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Metas XII

Politisžkos žinios.

Kare Maskolijos su Japo
nija.

Kas atsitiko ant karės lau
ko po Port Arthuru, sunku 
iš prieštaraujančių žinių su
paisyti. Pagal vienas žinias: 
japoniečiai paveržė visa® to
liau nuo miesto esančias ma
skolių tvirtynes, kareivius 
nuvijo į paskutinius aplink 
miestų apkasus.. Pagal gi 
kitas žinias: maskoliai ne 
tik atmušė visus japoniečių 
užpuolimus ir tai su nelabai 
didelėms nuotrotoms, bet dar 
juos nuvijo nuo seniau jų 
užimtų stovyklų: porte gi 
viens japoniškas laivas užbė
go ant minų ir jų expliozijos 
likosi sudraskytas.

Port Arthuro komendantas 
Stoessel atsiuntė į Peterburgu 
žinių, buk 4 d. piutės japo- 
u iečių užpuolimų atmušė ma
skoliai ir buk prie to, pagal 
chiniečių pasakojimų, japo- 
niečiai nužudė apie 10000 
kareivių. Telegramas tas, 
maskoliškų laikraščių patal
pintas, jau per tai išrodo nu- 
žvelgtinu, kad Stoessel re 
miaai ant chiniečių pasakoji
mų; jeigu jis palaikė mūšio 
laukų ir japoniečius nuvijo, 
tai juk geriau už chiniečius 
gali žinoti japoniečių nuotro- 
tas; tas dar labiau išrūdys 
uužvelgtinu, jeigu Stoes^lio 
telegramų Budėsime su išsių
stu viena diena vėliau Kuro- 
patkino telegramų, kuris 
pranešė į " Petertnirgų, Jog 
prie Port Arthuro nieko nau
jo ir svarbesnio neatsitiko.

Japoniškas admirolas Togo 
pranešė į Tokio, jog 5 d. piu
tės ant jūrių prie Port Ar- 
thurd’ buvo gana smarkus lai- 
vynių susirėmimas. Iš uo
sto išplaukė 14 maskoliškų 
torpedinių laivų, bet juos 
prie įėjimo stovinti japoniški 
nuvijo atgal. Japoniški lai
vai šūvių nebuvo užgauti; ar 
pasisekė maskoliškus laivus 
pagadyti, admirolas Togo 
nežino.

Kadangi maskoliški laik
raščiai pradėjo garsinti ži
nias, buk japoniečiai žiaurai 
elgiasi su pašautais maskoliš
kais kareiviais, tai japoniš
ki jenerolai prisakė ištirti vi
sus tuos apkaltinimus, bet iš 
tirinėjimų jie pasirodė netei
singais; neteisingumų apkal
tinimų patvirtina ir svetimų 
laikraščių korespondentai, e- 
santi prie japoniškos armijos. 
Užtai japoniški jenerolai Ku- 
roki ir Oku faktais paremia 
apkaltinimus maskolių, panū
do dienų ir vietų, kur masko
liai prasižengė prieš terptau- 
tiškas tiesas. Jie naudojosi 
iš Raudonojo Kryžiaus žen
klo, kad uždengti savo ka
reivių stovyklas; šaudė į ja
poniškus lazarietus ir dakta
rus, nors jie turėjo Raudono
jo Kryžiaus ženklus; badė 
gulinčius ant lauko pašautus 

• japoniškus kareivius. Dak
tarai, esanti prie jenerolo Ku- 
roki, ištyrė kunus'japoniškų 
užmuštų kareivių ir susekė 
priešingus terptautiškoms 
tiesoms maskolių darbus. 
Daktarai užtikrina, jog po 
Iwo, 3 d. liepos, rado gulinti 
be galvos japoniškų kareivį, 
kurio galva tapo nuki/stą 
kada kraujas gyslose dar te
kėjo, taigi gulinčiam tik pa
šautam kareiyiui nukirto gal
vų. Po mušiui po Siamatza 
daktarai susekė, jog pašauti 
japoniški kareiviai buvo ma
skolių badomi su durtuvais. 
Japoniški jenerolai sako, 
kad apie panašius maskolių 
darbus nuo seniai žinojo, tik 
to negarsino, nenorėdami sė

ti neuikantosir piktumo, kas, 
žinoma, butų turėjęs pagim
dyti terp japoniečių geismų 
atkeršijimo.

Maskoliai ypač nemyli tei
sybės. Ant reikalavimo Ku- 
rapatkino likosi nuo karės 
lauko atšauktas Šveicarijos 
kariškas delegatas, pulkau
ninkas Audeud. Kadangi 
tuom tapo įžeista Šveicarija, 
tai jos randas pareikalavo 
nuo Maskolijos padavimo 
priežasčių tokio pasielgimo. 
Maskoliškas randas kaipo 
priežastį prašalinimo Šveica
rijos kariško delegato pada
vė, jog tas, pasikalbėjime su 
delegatu kito neutrališko 
krašto, išreiškė nuomonę, jog 
maskoliai - mūšiuose neatsa
kančiai vartoja artilerijų. 
Tai tau ir baisus nusidėjimas! 
Argi Kuropatkin norėtų, kad 
ir neutrališkų kraštų kariš 
kų delegatų privatiški pasi
kalbėjimai butų po jo kon
trole? Suprantama, kad 
maskoliško rando atsakymas 
neužganėdino Šveicarijos. 
Laikraščiai, tautos vardu, 
reikalauja pertraukimo di- 
pliomatiškų susi nešimų su 
Maskolija ir prašalinimo ma
skoliško pasiuntinio iš Berno. 
Mat įžeizdama Šveicarijų, 
Maskolija stengiasi jai atker
šyti už davimų prieglaudos 
maskoliškiems revoliucijonie- 
riams.

Mūšyje po Yashnlitzu, kaip 
dabar pasirodo, maskoliai tu
rėjo didesnes nuotrotas, ne- 
■gu—Kuropatkin pagarsino. 
Japoniečiai užkasė 512 negy
vų maskoliškų kareivių, {>a- 
liktų ant mūšio lauko, 268 
kareivius ir 8 oficierus paė
mė į nelaisvę.

Dabar japoniečiai palen
gva žengia ant Mugdeno ir 
Liaojango. Viena jų armija 
užėmė maskoliams pasitrau
kimo kelių į šiaurius, kita 
artinasi nuo rytų, trečioji 
stumia juos nuo pietų; ke
tvirtų gi išsodino New Chwan- 
ge ir toje stengiasi užimti ma
skoliams pasitraukimo kelius 
nuo vakarų. Jeigu ir tai pa
siseks — Kurupatkino armi
ja bus iš visų pusių apstota 
ir turės arba pasiduoti, arba 
prasimušti, bet prasimušant 
atsieitų palikti kanuoles ir 
visus vežimus su maistu ir a- 
municija. Londono laikraš- 
laikraščiai jau dabar prana
šauja, buk viena diena japo
niečiai paims Port Arthurų ir 
armijų Kuropatkino. Teip 
blogai, turbut, dar nebus. 
Nors iš tikro nieks nežino, 
kiek kareivių turi Kuro{>at- 
kin: vieni sako, buk akai 
tlius kareivių Mandžurijoj 
beveik lygus, taigi kad Ku
ropatkin turi su viršum 200- 
000 kareivių. Su tiek karei
vių dar nereikalautų pasiduo
ti, kadangi ir su labai dide
lėms nuotrotoms visgi galėtų 
prasimušti. Pagal kitas vie- 
nog žinias Kuropatkin netu
ri daugiau kaip 75000. Su 
teip mažoms pajiegoms Kuro
patkin negali sumušti 300000 
japoniečių turinčių ir kanuo
les ir karabinus geresnius ne
gu maskoliški ir sumane
snius jeneęolus turėjusius ge
resnę progų išbandyti karėj 
su Chinais visokius naujau
sius karės vedime pagerini
mus. Maskoliai tokios pro
gos neturėjo nuo turkiškos 
karės, o nuo to laiko kituose 
kraštuose įvesta jau daug vi
sokių pagerinimų. Kas iš
puls, neužilgio pamatysime. 
Pereitos sanvaitės mūšiuose 
maskoliai vėl nužudė kelias 
kanuoles.

Rodosi, kad karė dar he- 
greit pasibaigs. Maskolija 
dar nesijaučia pergalėta ir

karę be abejonės tęs toliau. 
Didesnis vargas su pinigais. 
Maskolija norėjo vėl užrube- 
žiuose užtraukti paskolų 100 
milijonų doliarių ant karės 
reikalų, bet visi svetimi ban- 
kieriai atsisakė skolinti. Be 
pinigų karę vesti negalima, 
todėl caras iždo ministeriui 
davė paliepimų užtraukti 
paskolų 75000000 dol. namie- 
je, kaip tai Maskolija padarė 
ir laike paskutinės turkiškos 
karės, kada svetimi kraštai 
teiposgi atsisakė duoti pa
skolų. Apart įskolos, ant 
surinkimo daugiau pinigų, 
rengiasi įvesti Mas kol i Jo j 
mokestį nuo metinių įėmimų 
kiekvieno gyventojo, kaip 
tai yra Vokietijoj. Bet Ma- 
skolijoj, sulyginant su žmo 
nių turtingumu, mokesčiai 
jau teip dideli, kad buvęs iž
do ministeris \Vitte, kada 
nuo jo caras ant drutinimo 
kariškų pajiegų purei kalavo 
daugiau pinigų, atsakė, kad 
iš gyventojų spausti dar di
desnius mokesčius negalima, 
daugelis gyventojų ir dabar
tinių negali užmokėti, per 
dideli mokesčiai gali į pra 
pultį įstumti Maskolijų.

Iš Baltiškų jūrių išplaukė 
keli greičiausi maskoliški ka
riški laivai gaudyti angliš
kus, gabenančius ginklus į 
Kanadų, kadangi mano, jog 
tie ginklai per Kanadų bus 
išgabenti į Japoniją. Pagal 
terptautiškas tiesas vienog 
nevalia gaudyti neutrališkų 
kraštų laivų gabenančių kad 
ir ginklus į portns teiposgi 
neutrališkų kraštų. Jeigu 
tie ginklai iš Kanados eis į 
Japonijų, tik tųsyk maskoliai 
galėtų juos konfiskuoti. Su- 
konfiskavimas jų dabar pa
gimdytų dar didesnius nesu
tikimus su Anglija, negu pa
gimdė paskandinimas dviejų 
angliškų laivų.

Pereito utaminko dienų 
ant syk į Peterburgu atėjo ži
nia, buk Port Arthurų {mė
mė japoniečiai ir buk prie 
Veržimo nužudė trįs kariškus 
laivus. Į Londonu gi atėjo 
žinia, buk Port Arthuro ko
mendantas Stoessel, matyda
mas, kad negali apginti tvir- 
tynės, nusišovė. Buk Port 
Arthure yra 10000 {išautų 
maskoliškų kareivių. Ma
skoliai pradėjo tarybas su 
japoniečiais ir meldžia ser
gančius ligonius daleisti iš
gabenti ant laivo ,,Mongo- 
lia”. Patvirtinimo vienog tų 
žinių nėra nė nuo maskoliš
ko, nė nuo japoniško raudo. 
Gal būt todėl, kad žinios tos- 
ueteisingos.

Maskolija.
Kas užmušė Maskolijos vi

daus ministerį Plehwę, vis gi 
maskoliškiems tirinėtojams 
iki šiol nepasisekė ištirti. 
Užmušėjas sakosi esųs žydas, 
pravardėje esanti Sikorski; 
bet maskoliški tirinėtojai jo 
pasakojimų laiko už neteisy
bę, jam netiki. Jis gerai 
kalba mažrusinišku dialektu 
ir pusėtinai maskoliškai, be 
žydiškos iškalbos, todėl tiri
nėtojai tvirtina, jog jis nežy
das. Pašauktas siuvėjas ex- 
pertas užtikrino, jog jo dra
bužiai siūti Finlandijoj, bet 
vėl jis nepanašus į finnų ir 
kalboj jo nėra finiško akcen
to. * Kų nors tokio pasakyti, 
kas tirinėtojus galėtų atve
sti ant tikro kelio, jis nenori, 
o priversti kalbėti jau šiųdien 
ir maskoliški valdininkai ne- 
drysta, tirinėjimų su pagelba 
kankinimo šiųdien Jau, ačiū 
Dievui, niekur nėra.

Po užmušimui Plebwės, ca
rui buvo paduotas užmany
mas įvesti Maskolijoj turin

čius prieš tautų už savo dar
bus atsakyti ministeriu*. Ca
ras vienog ant to nesutiko ir 
ant toliau nori valdyti Ma- 
skolijų pats, nereikalauda
mas prieš niekų už savo dar
bus atsakyti; bent teip jami 
rodosi, bet ištikro jam reikiai 
atsakyti prieš savo locnų at
eiti. Toks valdymas kaip 
dabar, ankščiau ar vėliau turi 
Maskolijoj sukelti baisių re
voliucijų, kuri gali pasibaigti 
išvijimu be jokio atsakymo 
valdantį carų ir Jo vietoj tau
ta pastatys tokį, kuris turės 
už savo darbus atsakyti.

giasi ant galo įsitaisyti van
dens traukimo įtaisas (Tilžė 
turi vos 30000 gyv., o seniai 
turi tokias įtaisas. Rd.).. Ne 
gali vien iki šiol nuspręsti, 
ar išvadžiojimui vandens po 
namus pasinaudoti iš artezi- 
janiškų šulinių, ar semti 
vandenį iš upės Nėrio.

Miestas rengia pirmutinę 
čia mažiems vaikams gydiny- 
čių. Pastatymas triobos ka
štuos iš viso 63600 rubl. To
kia gydinyčia mieste ištikro 
buvo labai reikalinga, kadan
gi apsirgusių mažų vaikų ne
buvo kur patalpinti, todėl

Kų caras išsirink* vidaus 
ministeriu vietoj užmušto 
Plehwės, visgi dar nežinia.

Vidurine Azija.
Anglijonai jau prisiartino 

prie švento lamaistų miesto 
Lhassos, Tibete, jų tikėjimo 
viršininkas, atsakantis ka
talikų popiežiui, vadinamas 
Dalai-Lama, pabėgo ir pasi
slėpė klioštoriuj sunkiai pri
einamuose kalnuose. Tibe- 
tonai iš syk smarkiai prieši
nosi anglijouams, tikėdamiesi 
sulaukti Maskolijos pagelbos, 
bet ant maskolių {tažadėjiino 
apsiriko, kaip apsirinka visi 
tikinti maskoliams. Masko
liai <i rusi no, žadėjo tibeto- 
nams savo įgelbų, neturėda
mi mierio juos gelbėti, bet 
vien kad įpainioti anglijo 
nūs į karę, kad apsunkinti 
jiems atsiekimų mierių; kada 
reikėjo gelbėti, pagelbos ne
davė, um ĮiaU Uipatart < 
karę su Japonija, ištikro jos 
duoti negalėjo. U tetoj imas 
už Tibetu butų galėjęs susku
binti įsikišimų Anglijos į ka
rę Maskolijos su Japonija, 
ko Maskolija visokiais gali
mais budais stengiasi išveng
ti.
. Kad neerzinti per daug 
Maskolijos, Anglija |>ažadėjo 
ne palikti savo kareivių Ti
bete ir iš jo, išderėjus paliuo- 
savimus Anglijos prekystei, 
tuojau* pasitraukti, bet pa
prastai viešpatysčių randai 
nelaužo savo {>ažadėjimų tik 
tųsyk, jeigu laužyti jų nega
li. Juk ir Maskolija visam 
svietui pažadėjo {įasitrankti 
iš Mandžurijos, jų sugrųžinti 
Chinams, o paskui savo žodį 
sulaužė.. Jeigu ne tas sulau
žymas žodžio, karės su Japo
nija nebūtų ir Anglija Tibe
to nebūtų užėmusi. Iš Tibe
to jau, turbut, anglijonai ne
pasi trauks.

Dėl sulaužymo savo paža
dėjimo Maskolija žudo dau
giau negu pelno: užsitraukė 
karę, nepasisekimai joje ma
žina garbę Maskolijos kaipo 
galingos viešpatystės ne tik 
terp civilizuotų tautų, bet ir 
terp azijatų, kurie laikė Ma- 
skolijų už nepergalimų, be pa
sipriešinimo azijatai lenkė 
sprandų ir kišo galvų į ma
skolių jungų. Dėl nepasise
kimų maskolių karėj, Angli
ja vėl atgavo tų, kų Azijoj 
buvo nužudžiusi per karę su 
būrais. Iš vienos tautos ne
laimės inat vis kitos naudoja
si. Ir Mandžurijų gali ma
skoliai nužudyti.

Jeigu ne karė, Tibetas bu
tų iš palengvo patekęs į ma
skolių kilpas, dabar gi jis pa
teko Anglijai, kurios iš čia 
jau nieks neiškrapštys. Ti
betas yra labai svarbi pozici
ja, jis yra kaipi vartais į Chi- 
nūs. Turėdama Tibetu, An
glija gali lengviau apginti ne 
tik Indijas, bet įrChinusnuo 
maskolių.

daug jų mirdavo dėl stokos 
atsakančio prižiūrėjimo.

Vilniaus žydai sutiko, ant 
užlaikymo rengiamos mieste 
muzikos mokyklos, paskirti 
nuo savęs 1000 rublių ant 
metų. Užlaikymas tos mo
kyklos kaštuos po 10000 rbl. 
ant metų.

• Vilniaus moterys, pavydė
damos vyrams, muštynėse 
pradeda vartoti peilius, štai 
ant Rudnico gatvės, graži lie
tuvaitė Aleksandrunytė, susi
barusi su kita, kokia ten O- 
kulevičiene, su peiliu {>askil
tinei suliadė galvų. Narsi, 
matyt, lietuvaitė.

Į Vilnių atkako iš Pary
žiaus baronas de Bay, išsių
stas Prancūzijos a{>švietiino 
ministerijos speciališkai tiri- 
nėti lietuviškų kailių, lietuvių 
gyvenimų ir senoviškas lieka
nas. De 41a y jau sykį buvo 
Vilniuje: jis 1803 metuose 
i,uva Prane mijos . detegat u 
ant susivažiavimo tirinėtojų 
senovės liekanų.

Vilniuje yri diktai seno
viškų kapinių, ant kurių jau 
dabar nelaidoja numirėlių. 
Daugumas tokių kapinių ap
leisto*. Neseniai atnaujino 
koplyčių ant Sv. Teresės ka
pinių ir ja* aptvėrė. Aplei
stos kapinės yra dar: Siratų 
kapinės ant Pognliankos ir 
Šv. Stepono. Paskutinės {iš
rengtos 1600 metuose.

Iš Vilniaus išvažiavo ant 
karės lauko keturios ligonių 
dabotojos, visos, turbut, ma
nkai kaitės.

iš Vilniaus gubernijos.
Giriose Rogališkių, prigu

linčiose Šeštokui, užgimė 
gaisra*, kuris išnaikino me
džius ant dviejų desiatinų. 
Vėjas užnešė ugnį ir į girių 
Vaidatiškių, kur teiposgi iš
degė medžiai ant 3 deeiati-

gino abidvi koji, o buvusios 
tame kambaryj Dombrovskio 
sesers visai neužgavo.

Iš Lydos, Vilniaus gub.
Kaip visur Lietuvoj, teip 

ir Lydoj ypač amatininkams 
trūksta darbo. Darbininkai 
ir amatininkai, neturėdami 
ant vietos darbo, nešdinasi 
kitur, daug keliauja į Ame- 
rikų ir į kitus užrubežinius 
kraštus. Maža* darbininkų 
skaitlius gavo darbų prie dir-t 
bamo dabar čia geležinkelio, 
bet ir čia prie darbo randas 
suvilko maskolius iš visokių 
Maskolijos užkaborių, vieti-. 
nių prie darbo mažai patel* 
{►a. Kitais metais diktai dar
bininkų turėdavo darbų prie 
gabenimo medžių Nemunu į 
Prusus, šįmet vienog medžių 
gabena mažai, kadangi Prūsų 
prekėjai neperka, nežinia dėl 
kokių priežasčių.

Iš Minsko.
Užstojus karei, darbai vi

sose dirbtuvėse sumažėjo, 
per tai daug darbininkų ne
turi darbo ir su šeimynoms 
didelį kenčia vargų. Kad 
suteikti darbų mūrininkams 
ir įprastiems darbininkams, 
miestas užveda visokius dar
bus, ant kurių užtraukia net 
gana didelę paskolų. Kad 
suteikti darbų kriaučiams, 
šiaučiams ir siuvėjams mie
stas prašė gubernatoriaus at
sišaukti į intendenturų su pa
siūlymu parūpinti ant kariu- 
menės reikalų drabužius, 
skalbinius Ir7ebatus. Tnten- 
dentura sutiko ir dabar mie*

terp lenkų, lietuvių ir žydų 
nuolatai mažinėsi; suaugę gi 
prasižengia vis labiau, taigi 
vis didesnį prie to turi palin
kimų.

Kunigų ir bažnyčių turime 
pakaktinai, o doriškai stovi
me žemiau net už maskolius. 
Taigi aišku, kad bažnyčia ar 
nenori, ar negali mus doriš
kai augščiau pakelti; matyt, 
apart bažnyčios, reikia dar 
ko daugiau.

Iš HalUtogės, tiarteno gb.
Čia, po protekcija rando, 

buvo išleidinėjamas maskoliš
koj kalboj laikraštis ,,Belo- 
stocky Vestnik”, bet išdu- 
mus su svetimais pinigais re
daktoriui, išleidinėjimas ap
sistojo. Dabar vidaus mini
sterija kokiam ten Čumako- 
vui daleido išleidinėti tų laik
raštį po kitu vardu: po var
du „Zapadnaja Okraina”. 
Ar naujas vardas sulaikys 
redaktorių nuo vogimo sveti
mų pinigų, tų parodis ateitis. 
Daleidimo išleidinėti lietuviš
koj kalboj laikraštį dar vis 
iki šiol valdžios niekam nesu
teikė.

Dėl karės, Baltstogėj su 
visu apsistojo darbai, dirbtu
vės prašalino nuo darbo dau
gybę darbininkų. Vietiniai 
gyventojai sutvėrė komitetų 
šelpimui vargų kenčiančių 
darbininkų. Per du mėne
siu komitetas, dalydams ant 
šeimynos po 8 rubl. ant san
vaitės, išdalino 2000 rubl., 
bet yra tai tik lašas jurose, 
įšelpos reikalaujančių yra" 
daug daugiau, negu komite-

Iš Senapylėa, Suvalkų gu- 
bern. .

Kaip jau buvo ,,Lietuvoj” 
paminėta, Sena pilė j sutver
tas kariškas sūdąs perkrati
nėjo provų maskoliškų karei
vių: Maliarovo ir Riabovo, 
kurie iš kareiviškos kasos pa- 
šlavė 188099 rubl., ir ūkinin
kų Kvietiškių valsčiaus: Sa
vickio, Augustinavičiaus ir 
Sniakučio, apkaltintų už ne- 
pranešimų valdžioms, kur sle
piasi minėti kareiviai. Sūdąs 
Mali aro vų nusprendė ant 12 
metų prie sunkių darbų Sa
chalino kautynėse, Riabovų 
ant 10 metų-.Savickį, Auguati- 
navičių ir Sniakutį ant kalė
jimo nuo 1-4 metų.

Paliuonaviniai žydų.
Maskoliški laikraščiai pa

duoda, jog ministeriu rodą 
padarė tolesnius paliuosavi- 
mus žydams gyvenantiems 
Lietuvoj. Ministeriu rodą 
nusprendė daleisti žydams 
gyventi kaimuose, jeigu jie 
pats užsiims žemdirbyste. 
Kasžin ar daug norinčių tuom 
užsiimti atsiras?

Iš Prūsų Lietuvos.
Kaip .paduoda Tilžės 

,, Nauja Lietuviška Ceitun- 
ga”, ant kairiojo Nemuno 
kranto, netoli Kalvių, rado 
20 mėtų tarnaitės Valnies iš 
Tilžės lavonų. Ji buvo nu
rengta ir galvoj turėjo sužei
dimų nuo šūvio.

Likosi suareštuota 21 metų 
tarnaitė P. Kasperaitukė iš 
Tllim. * amt, UH!llWHDn7 
Neusorgoj, prieš Kalėdas

Isz Lietuvos.
iš Vilniaus.

Vilniaus miestas, turintis 
apie 200000 gyventojų, reu-

sto valdžios renka žinias apie 
reikalaujančius darbo tos vei
slės amatininkus. Mena, kad 
vietiniai amatininkai apsiimš 
pasiūti 120000 Štokų skalbi
nių ir 2000 porų čebatų. 
Randas moka: už {>asiuvimų 
marškinių arba apatinių keli* 
nių-11 kap., o. už {tasiuvimų 
čebatų 1 rubl- 30 kap.

Kad suteikti darbų jo ne
turintiems, mieste Minske 
pradėjo didinti elektriškos 
pajiegos stacijų ir gerinti e- 
lektriškus žiburius.

Visi miesto Minsko namai 
per metus jų savininkams at
gabena pelno nuo samdos 
1516819 rubl.

Minsko dalis Raudonojo

tas gali sušelpti.

Lietuvos galvijų odos nie
kiausios.

Angliškos ir vokiškos odų 
išdirbinyčios nenoriai perka 
odas iš Lietuvos, kadangi jos 
esančios negeros, mažai ant 
ko tinka. Ant jų yra daug 
randų ir sužeidimų nuo bota
go kirčių, ko mat lietuviai 
nesigaili savo gyvuliams. Da
nijos lašinių pirkėjai teipoe- 
gi skundžiasi, kad lietuviški 
lašiniai nelygaus storumo, 
Juose yra ženklai nuo muši
mo kiaulių su lazdoms. Tas 
viskas negeriausiai liudija a- 
pie lietuvių sanjausmų gyvu
liams.

pagimdė vaikų ir jį užsmau
gi-

Bernas iš maskoliškosios 
pasės, Juozas Jurkšaitis, tar
naudamas Januose, susipešęs 
su bernu Mandaliu, jam su 
peiliu dūrė į pažastį. Už tai 
Tilžės sūdąs nusprendė jį ant 
9 mėnesių kalėjimo.

Ties Piktažiais bandė keli 
žemaičiai pereiti per rubežfų 
iš Prūsų į Maskolijų. Pama
tė vienog juos maskoliškas 
rubežiaus sargas ir suriko. 
Du iš einančių perbėgo į ma
skoliškųjų pusę, o du sugrįžo 
į Prusus. Tųsyk maskoliš
kas sargas šovė į Prūsų pusę, 
šūvis pataikė žemaičiui Anta
nui Šilini į nugarų ir išlindo

nų.
Ant kelio terp Vilniaus ir 

Giedraičių, netoli Akmenų, 
ant važiuojančio ūkininko 
Kreivalaidžių kaimo, Junevi
čiaus, užpuolė plėšikai. Už
metę ant kaklo kilpų, nuvil
ko jį nuo vežimo, atėmė pini
gus ir už 31 rublį pirktus 
Vilniuje tavorus.

Iš Vileikos, Vilniaus gub.
Karė Azijoj sunkiai atsilie

pia ir ant musų tėvynės Lie
tuvos, jos kaštus moka jau 
Lietuvos žmonės, ypač smar
kiai karę jaučia vargšai dar
bininkai. Dėl karės apsisto
jo visoki reikalavimai išdir
binių, o per taidirbtuvės vie
nos mažina darbus, kitas gi 
su visu uždaro. Dėl stokos 
reikalavimų Vileikoj uždarė 
Witticho medvilnės dirbtu
ves ir per tai 80 darbininkų 
atsirado be darbo, su šeimy
noms kenčia vargų ir badų.

7 d. liepos, aplinkinėse Vi
leikos siautė audra. Perkū
nas trenkė į namus ūkininko 
Dombrovskio Nemenčine, ka
da tas su kokiu ten vilniečiu 
Bomoliku, stovėdamas prie 
pečiaus, skaitė laiškų. Per
kūnas užmušė Dombrovskį 
ant vietos, Bomolikui apde

Kryžiaus draugystės išsiuntė 
ant karės lauko lazarietų ant 
50 lovų ligoniams. Prižiūrė
toju likosi paskirtas Naumie- 
stėlio paviečio daktaras, ma
skolius Omelčenko.

Prasižengėliai.
Pagal atskaitų tiesdarystos 

ministerijos, skaitlius prasi
žengimų prieš tiesas visoj 
Maskolijoj dauginasi. Tame 
musų brangi tėvynė Lietuva 
ne paskutinę užima vietų. 
Ant 100000 gyventojų kri- 
minališkų nusidėjėlių (poli
tiški prie to nepriskaityti) 
1899 metuose buvo: Irkucko 
apskrityj (Siberijoj) 321, an
trų vietų užima Lenkija su 
280, o trečių Lietuva, kur ant

Uždereiimas Lietuvoj.
Dėl šalto oro ir lytaus, au

gimas žolės apsistojo, tik nuo 
pusės liepos mėnesio žmonės 
pradėjo žolę ir dobilus piau- 
ti. Apskritai šieno ir paša
rinių augmenų surinks šįmet 
mažai. Rugiai geri. Vasa
rojai ir bulvės auga prastai 
ir žiedų mažai turi. 'Sodų 
medžių žiedus nušalnojo, to
dėl vaisių ne bus daug. Gal
vijų prekės nupuolė dėl sto
kos pirkėjų. Darbininkams 
moka pigiau negu pernai, vos 
po 20 kap. ant dienos prie 
savo valgio. Vestuvių šįmet 
mažiau negu būdavo kitais 
metais, užtai mergvaikių ge
ma daugiau.

per pilvų. Nugabentas į 
Klaipėdos ligonbutį, jis ten 
numirė, Mat maskolpalai- 
kio nieks nepamokino, kad 
nereikia šauti į Prūsų pusę.

Prūsų Lietuvoj dobilai už
derėjo šįmet pusėtinai, tik 
ant žemų dirvų jie buvo pra
sti. Užtai šieno nuo pievų 
šįmet surinko mažiau negu 
pernai.

Ant paskutinio kiaulių tur
gaus Tilžėj mokėjo: už porų 
4-5 sanvaiČių paršų po 15-18 
Mrk., už šen esi nius po 20-24 
Mrk., gž suaugusias kiaules 
po 30-40 Mk., už penėtas po 
36-38 Mk. už kiekvienų cent
nerį svarumo gyvo gyvulio.

Darbininkas Martinas Ba
naitis iš Bitėnų sužagė 9 me-

100000 gyventojų išpuola 
275 kriminališki nusidėjėlir.i. 
Užmušėjų ant 100000 gyv. 
buvo: Irkucko apskrityj 39, 
Lenkijoj 12, Kazaniaus ap
skrityj 11,5, Peterburgo 11,5, 
Odesos 11, Vilniaus 10. Ant 
100 nuspręstų sudų ant bau
smių už kriminališkus nusi
dėjimus antai Suvalkų gu
bernijoj buvo tik 29,5 mokan
ti skaityti. Lietuvoj ir mo
terys neapsileidžia vyrams. 
Ant 100 sudų nuspręstų Len
kijoj buvo 19,3 moterų, Lie
tuvoj 18,7; Maskolijoj nuo
šimtis moterų nusidėjėlių vi
sur mažesnis. Vien skai
tlius • nemačių

Iš Vilkmergės, Kauno gb.
Pradžioj liepos mėnesio nu

mirė čia kareivis mahometo- 
niško tikėjimo. Kūno nepri
ėmė ant kapinių nė katalikiš 
kas kunigas, nė stačiatikiš- 
kas popas; atsiėjo todėl žmo
gų palaidoti ant lauko, už 
kapinių užtvaro. Dabar tik 
miestas paskyrė mažų žemės 
sklypelį ant parengimo lai
dojimo vietos mahometonams. 
Mat dėl tikėjimo žmonės net 
pasimirusius niekina ir bau
džia! Ar niekada neateis 
laikas, kada mes žmogų už 
žmogų laikysime, kada liau
sime* dalinęsi į katalikus, 

ir kitokius?nusidėjėlių protestonus

tų mergaitę. Ui tai sūdąs 
nusprendė jį ant 3 mėnesių 
kalėjimo. Amerikoj už tokį 
darbų butų lynčavę.

Išeivystė iš Maskoliškosios 
Lietuvos eina vis didyn. Terp 
išeivių yra daug jaunų vyrų. 
Jeigu tokius paklausi, kodėl 
jie bėga iš tėvynės, tai atsa
ko: „kam mums duotiesi nu
šauti už svetimų reikalus ir 
naudų. Ištraukus į karę, 
jau apie sugrįžimų nėra kal
bos. Geriau todėl į Ameri- 
kų keliauti.” Tie, matyt, ne
priguli prie garbintojų caro: 
ant galo, caro garbintojai y- 
ra tik Amerikoj, kur jų ne
teisinga, sunki caro ranka ne
gali pasiekti.



Iš Pietines Afrikos.
Lietuviai jau nuo 15 metų 

gyvena mieste Cape Town, 
bet nors jų yra (tiktas būre
lis, terp jų nėra tvirtesnės or
ganizacijos. Per tiek metų 
jie .neturėjo savo kunigo, 
dabar vienog turi ir kunigų, 
tik gaila, kad iš to neturi pa 
mato per daug džiaugtiesi. 
Greičiau nuo jo pribuvimo 
užgims vaidai ir piovynės.

Atvažiavo į Cape Town ku
nigas Vaitis (jis pirma buvo 
Glasgove, Škotijoj. Rd.) ir 
apsistojęs botelyj, klausinėjo 
apie lietuvius. Sutikęs kelis, 
prašė pranešti kitiems, kad 
ant paskirto laiko susi
rinktų pas p. S. Pamatęs, 
kad Cape Towne yra diktas 
būrelis lietuvių, užsimanė čia 
pasilikti, prašė, kad jį kuo 
greičiausiai išimtų iš hotelio. 
Ant rytojaus kun. Vaitis su 
keliais lietuviais nuėjo pas 
vyskuĮjų,- kuris sutiko lietu
viams palikti kunigų Vaitį ir 
duoti ant dievmaldystės airių 
bažnyčių, kol jie savo locnos 
nepasistatys.

Potam lietuviai vėl susirin-l 
ko, nutarė sutverti parapijos 
draugystę ir mokėti ant už
laikymo kunigo nemažiau 
kaip po 5 stilingus; buvo 
vienog tūli, kurie davė po 10 
shil. ir po svarų sterlingų. 
Likosi išrinkti šeši vyrai pri
žiūrėjimai parapijos reikalų. 
Nusamdė kunigui namą ir 
tarnų ir paskyrė algos po 10 
svarų ant mėnesio. Kadan
gi kunigas dar parugojo, kad 
reikia jam treinu važiuoti į 
bažnyčių, tai lietuviai sutiko 
nupirkti jam mėnesinį tikie- 
tų, su kuriuom kunigas gali 
važinėti, kur tik panorės; 80- 
sidrutinus parapijai, žadėjo 
mokėti daugiau.

Viskas buvo gerai per po
rų sanvaičių. Pirmiausiai 
kunigas pradėjo aiškinti, 
kad mitingai nereikalingi, y- 
pač pabūgo draugystės lietu
vių. Pradėjo pertikrinėti, 
kad draugystė nereikalinga.

nis ir rinks pinigus, o paskui 
pagarsįs po pamokslui, kas 
kiek davė, o kas nuo jo užlai
kymo atliks, tai išvažiuoda
mas, iš tų pinigų žadėjo airių 
bažnyčioj įtaisyti ,,karūnų j*. 
Tai tau ir lietuvių pelnas! 
Kągi jie iš to turės, jeigu ku
nigas Vaitis už jų pinigus |- 
taisys airiams karūnų? Tų. 
turbut, tik kunigas Vaitis su
pranta. Dabar renka jis nuo 
lietuvių kolektas, bet jų ne
gamina ir nežinia, kiek su
renka.

K. Var.

Isz Amerikos
Užtroszko 5 darbininkai

South Ste. Marie, Mich. Ka- 
stynėse Shakespeare užgimė gais
ras, kuris išnaikino visą vidurinį 
įtaisymą. Užgesinus ugnį, į olą 
nusileido penki darbininkai, bet 
jie visi užtroško nuo prisirinkusių 
po gaisrui oloj gazų.

Gyva kontrabanda.
Philadelphia, Pa. -Susekė Čia 

ypatišką draugystę iš geležinkelio 
nrėdninkų, kurie pakuose, kaipo 
tavoms, gabeno iš Kanados chi- 
niečius, kuriems uždrausta atkakti 
į Suvienytas Valstijas. Viskas iš
ėjo į aikštę tokiu budu, kad vieną 
chinietį užmiršo paleisti ir tas nuo 
bado, trečią dieną pradėjo šaukti. 
Tąsyk pradėjo peržiūrinėti kitus 
pakus ir juose rado daugiau gyvo 
tavoro.

i - ‘
Akulloriai vaistas nuo girtuoklia

vimo.
Milwaukee, Wis. Ant atsibu

vusio čia susirinkimo akių gydyto
jų, Dr. Chalmers Prentin iš Chica
gos, apreiškė, jog įpratusius gir
tuoklius supagelba atsakančiai pa
rinktų akuliorių galima nuo biau- 
raus palinkimo suvisu atpratinti, 
kadangi buk stiklai naikina troški
mą svaiginančių gėrymų. Mažai 
vienog terp susirinkusių atsirado 
tikinčių į išvadžiojimus Dr. Pren
tin. Jeigu tai butų teisybė, kaip 
tai daug akuliorių reiktų ant at- 
pratinimo nuo girtuokliavimų mu
sų lietuvių.

. Mažos mergaites pleszikais.
Atlanta City, N. J. 'Susekė 

čia vagilių organizaciją, susidedan
čią iš 12 metų mergaičių. Jos bu
vo visos apsirėdžiusios į vaikinų 
drabužius; ant darbo išeidavo ap
siginklavusios su peiliais ir revol
veriais.

45 sužeisti.
Winnipeg, Manttoba. Ant čia- 

nykščios parodos pliaciaus, kur 
negrų buvo įtaisyta bulių kova, 
sugriuvo bulių tvartai. Juose 45 
ypatos likosi sužeistos.

Joriu žaltys.
Chatauqua, N. D. Laikraščiai 

praneša, . buk vandenyse Devils 
Lake ant kranto stovinti žmonės 
matė kokį ten didelį sutvėrimą pa
našų į žaltį. Sutvėrimą tą matė 
ir indijonai. Jeigu tai buvo iš 
tikro jūrių žaltys, tai klausymas, 
iš kur jis galėjo patekti į teip toli 
nuo jūrių esantį Devils Lake? 
Turbut bus čia norinčių pasigirti 
išmislas.

Mete dinamitą in pulką žmonių.
New York. Ant E. 11 st. pe

reitos nedėlios dieną, italijonas 
\jracenzo Donetto metė į pulką 
žnpbnių, stovinčių ant ulyčios, di
namito bombą. Expliozijos dvi- 
dešimtis žmonių likosi 
sužeistas likosi ir patsai 
bet iš syk jam pasisekė 
suareštavo jį paskui jo 
namuose.

sužeistų, 
Donetto, 
pabėgti, 
locnuose

Paskendo laivas.
Detroit, Mich. - Ant Detroit 

upės susimušė garlaivys „City of 
Berlin," gabenantis 3000 tonų ge
ležinės rudos, su kitu nežinomo 
vardo garlaiviu. „City of Ber
lin" paskendo, bet visus ant jo 
buvusius žmonis išgelbėję.

Lietuviai ateiviai.
Pereituo<e metuose į Ameriką 

atkako 14432 lietuviai, kuriame tai 
skaitliuje buvo 10721 vyriškiai ir 
3711 moterų; vaikų iki 14 metų 
1137. IŠ visų atkakusių 712 mo
kėjo skaityti angliškai. Ne mokė
jo rašyti nė skaityti prigimtoj kal
boj 5487. Visi tie lietuviai atsiga
beno >140515. Iš atkakusių sugrą
žino atgal: 34 beturčius ir 69 ser
gančius.

Alaus isadirbiiuas.
Iki pernai alaus daugiausiai iš

dirbdavo Vokietijoj ir daugiausiai 
ten jo išgerdavo; nuo pereitų me
tų vienog Vokietiją pralenkė Atne
ša: čia padirbo ant 132085230 ga
lonų daugiau negu Vokietijoj. 
Matyt Amerikoj pradeda vis la
biau . gerti alų, kadangi į kitus 
kraštus ^amerikoniško alaus eina 
labai mažai, veik visą reikia išger
ti patiems amerikonams. Nerei
kia užmiršti,kad brangesnio alaus į 
Ameriką daug atgabena iŠ Vokie
tijos, Austrijos ir Anglijos.

Binarua mergžudys.
Pender, Nebr. Likosi čia su

areštuotas 25 metų George Four- 
cloud. Jį nužiūri, buk jis pajovė 
merginą Corą Eik; apart jos, jį 
apskundžia, buk jis papiovė Pen- 
dere ir daugiau merginų: 18 metų 
moterį Johno Hill, jauną merginą 
Mary Becora ir Lucy Lelo. Išro
do, lyg kad jis butų ne pilno pro
to.

Nuazove sesiri.
Stattsburg, Ind. Gyvenantis 

čia Albert James, išgirdęs naktyj 
vaikščiojimą kambaryj, tikėdamas 
kad įsiveržė plėšikai, pagriebė re
volverį ir tamsoj pradėjo šaudyti; 
vienas šūvis pataikė einančiai iš 
maudynės Jameso seserei ir užmu
šė jų ant vietos.

Sugriuvo naujai statomi namai.
Hansas City, Mo. Sugriuvo 

Čia naujai statomi dideli mūriniai 
namai. Prie to vienas darbinin
kas likosi mirtinai sužeistas, o trįs 
sužeisti nors sunkiai bet ne mirti
nai. Ne tvirtus mat statė naujas 
namus, jeigu jie dar ne pastatyti, 
o jau sugriuvo. Kasžin ar nubaus 
nesanžiniškus statytojus.Juk namai 
galėjo sugriūti ir įsikrausčius ant 
gyvenimo žmonėms.

Gaisrai.
Kema, Oh. Siautė čia 

gaisras, kuris pridirbo blėdies ant 
pusės milijono doliarių. Sudegė 
degtinės varinyčia ir kelios kaimy
niškos triobos.

Buffalo, N. Y. Siautė čia di
delis gaisras, kuris pridirbo blė
dies ant 300000 dol.

didelis

EzpliozljoM.
Passaic, N. J. Itališkoj barz- 

daskutinyčioj atsitiko čia dinamito 
expliozija. Expliozija buvo teip 
smarki, kad miegančius žmonis iš 
lovų išmetė. Dinamitą tyčia pa
metė trįs nepažįstami vyriškiai.

Giriu gaisrai.
Kullspell, Mont. Šitose ap

linkinėse siaučia girių gaisrai. 
Apart didelių girių plotų, ugnis 
išnaikino daug farmų ir bažnyčių 
esančių tarpgiriuose.

Girių gaisrai siaučia teiposgi ap
linkinėse Dayton Creek. Apart 
medžių, ugnis ir čia išnaikino daug 
farmų.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Rogetville, Oh. Netoli nuo 

čia iššoko iš rėlių trūkis Hamilton 
& Dayton geležinkelio ir susidau
žė. Prie to vienas trūkio tarnas 
likosi užmuštas, vienas mirtinai 
sužeistas; sužeistas yra ir tūlas pa- 
sažierių skaitlius.

Horse Cove, Ky. Netoli nuo 
čia susimušė du į priešingas puses 
bėganti trukiai. Prie to 83 pasa- 
žieriai ir 4 trūkio tarnai likosi su
žeisti.

Vinita, Ind. Ter. Netoli nuo 
Čia iššoko iŠ rėlių pasažierinis trū
kis ir iŠ dalies susidaužė. Prie to 
daug žmonių likosi sužeistų.

Colorado Springs, Col. Ant 
Rio Grande geležinkelio, bėgantis 
į pietus pasažierinis trūkis nupuo
lė nuo tilto į Fountain Creek. 
Kaip sako, prie to prigėrė apie 100 
žmonių, nors tikro prigėrusių 
skatliaus dar nežino.

Isz darbo lanko.
Nuo didžiojo štraiko.

Štraikai darbininkų dirbančių 
mėsinio trusto galvijų piovinyčio- 
se traukiasi vis toliau ir galo jų 
ne matyt. Visi bandymai sutai
kyti ne sutinkančias puses iki Šiol 
ne išdavė nė jokių vaisių, kadangi 
piovinyčių savininkai pasiūlymus 
taikintojų atmetė. 5

Piovinyčių savininkai iš visokių 
kraštų gabena scabsus; kaip sako, 
Cbicagos piovinyčiose dirba da
bar pusė to skaitliaus darbininkų, 
kiek jų dirbo prieš štraiką. Tei
sybė, darbas scabsų gana povojin- 
gas, prie kiekvienos progos užpuo
la ant jų štraikuojanti; per tai vie
ni atsisako nuo darbo, bet tų vie
toj kompanijų agentai gabena 
naujus. Gėda pasakyti, kad toki 
prikalbinėtojai prie scabsavimo, 
kompanijų agentai, kiek girdėjome 
atsiranda ir terp lietuvių, jie netu
rinčius darbo lietuvius ir nepažį
stančius dalykų stovio, siunčia į 
piovinyčių kilpas. Kaip girdėjome, 
vieną iš tokių kompanijų agentų 
net gerai sujsėrė.

Kadangi piovinyčių savininkai 
savo viltyse apsiriko: jie mat ti
kėjo, kad Štraikuojanti išlavinti 
mėsininkai po vienai štraiko san- 
vaitei pulkais grįž prie darbo, o 
kad terp sugabentų scabsų išla
vintų mažai, tai piovinyčias dabar 
nori apversti kaipi į mėsininkų 
mokyklą, mokinančią darbo ne 
mokančius. Tas viskas kompani
joms kaštuoja brangiau negu kaš
tuotų išpildymas štraikierių reika
lavimo, bet jos mat ne paiso ant 
kaštų, kad tik savo fantazijoms 
užgana padaryti. Už tas fantazi
jas žmonės turi užmokėti, už mėsą 
brangiau mokėdami.

Pabaigoj pereitos sanvaitės or- 

vėjai atsisakė važioti ledą į piovi
nyčias. Prie štraiko pristojo tei
posgi organizuoti mėsos išvažioto- 
jai ir piovinyčių ledo krovėjai.

T Appleton, Wis. Štraikai or
ganizuotų- popieros dirbtuvių dar
bininkų baigiasi ir tai visišku pra
laimėjimu darbininkų. Kompani
ja mat gavo pakaktinai scabsų, to
dėl visai ne mato reikalo nusilenk
ti prieš Štraikierius,išpildyti jų rei
kalavimus.

1 Ptttston, Pa. Daugume 
anglių kastynių nuo Pittstono iki 
Nanticoke sustojo darbai ir per tai 
20000 darbininkų atsirado be už
darbio. Kaip ilgai kastynės sto
vės, nežinia.

1 Sc ranto n, Pa. Kalnakasiai 
kastynių Schuylkil apskrityj, buvo 
pasirengę štraikuoti, bet kaip gir
dėt, kalnakasių organizacija nuta
rė bandyti nesutikimus užbaigti 
be štraiko.

T Suncook, N. H. Čianykščio- 
se medvilnės verpinyčiose prasidė
jo darbai ir 1500 darbininkų rado 
jose darbą, bet algos darbininkų 
likosi numažintos ant 12}4 %.

T Wilkesbarre, Pa. Ant tary
bų terp anglių kastynių savininkę 
ir darbininkų likosi nutarta visus 
nesutikimus terp darbininkų ir 
darbdavių atiduoti ant nusprendi
mo sudžiai Gray.

r Pullman, III. Iš Pullmano 
vagonų dirbtuvių prašalino daug 
darbininkų. Mat kompanija nori 
išnaikinti uniją, tai varo laukan 
prigulinčius į uniją.
‘ 5 Chicago, III. Likosi užda
rytos ant tūlo laiko žemdarbiškų 
mašinų dirtuvės. Per tai 15000 
darbininkų ne teko darbo.

Chicago, III. Štraikuoja čia 
1200 moterų siuvėjų,dirbančių siu- 
vinyčiose moteriškų drabužių.

5 Telegrafistai ant geležinkelių 
Texase, Kansas ir Missouri gavo 
priŠakymą ' štraikuoti, kadangi 
kompanijos atsisakė pakelti al
gas.

T Lebanon, Pa. 700 darbinin
kų čianykščių geležies liejinyčių 
pakėlė štraiką dėl persekiojimų, 
kokius čia kenčia prigulinti į uni
ją.

ISZ
Lietu viszku dirvų.

Musų ginklas — apšmeiži
mai.

Nuo seniai jau Amerikoj kiek
vienas galėjo patėmyti, kad musų 
savitarpinėj kovoj,kovoj partijų už 
geriausią ginklą laikome apšmei-

žimus ir tai apšmeižimus ypatų,ku
rioms kaltės apšmeižėjai ne 
įstengtų darodyti, o paprastai nę 
ne apšmeižia kaltą, bet kartais 
net organizacijos stengiasi už kal
tus užstoti. Ypač ne aplenkiame 
apšviestesnių, bandančių ką nors 
veikti, o jie jauslesni, labiau už 
kitus savę mylinti. Mėtome insinu
acijas į visas puses, drebiame pur
vais į kiekvieną, kas tik bando ką 
nors veikti ant musų tautos labo. 
Ir teip traukiasi nuo seniai.

Kas tą sėklą pasėjo terp Ameri
kos lietuvių, mes nežinome, ka
dangi dar čia mus ne buvo ir kada 
ją sėti pradėta, bet ją pasėjęs, nors 
butų daug gero padaręs, tuom pu
sėjimu piktos sėklos uždengia ge
rus darbus.- Ta sėkla dabar iš
duoda vaisius ir gal ne greitai dar 
mes tuos vaisius surinksime, o jie 
pikti, vodingi, jie stabdo musų 
darbus, ne vieną norintį dirbti nuo 
darbo nuveja.

Mes kovojame insinuacijoms ir 
drabstymu asabiŠkai purvų į ku
nigus, tą daro kunigai, drėbdami 
purvus į ne kunigus, nors mėtyda- 
darni vien purvais į viens kitą mes 
dalykų stovio niekada neišaiškin
sime, todėl ir vaidai terp mus nie
kada ne išnyks.

Atmenu, seniai Peterburgo 
„Krajuje" patiipo raštelis viešai 
apkaltinantis J. Šliupą, buk jis 
pasisavino pinigus Plymoutho lie
tuviškos parapijos. Panašius ap
kaltinimus, kaip pranešė „Lietu
vai" savo laike p. Naujokas, tūli 
lietuvis* Pennsylvanijoj mėtė ant 
buvusio kankintinių fondo prižiū
rėtojų, dabar iš palengvo jau kį- 
la balsai apkaltinanti ir užėmusį 
senojo vietą. Be purvų, insinua
cijų mes apsieiti mat ne galime. 
Insinuacijos ir purvai pas mus mat 
užstoja kritikos vietą. Insinua
cijas ir purvus mėtome mes ant 
pavienių ypatų ir ant turinčių už 
mierį viešą labą draugysčių. Die
ve mieliausias! Jeigu tos visos 
insinuacijos butų teisingos, tai juk 
visi musų apšviestesni vyrai, dir
banti ką nors ant tautos labo, butų 
vagiliais ir niekiausios veislės pa
leistuviais, prigavėjais.'o tautiškos 
draugystės susidėtų vien iš niekšų.

Štai ką rašo mums iš Clevelando 
vienas lietuvis: ,

„Atkako čia iš Chicagos S. Vai. 
ir Štai ką papasakojo apie „Auš
ros Dr-tę." Žmonės, girdi, au
kauja pinigus ant naudos mokslą- 
eivių. Už tuos pininigus nusiper
ka gėrymų šios ypatos: Gr., K., 
L., O., L. ir Marė P. ir gerdami 
visa gerkle šaukia: tegul gyvuoja
musųniosksląeiviai! Žmogus tas, 
pardavinėdamas abrozdėlius ir 
knygas, važinėja po visokius kraš
tus ir meta tokius apšmeižimus ir 
per tai gali labai užkenkti Aušros 
Dr-tei."

Mat tas Aušros apŠmetfėjas ne 
paiso, kad už tokius apšmeižimus 
gali atsirasti net už grot^, jam ru
pi vien, kad galėtų ką nors ap
šmeižti.

„Aušra" juk garsina aukas, iš
duoda atskaitas, tai visuomenė 
gerai mato ant ko eina josmokslą- 
eiviams paaukauti pinigai, bet kad 
ne visi skaito tas atskaitas, tai ap
šmeižimai iš tikro gali užkenkti 
draugystei. Bet ką daryti, kad 
vos ant 80000 lietuvių turime dau
giau apŠmeižėjų negu kitos tautos 
ant 8 milijonų. Mums rodosi, jog 
apšviestesniejie yra tik ant to, kad 
į juos kiekvienas neapšviestas pur
vais drėbti galėtų. Žmogus mat vis 
neužkenčia to, ko pačiam trūksta.

Argi tie apšmežėjai nesupranta, 
kiek blogo daro savo apšmeiži
mais lietuvių tautai? Argi 
jiems rodosi, kad apšviestesni lie
tuviai ne turi jausmų ir garbės, 
godones savęs? Mėtydami pur
vais į kiekvieną apŠvįestesnį, dir
bantį ant tautos labo, ne vieną nuo 
darbo nubaido. Tuom tarpu be 
apšviestesnių tautiškų darbininkų 
nė viena tauta ne gali pasikelti, be 
apšviestesnių vadovų dar nė viena 
tauta nesulaukė geresnės ateities.

Kol vienog visuomenė remia ap- 
šmežėjus, jų išnaikinti ne galima.

Iš Chicago, 111.
Šiaurinėj miesto dalyj lietuviai 

ateiviai gyvena, rodosi, nuo trisde
šimties metų, taigi gyvena jau nuo 
sepiai. Bet kur jų tautiški darbai? 
Tokių darbų ne matyt visai.

Mat Šiaurinė miešto dalis apgy
venta daugiausiai lenkų, o lietu
viai, kaip žinome, persiima dvasia 
tų, terp kurių gyvena: turime juk 
mes lietuvius garbinančius carą ir 
maskolius, turime garbinančius 
Prūsų Wilhelmą ir Prusus labiau 
už pačius vokiečius, turime lenk- 
bernius, bet už tai trūksta mums 
labai lietuvių tokių, kuriems la
biau už viską rūpėtų tautos labas. 
Šiaurinėj miesto Cbicagos dalyj 
gyvenanti terp'lenkų lietuviai yra 
lenkberniais. Čia tikrų lietuvių 
yra mažai, bet už tai lenkbernių 
gana didelis būrelis. Visi vilnie
čiai, naumiestiškiai, simniškiai no
riai vadina savę lenkais; bet kad 
lenkai juos vadina litvinais, tai tą 
jie laiko už didelį savęs nužemini
mą. Nors jų draugai lenkai vadi
na juos litvinais ir niekina kaip tik 
moka, bet tie šiaurinėj miesto da
lyj gyvenanti lietuviai vis laikosi 
lenkiško skverno: jie priguli prie 

lenkiškų bažnyčių; siunčia vaikus į 
lenkiškas parapijines mokyklas; 
namieje tėvai su vaikais lenkiškai 
grabalioja, nors nė tėvai nė vaikai 
lenkiškai ne moka, jie darko, daro 
beveik nesuprantama kalbą lietu
višką, kaip ir lenkišką.

Lietuviškos mergelės elgiasi ge
riau: jos apsiveda su lietuviais, o 
ne su lenkais, vaikinai gi draugau
ja su lenkėms ir su joms pačiuojasi. 
Lenkė lietuvio namus paverčia į 
Kriokavą, užsirašo kuniginį laik
raštį „Dzieonik Chicagoski," kurį 
lietuvis šiaip teip susilabizuoja. 
Paskui eina į saliuną ir ten geria 
ir kazyruoja. Saliunininkai daro 
gana gerą biznį. Apie lietuviškus 
tautiškus reikalus rėtai kas kalba, 
jeigu ir pradeda kalbėti, ui nėra 
kam klausyti.

Jeigu iš kur atkanka koks dar
kytojas lietuviškos kalbos kunigas, 
tai visi eina rankovę laižyti ir len
kiškai kalbėti, nors jiems išėjus ku
nigui net pilvas «lreba besijuokiant 
iš lenkiškos kalbos musų lenkbcr- 
nių.

Gėda, dideli gėda musų lenkber- 
niams, kad jie niekina savo tauty
stę ir virsta į svetimtaučius ir dagi 
į tokius, koki Amerikoj visų yra 
paniekinti, kurie botagais ir rykš
tėms mušė ir kankino musų sen
tėvius teipjau, kaip šiądien kanki
na maskoliai.

Vienas lietuviškas kunigas per 
pamokslą išpeikė tą lenkystę čia- 
nykŠČių lietuvių ir kalbino pamy
lėti savo prigimtą kalbą vietoj sve
timos. Po tam pamokslui skait
lius parapijonų tpojaus sumažėjo 
ir po kelių sanvaičių kunigas turė
jo išsinešdinti iš (parapijos, nes jį 
apskundė vyskupui. Atvažiavus 
antram kunigui, parapijos komite
tas apie tai pagarsino per lenkiš
kus laikraščius, bet ant . dievmal- 
dystos susirinko vos kelios dešim
tys ypatų. Kunigui lietuviui ne
buvo ką veikti. Nežinia, ką da
bar darys musų lenkberniai.

Argi galima tuos musų tautie
čius skęstančius svetimoj vilnyj 
teipjau ir palikti? Jeigu jau lietu
viški kunigai ne nori kelti jų tau
tišką dvasią, tai tuom priderėtų 
užsiimti svietiškiems agitatoriams, 
sutvert kuopą kokios tautiškos or
ganizacijos, ypač rodosi pasisektų 
sutverti kuopą Tėv. Mylėt. Dr., 
kadangi yra čia ir norinčių prie jos 
prigulėt.

Baniuta. •

Iš Kocheater, N. Y.
Darbai eina čia ne blogiausiai ir 

uždarbiai vidutiniški.
CianykŠčiams lietuviams mažai 

rupi musų tautiški reikalai, vieni 
snaudžia, kiti laikosi lenkų skver
no. Daugelis, vietoj rašytiesi prie 
lietuviškų tautiškų organizacijų, 
kaip antai prie Susivienyjimo, ra
šosi prie lenkų 2wiązko. Buvo 
čia dviejų lietuvių vestuvės ir abu
du apsivedė su lenkaitėms.

Prieš bertaininį susirinkimą Čia- 
nykštė Susiv. kuopa išplatino At
skaitą apie tos organizacijos stovį. 
Ant susirinkimo kuopos 24 d. lie
pos buvę ant seimo delegatai pa
pasakojo apie jo iškilmes ir nuta
rimus. Buvo parengtos ir deklia* 
macijos; dekliamavo K. V. ir M. 
Grazitaičiutė. Pabaigus deklia- 
maciją, GražitaiČiutė ragino sese
ris rašytiesi prie Susivienyjimo, 
kalbino mylėt tėvynę ir prigimtą 
kalbą. Galima vien džiaugtiesi, 
kad nors iš palengvo ir musų mo
terys pradeda jau suprasti savo 
pareigas; gaila vien, kad supran
tančių yra dar teip mažai.

K. V. S.

Rochesteryj visokių iŠdirbysčių 
yra kaip ii kituose miestuose. Gy
ventojų yra 165000, daugiausiai 
vokiečių. LietuviųĮ yra apie porą 
Šimtų. Iš Lietuvos mažai kas 
pribūva, bet vis iš kitų vietų.

Čianykščiai lietuviai ant tautiš
kos dirvos nieko ne veikia. Ne
sutinka ir piaujasi terp savęs. 
Merginų čia ir negalima per daug 
girti, kadangi jos savo pasielgimu 
ant pagyrime neužsipelno.

Rochester ietis.

Iš Plyniouth, Pa.
Darbai sumažėjo: nuo 1 d. piu- 

tės 5 brokeriai sustojo ant 8 dienų, 
o kiti dirba pusę laiko. Kaip ilgai 
teip bus, negalima žinoti.

Pirmiau dirbo gerai ir lietuviai 
pinigų susičėdyjo, o dabar, suma
žėjus darbams, turi laiko juos pra
leisti. Laka per dienas ir naktis. 
Karčemų čia be gėlo, o katriems 
laisnius atėmė ir tie laiko. Vieni 
sutvėrė kliubus girtuoklių, tie daro 
gerą biznį, kiti be kliubų dar ge
resnį. Turinti laisnius pavydi 
slapukams ir kanda, progai atsiti
kus. Traukia jie žmonės visokiais 
budais, yra net toki, kurie ant pa
traukimo lietuvių, laiko net mer
gas. Na, argi tai ne puikus išmis
tas ant viliojimo pinigų.

S.

Iš Cleveland, Oh
30 d. liepos atkeliavo iš Pitts- 

burgo,Pa.,į Cleveland,Ohio,Mikas 
Petkus, jieškodamas darbo; apsi
stojo lietuviškoj degtinės pardavi- 
nyčioj; išgėręs kelis stiklus alaus, 
parodė, kad dar tutįi pinigų. Keli 
lietuviai apstojo jį, suskaldė galvą 
lir atėmė >900. Petkų policija pa

ėmė įgydinyčią. Liūdna,kad mu
sų broliai teip ne gražiai elgiasi, 
muša žmogų ir atima pinigus. Mes 
išgirdą apie tai, ouėjoįne atlankyti 
ir patirti, kas buvo do vienas su
muštasis, ir patyrėmė, kad buvo 
geras katalikas,nė prie jokios drau
gystės ne priklausė, nė ant jokių 
tautos reikalų pinigų ne aukavo, 
per keturis metus Amerikoj begy
vendamas.

K. Rutkus.

Iš Dover, N. H.
Dovere yra daugiausiai medvil

nės verpinyčių ir audipyČių, gele
žinių dirbtuvių ir tt. | .

Lietuvių yra 8 Šeimynos ir apie 
10 ypatų vienstipių, kurie už Die- 
vą-alų ir maskolių lieja savo 
kraują.

Skaitytojų lietuviškų laikraščių 
neradau nė vieno. Kur Čia lietu
viai skaitys laikraščius, kadangi 
karčemų yra užtektinai, laisniai 
pigus, tik >100.00 ant metų. Lie
tuviai Čia pradėjo apsigyvent tik 
nuo pereito pavasario. Uždirba 
>7—10 ant sanvaitės.

J. Kaulinaitis.

Iš Peabody, Mhhh.
Peabody miestelis mažas, turi 

2000 gy v. Apart skurų išdirbinyČių, 
kitokių dirbtuvių beveik nėra. Ap
linkinėse ant farmų dirba diktai 
lietuvių; miestelyj yra jų 4 šeimy
nos ir apie 20 vienstipių. Liet a- 
viai daugume jauni, kurie vos pra
deda suprasti kuom yra.

Skaitytojų hetuviŠkų laikraščių 
yra: 5 ,,Lietuvos", 1 „Vienybės" 
ir 1 „Saulės". Neseniai Čia užsi
dėjo lietuviška valgomų daigtų 
krautuvėlė,kuriai pusėtinai sekasi.

J. Raulinaitis.

į, teip 
vą, kad

Iš Waterbury, Cono.
29 d. liepos likosi užmuštas 

žmogus airys. Dirbo jis prie lie- 
viŠkos bažnyčios, skiepo. Prie 
darbo susibarė su darbininku lietu
viu. Tas, pagricb 
smarkiai kirto airišj 
pikio galas išlindo per akį; ir tuom 
dar nepasiganėdino, bet dar du sy
kiu kirto priešą, kol tas ne išleido 
dvasios. Žmogžudys likosi sua
reštuotas ir žinoma, reiks jam 6ž 
biaurų savo darbą atsakyti. Liūd
nas tai atsitjkimas, jis skaudžiai 
užgauna visus lietuvius.

Jonulis.

Isz visur
į1 J rėteruuncą pibukė parite

tus rando Šnipus,dabojančius neiš
tikimas randui ypatas iŠ Maskvos, , 
Odesos, Varšavos, Kijevo ir Char
kovo apžiūrėti užmušėją ministe- 
rio Plehwes. Visi tie rando agen
tai atsakė, kad to žmogaus nieka
da pirma nematė. , Taigi Peter
burgo tirinėtojai visgi nežino, kas 
yra ministerio užmušėjas; jis pats 
ir nieko nenori pasakyti tokio, kas 
palengvintų valdžioms susekimą, 
kas jis toks yra. Kijeve suareš
tavo žydą Bernsteiną ir maskolių 
Sevastijanovą ir juos laiko už or
ganizatorius suokalbio ant mini
sterio gyvasties.

|| Londono laikraštis „Times" 
garsina, buk kapitonui maskolių 
paimto angliško gar|aivio „Malac- 
cu" maskoliškas kapitonas siūlė 
10000 dol., jeigu pasakys, kad ant 
„Malaccos'* buvo . karės kontra
banda. Mat maskoliams vis ro
dosi, kad teip kaip ; Maskolijoj, ir 
kitų kraštų laivų oficierus teip 
lengva papirkti. Niekšas mat pa
gal savo vertę ir kitų vertę apskai
to, nedoras neužkepčia labiausiai 
doro.

II Finlandijoj, mieste Helsing- 
fors, suareštavo tėvą užmušėjo je- 
neral-gubernatoriaus Bobrikovo, 
jenerolą Schaumaną, išgabeno į 
Peterburgą ir be šildo pasodino į 
Petro ir Povilo kalėjimą. Tuom 
tarpu visa kaltė jenerolo Schau- 
mano yra ta, kad jo sūnūs advoka
tas užmušė Bobrikovą. Mat Mas- 
kolijoj už kaltes vaikų baudžia tė
vus,gimines, net draugus.

II Maskoliškas rajndas į portus: 
Kronstato, Sveaborgo, Liepojaus, 
Sebastoliaus, Batujno ir Očakovo 
uždraudė atkakti be speciališko 
daleidimo kokiems nors svetimų 
kraštų laivams. Turinti reikalus 
į tuos portus turi: išmelsti dalei- 
dimą ir pasiduoti revizijai. Argi 
jau ir Europoj maskoliai bijosi ja- 
poniečių užpuolimo!

|| Per paskutinius rinkimus ang
liškoj Naujos Pietinės Valijos ko- 
lionijoj išrinko daugiau randui 
priešingų parlamento pasiuntinių. 
Mena, kad dabartiniai ministeriai 
pasitrauks nuo vielų. Laike šiųme
tinių rinkimų dalydavo ir moterys, 
kuriomsAustralijoj Šįmet likosi pri
pažintos balsavimo tiesos.

|| Mieste Montevideo, republi
koj Uruguay, pietinėj Amerikoj, 
bandė užmušti to {krašto preziden
tą Battle y Ordohez. Važiuojant 
jam su šeimyna per miestą, explio- 
davo nežinia keno tyčia pakasta 
torpeda. Expliopja išardė net šė- 
nis ulyčinių karų,' bet nė preziden
to, nė teip žmonių neužgavo.

II Mieste Scboneaikwan, C Linuo
se, užgimė muštynės terp prancū
ziškų ir japoniškų kareivių; japo- 
niečiai užpuolė ant prancūzų ir 
užmušė du. Ant rytojaus prancū
zai atkeršyjo japoniečiams, umušė 
septynis, o 15 sužeidė.

II Dėl stokos lytaus,ypač vasaro
jai ir bulvės Vokietijoj užderėjo 
labai prastai. Dėl didelių karščių 
daugybę dirbtuvių atsėjo uždaryti, 
vien alaus leidinyčiose darbai eina 
gerai. Ir Austrijoj, dėl Mokos ly- 
taus.nukentė laukai.

II StačiatikiŠkas sinodas Peter
burge perkratinėja dabar klausy
mą daleidimo rengti Maskolijoj 
krematorijas deginimui numirėlių 
kunjj. Rengti krematorijas iki 
šiol Maskolijoj ne buvo daleista.

II 10 d. liepos visose pietinėse 
Australijos pakrantėse siautė bai
sios vėtros, kurios ant žemės ir 
ant jūrių daug blėdies pridirbo; 
ant jūrių laike tų vėtrą susidaužė 
daug laivų.

Ii Austrijos sostapilėj Vindobo- 
noj pasimirė vienas iš mokyčiausių 
šių laikų muzikos kritikų, Edvar
das Hanslick, buvęs muzikos pro
fesorius Vindobonos universitete. 
Hanslick gimė Pragoj 1825 m.

II Mieste Strassburge, vakarinėj 
Vokietijoj, siautė gaisras, kuris iš
naikino mergaičių pataisymo įtai
sas ir beturčių prieglaudos namus. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
750000 markių.

i Pagal atskaitą prekystos mini- 
sterio: liepos mėnesyj Anglija par
sigabeno svetimų tavorų už >23- 
483500 mažiau negu pernai, išga
beno gi savo tavorų už. >5460000 
mažiau.

|| Vokietijoj, Wuertemberge, 
miestelyj llsfeld siautė gaisras, ku
ris išnaikino 360 namų. Ugnyje 
pražuvo ir tūlas žmonių skaitlius, 
o gana didelis skaitlius yra sužeistų 
ir apdegintų.

II Dėl stokos lytaus ir didėlių 
karščių vakarinėj Vokietijoj ir Šle- 
zijoj Šių metinis užderėjimas labai 
menkas. Dėl stokos drėgnumo 
dangelyj vietų siaučia girių gai- 
srąi.

U Kadangi Prancūzijoj, ypač Pa
ryžiuj, už mažmožius atsitinka 
daug dvikovų terp susipykusių, 
ta? čia užmano, ant Marso' lauko, 
parengti speciališką puikią triobą 
dvikovoms.

i Republikoj Hayti minios neg
rų užpuolė ant pardavinyČių užlai
komų syrijonų ir daug jų išnaiki
no. Sugautus užpuolikus, ant val
džių prisakymo, be sūdo sušaudė.

I Katalikiškos bažnyčios Austri
joj pereituose metuose turėjo 60- 
76380000 kronų įėmimų. Turtai vi
sų Austrijos katalikiškų bažnyčių 
verti 813612301 krbn.

41 Kunigaikštienei Monaco Alici
jai viename Paryžiaus botelyj pa
vogė deimantinį-galvos papuoši
mą vertą 12000 frankų.

II Pietinėj Prancūzijoj, kariška
me porte Toulon, užsidegė arsena
las ir į urną laiką ugnis išsiplatino 
po visą prie porto miesto dalį.

II Paryžiuj ątsibuva dabar terp- 
tautiškas kalnakasių kongresas, 
ant kurio atkako delegatai ir iš A- 
merikos.

|| Mieste Merida, Mexike, apsi
reiškė geltonasis drugys, kuriuom 
apsirgo jau kelios ypatos.

Orą* miestuose ir kai
muose.

Mokslinčius, G. H. Bailey nese
niai užsimanė ištirti, koks skirtu
mas yra terp miestų ir kaimų oro. 
Štai kas iš jo tirinėjimų išpuolė.

IŠ savo tirinėjimų Bailey persi
tikrino, kad kaimuose ir retai ap
gyventose miestų dalyse, ant 10 
nbilijonų oro dalių, jame yra viena 
dalis sieros. Tirštai gi apgyven
tose miestų dalyse ore sieros žie
mą yra dešimtį kartų daugiau, o 
vasarą penkissyk. Ūkanotose die
nose, prie atsakančių aplinkybių, 
miestų ore sieros būva po 30-—50 
sykių daugiau negu kaimų ore. 
Chemiški tirinėjimai parodė, kad 
ūkanotame miestų ore terp kietų 
medegų yra: 30% anglinių mede
gų, 13% anglinių hydratų, 4% 
perinės rūgšties, 1,4% druskinės 
rūgšties, 2,6% metaliskos gele
žies, 2% organiškų medegų ir 
31% minerališkų medegų. Dide
lis nuošimtis miestų ore yra orga 
aiškų medegų ir ligas gimdančių 
bakterijų. Juoda migla dideliuose 
pramoninguose miestuose nuo pe
reito šimtmečio neišpasakytai pasi- 
didido.ypač antaiLondon pagarsė
jęs jau iš savo miglos. Ta migla 
vodinga sveikatai ne tik per tai, 
kad joje yra vodingos medegos, 
bet ir per tai, kad ji sulaiko saulės 
spindulius, kurie užmuša visas 

bakterijas, ypač gi ligas gimdan
čias, esančias apatiniuose oro 
sluogsniuose, ant žemės pavir
šiaus ir vandenyse; saulės spindu
liai yra geriausiu valytojų oro 
ypač nuo ligas gimdančių bakteri-

. .Kaimuose tos juodosios miglos 
ne būva; ji darosi nuo anglinių 
dūmų, o anglių labai daug sudegi
na dideliuose pramoninguose mie
stuose.

Ar laike perkūnijos girioj 
pavojingiau negu ant lau

ko.
Seniau žmonės tikėjo, buk laik* 

smarkių perkūnijų giriose žmogb*- 
išstatytas ant didesnio pavojaus 
negu ant lygaus lauko arba terj* 
triobų. Nuomonė ta vienog b« 
pamato, apie ką ne sunku persi
tikrinti: jeigu perkūnas turėtų ko
kį ypatišką palinkimą skaldyti gi
rioj medžius, tai po kiekvienai 
smarkesnei audrai matytume gi
riose daug suskaldytų medžių. 
Tuom tarpu to ne matyt, o kaip 
kokius medžius, kaip antai bu
kus, ypač perkūnas aplenkia ir la
bai kretai pasitaiko, kad į juos 
muštų. Kad nuomonė apie pavo
jingumą girios laike audros yra 
klaidi, tas pasirodė ir iš paskuti
nių statiškų žinių, surinktų Pran
cūzijoj ir Vokietijoj ir iš speciali
stų tirinėjimų. Priešingai, girio
se, kur medžiai lygaus didumo, 
perkūnas trenkia retai. Vien ten 
yra didesnis pavojus, kur terp me
džių yra dideli tarpai, arba kur 
terp mažesnių medžių pavieni yra 
augščiau už kitus iškilę. Vienodo 
didumo medžiai silpnina elektrikos 
įtempimą, per tai j tokius girių 
plotus perkūnas muša retai. Apart 
to, jeigu žaibas muša į girios m* - 
dį, tai medžiu jis pereina į Šaknis 
ir nuo jų į žemę. Per tai ir sto
vinčiam girioj terp medžių žmogui 
didelio! pavojaus nėra. Didesnis 
kur kas pavojus yra stovinčiam po 
po pavieniu medžiu stovinčiu ant 
lygumos arba ir po kokiu kitu 
augščiau nuo lygumos iškilusiu 
daigtų, o tame ir prie triobos. 
Payojingiau stovėti laike audros 
po medžiu prie krašto girios, negu 
jos viduryj. Apskritai, eiti lygu
ma, kur nėra nė jokių medžių, 
žmogui laike audros yra daug pa
vojingiau negu stovėti po medžiu 
viduryj girios, kur medžiai lygaus 
didumo, kadangi ant lygumos 
žmogus yra labiau iškilęs už lygu
mą, o perkūnas muša paprastai 
vis į labiau iškilusį už kitus daig- 
tą. Apskritai todėl, laike audros 
būti girioj nėra žmogui didesnio 
pavojaus negu namieje.

Kongres&s slaviškų laik
raštininkų.

Savo laike Čekų gyvenančių mie
ste St. Louis buvo užmanyta, lai
ke visosvietinės parodos tam* 
mieste, sušaukti susivažiavimą sla
viškų laikraštininkų, daktarų, ad
vokatų ir tt. Ant to susivažiavi
mo buvo jiakviesti teiposgi ir lie
tuviai.

Kadangi iki Šiol visokį parengti 
slavų susirinkimai Amerikoj turėjo 
aiškų mierį — garbinti ir glostyti 
Maskoliją, o mums lietuviams 
nieks tiek blogo ne padarė, ką 
Maskolija, mes ne turime už ką ją 
garbinti. Suprantama todėl, kad 
eilėse Maskolijos garbintojų atsi
rasti ne galime. Tegul sau Mas
koliją garbina Čekai, serbai, slova
kai, kurių suteršta, sunki caro le
tena ne pasiekia, mus gi ta letena 
spaudžia daug sunkiau negu kokia 
kita, negu vokiečių, mes todėl gar
binti ne galime; mes ne tikime jau 
nė jokiems maskolių pažadėjimams.

Ant galo mes ne slavai, musų 
siekiai ir geismai ne visada bus to
ki jau kaip slavų lenkų arba mas
kolių. Dalyvavimas slaviškų laik
raštininkų kongrese mums naudos 
nė jokios ne atgabęs, ypač kad, 
kaip matyt, užmanytojai kongreso 
ant jo nori vien Maskoliją pagar
bint. Mes noriai garbinsime ver
tą, užsipelnusį ant garbės, bet 
atvirai pasakome, kad Maskolija 
ne tik ant garbės bet ir ant godo
nės dorų žmonių neužsipelno.

Redakciios atsakymai.
Rochesteriečiui. Korespon

denciją turėjome diktai sutrum
pinti ir rodosi,kad Tamista labiau
siai norėjai, kad išmestoji dalis 
patilptų. Ką gi vienog darvti, 
kad ten aprašyti privatiški dalykai, 
kokiais laikraščiai neužsiima. 
Kiekvienas pats turi rinkti vaisius 
savo pasielgimo. Tąsyk tik laik
raščiai turi tiesą kištiesi, jeigu kas 
užgauna viešus reikalus. Priva
tiški reikalai ne po laikraščių už- 
žiura. Tamstos aprašyti yra visai 
privatiški. Jeigu merginos nege
ra-' elgiasi, turi būt -kalti ir vyrai.

M. La u d. Tai visai privatiški 
reikalai. Kur gaspadinė ne gera, 
ten geriausiai neiti ant boardo. 
Laikraščiai gaspadinių ne prižiūri, 
bet prižiūri vien viešus reikalus..



Trumpa senobės Istorija.
Imi n>ukoUuko« kalboa verte D.

čiq. Tankiai visas miestas skyrėsi į dvi par- 
; tiji, neapkenčianti viena kitos. Konstanti* 

nas labai geidė galo ginčui. Jis sujaukė vy- 
i skopus ir daugelį presbyterų ant pirmutinio 
■ visuotino pasaulės susirinkimo Mažosios Aii- 

jos Nikėjos mieste, prieš Konstantinopoliu. 
Čia tai ir buvo užrašytas krikščioniško tikė
jimo išpažinimas („Tikiu | Dievą Tėvą visa
galintį" ir t. t.), o Arijaus mokslas atmestas. 
Konstantinas keletą kartų susirinkime užė
mė pirmsėdžio vielą. Jis savę vadino visuo
tinu vyskupu, kitus vyskupus —savo bro
liais ir talkinįkais.

Stabmeldžių tuomet buvo daug daugiau, 
negu krikščionių. Vienog stabmeldžiai bu
vo nevieno tikėjimo: terp jų buvo garbinto
jai senųjų grėkų ir rymiečių dievų, saulės, 
Didžiosios dievų motinos ir kiti. Jie negalė
jo susivienyt prieš krikščionystę. Bet pavo
jinga buvo juos pykdyt. Jie tebstatė savo 
bažnyčias, tebeklausė savo žynių. Kasnedė- 
line šventė visoj imperijoj tebvadinosi sau
lės diena (iki šiai dienai tas nedėlios vardas 
pasiliko vokiškoj ir angliškoj kalboj).

Tėodosijus, apie 390 m. Bet krikščio
nystė greit augštyn kįlo. Po miestus vysku
pai apturėjo visą valdžią. Po sodžius, kur 
sunku buvo daeit pamokslin|kui, kur nemo
kėjo skaityt, stipriau laikėsi senobinis tikė
jimas. Bet ir ten dang prigulėjo nuo di
džiųjų dvarponių; jeigu jie patys priimdavo 
krikščionystę, tai priversdavo prie jos ir vi
sus savo baudžiaunįkus ir priklausančius 
jiems žmones.

Sukakus 50 metų po myrio Konstantino, 
pradėjo naikint visus nekrikščioniškus tikė- 

> jimus. Galingas Milano vyskupas Ambroži- 
jus pareikalavo, kad imperatorius atsisakytų 
nuo vardo didžiojo rymiečių kunigo, poutifi 
ko.- Iš senato rūmų išnešė stovylą dievės 
Pergalėtojos, tartum, parodydami, kad rei
kia atsisakyt nuo rymiečii} senobės, tarnavu
sios netikriems dievams. Senobiniam rymie
čių tikėjimui tuom sukirto didelį smūgį: se
nosios senatorių giminės prisilaikė jo per tai, 
kad su juom susipynę bnvo visi garsus ir di- 
džiauni jų atsiminimai apie prosenius.

Imperatorius Teodosijus uoliai pildyda
vo nurodymus Milano vyskupo. Jis uždrau
dė aukas, netik viešas, bet ir privatiškuose 
namuose; stabmeldžių kunigai pasiliko be 
jokių tiesų; žemės ir brangumynai, prigulį 
bažnyčioms, buvo atimti iždan. Ant stab
meldiškų bažnyčių1 atkeldavo kryžių ir pa
versdavo į krikščioniškas bažnyčias. Teip, 
Partėnon, Atėnuose, senobinė bažnyčia Atė
nės, globėjos miesto, buvo paversta į bažny
čią Motinos Dievą

Teodosijus teippat persekiojo visus, kas 
nesutiko su mokslu Nikėjos susirinkimo. 
Visus* herėtikus atskirdavo nuo visuotinos 
arba katalikiškos bažnyčios. Nuo arijiečių, 
pašokėjų Arijaus, aV.udoe-hašnyčier,
jų dievmaldystė tapo apskelbta šventvagy
ste. Ambrožijus reikalavo, kad imperato
riaus valdžia butų įrankiu vyskupų uuspren- 
dimama. Dalykuose sąžinės, mokino jis, ku
nigai sudija patį imperatorių. Jis pats da
vė paveikslą tokio sūdo.

Dideliam grėkų mieste, Tėssalonikoj, 
žmonės užmušė imperatoriaus urėdnįką. Te
odosijus, baisiai perpykęs, liepė suvaryt žmo
nes cirkan, kur ir išmušė kaltus ir nekaltus. 
Kaip Teodosijus- paskui pasirodė Milane, 
Ambrožijus atskyrė jį už tokį biaurų apsėji- 
mą nuo bažnyčios. Teodosijus turėjo prie 
visų verstis.

Stabmeldystė. Tiktai nnskurusiuos, ar 
tolimuose užkampiuose ir ant rubežiaus užsi
liko dar senobinės apeigos. • Visus Situs 
žmones, kurie dar savaip meldėsi, senobinėj 
savo kalboj, pradėjo vadint stabmeldžiais.

Bet terp minių žmonių, kurie dabar 
9 skaitėsi krikščionėmis, daug buvo tokių, ką 
‘ beveik visai nesuprato naujo mokslo. Tam

sus žmonės tankiai susirinkdavo pas buvusią 
bažnyčią, dienoj senobinės šventės ir turgaus 
ir vos numanė permainas, čia atsitikusias. 
Senobiniai žynavimai, apeigos išvarymo pik
tųjų dvasių vis dar žydėjo; tamsus žmogus 
tankiai dar dėl jų kreipėsi prie kunigų. 
Daug dar darbo buvd krikščioniškiems pa
mokslams, kad žmoniškesni šitie papročiai 
taptų. ' Bet laikai buvo labai sunkus ir ne
ramus. Vis didesniomis miniomis užplusda- 

A vo barbarai. Tamsumas skliedėsi, o neny
ko.

šia iš parubeiinių barbarų. Kad užtektų 
spėkų apsigint prieš Alaricjią, jis turėjo at- 
šaukt legijonus iš Britanijos ir palikt ją ant 
Dievo valios. Vietiniai Italijos gyventojai 
negalėjo apsigint.

Daėjęs iki Rymui, Alarich pareikalavo 
atsipirkimui kelių dešimčių tūkstančių sva
rų aukso ir sidabro, krusos pipirų, šilkinių 
marškinių ir raudonai nudažytų avių kailių 
geresniems savo kareiviams. *Naktij per au
drą, Alaricho gotai, baisiai klykdami, įsiveržė 
Ryman. Per 8 dienas jie degino ir pustijo 
miestą, nuplėšinėjo nuo rūmų sienų papuo
šalus ir audimus, daužė brangias senobines 
dievų stovylas ir brangius krikščioniškų ba
zilikų indus.

Dievo viešpatystė. Tai buvo negir
dėtas daigtas. Gaisras ir išplėšimas amžino
jo miesto, pasaulės galvos, buvo ženklu, aky
se tų laikų žmonių, greitos svieto Į>abaigos. 
Sukruto senojo tikėjimo šalinįkai: apstojus 
Rymą gotoms, jie kreipėsi prie žynių. Iš- 
pustijime miesto jie matė kerštą pamestų se
nųjų dievų. Pagal krikščionių nuomonę, 
adverniai, miestas prapuolė pertai, kad jame 
buvę perdaug dar nuodėmių ir netikro tikė
jimo. Daugeliui rodėsi, jog teisiamoji Die
vo diena pasidariusi aut žemės: ,,šviesa i>a- 
saulės užgeso ir viename sukriuštame mieste 
nyksta visa žmonių veislė."

Po įtekme Rėmimo Rymo, Afrikos vy
skupas Augustinas parašė knygą apie Dievo 
viešpatystę. Jis joje atsisakė nuo visos ry
miečių senobės, nuo viso, ką rymiečiai bran
gino ir garbino. Jis tvirtino, buk dora ir 
didi senobės žmonių žygiai tai vieni niekai, 
pasididžiavimas ir prievarta. Rymas pasta
tytos aut kaujo: vienas iš brolių statytojų 
miesto užmušė antrąjį. Kraują praliejant, 
Rymas užgriebė visur valdžią. Didieji* svie
to užkariautojai, Alėksandras, Scipi jonai, 
buvo tik didžiais žmogžudžiais.

Visos žemės viešpatystes, — toliau tvir
tino Augustinas — viskas, kas tik padaryta 
žmonių rankų, turi sugriut: vis tai laikosi 
ant godulystės ir noro viešįiataut, ant blogų 
geismų, velnio įkvėptų. Bet viena draugy
stė, viena viešpatystė augs ir vaisiusia, — 
viešpatystė Dievo. Šita viešpatystė — tai 
bažnyčia; ji susideda iš šventųjų ant dan
gaus ir tikinčiųjų aut žemės. Jos galva — 
Kristus. Ji per amžius neišnyks.

Barbarai vakarinėj imperijoj. 400-500 
m. Vokiečių minios be jokios kliūties ke
liavo sav po šalis vakarinės imperijos pusės. 
Jos apsigyveno, kur tik joms ;>atiko. Viena 
tauta, vandalai, nuėjo per Gal Ii ją ir Išįtani- 
ją net Atrikon ir apsigyveno apie Kartagi
ną: vandalai plėšė, ant laivų važinėdami, ir 
pristatymas duonos Rymui jura pasibaigė. 
Vakariniai gotai (vestgotai) apsigyveno iš 
abiejų pusių Pirenėjų kalnų. Frankai pasi
kėlė nuo Reino ir užėmė šiaurinę Galliją iki. 
Senos (Sekvanos) upės. Ryme nuduodavo, 
buk užleidžią žemę barbarams už karišką jų 
talką. Kaip paprasto buvo, dvarponiai leis
davo juos stovėt, kaip senobinius kareiviš
kus nauaėdžius, atiduodavo jiems dalį žemės, 
arba dalį javų. Vokiškos gentės vadas skai
tosi ant rymiečių tarnystės ir buvo augščiau- 
siu vadu vokiškų savo kareivių, kurie vadino 
jį karalium. Jam duodavo iš Rymo vardą 
konsulo, patricijaus, atsiųsdavo paguodonės 
viršinįkystės ženklus. Vokiečiai menkai 
klausė rymiečių, paniekino juos, o vis-gi ma
nė, buk Rymui tarnaują.

Keturioms dešimtims metų praslinkus 
po užpuolimo Alaricho, iš tyrų pietinės Eu
ropos užplūdo per Reiną ant Gallijoa minios 
piemenų tautų, himnų, karius vedė Atilla, 
pramintos „Dievo rykšte.” Rymiečiai apra
šo juos, kaip „žvėris ant dviejų kojų”; žemi, 
plačių pečių, su nedidelėmis galvomis, jie 
panašus į „medines stovylas, kurias ant til
tų stoto;" jie nežino nė grįčių, nė arklo, nė 
ugnies, nė priedų pritaisant valgį. Paskui 
juos velkasi jų galvijai ir veža ratus, kur sė
di jų šeimynos. Jie nemoka pešti muštis, 
bet tarytum suaugo su nedideliais savo ar
kliais. Mušin šoka jie su baisiu klyksmu; 
susėję, jie mušasi su kardu vienoj rankoj ir 
kilpa antroj, supainiot priešui. Jie, kaip 
gyvuliai, nesupranta, kas yra viežlibu ir do
ru.

Stovynėj Atidos buvo daug žynių, kurie 
susėjo iš visų kampų; bet Atilla privertė 
paskui savę sekti ir vieną sugautą vyskupą, 
idant „šventas vyras atneštų laimę jo kariu- 
menei.” Gotai ir frankai atėjo talkon pas 
rymiečius prieš hunnus. Rytinės Gallijos 
lygumose atsitiko milžiniškas mušis: pieme
nų tautos atmetė atgalion Vengrijos tymo- 
sna.

Nauji iszradimai
t Mieste San Francisco, koksai 

Baldwin atliko gana pasekmingas 
bandavones su savo naujai padirbtu 
orlaiviu. Baldwin, pasikėlęs į orą, 
su savo orlaiviu apvažiavo didelį 
ratą ir nusileido toj pačioj vietoj, 
nuo kurio* pasikėlė. Išradėjas 
rengiasi keliauti ant terptautiškų 
orlaivių lenktynių į Sant Louis ir 
tikisi gauti dovaną 100000 dol. 
Norinčių tą dovaną gauti yra daug, 
todėl suprantama, kad visi jos 
gauti ne gal. Visų konkurentų 
orlaivių supiaustyti negalima, kaip 
tai padarė su orlaiviu Santos Du- 
monto.

t Profesorius Pickering, perdė- 
tinis astronomiškos observatorijos 
ant Mount Love 
mėnulio paviršiaus 
nas: jis užtėmijo 
parvos aplinkinėse' 
kratero ir mena,
nas pagimdė sužėlę želmenys. Jei
gu teip, tai išpultų, kad ant mėnu
lio yra ir oras ir drėgnumas ir kad 
ant jo, teip kaip ir ant žemės, yra 
ir gyvi sutvėrimai. Kur yra aug
menys, ten yra ir gyvūnai.

I Paryžiuj atliko pasekmingas 
bandavones su nauju orlaiviu pa
dirbtu brolių Lebaudy. Orlaivy* 
pasikėlė ant oro 80 metrų ir „leng
vai, be jokio stabdymo, lakiojo į 
visas puses lygiai pavėjui kaip ir 
prieš vėją ir nusileido toj pačioj 
vietoj, nuo kurios pasikėlė.

I Gyvenantis mieste Meridan, 
Wis, chemikas Misums išrado bū
dą iŠ medvilnės sėklų padirbti val
gį, kuris su visu gali užstoti mėsą. 
Teip bent laikraščiai garsina.

patėmijo ant 
tūlas perinai- 
persikeitimus 

Erastosthenas
kad tas permai-

gir-

pasiekusi

400-700 m. Kr. G.Barbarai vakaruose.
Užplūdimai barbarų, apie 400 m. Illi- 

riški imperatoriai, pradėjus nuo DioklėciJa
no ir Konstantino, saftvirtino šiaurinies ru- 
bežius ant šimto metų. Dabar užplūdo nau
jos barbarų minios. Keturioms dešimtims 
metų suėjus po Konstantino, gotų tauta, 
gyvenusi ant Žemojo Dunojaus, buvo išju
dinta iš vietos piemenų tautų gyvenusių ant 
tirų pagal Mėlinają juįrą ir skaitliuj apie vie
ną milijoną žmonių pferėjo Dunojų; rymie
čiai užleido gotoms žemes ant Balkanų pus- 
salio ir prižadėjo maitinti juos laikinai su 
išlyga, kad gotai tarnautų kareiviška talka. 
Vienog duona nebuvo pristatyta gotoms; iš 
bado jie pradėjo pardavinėt vergystėn pačias 
ir vaikus; pagalios, puolėsi baisiai trempt<vi- 
ską aplinkui, nieko 1 
gaus ir žemės”.

Teodosijus suip 
miai sėdėt ant vietos. Bet Teodosijus buvo 

• paskutiniu imperatoriam, kurs pabaidydavo 
barbarus. Jis pasku1-5 1
ją visoj jos senobinėj 
vakarinėj, rymiškoj, 
pusėj buvo savi imj oratoriai. Tuoj po jo 
myrio barbarai pradej 5 vis labiau drumst va
karinę pusę ir prisisąvinet vieną jos šalį po 
kitos.

(paliekant „apart dan-

gotus ir privertė ra-

1 tinis valdė visą imperi- 
didybėj. Jam mirus, 
ir rytinėj, grėkiškoj,

Pirmuoliaisėjo ve karų gotai arba vestgo- 
toi. Jie pakėlė ant C-, .___
ir keliavo su juom Italijon. Šalį gynė jau 
ne rymietis, o barbamas, rymiečiams tarnau
jąs, Stilichon ir kareiviai jo buvo daugiau-

skydos jauną Alarichą

Vokiečiai apsigyveno sodžiais ir. viensė
džiais. Jie nepripratę buvo prie miesto gy
venimo. Jų buvo mažiau, negu vietinių gy
ventojų. Bet jie buvo baisus kariška savo 
spėka. Rymiečiai terp jų gyveno, it terp 
priešų. Nekurie aprašo ilgaplaukius, nešu
kuotus žmones su biauriais balsais, purvinais 
suplyšusiais rūbais, kartais vos apdengtus 
trumpais kailiniais. Valgyj ir gėryj jie bu
vo be. jokios tvarkos. Šalyj išdirbtų laukų ir 
vynvuogių sodų jie ir toliau, kaip savo miš
kuose, medžiotojų gyvenimu gyveno; gaspa- 
doriai skundėsi, jog tos medžioklės visai juos 
naikina.

Barbarai plėšė ramius savo kaimynus, 
pastodavo ant didelių kelių su kardais ir 
durtuvais užpult ant tų, kuriems norėjo at
keršyt. Visur jie Jieškojo brangių naugių: 
bažnyčiose išplėšinėjo indus ir juos tirpino, 
atkasinėjo kapus pasiimt auksui nuo naba- 
šnįkų.

Vakarų imperatoriui pasiliko tik puikiai 
skambąs vardas. Pačioj Italijoj gaspadora- 
vo vokiečių vadai. 80 metų sukakus po my
rio Teodosijaus, visos žemės vakarinės pusės 
imperijos buvo padalytos terp vokiškų tau
tų. Vietiniai romaniški gyventojai turėjo 
klausytis vokiškų vadų. Rymiečių provin
cijos topo vokiškomis karalystėmis.

Italija ir-gi pavirto į vokišką karalystę. 
Vokiečiai, buvę joj apgint šaliai, prisisavino 
žemę ir apskelbė savo vadą karalium. Va
karuose nustojo rinkę imperatorius. Pasili
ko vienas rymiečių imperatorius Konstanti
nopoly j; jis dabar ir skaitėsi pasaulės vieš-

(Tolia u* bus.)

Motinos auka.
Novelė G. Leconto.

I.
Kodėl, brangus vaikėli, ne

dėt daugiau tavo juoko? Tas bu
vo vienaitmiu palinksmintoju ma
no liūdno gyvenimo, vienaitinė 
maloni muzika musų liūdnuose 
namuose.

T* Tu klysti, mamute, aš kaip 
kada juokiuosiu ir dainuoju....

— Visgi mažiau negu pirma.... 
Juk mirtis tavo tėvo kas diena at
sitolina, skęsta užmiršty), kentėji
mai nyksta..., Tu turi nusira
minti, o tuom tarpu darai atbulai 
.... Tu ėsi vi* liūdnesniu.... 
Matyt tu slepi nuo manę* ką 
nors......

— Ta klysti, užtikrinu tavą....
Ot motino* širdis ne klysta. 

Pasakyk man, užsitikėk.... Pri
sipažinimas palengvįs....

— Jeigu aš galėčiau, pasinaudo
čiau iš tavo daleidimo.... Bet 
nieks ne kankina ir ne spaudžia 
manęs.... Nelaimė,
manę dar jauna, gal būt, atsiliepė 
ant mano budo.

Ne paisant ant tų žodžių, Albert 
Morglan darėsi vis liūdnesniu.... 
Juokas, pasirodantis ant lupų prie 
motinos, tuojaus prapuldavo nuo 
jo susiraukusio veido, kaip tik jis 
pasilikdavo vienas: ant kaktos gu
lėjo ženklas užsimislijimo, o 
mirkstančios akys rodė besiverži- 
mą kankinančios paslapties, kurią 
slėpė drūčiai suspaustos lupos. 
Tokiose valandose žodžiai jo mo
tinos buvo jo nelaimingam protui 
svetimai* balsais, jų dalis tik gir
dėjo ir tai tik tas, ant kurių reikė
jo greitai atsakyti.

Kaip gi kentėjo motina, kada 
rasdavo sūnų pustamsiam kamba
ryj liūdnai sėdintį kampe, su akims 
žiūrinčioms į kokį žibantį daigtą, 
arba netikėtai pamačiusi ant uly- 
Čios susilenkusį, kaip sapne slen
kantį savo sūnų.

— Meile? — mislijo motina. — 
Bet pradžioj meilė vis būva pilna 
viltie* ir laimės. Apsirikimai pa
sirodo paskui. Kazyros? Pini
gai? Kokios apkalbos apie manę? 
Bet mano pasielgimui nieko už
mesti ne gal ir sūnūs apkalbų ne 
norėtų klausyti.... Gal kas nors 
pasakė jam apie ligą, nuo kurios 
numirė jo tėvas?.... Bet ne.... 
Baisią teisybę ji slepia nuo jo ir 
nuo viso svieto su pagelba daktaro 
ir dviejų atsidavusių tarnų, užau
gusių jos namuose ir mylinčių jos 
sūnų Albertą. Argi liga, kaipo 
palaikai jau atsiliepia ant sunaua? 
Man vienog pasakojo, kad liga ne 
visus apima, kad kaip kokiose šei
mynose būva peršokimai ir pasi- 
vėlinimai.... Dieve mano! to bu
tų per daug....

Iš tikro Morglanienė turėjo 
svarbias priežastis kankintis.

Po kelių metų nesiliaujančios 
laimės, protas jo* vyro urnai susi
maišė ir jis tuojaus paskui numi
rė.

Tokiu budu nuliūdimas jos kai
po pačios pasididino dar rūpesčiu 
apie likimą sunaus. Ji važinėjo 
pas daktarus, stengėsi rasti jų žo
džiuose nors lašelį vilties ir nusi
raminimo.

Vienas iš daktarų, pasigailėjęs 
jos, užtikrino, jog Alberts išsisuks 
nuo tėvo ligos per tai, kad nieko 
nežino, ne jaučia pavojaus.

Kaip gi džiaugėsi tąsyk motina, 
kad paslėpė nuo sunaus teisybę, 
taigi tėvo ligą. Sūnūs jos tikėjo 
jos visiems aiškinimams.

Dabar jos rūpesčiai atsinaujino. 
Per ilgas perleistas be miego nak
tis motina stengėsi surasti prieža
stį nubudimo sunaus. Ant galo 
ji nusprendė, bus kas bus, ištrauk
ti ik sunaus prisipažinimą.

Ir štai vieną vakarą, kada lauke 
medžiai liūdnai siūbavo nuo pa- 
stumėjimo vėjo ir lytaus lašai 
barškino į langus ir dvasia jauno 
kankintinio jautėsi apsiaučiančioj 
tamsoj dar liūdnesnė negu papra
stai, Alberts prisipažino motinai, 
kad per daugelį sanvaičių su nusi
minimu sau įkalbinėjo:

— Mano tėvas numirė bepročiu! 
.... Aš ir nustosiu protp....

Motina pajuto, kad laikas kovos 
atėjo. Ji energiškai perkirto sū
nui.

Kvailystė!..,, tu įžeidi pasi- 
mirusį tėvą.... Tu juk pat* bu
vai, kada jis mirė. Nė joki per- 
tikrinimai ir įkalbinėjimai ne turi 
vertės, jeigu tu pats matei ir jeigu 
aŠ užtikrinu.

— Mamyte! AŠ žinau viską! 
Mano tėvas numirė nuo sumaišy
mo proto. Ne antrykie daugiau 
melo ir ne verskie, kad aš į jį tikė
čiau. - *

— Tai tu meluoji! Kiti meluo
ja!

— Nusiraminkie. Jeigu tėvas 
nuo to numirė, tai ir aš savo liki
mo neišvengsiu. Nuodai bepro
tystė* yra mano smegenyse. Per 
sanvaites ir i mėnesius aš jaučiu, 
kaip jie naikina mano protą.

Kaip žvėris ginantis pagautį, 
kaip mergina meldžianti meilės, 
motina stengiasi pergalėti įtikėji
mą savo sunaus.

Iš pradžių stengėsi išjuokti, tai 
aštriai bandė išnaikinti abejojimus 
sunaus; matydama vienog, kad iš
juokimas ne geibi, ji norėjo logiš
kais išvadžiojimais, tai meldimais 
iŠrodyti, kad tunus turi tikėti mo
tinos pertikrinimams.kad jo baimė 
ne turi pamato.

— Mamyte, kad tu žinotum, 
kaip aš kankinuosi! Tu nedary
tum man aštrių išmetinėjimų. Kam 
tas? Nuo dabar niekas, nė tavo 
karšti, meilės pilni žodžiai ne iš
raus iš mano Širdies persitikrini
mo, kad baisus pavojus gresia 
man....

Taigi, nepaisant ant visų besi- 
stengimų ir slėpimo, jos sunu* ži
nojo viską!.... Paskutinė viltis 
ant išgelbėjimo,' žadama daktarų, 
trupėjo. Baisus likimas spaus jį, 
kaip tik jis apie tą pavojų persiti
krino. Neišvengiamas likimas — 
tai tik klausymas laiko ir aplinky
bių. Kokia baisybė!

Nusiminimas, gailestis, nepasi
sekimas naujos kovos viena* po 
kitam apėmė dvasią nelaimingos 
motinos.

štai ištemptuose smegenyse už
gimė nauja mislis gelbėti sūnų, bet 
tokia pažeminanti, baisi, kad jos 
čysta širdis susispaudė ir ant vie
nos mislies veidas paraudonavo 
nuo gėdos.

— Ne, tiktai ne to — kaip girta 
murmėjo motina. Kaip tokia biau- 
ri mislis galėjo man užeiti į gal
vą?.... Ne, aŠ niekada to nesi- 
griebsiu ... Tas yra negalimu.... 
Koks pažeminimas mano nelaimin
go vyro, kuris manę teip mylėjo 
ir godojo.... Koks biaurus ap
šmeižimas musų laimės.... "AŠ 
neturiu tiesos.... Ant galo argi 
aš galėsiu gyventi, jeigu mano vai
kelis paliaus manę godojęs? ...... 
Ant galo ir kam to?.... Aš bė
rei kai o tik nusižemysiu jo aky
se.... Ji* man visgi ne įtikės.... 
Na, o jeigu tas jį išgydys.... 
Kaipgi grauž saužinė, jeigu aŠ to 
nepabandysiu.... Ką mums pra
eitis? čia eina apie gelbėjimą su
naus .... Aš pasiduodu. Tegul 
man atleidžia atmintis mano vy
ro.... Kito kelio nėra. Kad ir 
su melo ir nusižeminimo pagelba 
reikia gelbėti ,vaiką. Duog Die
ve....

AŠ ne-

tėvaS, 
tavim 
ardyti

— Ką tu kallbi? Tu apkalbi pa
ti savę.

— O, ne, ga Ii tikėti; raudonuoti 
prieš sūnų, k Ida nori pasirodyti 
gera ir čysta, j ra bjauriausiu daigį- 
tu.... Dieve* padėk manl...i 
Mano mielas, susimylėk ant ma
nęs, kaip, be abejonės, butų susi
mylėję* tavo tėvas, jeigu bučiau 
turėjusi tiek drąsos melsti jo susi- 
milėjimo už mano vienos minutos 
silpnybę.

— Tu!.... |ai....
— Dvidešimties penkių metų 

paslėptą kentėjimą. Užtikrinu, 
bučiau turėjusi drąsą pasakyt.. .L 
Tūkstančius Įtartų laike saužinės 
graužimo aš norėjau pulti prie ko
jų tavo tėvo, palengvinti širdį pri
sipažinimu, norėjau būt be nuo
dėmių .... Bet buvo jau per vė
lu.... Tu buvai pasekmė, vaisiu 
mano puolimo.

— OI tai ne‘gal būt.... 
pažįstu tavęs.t

—■ AŠ mačiau, kaip tavo 
mylėdamas manę, gėrėjosi 
ir aš ne galėjau, ne drysau
jo laimės. Baisu* išsipirkimas, 
patikėk, daugį sunkesnis negu pri
sipažinimas įr išmetinėjimai.į. 
Matyt mažai to, kas buvo, jei4a 
reikia alpti nųįo gėdos prieš tavę.

— Tu tai padarei, tu, mamė, 
kurią visas svietas laikė už Šven
tą.. .. kurią. *ėvas mylėjo ir godo
jo.... kurią ąš garbinau ir stačiau 
teip augŠtai! į ..

--Matai!. į. Kaip tu žiaurus 
.-... tu jau kalbi apie viską, kaip 
apie praeitį. nį..

— Ką gi dąryt! Nusistebėjimas 
.... GeriaUjsi įtikėjimai iširo, .j.. 
Ak! geriau tut butum manę palikju- 
si mano pak|idime .... lis butų 
man daug lengvesniu už teitpr-

. Į J— Jis manę sudija.... Dvide
šimti* penkuį metų meilė ir rūpes
čiai ne pergalėjo jo piktumo!.... 
lifeyel Štai- žmonių garbė ir ne- 
mielaŠirdingžįs egoizmas vaikų!....

Bet gilumdj savo dvasios ji jau
ti užganėdinįmą: pažeminantis da- 
leidimas galippatarnaut prie jo aįp- 
saugojimo ir išgydymo. Viskas 
rodė, kad mėlas atsiekia mierį.

Ne jausda^nas komedijos lošia
mo* jo nuraminimui, Albertas jau
tėsi kaipi užmuštu ir karštai Šaukė 
visų savo vaikiškų prisirišimų, kad 
galėtų atieiąti nelaimingai mote
riškei jos kalkę.

Bet ant po veido matėsi papi- 
biaurėjimas.i .Jis tikrai kentėjo 
nuo to m’otulos prisipažinimo, 
temdinusio spindulius apie g 
pirma jo g 
jautėsi 
jieškojo nuiįaminimo žodžių, 

 

jų rasti negalėjo.

II.
Dangus buvo tamsus, debesys 

dengė jį kaip tirkštų durnų grumu- 
liai, lijo teip kad rodėsi lyg namai 
skęsta kokioj bedugnėj. Nė švie
sos, nė vilties. Toj tvanų atmos
feroj girdėt buvo tik vaitojimas 
lapų terp rėksmo audros. Baisu
mas gamtoj jungėsi su kentėjimais 
širdies; suardyti ne:vai buvo la
biau įsiūbuoti nuliudimo negu me
džiai nuo vėtros. Kaipi mirties, 
staugimai vėtros ir apsiniaukęs 
dangus dar labiau didino nuliūdi
mą Alberto. Jam vis rodėsi neiš
vengiama ateitis, kuri lyg ugninė
mis literoms piešė liūdną likimą 
ant sunkaus ir tamsaus paviršiaus 
jo sergančių smegenų.

Matydamas, kad jo motina žudo 
sanmonę, jis turėjo perfraukti sa
vo liūdnas mislis ir prilaikyti mo
tiną.

— Nesirūpink — prašnabždėjo 
ji, — nieko.... Kada aš viską 
papasakosiu, viskas pereis.... 
Klausyk. Tu matai, prie kokio 
nusižeminimo priveda manę tavo 
užsispyrimas.... Jeigu tau neuž
tenka mano žodžių, neužtenka 
faktų, sveiko proto — tai džiaug- 
kiesi, nelaimingas, jog privertei 
manę kalbėti.... Nieks to neži
no.... ir aš tikėjausi tą palaidoti 
liūdnoj praeityj.... . Prisipažini
mą, kaip matau dabar, daug sun
kiau padaryti sunui, negu vyrui.

motino*.

tuos, prie kurių aš pripratau. At
leisk man mano žiaurumą.... vis
kas išgriauta!....

Jis pamatė meldžiantį motinos 
žvilgterėjimą.... Paclėptas jaus
mas užganėdinimo ir meilė moti
no* suvaldė vyrišką žiaurumą, pa
darė jį švelnesniu. Ji* susimylėjo 
ant jo* ir pasakė jai porą švelnių, 
raminančių žodžių.

Naktis perbėgo ašarose. Merg- 
lonienė jautėsi ištikro nelaiminga, 
o barškėjimas nupuolusių lapų,ne
šiojamų vėjo ir smarkus lytus didi
no dar jo* nuliūdimą; Net žiban
tis, linksmas ryta* ne nuramino 
jos, rodėsi jai apsiaustu tamsa.

Alberts gi, pabudęs iš puikaus 
miego, pamatė šviesoj atgijusią 
gamtos malonę.

Lyg norėdams prašalinti nuliū
dimą ir Šaltai, terp laukų ramybės 
apsvarstyti viską, kas vakar atsiti
ko, jis nulėkė tuojaus ten, kur ra
miai bėgiojo vaikystės dienose.

Greitai svaiginantis žolių ir lapų 
kvapas, šilti glamonėjimai saulės 
spindulių, oras išnaikino jo visus 
abejojimus. Jis lėkė laimingas ir 
tvirtas kaip pasakiškas kareivis. 
Savo vilties ir laimės dainą jis pri
dėjo prie dainos vyturio, lakiojan
čio ant oro, prie čiulbėjimų paukš
čių pasislėpusių krūmuose.

— Protas mano! Piktas liki* 
mas, prašalintas!....

Tik kartais ateina gailestis. Juk 
tas džiaugsmas įvikdytas kaštais 
baisių prisipažinimų. Besisteng
damas maišyti džiaugsmingus 
šauksmus, jis kartas nuo karto 
apstabdė savo šokinėjimus ir kaip 
galėdamas,stengėsi liudnu padary
ti savo veidą.

Kada jis sugrįžo namon, gamtos 
grožybė ir paslėptas užganėdini- 
mas paliko ant jo veido žeklus 
laimės. Jo motina, pamačiusi vėl 
energišką ir sveiką jo išveizdį, su
prato, jog jos auka ir nusižemini
mas ne pražuvo, bet išdavė vai
sius, kokių jį troško.

— Tegul tas bus man užmokes
čiu, ištarė ji, besistendgdama nusi
juokti ir pasidžiaugti iŠ atgijimo 
sunaus.

Vietines Žinios,

1 tėvo atmin

Michigan ežere paskendo jau 
daug laivą, o jų ant dugno negali
ma surasti, nors ant jieškojimo ir 
narai buvo samdyti. Kur dingo 
tie paskendę laivai, nežinia, dinge, 
lyg kad žemė butų juos prarijusi. 
1895 m. prapuolė didelis pasažie-

___ Ji* norėjo prisi 
-rišimu išnaikinti motinos nubudi
mą, bet jo Šaltos akys ir suspau
stos lupos reiškė pasibiaurėjimąį.

Bet jeigu imogus galėtų atvirai 
pažiūrėti į savo vidurį, tai Alberts 
butų pamatęs gilumoj savo užgau
to* širdie* jįausmus palengvinimo 
ir paliuosayimo. Baisi palaikų 
liga ne spaudė jau jo. Jam. ne 
grėsė pavojas nustoti proto!- Atei
tis, pilna džiaugsmo, laimės ir 
Šviesos atsidarė dabar prieš jį. Ir 
jo pirmutiniai žodžiai ne buvo 
nuraminimų ir meile, bet reikalavi
mu darodytfio ir faktų.

— Kada gi atsirado tas ryšįs?. 
Kaip jis gagėjo pasilikti ne patė- 
mytas.- Att galo, kas ji* bu
vo?.. ..

Į pusę valandos atsakanti skait
liai ir faktai buvo suvesti į tvarką 
ir Alberts likosi pertikrintas, kad 
jo motina, iš palinkimo, nuobodu
mo, vaikiško užsimanymo, ar po 
įtekme gabumo suvadžiotojo, pas
tojo numylėtine pono Lamprotto, 
dailaus geįo pažįstamo; motjnos 
'puolimas jatsitikb laike prasiŠali- 
nimo tėvo knt trijų sanvaičių. Pa
silikusi viųna dvare, ii bnksmihosi 
iš nuoboddmo su ponuLamprottu, 
piešusiu jojs paveikslus ir aukavu
sio juos jai. Tūli piešiniai, išro
danti nuobbdumą moteries, sėdin
čios parkef terp pageltusių Ūpų, 
rodė, kad' jie nupiešti rudenyj. 
Parašai, garbinanti gražumą, da- 
leidžiami paprastu flirtu, pažek- 
linti skaitliais sutinkančiais su lai
ku prasišalinimo vyro, patvirtino 
Albertui viską. Į aštuonis po 
tam mėnesius pasirodė ant svieto 
Alberts..^. ,

Prieš tol bus darodymus ne buvo 
vietos abelojimui, 
įtikėti motįinos apsiskundimui....

Apart tq,teisybę sakant, jis grei
čiau norėjp nustoti godonės negu 
tapti pertikrintu apie nekaltybę 
motinos, .lis buvo ir laimingas ir 
nusiminusį.- Bet kad paslėpti 
nuo savęs ipaties netikusį džiaugs
mą, jis tyčia didino jausmus už
gautų vaikiškų priderysčių, iš
reikšdama* tą žiaurais, aštriais 
žodžiais! |'

Ir t«pp aš — sūnūs patikto 
pirmo praeivio! Dvidešimties pen
kių metų melo ir slėpimo! Jūsų 
laimė prie mano lopšio — malasi 
Vardas, kurį aš nešioju — vįagy- 
stėl Glamonėjimai mano tėyo — 
prisisavinįmas.

— Bet, .mano nelaimingas vąike, 
tu ne aptbrėsi bent beprotystės, 
kuri ta,vę teip bauginol....

— Žinoma! Bet kokiais 
tais!

Albėrts turėjo

balsavimo, dirbti už RepublinoniŠ- 
ką partiją ir jos kandidatus.

Tūli gal paklausti, dėlko teip 
turi daryti? Ant to yra šis atsa
kymas.

RepublikoniŠkos partijos yra 
principas.— palaikyti apsaugojimo 
tarifą (Protective Tariff). Šita 
apsaugoj imo.iarifa saugoja darbi
ninką nuo konkurencijos (kompe- 
ticijos) užrubežin/ų darbininkų, 
kurie kitaip savo pigiais išdirbiais 
atimtų uždarbį šios žemės darbi- - 
ninkui. Ji duoda' čianykščiam 
darbininkui geresnį pragyvenimą, 
geresnį būvį, neng kokia nors ki
ta užrubežinė šalis. Ji duoda jam 
darbą, gerą uždarbį ir saugoja jį 
nuo konkurencijos.

Kada Šią Šalį valdė Demokratiš
ka partija, 1894 m. ji išstūmė 
Republikonišką augŠtą tarifą, o 
įvedė savo žemą tarifą, vadinama ‘ 
„free t radę.” Su įvedimu žemos 
tarifos, pablogėjo ir laikai po vi
sas Suvienytas Valstijas, darbas 
sumažėjo, uždarbis nupuolė ir dar
bininkus badas prispaudė. Neno
rėjo nieks nė iš Europos Ameri
kon važiuoti, nes nebuvo ką veik
ti, o pulkai peralkusių darbininkų 
pešti traukė į Wasbingtoną reika
lauti prezidento pataisyti jų ap
verktiną būvį.

Kaip tik užstojo Republikonišką 
partija, tuo algos pradėjo augti. 
Ateiviai tapę šios žemės ukėsais 
kvietė ir savo draugus Amerikos 
keliauti iš Lenkijos, Ungarijos, 
Austrijos, Italijos, Čekijos, Rosi- 
įos, Lietuvos ir Slovėniškų pro
vincijų, užtikrindami jiems, kad . 
laike administracijos Republikb- 
niŠkos partijos netruks Čia darbo 
nė uždarbio, angŠta RepublikoniŠ- 
ka tania saugoja darbininką. At- 
keliavęgi rado viską teip kaip 
jiems buvo rašyta ir džiaugėsi visi 
laime. Todėl ir ne dyvai kad atė
jūnai tapę šios žemės ukėsais 
linksta prie RepublikoniŠkos parti
jos ir balsuoja už jos kandidatus.

Prezidentas Roosvelt, kurs išsi
tarė, kad augŠta t ari f a turi pasilik
ti teip kaip buvo, kad darbininkų 
algos turi pasilikti augštoms kaip 
buvo, kad darbininkas turi būti po 
šios šalies protekcija, yra dabar 
kandidatu ant prezidento ant ant
ros kadencijos, kurio rinkimai bus 
Šiame lapkričio mėnesyje, ir todėl 
kiekvienas, norintis turėti augštą 
algą,privalo už jį balsuoti.

J ciguDemokratiški taptų kandida
tai išrinkti, tai be abejonės jie vėl 
darys naują tarifą,o nauja tarifa at
silieps ant darbininkų algų, tada 
algos kris žemyn ir vėl turėsime

jurininkais ir tarnais ir 22 pasažie- 
riais. 1880 m., priešais Holland, 
Mich., paskendo su 40 pasažierių 
ir 30 tarnų garlaivys „Alpena.” 
1860 m. netoli Evanston paskendo 
garlaivys „Lady Elgin.” Iš bu
vusių ant jo 225 žmonių tik 90 iš
sigelbėjo, kiti visi prigėrė; beveik 
visi prigėrę buvo airiai katalikai.

— Pereitos nedėlios dieną, pa
naktinis Johnson, ant kertės Lake 
ir Jefferson st. patėmijo negrą, 
kuris parmušė, rodosi girtą, pra
eivį ir stengėsi jo kišenius ištuš
tinti. Prisiartinus panaktiniui, 
negras paliko savo auką ir su pei
liu šoko ant Johnsono. An$a> 
parmuštasiš, vietoj padėti savo 
gelbėtojui, pabėgo. Juodasis gi 
su peiliu dviejose vietose skau- 
džiai panaktiniui Įdūrė į pečius. 
J uodukui pasisekė ištrukti ir pa
bėgti. ,

— Chicagoj, kaip policija suse
kė, italijonai ir grekai laiko vergy
stėj 9—10 metų vaikus, kuriuos 
siunčia pardavinėti laikraščius, 
valyti čeverykus, arba elgetauti 
ant ulyčių. Vaikus perka Italijoj 
arba Grekijoj, o Amerikoj juos 
parduoda kaip gyvulius; vaikai tie 
turi daryti, ką tik jų ponas jiems 
palieps, vienas parduoda kitam.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 473 ypatos. Tame skait- 
liuje buvo 286 vyriškiai ir 187 mo
terys; vaikų iki >5 metų amžiaus 
buvo 173, senelių virš 60 metų 71. 
Per visą liepos mėnesį pasimirė 
1958, kuriame tai skaitliuje buvo 
1120 vyriškių ir 838 moterys: vai
kų iki 5 metų amžiaus buvo 629, 
senelių virš 60 metų 374.

— Aušros Dr-tė, ant susirinki
mo, atsibuvusio pereitą nedėlios 
dieną, paskyrė pašelpą 50 dol. 
besilavinančiam skulptūroj Pary
žiaus dailės akademijoj jaunam lie
tuviui.

— Pereito utarninko dieną, 5 
vai. vakare, netoli Brighton Parko 
susimušė tavorinis trūkis su pasa- 
žieriniu. Prie to 4 ypatos likosi 
ant vietos užmuštos, 10 gi tapo 
sunkiai sužeistų.

kaš-
Kgštais mano karščiausių 

įtikėjimų!, Kentėjimai tie teip di
deli, kad man rodosi didesniais už

Republikonišką Tarifa ap
saugoja darbininką.

Ji duoda jam aukštesnę ui- 
mokestį, tikresnį darbę ir ge
resnį uždarbį kaip kokioje 
nore kitoje šalyje. — Tai ko
dėl darbininkas privalo ir bal
suoti ui Roosvelt 
banks.

Kiekvienas darbininkas 
šion žemėn pataisyti savo
gauti geresnę algą neng kitose 
svieto Šalyse, privalo tuojaus, kaip 
tik įgija ukesystės popieras ir tiesą

ir Fair-

prie Demakratiškos administraci
jos 1894 m.

Atėjūnai, gavę pilnas Ameriko
niškas po p i eras, gauna po draug 
ir visas šios žemės tiesas, tokias 
kokias turi čia gimę žmonės, tas 
pačias tiesas suduose, tas pačias 
prekystėje, išdirbystėje ir dvasiš
kame stovyje. Jeigu jie rems Re
publikonišką partiją ir balsuos už 
Roosvelt irFairbanks ant preziden
to ir vice-prezidento Šiuose rinki* 
muose, jie padarys tą ką, kiekvie
nas išmintingas žmogus padarytu _ 

‘sustiprins savo padėjimą, pagerins 
savo būvį, apsaugos savo uždarbį 
ir įgįs tą viską ko geras žmogaus _ 
būvis reikalauja.

Balsuoti už Roosvelt ir Fair- 
banks ant prezidento ir vfce-prezi- 
dento, yra tai balsuoti už savo ge
rovę. i •

Pasarga prie szifkorciiu.
Nuo dabar emigrantai važiuojanti in 

Amerika turi turėti szifkorte ir *15 00 
pinigu kisteniuje. Kas neturi *15.00 
apart srifkortes. to neinleidiia in Ame
rika pakol jo gimines jam neprisiunczia. 
o jei ne,tai-gražina ji atgal.Tokios dabar 
yra naujos tiesos emigracijos uiveisdos.

Motina yra tai

atėjęs 
būvį ir mą.

Ką motina gali padaryti
Pasikalbėjime ciecoriaus Napo- 

leno su ponia Campan ciesorius iš
sitarė: „Sena mokslo sistema šią
dien neturi jokios vertės. Ko tad 
trūksta idant žmonės pasiektų rei
kalingą jiems mokslą?” — „Moti
nų” — atsakė ponia Campan. — 
„Išmokinkite motinas reikalingo 
mokslo, o jos duos jums tvirtą ir 
sveiką žmoniją.”
šeimynos dūšia, nuo jos priguli 
laimė ir vargai šeimynos. Jeigu 
bus gera motina, užaugs gėri-ir' 
vaikai, jei motina ištvirkusi, išau
gins gaują ištvirkėlių. Kaip gera 
motina rūpinasi apie gerovę vaikų 
savo, teip kiekvienas žmogus turi 
rūpintis apie sveikatą savo. Va
saros karščiuose, jeigu pilvas yra - 
nereguliariškas, vartok Trinerio A- 
merikonišką Elixirą Kartojo Vy
no, nes per jį nėra geresnės gy
duolės ant vidurių sistemos. Yra 
tai dirbtas iš grynų vynvuogių, su 
primaišymu parinkčiausių žolelių, 
neturi jokių cbemikališkų priemai
šų. Jis taiso pilvo žlebčiojimą, 
viduriams duoda šilumą ir stūmė 
juos prie naturališkos veikmės, su
teikia gera apetitą ir sustiprina vi
są sistemą, veidams duoda raudo
numą, sanafiams miklumą, mus
kulams tvirtumą ir mįslei smarku-

Ant pardavimo visose ap- 
tiekose ir pas patį fabrikantą, 
Juozapą Trinerį, 799 So. Ashland 
avė., Chicago, III.
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Draugyscziu Reikalai

Komitetą*

3-iae metinis pikninkas.
Chicago Dr-te D. L. K. Zigmanto 

rengia dideli ptkninka nedegioj, 21 rug- 
piuosio 1904, Paul* darže, 123-czia ui. ir 
Union av.. West Pullmsn, IU. Daržo 
puikumo ir jame parengtas zabovas ne
galima iszrakuoti. Ant pikninko yra 
užkviesta geriausia muzika, prie kurios 
kiekvienas atsilankęs praleis smagei lai
ka. tarpais passokdami. Chicagieczisi 
imkit 63 ui. karus iki South Park avė., 
nuo ten We*t Pullman karus, kurie da- 
vež in vieta. Sustojus karams paeiti t 2 
blioku* in pietus.

(8-19)
Lietuvisaka* Pikninka*.

Chicago. Dr-te Apvėizdo* Dievo tu
rės savo 4-ta metini pikninka nedalioj, 
14 rugpjuczio, Bergman’a G rovė darže, 
Riverstde, III. Pra«ide* 9 vai. ryto. 
Inženga vyrui su motere 25c. Imkite 
Metropolitan elevatori iki 48-tai av*., 
iss ten La G range streetkari iki daržui. 
Nuo Bridgeporto imkite Morgan karus 
ir 22 ui., o paskui L* Grange karus iki 
daržui. Visu* lietuvius ir lietuvaites 
kvieczia szirdingai antailankyti.

(12—8) Komitetas
Chicago. Dr-te Szv. Kazimiero ture* 

savo balių nedelioj, 6 d. lapkriezio, Pu- 
laakio salėj*, 800 S. Ashland av., todėl 
meldžia visu kitu draugyscziu ir kliu- 
bu nedaryti toje dienoje balių ne teatru 
idant vieni kitiems neužkenktume.

(8—19) Komitetas.

Paįieszkoiiniai.
Pajieszkau savo žento, Motiejau* Kaz- 

laucko, ta kaimo Krekzzczemu, Kroke- 
laukio gm., Kalvarijos pav.. Suvaiko 
gub., gyveno Pittsburge, vėliau Chica- 
goje. Jis pats ar kaa kitas teiksis duo
ti žine ant adreso

. /'Ant. Czižauskas.
54 Simons st.. Waterbury, Conn 

(12—8)
PBjieazkau Julijono* Psulaitienes, isz 

Gauriazkiu. Tauragės parap., Raaaeiniu 
pav>, Kauno gub. Ji pati ar kas ki
tas teiksis duotiline ant adreso

Jos Paulaitia, 
cfo Ben. Hap. Gross Point, IR.

Pajieszkau da rbo priebuezernes Tu
riu 3 metu praktika ir galiu atlikti dar
bą kuogeriausiai. Reikalaujanti adre
suokite:

Frank Paplauskas, 
3324 S. Halsted st., Chicsgo, III.

Pajieszkau merginos, mokancaio* ra- 
szyti ir skaityti, netinginea, negirtuok-

Reikalingas gera* kriauesiu* mokan
tis ant massinos siūti ir prasyti. Dar
bas visada, žiema ir vasara. Adresuo
kite.

Anton Buchinska*,
384 Bleecher »t., Utlca, N. Y.

(15-8)
Reikalauja 1000 darbininku pacituotu 

ir kavalieri prie darbo ant farmu, gele
žinkeliu. dlelinycziu ir in gira* valatijo 
•e Michigan,' Wi*con*in. teipgi tn angle- 
kuyklaa, fabriku*, prutu darbininku ir 
mechaniku. Gera mokestis. Mes kai 
bame lietuviszka*.

J. Lukša, Mgr.
Didysis ofttaa. 167 Wuhington *tr.

Rumu 18. Chicago.

$2.00 Nagradosz:“:! 
res* Tamoaziau* Ries, 31 metu malme- , 
rla, pirmiau gyveno Pawnee, Iii. A d re-' 
suokit: J. M Coggina, 3506 Indiana avė. ; 
Chieago, III.

A LE( HOVICZ.
Spring A Water st., Waukegan, III.

Pirmos K Urnos ShIIiiiihn.
Užlaiko gei įaustu* gėrymu* (r kvepen- 

esiu* cigaru* ir turi vieta pakeleiviam*.
I Visu* vietiniu* ir i*z kitur atkeliavusiu* 
užkvieczia atsilankyti.

(8-19)

Padekavone.
Man gyvenant Szkotijoj. per 18 mene

siu kankino liga konvulsija mano trecziu 
metu dukterį. Daug pinigu iauikusu- 
vau pa* svetimtauesiua daktarus bet j'e 
neg* Įėjo pagydyti. Duiglrdau kad 
Sskotijoj gyvena lietuvy* daktaru Bag-

..iv,...,., ii
rodą ir pirmos gyduoles Iszgyde mano 
mergsite, kuri dabar yra visisikai svei
ka, ir už tai jaueriuosi ui reiksią išgur
ti D-rui Hagdanavicziui vieaza padeka- 
vone.

B. Syrvidas, Chicago.

Ar nori važiuoti iu Krąju?
Jei teip.tai a*s galiu parvežti ant dar

biniu laivu. Del pilno* informacijos ra- 
szykite indedami už 2c. mirkt ant ad-

Josdph Rossell,
4 Washington st. North, Boston. Mass 

19-8)

Kaulai kurtu 
begi? Nugi pa» 

' 1‘iatraNaleki ne* 
labai tatroszkes, o 
pa* J i galima atai- 
vedyti, ne* jis turi

/t * varska siu, gardžia 
rus k a ocziszczena 
arielka, cigaru* net 

iss Havanos, o iszsigcru* gauni žmogus 
—ilku užkandi kiekviena diena, tai Jau ,

sveika* turiu akubinti*. Prie to ji* turi 
puikia sale dėl veeellu |r milingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalbėti angbazkal. Ateikite pa* ma- į 
ne, o asz jum patarnnuaiu už dyka viso | 
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę i 
ta kitu miestu galite gauti pa* mane I 
geriausia nakvyne.

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

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

LietuviszkR Baniui.
(Uždėta 1888 mete.)

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

Dauguma žmonių, geriau nežinodami, 
■lunezia savo pinigu* in kraju per viso
kius žydelius ir kitokius svetimtauezius, i 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, , 
pabėgs ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigu* in kraju, lai | 
siusk juos per „Lietuvo*” redakcija, o į 
tevd pinigai su 14 dienu bus vietoj* pri- : 
imti ir niekados ne centas nežus. „Li*- Į 
t u va” jau 12 metu kaip stovi ant savo ! 
kojų, turi savo didelius, be jokiu skolų 
namus, 3 lotus, drukarne ir už kėlės d e- : 
szimti* tuksteneziu dol. vertes tevoro 
knygomis ir kitokiai* daiktai*. Szia-, 
dien per „Lietuvos” redakcija siunezia į _____
savo pinigu* visi lietuviai, lenkai, vo- statu Dykai, apauk*,,«ozta ir pavarysią, 
kiecziai ir austrijokai. „Lietuva” yr* 34 artikuiiuka, bisutartjua. kuriuo* Kitan, 
tai didžiausias bankinis kamoras ir f*b*tb> Piaa, Pardavė* Juo* pu i<h- koža* 
paczto stacija, isz kurio* pinigai plaukia prteiaai mumis ąiy 10 o ■•* gavo piaigu* 
in kraju pundai* kožna diena. I mojau, pauuatimu tau už tavo darbe Dykai

Jei reikalauji szifkortes, tai pirk ja i»« aug,iczteu parodytu artikulu ib 
„Lietuvos” redakcijoj, ežia teves neap- Gražu iiamiltou kahbru **a*«i>*. g ra 
gaus ir gausi laiva koki norėsi. Rozayk I

8. Mack, 
Elizabetb, N. J211 Pint Su,

Gani siinos gražios daiktas dykai.

* r » — — i • i a . » I uavi, laaiuuauvi * v *! aua*iut» jTBiaumvi*s mu
les. doro pasielgimo, netikinezio* in jo- i tuojaus, o gausi prekes visu ssifkoroziu a un,. .j, gražia. pilno didumo Mssnmrii

■ ■ Ir ninieii nrekM <41 sraala 2 pėda aag»su Lianr*, <*> didėt. kius burtus, ant apsivedimo. Adresuo- ; * ” abboioma. <•) auksinu Lsuibodbi t. <t> t>ak*a
I Adresuok ant vardo „Lietuvos ta- ka *u tuzino sidabriniu rims ir Vlhl.Li H

„ _ _ . . | eiatojo sziteip:
Geo P. Pauliukas, A OLSZEWSKIS.

223 Elizabelh st., Grand Rapids. Micb. 934 33rd St. Station 60. Chicago, IU.
‘ Pajieszkau M įkalino* Mankauskiutes, 1 1

Pasargos Skaitytojams.
Ji pati ar kas kitas teiksis duoti žine ” * v J
ant adreso: i D- Kada tik raszai lataką? į “Lietu

Antanas Krancaviczius. '’o*” redakciją, visada paraszyk ant
24 Arthur at, Brockton, Masa latako savo vardu ir adresą.

_ , _ 2). Kada reikalauji permainymo adre-
Paj^zkau savo draugu AntąnoKv.el- Vl9ad duok lrw?naji«vo adrroa.

^-0*0. Kaiuju gub., Rasse •' ■ • —------------- -------- --------------- -----

- — —t* g vt* *. i u t ■ vriatii tu tu * r. 11 i u ii v i i * ■. w* i t , .
|i81 pus* tuileUal SO.VKLI, <» *nau aukso 
i >!k'ill HAi ...uiausi/-. nlt.no UtflT. I

auKiiuuh moteriBAKa aat i*f.n< ii i
su kompasellu. <11> gražu auksinu KRVŽEuI, Į 

I (M> grasia sterllng sidabru BHAS8OLETA 
į 8>ie uvorai yra aur>M-ziausio* vertes ir duos 
į Tam Ūlai uora dirbu Jei savo uždarbi.) ir dul

Metropolitan Black. CHICAGO

Silpni Vyrai
Į Jeigu pat* gerai rausyti nemoki, tai a- 
įdresaduok kitam, geriau mokaneziam, 
paraszyti.

3). Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
tainelaikykie jį pa tave, bet pri*iu*k 
redakcijai, nes be "Orderio” redakcija 

I negali pinigu isz paežio gauti. Pasilai,-

kaimo Lencziu. Ji* pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso: 

Jonas Danielius, 
Box 713, Branford, Conn.

Pajieszkau savo brolio, Ignaco Ka- 
taucko. Kauno gub., Rzsseiniu pav., j 
Pagramancziu parap. Svarbus reikalas. į kik sau tik mažala balta koreziukia, o 
Ji* pats ar kas kitas teiksis duoti žine didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai, 
ant adreso: ‘ ! ‘ Money Orderį” siuskie prastoje groma-

K. Katauskas, ' • toje, registruoti jo ne reikia
Pentland P’.zce, Bridgeton. Glasgow, I 4). Sumas nesiekianezia* vieno dolie- 

Scotland , rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis,
Pajieszkau szvogeriu, Petro Kvietkau- *uma ,iekia vienB doIi*ri Br

F _  __ __ Hmuceiarv tai aisittlr rviniirmie *vha uWnnav

bos pastas). garsas* daktaro receptą dy 
N* C. O. 0-.M apgs tingus gydymo vmpuhus. 
Perskaityk lį apgarsinimą.

gyduolėm*, elektriniai* diržai*. **«pvrialrfk<m>>" 
pairntui'lomt gyduoUm* ir kiioktomlt apgavy*- 
tėmia. Diržas negali teves išgydyti, o Buolailnit

stosis neįėgydosna.

skoVr J^n7B7k7ncmo”’KaJno^bTR^ i dBUglB0’ tBi 8iusk PID1^“"b‘ “M0“? I 
-elniu pav, kaimo Jukainiu, gvveno orderi”- Siuncziant markes, reikia ja.

Į įdėti į iaiszka liuoaas. sausas, nesulipin- 
tes ir ne lipinti snl laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba vfena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raszeju temyli ant vinz 
paduotu pasargą, o tokiu budu paleng-' 
visite taleistuvei darbe prie lataku at
sakinėjimo ir pety* veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

Philadelphia, Pa. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

J. F. Goodsess.
13Foylest„ IVorcester, Mas*.

Pajieszkau Juozo Incereyicziaus isz 
miestelio Grinkiszkes. Kauno Kub. i* 
pav. Ilgas laikas ka>p Amerikoje. Ji* 
pate ar kis kitas teiksis duoti žine ant 
adreėo:

• Jonas Incereviczia,
24 Mancal st., Montreal. Canada.

(8-19)
Pajieszkau savo draugo, Vladislovo 

Cziiausko, Dr. veterinarijos, su kuriuom 
sykiu atvažiavome Amerikon, isz mie
stelio Eirogalo*, Kauno gub. Ji* pats 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

M. Vitcofsky,
Co. B. 20th Inf., Manila, P. L

recepto uždarytoj gnonat. ,u rr įkali u- 
_  r __ __________ _ _____r pla* bu* pa- 

raėyta, trip aiM tai. kad pagal j) kivkvkrna* gr. 
r<-,ui* aptiekusiu, gnlii.iV* ,n!ai«ya l'aklautyk

dykai kaipo nn-Ak.-rę aut «unairtn><> iuvlą — kad 
paskui lt jų pinigu* vilioti iir netikusia* ir pavo
jinga* n»«!iyina« ainnatotna* C.O O. AA nieko ne- 
zlanėiu C.tl.D. Beturiu nieko parduoti; varią gi 
tavo užlaikysiu slaptoje. Jeigu mane atrasi netei
singu. turi tiesą Alante pa/iZnie laikraėtyja apgar-

'1H

„AUSZRO8” Dr-tes fondą*, 
beHiruokinancEiai lietuviszkal 

jaunuomenei. 
- Buvo...................

Aukos surinktos isz visu: 
res Auksztakalniutes 

A.Trumpiszka, Baltimore.Md.25 
- M Giadraicziute „ .25

K. Janulis, Chicago, IU..92.00 
V. V. Grinių* „ 25
S. Vencius ,, 25
V. Vaineikiute ,, 25
Kalnu Duktė ,, 25
P. Augsztakalnis, Oglesby.IB 25

9659.30

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

verte 25c. gauni dykai, jei užsirazzy- 
*i laikraazti „Lietuva” ir užmokėsi 92.00 
už viso meto prenumerata ta virezaua. 
„Lietuva” yra didžiausia* ir geriausiu 
laikraazti* visoje Amerikoje. Joje rui 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujiena.

Atsiusk 92.00 su tavo aiszkiu adresu 
o gausi „Lietuva” ku subate per visa 
mete Ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigu* siusk ant vardo „Lietuvos" 
takotojo, adresuodamu teip:

A. OLSZEW8KI8, 
924 33rd St. Station 60. Chicago. III.

wr.ikaln.Ju Ir n*Į.r»-»u k*<l man •iun.toa pini
gu* pirmiau pakol vi*itkai n-l*«Urydy*L Raėyk 
man *iądirn. gal ki» apganiniipa* kita syk 
jau nebus Siame laikmatyje.

Atmink kad tu gauni r-ceptą |r rl»u»,reikalin
gu* pamokinimu* dykai ir nereikalauji nieko mo
kėti pakui TbiZkai oeiė*lgydai. tada ua.nokėal 
man SO. Adre»u<>k:
C. Bentston. P.H.Bcz 655, CHICAGO, ILL.

93.
•663.

.75
A)5

Turiu ant pardavimo daugybe namu 
ir lotu prie bažnycziu Szv. Vaitiekaus, 
Szv. Onos, Szv. Kazimiero, Chicagoje ir 
Havthorne;. teipgi keletą bizniu pigiai 
ant pardavimo prie fabriku McCormick. 
ant Blue Island av.,Western av. ir kitose 
gerose vietose. Kas tik ko nori pirkti, 
viską pa* tr.us gaus.

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

Didi*!* offtas:
8. J. Napierataki,
1013 W. 22nd s t.. Chicagė.

Pigiai ant pardavimo geras saliunas 
lietuviu ir lenku apgyventoje vietoj)*. 
Bizni* nuo seniai tadirbtas.

Jos Mazurkievicz,
S26 N. Marshfield av., Chicago, Iii.

(8-26)
Pigiai ant pardavimo geras saliunias 

'vietoje lietuviu apgyventoje. Priežastis 
pardavimo liga.

August Polaveckis,
150 W. 18th st., Chicago, |11.

(8—19)
Pigiai ant pardavimo geras saliunas 

vietoje lietuviu spgyventoje, prie garu 
fabriku. Priežastis pardavimo liga. At- 
siszaukite pas;

Jos Bauža,
34th av. ir 4th st.. Melroae Park, Eli.

Naujausio Iszradimo
Lalsskams poptero* po 25c. tuziną* 

Popieros susideda ta 6 gatunku, su pa
veikslėliai* Lietuvos didvyriu, su gra
žioms pavinezevonems, dainelėms ir ki
tokiai* apskaitymais. Agentu reikalau
ju po visu* miestu* ant Ju pardavinė
jimo.

Boz 724,
F. Miloszevskis, 

Stougbton, Mas*.
(9-2)

AR REIKALAUJI LAIKRODĖLIO?
Jalgu neturi ir jeszkai 
kad gauti gera ir neb
rangu laikrodėli, tai 
pas manie gali gautie 
visokiu lakrodeliu, ar
monikų, ir daugybie* 
kitokiu visokiu daiktu 

Dabar per rugpjuczio 
menesi padarau ..Bar- 
gain Sale’ ant auksuo- 
tu laikrodėliu.
Grąžei* Iszgrevieruo- 

tai* isz abieju pusiu auksuotai* viražai*, 
gvarantuotas ant 10 metu, au 7 akmenų 
gerai laika rodanezeia vidureis. verta* 
10 doL dabar parduodam tik po $3.73, 
ir mes priaiuaime savo kasusis į vieta 
HT" Norinti laikrodėliu katalioga gauti, reikia 
dėl paeito katilu prisiūti! už S et. marke, reika
laujant armonika katallogo. reikia už S o. marke.

M. J. DAMIJONAITIS,
3108 S. Halsted St., CHICAGO. ILL.

Per Dvideszimts
Aš gydžiau visokias chroniškas ligas su 

pasekme. Priežastis mano pasisekimo yra ta, 
negydau kitokių ir KAD MANO VAISTAI YRA 
DYTI IR TAPO IŠRASTI GERIAUSIAIS Aš 
kurias aš gydau, teip, kaip kūdikis pažįsta

Daugelis metų datyrimo ir 
dymo padarft mane užsitikimu siūlyti 
sergi, tą pačią gerą išeigą, kurią apturėjo 
kitų. Datyrimas yra geriausias 
no gydyme ligonių nėra jokio spėjimo, 
ar nenusisekimo. Aš žinau, ką aš gali 
ti gydyme ligos ir aš padariau kaip

didžiausia
kad aš

pasekmingo gy- 
kuris

tūkstančiai 
ojas. Ma- 
bandymo 

u padary*

ASZ ISZGYDAU KUR KITI
Biaurus, ir teip vadinami beviltiniai ir neišgydqmi atsitikimai pateko man vienval, ir 

ma yra pasakyti, jog aš pagelbčjau daugeliui tų, kurie neturėjo vilties išgyti, kurie buvo 
sokius daktarus be pasisekimo. Mano gyduolės yra surinktos iš geriausių vaistų ir po 
mui padėjimo, gyduolės siunčiamos kotnam ligoniui, yra sudaromos po mano paties

Šimtai padėkavonių ateina pas maną nuo dėkingų gydytinių, kurie tapo išgydyti, 
patį padaryti dėl tavus, ką esu padarąs dėl kitų. Jeigu tu Apleisi Šitą progą 
yra tavo ir pralaimė bus tavo. Ant galo tu vienog ateisi pas mane.
Rašyk pas mane su pilniausiu užsitikėjimu, o apturėsi mano rodą Ir 

ties. Perskaityk sekančias padėkavones. Parašyk pas gydytinius. jegu

Brantus Profesoriau O>nin» —

vuaj ir auslstebėJiiBg t* Jusi, gydimo .u/luoat labai f»-

>te , u, rasi

man

mano

links- 
vi- 

ištyri-

galiu tą 
tai kaltė

be gaiš
nori išgirst tiesą.

M ingo Jometioa. Obio 
llraugu. D-r. CWlln»:—

lotynu. k»d 4c<4a*a B*t»»tli u»< 
dėl manf* įtaisiau.ig pasigailėjimą, 
f laso daktaru* aut daktarą, tlk-ulai

■ pniKismas sąru

negalėjau

•epcy-

jie bos Ugydvtuis greitai ir tikrai. 
Su (Utatoor.

Viacrula* Gfrgar.
kurj tik parptu

E. G. Collins, President, N. Y. Medical Institute, 140 W.34 th Si Ne* York, N.Y

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
GarnuH meiliškas užiiurėtoJaH, užbaigę* vokiškus ir amerikoniukui Universite

tus, bu daug metų jmtyrimų yra autorium, išrodinėto jum ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užeisrnėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustojinias gyvybės, lenkintasis draugijos,‘'sunykimas ir tt. yra tai j»asekmės sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laųtsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar pasididžiavimui suturėti sa- 
vę nuo sugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau 
yra per vėlu.

Limpančios ligos, kaipo kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varjtos ravelio, uždegi
mas pūslės, sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme gydymu virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai Įiatirsi greitų paleng
vinimų, bet visiškų išgydymų.

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

Gyduoles Dykai Iki Iszgyjlmui.

: SKUBINKITE
Pirkti Szifkortes pakol pigios, nes toojaos pabrang.

DABAR YRA LABAI PIGIOS.

Štai šitkorčių prekes:

INortH German Lloyd Linija
Terp New Yorko ir Bremo:

Regulianiki laivai plaukia 10 iki 12 dieną.......................
Expresuiiai laivai plaukia 6 iki 8 dieną...........................

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

Harnt>Mrg American LJriija
Terp New Yorko ir Hamburgo:

Reguliariiki laivai plaukia 10 iki 14 dieną......................
Ezpresiniai laivai plaukia 6 iki 8 dieną ...... ........

Cunard L^inija.
Terp New Yorko, Bremo, Hamburgo, Rotterda 

mo. Amsterdamo ir Antverpo
Laivai plaukia 6 iki 9 dieną... .............................................

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

Laivai plaukta 5 iki 8 dieną.................................................

Canadlari Pacific R. R. Co. 
Linija.

Terp Montreal. Bremo. Hamburgo. Rotterdamo rr 
Antverpo.

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

Laivai plaukia 6 iki 8 dieną....................    j
Virš |>arodytoH prekėm yra tik per van

denį. Geležinkelių prekės žemiau.

jEureH li Eure*.

1------- -

1 917.00 934 00
925 00 936 50

91? 00 934 00

917 JO 935 50
925 00 938 00

917 00 934 UO

| 915.00 117.00

r

917.00 934 00

915.00 
j

•17.00

, 916.00 915.00

95 15 95 15
94 80 94 80

| 90 60 96 60

Amerikos Geležinkelis.
TerpChicago* ir New Yorko..................  .....

Prūsų Geležinkelis.
TerpTilžės ir Bremo................................į..................
Terp Tilžė* ir Hamburgo................... '.....................
Terp TiMė* ir Rotterdamo................. . ....................

Kiek kaituofa getai* kai i* terp New Verk* ir kitą miestą, klauskite
Apart čia paminėtą liniją turim* dar ir kitas, kurią dėl stokos vieta, negalime čia iiskaityti. 

Norėdami kitą liniją, klauskite mus per gromata.

Geriausiai yra pirkti irfkortes "LIETUVOS" REDAKCIJOJE ne* ji turi agentūra* visą kom
paniją. goriausią liniją k visą laivą. į Europą, ii Europos ir visas kali* sviete, 

čia galite gauti iitkortes ka* tik kokia* norite.

MAK.JA IX>WIATT

Kauno <ub. Szauliu pavieto

723 W. ISth Street.
Nuo Stos iki lOtos ryto.

Teleiuuaa:> Morgan 1382. 
Telefonvot galima ta kiekvienos 

aptiekos.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve.
> luodotinotns uoūukomt ir baž

nytinėms Draugystėms uždirba:-' 
Kartseas, Amerlkoaiezhas 
Heliaaaa. Szarpa*. Juos
ta*, Kukardaa, ZeakleHua, 
Kepures ir dėl Marszalka'

Gvodociniems Kunigams Uzdir' 
u-Kapas Arnotai*. Dalm«ti
ns Albas. Stulas ir wtsus t įsi

liek* artistiszkai in laika.
j Norėdamos guodotinna Dr-tes, 
arba gaudomu Kunigai, kad lusu 

darbas butu priderančiai atlikta* ir tuom kūšzelpti u»o Uuitetę, paveskite ji tikrai 
hctuwaiuai, r

T. ANQRUSZEWICZ & CO.
115 W. Division St, Chicago, III.

delis Pianu Iszpardavimas
.........PAS...........■

ENGLAND PIANO SCHOOU
Pigu* iBipardavima* bu* tik vien* sanvaite laiko.pradedant nuo 1-mos dieno* 

Rugpiuczio (August). Isz antros ranku* Pianai po $1O, $20, $30, $40, 
$40 ir $.50. ceri dėl pradžia mokai i u ir vaiku. Labai mažai vartoti Pianai po 
$30, $73 ir $1OO. Nauji Pianai už fabriko preke, gvarantuoti ant 25 metu 
Galite pirkit už pinigu* ar ant tamokeecsiu. Nutaisymas strunu, nupalitzavi- 
ma* ir pristatvma* dykai po visa Nauja Angliji. Iszmainom senu* pianu* ant 
nauju iž senuosius priimame mainan už pilna ju verte. Viai turi Pianus, kodCl 
tu negali tureli? Dabar yra gera proga gauti gera Piana už pfge preke, ne pra
leisk jus. Pianu lekcija* duodnme už sumažinu preke: pameginimo lekcijos dy
kai. Senu* Pianus sutaisome, nustatome, nupaliszuojame. Ta viską padarome 
kuogeriausiai, o jei negerai padaryta, tada užmokeatiee nereikalaujame. Musu 
sztoras atdaras diena ir nakti.

NEW ENGLAND PIANO SCHOOU
RO Kartie 11 St., arti Dudley Elevator Stalion, BOSTON, M ASS.
P. g. Dvi aSakvaUBlmn pirkėja m«* daoslme 10 IvkeiJ* p-r kOBcertu piaaite dykai kiekvte- 

aatn pas mat perkaaciiam Piana asla sanvaue

Lietuviszkai-Roska Aptieki.
237 Hanover st. 257

Boston, Mass
Turime pilnai aptiekoriszku ta voru 

kaip krajevu teip ir užrubežiniu. Ap- 
tiekoje visados randasi daktaras, kurt 
duoda rodą visokiaae ligose be jokios 
mokestiea.

1

2

S

5 =
i =
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b ©
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Lietuviszka Aptieka
Kuri randui po No. 167 W. 18th ir 
Uuion »t., nuo 1 dieno* rugpjuczio pe 

rejo ant mano locnasties.
Mano Aptieks dabar yra aprūpinta 

kuogeriausioms Amerikontakom ir Eu- 
ropiizkom gyduolėms,ypacz dabar szvie 
žiai partrauktum in seno Krajau*. Re
ceptai būna iszpildomi su didžiausiu at
sargumu.

Preke* gyduolių dabar yra numažin
to*. Del neturtingu, kurie ture* paliu
dijimą nuo vietinio prabaszcziau*. Dak
taru ir gyduoles bus duoto* už dyka.

Daktaru J. J. Golembiowski* visad* 
randasi mano Aptiekoj, kitu* Daktaru*, 
jeigu ku nori, puzaukem per telefoną 
diena ar nakti.

Tikiuosi, kad tautieczlai atsilankė in 
mano aptieka visados bu* užganėdinti.

8u guodone,
J. L. Žukauskas
Lietuvtaku Aptiekorius.

107 W. 18th st., Chicago, III.
P. 8. Atz teipgi siuneziu pinigu* in 

visu dali* svieto pigiai ir greitai, ir par
duodu szifkortes 
laivu. Priegtam 
knygų krautuve.

ant visokiu linijų ir 
užlaikau liet u visa k u

Asz Tave Iszgydysiu!

©
Atz esu seniausiai ipeeijalte- > 
tas t'hicagoį nuolatiniam gy
dyme vyri, ik u ir užsenejuilu 
Ilgu. Atz iszgydau nuodugniai 
kraujo užnuotiyjima. reumatiz
mą. užsenejusia* pa* lapt ingai 
liga* ir liga, (MU-inanczias nuo 
iagimoei save ir i»zdvkumo; 
gėlimą kaulu, skaudejlma ir 
svaigimą galvos. »kaudejima po 
krutinę, sąnariu, nugaros *r 
strėnų; gėlimą ar nepaprasta 
plakimą szirdlet: užima ausy
se ir galvoje; drebejima kraujo, pamellnavuslus 
poakius, spuogus ant veido ar kūno, geltonas pie

nu,, ar ronas ant bei dalies kūno, puvimą ar skau- 
deiima gerkleje. užkletejima viduriu, bjaurius ir 
balsiu* sapnu*, sunkuma kojose, indubusias akis, 
nuboginu sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo. negalejima miegoti ar valgyti, dusuly, trumpa 
kvėpavimą; niežus, skuro*. inkstą, kepenų ir skil
vio ligas. Jeigu esi uuolatal nuvargę, ir greitai 
pallstantis, bangu,, gėdinga,, nuiiminet. užtiru- 
plnea Ir nu,totą, viltie, iMgyiimo. jeigu lytiizkoa 
daly, yra nuaiipneje. tog negali atukaneziai atlik
ti vyro priderytczlu Ir neturi valsiaua; Jeigu esi 
užkreita, kokia ilga, turi tankiai „lipinti, diena 
ir naktyje, ui ateik pa, mane o atz duosiu teisin
ga rodaaykai.

Susiszlapinlma, lovoje bemiegant yra labai In
te iru, ir geda daranti* kenkimą*, ir dauguma* ne- 
Jietzko pagelbo* tikėdami jog negalima isztigydy- 
tl. Asz tavo Um tikrai* valsui* užtikrinu uzgjr- 
dyma trumpam laike.

KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo koinam nusiusią dykai Ue- 

tnviszka knyga apraszanczia visa* vyriokas ir 
paslaptingas ligas, kaip nuo Ju apsisaugoti ir isz- 
■(gydyti- Prisiusk už »• marke ant paeito kaszta. 

Dr.B.M.ROSS,
Ofisas atidarytas kasdien nuo 9 iki 4. Panedelio 

Seredo,. Petnyczio* D bubėto* vakarais nuo 0;W 
iki & Nedeliom nuo 10 iki 1.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III
Mas užpeaicm* visut kenčiančiu * nu* užsisenėjusią Ilgą, nuo kurią negalėjo iislgydyti, atsiiaukti j musą gydynyčią ir pa"’«- 

gyti musą NAUJA BUDA, kuri* yra laikomas už neklaidingą.

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

Nauja PirtiN ir Maudyklos.
Lietuvys atkeleves iss Porth Mandžu- 

rijo* (ta ten kur dabar yra kare Masko- 
lijo* su Japonija) Chicagoje parengs 
puikia garine pirti ir maudyklas, van
duo sziltaa ir szaltaa, garas iszsipertl ir 
viską* parengt* kuogeriauslal ir czy*- 
cziausiai. Ket vergai* atdara dėl mote
rių, petnycziom*, subatoms ir nedeliom* 
iki pietų dėl vyru. Visu* užkvieczia ai- 

i atlankyti ir pabandyti.
Stanislovas Psvra,

1119 Leavit st., Chicago, III.
(8—12) (Imkit* 18 ui. karus)

Prekes apgarsinimu.
1 coli* druko, už 1 syki....................50c.
Paprasti pajieszkojlmai ar draugya- 

czlu mitingai ar bailu apgarsinimai po 
50c. už kožna syki.

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po................... 52f į
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po. .52}c • 
Virs* 1000 rubliu, rubli* po............... 52|c ’

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paežio kasztu.

Jei norite, kad pinigai greitai irgerai 
tuvaiksseziotu ir niekur nežutu, tai sius
kit''per „Lietuvos” redakcija, adresuo
jami: A. OlMsevakf,
924 33nl SU. Chicago, 111

Dykai aukalniH Laikrodėliu!

Dep'b 28, 163 Raudolph it.,

Reikalanjame tyro ir moterų
Kencziencziu kokie nors nesveikai* ar 

gyvenime nepasisekimą, kad pristosiu 
mumis savo varda ir adresa, o mes pri
siusime būda (spisaba), *u kuriais 
visu* skausmus, liga* ir nelaimes pra- 
szalinsite. NeaiuAKite pinigu, tiktai 
savo varda ir adresa. Pasakykite ir 
savo draugam* apie szi apgarsinime, o 
tuom padarysit* jiem* didele reradejy- 
ste. Raszykile tuojau* ant adreso:

Tatra Medical Institute,
747 8. Halu t eit St.

Chicago, 111.

3 T
i s
Naujausiai lurastos Medičius:

kana*, popuorka* Ir daa»»l kita li*u au na t 
ai a badu Radlkal gydymą*, paraaiykll* po*

Drs J. M. Brundza
Scalp and Hatr Specialist 

New York ABrooklyn, U. 8. A.

Jau,los mado, Amankon.az- 
kai, viduriai* Laikrodall, 
gerai laika rodaatl. visai dy
kai tam. kur* parduos *4 ar- 
Ukullukus musu bižuterijos 1 
C> 10* knžaa. L a k „tai Jo 

srodo kaip laikrodžio gva- 
rantuoto ant 2S metu. Ra- 
szyk tuojau*, o mes tuojaus 
pritinsime bižuterija ant 
pardavinėjimo. Kada te*- 
parduoti prisiuik mum!, 
„1 laikrodėli ,u lenciugeiul 

“ ’ "louae,
Cbloago, 111

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS.

F.PBradchulis
Attornej tnd Connselor it Lt*.

Cbuntar of Conunerce Bldg- Room 709
8. E. Oorner LaSalle & Wa*hington su 

CHICAGO, 1LL.
Telephone llain 3642.

Wicninteli< lietuvy* advokatas, baigia 
moksl| jurisprudencijosesion Amerikoj 
Weda provaa kaip civilisskas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduos*.
Rea. 3112 8. Halaied arti 31 nioa.

arti 31-mos ui. Tel. Yards 6046

AR SERGI?

K no Korn-spaoduku ant koja tik 10c.
Gvzmn'iivojenie Ituydym*.

Daniu gėlimo IrBkorbuto. Papuezkai na*idlL 
Plauku įlinkima aulajkita ir sulaukite ant pra- 
pllka*io* galvos. Plalzkanaa itznaiklna Teipgi 
turime valzta dėl izznalklnlmo plaaka, kad 
banda nereiklu įkuat. arba moteris turi ant 
apėmimo Ilgus gyvaplaukius, mes esame SPE- 
cijalistais

J. M. B. Chem, Co.
box UJO SU. W. B’klyn-New York

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

Gyvenimu viriui Aptiekos.

CHICAGO, ILL. '

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

Jeigu sergi tai atsiusk už 2c marke o 
apturėsi musu nauja didely ka t aliota 
kuriame yra apraszyta placziai ir 
aiszkiai visokios ligos, ir pasako

KAIP ISZSIGYDYTI BE DAKTARO
kokias gyduoles naudoti ir kiek jos 
kasztuoja, kaip isznaikinti pleiskanas 
karpas, paliautus ir užauginti plau
kus, usus, barzda irtt Parodo pa
veikslus ir prekes yvairiu Elektro- 
Gydancaiu aparatu ir kitokiu daiktu.

JOHN'S SDPPLY HOUSE

r \ n..


	1904-08-12-Lietuva-00340
	1904-08-12-Lietuva-00341
	1904-08-12-Lietuva-00342
	1904-08-12-Lietuva-00343

