininko to paties valsčiaus 
ŠmaruČio, kuris, patikęs bė
gančius su pavogtais pinigais, 
apie tai nepranešė valdžioms. 
Kaip sūdąs apskųstus n n bau- 
d3, apie tai dar žinių neturi
me.

Iš Prūsų Lietuvos.
Kaip paduoda ,, Tilžėn 

Nauja Lietuvi&ka Ceituuga.” 
Prosų Lietuvoj rengiasi įtai
syti žmonių ir tavorų važioji- 
mui bevčžinį elektrišku trūkį 
terp Tilžės ir Beudiklaukio, 
o nuo čia iki Baumgartų. Į- 
taisymas tokio trūkio kaštuo
tų 34000 Markių, o užlaiky
mas 9000 Markių. Kelionė 
nuo Tilžės iki Bendiklaukių 
kaštuotų nuo ypatos 10 pfe- 
nigių, o iki Baumgartų 20 
pt.

Kariškos valdžios pakvietė 
aplinkinius arklių auginto
jus atgabenti tinkančius ka- 
riumenei arklius į Tilžę. Su
vedė čia žmonės apie 1000 ar
klių, bet iš tų valdžia pirko 
tik 53 ir mokėjo po 400—650 
Mrk. Matyt žmonelės nege- 
riavsius arklius atvedė. Ant

gerus arkjius Tilžėj mokėjo 
po 400-500 Mrk.; už darbo 
gi arklius mokėjo tik po 50- 
150 Mrk., taigi nebrangiau 
negu jie Maskolijoj kaštuo
ja.

Švento Jono naktyj, kaime 
Stanaičiuose, Klaipėdos pav., 
sudegė kluonai, tvartai ir pa
šiūrė ūkininko Audulaičio. 
Apart triobų, sudegė tūli pa 
darai, teiposgi dvi karvi, te
lyčia, 21 avis ir 2 kiauli.

Sodų vaisiai Prūsų Lietu
voj užderėjo šįmet vidutiniš
kai. Geriausiai užderėjo vy
šnios ir kriaušės, o prasčiau
siai slyvos.

Gastų pav., terp kiaulių 
ūkininko Gruberto, kaime 
Pamlėtuose, apsireiškė ma
ras, kuris, kaip mena, likosi į 
Prūsų Lietuvę atvilktas iš 
Maskolijos.

Ant pakvietimo kareiviškų 
valdžių, iš viso Pilkalnės pa- 
viečio žemės savininkai ant 
paskirto laiko į Pilkalnį at
vedė apie 2000 arklių, bet iš 
to didelio skaitliaus valdžios 
pirko tik 15 arklių.

25 d. berželio už javus mo* 
mokėjo Tilžėj: už 100 kyliogr, 
kviečių 14.75—16.60 Mk., 
rugių 12.90—14.50Mk., mie
žių 12.75—13.55 Mk., avižų 
10.90—12.35 Mk., baltųjų 
žirnių iki 21 Mk., bulvių 
4.00 Mk., šieno 4.00 Mk., 
šiaudų 3.60 Mk.
. Klaipėdoj mokėjo:užšėpelį 
kviečių 6.75—7.00 - Mk.. 
rugių 5.75—5.80 Mk., miežių 
5.25—5.50 Mk., avižų 3.05— 
3.30 Mk., žirnių 8.00 
—8.50 Mk., bulvių 1.80— 
2.00 Mk. Už centnerį (100 
svarų) šiaudų 1.60—1.80 
Mk., šieno 2.50—2.70 Mk. 
Už svarą sviesto 1.00—1.10 
Mk. Už kapą kiaušinių 3.00 
Mk.

Ant paskutinio kiaulių tur
gaus Tilžėj už kiaules mokė
jo po 35-37 Mrk. už kiekvie
ną 100 svarų gyvo gyvulio 
svarumo.

3 d. liepos, Klaipėdoj atsi
buvo trečiasis Prūsų Lietuvių 

■ Susivienyjimo seimas. Ar 
ant seimo padaryti svarbesni, 
negu ant seimo Susivienyji- 

mo Lietuvių Amerikoj nuta
rimai, apie tai žinių neturi
me. Kaip Amerikoj, telp ir 
Prusnose daugelis ant seimo 
pribūva, kad turėtų progą 
jiasirodyti, laikyti kalbą, ne
gu ką svarbesnio ant tautos 
labo nuveikti. Mat tą taųt 
tos labą kiekvienas kitaip su-( 
pranta ir per tai sunku ką 
svarbesnio nuveikti.

Tilžėj policija atėmė atė
jusiam į Prusus iš Maskoliš
kosios Lietuvos darbininkui 
net už 3000 Markių visokių 
auksinių daigtų, kaip antai: 
rankryšių, špilkų, žiedų ir t. 
t. Mena, kad tie daigtai y- 
ra kur nors pavogti.

Ant paskutinio galvijų 
turgaus Tilžėj mokėjo: už 
riebius jaučius po 360-400 į 
Mrk.; už vidutines melžia
mas karves po 200-240 Mrk.

Netoli Klaipėdos, marėse 
prigėrė bagermeisteris Fir- 
nan ir jurininkas Siedler. 
Ant rytojaus rado aut van
dens plaukinėjančię apvirtu
sią ji) valtį.

Isz Amerikos.
Perkūno užinuszti.

Pagal surinktas žemdirbystės 
departamento žinias, ant viso plo
to Suvienytų Valstijų kas metą 
perkūnas užmuša vidutiniškai po 
713 žmonių, tame 291 užmuša lau
ke, 158 namuose, 57 po medžiais. 
973 per metus užgauna perkūnas 
ne mirtinai. Daugiausiai perkū
no užmuštų būva štetuose prie 
Atlantiko, toliau eina Ohio ir Ten- 
nessee.

Neleidžia žmonių ant paczto.
Ziegler, III. Garsus milijo

nierius, rodosi žydas, - Juo
zas Leiter, aptvėrė jam prigulinčią 
žemų ir per ją neleidžia žmonių į 
toliau stovinčią pačto staciją. Ir 
valdžios nežino ką su milijonierių 
daryti. Gal atseis, dėl milijonie
riaus užsimanymoA pačtą kitur 
perkelti?

Vėtra.
Augusta, Ga. Šitose aplinki

nėse siautė baisi vėtra, kuri labai 
daug blėdies pridirbo. Vėtra du- 
pfarstsrS Cėnfrat olGeor^-g  ̂
ležinkelio stacijos, prie ko daug 
darbininkų likosi sužeistų. Vėtra 
sugriovė dvi negrų bažnyči; yra 
užmuštos ir kelios ypatos.

Ezpllozljoa.
Houston, Tex. Ant šėmų po 

bėgančiu karo, nežinia kas, padėjo 
dinamitą, kurio expliozijos pen
kios kuru važiuojančios ypatos li
kosi sunkiai sužeistos. Paskui ra
do du dinamito patronu padė
tu kitur, bet jie ne explioda- 
vo. Kas tuos ne gražius šposus 
daro, tikrai nežinia.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Stanwood,Iowa. Netoli nuo čia, 

ant Northwestern geležinkelio, su
simušė du trukiai. Prie to du ge
ležinkelio tarnai likosi užmušti, o 
penkios ypatos sunkiai sužeistos.

Oleon, N. Y. Netoli Stippen 
susimušė du geležinkelio trukiai. 
Prie to abudu trukių vedėjai likosi 
užmušti.

Frankkin, Va. Netoli nuo čia 
iššoko iš rėlių Southern geležin
kelio trūkis ir iš dalies susidaužė. 
Prie to 3 geležinkelio tarnai liko
si užmušti.

- J
North Vernon, Ind. Prie čia- 

nykščios geležinkelio stacijos susi
mušė du trukiai. Prie to viena 
ypata likosi ant vietos užmušta, o 
penkios sunkiai sužeistos.

Gaisrai.
Rhineland, Wis. Siautė čia 

didelis gaisras, kuris išnaikino apie 
30 namų, kelias medžių krautuves 
ir lentų piovinyčią. Blėdį gaisro 
padarytą skaito ant 200000 dol.

Cleveland, Oh. Sudegė čia 
įtaisos Forest City Bedstead Co. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
150000 dol.

Isz darbo lauko.
Nuo didžiojo štraiko.

Štraikai galvijų piovinyčiose, 
prigulinčiose prie mėsinio trusto, 
buvo pasibaigę, abidvi pusės suti
ko nesutikimus už algas atiduoti 
ant išrišimo santaikos sūdo; piovi- 
nyčių savininkai pažadėjo štraika- 
vusius darbininkus priimti atgal 
prie darbo. Sutikimas vienog ne 
ilgai viešpatavo: kaip tik darbinin
kai atėjo į darbą, pasirodė, kad 
trusto ponai ne nori išpildyti pir
ma dtjoto pažadėjimo. Mat laike 
Štraiko į piovinyčias iš visokių 
kraštų sugabeno daugybę seabsų. 
Juos prašalinti nuo vietų pioviny- 
čių savininkai atsisakė ir per tai 
daugeliui štraikavusių darbininkų 
ne buvo vietos. Kas gi liko ki
tiems? Ar ne paisyti ant neteku

aukaujant kelis centus ant tautiš
kų reikalų? Kita aukautojų dalis 
aukavo kelis centus todėl, kad kas 
prie šukavimo kalbino, todėl žmo
gus, nenorėdamas atsisakyti, metė 
kelis centus. Terp aukavusių, tur
būt, bus gana dąug tokių, kurie 
aukavo ant pasigarsinitno.ant reik- 
liamos.

Europos lietuvių pagarsintų 
laikraščiuose aukų ar tai ant musų 
kankintinių, arba ant moksląeivių, 
teisybė, matyt mažai, bet tas pa
eina nuo to, kad ten uždrausta 
agitacija ir ant galo europiečiams 
ne teip eina apie rekliamą. Kas 
gi nežino, kiek Lietuvos žmonės, 
net tarnaitės sudeda išvažiuojant 
iš namų kiekvienam klierikui; 
siunčia giminės, draugai ir pažį
stami ir ištremtiems, tik tų aukų 
aukautojai niekur negarsina. Jie 
aukauja, kadangi tą laiko už savo 
pareigą, o ne ant pasigarsinimo, 
pasirekliamavimo; Amerikoj dau
gelis aukauja vien ant pasireklia
mavimo, ant pasigyrimo, o vienog 
Čia agitacijos nieks ne stabdo.

Sudėjus viską į krūvą, ant galo 
pasirodytų, kad mes labai puika- 
votis neturime kuom, nes nepra- 
lenkėm tėvynės lietuvių ir di- 
džiuotiesi neturime kuom. Mes 
kalbame, giriamės labiau, negu 
dirbame, per tai ir vaisiai musų 
darbo ne labai dideli. Tautos 
ateities vienog ne galima remti ant 
rekliamos, ant pasigyrimo, tuom 
mes lietuvystės ne pakelsime. Žo
džiais savo tautos neišganysime, 
kadangi ant to reikia darbo, o ne 
žodžių ir besigyrimų. Darbo gi, 
ypač supratimo pareigų terp mus 
yra mažiau, negu turėtų būti. Pil
dyti savo pareigas tai privalumas 
kiekvieno žmogaus, už tai giniesi 
pačiam nėra ką; už pildymą parei
gu žmogus ant garbės dar neužsi
pelno.

Turime mes Amerikoj daug teip 
vadinamų tautiškų draugysčių, bet 
kur tautiški darbai tų draugysčių? 
Argi jos pasiganėdina tautišku var
du ir jau nieko daugiau nuo jų rei
kalauti negalima? Nuo tautiškų 
draugysčių tauta turi tiesą laukti 
ir tautiškų darbų. Kol su tokiais 
darbais tos draugystės ne pasiro
do, jos tautiškos tik iš vardo.

▲r XIX Sun. Liet Amsei- 
in m n atliko savo užduoti?

„Lietuva," No. 28, užtėmija, 
jog atsibuvę svarbiausių trijų or- 
ganifacijų seimai beje: Katalikiš
kojo. ir Tautiškojo bei Lietuvių 
Laisvamanių susi vieny jituų, nieko 
Tvarbestno nepaminėjo, nė irottrt 
ant naudos tautos ir visuomenes. 
Ypatingai nebuvo pakeltas ir ap
svarstytas klausymas reikalingu
mo lietuviškų mokyklų ir Šelpimo 
einančių į augštesnius mokslus 
lietuvių. Kad „Lietuva" padarė 
teisingą patemijimą, niekas negali 
užginčyti. Teisingi nurodymai 
klaidų priverčia mus mislyti, svar
styti, ir jieškoti priežasčių, kurios 
trukdo musų gerų darbų įvykdini- 
mą. Atlikti bent kokius gerus 
darbus reikia turėti gerus norus. 
Tas priguli nuo rimtų, svarstančių 
reikalą su sveiku išlavintu protu 
organizacijos pasiuntinių. Ar to
kių pasiuntinių minėtoms organi
zacijoms trūksta, tai parodo jų nu
veikti darbai. Bandyti įkalbinėti 
reikalingumą lietuviams mokslo 
kunigams, Sus. Rym. Kat. vado
vams, darbas ištikro butų berg- 
džias. Nors patįs kunigai vertę 
mokslo mato ir supranta, bet savo 
avelėms protauti ir mokintiesi už
gina: kunigai turi savotiškus mie
tini ir vienatiniai ant jų atsiekimo 
veikia. Auklėjimas paklusnių ave
lių, dauginimas šalininkų, ištikimų 
tarnų, tai S. R. K. vadovų svar
biausia užduotis.

Gal kas pasakys, jog ant S. R. 
K. seimo suvažiuoja ir svietiški 
žmonės, kurie teipgi turi tiesą 
svarstyti tautos reikalus. Tas yra 
tiesa. Bet ką gali manyti ir kal
bėti apie mokslą šiądieninės kuni
gų gaspadinės ir. tamsios žmone
lės, kurios pribuvę ant seimo, sių
stos neva kaipo perstatytojos vi
suomenės reikalų, stovi tarsi nuta
šyti stabai, ir laukia vien progos, 
kada galės pabučiuoti kunigui su
terštą rankovę? Žmogus, kuris 
negali atskirti baltą nuo juodo, 
negali teipgi atskirti šviesą nuo 
tamsos; negalima nuo tokio nė rei
kalauti, kad jas suprastų vertę 
mosto ir ant jo platinimo darbuo
tųsi. Taigi ir organizacija, kurios 
slapti mieriai yra nešti naudą pa- 
vienioms ypatoms, niekados negal 
atgabenti naudos viešiems tautos 
reikalams. Apie Sus. Liet. LaisV. 
galima pasakyti trumpai. Prie 
šios organizacijos priguli vyrai 
maž daug protaujanti, kaip sako
ma, apsitrynę, matę ir šalto ir karš
to. Bet Laisvamaniai turi savo 
svarbiausią mierį, kurio nė su va
nago nagais nebūtų galima iš
traukti: Laisvamanių Susivienyji- 
mas veda kovą su kunigais, stu
mia juos į kariumenę ir tt. Svar
styti apie mokslaines ir šelpti ei
nančius į augštesnius mokslus jis 
neturi nė atsakančio laiko, nė ga
nėtinai medegiŠkų pajiegų. Kova 
su kunigais tai kas kita: ir noro 
daugiau ir garbės — mat karžygiai. 
Beje, Laisvamaniai geidžia, kad 
ant žemės viešpatautų sutikimas

sių vietų sandraugų ir dirbti drau
ge su sugabentais seabsais? Nuo 
organizuotų darbininkų tokio pasi
elgimo laukti negalima, darbinin
kų organizacijose visi turi užstoti 
ui kelis nuskriaustus, oes be vie
nybės juk ne galima nieko iškovo
ti. Kur nėra vienybės, ten nėra ir 
svarbių vaisių. Ką darbininkai 
{Amerikoj iškovojo, iškovojo tik 
ląikydamiesi vienybės, prisilaiky
dami principo: visi už vieną, vie
nas už visus.

Pamatę, kad piovinyčių savinin
kai laužo savo žodį ir nepriima prie 
darbo daugelio štraikavusių darbi
ninkų dėl priimtų seabsų, visi dar
bininkai atsisakė grįžti prie darbo 
ir tokiu budu Štraikai, apie ku
riuos tikėjo visi,kad jau pasibaigė, 
vėl atsinaujino ir atsinaujino tik 
per tai, kad trusto ponai sulaužė 
darbininkams duotu? pažadėjimus.

Ant savo susirinkimo vežėjų 
unija nutarė pristoti prie štraiko ir 
ne važioti mėsos piovinyčių, kur 
yra štraikai.

Tarybos terp piovinyčių savi
ninkų ir štraikierių komiteto veda
mos dar toliau, bet nežinia, kas iš 
to išeis. Darbininkai ne turi di
delės vilties susitaikyti, jie‘pasi
rengę ant ilgo štraiko, kol ne pri
vers kompaniją pildyti nors tą, ką 
pildyti pažadėjo.

* Pittsrurg.Pa. 6 liepos prasidė
jo konvencija kalnakasių vakarinių 
štetų distrikto nr. 14, 21 ir 25. 
Susivažiavo delegatų apie 300. 13 
d. šio mėnesio pradėjo daryti de
rybas su kastynių operatoriais ir 
dar nežinia, kada derybos pasi
baigs: mat daug yra priežasčių 
stabdančių susitaikymą, bet dides
nių nesutikimų nėra, tai galima 
laukti susitaikymo. Darbininkai 
reikalauja po 6c. nuo tonos iškastų 
anglių daugiau, o kastynių savi
ninkai nori numažinti ant 3c. Ro
dosi, kad bus nutarta palaikyti se
nus kontraktus.

St. Grigaliūnas.
T Denver, Col. Sekretorius 

VVestern Federacion oi Miners atsi
šaukė prie prezidento Roosevelto 
apskųsdamas pačto viršininką 
Reordaną iš Victor, Col. ir Sulli- 
vaną iš Cripple Creek, kurie buk 
atidarinėja laiškus rašytus pas dar
bininkus, juose Šnipinėja kaip ca
ro šnipai ir neatiduoda adresan- 
tams.

1 San Francisco, Cal. Darbi
ninkai penkių čianykŠčių alaus 
leidinyčių nutarė štraikuoti.

1 Fall River, Mas. Darbinin
kai medvihifet dirbra-vių, kttrių-ynr 
30000, nutarė štraikuoti; jie nesu
tinka ant numažinimo algų.

tor, Col. Portland ka- 
stynes atsėjo uždaryti, kadangi 
milicija be jokio pamato suarešta
vo 40 darbininkų, tai ir kiti atsisa
kė dirbti.

5 Ptttston, Pa. Erie kastynė- 
še suštraikavo 1000 darbininkų.

1 Nrw York. Suštraikavo iŠ- 
važiotojai tavorų ant čianykŠčių 
geležinkelių stacijų.

* Manchester, N. H. Suncock 
medvilnės verpinyČiose pagarsino, 
jog nuo 25 d. liepos numažina dar
bininkų algas ant 12J4%.

5 Washington, D. C. Darbi
ninkai dirbanti prie statymo arse: 
nalo pakėlė štraiką. Jie reikalau
ja, kad dirbtų vien prigulinti į uni
ją-

ISZ 
Lieto viszku dirvų.

Ne žodžiai išduoda vai
sius.

Mes mėgstame girties*, stegia- 
mės rekliamuoti savę; tame mat 
megždžiojame amerikonus. Bet 
mes užmirštame, kad amerikonų 
padėjimas visai kitoks negu mus: 
kas amerikonui gali pakakti (pasi
gyrimo ir jiems ne pakanka), 
mums ne pakaks.

Teisybė, per garsų barškinimą 
mums pesisekė parengti lietuvišką 
skyrių ant visosvietinės parodos 
Paryžiuj; mes surinkome daugiau 
ant sušelpimo musų kankintinių, 
arba ant sušelpimo moksląeivių 
negu ant to buvo pagarsinta aukų 
nuo europiečių. Bet argi tuom 
jau išpildėm musų tautiškas parei
gas? Riestai būt, jeigu mes tik 
girtumėmės jau nuveiktais darbais. 
Tie musų nuveikti darbai ne teip 
svarbus ir dideli, kad mes jais ga
lėtume pasiganėdinti. Jeigu mes 
Amerikoj sudėjom^ daugiau aukų, 
bent pagarsintų laikraščiuose,negu 
europiečiai ar tai ant Paryžiaus 
parodos, ar ant kankintinių, ar ant 
galo ant moksląeivių, tai teiposgi 
ne turime pamato labai tuom gir- 
tiesi. Teisybė, Amerikos lietuviai 
ant to sudėjo daugiau negu Lietu
vos žmonės, bet kiek iš tų aukau
tojų aukavo, suprasdami ką daro? 
Daugelis davė nikelį, 10c. arba 
kvorterį tędėl, kad žinojo, jog jo 
auka bus pagarsinta laikraščiuose, 
kurie aukavusį be maž ne pada
rys tautos geradėju, jos išvaduoto
ju ir tai tik už nikelį arba kvorterį! 
Argi tai ne pigi rekliama? Musų 
gi Amerikos lietuviai, teip kaip ir 
amerikonai, myli rekliamą. O ar
gi gal būt pigesnė rekliama, kaip

ir meilė, kad ne butų gožimo krau
jo ir tt. Ši vienog dalis Laisva
manių programo yra man nesu
prantama. AŠ nenoriu būti kuni
gų apginėju, gali jie eiti mušti ja
ponus arba kitus krikščionybės 
nevidonus, tas manę neapeina. 
Prie progos pajudinu klausymą, 
kuris ne man vienam užeina ant 
mfslies ypač kad mes turime ir 
svarbesnius ir artesnius reikalus 
ne vien iškeliamus Laisvamanių.

Bet aš per toli iškrypau iš tikro 
kelio. Mes norėjom kalbėti vien 
apie S. L. A. kurio, sakoma, dar
bai patys per savą giriasi.

Po išliuosavimui S. L. A. iš po 
kunigų globos, perbėgo jau treji 
metai, ir per tą laiką Sus. reikalai 
tapo pastūmėti ypatingai augime 
sąnarių, tame S. L. A. pralenkė 
visas kitas lietuviškas organizaci
jas. Ką nuveikė S. L. A. ant tau
tos labo — to ne matome. Ypa
tingai ant pastaro XIX seimo to 
stoka pasirodė. Nekalbant apie 
sušelpimą pavienių ypatų, S. L. 
A. sąnarių, ir pažadėjimo išimt A. 
ViŠtalį iŠ Argentinos ligonbučio, 

|ką vargiai bo išpildys, pereitas 
Į S. L. A. seimas nieko svarbesnio 
i nenuveikė. Klausymas apie pa
gerinimą dabartinių mokyklų ir 
šelpimą einančių į augštesnius 
mokslus lietuvių nebuvo visai pa
keltas. Ir kodėl šis svarbiausias 
tautos reikalas išgaravo iŠ suvažia
vusių S. L. A. delegatų galvų su 
paputimu vėjo? Reikia pripažinti 
gryną teisybę, jog ant pereito sei- 
mo S. L. A., vietoje darbo, užėmė 
garbė. Ką jau kalbėti apie page
rinimą mokyklų, kadangi mažes
nių reikalų nebuvo galima paju
dinti. Ant pąveizdos: vienas iŠ 
delegatų užmanė paskirti konkur
są parašymui tolesnio trūkio lietu
viškos etimoliogijos ir sintakso, 
bet Šis reikalas tapo pripažintas 
už nenaudingą ir didumu balsų at
mestas. Antras įnešimas — įsipir- 
kimas į Sus. garbės sąnarius rado 
tik mažą pasipriešinimą ir be jo
kių kliūčių, didumu balsų,tapo pri
imtas*).

Toliau kiti nutarimai: simpa
tija 23 S. L. A. kuopai, o papei
kimas p. Naujokui už erzinimą 
Sbenandoah muzikantų už pa
glemžtas visuomenės aukas ir tt. 
meta juodą Šėšėlį ant buvusių S. 
L. A. XIX seimo delegatų. Ar 
šias padarytas pereito seimo klai
das pasiseks atitaisyti, tai prigu
lės nuo delegatų,svarstančių reika
lą iš visų šalių, ir atskiriančių ge
rą nuo blogo ateityje.

_ L-
•) Pasėkas* to užgyrimo gali bot ta. 

kad po kokiam laikei ir iauUAk«« Su« 
gali paeaiakirti, visi goreaaiejis aanartal, 
geidžianti na »arbė« bet labo savo tautai, 
gali pasitraukti.

Red.

Iš Plyniouth, Pa.
2 d. liepos trįs čianykščios drau

gystės: šv. Juozapo, D. L. K. 
Vitauto ir Darbininkų Kliubas, 
turėjo exkursiją į Lake Lodora. 
Žmonių ant pikninko susirinko 
diktas būrelis, daugelis su Šeimy
nomis, ir visi gražiai linksminosi. 
Grįžtant namo, buvo matyt iš vis
ko, kad žmonelės buvo užganėdin
ti, tik tūli buvo linksmi ne nuo ty
ro oro, bet nuo alučio ir degtinės. 
Komitetas rengiantis pikniką su- 
mislijo nueiti pas kleboną ir pra
šyti, kad užsakytų bažnyčioj jų 
exkursiją ir užtai prižadėjo duoti 
kelintą procentą uždarbio ant baž
nyčios. Malonu būt išgirsti, jog 
minėtos draugystės, ar komitetas, 
paskyrė kelintą procentą ir ant 
tautiškų reikalų, ne vien tik ant 
bažnyčios. Tūlos draugystės ne
šioja dar tautišką vardą, kaip an
tai: D.- L. K. Vitauto, Darbininkų 
Kliubas; joms nereikėtų užmiršti 
ir tautiškų reikalų. Matysime, 
kiek tos draugystės paskirs ant 
tautiškų reikalų. t

6 d. liepos čia patiko nelaimė 
No 12 kasyklose du broliu, Vincą 
ir Gabrielių Dirses. V. Dirsė bu
vo užkopęs ant kopėčių 20 pėdų 
aukščio, išgręžęs skylę, įdėjęs pa
raką, užtaisė kaip ir visada, tada 
įdėjo skvipsą ir uždegė, o nepatė- 
mijo, kad buvo gazo; sykiu uždegė 
gazą ir paraką, žmogus nepaspėjo 
nulipti, šūvis pagavo V. Dirsę ir 
baisiai sužeidė; išgabenus iš kasy
klų, tuojaus jis numirė. Velionis 
prigulėjo į Šv. Juozapo draugystę 
ir Susivienyjimą Liet. Am., 8 d. 
liepos palaidojo ant lietuviškų ka
pinių. Gabr. Dirsė teipgi sužei
stas, bet tas gyja.

Lietuvis.

Is Clerlum, Wash.
Lieturių yra čia 9 šeimynos, pa

vienių 11. Gyvena jie sutikime, 
vaidų nėra, bet terp jų yra ir toki, 
kurie skiriasi nuo savo tautiečių ir 
nieko su jais ne nori turėt.

26 d. berželio buvu čia sušauk
tas susirinkimas ant apkalbėjimo 
reikalo sutverti kuopą Sus. Liet. 
Am. Iš tikro kuopą pasisekė su
tverti. Prie jos prisirašė 15 sąna
rių, visi jie užmokėjo įstojimo ir 
kvartalinę mokestis; sudėjo 12.16 
ant tautiškų reikalų, pinigus pa
siuntė centrališkam kasieriui.

Aplinkinėse gyvena teiposgi 
kiek lietuvių, tik vargas, kad dau
geliui iš jų rupi visai kas kitas, o 
ne tautiški reikalai: vieni per daug 

myli saliunus, kiti kazyras; tie visi 
nežino, kas yra tie tautiški reika
lai, susipažinti su jais nėra net ka
da. Terp ČianykŠčių lietuvių yra 
savę vadinanti bajorais; tie laikosi 
lenkų skverno ir priguli prie jų 
Związko. Žinoma, tokiose sanly- 
gose ne lengva ką nors nuveikti 
ant musų tautos labo. Su laiku 
vienog, tikimės, protas daugelio 
lietuvių prasiblaivįs ir paskui ir 
čia bus galima daugiau nuveikti.

3 d. liepos atsibuvo čia krikšty
nos dukters p. Kruglo. Ant krikš
tynų susirinko būrelis svečių. Be
silinksminant, likosi užmanyta pa
aukauti pagal išgalę ant musų kan
kintinių. Susirikę sumetė £2.20. 
Iš to 7c. atsitraukia ant persiunti
mo, £2.13 siunčiame į „Lietuvos" 
redakciją ir paskiriame juos ant su
šelpimo musų kankintinių. (Au
kautojų pravardės pagarsintos ki
toj vietoj).

Kurtinaitis.

Iš Brooklyno, JĮi. Y.
10 d. liepos atsibuvo krikštynos 

dukters musų tautiečio V. Kriau
čiūno. Besilinksminant svečiams, 
A. Kriaučiūnas užmanė pažymėti 
krikštynas aukoms ąnt tautiškų 
reikalų, p. Matijošaitis paaiškino 
svarbesnius reikalus: padėjimą 
musų kankintinių, išgabentų mas
koliškų valdžių, už*norą apšviesti 
tėvynės brolius, į Šaltus Siberijos 
tirus: padėjimą musų moksląei
vių kenčiančių badą besimokinant 
ir vargus musų raštininko Višta- 
liaus, laikomo nuo keliolikos metų 
Argentinos beprotnamyj. Susi
rinkę užmanymui pritarė, atsirado 
tik vienas priešingas saliunininkas; 
jam matyt nepatinka, kad žmonės 
deda pinigus ant tautiškų reikalų, 
o ne prageria visų jo saliune! Su
sirinkę sudėjo £1.50, kurius padali
name sekančiai: 60c. kankinti- 
niams, 60c. moksląeiviams ir 30c. 
Viltaliui. (Aukautojų . vardai ir 
jų aukos pagarsintos kitoj vietoj. 
Rd.).

J. Matijošaitis.

Iš VVauęekan, 111.
Lietuvių yra čia; kelios apsive

dusių šeimynos ir apie 300 neve
dusių vyrų, bet sutikimo nėra, vai
dai kįla tankiausiai už bažnyti
nius reikalus. Teip buvo "prie 
kun. Smolensko, o dabar prie Am
brazaičio dar smarkiau tas apsi
reiškė.

10 d. liepos buvo čia sušauktas 
parapijos mitingai, bet ant to vien 
aiškiau pasirodė ąesutikimai terp 
kunigo ir buvusio parapijos komi
teto. Kas kaltas, ant ko galima 
mesti atsakymą už tuos nesutiki
mus? Be abejonės Čia kaltos abi
dvi prisės, kadangi ne geidžiant 
vaidų, visgi galima rasti kelią, ku* 
riuom einant, ne sunku susitaikyti. 
Pas mus, rodosi, Inoro susitaikyti 
ne turi nė viena iš besivaidijančių 
pusių. O priežodis sako, jog su
tikimas visgi geresnis už vaidus, 
jeigu tik galima susitaikyti.

Waukeganietis.

Iš Worcester, Mas.
čia terp žmonių platinasi viso

kį paskalai, apie kokias ten provas 
tėrp Eimaičio ir kun. lakŠčio už 
pasogą. Kadangi vienog tie da
lykai privatiški, t^esilyti visuome
nės, tai nėra ką apie tai rašyti. 
Tegul sau žmonelės kalba. Jeigu 
tuose paskaluose yra kiek teisy
bės, tai tas apeina tik besiprovo- 
jančius, visuomenę ne užgriebia.

Worcestetio kunigėlis per pa
mokslus smarkiai kovoji su socia
listais, todėl ne tori laiko naikinti 
dar vodingesnių lietuvių palinki
mų. Mums rodosi, daug labiau 
negu socializmas kenkia lietuviams: 
jų tamsumas, savitarpiniai vaidai, 
girtuokliavimai ir kitokį ne gražus 
darbai. Kodėl tų darbų kunigai 
ir doros mokintojai ne naikina, 
bet dar prie jų besiplatinimo ir 
pats savo paveikslu prisideda?

Jonas Smoletis.

Iš Elco, Pa.
9 liepos Į. m. atkeliavo čia iš 

Lietuvos į Ameriką tūlas Baltrus 
Žiurys. Nekokia tai naujiena, bet 
reikia užklausti dėl kokios prie- 
žasties jis Čia atkeliavo; gal vien 
dėl surinkimo turtų? Ne, jis pri
verstas buvo maskolių valdžios iš
eiti į svetimą šalį, nes negalėjo iš
kęsti persekiojimų maskolių val
džios. Bet dėlkogi jį teip perse
kiojo, ar už vagystę, ar gal už 
žmogžudystę? Ne, tiktai, už tai, 
jog mylėjo Tėvyąę-Lietuvą, pasi- 
skaitydavo lietuvišką knygelę, tik 
už savo tėvynę guldė galvą.

Teip pasielgkite visi lietuviai po 
maskolių jungu. Nepasiduokite 
lupikams, laikykitės už savo šalį 
įf žmonės, nors labiausiai perse
kiotų, nors reikėtų iškeliauti į to- 
lymiausią šalį. (Butų blogai, jei
gu visi geresniejie iš tėvynės iš
eitų į tolymiausias šalis, kur ne 
daug gero gali jai padaryti. Tą
syk tėvynei pritruktų geresnių sū
nų. Rd.).

Žvalgas.

Iš Shenandoah, Pa.
2 d. liepos atsibuvo čia vestuvės 

p. Jono Girdauęko su Marijona 
Raulinaučiute. ^usirinkę per vi
są laiką linksminosi padoriai. N e

pamiršo nė musų brolių kankinti
nių, persekiojamų maskoliškų val
džių, ištremtų iš 'tėvynės į viso
kius Maskolijos užkaborius, kur 
jie baisų kenčia vargą. Ez. Gir- 
dauckui užmanius pagelbėti kan- 
kintiniams, aukaujant po kiek kas 
išgali, susirinkę sudėjo £2.55. 
Pinigus tuos paskiriame ant nau 
dos kankintinių; siunčiame juos į 
„Lietuvos" redakciją.

Geistina butų, kad visur, kelda
mi vestuves, ar kitokias šeimyniš
kas apeigas, lietuviai neužmirštų 
musų tautiškų reikalų.

A. Audiejaitis.

Atsiliepimai.
Del daleldhno UetuviMzko* spau
do*, lletuvlszka sočiai denuikratu 
partija platina Lietuvoj sekan- 

czius atsiszaukiiuus:

„SPAUDA LEISTA!
40 metų atgal maskolių valdžia 

uždraudė mums spauzdinti lietu
viškas knygas lotyniškoms lite
romis ir užsimanė brukte įbrukti 
maskoliškąsias. Tokiu budu ji 
tikėjosi greičiau galėsianti paver
sti mus į tikrus caro, jo valdžios 
ir visų musų skriaudėjų garbinto
jus. Bet lietuviai nepriėmė tų 
maskoliškųjų literų; vieni nejautė, 
kiti aiškia* suprato, kame Čia val
džios noras, ir pradėjo savo 
knygas spausdinti laisvesnėj Prū
sų Lietuvoj. Lietuviai prašė, mal
davo valdžios, kad leistų jiems 
spaudą, — ji atmetė visus jų pra
šymus. Su savo kareiviais ir žan
darais ji tikėjosi lengvai viską sa
vaip padarysianti.

Teisybė, iš pradžių lietuviai ne
šoko prieš valdžią, gerumu norėjo 
išgauti leidimą spauzdinti. Bet 
nieko iš to neišėjo. Juo tolians, 
juo labiaus pradėjo jie persitikrinė- 
ti, kad reikia su valdžia kovoti. 
Ir pati valdžia krūptelėjo, pama
čius, kas atsitiko: pradėjo krutėti 
ne vien apŠviestiejie bet ir darbi- 
ninkai-socijaldemokratai, amžini 
prispaudimo priešai. O Šie nebe
prašė spaudos, nebelenės, kaip 
anie, prieš valdžią, maldaudami 
kokios malonės ir palengvinimo, 
bet reikalavo savo tiesų, reikala
vo daugiaus, negu caro valdžia 
gali duoti, reikalavo laisvės, praša- 
linimo visokio prispaudimo. Ži
nojo jie iš savo ir kitų kraštų pa
tyrimo, juog valdžia nieko geruo
ju neduoda, todėl patįs rengėsi ir 
kitus rengė prie kovos. Nors 
maskolių valdžia da padidino ka
reivių, policijos, žandarų ir Šnipu- 
kų skaitlių, kaip padūkusį, pradė
jo lakstyti po kiemus ir miestus, 
kišti žmonės į kalėjimas, gabenti į 
tolymus Maskolijos pakraščius ir 
Sibirą, bet jokiu budu negalėjo su
stabdyti to judėjimo: vienus sui
ma, išgabena,—dešimtis naujų sto
ja į jų vietą, ir vėl darbas eina, 
kaip ėjęs, ir vis da labiau prieš 
valdžią ir visus dykaduonius, ku
rie minta iš kruvino vargdienių 
prakaito, kurie nė sėja, nė akėja, 
o pilnus kiŠenius prisikrauja.

Valdžia jau seniai matė, kad nie
ko nepadarysianti, numanė, kad 
persekiojimai nepadeda,vienog gė
da jai buvo užsileisti lietuvių sau- 
jalei. Raitės visaip kaip, bet ne
matydama kitos išeigos, sutiko 
jau pernai duoti spaudą: ir šįmet 
24 bal. (7 geg.) caras pasirašė. 
Tai darydama, valdžia panorėjo 
uždirbti ir pelnyti, būdama var
gingame padėjime. Tik pažiūrė
kim į jos padėjimą.

Iš visų pusių kruta prispaustie- 
jie, kįla prieš valdžios ir ponų jun
gą. Kai kur kareiviai, akli caro 
tarnai, nebešauja į su kilusius dar
bininkus ir ūkininkus. Negana 
to, maskolių valdžią aplankė di
desnė nelaimė: prasidėjo karė su 
Japonija. Maskolijai joje baisiai 
nesiseka, visur ją sumuša. O Čia 
daugybė jaunų vyrų, kad nereikė
tų eiti į karę, pabėga iš kariume- 
nės, slapstosi namie ar agygardoj, 
ar sprunka į svetimus kraštus. O 
raštai prieš valdžią dar labiaus 
platinas. Sunkus jos padėjimas.

Dabar maskolių valdžia, grąžin
dama spaudą, kurią ji pati pirm 40 
metų buvo iŠplėšus, kurią jau per
nai — taigi dar prieš karę — buvo 
nutarus atiduoti, nori patraukti 
lietuvius po savim; nori, kad mes 
ją ir jos carą garbintume, siųstu
me jam aukas, dėtume karei pini
gus, nori, kad mes dėl jos ir po
nų dykaduonių reikalų ir garbės ei
tume į karę ir ten savo galvas gul
dytume ....

Kątik pasklido gandas, jog spau
da leista, ir tūli Lietuvos ponai 
siunčia carui, Liėtuvos vardu, ačiū 
už neišpasakytą jo mylistąl Pada
rė tai Lietuvos ponai, nutukę nuo 
darbininkų kraujo, kurie laiko ca
rą už savo apginėją ir užtarytoją. 
Jam ponorėjus, dės aukas karės 
reikalams, siųs savo darbininkus^ 
Gėda ir paniekinimas tokiems val
džios tarnams.

Bet musų valdžia neapgaus, ne
įtikėsiu! jos monams. Mes jau 
gerai pažįstame, kas per paukštis 
ta maskolių valdžia. Per 40 me
tų ji laikė išplėšusi mums spaudą; 
per 40 metų mes turėjome nekal
čiausias knygas, dargi elemento
rius, spauzdinti Prūsų Lietuvoj ir 
slapta gabenti į Didžiąją Lietuvą! 
Kiek žmonių tapo sukišta už ne
kalčiausias knygas į kalėjimus, 

kiek tėvų tapo palikta be vaikų, 
vaikų be tėvų, seserų be brolių! 
Kiek vargo per tą laiką mums rei
kėjo pakelti, kiek kruvino prakai
to ir ašarų išlieti! O dabar val
džia nori, kad mes carui dėkavo- 
tume už spaudos sugrąžinimą, už 
atidavimą pavogto nuo musų daig- 
to! Ir juk ji ne geruoju mums ją 
atidavė, o tik priversta musų, dre
bėdama už savo kailį: dabar gi ji 
nori apdumti mums akis, kad tai 
iš mielaširdystės padariusi, — ži
nome jos mielaširdystę!

Gerai, dabar leista mums spau
da, bet kokia spauda? Ar galėsi
me mes ten visą teisybę- rašyt, ar 
galėsime tikrai, kaip yra, apraši
nėti visus savo vargus ir skriau
das? Ar galėsime aiškinti, iš kur 
plaukia žmonių vargai? — Ar ga
lėsim rašyti prieš caro valdžią, po- 
nus-piniguočius, visokius masko
lius valdininkus, žandarus ir šni- 
pukus?.... Ar galėsime mesto
je spaudoje apie tai rašyti? — 
Anaiptol! Valdžios pastatytas cen
zorius, kuris peržiurinės visus 
spauzdinamus raštus, išbrauks vis
ką, ką tik ras neprielankaus pasa
kyta apie biaurius maskolių val
džios ir jos sėbrų piniguočių dar
bus.' Tuose raštuose tegalima bus 
laisvai garbinti tiktai carus, gene
rolus^ ir ponus-piniguoČius; kokį 
laisvesnį žodį prasitarti bus labai 
sunku. Atsiras daugybė knygų ir 
laikraščių, kurie stačiai, už val
džios pinigus,garbįs caro kančių ir 
jo valdžią.

Dėlto, ir leidus mums spaudą, 
mes negalėsime atvirai spauzdinti 
visų savo raštų, kaip negali visko 
atvirai spanzdinti nė žydai, lat
viai, lenkai, dargi patįs maskoliai. 
Tie raš|ai, kurie tikrai užstos 
skriaudžiamuosius, kurie rodys 
tikrus jo priešininkus g skriaudė
jus ir mokįs, kaip nuo jų atsikra
tyti, — tie raštai po senovės turės 
slapta -platintiesi po Lietuvą; po 
senovės bus daromos dėl jų kratos 
kišami žmonės į kalėjimus, varomi 
į Sibirą, rakinami prie karų — čia 
maskolių valdžia da teip greitai 
nenusileis. Bet susipras daugiau 
žmonių, ims reikalauti sau tiesų, 
ims reikalauti geresnės — žmonių 
valdžios, panorės patįs savę rėdy
ti, panorės įvesti tokią tvarką, kad 
ne butų nė turtingų, nė neturtėlių, 
kad visi žmonės butų lygus ir ly
giai naudotasi visais turtais ir dar
bo vaisiais, kad įvyktų socijaliz- 
mas. Valdžia, kuri yra dabar po- 
nų-piniguočių rankose, priešįsis 
tam policijos kardais, kareivių 
šūviais, kalėjimais ir Sibiru, rupį- 
sis suturėti tą ’udė imą.
nepadarys, kaip nieko negalėjo pa
daryti su lietuviais; ant galo ji nu
sileis, ir vėl rupįsis apdumti žmo
nėms akis, buk iš mielaširdystės 
tai padariusi. Jei nenusileis, žmo
nės su ginklais rankose sukils, per
galės savo priešininkus ir įves pas 
savę, kokią norės, tvarką ir val
džią.

Daugelis iš nesusipratusių musų 
brolių sako: ,,(»rieš vėją nepapū
si...." O matot, kaip paputėm 
prieš vėją, kaip iškovojom sau 
spaudą! Juk seniau ir tą patį sa
kėte! Teip pat bus ir dabar: juk 
musų, rankpelnių yra daug dau
giau negu visų tų dykaduonių- 
skriaudikų, ir mes susipratę ir su- 
sivienyję, lengvai galėtume viską 
savaip padaryti. Tik kuo dau
giausiai skaitykime ir platinkime 
socijaldemokratų raštus! Tie, ku
rie jau ikišiol skaitė tuos raštus, 
anaiptol nemeskite jų toliau skai
tę, nepasikakinkite vien cenzūros 
perleistais raštais, o da daugiau 
juos skaitykit ir platinkit! Šitas 
musų laimėjimas — spaudos išga
vimas — tepadrąsina mus da smar
kiau stoti prie darbo, tepaduoda 
mums spėkų iki galui išturėti!

„DarbininkųBalso" Redakcija".

Nanji iszradimai.
t Hamburgo laikraščiai praneša, 

buk koksai amerikoniškas vokie
tis išrado naują būdą telegrafavimo 
be vielų teip, kad telegramo nieks 
pašalinis ne galėtų perimti. At
liktos prie Vokietijos ciecoriaus 
bandavonės buvo pasekmingos. 
Išradėjas naujo telegrafo be vielų 
iš Prancūzijos poeto Havre per
siuntė telegramą į Berlyną, o pran
cūziški urėdnikai to ne patėmijo. 
Išradimą tą nupirko nuo išradėjo 
Vokietijos kariška laivynė.

t Garsus išradėjas Amerikos po
vandeninių laivų Holland, padir
bo naują orlaivį, kuris, kaip iŠra- - 
dėjas tiki, galutinai išriša oreivy
stės klausymą. “Oriaivys tas vie
nog dar neišbandytas. Pažiūrėsime, 
kas iš bandavonių išpuls.

t Anglijos kareiviškos valdžios 
neseniai atliko gana pasekmingas 
bandavonės su nauju orlaiviu. 
Naujas orlaivys, vietoj baliono, 
turi sparnus ir yra didelis, padirb
tas ant pavidalo vandeninių laivų. 
Iš atliktų vienog vienų bandavo
nių dar ne galima apie tikrą naujo 
orlaivio vertę spręsti.

Redakcijos atsakymai.
P. Fabijonui M. Atsitikimas 

rods ne geras, bet visai privatiš- 
kas. Ant apsisaugojimo nuo pa
našių valdų, geriausiai neiti ant 
boardo pas tamsius fanatikus. Da
ryti iš to viešą reikalą ne įgalima, 
todėl pasiskundimas į laikraštį ne 
tinka.
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Trumpa senobės Istorija 
l*z lUMkollrakoa kalboA verte D.

100-200 metų sukakus, atžagariai, viskas ry
miškas turėjo jau mažėt Ant pakraščių im
perijos atsisėdo daugybė barbarų; lotyniška 
kalba vietomis išnyko, vietomis subiaurėjo ir 
susidarkė. Ypač kariumenė prastojo seno
binį rymiečių būdą. Rymiečių dievus, dau
giausia kari u menėj užmiršo.

Kareiviams patekdavo tikėjimas imperi
jos priešų: teip, pvz., terp jų daugelis pra
dėjo garbint persų dievą Mitrą. Mitros au
kurai, nedidelės jo bažnyčios, panašios į ur
vus, pateko per kareivius toli net pas Reiną 
ir Dunojų. Mitra — saulės dievas, „neper- 
galinia*'’, užmuša savo dalba dievą myrio ir 
tamsybės dvasias. Jis palydi dvasias į pože
minį s\Mdą ir, numiręs, duoda joms išgany
mą nuo kankynių. Bet kas nori but po Mi
tros priegloba, turi atlikt sunkias i,kanky
nes”, bandymus; ilgai kentėt nevalgęs, ken
tėt plakimą rykštėmis, išgulėt keletą dienų 
ant sniego, knt vinių, pereit visokias baisy
bes, bėgt terp aštrių kardų, sėdėt tamsioj 
landynėj ir t. t.; jeigu pašvenčiamas paro
dydavo standumą, tai jį priimdavo draugy- 
stėn, apgarsindavo Mitros kareiviu ir apdo
vanodavo kardu ir vainiku.

Svetimtaučiai, barbarų ainiai, užimdavo 
svarbias vietas, tapdavo legijonų vadais, im
peratoriais, išrenkant kareiviams. Teip at
sirado Ryme imperatoriai iš afrikiečių, syrų, 
gailų, illirų.

Dioklėcijanas. apie 300 m. Keletas 
darbščių imperatorių, daugiausia paeinančių 
iš Illirijos, pataisė kariškus dalykus imperi
jos. Jie vėl užtvėrė rubežius nuo barbarų 
žiemiuose;, rytuose sustabdė persus. Gar
siausiu iš Mtų imperatorių buvo Dioklėcija
nas.

Dioklėcijanas matė, kad vienam negali
ma visur paspėt: geriau buvo >pasidalyt vai- 
tižia, ir keliems imperatoriams išvien darbuo
tis, bet visokiose vietose. Dioklėcijanas pats 
pasiskyrė draugus: jie gavo visus imperato
riaus vardus, guodonę ir valdžią. Visi 4 im
peratoriai išsirinko sav sostapilius toli nuo 
Rymo, arčiau rubežių, kur dabar teip daug 
darbo buvo: svarbiausias Dioklėcijano drau
gas— Milano mieste, arti kelių per Alpus, 
o pats Dioklėcijanas ties Bosforo ištaka, Ni- 
Joomėdijoj, kiti du — ant Reino ir Žemojo 
Dunojaus.

Vis labyn ir labyn nyko senobiniai ry
miečių papročiai ir tvarka. Provincijose se
niai jau imperatorių garbino it dievą. Da
bar jis ir laikėsi kaip koks dievaitis.

Prie Dioklėcijano paprotin įėjo iškilmin
gos išeigos ir priėmimai pas imperatorių, pa
silenkimai iki žemės prieš jį; jis pasirodyda
vo ilguose augščiausio kunigo rūbuose, ant 
galvos būdavo kunigiška balta juostelė, pa
puošta žemčiūgais. Nupiešiant jo paveikslą, 
aplink galvą padarydavo šviesą arba vainiką 
H Laiškuose, ant (įaminklų, im-
peratonų vadino švenčiausiu, nepergalimu; 
sakydavo, kad jis — matomas, įsikūnijęs 
dievas, kad jis — gyvoji tiesa ant žemės. 
Viskas, kas tik apie jį buvo, prisigaudavo to 
šventumo: jo tarnams pavesti buvo , ,šventie- 
jie rūmai,” „šventasis miegamas kambarys”, 
dovanojimas ,,šventu jų mylistų” ir t. t.

Imperatorius jau nebsidalino valdžia su 
senatu, kaip prie Augusto. Jis nebesiskaitė 
jau išrinktuoju žmonių; jis buvo viešpačiu 
ii dievo mylieto«. Tokiai valdžiai geriausia 
atsakė grėkiškas žodis monarchas, t. y. val
džia caro, norų kurio niekas neaprubežiuo-

Daug urėdnįku buvo paskirta po viso
kias šalis užlaikyt tvarkai, rinkt mokesčiams, 
priimt užsakytiems daigtams kari u menei ir 

* viešpačiui. Kiti uredninkai buvo paskirti 
prižiūrėt aniems urėdnįkams ir nurodyt anų 
nusidėjimams, o dar kitokį buvo urėdnįkai 

, sostapilyj, prie imperatoriaus; šitie gaudavo 
atskaitas, pranešimus ir žinias ir, sutvarkę 
juos, perstatydavo imperatoriui. Užlaiky
mui visų šitų begalinių minių urėdnįku rei- 

. kėjo rinkt naujį dideli mokesčiai nuo gyven
tojų, kurie ir teip nuplikę buvo per barbarų 
užpuolimus, statymą tvirtynių miestams ir 
užlaikymą kareivių.

Šituose sunkiuose laikuose daugelis nu
simindavo ir jieškodavo išganymo ar senam- 
jam, iš dalies užmirštam tikėjime, arba nau
jose apeigose, kurios pritraukė tankiai savo 
slapta ir -nepaprastumu. Dioklėcijanas di
deliai garbino senuosius dievus. Todėl tai 
jis ir užkrito ant krikščionių.

Krikščionys. Kristaus mokslas iš pra
džių išsiplatino rytuose, terp „išsisklaisty- 
mo” žydų ir grėkų, šalyse, kur grėkiškai kal
bėjo. Evangelijos buvo parašytos grėkiškoj 
kalboj. Per pirmus pusantro šimto metų 
Ryme ir vakarinėj imperijos pusėj, mažai 
buvo krikščionių. Grėkai greičiau priimda
vo krikščionystę, nes jie, pagal savo būdą, 
buvo žmoniškesni ir apšviestesni.' Krikščio
niškas mokslas nedarė skyriaus terp žmonių 
pagal jų kilimą. Apaštalas sako, jog nėr nė 
grėko, nė žydo, nė laisvo, nė vergo, o visi ly
gus Kristuje.

Iš pradžių krikščionys tvėrė mažas drau
gystes. Šitų draugysčių sąnariai suseidavo 
pasimelst ir pasikalbėt, paprastai vakarais, 
atminimui Paskutinės Kristaus Vakarties. 
Atlikdavo agapą, t. y. brolišką keldą, laike 
kurios komuniją priimdavo. Vėliau tai pra
dėjo daryt ant rytojaus po keldos.

Keldaa pritaisydavo už bendrus pinigus; 
prie savo mokesčio daugelis pridėdavo dova
nas neturtėliams: labdaringu ir milaširdingu 
darbu norėjo savo dvasią išteisint. Neturte- 

. liūs vadino „bažnyčios brangumynais”. Šven
tu darbu skaitėsi pas krikščionis, išliuosuot 
vergą. „Išpirkt vergą *— tai dūšią išgelbėt. ” 

. Krikščioniškas vyskupas Ciprijonas mokino: 
„Belaisviuose broliuose turite matyt Kristų 
ir išpirkt Tą, Kurs mus išpirko nuo myrio; 
jus turit ištraukt iš barbarų rankų Tą, kurs 
mus paveržė nuo velnio.” Krikščionys šven
tė tris dienas ant sanvaitės: seredą, pėtny- 
Čią ir nedėlią, atminimui suėmimo, kankini
mo ir prisikėlimo Kristaus. Per šventes jie 
nepapuošdavo durų ir ulyčių žolynais, nešo-

LIETUVA

ko šokių, ir tai aplinkiniams labai žymu bu
vo.

Krikščionių draugystes. Krikščioniš
koj draugystėj galima buvo užtėmy t 
mą terp ypatingų mylėtojų tikėjimo ,,tikrų 
krikščionių, ir daugybė*, nepašvęstų. Nuo 
„tikrųjų” krikščionių reikalavosi daug sta- 
mantrumo; jie neturėjo įiapult į sunkias nuo
dėmes, pertai juos vadino šventais ir kuni
gais; jie ir-gi vadinosi presbyterais, L y. se
niais. Jie buvo apkrikštyti, ir jiems žino
mos buvo svarbiausios tikėjimo paslaptys. 
Krikštas skaitėsi lygiu didžiam prisiverti
mui, prašvitimui dvasios ir duodavosi tik po 
ilgo prisirengimo.

Daugumas buvo katachumenais, t. y. pri
sirengiančiais prie krikšto. Jeigu tikentis 
papuldavo į nuodėmę, jį apent į katachume- 
nus, sugrąžindavo, „atskirdavo" nuo drau
gystės ir vėl priimdavo tik po ilgo prisiverti
mo. Draugystėms įiadidus ir irikščionims 
pradėjus rinktis į dideles bažnyčias, skirtu
mas terp „tikrųjų” ir katachumenų buvo 
aiškiai matyt per dievmaldystę. Katachu- 
menams ir besiverčiantiems paskirdavo pla
čią vietą skyrium prie bažnyčios durų. Jie 
klausydavo tik dalį dievmaldystės; manė, 
jog tikintiems negalima esą su jais melstis, 
kad jie nesusibiaurintų. Besi verčią stovėjo 
menkuose rūbuose terp elgetų prie bažnyčios 
durų.

Apginimas krikščionystės ir persekio
jimas krikščionių. 100-300 m. K. G. Sve
timiems, visai nepažįstantiems mokslo, krikš
čioniški raštiuįkai rašė atsišaukiuius ir kny
gas. Viskas, tvirtino jie, liudija krikščio
nystei ant naudos. Visur matyt kryžių: lai
vo 1pamatuose, bude namų ir stovy nės, pa-
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Krikičionitkos k e Idos paveiksi**.

parties ir kardo, paties žmogaus, iškėlusio 
rankas, besimeldžiant. Tertulijanas (gyve
nęs Afrikoj apie 200 m. K. G.) karštai moki
no, jog kiekvieno žmogaus dvasiat kaip ji 
ten nė’butų apsvaiginta neteisingu mokslu, 
trokšta tikrojo Dievo. „Musų dvasia iš pri
gimimo — krikščionė. Jeigu dvasiai sunku, 
ji šaukiasi ne prie dievų, o prie Dievo, ir iš*

Besimeldžią* krikičioni*, pagal paveikslą katakombose, 

taria tiktai šitą didį vardą; ji kreipiami tuo
met ne į Kapitolijų, o | dangų; ji žino, kur 
Dievo sostas; nuo Jo ir iš ten ji atėjusi.”

Terp krikščionių buvo žmonės kietų pa
pročių, kurie atrasdavo negalimu daigtu gy
vent kartu su garbintojais dievų. Jie sakė, 
kad reikią šalintis nuo teatro ir žaislų, nes 
tai darbas velnio, iškilmė stabmeldystės. 
Krikščionis neturįs būt dailinįku, nes jam 
priseisę dirbt dievus; jis neturįs užlaikyt mo
kyklų, nes priseisę aiškint mytus. Jis netu
rįs būt kareiviu, nes papartis pašventintas 
esąs netikėlių apeigomis. Negalįs but ko- 
kiunors urėdnįku, nes kitaip jam priseisę da
ryt aukas prie žmonių, prisiekt prieš impe
ratoriaus stovy Ją ir t. t.

Jeigu žmonės, teip kalbą, atvirai atsisa
kydavo daryti aukas, nulenkt galvą prieš im
peratoriaus paveikslą, juos areštuodavo, nu
bausdavo. Kartais minios žmonių, įširdusių 
dėl kokios nors nelaimės, pva., žemės drebė
jimo, užpuldavo ant jų ir išmušdavo; žmonės 
manė, buk nelaimės priežastis — tai bedie- 
vystė krikščionių, jog krikščionys, neišpažin- 
dami dievų, užtraukė ant visA jų užpykimą.

Laidotuvių draugystės/ Katakombos. 
Padėjimas krikščionių buvo sunkus, nes ry
miška valdžia laikuose imperijos labai sker
sai žiurėjo ant visokių draugysčių ir ryšių, 
nors ir kuo nekalčiausių. Ji bijojo, kad ten 
neįvistų klastos ir įdavimai. Trojanas ne- 
daleido įsteigt Nikomėdijos mieste laisvųjų 
gaisrinįkų draugystės iš .150 stalių, bijodams, 
kad pas juos gali atsirasti dar koki nors slap
ti dalykai. Buvo dąleistos vienui-vienos 
draugystės laidotuvių.

į Tokios draugystės nuo senobių susitver
davo daugiausia tarpe žmonių neturtingų, 
žemos kilties, vergų. Turtingas pasistatyda
vo didelius kapus, palikdavo daug pinigų 
puikioms pakasynoms ir atminimams kelt. 
Neturtėliai stengėsi kelt atminimus iš ben
drų draugystės mokesčių. Keletas žmonių,

Isz visur.
t Mokyklų užveizda mieste Lil- 

le, Prancūzijoj, užsimanė ištirti, ar 
plaukų parva turi kokią įtekmę 
ant gabumo mokintinių ir štai kas 
iš tirinėfimų išpuolė:geriausiai mo
kinasi šatinai vyryškos lyties val
kai, o mergaitės geltonplaukės, 
bet už tai jie rašo prasčiau už 
juodplaukius. Energišktsni, svei
kesni ir gabesni rašyme buvo juod
plaukiai. Prasčiausiai mokinosi 
rudplaukiai: jie buvo ir fiziškai 
silpnesni. Čia reikia pridurti, kad 
šatinai ir geltonplaukiai prancūzai 
paeina nuo vokiškos kilmės fran
kų, o juodplaukiai nuo keltiškų 
gailų.

II Ant Kaukazo, Armėnijoj ir Si- 
bertoj, Irkucko apskrityj, terp 
čiabuvių užgimė maištai. Ca
ras, ant apkalbėjimų tų maištų pa
šaukė jeneral gubernatorius Kau
kazo ir vakarinės Siberijos. Ge
rai bent, kad ir Siberijos čiabuviai 
pradeda pažinti caro valdžią ir ne 
nori ramiai laukti, kokias naujas 
skriaudas iŠmislys menko proto 
coro tarnai. Pasikėlus supra
timui skriaudžiamų visoj Mas- 
kolijoj, caras ne galės teip 
kvailai skriausti ir persekioti loc- 
ną ukėsą dėl jų kilmės, tikėjimo ir 
kalbos.

|| Netoli Kriokavos, Galicijoj, 
konduktorius Gadomski patėmijo 
ant vagono pliatformos gražiai ap
sirėdžiusią moteriškę, su pundu 
rankoj, norinčią nuo bėgančio 
trūkio nušokti. Žinoma, nušokti 
jai nedavė. Vagone I kliasos, kur 
pirma tojė moteriškė sėdėjo, rado 
su chloroformu užmigdytą vyriškį, 
kuriam anojė moteriškė pavogė 
8640 kronų ir su pinigais nuo bė
gančio trūkio norėjo nušokti. Ne
pasisekė vienog ištrukti.

Ii Ant prigulinčių Suvienytoma 
Valstijoms Havai salų yra sala 
Malakai, ant kurios siunčia apsir
gusius raupais nuo visų kitų salų. 
Dabar ant salos Malakai raupais 
sergančių (ne reikia maišyti raupų 
su rauplėms, ką tankiai daro net 
musų laikraščiai: raupai yra neiš
gydoma liga, rauples gi visi pažį
sta) yra: 951 čiabuvys, 34 chinie- 
čiai, 10 portugaliečių, 10 anglijo* 
nų ir vokiečių, 5 amerikonai, 4 
negrai ir malajai.

J| Amerikos kariška laivynė at
plaukė į Triestą, Austrijoj, ir išlipę 
ant kranto amerikoniški jurininkai 
visai negražiai elgėsi. Pasigėrę, 
užpuldinėjo ant praeivių. . Kar
čemose gėrė, bet už gėrymus ne
norėjo mokėti; kavinyčiose kimšo 
jh^šenius sidabrinius šaukštukus. 
Kelte* jurininkus atsėjo suareštuoti, 
kadangi kitaip negalima buvo jų 
suvaldyti.

U Iš Indijų rando surinktų stati
stiškų žinių matyt, kad pereituose 
metuose Indijose 25460 žmonių 
pražuvo nuo visokių žvėrių: dau- 
giasiai pražuvo nuo įkandimo nuo
dingų gyvačių, nes 231164. Tig 
rai sudraskė 1046, vilkai 277, 
panteros ir leopardai 973. Nami
nių gyvulių pražuvo 83000 galvų. 
Pereituose metuose medžiotojai 
užmušė Indijose 14938 draskan
čius žvėris.

II Maskoliški žydai laižosi mas
koliškam randui ir deda didelius 
pinigus ant karės su Japonija: 
vien Odesoj žydai sudėjo S125000. 
Ne užsipelno ant godonės ta tau
ta, kuri šelpia biauriausią savo 
skriaudėją ir persekiotoją; kad 
maskoliškas randas biauriai pan
čioja ir persekioja žydus — tą 
juk visi žino.

II Visoj Vokietijoj, dėl stokos ly
taus, faukai išrodo prastai, upės 
teip nuseki, kad ant daugelio pa
siliovė plaukinijimas garlaivių*. 
Dėl stokos drėgnumo užgimė girių 
gaisrai: Lu»nebugo apskrityj, Ha- 
novere, išdegė 2500 margų girių, 
ne paisant ant visų besistengimų 
valdžių ir gyventojų sulaikyti besi
platinančią ugnį.

Turtingos rymietes kapai.

(Toliaua bus.)

II Pirmas sekretorius maskoliš
kos ambasados Pekine, atkakęs į 
Indijas, nusišovi geležinkelio trū
kyje, bigančiame terp Madras ir 
Kalkuttos. Kokios priežastys pri
verti caro tarną sutrumpinti gy
venimą, tikrai dar nežinia. Gal 
būt, kad jis ką ne gero padari ir 
□egalidams pastipti savo darbo, 
turijo nusižudyti.

II Ispanijoj, mieste San Sebasti- 
an, laike bulių kovos, kada ant 
arenos išvedė bulių ir tigrą, abu
du žvėrys pasiliuosavo ir šoko per 
užtvarą tiesiog į publikos ruimus, 
terp tūkstančių žmonių. Sargai 
pradėjo šaudyti į žvėris ir juos už
mušė, bet pašovė teiposgi daug 
žmonių.

II Terp Vokietijos ir Maskolijos 
likosi padarytas naujas traktas 
muitų reikaluose. Pagal naują 
muitų tarifą: Maskolija ims nuo ja
vų mažiausius muitus ir padarys 
palengvinimus gabei^nt iš 
kolijos galvijus į Vokietiją.

Mas*

II Pagal gyventojų suskaitymą, 
ant prigulinčios Danijai salos 
Grenlandijos, ant ploto 2170000 
ketv. kyliometrų, gyvena 11898 
žmones, o tame skaitliuje tik 272 
europiečiai. Iš salos ploto tik 
55000 kyliometrų yra liuosų nuo 
amžino ledo.

II Amerikoniškas konsulius Ha- 
yes, Rouene, Prancūzijoj, prane
ši į Washingtoną, jog Prancūzi
joj pradijo auginti naują bulvių 
veislę, kuri ir savo gerumu ir vai
singumu toli užpakalyj palieka vi
sas iki šiol žinomas kitas.

II Morokonilki pssikilėliai, po 
vadovyste Bu Amenos, paimi mie-

ste buvo 200. Pasikėlėliai nuo jų 
atėmė ginklus, o paskui kareivius 
sušaudė.

II Nuo džiovos pasimirė vienas 
iš geriausių dabartinių Maskolijos 
raštininkų, čecbov, kurio keli 
vaizdeliai yra versti ir į lietuvišką 
kalbą.

II Prancūziškose valdybose Azi- 
joj, Afrikoj, Amerikoj ir Australi
joj gyvena 47000000 žmonių, taigi 
daugiau negu pačioj Prancūzijoj.

II Mieste Aųuas Calientes, Men
ke, du sūdo tarnai, nusiųsti suareš
tuoti amerikoną Way, nušovė 
Wayą ir jo sandraugą Latimerą.

II Paryžiuj likosi atidengtas pa
minklas garsiam prancūziškam 
mokslinčiui Pasteurui.

Garbe.
Parašė Kaz. Tetmajer.

lis sugrįžo nuo sukaktuvinio 
baliaus. Penkesdešimtis metų — 
pusę amžiaus — jis rašė: lytiškas 
eiles, dramas, noveles, apysakas, 
didelius romanus — tai vaisiai jo 
pusamžio darbo. lis dirbo ant 
garbės ir labo savo tautos: užtai' 
ir tauta mokėjo jį branginti. Ji 
davė jam viską ką galėjo: garlję, 
turtus, padėjimą. Liauro vaini
kai, lygiai išdžiuvę, kaip nauji, 
puošė visas jo namų sienas; kny
gos, jam aukaujamos, gulėjo ant 
stalų; jam parengė iškilmingas su
kaktuves, jį garbino. Visa tauta, 
ypatoj jos reprezentantų, susirin
ko, kad pasakyti jam: tu didis, tu 
galingas ... Dabar jis, septynių 
dešimčių metų senelis, sėdėjo ant 
minkštos kėdės savo salione ir 
žiurėjo į ugnį degančią ant kami
no, mislijo: teip, aš ne be naudos 
pergyvenau....

Buvo jau gana vėlybas laikas ir 
visur viešpatavo tykumą. Urnai 
senelis sukruto,jis išgirdo kokį ten 
vaitojimą. Haliucinacija, ar kas? 
Bet vaitojimas pasiantrino ir iš 
namų apačios kįlo riksmas ir bala- 
donės.

Jis paskambino, bet ant šauks
mo nieks neatėjo; matyt tarnai, 
prikelti baladonės, nuėjo žemyn. i

Suerzintas senelis pradėjo vaikš
čioti po kambarį. Vaitojimai ir 
šauksmai nutilo, to vietoj girdėt 
buvo pakelti vyriški ir mo
teriški balsai. Kas ten darėsi — 
suprasti ne buvo galima. Nekan
trumas ir suerzinimas pradėjo jį ap
imti; palūkėjęs kiek, jis išėjo iš sa
vo gyvenimo. Ant trepu patiko 
savo tarną,' Kuris, šniokšdamas, 
matyt labai suerzintas, bėgo augŠ- 
tyn.

— Pone, ponel Kas ten atsiti
ko!.... — sušuko jis.

— Kas gi tokio, kalbėk!
Tarnas ištiesė ranką,lyg norėda

mas jį sulaikyti ir prašydamas,pra
dėjo kalbėti.

— Pone, neikite ten. Ten da
rosi kas baisausl Ten ląvonas!

— Lavonas!
— Teip, stalius, gyvenantis na

mų kelnorėj, turėjo dukterį. Mer
gaitė ta turėjo vos penkiolikę 
metų, bet labai graži; ji vogė pi
nigus nuo tėvo (visi apie tai žino
jo), užtai jia ją tankiai mušė. 
Šiądien jis, kaip paprastai, griebė
si mušimo, o kad Šiuom kartu 
ypač smarkiai mušė, tai pati pra
dėjo barti. Tai jis, įpykime, pa
griebė kirvį; su penčia kirto į gal
vą ir užmušė pačią ant vietos.

Jį jau paėmė. Jus, pone, ten 
neikite, ten daug žioplių, policijos 
ir lavonas stahenės guli ant grin
dų. Ne sena dar buvo moteriškė, 
neturėjo dar nė trijų dešimčių me
tų. Ir reikėjo tokio atsitikimo 
ypač šiądien, po sukaktuvių po
no....

Senas poetas sugrįžo namon.
— Ar nenurėdyti jus, pone? — 

paklausė tarnas.
— Ne, išeik. Aš noriu pasilikti 

vienas.
Tarnas išėjo.

Sėdęs ant kėdės, ka^p pirma, jis 
vėl nukreipė akis į ugnį besikuri- 
nančio kamino. Pusė amžiaus 
darbo.... turtai.... godonė.... 
garbė ... Atsiminė jis žodžius 
vieno iš kalbėtojų, laikiusio kalbą 
ant jo garbės: garbingas sukaktu
vininkas pusę amžiaus dirbo be 
perstojimo, kantriai ant labo savo 
tautos....

Dvi valandi atgal tie žodžiai

maloniai glostė tuščią savmylystą 
senelio, o dabar, atsimindamas 
juos, jis be mažo ne sušuko: ne 
tiesa, melas) Aš dirbau tik ant 
savo naudos, tik ant savo garbės 
ir ant užganėdinimo tos mažos 
saujalėt, kuri vadinasi inteligenci
ja..,.. >

įsimylėję studentai iš atmintie* 
mokinosi jo rašytų eilių, histeriš- 
kos merginos liejo ašaras, skaity
damos jo apysakas, '.alpo teatrų 
ložėse, klausydamos perstatymo jo 
dramą, seni profesoriai ir apšvie
sti diletantai gėrėjoši jo poe
moms, 7— jis tai žinojo, — už tai 
ir parengė jam žvilgančias sukak
tuves, už tai ir garbino jį, vadino 
garbe krašto, jo pamatu ir padaili
nimu. į J

O jis?..|. Jis niekada nenusi
leido ten, į pamatus, į kelnores. 
Aristokratas iš paėjimo, jis žibėjo 
didžturčių salionuose, jų moterų 
buduaruose, nesirūpindamas dau
giau apie nieką, apart didinimo 
garbės ir gyvenimo gerumų.... 
Ir tas vadinasi puse amžiaus dar
bo Ant labo tėvynės?! Ir tas reiš
kia pasišventimą augštesniems šie-- 
kiams?! Teisingai! ...

Teip, gaįmta davė jam ne papra
stą, gal genialiŠką gabumą. Kiek 
jis galėjo padaryt, — o ką pada
rė? /
' Jam pasisekė sukrutinti nervus 

kelių tūkstančių. Bet milijonai? 
Minios?..».

Tie ne gavo nieko nuo jo pus
amžio darbo ir geriausių dovanų, 
kokioms jį apdovanojo gamta, 
šviesa jo mislių ir žodžiai niekada 
neprisigriebė ten, į kelnorių gyve
nimus.

Jie vadino jį ,.dvasios apaštalu”
— tesingai! Ten žemyn reikėjo 
eiti, šviesą ir Christaus mokslą 
jiems duoti,jeigu buvo ištikro dva
sios apaŠtąlu.

Ten apaiČioj, po kojoms, kas ten 
darėsi, bet į tą apačią jis niekad 
ne atkreipė akių, jis buvo per gar
sus, puikus, didis tokiems dar
bam*. Jis rašė tik tiems, kurie 
vaišino jį brangiai* vynais ir sodi
no ant pirmos vietos, kurie jį gar
bino; ji* rašė tik žymioms ypa- 
toms, turtingiems. Teip, tankiai 
ji* nuvarė mislis, kurios atėjo jam 
į galvą, metė į gurbą parašytus 
laiškus, koki rašėsi kaipi pats sau, 
tik todėl, kad neužgauti tų. terp 
kurių ji* gyveno. Teip, jis buvo 
apaštalu, bet tik savo locnos lai
mės. ,

Kada ten, apačioj, vargai kanki
no tūkstančius žmonių, o piktada
rystė — vargo sesuo — Šventė sa
vo orgijas, eiles mažesnis negu žemiau. Nuo
puikiai įrengtame kambaryj, rakė 
brangius, cigaras elegantiškame 
salione, arba laukė ovacijų teatro 
lankytojų, sėdėdams savo >vžėj. 
Tai darbas jo apaštalystės, tai tie
sos ant apaštalo vardoI

Kada ten, daug metų atgal, vie
nas jo draugas, dabar jau numiręs
— nupiešė Christų pasilenkusį po 
kryžiaus sunkenybe, ant kelio į 
Golgothą, radusį savyje dar tiek 
pajiegų, kad paduoti ranką sene
liui, parpuolusiam nuo pastumėji- 
mo rymiško kareivio. Apie tą ab- 
rozą daug kalbėjo savo laike. 
Daildarys Christaus veidui, pilnam 
mielaširdystės ir sanjausmo, sutei
kė tokį išveiždį, kad jį, sykį pama
čius, negalima užmiršti. Abrozas 
tasai, apie kurį poetas daug metų 
ne mislijo, aiškiai ^tojo vėl jo at
minty].

Jis uždengė veidą su rankoms ir 
nulenkė galvą ant krutinės. Ro
dėsi jam^ kad Christus, su užtie
sta prie senelio ranka, žiuri su iš
metinėjimu .... Poetas juk nene
šė nieko ant savo pečių — o vie
nog niekam ne ištiesė rankos su 
pagelba; jį ne spaudė nė joki rū
pesčiai — vienog jis rūpinosi vien 
apie savę.

Ir visas jo gyvenimas, — pusė 
amžiaus darbo ir triūsų pasirodė 
niekais, nereikalingais!

Ir reikėjo tokio baisaus atsitiki
mo ant prikėlimo jo iš egoistiško 
miego?....

Ir kodėl pabudo teip vėlai?..... 
Per daug vėlai!....

Jis pajuto nekentimą savęs, sa
vo palinkimų ir simpatijų. Visa 
jo filozofija, protavimai, idėjos su
griuvo — likosi vienas jausmas 
kaltės, j

Jis norėjo išmesti per langą vai
nikus, knygas ir yisas brangias do
vanas; jis stengėsi išstumti atmi
nimus apie žmonis, kurie susirin
ko aplink jį dienoje jo pusamžio 
darbo sukaktuvių ant pagarbini
mo jo nuopelnų.

Kodėl gi, kalbėjo jis, kodėl šią
dien vžkaJre prie stalo, laike ap- į 
vaikščiojimo mano sukaktuvių, ne 
sėdėjo Šeimyna ano staliaus ir ne , 
vartė knygų, kokias aš ir jai ant 
naudos parašiau apie meilę ir ki
tus Christaus prisakymus!.... To
dėl, kad tokių jiems knygų ne pa
rašiau.

Koks paniekinimas savęs, kokia 
gėda už visą gyvenimą, kuris da
bar pasirodė be vertės!....

Bet pradėti kitokį gyvenimą bu
vo per vėlu.

didelėse augŠtumose, leidžia atsa
kančiose metų dienose iš tam tik
slui parengtų stacijų orlaivius be 
žmonių su automatiškai ap
sireiškimus paženklinančiais in
strumentais. Stacijos tokos yra: 
Vokietijoj: Tegele, Berlyne, Stras* 
sburge, Muenchene; Prancūzijoj: 
Traj?es, Meudone, Ittevillej; 
Berne, Vindobonoj, P»-ste, Pav- 
lovske, Perterburge, Bath (Ang
lijoj), Crinon Horbohr, Ryme, 
Guadalajaroj (Išpanijoj), Blue 
Hill (šiaurinėj Amerikoj). Da
bar perdėtinis tirihėjimo komisi
jos, Strassburgo profesorius, Dr. 
Hergesell, pagarsino atskaitą apie 
orlaivių suteiktas, taigi paženklin
tas žinias apie oro spaudimą ir 
šaltį už 1902 metus. Tuose me
tuose paleista visokiuose kraštuose 
150 orlaivių su automatiškais in
strumentais.

Iš tų instrumentų užrašytų žinių 
išpuola, kad nors, apskritai imant, 
juo augščiau, juo mažesnė yra oro 
šiluma ir spaudimas, ir Čia yra 
žymus skirtumai ir yvairumai: yra 
oro sluogsniai gulinti žemiau, o 
vienog turinti oro spaudimą ma
žesnį ir šaltį didesnį negu sluog- 
sniuose gulinčiuose augščiau. Nuo 
ko tas paeina, kokios priežastys 
tą gimdo, tikrai nežinia;ant spren
dimo dar tėmijimų padaryta per 
mažai.

Didžiausią augštį 1902 metuose 
pasiekė balionas, paleistas 4 d. 
gruodžio: jis pasikėlė į augštį iki 
22290 metrų, taigi 2X sykio augš
čiau negu viršūnė augščiausio mu
sų žemės kalno. Šalčio toje augš- 
tumoj buvo 64,8" pagal Celciaus 
termometrą, didžiausią vienog 
šaltį, taigi 68 , pagal tą patį ter
mometrą, rado paleistas 7. d. piu- 
tės orlaivys augštumoj 19160 me
trų, arba ant trejų viorstų žemiau. 
Nėra abejonės, kad ir augštumoj 
trijų viorstų yra daug didesnis šal
tis negu iki šiol rado: mat tirinėji- 
mai Šalčio didelėse augštumose 
daromi ne nuo seniai, , todėl per 
teip trumpą laiką negalima visko 
ištirti. Iki šiol susekė, kad net 
vienokiose augštumose ne visada 
vienokią ir visur randa temperatū
rą. Teip, paveikslan, paleistas 1 
d. gegužio orlaivys iŠ Tegeles (ne
toli Berlyno), augštumoj 10000 
metrų (apie 10 viorstų) rado 44 
laipsnius šalčio pagal Celciaus ter
mometrą, o augŠtybėj 19000 met
rų tas pats orlaivys rado šaltį tik 
29°, o augštybėj 19500 metrų 35", 
taigi pasirodo, kad netoli dvigu
bai didesnėj augštumoj ir tai toj 
pačioj vietoj, šaltis būva kartais

Tas gal ir išaiškina priežastis, ku
rių dėl japoniečiai į teip urną lai
ką, į porą dešimtmečių pralenkė 
jau tūlas Europos tautas. Dides
ni sulyginant su didumu smege
nys suteikia ir didesnį gabumą.

Vietines Žinios.
— Namuose pn. 157 Fry str. ra

do ant grindų gulinčią virtuvėj ne 
gyvą 67 metų L. Beck. Kaimy
nai pasakoja, buk parėjęs girtas 
senelės sūnūs, ją pastūmė teip 
smarkiai, kad ji, puldama, prasi
mušė galvą į stalo kampą. Kada 
motina puolė ant žemės, sūnūs ją 
paliko, o pats išėjo iš namų ir dau
giau nesugrįžo.

— Namuose pn. 1297 Lincoln 
av. siautė gaisras, ugnis platinosi 
teip smarkiai, kad ne visi spėjo 
išsigelbėti: sudegė 8 metų vaikas, 
o 7 ypatos sunkiai aj^degė, iš tų 
vienas 14 m.vaikas paskui numirė.

— Namuose pn. N. Wabansia 
av. pereitos nędėlios dieną užgimė 
muštynės terp čia gyvenančių ke
turių lenkų. Lenkeliai įgavo to
kią narsą, lyg tikėdami, kad eina 
apie išiiuosavimą Lenkijos, jog iš- 
sitrukė peilius (laime dar kad ki
tokių ginklų ne turėjo) ir teip sun
kiai susipiaustė, kad visus keturis 
reikėjo gabenti į ligonbutį.

— Aleksijonų ligonbutyj perei
tos nedėlios dieną nusišovė ligo
nis, 30 metų žydas Maurice Paul. 
Mena, kad narsus izraėliaus sūnūs, 
bijodamas operacijos, kokią dak
tarai rengėsi daryti, velijo prieš ją 
keliauti pas Abrahomą.

— Darbininkų nakvynės namuo
se pn. 312 S. Clark st., nuo trečių 
lubų per Jangą išpuolė ant ulyčios 
21 metų darbininkas Chas. Baker 
ir kaip daktarai mena, mirtinai ap- 
sikulė.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 538 ypatos, kuriame tai 
skaitliuje buvo: 270 Vyriškių ir 
248 moterys; vaikų iki 5 me
tų amžiaus pasimirė 212, senelių 
virš 60 metų 81. Daugiausiai mir
čių buvo nuo žarnų uždegimo, nes 
118, nuo džiovos 66, nuo saulės 
karščio 17. .

— Ant kertės Lake ir Paulina 
str., ugnasargių maršalas Mc Don- 
nell pervažiavo einantį skersai 
ulyčią 7 metų Bailiu Masoną. Ve
žimo ratai nulaužė vaikui abindvi 
koji.

toks, rodosi, prieštaraujantis gam
tos tiesoms apsireiškimas gali pa
eiti, tikrai nežinia.

Šaltis didelėse augštumo
se.

Civilizuotos viešpatystės, ant _— 
tirinčjimo visokių apsireiškimų genis

g

Japoniečių smegenys.
Specialistai mokslinčiai persitikri

no, jog smegenys civilizuotų žmonių 
yra sunkesni ir didesni negu nuo
žmių. Civilizacija mat priside- 

.da prie didesnio išsivystymo sme
genų, o Smegenys, kaip visi nuo 
seniai žino, yra šaltiniu proto, 
nors ir ne visada žmogus. turintis 
svarbesnius ir didesnius smegenis 
yra ir protingesniu. Antai mote
rų smegenys lengvesni už sme
genis vyrų, o vienog ne viena mo
teris yra protingesnė už vyrą. 
Mat didesnį protą priduoda ne 
vien svarbumas ir didumas sme
genų, bet ir jų veislė: antai slonių 
smegenys didesni negu žmogaus, 
o vienog tasai sutvėrimas visgi 
ne protingesnis už e žmogų. Ap
skritai, prilyginant prie didumo, 
juo kokio sutvėrimo smegenys yra 
didesni, juo jis yra protingesniu.

Mokslinčius Edv. Spitzka nese
niai užsimanė ištirti smegenis ja- 
poniečių ir sulyginti juos su kitų 
tautų, ypač gi europiečių. Apart 
savo locnų tirinėjimų, jis ant su
lyginimo pasinaudojo iš medegos 
surinktos profesoriaus Tokio uni
versiteto, Tagachi; Bischoffo ir 
Marchando apie vokiečius; Ret- 
ziau apie švedus, Matiego apie 
čekus, Gi’czenko apie maskolius. 
Iš Tagachi ir Spitzkos ' surinktų 
žinių išpuola, jog smegenys japo
niečių vystosi ir auga palengviau 
negu europiečių, bet užtai ilgiau. 
Didžiausio išsivystymo smegenys 
japoniečio prieina terp 40—50 me
tų, taigi ant 10 metų vėliau negu 
europiečių. Smegenys 9—14 me
tų japoniečio sveria 1235 gramus 
vidutiniškai, europiečio gi 1300— 
1350 gramų, bet už tai apie 40 me
tų jie susilygina beveik su smege
nims europiečių: kada europiečių 
paliaują augę, pradeda mažintiesi, 
japoniečių smegenys dar vis auga. 
Nereikia užmiršti, kad japoniečiai 
mažesni už europiečius. Nuo ko 
tas jų mažumas paeina, tikrai ne
žinia. Japoniški tirinėtojai patė
mijo, kad nuo įstojimo japoniečių 
į eiles civilizuotų tautų ir pradė
jus gyventi teip, kaip gyvena vi
sos civilizuotos tautos, pradėjus 
valgyti mėsą, ūgis jų pradeda iŠ 
palengvo didintiesi; o kas dar žin- 
geidesnio, palengva nyksta ir 
mongoliškas tipas. Apskritai vie
nog ūgis japoniečių vis dar mažes
nis už europiečių. Prilygi
nus prie viso kūno didumo, sme
genys japoniečių didesni už sme-

i europiečių ir amerikonų.

ti pakol pigios.
Laivu kompanijos daro mitin

gu* kad sudavadiutt azifkorcsta 
reikalą. Mat vokiMzkoaioa linijos 
peszasi su angliškomis li
nijom i s per tai azifkorrziu prekes 
nupuolė Kaip tik kompanijom 
suMitaikins. tuojau* Nzifkorcsta 
prekes paketo. Susitaikymas ga
li invykti bite diena. Todėl sku
binkite pirkti szitkortes pakol 
dar pigios.

Pasarga prie szifkorcziu.
Nuo dabar emigrantai važiuojanti in 

Amerika tari turėti szi f korte ir 815.00 
pinigu kiszeniuje. Kas neturi 915.00 
apart szifkortea, to neinleidžia in Ame
rika pakol jo gimines jam neprisiunoaia, 
o jei ne, tai graži na ji atgal.Tokios dabar 
yra naujos tiesos emigracijos uiveisdoa.

Draugyscziu Reikalai
. Chicago. Teatraliazka Dr-te D. L. K; 
Keistuczio. kuri susitvėrė 27 vasario, 
!9O4, -padare ant tūlo laiko pigu nau
jiems sąnariams instojima, lik 50c. ii 
25c. mėnesiniu mokesesiu. Tas pigus 
instojima* pasilieka tiktai iki ateinan- 
cxiam susisirinkimui. kuris bus laikytas 
31 liepos, 3 vai. po pietų. Jos Kowarskio 
saleje,'1193 S. Oakley av., po sziam susi
rinkimui ins toj imas taps pakeltas. Tai
gi lietuviai kurie norite pristoti prie 
saios Dr-tes ui pigu instojima, tai pasi
rūpinkite būti ant ssio susirinkimo ir 
prisirassyili, nes paskiau instojimo mo
kestis taps pakelta pagal sąnario metus. 
Ant ssio susirinkimo užkvieczia visus.

(7—28) *. Komitetas.

Pajieszkoiimai.
Pajieszkau savo vyro,Andriau# Stan- 

keviczlaue, Suvalkų <ub. Marijampole* 
pav., kaime Mokolu, asz Jo pati pribu
vusi tik dabar iss Lietuvos norecriau su 
juom pasimatyti. Jis pats ar kas ki
tu teiksis duoti tinę ant adreso:

Petrone Stankevycziene, 
•27 W. 51st st., New York.

<-7—2®)

PaJiMvkau savo brolio, Kasmiero 
Mankaus, Kauno fru b., Raseinių pavieto^ 
kaimo Eidintu, 3 metei atgal gyveno 
Chieagoje. Jis pate ar kas kitas teiksi* 
duoti tinę ant adreso:

Jonas Menkus, 
1444 W«ntworth av.,ChicagoHsighia,Ill.

(7-W'

Paiiesskau savo dėdės, Jurgio Szeszto- 
ko, Suvalau gub . Marijampolei pav., 
Kvietiszkio gm.. kaimo Egtrisskiu, gy
veno J ersey City.- N. J- Jis pats ar 
kaa kitas teiksis duoti fane ant adreso:

Mike Aseviczia.'
Box 884, Joliet. UI.

Pajiesskan savo brolio. Stanislovo No- 
vicko, Kauno gub.. Telsaiu pav, kaimo 
Gecsiu, gyveno Mahanoy City.Pa. Svar
bu* reikalas. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti fine ant adreso:

F rauk Novickį, 
Box GI, Egypt. Mate.

PajiMzkau IgnacoKryianaucko, 4 me
nesiai kaip isz 8o. Afrlko* atvažiavo ia 
Chicaga. Ass teipgi tik dabar atvažia
vęs iss So. Afrikos meldžiu Ji atsissauk- 
ti ant adreso:

Oregorius Vaitkeviėsa, 
4403 So. Wood su, Chicago, IIL

Paiiesskau savo draugo. Franciaskaua 
J šaudo. Kauno gub.. B*1*0**" ETy-* 
Trišakiu pa ra p., kaimo
Jia pat* ar kas kita* teiksi* duoti 
ant adreso:

A. Kraucaunaa, 
90x 776, Bchsnectady, N. Y.



LIETUVA

Per Dvideszimts Metu

Štai šifkorčių prekes

•15 00

•17 00

•15 00

MAK.IA DOW1ATT

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

KOL NEBUS ISZ6YDYTI
Garsus Elektros DIRŽAS

GIANT

Chicago.

212 First BU,

•17 00
•25 00

•17 00 
•25.00

•5.15 
•4.*) 
•6 80

•5.15 
♦480 
•6 80

•34 00
•38.50

•35 50
•3*00

K&a toks isa DuąnMne, P*, prisiuntė 
75c? Tegul padooda savo verda,adresą 
ir pasako ant ko tuos pinigus prisiuntė.

Guodounoms uutiszkoms ir baž
nytinėm* Draugystėm uždirba:-Į 
Ksrssss, Aaierlkoaiezkesi 
Weliawae, bzarpen. Juoe- 
taa, K akarda», Ze«kielių*. 
Kepures ir dėl Marszaikm'

Ant 17 Akmene
RailroadLaitrooells

Patentuota* reguliato 
rtus. ausuke užsukama* 
kr už*talom**.vyriszks* 
ar moteriszka*. 18 kerą

jaunuomenei
Buvo..........................

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

„AUSZKOS" Dr-tes fondas, 
besi moki uancz lai lietuviai kai

Dykai! Dykai!
Gaus kiekviena* Daktarlttą knygntf apie
Ilga* vyrų, moterų ir valkų ka* prlslun* 
savo adresą ant adreso:

L—VA, P. 0. Bot 268,
MADISON SQ. N. Y.

Hatnburg American LUtil]a
Terp New Yorko ir Hamburgo:

Regulisriiki laivai plaukia 10 iki 14dieną.............. ....
Ezpresiniai laivai plaukia 8 iki 8 dieną................ ..

Talei v dm: Morgan 1382. 
Telefonuos galima les kiekvnesos 

aptiekoa.

Prekes apgarsinimu
1 colis druko, už 1 syki.....................50e.
Paprasti pajieszkojimai ar draugys- 

cxln mitingai ar balių apgarsinimai po 
50a už kožna syki.

Pinigus siuskite aat adreso:
A. OL8ZEWSKI, 

921 33 rd8t„ Chic*«ut IU

F.P Bradchulis 
Attorney and Connselor«Lai.

Chamber of Commerce Bld£. Room 709 
8. E. Oorner LeSelle A Washington sta 

• . CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3842, 

Wlenlntelis lietu trys advokates, beiręs 
mokslf jurisprudencijosesion Amerikoj 
Weda provras kaip civrilisskas teip ir 
kriminaliszkas vnsuose suduota
Ros. 3112 8. Halated arti 31 moti, 

arti 31-mos ui. Tek Y arda 6048

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pietą; nuo 8 iki 7 vakare. Nedalioms ir iventadienlais nuo 10 tik iki 12. 
. RODĄ DYKAI!

Gromątonis Popieroe.
Isz tikro gražiausias gromatoms popie- 

ros,kuras karta pirkęs ir vėl pirks. Tu- 
linas 25c., imant daugiau — pigiau. 
Užlaikau krautuve visokiu lietuviuku 
knygų, abroaeliu, pavlncsevonlu ir vi
sus listuvisxkus;laikrascxius, Amerikos 
ir Europos ir priims už juos prenume
rata.

Vargam išira tinkantis lietuvisskoje ar 
Irmkieskoje bažnycz'oje pajieszko vie
tos. Adresas:

•852.
Aat krikutyou duktersV.Kriau- 

csiuBo, Brooklyn, N. Y.
J. Haliosaaitis................................ 25
A, Kriaucsiupas......................... ..50 J
O. Sinkevicaiute............................50
V. Kriaucziuna*............................25 3S

North Germatr Lloyd Linija
Terp New Yorko ir Bremo:

Reguliarižki laivai plaukia 10 iki 12 dieną.......................
Espresinisi laivai plaukia 6 iki 8 dieną.............................

. Terp Bremo ir Baltimorės:
Laivai plaukis 12 iki 14 dieną.............................................

Kaip gyvas* Augmenys* Yra tai moksliš
ka* *pr*axyma* apie yvalria* maaa žeme* au
gs ms.ju sudėjimą. atmaina*, gyvi ir pie toji mesi 
nuo pat menkiausiu pavidalą Iki didžiausiu 
Ir tobuliausia. Su 30 pavvikaJslia.. 149 pusta-

ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division St, Chieag*, III.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garaus meti iškąri užži urėto jas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite

tus, su daug metų jiatyrimų yra autorium, išrodinėtojum ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir ulsisenėjusių figų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

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

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

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

Gyduoles Dykai iki Iszgyjlmul.

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

mo. Amsterdamo ir Antverpo
Laivai plaukia 6 iki 0 dieną...................................................

Terp New Yorko, Londono. Liverpoolio, Glas- 
gowo ir terp Bostono

Laivai plaukia 5 iki 8 dieną.................................................

Canadian Pacific R. R. Co. 
Linija.

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

Laivai plaukis 8 iki 10 dieną.................................................
Terp Mentreal, Liverpool, London ir Glasgow

Laivai plaukia 6 iki 8 dieną................................... . .............
Virš parodytos prekės yra tik per van

denį. Geležinkelių prekės žemiau.

Beikalauia 1000 darbininku paciiuolu 
ir kevalieri prie darbo ant fermų, <ele- 
iiaheliu. dielinycslu ir in gi re* veisti jo 
sc Michigan, Wisconsin, teipgi in sngle- 
kaaykls*. fabrikus, prastu darbininku ir 
mechanikų. Gera mokestis. Mes kal
bame lietuvinkai.

J. Lukas, Mgr.
3311 South Halsted str.

Didysis offlsas. 187 Washingtoe str. 
Bumas 18. Chicago.

Mano du vaikuciiai.po mirusios moti-

ELEKTRA YRA GYVASTIS! Vienu vaistą neužtenka, 
nes organizmą liga nusilpnina, ir vaistai negali sugrąžinti tos pajiegos, ku
rtos jis neteko per chroni&ka arba sunki| ligą. Štai delko daugelis tmonią 
vartoja vaistus per ilgus metus be jokios na ūdos, o kiti iigydyti lik vaistais, 
kada jau tiki kad yra visikai sveiki, urnai atkrinta į senąją ligą prie men
kiausios progos.

ELEKTRIŠKAI - VAI8TIŠKA8 GYDYMAS (su elektra ir vaistais) yra 
vienatinis gydvmas kursai ilgydobeabejonesį galimai trumpiausia 
laika VISAS VŽSIRENEJUSIAS IR NAUJAS LIGAS. Parodymui, kad 
teip yra, mes VISIEMS sergantiems, kurie tik pas mus atsiiaukia, siunčia
me DOVANAI, kol jie pasveiks, savo garsą elektrišką diržą GIANT.

Kosulys, silpnumas, reumatizmas, silpnumas vidurių, dusulys, ligos pilvo.

Boston, Mass.
Turime pilnai eptiekorissku U voru 

kaip krajevu teip ir užrubeiinlu. Ap- 
tiekoje visados randasi daktaras, kurs 
duoda rodą visokiam ligom be Jokios 
mokesties.

OFFISAS: 
Kerte 31-mos ir So. Halsted olyctiL 

Gyvenimu viriui Aptiekos. 

CHICAGO, ILL.

galėjimas, nevaisingumas, uždegimai, karštliges, slinkimas plauką, gono- 
rhea, skauduliai, sifilis, niežėjimas, neregurl išrišk o* mėnesinės, melana, ir 
t, t. VIS TIEK KOKIA LIGA NEBEBŪTŲ, ateik ir tegul tave peržiūri 
mus specijalistai. arba jei esi toli, parašyk gerai išaiškindamas savo ligą.

Rašyk pu:

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

MES GVARANTUOJAME KAD IŠGYDYSIME. 
PRIĖMIMO valandų; kasdien nes 11 iki 1, Subatemit ano 10 iki 1.

Amerikos Geležinkelis.
Terp Chicagos ir New Yorko.............. . ............... ..

Prūsų Geležinkelis.
TerpTilže* ir Bremo.................. ............. ...................
Terp Tilže* ir Hamburgo................................. .........
Terp Tilžė* ir Rožterdamo....................................

Kiek kašteeįa foierinkelis terp Nevv Yorko ir kita| miestų, klauskite
Apart čis psmisetų imifų turime dar ir kita*, kerių dėl stokos vietos, nogsiime čia išskaityti.

Norėdami kitų linijų, klauskite mus per iremstas.

Goriausiai yra pirkti lifkortes - LIETUVOt” REMKCUOJE, nes ji tori a 
paeijų. penautių linijų Ir visų laivų, j Europą, it Europos ir visu 

čia pelite pauti žitkortet ku tik kokias norite.

Nauja Pirtis ir Maudyklos.
Lletuvys atkolevee iss Porth Mandžu- 

rijo* (isz ten kur dabar yra kare Muko- 
11 jos su Japonija) Cbicaguje parengė 
puikia garine pirtį ir maudyklas, van
duo seilių ir szaltas, garas isuiperti ir 
viskas parengta kuogeriausbd ir esys- 
cziauslal. Ketvergais atdara dėl mote
rių, petnycsioms, subatoms ir nedelioms 
iki pietų dėl vyru. Visus užkvieesia at
silankyti ir pabandyti.

Stanislovu Pavra, 
1110 Leavit st., * Chicago, Dl.

(8—12) (Imkite 18 ui. karus)

Lletuviszka Banka
(Uždėta 1888 mete.)

Siuącziam pinigus greitai ir saugiai in 
visas dalis svieto. Parduodame Laiva
kortes ant greiesiausiu laivu. Paeito 
Sta. No. 8.

Ignacu Stankaitis,
3408 S. Halsted st., Chicago, 

(7—2®) ,

SKUBINKITE
Pirkti Siifkortes pakol pigios, nes tnojaus pabraug.

DABAR YRA LABAI PIGIOS.

Simanas Taraila, 
308 W.Raspberry Alley, S benamio* h. Pa.

(8-5)

Reikalingas geru duokepia, gerai mo- 
kantis kepti juoda ir balta duona ir 
keiksus. Atstasaukit po nr. 3307 Auburn 
»v, Ohioago.

Beikalinea* partneris lietuvy*.mokan
tis gerai lietuviukai, ruakai ir lenkis*- 
kal rassyti Ir skaityti. Adresuokite.

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

Boston, Mas*.

Reikalingi du agentai, kalbanti lie- 
luvisnkai, lenkiukai ir angliszkai. Alga 
•5.00 ant sanvaitea ir didele komisija. 
Atsžssaukite aeredoms ir subatoms nuo 
11 ryto iki 4 po pietų, pu A. Chaposke, 
314 Miivraukee Avė., ant antru lubu.

Reinlingas Barkeeperis kalbantis lie- 
luvisKkai, lenkiukai ir angliukai. Tur 
nor* kiek mokėti savo darba.

F. Kilia, 
11512 Front St. Kensington, Dl.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III
Mbs užprašoma visus kenčiančiu s nu* užsImmIusIi) Ilgą, nu* kurių negaiši* išsigydyti, atsišaukti | musų gydynyčią ir pa"**- 

gyti musų NAUJA BUDA, kuris yra laikomu už neklaidingą.

Palmrnoa. Pa.
M**o Hn.rui Pmtr«nruu < oUi**

Labai b>m likast* praatatl Jam*, kad po 
trvmpaai Jsaų (rdyaal U Jaažlaual kabai po- 
vai. SI )au/lix>-l. I,g kad bu/laa (imr. ii 
aaajn Ju«ų pu ik lAcytte mano
*kau*a, krenaėjr tf*tr*s«jse. kurte (kasamai 
kaakiao man, p-r dau(vl| metų. Maso inim-

A. Gendrollus, 
118 Boven st, So. Boston, Man.

(7-2®)

Lietuwiszkai Ruska Aplieta.
2A7 Hanover st. 23T

Pinigų Prekė.
Iki 500 rubliu, rublis po.......... .  52}
Nnct500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52}e 
V iru 1000 rubliu, rublis po................52}e

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30e. ant paežio kautu.

Jei norite, kad pinigai greitai Ir gerai 
suvaikucziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per „Lietuvos’' redakcija, adresuo
tam]: A. Oliuevski,
V34 38rd 8L. Cbicaffo, III.

c*lu šamuose, vaiku 3 metu, mergaite 
• menesiu. Ku iu lietuvi n kataliku 
norėtu Juos paimti ant gero isaaugini- 
me, au juos atiduodu ant visados. Ju

J. M1RAU8KIS, 
3303 Auburn av., Chicago, 111.

Tariu d Idai! *ctora 
■ 1 laikrodi)*, laikrodo-

' il*. žl*4u. muaika- 
34' Įniks 1 aitru meniu,

rrailu prostatom* 
popieru. m*r»zk'niu.

xMEwRšSu^Hmk
■JjaRLaBugMuym^^

Vilei *nt
,oc r*rdu<.<iu >t>t 

kUbĮsyTSSM'Ya'įl^K vivu>( ir uit reikli* 
vlmo ilunoziu ir in 
kitu> miec.u* r»- 
(tykite įsas.o rauil- 
te kaiallot* dykai.

ypatlagsi įtaka »e***in 
kelio darbialakam* ka
rts rsikalasja sero laak 
rodslto. Gvarastsota* 
aat 10 meta. Psr Iii* *0 
dless me* *laa*ime *11

Ant paskutinės kazyros.
Pasakoja, kad kardinolas Maza- 

rinas savo jaunuose metuose teip 
nuaikazyravo, kad paskutinį savo 
apvalkalą statė ant paskutines ka
sytos ir pragrajyjo. Persitikrinęs 
kaip tai greitai žmogus gali susi
naikinti, mete nuo tos dienos ka- 
xyras. Kazyravimas daugybą žmo
nių sunaikino, vienok žmones ka- 
xyravimo vis neišsižada. Kaip su 
kazyroms teip ir su gyduolėms. 
Žmones vietoje vartoti Trinerio 
Amerikonišką Elixirą Kartojo Vy
no, ima bile kokias kitas netiku
sias gyduoles ir tuomi savo svei
katą, o net ir gyvastį stato ant, 
paskutinės kazyros. Pilvui ir vi
duriams nėra geresnio vaisto ir 
pageIlgesnės gyduolės per Trinerio 
Amerikonišką Elixirą Kartojo Vy
no. Šis vynas savo gerumu ir pa- 
gelbingumu pralenkė visas kitas j 
gyduoles. J is valo gerai kraują, | 
atskire nuo jc visas sugadintas da
lis, o vietoj sugadintą pripildo 1 
nauju ir gausum krauju. Naujas 
ir čystas kraujas išnešioja sveika
tą po visas kūno dalis. Trinerio 
Amerikoniškas Elixiras Kaltojo 
Vyno išgydys pilvą, sustiprins ner
vas, padailins veido cerą, ligo
niams sugražins sveikatą, o svei
kus saugos nuo visokią ligą. Ant 
pardavimo visose aptiekose ir pas 
patį fabrikantą, Juozapą Trinerį, 
799 So. Ashland avė., Chicago,

Ino Kon-sp&oddn ant kojn tik 10c.
Qvaraat*vo>m« teziydytaa. -

Dantų relino ir Skorbuto. Papueika* na(idiL 
Plauku įlinkima tūlai kitę iriutankite aat pra- 
plikutioi raivo*, Plulikana* Ittnalklaa Tulpei 
tarime vateta dėl teioaiklnlmo plauku, kad 
banda nereiktu tknsl, arba moterį* turi aat 
•p*imlmo lirų* gyvaplaukiu*, ne* •«*■• SPK- 
CIJAL1STAIS.

J. M. B. Cbem, Co.
boz 180 Bta. W. B'klyn K*w York

Dra. J. M. Brundaa
Soalp aud Hair Speeialtet 

r York ABrooklyn, U. 8. A.

niša trumpa* »nvaite* semydama* s* )a- 
•ų. Ilkasal tegydytu. Ta* yra daugiau, segu 
ai tlkejaaeL Ta* y* pa»l-tolina. Brangu* 
Dr» ir a* nrkuoamt' repamirtiu )u,^ mat.- 
niu«usK> ir rvkorermimaiu )u* vliur koksam, 
kurj tik pa*|>tu

Maikoli jo* 
įtuvon aiun- 
............. I«c 

veisia* vuodegoB. KomedUa 
........ iutal»e M. Pd*. 

knygute teip 
niuro* dalei- 
iŠėiama-lOe

723 W. 18th Street.
Nuo 8tos Iki 10um ryto, 
sao T-toe iki • vai. vakare.

| bedelkom* tiktai nuo b-ice iki 10-lai ryto

Didelis Pianu Iszpardavimas
NEW ENGLAND PIANO SCHOOL.

Pigu* iggpsrdsvimas bu* tik viena sanvaite laiko,pradedant nuo 1-mos dieeoe 
Rugpiuczio (Augusi). įsi antros rankos Pianai po $1O, $20, $30, S40, 
Š4O ir $50, geri dėl pradžiamoksliu ir vaiku. I^tbai mažai vartoti Pianai po 
$30, $75 ir $1OO. Nauji Pianai už fabriko preke, gvarantuoli ant 25 metu. 
Galite pirkti už pinigus ar ant iszmokescziu Nutaisymas strunu, nupaliszavi- 
tnas ir pristatvmas dykai po viaa Nauja Anglija. Iszmainotn senus pianus ant 
nauju ir senuosius priimame tnainan už pilna ju verte. Visi turi Pianus, kodėl 
tu negali turėti T Dabar yra gera proga gauti gera Piana už p!ge preke, ne pra
leisk jos. Pianu lekcijas duodame už sumažinta preke: pamecrinimo lekcijos dy
kai. Senus Pianus sutaisome, nustatome, nupalissuojarte. Ta viaka padarome 
kuogeriausiai, o jei negerai padaryta, tada užmokėsite* nereikalaujame. Musu 
sztoras atdara* diena ir naktį.

NEW ENGLAND PIANO SCHOOL, 
5B Bartlett St., arti Dudley Elevatot Station, BOSTON, MASS.
P. 8. Del utakvaUalmo pirkėju ne* duoalme lOtekolju p r koncerto piaalta dykai ktekvto- 

aam pa* nu* perkaneztam PI*na **ia *anvaitu.

8. Mack, 
Elisabetb, N. J

Sykiu 81.50 
Pask irsto: Kaakintiniams 60c. 

Vmtaliei 30c. „Atuzros” fondan

Pigiai ant pardavimo drapanų sztoras, 
geroje lietuviu apgyventoje vietoje, biz- 
■is ano seniai iszt^irbta*, kur geras 
kriauezius gali geru* pinigu* padaryti. 
Savininkas turi motormono darba lodei 
nežnetengia sstoro prižiūrėti ir turi par- 
dtsesi.

Vaclovas Ramanauskas,
47 Factory st., Nash na, N. H.

‘ (8-5)

Pigiai aat pardavimo geras sali anas 
*a dididele sale ir gyvenamais ruimais 
prie didelio pipu fabriko, -*tdsnis nuo se
niai isudirbta*. Savininkas važiuoja in 
>eaa kraju todėl parduoda pigiai.

Juozapas Stulpinas,
5X7—320 8. Ganai st., Chicago, 111.

(7-28)

Turiu ant pardavimo daugybe namu 
ir lotu prie bažnycziu Szv. Vaitiekaus, 
h*v. Onos, Szv. Kazimiero, Chicagoje ir 
Havnhorue; taipgi keletą bizniu pigiai 
auš pardavimo prie fabriku McCormick, 
aat Blue Island av.,Western av. ir kitose 
trerose vietoee. Kas lik ko nori pirkti, 
vidka pas mus gaus.

8. J. Napieralski A Co.
723 W. 17 str. kerte Paulina str.

Didisis offisas:
S. J. Napieralski, 
1513 W. 22n<i st.

Reikaltojtine yjro ir moterų
KenMianosiu kokia nors nesveikata ar 

gyvenime nepasisekime, kad prisiusiu 
mumis savo varde ir adrese, o mes pri
siusime būda (upasaba), su kuriai* 
visu* skausmus, liga* ir nelaimes pra- 
szaliniile. Nesiųskite pinigu, tiktai 
savo varde Ir adrese. Pasakykite ir 
savo draugam* apie ssi apgarsinime, o 
tuom padarysite jiems didele geradejy- 
ste. Raižykite tuojau* anl adreso:

Tatra Medical Institute,
747 8. Halsted St.

Chicago. III.

Aš gydžiau visokias chroniškas ligas su didžiausia 
pasekme Priežastis mano pasisekimo yra ta. kad aš 
negydau kitokiu ir KAD MANO VAISTAI YRA ISBAN- 

BMMMHfiMI ŪYTI IR TAPO IŠRASTI GERIAUSIAIS As pažįstu ligas 
Hunas as gydau teip kaip kūdikis pažįsta savo abėcėle 

Daugelis metų datynmo ir pasekmingo gy 
dymo padarė mane užsitikimu siūlyti tau. kuris 
sergi, ta pačia gera išeiga, kuria apturėjo tūkstančiai 
kitu. Datyrimas yra geriausias mokintojas Ma

'3* ar I:criusi^ekimo. Aš žinau, ka atgaliu padary
Ii gydyme ligos ir aš padariau kaip reikia.

ASZ ISZGYDAU KUR KITI NEGALI.
Biaurus, ir teip vadinami beviltiniai ir neišgydomi atsitikimai pateko man vienval, ir man links

ma yra pasakyti, jog aš pagelbėjau daugeliui tą, kurie neturėjo vilties išgyti, kurie buvo išbandę vi
sokius daktarus be pasisekimo. Mano gyduolės yra surinktos iš geriausią vaistą ir po mano ištyri
mui padėjimo, gyduolės siunčiamos kožnam ligoniui, yra sudaromos po mano paties priežiūra.

Šimtai padėkavonią ateina pas maną nuo dėkingą gydytinią, kurie tapo išgydyti. Aš galiu tą 
patį padaryti dėl tavęs, ką esu padaręs dėl kitą. Jeigu tu apleisi Šitą progą pasigydymo, tai kaltė 
yra tavo ir pralaimė bus tavo. Ant galo tu vienog ateisi pas mane.
Rašyk pas mane su pilniausiu užsitikėjimu, o apturėsi mano rodą ir mano gyduoles be gaiš* 

ties. Perskaityk sekančias padėkavones. Parašyk pas gydytinius, jegu nori išgirst tiesą.

Geri tavoral, pigios prekes.
Pa* manu gausite gerlauilu* tavor** ir u* pi

gesne preke kaip kitur. A«z atlaikau v šokto* 
Intai po* knyga* dvautozka* ir (Tlutiazkaa, ro> 
taneliui, k raja v n* tzkaplleriut, krytaliai, mu- 
dalikeiiaalr tt; grasiausiai gromatom* popte* 
ra* «u tavo variu iaiuodyta aukio h ta romia, pre. 
ke kuriu ite.ut arkaata. t tuitoal et *2 K, gr** 
tiareiu popteru bu skaitysiu, teip gratiu kai* 
tzllka*,tuzin** tik *1.00. Taipgi tunu burtlai*. 
ku masiinella. kurtos laime atmuša, preku *1 00, 
manikiųlu. kalniu, panoaeku, cMveriku ir vis
ki tezpar Juodu pigiai nu* noriu vatluoti in kra-

A. Ginibut, 
718 8. Csnsl st., Chicago, III.

' Gvodotiniems Kunigam* kzdir* 
ib*:- Kspes, Araeta*. Dalmati
ka*. Alba*. Stalas ir snsus b*ž- 

Inytiniua parėdai. Visokį darbą at- 
'Uska artistiazkai ia laiką.
| Norėdamos guodotino* Dr-tęs, 
'arba guodotmi Kunigai, kad Ju*u 

darbas butu prideraneziat allik'.’S ir tuom sušelpti aawo tautetj, paveskite ji tikrai 
lietuvaitiai.

siunčia C.4k.U reiuriu nieko puriuoti. vardųgl 
tavo užlaikysią slaptoje. J<igu mane atrasi re t vi-' 
siagu. turi ite»ų***iMr pu?iaire laikraAiyJe apgar- 
sieti mare apgaviku, t i mano k lupata, ai pa|>ra- 
tysiu tik tada, kada i**igyriy*i I įaugta u nieko 
Durrikaianju Ir reuraAuo kad man *iun*tum pmP 
gua pirmiau pakol v i* takai relfelgydyii. RaSik 
man elgdtaa gal tie apganialrnaa kitu >jk 
Jau rebu* siatiH- laikrailyje.

Atmink kad in gauni rorapta ir viau* rrikallo- 
gii* pamokinimu*nykai ir rer-ikalauji nteko mo
kėti ttakoi vtalAkai reižaigydai, 
man XV. Adresuok:

• ARMONIKAS ir LAIKRODĖLIUS parduodam 
kž numažintą prekę, dul Aite tai kraičio skaity
to im Buk atsargus pirgdsmss laikrodėlį nuo 
tvstimtsučią. Lietuviai ras savą!

i Jeigu dar neturi mano ksUliogo, tai
4 Sendien prisiąsdams* savo adresą 

Ir už 2 et. markę, o męs prisiusime gra
žu lietuvliką armoniką katnliogą dy- 
Jut, kuriame rasite visokią muziluui&ką 
Instrumentą ir 1 s ik rodei i ą prekę*.

Adresuokite teip:
M- J- DAMIJONAITIS

3108 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

Asz Tave Iszgydysiu!

©
Asz *»n seniausia? (perijall*- 
ta* Chicagol nuolatiniam gy
dyme vyriuku ir už-te ne Juslu 
ligų. Asz iszgvdau nuodugniai 
kraujo užnuodvjima, reumatiz
mą. uuenejusia* paslaptinga* 
liga* ir ligas paetnanezlas nuo 
iagimo«i save ir iazdykumo; 
gėlimą kaulu, skaudejima ir 
svaigimą galvos, sksudejijn* po 
kratine, sąnariu, pugama ir 
strėnų: gėlimą ar nepaprasta 
plakimą tzlriies: ui ima ausy
se ir galvoje; drebėjimą kraujo, pamelinavuaiu* 
paakiu*, spuogus ant veido ar kūno, geltona* pir
mas ar ronas ant bei dalie* kūno, puvimą ar skau

dėjimą gerkleje, uikietejima viduriu, bjauriu* ir 
baisiu* sapnu*, lunkuma kojoae. indubusia* akis, 
nubegima sekto* laike miego ar prie nutiszlaptoi- 
mo. negalejima miegoti ar valgyti, dusnly. trumpa 
kvvpavima: niežu*, skuroa. inkstu, kepenų ir skil
vio ligas. Jeigu esi nuotatal nuvargę* ir greito! 
pailstomis, baugus, godingas, nusiminė*, u t* tro
pines ir n ns to Jas viltie* iszgyjimo. Jeigu lytlszko* r»Ayk 
dalys yra nusilpnėjo jog negali atsakaucziai atlik- a- ,.* • 
ti vyro priderysezm Ir neturi vaisiau*. Jeigu e»i 
užkrėsto* kokia liga, tari tankiai szlapintis diena 
ir naktyje, tol ateik pa* mane o **z duosiu teisin
ga roda'aykaL

Saslszlapinima* lovoje bemiegant yra lųbal in- 
kirus ir geda daranti* kenkimas, ir dauguma* ne- 
Jlesiko pagelbo* tikėdami jog negalinta tazsigydy- 
ti. Asz savo tom tikrai* vaistai* užtikrinu iszgy- 
djrma trumpam laike.

KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu dykai Ite- 

tuviszka knyga aprasunrzia visa* vyriazka* ir 
paslaptinga* liga*, kaip nuo Ju *p«i*augoti ir l*s- 
•taydyti. Prisiusk už Sc marke ant paežio kauto. 

Dr.B.M.ROSS, ,7’^.a^Sfc
Ofisą* atidarytas kasdien nuo 9 iki i. Panedelio 

Seredo*. Petnyezio* ir Subatoa vakarai* nuo 6 30 
iki 8. Nedellom nuo 10 iki L

8A Gyrenlmo Vaizdeliai susidedanti ilažtaonin 
■ekantin gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas;
— Va<te; — Ka* kaltos; — Gatvua vaikai; — 
Paparčio ttedaa;— Kitko sargu; — Stenate*;
— Keleivi*. Chieafo, Iii. 1908, pusi. 9#.. ISo 

43 Pasako* ii gyvenimo lietuviikn Vulių bei
Velnių, surinkto* O ro J. Ha*at>av:č±.=, 
puslap , Chicago, III I90B m. Šioje knygoje 
telpa keli Įimtai gražiu paaaku: apke rojų 
(dangui, čyičiu, pekla; apie giltinu, mara, 
ketera, apie dvaeee (dužiu), velnina, > vai
dinimui ir tt. Pasakoe užratyto* t kloję 
kliboje kokioje buvo pasakoto* Kaune gub, 
pagal kauniečiu kalba, Suvalkų gub. jagal 
suvalkiečiu kalba. Prusu Lietuvoje pagal Pra
šu lietuviu kalba, Dzūkijoj pagaldiuku kalba 
ir tt. Kas mėgsta grasiu pasak*,, tegul nu
siperka ii* knyga. Preke neapdar....»W.OO 

, Apdarytos........... . ..................................4U 50
70 Lietu v Miko* Pasakos Y vairios. Dalis I. Su

rinko Dr. J. Basanavičius. Uhicago, Iii.. 1908 
m. pusi. M. Čia telpa 141 labai gražiu, juo
kingu ir žingeidžių pasakų. Kas lito knyga 
ture*, tam geru ir gražiu pasakų jntekado* ne
truk* Preke neapdaryta*..........L....4Ž 50
Apdaryta................. ............ . ..........L... .BM.OO

71 Ltetuviiko* Pasako* Yva'.rioa. Dalis IT. Su
rinko Dr. J. Basanavičius. Chteago. Iii. 1*U 
pusi. S30. Telpa čia ŽM gražiu, žingeidžių ir 
juokingu pasakų, bovyjan&u kiekviena akai- i 
toja ir klausjrtoja............. .................... |l 50
Apd&ryUh . •••••* *••••• «u>*uu*a**** *a».$^3-00

1 114 Ponu ir Bernu. Chicago, IIL 190* pusi. M. 
Apysakaite L Tolstojaus U gyvenimo masko
lišku kaimiečiu; žingeidi norinčiam susipa
žinti su burtu ir sanlygom* gy veijimo masko- 
liMtu kaimiečiu; ji verčia skaitytoja jausti 
drauge su prislėgtais vargu žmonėmis.... trio ;

184 Robinsonu Krusiu*. Oraži ir moralllka pa
saka. Antra pertaialta laida. Chicago. Iii. 
1908 pusi. 83..............................  tž5c

S1O Deda atvažiava. Komedija viename akte. 
Pagal tenkilka sutaisė K. B-a ir M. P is. ChP 
a o, I U. 1908. pusi tSl šita komedija buvo 

is kartus įrita ltetuviiko* draugyste* Pu- 1 
terburge, Maakolijoje. Ji yra maskolKkoe , 
valdžias cenzūruota ir todėl ' 
Lietuva panlusti. Mukoiijos v 
siuntimo nedraudžia..........

filff Geriau* vėliau* negu niekad_______
name akte. Pagal tenkUka sntalsu K. 
M. P-is- Chicago, III. 19i* pust “ 
knygute teip kaip tr No. 110 yra 
censuroa daielsto ir gali būti 

* itama...............
831 Žile golvon_______

viename akte. Pagal lenki 
Chicago. III. 1908. pusi. Si.___
kaip ir No. >10 vra Mukolljoa eei 
sta ir lodei gali būti Lietuvon siu

507 Gamtoa Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr. 
A. Bacevlčia. spauda ..Lteluvoa,1' Chicago, 
IIL 1908. pusi. SU Knygele su daugeliu pa
veikslėliu : gyvuliu.vabalu, žuviu, žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, staktai ir supranta
mai liatakin* gamtos istorija, vpač tuo* da
lyku*, ant kuriu žmones nuotatal žiuri, bet ju 
gerai nesupranta................................... SOo

SOM Gamtoa pajtegoe ir kaip ii ju naudoti*. Pa
gal Bitnura sutaisė Szerna*. Chicago. Iii. 1904 
pusi. Svarbiu* mokslitku* vertes knyga, 
su daugybe paveikslu yvairin luatynerlju ir 
kitokiu prietaisu anl išnaudojimo gamtoms 
pajtegu.....................  500

Sttli Svieto pabaiga. II rasitko verte Pr.Sintelis. 
Chicaga. IIL, I9M. pusi. 31. Ka* nori daslži- 
noti kada bus * v te to pabaiga tegul perskaito 
(te knygute.............................................. lOo

OSOEt h nolivgija arba mokslas apie žemės Jautas 
Pagal Dr. M. Hstvrisndt* paraie Šerus*. 
Chk-ago. III 1908. pusi. 687 Yra tai svarbiau
sia moksltak* knvga apie visa* musu pasau- 
toažmonių vaiste*. Ji parodo vis* vrėpatys- 
fiu. viso žeme* kraiti! ir net mažiausiu sale
lių žmoni* ir Ju paveikslus. Apraio Ju kilme* 
parva. tikėjimą, papročiu*, utsiemima ir abei- 
nai visk*. 11 patilpusiu paveikslu matysiu 
žmonių gražiu, prastu ir btauriu. tnlu visa* 
kūnas plaukai* spurlea. ve eta, į beždžione* 
panalus. Raitas Jventas sako: ..Sutvėrė Die
vas žmogų ant abrozo ir paveiksiu savo.” bet 
pažvelgus J tulu žmonių veislių veidus, mato
me dideli nevienodumą, tada netine kurte 1* 
ju jrra paariu* paveikslui Dievo. Kas nori 
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito 
Ite knyga. Preke neapdarytos ..'... tU.OO 
Apdaryta grasiuose ir dratūoee audimo apda- 1

Jerome, Ari*.
Brangus ProfaanrteaCoillM

Katu *4 niekad netikėjau, t*^ dabar yra 
tikra tie**. J U, ižgydėm mare nuo mano rhvo- 
nitkų te pavojingą Iukj pilnai Ir ri nesugte- 
M< ganėtinai tereiktai mano tlNilsgy patteka- 
vung tr nuatatebėjimų it jūsų gydymo Kirk- 
vienas ėtan žino, kuomi ri bursa pew< mano 
gydymusi pa. Ju* ir po irt* mėnesių gydymu
si. ri netik tealgvdtiau savo ilgų, bei dar jau
čiuosi gerinu tr smagiau, regu ri jaritousi 
prteė apsirgimų.

Tamutaesi prskilnum žmogum tr ašimi 
•no žmonių pinigų, kaip daugeli* kitų, bei te 
gydai Juo* į tromptausį taiką be datelių kri
tų. Kttenaa eerguati* vyra* ar moteris negali 
padaryti geriau*, kaip priimti Jūsų pagalbą te 
jte bus ižgydytau greitai ir tikrai.

laikrodėli kiekvienam kars mum* prisius* aavo 
adresa už SS 7S C- O- D Pn apdiureiiuiei. Jei 
patinka užmokėk vzpresui |6.7S ir kaeztus atve
žimo ir paimk taikrodelt. Jei netinka neimk ir 
nemokėk ne cento. Savo satoruoau us loki pat 
lalkrodei: mokėsi f* I4K auksu pleltytas ten 
ciugu '* dykai *■ kiekviena laikrodėliu.

Eicdslor Iictch Hoase, C ’ 
Le«« Bl<ig., ChicaKO 111*

Gink siinos grulns dniktis djkii.
Vaikiukas, mergiaom* ir kiukvisaam prtout 

ehaa'Dvasi, spaokesia* puuzta tr partery sim 
C4 artikuhukue bižuturijea, kariuos KiiMvinaa 
Psmstb* fina*. Pardevu* Juo* pu !<><■. kutaa I 
prisiusi mumis •U -ŽO. u me* gare pinigu* 
tuojnus pusi u ašim* tau už tavo ustba Dvasi 
vteaa to* augsiesiaų pandyta artikulu: iii I 
Gražu Ilsta lito* SS kalibro bsaaaina, <>> gra > 
žu sukaiata sn*rikoaiesksto viduriais i siano 
dbu. Isaroeanti lyg auksini* fvsrsaiuoia* sa 
» matu, t3) gražia, pilno didumu Msnitoiins 
.. —-j asu,,), i išari, <ė) didute 

_________  6' suk*'eta UnsoMti <7> baksu
ka su S tuzino »ldabrialu Puinu rr VIDKLC1V. Į 
it) pila* tullutial bOAkLl. <ėi griau aukso 
Ž1KDA. (!•> imponuota geriausio plieno BK1T- Į 
Va. (iii gražu PR1L1. (1>> gražu 1> colln ilga 
auksluta motansska ant kaklo LENCIVGELI 
sa ko«pasalia. 113) gražu raksima KBYŽKLI. 
(14> gražia slarllag sidabro BBABėOLETA. I 
Bzi' tavoral yra augs*c*iau»tou vartas ir duos 
Tamistai norą dirbti dėl savo aždarbto ir dul I 
musu namo, kurto vra šitame biuyja jau lt m. Į

Atta* Juuulurv Co.. Degt SI, 
Mutroęolrtan Btock. CHICAGO

flfli) Kaip žmogus gyvūno, aat žemes* Pante S. 
M. Hlerdo r M II pual 47. ChicagA iii. 
Kayguta spražn visa žmogaus gvvenima ant 
nemes nuo pat jo itairadlmo iki pustekinio ci
vilizacijos. * paveiksteltal parodo senove* 
žmonių vartotus akmeniniu* inrenkius. na
rnos ir tt....................................................lOo

85ft Aukos Kare* Dievui. Pante, Joaa* Gnžv* 
Chicago. Iii., 19OS. pusi. Ai knygute ap- 
nėo koklis kalia kares buvo, kas buvo Ju 
prležasčia. kiek ioe kaėtavo, kiek bledes žmo
nėm* padare ir daro, ir kas i Jas žmonija stū
mė....... .......................................................lOc

971 Užmriimas earo Aleksandro IT. Pante Jo 
na* Gražys, teleido Susi v Ltat. Laisv. Chi- 
cago III.. 19t». pusi. M Knygute sprūdo ki
limą ir tenkstymasi revotiucijUko judėjimo 
RoaiJoj. kova tu earizmn ir. kaipo pasekme 
ioe kovo*, užmritma minėtojo caro..... 15c

13 žodynas Uetuvižkai-angUikoe gal bu 8utal
se Antanas Laiis. Chieago. TU.. ■ 1908. pusi. 
>90. Yra tai pirmoji dalia itetuv Akai anglte 
ko žodyno. (Antroji dalia, sngllžkai lietuvte 
ka dar spaudoje*. Tratai didžiausia* ir ge
riausia* žodynas ii visu lygtini Ateistu Itelu- 
viskaz-anghJku iu*----
lietu v Aku* sodžius

riau* priguli. Knyga 6x9 coltu* didumo. Kie
tuose gražaus mėlyno audimo apdųroore. ant 
nugaros tos pa u* ta sidabrinėmis Ii taromis joa 
Ututa*..................................................Į...Ž300

1591 Paslapty* Magijos bei Spiritizmo tvteaoje 
mokslo. Pagal svetimus ėaltiniu* lenkiukai 
lutiuse F. J., lietuvižkai verte J. Lauki*. Chi- 
tago. IIL. 1903. pusi. 3(R Yn tai itatekini- 
n.a* moan darymo. Dabar jan tu monu kny
gomis niek* lietuviu nepružsodinęs, ne* nusi
pirkę lia koyga atrasite joje visa* moau ir 
burtu pat apus ir jas lupeasite. qe* atokiai 
aprriytoe ir paveikslais parodytos vtooe slap
tybes ir budai Ja dažymo,..,..,...... . .SOe

įsu knr atsirado musu sauliniai gyvuliai tr au
ginami aegmeuysf Pagal Luakuvicziu. sutatoa 
Saernas, Chicago IU. 1901 m. Pnsiapla 73.

Braagu* D-re (tolltasl— \
torptyatua aaavaite* atgal utek* negalėjo 

sakyti.kad ri gyvensią. Mano pdviui* re*vei
ki* tr >kau*mal strėMue kuore užsmaugė ma
re. A* rėmiau po koanam Valgiui sa tokia 
tąsymą, kad knžaaa matanti* maną, tutejo 
dėl »,!ifi dKi*lašalą pasigallėjlms. A» tri
zmą u daktaras ant daktarų, tžteldau ta m t u* 
dolerių aat visokių Vntalų. bet *i regėtojau 
rauti pagelbua niekur. Viena* U mano dran
gų uurdė maa Tamislą. A* paraitau pa* Jus.

Dykai auksinis Laikrodėlis! 
ara 3a Nee duodame auta aaa- 

čryaB*, tSįj • l . ' - *O>»- kO- *1
JM; C H J kais viduriais LatkroOai 
' ' * **r*i rodaaU. visai dy-

kai tam. kurs parduos >4 ar- 
tikuhukus tuvsu lututer.-<-• 
po !(« k-’tt, Lukšu*! > 
iktr.-d. 
rentvrif * metu Ra 
a,Tk tuojau*, o mes tuojau, 
prisiusime bižuterija aat 
pardavinėjimo. Kada tes- 
parduoti prisiūk mumis 

•U 40 Irgaul ssi laikroduh su teneiugmul 
dykai. Crown Hupply House, 
Dep'b n, 183 Ranuolph »t- Cbteago. įli

ptai ......... — . ............................   85c-
Kaip Maskolija persekioja Lietuva. Pagal L’op- 

preseion rasas su Litbuante saptesae kau. V. 
Dembakis.............................................lOc

Kaip guriausiai laidoti numlrellT Piaszlny* Dro 
....... Is> aaglto'sko to z* ūkto kun V.

..............................i....................4..........15c

Vttiumž roikalaslMtteMt dakteriikot Mfal- 
bos pasiunsiu ąaruus daktaro receptų MM 
Nu C. 0. D-Jta apąavingu gydymo »*mpelltt. 
Pora kaityk iį opgaramtmą.

Šis yra paradytas dėl vyrų, turinčių sugriauta 
sistemą per tad) kurną aavo jaunų dl*aą. KL*u,ik 
mano rodo*. Prr-iok gydęsis sn “seniu 
gyduolėms, etektrtokato diržai,, “spren 
pateuluotovns gvduoirnM ir k tritomis 
tėiute. Diržas negali tevga temdyti, o nnolatiūta 
rintnaa ar valgymus - įšokių medicinų sugadins 
tau vidurius, ui suodys tavo >uutų teip. kad liga 
Mante ueidgydosaa.

narsu nerviška*, 'turėjau nik liula* uubėgimn*. 
varteta'rte.stria vynlkumo. tilpną pomtaii.*t>A| 
gyvumo, umbteljra ir draum.Jaučiau sunkeayl u. 
su mari Jimątytiėkų dalių ir tv Mėginau gydytu 
viakuom ka* lik ką r<*Jv jo. bet vurtoa geryn, •vei
kalą ėjo bkigyn. Anl gulo buvau priversta* kritau 
ti J Europą Ir klausti radna geresnio daktaro, ku
rte mane if pagulė. Rreeptus to garsau, daktaru, 
kurtai* ai pasigvdžiau turiu ir liąilien savo ran- 
kare, ne* žlnackalp tai sunka boro paaigydĮti. 
Udėl ri pasiryžau ir kilus pagelbėti tokiom* li
gom* sergančiu* Ka* pa* manyai,i4euk, per late 
ką. ai kožnam pasiimsiu d» kai kopiją to garsaus 
rereplo uždarytoje gromatote drauge su reikalin
gais pumokinimata kaipgyayti* Reoepta* buspa- 
rriytaa lelpeiZkmL kad lėgal J) kiekvienas ge
resni* aptiekurius gyduoles sutanys. Paki*«*yk 
malto naiua. o panai) >1 kad v i*tokai toeigydysl.

Nepataikyk mare* nž tril Sarlataaą kaip kad 
tte. ką siute gydimą dyka L dužu* d, kai. natas 
dykai kaino treėkeru ant sugavimo iuvtų — kad 
paskui 1* jų pinigu* vilkui u> retikn»ta* tt 
Jtnga* mrvlirina* *iua*toma* C.tkDį Aė steko ne-

...... ____ "f..................... . . ■!, ....reta
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