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Politiszkos žinios.
—K>—

Kare Maskolijos su Japo- 
nlja.

Ant kargs lauko, ypač aut 
jūrių, pereitą sanvaitę buvo 
gana svarbus atsitikimai. 
Abudu japoniškos laivynės 
viršininkai, taigi lygiai da
bojantis Port Arthurą Togo, 
kaip ir dabojantis Vladivo- 

, stoką Kanimura turėjo progą 
atsižymėti. Paskutiniai at 
sižymėjimai uždengė sene
snius nepasisekimus Kanimu- 
roe. Dabar pasirodo, kad jis, 

į ; su savo nedidele laivyne iš- 
tikro negalėjo iėdaboti ma
skoliškų laivų Vladivostoko 
uostoj, o admirolas Togo ne
norėjo jam atsiųsti pastipri
nimo, kždangi manė, jog po 
apstojimui nuo sausžemio 
Port Arthuro, esanti uostoj 
maskoliški kariški laivai ban
dys išeiti. Tame admirolas 
Togo neapsiriko.

Pereitos sanvaitės utarnin- 
ko naktyj, maskoliškas admi- 

* rotas Withoeft, susitaręs su 
Skridlovu,* su visais galin
čiais plaukti maskoliškais 
kariškais laivais išplaukė iš 
Port Arthuro uosto, o admi
rolas Skridlov išplaukė su sa
vo laivais iš Vladivostoku. 
Abidvi maskoliškos laivynės 
stengėsi susijungti į vieną, o 
tąsyk jos butų jau buvusios 
drūtesnės teip už laivynę ad
mirolo Togo, kaip ir už Ka- 
n imu ros, skyrium imant. Iš- 

__ plaukimą maskoliškų laivų 
vienog patėmijo saugojanti 
iš uosto išėjimus jiponiški 
laivai ir davė žinią admiro
lams.

Priešais išeinančius masko 
tiškus laivus iš Port Arthuro 
pasirodė laivai admirolo To
go. Nors maskoliškų laivų 
buvo daugiau, maskoliškas 
admirolas nedryso stoti į at
virą mūšį, bet stengėsi per 
japoniečių linijas ištrukti, 
plaukti į šiaurius ir susi
jungti su Vladivostoko lai
vyne. Nepasisekus dumti į 
šiaurius, Withoeft bandė 
dumti pietų link, bet ir į tą 
pusę ištrukti nepasisekė, iš
truko vos keli mažesni laivai,- 
o visus didesnius Togo pri
vertė grįžti atgal į Port Ar
thuro uostą. Mūšyje vienas 
iš didelių maskoliškų laivų 
likosi paskandytu, o keli 
drūčiai pagadyti. Mūšyje 
pražuvo ir patsai maskoliš
kas admirolas Withoeft (pra
vardė jo skamba lietuviškai), 
o užėmęs jo vietą vice admi
rolas Uchtomsky pašautas į 

t koją.
Ištrukę maži laivai vieni 

pasislėpė Chinų porte, kiti gi 
prisigriebė į vokiečiams pri
gulintį portą. Laivai tie tu
ri arba į 24 valandas apleisti 
neutrališkus portus ir plauk-, 
ti -»ant jūrių, kur laukia jų 

' japoniški laivai, arba nusi- 
šarvuoti, pernešti kanuoles 
ant kranto ir šioje karėj jie 
negalėtų jau dalyvauti, ka
dangi mat neutrališki portai 
negali būt vieta pasislėpimo 
laivų vedančių kares. ' Ma
skoliai plaukti ant jūrių ne
norį, kadangi laivai tie mū
šyje likosi pagadyti, bet val
džios neutrališkų kraštų da- 
leidžia savo pertuose vien 
ant tiek pataisyti, kad galė
tų priplaukti į arčiausią savo 
portą. Kad maskoliškų lai
vų kapitonai nebandytų lau
žyti terptautiškas tiesas, į tą 
portą, kur tie laivai yra, at
plaukė visi Chinų pakrantėse 
esanti vokiški kariški laivai, 
kurie arba išvys maskoliškus 
laivus, arba juos nušarvuos.

Pasislėpusį Chinų porte 
Chif u maskolišką torpedų gau-

gę neužilgio per šturmą ban
dyti veržti Port Arthurą. 
Ant sudrutinimo apgulusių 
traukia japoniški kareiviai 
ir nuo šiaurių, nuo armijų ja
poniškų jenerolų stovinčių 
prieš Kuropatkiną. Japonie
čiai mat stato visas pajiegas, 
kad apvaldyti tą drūčiausią 
Azijoj maskolišką tvirtynę 
pirma, negu iš • Europos at
plauks maskoliška Balti ko 
jūrių laivynė. Bet jeigu e- 
šauti jau Azijoj maskoliška 
laivynė liktų su visu išnai
kinta, tąsyk ir Baltiko jūrių 
laivynė jau ne ką svertų ir 
jos gal maskoliai suvisu ne
siųstų į Aziją. Ir dabar po 
paskutinių mūšių maskoliška 
laivynė Azijoj likosi apsilp
nyta, nepagadytų laivų joje 
jau mažai liko, o pagadytų 
nėra kur pataisyti.

Užtai kariavimai Mandžu- 
rijoj vėl apsistojo, nežinia 
dėl kokių priežasčių. Lon
done mano, buk neutrališki 
kraštai stengiasi sutaikyti ka
riaujančias puses, o kad ma
skoliai sumušti nenorėtų tai- 
kytiesi, bet stengtųsi atsi
griebti, tai japoniški jenero- 
lai apstabdė tuom tarpu vi
jimą Kuropatkino. Masko
liai gi mano, kad žengimas 
pryšakin japoniečių apsistojo 
per tai, kad Mandžurijoj vėl 
užstojo lytų laikas, uitvinę 
keliai stabdo japoniečių žen 
girną pryšakin, kas išeina tik 
ant maskolių naudos, nes per 
tą laiką, kol japoniečiai ne- 

ir -rfGromoboi” likosi Įgali paaikmtyti, maskoliai į 
Aziją gali sugabenti daugiau 
kareivių. Kokios vienog 
priežastys mušius Mandžuri
joj stabdo, tikrai nežinia.

Be abejonės japoniečiai no
riai užbaigtų karę, kadangi 
karė ir laimėjusiam daugiau 
blogo negu gero atgabena. 
Karės kaštuoja daug, žudo 
nevien daug žmonių gyva
sčių, bet dar daugiau pinigų, 
kurių juk nė viena tauta ne 
turi per daug. Jeigu tautos 
pinigus išleidžiamus ant ka
rių išleistų ant naudingų da
lykų, butų daug laiminge
snėms. Todėl galima tikėti, 
kad japoniečiai, jeigu tik ga
lėtų, noriai karę užbaigtų. 
Bet ir jie nori gyvais būti, ir 
jie negali sutikti kad Masko- 
lija juos savo naguose teip 
suspaustų, kaip suspaudusi 
laiko, paveikslan, Bulgariją 
arba Persiją, arba kaip spau
džia ir išnaudoja Lenkiją, 
Lietuvą arba Finlandiją. Juk 
ir katė kanda, jeigu kas jai 
ant uodegos užmina. Ma
skolija gi ne kartą Japonijai 
uodegą primynė, todėl ir iš
šaukė karę.

dytoją ,,Rešitelny” paėmė 
japoniečiai. Prieė tokį japo
niečių pasielgimą pakėlė pro
testą maskoliai, kadangi ka
rės laike nevalia užpuldinėti 
ant laivų stovinčių neutrališ
kų kraštų pertuose. Japo
niečiai vienog teisinasi, kad 
įplaukus jiems į portą ir už
lipus su vertėju ant maskoli
ško laivo vienam oficierui, 
kapitonas maskoliško laivo 
pagriebė japonišką ofleierą ir 
per bari j erą numetė į jūres; 
jurininkai tą patį padarė su 
vertėju. Tąsyk japoniečiai 
suvaldė laivą ir jį išvilko iš 
Chinų porto. Jeigu todėl 
japoniečiai sulaužė terptau
tiškas tiesas, tai ir maskoliai 
mat negali pasigirti, kad jų 
būt prisilaikę ir jie pradžią 
padarė.

Du bėganti nuo japoniečių 
maskoliški torpediniai laivai, 
Chinų pakrantėse užbėgo ant 
pieskos. Tie teiposgi pate
ko japoniečiams. Mūšyje ja
poniečiai nužudė apie šimtą 
žmonių, pašautų ir užmuštų; 
maskolių nuotrotoe buvo 
daug didesnės.

Japoniškas admirolas Kani
mura pavijo išėjusią iš Vladi
vostoko maskolišką karišką 
laivynę Korėjos jūrių siauru
moj, terp Korėjos ir Japoni
jos salų. Užgimė čia mušis, 
kuriame maskoliai teiposgi li
kosi sumušti, didelį jų laivą 
„Ruriką” japoniečiai . pa
skandino; uždengti plienu 
maskoliški kreiseriai ,, Roe- 

drūčiai pagadyti. Kaip abu
du japoniški admirolai užti
krina, nė vienas jų laivas ne
tapo nė ant tiek pagadytas, 
kad negalėtų vėl stoti į mūšį. 
Tokiu budu maskoliška lai
vyne vėl tapo gana znaimiai 
apsilpnyta.

Išplaukimas maskoliškų 
laivų, suprantama, diktai 
sunkino apgynimą Port Ar
thuro. Jeigu gi tie laivai, 
nepaisant ant to, bandė iš čia 
išdumti, tai matyt maskoliai 
pats nužudė viltį apginti tą 
tvirtynę; jie todėl bandė vien 
savo laivus gelbėti. Iš tikro 
padėjimas maskoliškų kariš
kų laivų Port Arthuro uostoj 
pavojingas: apvaldžius japo- 
niečiaras tūlas kalvas pajūryj 
ir užvilkus ant jų sunkias ka- 
nuoles, japoniečiai iš jų pa
siekia teip gerai miestą, kaip 
ir uostoj stovinčius maskoliš
kus laivus, teiposgi ir laivų 
taisymo įtaisas. Pagadytų 
paskutiniuose mūšiuose savo 
laivų maskoliai neturi kur 
pataisyti.

Pereitą sanvaitę aplink 
Port Arthurą ir ant sausžemio 
buvo smarkus mūšiai. Ma- 
školiškos tvirtynės apginėjas, 
jenerolas Stoessel, viename 
mūšyje likosi pašautas į ko
ją. Japoniečiai vėl apvaldė 
čia kelias kalvas aplink mie
stą ir ant jų užvilko sunkias, 
toli siekiančias kanuoles, iš 
kurių apšaudo lygiai atskirus 
aplink miestą fortus, teipjau 
patį miestą, kaip ir uostoj 
stovinčius laivus ir laivų 
dirbtuves.

Japoniečiai prie Port Ar
thuro atgabeno daugiau ka
reivių ir skubiai rengia vi
ską ant galutino veržimo mie
sto ir tvirtynės, kas neapsieis 
be didelio kraujo praliejimo. 
Ant prisakymo Japonijos cle- 
coriaus, admirolas Togo pra
nešė Port Arthuro komen
dantui, užmanydamas, kad 
visi svetimų kraštų pavaldi
niai, kunigai, moterys ir vai
kai, visi nekariaujanti persi
keltų į esantį japoniečių jau 
rankose Dainy, kur žada 
jiems prieglaudą. Matyt to
dėl, kad japoniečiai pasiren

Maskollja.
Maskolija ant galo sulaukė 

sosto įpėdinio:carienė pereitos 
sanvaitės pėtnyčioj pagimdė 
sūnų. Prieš tai popai, kuni
gai, pastoriai, rabinai, ant 
rando prisakymo meldėsi baž
nyčiose, kad Dievas susimy
lėtų ant caro ir duotų jam 
sūnų. Na, ir išmeldė. Mal
dos mat išduoda tokius vai
sius, kokių besimeldžianti 
geidžia. Bet caras turi jau, 
rodosi, keturias dukteris ir 
prieš gimimą kiekvienos 
dvasiškija teipjau meldė, kad 
Dievas susimylėtų ir duotų 
carui sūnų, bet pirma maldos 
buvo nevaisingos.

Urėdninkai care tarnai 
džiaugiasi, kad Dievas carui 
davė sūnų, už kurio pečių 
pasislėpę, jam valdant, galės 
išnaudoti ir spausti žmonis, 
savintiesi sau ant viešų reika
lų sudėtus pinigus. Žmo
nėms gi vis tiek, ar caras su
laukė sūnų, ar butų sulau
kęs dukters. Kaip pats ca- 

raa, teip ir jo įpėdinis žmo
nėms nieko gero nepadaryk 
nes padaryti, nors Ir norėtų, 
nedaleis jam jo locni, suda
ro orai i zuo t i tarnai, kadangi 
žmonių nauda neišeina aat 
naudos caro tarnų: juo nie
kiau ir sunkiau žmonėms, juo 
geriau urėdninkams. Caris 
gi rūpinasi vien apie urėd
ui nkų reikalus, per kurių 
vien malonę ir sėdi ant so
sto.

Užrubežių laikraščiai ma
na, buk ant pažymėjimo užgi
mimo sunaus, caras suteiks 
Maskolijai konstituciją. Mės 
apie tai abejojame. Dėl už
gimimo sunaus paliuoauotlš 
kalėjimų kriminalistus, kafc 
paprastai būva, ant to ir pa
sibaigs caro malonės. Jeigu 
ir suteiks kada Maskolijai 
konstituciją, tai ji nebus iš
duota ant žmonių labo, bet 
vien ant sudrutinimo sau vi
lios caro urėduinkų.

Dėl užgimimo carui sunats 
be abejonės ir politiškiems 
nusidėjėliams bus sumažintos 
kiek bausmės; žmonėms do
vanos mažas randui skolas; 
gal pabėgę iš Maskolijos ga
lės grįžti. . Ant to be abejo
nės ir pasibaigs visos malonė*. 
Ypač ne|>aliuosuoe j Minčių 
caras nė lietuviams, nė len
kams, nė finams: {mliuoeavl- 
mus reikia iškovoti, dykai, 
be kovos valdžia niekam įta
pai i uoeuo ja.

Vidurine Ali ja.
5000 anglijonų užėmė lt 

beto soatapilį, miestą Lhaasą. 
to krašto valdonas. Ia maistų 
popiežius i>abėgo išsoetapillo. 
Angį i joną i tikėjo, kad po Už
ėmimui Lhaseos t i betonai 
tuojau* atsiųs pasiuntinius 
ir mels susimylėjimo, pradės 
tarybas ant pasidavimo ant 
anglijonų malonės — to nie
ko vienog iki šiol dar nesu
laukė. Su prašymu malonės 
ir išreiškimu noro pasiduoti 
nieks neatsišaukė. Gyvento
jai atvirai rodo nepritanku
mą įsiveržėliams, nepristato 
valgio produktų, o mieste an
gį i jonai teiposgi jų gauti nė 
už - pinigus negali. Neliko 
anglijonams nieko daugiau, 
kaip traukti iš miesto ant 
didžiausio ant svieto kliošto- 
riaus Daipang, kuriame yra 
7000 zokoninkų. Anglijo- 
nai nusiuntė su laiškų pas 
klioštoriaus perdėtinį, prašy
dami maisto ui atsakantį už- 
mokesnį, bet iš syk zokonin- 
kai atsisakė priimti laišką; 
tik kada anglijonai pagardi
no išgriovimu klioštoriaus, 
kunigai atsiuntė jiems 8000 
svarų miežių.

Turkija.
Buvo užgimę dideli nesuti

kimai terp Amerikos ir Tur
kijos, Amerika net nusiun
tė savo kariškus laivus į Tur
kijos vandenis ant pagązdini- 
mo sultano. Tas ištikro pa
gelbėjo. Amerika mat parei
kalavo savo misijoms ir mo
kyklos tokių jau tiesų, ko
kias turi Europos tautų mo
kyklos ir misijos. Turkija 
gana ilgai priešinosi, bet ant 
galo sutiko išpildyti svarbiau
sius Amerikos reikalavimus.

Armėnijoj traukiasi sker
dynės. Turkai, iš vien su 
kurdais plėšikais, užpuldinė
ja ant armėniškų kaimų, 
skerdžia žmonis, degina kai
mus. Prie progos tuom pa
čiu turkams atmoka armė- 
niečiai. Plėšimai ir kraujo 
praliejimai čia traukiasi nuo 
seniai ir nežinia, kada jie pa
sibaigs. Išskerdė čia jau ne
mažai žmonių, o dar vis galo 
skerdynių nematyt

Isz Lietuvos.

Iš Vilniaus.
Vilniaus miesto namų sa

vininkai, pagal rando komi
sijos apskaitymą, nuo sam
dos už gyvenimus turi gryno 
pelno 2,042,880 rubl.; namų 
savininkai ant priemiesčio 
Žvėrinčiaua turi pelno 27880 
rubl.; užmiesčiuose 48870 rb. 
Nuo to ant miesto reikalų 
namų savininkai moka 206* 
920 rubl. Nuo kiekvienos 10 
rubl., namų savininkai mo
ka: ant miesto reikalų 1 rbl., 
antžemiškų reikalų 26 kap., 
ant viešpatystės reikalų 51 
kap., iš viso 1 rubl. 77 kap. 
arba 17,7% gryno pelno, tai
gi netoli dvigubą dešimtinę.

Mėsos prekės Vilniuje da
bar yra sekančios: už svarą 
geriausios nuo atgabentų iš 
pietinės Maskolijos galvijų 
23 kap., vietinių 18 kap.; 
svaras mėsos 1 sorto nuo at
gabentų galvijų 14| kap., 
vietinių 12| kap.; II sorto 
nuo atgabentų galvijų 12 
kap., vietinių 11 kap.; III 
sorto nuo atgabentų 10| kap., 
nuo vietinių galvijų 8į kap.; 
lašinių 18 kap. Taigi mėsa 
mat pigesnė Lietuvos sostapi- 
lėj negu Amerikoj.

Iš Vilniaus knygyno len
kiškoj kalboj norinti skaity
ti, gali gauti vien senus laik
raščius; „Kurjer Wilenski” ir 
, Wilensky Westuik" masko* 
liškoj ir lenkiškoj kalboj. Ant 
garimo kokios lenkiškos kny
gos istoriškos, reikia išprašy
ti kiekvieną sykį *{>eciališką 
knygyno užveizėtojaus dalei- 
dimą.

V uogos Vilniuje gana pi
gios. Svaras žemvuogių ka
štuoja po 6-15 kap., I>agal 
jų veislę ir gerumą. Kvorta 
mėlynių kaštuoja 3-4 kap., 
taigi penkis šyk pigiau negu 
Amerikoj. Ir svetimų kra
štų vaisiai nebrangus.

Pereituose metuose Vilniu
je užgimė vaikų: 'stačiatikių 
vaikinų 665,mergaičių 599;ka- 
talikų: vaikinų 1683, mergai
čių 1641; žydų: vaikinų 892, 
mergaičių 551; liuteronų: 
vaikinų 50,mergaičių 33; kal
vynų: vaikinų 6,mergaičių 7. 
Ant priemiesčio „Naujo Svie- 
to”užgimė 180 vaikų ir85mer- 
gaitės; ant Šnipiškių ir An- 
takoliaus — 157 vaikinai ir 
108 mergaitės.

Pasimirė gi: stačiatikių vy- 
riškiii 459. moterų 303; kata
likų: vyriškių 961, moterų 
898; žydų: 780 vyriškių ir 
729 moterys; liuteronų: 33 
vyriškiai ir 88 moterys, kal
vynų 1 vyriškis ir 5 moterys.

Viešpatystės rodą nuspren
dė paskirti Vilniaus teatrui 
1500 rubl. ant uždengimo ne
pritekliaus pereitų metų. 
Na argi negeras caras. Tuom 
tarpu caras remia Vilniaus 
teatrą tik dėl to, kad jis yra 
maskoliškas, yra įnagiu ma- 
skolinimo nemaskolių gyven
tojų. Juk valdžios Vilniuje, 
Lietuvos sostapilėj, nedalei- 
džia rengti nė jokių lietuviš
kų teatrališkų perstatymų.

Atnaujina dabar vieną iš 
gražiausių Vilniaus katalikiš
kų bažnyčių, bažnyčią Šven
tos Onos. Iki šiol ant at
naujinimo išleista jau 19000 
rubl.

Parengimas lazarieto, kokį 
Vilnius išsiuntė ant karės 
lauko, miesto gyventojams 
kaštavo 48878 rubl. 63 kap.

Į gelumbės pardavinyčią 
Banevičio ir Červinakio Vil
niuje, naktyj įsikraustė va
giliai ir pašlavė tavorų už 
8000 rubl. Nė langai, nė du
rys nebuvo išlaužyti, todėl 
nežinia, kokiu budu vagiliai 
prisigriebė į pardavinyčią.

Iš Vilniaus vyskupystės į 
Peterburgo katalikišką kole
giją, prižiūrėjimui dvasiški- 
jos susinešimų su popiąžiu, 
ant ateinančių trijų metų pa
skyrė: profesorių katalikiš
ko* dvasiškos akademijos,kn. 
Maculevičią, kun. Čepliaką 
ir pralotą Vilniaus kapitulos 
kun. Kliučinskį.

24 d. liepos Vilniaus kata
likiškoj Šv. Jono bažnyčioj, 
laike šliubo jaunavedžių po
ros, prie altoriaus priėjo mer
gina B. ir apreiškė kunigui, 
jog jaunavedys ją prigavo,ža
dėdamas vesti, ji nuo jo turi 
vaiką. Šliubas likosi per
trauktas, bet jis atsibuvo 
ant rytojaus. Matyt, nela
bai savę godoja jaunamartė, 
jeigu ji sutiko tekėti už su
vadžiotojo. Apgautą mer
giną iškratė ir jos kišenių j 
rado stiklinaitę su sierine 
rūgščia.

Našlė Vašilevskienė, gyve
nanti ant Antokoliaus, pra
nešė policijai, jog jos augi
nama 11 metų mergaitė išėjo 
iš namų ir daugiau nesugrį
žo. Mena, kad Ji pateko į 
mergų prekėjų kilpas. Poli' 
ei ja iki šiol nė jokio pėdsa- 
kio prapuolusios mergaitės 
nesurado.

Iš Vilniaus aĮmkričio, ant 
karės lauko į Aziją priversti
nai išsiuntė 80 telegrafistų 
ir telegrafo urėdninkų, ir 
technikų, per tai Lietuvoj 
pritruko dabar telegrafistų ir 
kitokių telegrafo ir pačio u- 
rėdninšrų.---- Ab4 -šarnysti**
ant telegrafo Lietuvoj dahar 
gali patilpti net neišlavinti 
atsakančiai.

Vilniuje susitvėrė dalis 
draugystės apsaugojimo mo
terų. Mierisdraugystės yra: 
saugoti moteris ir merginas 
nuo paleistuvių kilpų: su
teikti Joms prieglaudą ir dar
bą ir gelbėti visokiuose atsiti
kimuose.

Iš Vilniaus gubernijos.
Antroje pusėj berželio mė

nesio Vilniaus gubernijoj 
buvo 59 gaisrai, kurie užgi
mė: nuo neatsargumo 9, nuo 
negerai įtaisytų kaminų ir 
ugnaviečių 6, nuo padegimo 
5, nuo perkūno įtrenki m o 4, 
nuo nežinomų priežasčių 35. 
Visuose tuose atsitikimuose 
ugnelė pridirbo blėdies ant 
88630 rubl.

Netikėtų mirčių būvu 12, 
užmušysta 1, vaikžudysčių 2, 
staigų mirčių 6.

Vagystų papildyta 5; pa
vogs daigtų už 334 rubl., ga
tavų pinigų 509 rubl. Ar
klių pavogė: Vilniaus pavie- 
tyj 1, Trakų 5, Lydos 5. Aš
menų 4, Šventėuų 4, Vilei
kos 7, Dianos 2; išviso 28 ar
klius.

Vilniaus girių apsaugoji
mo komitetas uždraudė kir
sti medžius giriose Rubno, 
prigulinčiose Daukšai, per 10 
metų.

Ant stacijos Vileikos, gele
žinkelio trūkis pervažiavo 
šėnių nustatytoją lietuvį 
Burdzį. Paliko jis pačią su 
penketu mažų vaikų.

17 d. liepos netoli kaimo 
Mažeikų, geležinkelio trūkis 
pervažiavo ir užmušė ant vie
tos du piemenaičiu, Urbana
vičių ir Radavičių.

Iš Dianos, Vinlaus gub
Dirbtuvėse grafo Broel 

Flaterio, Platerove, Dienos 
pa v., atsitiko baisi nelaimė 
ir tai tik dėl stokos atsakan
čio prižiūrėjimo. Ant prisa
kymo dirbtuvių prižiūrėtojo, 
inžinieriaus Slavinskio, šeši 
vaikai: Walk, Rawič, Kuti
na, Pustilnik, Azovski ir 8a- 
dovaki likosi nusiųsti nušvei-

sti garinio katilo vidurį. Su
lipus vaikams ir pradėjus 
darbą, mašinistas^ nežinoda
mas, kad katilo garinė dūda 
neuždaryta, paleido garą ir 
jo priėjo į katilą, kuriame 
dirbo vaikai. Kada klaidą 
patėmijo ir garą apstabdė, 
vaikus ištraukė, jie buvo 
rods dar gyvi, bet teip bai
siai nuplikyti, kad penki 
tuojaus pasimirė, Sadovskį 
gi nugabeno į dirbtuvės Ii- 
gonbutį. Apdegė teiposgi 
sunkiai ištraukęs iš katilo ne
laimingas nedabojimo aukas 
pečkurys Papkevičla. Žino
ma, už tą nedabojimą grafo 
nieks nebaus, kadangi jis Ne
turi laiko prižiūrėti savo dirb
tuves, jis turi, kaipo bajorų 
perdėtinis, rinkti aukas nuo 
Vilniaus gubernijos dvarpo
nių carui ant karės su Japo
nija.

Jš VlrbaliauN, Suvalkų gb
Užderėjimas javų visuose 

Prūsų parubežiuose masko
liškoj pusėj šįmet išrodo 
menkas. Rugiai pirm laiko 
nunoko, per tai grudai maži 
ir varpų daug tuščiu Šieno 
ūkininkai surinko vos trečda
lį tu, ką surinko peniai. Mie
žiai ir avižos prasti, tik žir
niai dar šiaip teip išrodo. 
Bulvės pabrango: Virbaliu j 
už centnerį jų moka netoli 2 
rubliu.

Iš Snovo, Minsko gub.
Neseniai kaime Grinkovš- 

činnj numirė ūkės savininkas 
Juozas Skripka nuo bado. 
Mat šįmet nedavinėjo ant už- 
sėjiroo laukų grudus Jų netu
rintiems ūkininkams iš vals
čiaus magazy n ų, sėklą turėjo 
pirkti už pinigus. Išdavę 
juos ant nusipirkimo sėklos, 
neturėjo už ką pirkti duonos. 
Prie tokių nelaimingų prigu
lėjo ir Skripka. Netekęs 
duonos, nedrįsdamas prašy
ti nuo kitų, žmogus per ilgą 
laiką mito žole, bet žinoma, 
tas maistas nedaug suteikia 
drūtumo. Žmogus dar pasi
samdė piauli šieną į dvarą,, 
kur gavo drutesnį valgį, bet 
atpratęs pilvas jau nepakėlė. 
Parėjęs nuo darbo namon, 
vargšas numirė.-

Iš VIhžIiio, Vileikos pnv.
Šitą miestelį beveik su visu 

išnaikino baisus gaisras, ku
ris užgimė nuo neatsargumo. 
Išliko vien medinė cerkvė, 
rando degtinės pardavinyčia 
ir valsčiaus kanceliarija. 
Blėdį gaisro padarytą skaito 
ant kelių dešimčių tūkstan
čių rublių. Daug šeimynų 
neteko turtų ir pastogės. 
Susitvėrė jau komitetai šel
pimo padegėlių, kurie priima 
aukas nuo norinčių aukauti.

Iš Borisovo, Minsko gub.
20 d. liepos siautė Čia dide

lis gaisras, kuris išnaikino 
mašinų dalį didelės briežiukų 
dirbtuvės ,,Victoria”. Blė
dį gaisro padarytą skaito ant 
kelių dešimčių tūkstančių 
rubl. Per sudegimą dirbtu
vių, nustojo darbo suviršum 
šimtas darbininkų.

Traukia Į karę.
Ant prisakymo karės mini

sterijos, iš miestelio Alytaus 
ištraukė į karę su Japonija 
43 artilerijos brigada ir ji 
paskirta prie I korpuso ar
mijos. Terp tų kareivių lie
tuvių yra nedaug.

Ar nerengia naujų pan
čių?

Maskoliška iždo ministeri
ja išdavė prisakymą vipoms 
Lietuvoj esančioms net pri- 
vatiškoms paskolos draugy

stėms, randui paduodamose 
atskaitose pristatyti surašą 
sąnarių, padalinant juos pa
gal tikėjimą, ypač gi parody
ti kokio tikėjimo yra užvaiz
dus sanariai. Čia, matyt, 
randas, atsidėkavodamas lie
tuviams už jų aukas ant ka
rės reikalų, rengia naujus 
pančius ne stačiatikiams. 
Gal uždraus tokius rinkti į 
draugysčių užvaizdas, o drau
gystes susidedančias iš nesta- 
čiatikių suvisu uždarys. Ma
skoliškas randas juk nesta- 
čiatikiams už gerą iki šiol vis 
piktu atmokėjo, be abejones 
ir dabar rengia naujus pan
čius nemaskoliams. Teisin
gu nemaskoliams caras mat 
būti nemoka.

Iš Rygos.
Rygos palitechniškas in- . 

stitutas pagarsino, jog ant 
toliaus nepriiminės į institu
tą baigusių kituose apskri- 
čiuose prekystes mokyklas; 
baigę tokias mokyklas galės 
į institutą pastoti tik iš Ry
gos apskričio, taigi iš Latvi
jos.

Iš Kauno.
Kauno gimnazijos mokinti

niai, žinoma, turtingesniejie, 
iškeliavę ant pamokinančio 
pasivažinėjimo 14 d. berželio, 
sugrįžo atgal. Jiė atlankė: 
Maskvą, Jaroslavą, iš čia 
Volga atkeliavo į Astracha- 
nių; atlankė Kaukazą.

Sąnarys Vilniaus iuvinin- 

ski, tiri n ėja vandenis Kauno 
gubernijoj; dabar jis važinė
ja po Panevėžio ir Telšių pa
viečių*. Ištyrė jis upę Vęn- 
tą, ežerus Mastio, Lukštų. 
Biržulę, Tauslą, Plukšę ir 4i* 
džiausią ežerą Telšių pny. 
Plotelį.

Žydai Kauno gubernijoj. 
_ Kauno gubernijoj yra išvi
so 142 žydiški kabalai arba 
parapijos; daugiausiai jų yra 
Šiaulių pavietyj, nes 26, o 
mažiausiai Panevėžio pa v., 
nes 13. Skaitlius suaugusių 
vyriškos lyties žydų siekė per
nai .107378. Daugiausia to
kių buvo Šiaulių pav., nes 
20081, Kauno pav. 17760, 
Vilkmergės 16080, Panevėžio 
43855, Telšių 1354*9, Rasei
nių 13386, Zarasų 12767. Iš 
kahalų, daugiausiai vyrų turi 
Vilkmergės kabalas, nes 
4778, Šiaulių 4127, o mažiau
siai Lepiavo, Telšių pav., prie 
jo priguli tik 14 suaugusių 
vyriškos lyties žydų.

Aukos carui iš Kauno gu
bernijos.

Maskoliški laikraščiai gar
sina tolesnes žinias apie au
kas carui ant karės iš Kauno 
gubernijos: Zarasų . moterų 
Raudonojo Kryžiaus Dr-tės 
komitetas, nuo jo parengto 
koncerto, turėjo įplaukimo 
566 rubl. 83 kap. ir apart to 
tas komitetas surinko 750 vi
sokių daigtų kareiviams. U- 
kininkai Aleksandravo vals
čiaus, Kauno pav., žinoma, 
caro persekiojami lietuviai 
katalikai, paaukavo 100 rubl. 
Kauno Raudonojo Kryžiaus 
Dr-tės komitetas vėl surinko 
nuo privatiškų ypatų 80 rub.’ 
50 kap., nuo Raseinių polici- 
jantų 31 rubl. 13 kap.; mo
kintojai Joniškėliu žemdir
bystės mokyklos sudėjo 7 r. 
48 kap.; Vilkmergės paviečio 
viršininkas surinko 266 rubl. 
98 kap. Kad tai Kauno gu
bernijos gyventojai nors teip 
noriai aukautų ant lietuvy
stės reikalų, nestovėtume męs 
teig žemai. Jie vienog au- 
kaja vien carui, o sau nieko 
aukauti nenori.
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\ Iš Šiaulių, Kauno gub.:
Padav&dijimu ‘ maskoliško 

apšvietimo ministerio, Šiau
lių gimnazijoj ant ateinančių 
metų padidino mokestį už 
mokslą iki 50 rublių ant me- 

• tų nuo kiekvieno mokintpMdf 
taigi mokestis lik^i^pakelta 
ant 10 rubL,>^aulių gimna- 
zijoUjartmokinasi daug ne- 

^>wftingų lietuvių vaikų, tai 
maskoliškas randas, per pa
kėlimą mokesčio stengiasi ap
sunkinti lietuviams mokini
mas! gimnazijoj.

Iš Garliavos, Suvalkų gb
Pas mus buvo parvažiavęs 

iš Peterburgo K. Š. paviešėt 
, pas savo tėvus kaime Kam- 

• pilkiuose.; Nekuriais savo 
pasielgimais K. Š. tuojans 
atkreipė ant savęs musų ku
nigėlių akis. Jis papeikė 
kun. Tautkevičiaus pasielgi
mą, kada šis savo parapijo- 
nus su botagu plakė ir varė 
nuo plianto į bažnyčią klau
syti kun. Baltrušaičio pa 
mokslo. K. Š. garsiai pasu-

* kė, kad pirmu kart da tik iš
vydo, jog kunigas vieton mo
kinimo žmonių, paėmęs bota
gą, eina kiaulių ganyti. Kun. 
T. iš to dar pasididžiavo, sa
kydamas, jog tie žmonės, tai 
tikrai esą kiaulėmis. Kitas 
atsitikimas su stebuklingu 
varpeliu apginančiu triobas 
nuo perkūnijos. Mat džia- 
konas Budzeika, parvažiuo
damas ,,iš šiltų vandenų”, 
parsivežė daug stebuklingų 
varpelių, kurie, anot jo, yra 
paties švento tėvo šventyti 
„ant : Panelės Švenčiausios 
bliudęlio.” Tuos varpelius 
įkalbėjo pirkti visiems para- 
pijonams, idant kylant debe
siui, apibėgtų skampindami

• apie triobas ir tuomi nukreip
tų perkūnijas į kitą kraštą. 
Pamatęs tokią procedūrą at
liekant, K. Š. paėmė tą var
pelį ir teip sviedė į priėmė- 
nioe kerčią, jog net varpelio 
kotelis nulužo. . Apie tok| 
atsitikimą, ir K. Š. bedievy-

poe Klaipėdoj buvo pareng
ta h pamokinantis pranešimas 
„Apie kulturosBuiiianymuę”. 
Tik laikraštispep&cluoda, ar 
tas praųešKfias buvo skaity- 
ta4-41etiiviam8" jų prigimtoj 
k <dboj?

Kareiviško* valdžios Tilžėj 
vėl parengė suvedimą arklių 
ant kariumenės reikalų. Pir
ko 40 arklių ir mokėjo po 
850-600 Markių.

Pabaigoj liepos, Prūsų Lie
tuvoj buvo labai dideli karš' 
čiai. Užtai pirma buvo šal
nos, po nakčiai kaip kur sto
vinti vandens užsidengė ledo 
pluta. Nušalnojo daržoves 
ir bulves.

Kaip praneša Karaliau
čiaus Prūsų Lietuvos lauki
ninkystės Laiškas, žieminiai 
rugiai ir kviečiai, teipjau ir 
vasarojai veik visur išrodo 
geri; ir sodų vaisiai užderėjo 
gražiai, tik Jų 
vėlino.

Darbininkai 
kanalizavimo 
štraiką pakėlę, 
kontraktorius 
algas. Dalis darbininkų iš
ėjo ant laukų, kur dabar dar
bo netrūksta, o likę, apie 200, 
sutiko dirbti už mažesnes al
gas-

Tilžėj, netoli Ša narnės, 
prigėrė du tilžiečiai, Kaiųin- 
skis ir Adomaitis.

Klaipėdoj atsibuvo Prūsų 
Lietuvių Susi vieny jimo sei- 
nUas. Vyriausybė ant sekan
čių metų likosi išrinkta iš 
šių ypatų: prezidentu išrin
ko Ansą Bruožį iš Bitėnų; 
viCe prezidentu — Joną Kio- 
šį iš Venskų; knygium — 
ifikelį Kiošį iš Tilžės; iždi
ninku — Kristupą Urėdaitį 
iš Tilžės; sekretorium —Joną 
Birškų iš Mozūrų Jakubo.

siems gyventojams pasisekė išsi
gelbėti; tik vienas Horchlero vai- 

likosi expliozijos smarkumo iš 
avojingai >u-

čia yra daug lietuvių. Visi su
sidėję lengvai galėtų parengti kny-

nokimas paši

dirbanti prie 
Tilžės, buvo 
kadangi mat 
sumažino [jų

[sz Amerikos

lovos 
žeistas.

Parodos lankjUijal.
St. Louis, Mo. Visosvietinė 

paroda čia atidaryta jau ketvirtas 
mėnesis. Iki Šiol atlankė ją 6925- 
598 žmonės, taigi, sulyginant, ne 
daugiausiai; tiek jau laiko liekasi 
iki jos uždarymui. Jeigu teip kaip 
iki šiol ją lankytų, tai išpultų per 
visą laiką vos ne su visu 14 milij. 
Iki-šiol daugiausiai lankytojų tu
rėjo paskutinė Paryžiaus paroda, 
kurią atlankė netoli 29 milijonai 
žmonių, taigi daugiau negu dusyk 
tiek ką St. Louise.

y B lauru* žmogžudys.
*^eaver Falls, Pa. Vėžejas 

Geo{geCox atėjo į namus savo pa
čios Vastvaley, namus uždegė, o 
pačiai \»erpiovė kaklą. Subėgę 
prie ugnies kaimynai, žmogžudį 
surišo ir bul^ be abejonės lynča- 
vę, bet atkakę policistai bent nuo 
to jį išgelbėjo.

Sugriuvo namai.
Naw York. East New Yorke 

sugriuvo siena naujai statomų na- 
sun-mų. Prie to 8 ypatos likosi 

kiai sužeistos.

Giriu gaisrai.
St. John, Newfoundland. 

tose aplinkinėse siaučia girių gais
rai ir jie daug blėdies pri
dirbo. Gaisro apsiausti bepročių 
namai, kuriuose yra 200 bepročių. 
Jie yra dideliame pavojuje, kadan
gi jų per degančias girias išvesti 
negalima.

Ši-

Iki šiol daug taikytojų pasiūlė 
savo tarpininkystę prie sutaikymo^ 
nesutinkančiu pusių, bet tarpi- gyną, galėtų jame. praleisti laiką 

neišdavė nė jokių * ‘-*1' ‘ * * *
vaisių. Dabar, nežinia kas užma
nė taikymą pavesti Chicagos mie
sto majorui Harisonui, bet jo. dar
bininkai nenori už taikytoją priim
ti, kadangi laike visų štraikų, koki 
tik per jo majoravimo laiką buvo 
Chicagoj, Harison pasirodė ne tei
sybės, bet kompanijų reikalų apgi- 
nėju.

Visokiose vietose, kur tik yra 
didesnės galvijų piovinyčios, nuo- 
latai atsitinka smarkus susirėmi
mai štraikierių su seabsais ir su 
juos ginančiais pplicistais ir rodo
si, juo toliau, juo daugiau bus su
sirėmimų, jeigu štraikai užsitrauks 
ant ilgesnio laiko.

1 Birmtngham, Ala. Čianykl- 
čiose kastynėse pradėjo dirbti, bet 
mažai darbininkų sugrįžo prie dar
bo; kaip' kokiose kastynėse atsi-

ant skaitymo, tas butų kur kas 
naudingesnių negu praleidžiant jį 
karčemose, arba prie kazyrų.

Ant 5000—6000 lietuvių Čia yra 
mažai gerų tėvynainių, kuriems 
tupi tautiški reikalai, bet tie ne 
gali nieko svarbaus nuveikti. Mes 
užimti asabiška kova, neturime nė 
laiko prakilniais darbais užsiimti. 
Kovos su ypatoms, vaidų su bro
liais mes mokinamės nuo musų 
prakaitu nupenėtų kunigų išlei
džiamos „Zvaigdės. " Tokiose 
sanlygose jau ištikro geriau mie
goti, negu terp savęs piautiesi, o 
musų kunigai tik piovimosi mus 
mokina. .

Tikras katalikas.

kams, bet gavo atsakymą, kad ne
užkabinėtų lietuvių, tai nieko jie 
nedarys. Norėjo varantą gauti, 
bet teipgi negąvo.

čia yra lietuviai užimanti geres
nes negu kiti vietas. Darbai eina 
gerai.

Pirma lietuviai skaitė vien 
„Saulę," vienas ar du „Lietuvą," 
dabar jau eina daugiau „Lietu
vos," „Vienybės," „Ūkininko" jr 
„Varpo." •

Tūli jauniejie kalba apie sutvė
rimą draugystės. Galima tikėtis, 
kad veikiai tas įvyks. Lietuviai 
čia nesulenkėję; rods yra keli toki, 
bef visai, mažai; tie yra iš Vilniaus 
gubernijos.

N. Gendrolius.

gal, kurie netrukę, atsiuntė 
į namus šnipą-davatką, Jie- 
vutę, idant tikrai ištirtų jo 
nuomones ir pasielgimus.

, Ta, ,,ištyrusi” ir savotiškai 
supratusi, tuojans raportavo, 
o kun. Tautkevičia 27 berže
lio K. Š. iškeikė iš sakyklos, 
liepdamas jį pagavus užmu
šti, idant nevestų iš kelio 
,,nekaltų avelių”. Kitą ne- 
deldienį čiela gauja K. , Š. 
gaudė užmušti, bet nesugrie
bė. Tapo kunigų sutaisytas 
kitoniškas plianas. Dasiži- 
noję, jog Antanas K. 
pąėmė nuo K. Š. atsišaukimą 
„apie karę”, nepatingėjo vi
si keturi kunigai nukeliauti 
pas K. į namus, atjieš- 

■ ! koti žmogų lauko gale prie 
žagrės ir įkaityti minėtą atsi
šaukimą pristatyti policijai 
ir suskųsti K. S. Dėl šio 
skundo namuose K. Š. tapo 
padaryta 28 berželio krata ir 
dabar kunigas jau džiaugia
si, kad pasisekė žmogų suė
sti. Policija baisiai pergan
dino senę Š., kuri 
labai smarkiai po tam susir
go. Policija atėmė iš namų 
K. Š. fotografiją, turbut, 
kad jį galėtų greičiaus pažin
ti. Po visą parapiją palei
stos apie K. S. koįvairiausios 
paskalos, buk tai jis garbi
nąs išrėdytą mergą, mušąs 
čiekius, įrašydamas kitus į 
„sicilistų vierą,”nepripažįstąs 
nė dangaus, nė peklos, nė že
mės” ir t. t. ir t. t.

Švakšt.

Pavofe vaiką.
Nkw York. Likosi čia pavog

tas 9 metų Antanas Mannino, sū
nūs turtingo italijono kontrakto-

Iš namų vaiką išsiviliojo 
16 metę Curozza. Mena, kad vai
ką paveržė koki sicilijonai, norė
dami nuo tėvo gauti didelį išpirki
mą.

Nelaimėn ant geležinkeliu.
Fort Scott, Kas. * Netoli nuo 

čia, ant Mtssouri Pacific geležin
kelio, susimušė lokomotyvą su ta- 
voriniu trukiu. Prie to viena ypa
ta likosi užmušta, o keturios sun
kiai sužeistos.

Wilkesbarre, Pa. Ant Harvey 
Lake linijos karas iššoko iš rėlių 
ir užbėgo ant telegrafo stulpo. Še
šios ypatos prie to likosi sunkiai 
sužeistos, o terp tų ir katalikiškas 
kunigas Holtnes.

Mouch Chunk, Pa. Ant Mouch 
Chunk Lihighton & Slatington li
nijos iššoko iš rėlių karas ir apvir
to. Prie to viena ypata likosi 
mirtinai sužeista, 5 sužeistos sun
kiai, kiti gi pasažierai sužeisti 
lengviau.

Iš Anson 1h, Conn.
Yra čia net per daug lietuvių ne 

__ __ ______________ pažįstančių savo tautiškų pareigų 
šaukė teip mažai darbininkų, kad » per tai, su skriauda savo tautos, 
negalima buvo pradėti darbo, tarnaujančių svetimtaučiams, štai 
Kompanijos pripažįsta lygias tie- vienas žmogelis prisiėmė lenkų ir 
sas prigulintiems ir neprigulin- maskolių ant boardo ir nuo lenkų

i I>ot. Kada iš Lietuvos atvažiavo 
. I jo brolis nemokantis kitaip kaip

.' .. | galėjo susišnekėt brolis liepė jam, 
piovinj l4-I įetQj taj ą.

tnerikoj netatbutinai reikalinga, 
mokytiesi lenkiškai, iš ko žmoge
lis nė jokio* naudos negali turėti; 
tas mokinimas! lenkiškai palaikė 
už nereikalingą daigtą. Už tai 
brolis jį nuo boardo išvarė. Mat 
maskoliai ir lenkai jam yra geresni 
už tikrą brolį.

81 d. liepos vienuose namuose, 
parėję iš karčemos gerai užsiduli- 
nę boardingieriai pradėjo rėkaut. 
Gaspadorius norėjo sudraust, bet 
girti, žinoma, neklausė. Gaspa
dorius pagriebė plaktuką ir su 
juom norėjo girtiems į kaktą pro
tą įkalti, 
sus paėmė, tik pastačius po 50 
dol. kaucijos, paleido. Sudžia 
prisudijo 'paspadoriui >18.45, o 
boardingieriui >21.25, taigi iŠ viso 
829.68 užmokėt?

Neseniai čia vienas žmogelis už - 
mmanė, ant prakūrimo pečiaus, 
parsinešti nuo geležinkelio medi
nius šėmų paramus; į talką pasi
kvietė savo draugą, bet patėmijo 
sargas ir užmanytoją sulaikė, tal
kininkui pasisekė pabėgti, 
iluavė suimtasis. Abudu sūdąs 
nusudijo j kalėjimą ant 30 dienų.

Negal.

nėms į uniją, bet už darbą dabar ] išmoko šiaip teip lenkiškai graba- 
moka mažiau. ,

5 East St. Louis, . .... . , • • - *• lietuviškai ir su boardingienaiskuojanti mėsininkai parengė čia ... 
savo loęną galvijų 
Pirmą dieną joje papiovė 27 jau
čius ir mėsą išpardavė. Jeigu dar
bininkai visur,susidėję,visi teip da
rytų, gal galėtų pasiliuosuoti nuo 
vergavimo pas juos išnaudojančias 
piniguočius.

U

5 Niw Yofc^, Laikraščiai pra
neša, buk pakėlę štraiką kriaučiai, 
prigulinti prie „United Garment 
Wbrkers” organizacijos, pralošė 
štraiką. Iš 32000 štraikavusių li
ko tik 5000, kiti sugrįžo prie dar
bo. Kriaučiai štraikavo prieš teip 
vadinamą „Open Shop,” bet ne 
iškovojo jų panaikinimą.

5 PmRSBURG, Ino. Kadangi 
geležinkeliai atsisakė imti anglis iš 
kastynių, tai Muncie Coal Co. ap- 
stabdė darbus kastynėse ir per tai 
daug darbininkų atsirado be dar
bo.

5 Nasuan, Wis. štraikas dar
bininkų čianykščiosc ' popieros 
dirbtuvėse pasibaigė. Per Štraiką 
darbininkai nieko ne pelnė, jie su
grįžo prie darbo ant senų išlygų.

1 Wilkksbarre, Pa. Nuo pa- 
nedėlio sustojo darbai 21 kastynėj 
Lebigh Valley Co. ir 15000 darbi
ninkų švenčia. Kaip sako, kasty- 
nės stovės per čielą sanvaitę.

lu..

Worce»ter, Mmhs.
Darbai eina ne, geriausiai, ne 

dirba pilnai.
Lietuviai po senovei maukia a- 

lutį, apie tautiškus reikalus mažai 
besirūpindami; ant gėrymo ir kito
kių ne pagirtinų darbų laiko mat ir 
pinigų turi.

Buvo čia du lietuviai peštukai, 
kurie visiems gėdą darė. Pereitą 
sanvaitę jie, paėmę savo ginklus, 
nuėjo ant lenkiškų Vestuvių savo 
gabumą parodyti. Nepasisekė 
vienog nabagams, nes lenkai juos 
teip sumušė, kad reikėjo gabenti į 
ligonbutį; vienas teip sumuštas, 
kad nežinia, ar išgis. Paskui at
važiavo čia brolis vieno iš sumuš
tų ir norėjo atlankyti lygonbutyj 
gulinčius,bet žmogus už senus dar
bus pateko į lak ūpą. Apskritai, 
muštynių pas mus ne trūksta, ne 
matyt vien gerų darbų. Rodosi 
jau laikas butų pamesti blogus dar
bus, o griebtiesi gerų.

J. J. Ger.

LŪS.

Užtvino kast y nes.
Ralkigh, N. C. Barringen auk

so kastynės nuo smarkių lytų urnai 
Užtvino, vanduo teip greitai užlie
jo kastynių olą, kad joje esanti 
darbininkai ne įstengė išsigelbėti. 
Oloj buvo 9 darbininkai, iš jų tik 
pienas išsigelbėjo, 8 gi prigėrė.

Ypatiszka priežastis persiskyri
mo.

Denver, Col. Gyvenanti Kan
tas Cityje Mary* Bryving atsišaukė 
į sūdą, reikalaudama perskyrimo 
su vyru. Kaipo priežastį reikala- 
vimo paduoda: „kad vyras jos ne 
turi savo valios ir noro, daro' vien 
tą, ką paliepia pati. Ji gi vyro ne 
turinčio savo valios turėti ne nori.

Ypatiazka* sitralkM.
Washington, D. C. Viršinin

kas jurininkų ant Viedwog salos, 
dabojančių galą didžiojo pojurinio 
telegrafo, leitenants Owen pranešė, 
jog visi telegrafo urėdninkai žada 
apleisti salą, jegu laivynės mini
sterija ne atims atgal padavadiji- 
mo, kuriuom uždraudė šaudyti ant 
tos salos gyvenančius paukščius 
su gražių parvų plunksnoms. Lai
vynės ministerija atsakė, kad tas 
uždraudimas ne bus atgal atimtas.

• Dautaras pinigu dirbėjas.
Boston, Mas. Likosi suareš

tuotas vienas iš garsesnių gydyto
jų mieste Rozbury, Dr. Sauft. 
Jo namuose rado tikrą netiktų po
pierinių pinigų dirbtuvę ir 10200 
dol. padirbtų netikrų pinigų. Mat 
nepasiganėdino viena daktarysta, 
bet varė ir kitokį biznį.

l

Cotton Bell” pasažie- 
Prie to vienas gele- 

užmuštas, o

Trxąrcana. NetoLi Chjcaoo, 250 darbiam
nykščio* geležinkelio stacijos iššo
ko iš lėlių greitai bėgantis gele
žinkelio
rinis trūkis, 
žinkelio tarnas likosi 
du mirtinai sužeisti.

Silver Point, Ten. 
čia iššoko iš rėlių 
Tennessee Central 
trūkis,
užmušta, o 22 tapo sužeistos.

Netoli nuo 
pasažierinis 
geležinkelio 

Prie to viena ypata likosi

Gaisrai.
Wallack, Idaho. Netoli 

čia, miestelyj Blak Bear, siautė 
gaisras, kuris pridirbo blėdies ant 
150000 dol.

Glidden, Ia. Sudegė čia City 
hotelis. Ugnyje pražuvo du apsi
stoję hoteiyj broliai.

St. Louis, Mo. Sudegė čia 
įtaisos American Refrigerator 
Transit Co. Blėdį gaisro padary
tą skaito ant >250000.

Topeka, Kans. Sudegė čia di
deli arklininkai ir vežimų parsam- 
dymo įtaisos. Sudegė 35 karietos 
ir 16 bragių arklių. Blėdį gaisro 
padarytą skaito ant 100000 dol.

nuo

Isz darbo lauko.

Iš stacijos Nowo Kamen-j! 
nca, Suvalkų gub.

Ant Užnemunines alkūnės 
geležinkelio, ant stacijos No- 
wo Kamenna, ššnių nustaty
tojui Prokapavičiui, bu kabi* 
nant mašiną su tavorinio 
trūkio vagonais, smarkiai su
sispaudęs vagonas sutriuški
no ranką. Prokapovičią nu- 
Sbeno į Suvalkų ligonbutį, 

r daktarai suvisu nuplovė 
jam ranką. Nežinia, ar ge
ležinkelis atlygįs jam už nu
žudytą ranką.

Akmao isz dangaus.
Meadvtlle, Pa. Netoli geležin

kelio stacijos Concord, 12 d. piu- 
tės, 2 vai. ryto, iŠ dangaus nupuo
lė didelis akmuo, arba meteoros. 
Pasiekęs žemės orą, jes užsidegė 
ir perplyšo. Puolant, užkilo baisi 
vėtra, kuri vienog traukėsi vos vie
ną minutą.

1O Žmonių prigėrė.
Washington, D. C. Didelė 

valtis su 14 žmonių atkirto ant 
upėsPotomac.IŠ buvusių joje žmo
nių, 10 prigėrė, tik 4 ypatos išsi
gelbėjo.

Bandė namus su dinamitu isz- 
. griauti.

Wheeling, W. Va. Po namais 
superitendento Austin Coal & Coke 

įĮFfffc — —— • — Co., Horchlero,nežinia kas, padė-
Tilžės „N. Lietuviška Cei- jo dinamitą. Expliozijos namų 

tanga” praneša, jog 24 d. lie-1 grindys likosi išardytos, bet vi-

Iš Prašų Lietuvos

Iš Laconia, N. H
čia yra 4 lietuvių Šeimynos, su

tikime gyvena. Laikraščių atei
na: 2 ex. „Saulės," bet knygų nė
ra skaitančių. Mėgsta išsigerti.

NeseniMi buyojčia negražus atsi
tikimas. Mat lonaš Žalioms, Lie
tuvoj vedęs, į Bostoną atvažiavęs, 

i antrusyk apsivedė ir žmonės apie 
tr4. žjnodami, nedavė ramumo, ir 
jis priverštas'bava kraustytis į ki
tą miestą; pribuvo į Laconia ir 
ramiai gyveno, bet ant nelaimės 
atvažiavo pirmoji pati su sunumi 
iŠ Lietuvos ir vyrą padėjo ant me- 
tavonės; nėsančia kalėjimo, išsiun
tė ant miesto iarmų dirbti be už- 
mokesnio.

čianykšČiai Lietuviai sulenkėję 
ir mažai kas apie juos žino.

aukavo. Ji siuntė savo auką į 
„Vienybię,” nuo jos, o ne nuo 
„Lietuvos" ir galėjo reikalauti 
aukos sugrąžinimo. Auka ta, 
kaip „Vienybė" pagarsino, yra J 
jau sugražinta. Ar „Vienybė" tu
rėjo, ar ne turėjo tiesą gražinti 
auką, mes ne sprendžiama, kadan
gi, kaip sakėme, nežinome ant ko
kiu išlygų Brooklyno unija savo 
auką „Vienybei" nusiuntė. Pa
gal išsiviešpatavusias civilizuotuo
se kraštuose pasielgimo formas, 
aukos ant viešų reikalų yra po vi
suomenės kontrole, todėl sprendi
mas apie grąžinimą keno nors au
ką priguli visuomenei.

Iš patilpusių „Katalike" rašte
lių aišku, jog yra varomos kokios 
nedoros intrigos ypačiai prieš 
„Vienybę" ir „Lietuvą." ,

Asabiški vaidai, koki gali kilti 
lygiai terp unijos ir laisvamanių, 
ar terp kitokių draugysčių, kol jie 
yra asabiškais, laikržŠčių ne apei
na. Ar terp kriaučių unijos ir 
laisvamanių Brooklyne užgimė 
asabiški, ar dėl viešų reikalų vai
dai, to mes nežinome.

Priežodis sako: melas turi ilgas 
kojas; jis greitai nubėga, bet grei
tai ir ‘ sugrįžta pas jį paleidusį.' 
Melagingus apšmeižimus, mums 
rodosi, draudžia ir tiesos visų ci
vilizuotų kraštų. Su nesilaikan
čiais teisybės apŠmeižėjais nieks 
polemikų neveda. Melagis, sykį 
ant apšmeižimo ko nors pamela
vęs, klimsta melagystėse vis gi
liau. Vesti ginčus todėl ne butų 
nė jokios naudos, toki ginčai nie
kada Be pasibaigtų, o visgi nieks 
ne žinos,kame yra teisybė.

Negražu išnaudoti savuo- 
tdus.

Vienas iš musų skaitytojų at
siuntė. mums prastai lietuviškai 
sudėtą plakatą p. a. „Iš darbo ne
gali pragyvent," kuriame kalbina 
siųsti pinigus, po >2, 1 dol., 50c., 
25c. ant piniginės lioterijos ir už 
2 dol. žada laimikį 60000 dol., už 
1 dol. 30000 dol. Na, argi tai ne 
galima pralobti?

Musų skaitytojas, atsiuntęs tą 
plakatą, klausia, ar tai teisybė. 
Ant to galime tiek atsakyti ne tik 
jam, bet ir kitiems,kam tie plakatai 
pateko. Amerikoj visokios liote
rijos, ypač gi piniginės, yra už
draustos, lioterijų rengėjus bau
džia sūdai, nė jokių pagarsinimų 
apie 1 loterijas ne galima siųsti per 
pačtą. Amerikoj ne valia nė pirk
ti, nė pardavinėti tikietų ant liote
rijų. Tokiu budu, jeigu kas pa-

galvos odos, jeigu tokią šviesą už
leisti ant plikos galvos. Atsakan
čiai sunaudojant tokią šviesą, pro
fesoriui Kromayerei pasisekė su
laikyti išpuolimą plaukų net to
kiuose atsitikimuose, kuriuose ki
tokį vaistai negalėjo išpuolimo su
laikyti, negalėjo atželdyti sykį iš- 
puolusių plaukų;pasisekė atželdyti 
plaukus net seniai nuplikusių gal
vų. Viena ik profesoriaus Kroma- > 
yero išgydyta nuo plikumo buvo 
46 metų moteriškė, kuri trįs metai 
atgal su visu nužudė plaukus. 
Po vartojimui paminėtų šviesos 
spindulių per trumpą laiką kasdie
ną per vieną mėnesį, plaukai ant , 
plikos galvos greitai pradėjo želti, 
o po 5 sanvaiČių po paskutiniam 
užleidimui spindulių, plaukai ant 
galvos su visu atžėlė. Po pasek
mingų pirmutinių experimentų, 
profesorius Kromayer tuos spindu
lius pradėjo prie gvdymo plikų 
tankiau vartoti ir persitikrino, kad 
jie ištikro gelbsti net tokiuose at
sitikimuose, kuriuose kitokį vaistai 
neturi nėjokios įtekmės.

Nauji iszradimai
t Danietis iš Kopenhagos, pro

fesorius A. C. Albertson, išrado 
prietaisą, kuri pritaisyta prie gele
žinkelio trukių, sumažina teip jų 
sunkumą ir besitrynimą, kad tru
kiai, su pajiega vos 10 garinių ar
klių,gali bėgti su greitumu 300my- 
lių per valandą. Pajiega ta teip 
suskubinanti trukių bėgiojimą yra 
— magnetų pajiega. Dabartiniai 
geležinkelių trukiai bėga vidutiniš
kai 56 mylias per valandą.

t Bremos Lloydo garlaivių kom
panija neseniai atliko pasekmin
gas bandavones su nauju J^udu ge
sinimo gaisrų ant laivų, kurie teip 
daug nelaimių gimdo. Prie naujo 
budo iš vandens nesinaudoja, ka
dangi su juom nevisadą^ galima 
ugnį užlieti, bet sudegina sierą, 
kurios garai perima oxygeną, o be 
jo ugnis degti negal, užtrokšta.

t Italijonas Benedetti išrado ser- 
doką saugojimui kareivių nuo šū
vių. Atliktos bandavonės buvo 
pasekmingos: nė angliškų kareivių 
vartojamų, nė itališkų, nė vokiškų, 
nė maskoliškų,nė amerikoniškų ka
rabinų šūviai nepramušė serdoko, 
pramušė jį vien prancūziškos kariu
menės Šūviai Lebelio karabinų. 
Maskoliškas randas ažsteliavo 100- 
000 serdokų ir nori į juos aprėdyti 
kareivius besimušančius su japo

kų American Can Co. pakėlė štrai- 
ką todėl, kad dirbtuvės pristato 
blekines Chicagos galvijų pioviny- 
čioms.

5 Scranton, Pa. 800darbinin
kų Old Forge anglių kastynių pa
kėlė štraiką, kadangi, kaip jie už
tikrina, juos prigaudinėjo prie svi
rimo iškastų anglių.

5 Milwaukez, Wis. Dirbtuvė
se International Harvester Co.pra
sidėjo darbai. Prie darbo patilpo 
1000 darbininkų.

5 Boston, Mas. 1200 kriaučių 
pakėlė štraiką, kadangi darbdaviai 
ne priėmė unijos pastatytų reika
lavimų.

1 Ptttsburg, Pa. Dirbtuvėse 
Pittsburg Foundry Co. Plossporte 
suštraikavo darbininkai.

5 New York. 
30000 darbininkų 
triobų statymo.

1 New York.
12000 darbininkų dirbančių prie 
triobų statymo.

Su&traikavo čia 
dirbančių prie

Štraikuoja čia

Nuo didžiojo štraiko.
Štraikas darbininkų galvijų pio- 

vinyčiose, prigulinčiose mėsiniam 
trustui, dar vis nepasibaigė. Tre
stas giriasi, jog turi ant varymo 
darbo pakaktinai scabsų ir dau
giau darbininkų nereikalauja, bet 
iŠtikro, turbut, tuose pasigyrimuo
se ne viskas yra teisybė. Gal pio- 
vinyčios turi tiek darbininkų, kad 
su jais gali darbą varyti, nereika
lauja piovinyčių uždaryti, bet to ne
pakanka ant parupinimo tiek mė
sos, kiek žmonės reikalauja. Jei
gu piovinyčių savininkai turi pa
kaktinai darbininkų, tai kam jie 
kelia mėsos prekes? Juk pereitą 
sanvaitę prekės mėsos visoj veik 
Amerikoj vėl likosi pakeltos.

Prie štraiko pristojo pečku- 
riai ir mašinistai piovinyčio- 
se. Visi organizuoti vežėjai tarė
si teiposgi štraikuojantiems mėsi
ninkams padėti per prisidėjimą 
prie štraiko, bet iki šiol nieko ne
nusprendė.

Tūli prijaučianti darbininkams 
biznieriai nutarė, pagal išgalę, dėti 
pinigus ant sušelpimo štrai kuo j an
čių šeimynų. Unija rengiasi už
dėti pardavinyčią, iš kurios štrai- 
kuojančių šeimynos galėtų gauti 
valgio produktus. Tam tikslui vi
sokios kitos darbininkiškos orga
nizacijos ir pavienios ypatos pa
žada sudėti pinigus. Tai iš tikro 
būt didelė pagelba štraikuojan
tiems.

ISZ 
Lietuviszku dirva

Iš Scranton, Pa.
Lietuvių čia rods yra didelis bū

relis, bet su darbais ant musų tau
tos labo jie pasiliko užpakalyj kitų 
miestų, net tokių, kur lietuvių yra 
daug mažiau. Teisybė ir kitur 
ne trūksta peiktinų pasielgimų, 
kaip antai Brooklyno kriaučių,

P. Balčiūnas, korespondencijoj 
iš musų miesto, patilpusioj Nr. 32 
,,Lietuvos,” priminė, jog čianykš- 
tė „Lietuvos Sūnų Dr-tė," atmes
dama. pirmiaus jos nutartus cen
tus ant tautiškų reikalų, nužengė 
vėžio žingsniu atgal.”

Kad minėta draugystė, teip pir
ma musų laikraščių išgirta, nužen
gė vėžio žingsniu, kad ji atmetė 
'centus ant tautiškų reikalų daugu
mu balsų, to nieks negal užginti. 
Nors per čielus metus už tuos cen
tus buvo kova, bet ant 
galo, duodant į spaudą konstituci
ją, atsibuvo tikras mušis po Port 
Artburu: 8 balsai perviršijo ir nu
tarta daugiau ne mokėti centų ant 
tautiškų reikalų. Matyt centų 
priešams visai ne apėjo ir ne apei
na musų tautos labas, čia mat 
nuo neseniai atsirado ypatiška lie
tuvių veislė; tie tautiškus darbus 
griauja ir ėda Čianykščius veikė
jus, niekina, visiems įkalba, buk 
jie dirba ne ant tautos labo, bet 
ant labo savp pilvo irtais įkalbinė
jimais patraukia mažiau supran
tančius. Na, o tie juodvabaliai 
ant keno labo dirba, kam patar
naut norėdami, griauja tautiškus 
darbus ir niekina, apšmeižia tau
tiškus vaikėjus?

Iš Dover, N. H.
Denvere, N. H., yra 8 lietuviš

kos šeimynos. Lietuviai sulenkė
ją, mėgsta gėrymus. , Knygų ir 
laikraščių visai neskaito.

Darbai eina vidutiniškai. Dirba 
daugiausiai spaustuvių <dirbtuvėse 
(Print Works).

N. G.

J. B.

Ne

labo, taigi sykį ją pavedę tautai, 
vėl atgal atsiėmė. Juk jeigu visi 
teip darytų, nieko ant tautos, ant 
viešo labo ne galima būt veikti, 
kadangi ir jau išleistų ant viešo 
labo pinigų tūli nesuprantanti ga
lėtų vėl pareikalauti, kad jiems at
gal sugrąžintų. Teip mananti 
geriau kad neaukautų, negu nepri
tinkančiais reikalavimais kokį nors 
darbą stabdytų. Auka dar nie
kam ne duoda tiesos griauti ir 
stabdyti viešus reikalus. Bet ir 
Brooklyne, apart kriaučių, yra dar 
kiti, dirbanti ant viešo labo lietu
viai. Scrantone lietuviai su gerais 
darbais ne pasirodo, užtai peiktini 
aiškiai matyt.

Čia matyt girtus, karčemos pil
nos, po namus kazyruoja, tąsosi 
po sudus ir mėto sunkiai uždirb
tus pinigus be jokios naudos sau 
ir savo tautai. Vietoj skaityti ką 
nors, kas apšviestų jų protą, su
sėdę ant priestubių, kazyruoja. 
Tiems, suprantama, apie aukas 
ant kankintinių, moksląeivių, ar 
ant ko kito nė ne užsimink. Tas 
jiems nerupi, jie nepažįsta tautiš- 

| kų reikalų, nė tėvynės meilės.

Iš Mortland, Me 
čia yra būrelis lietuvių. Darbai eina 
vidutiniškai,lietuviai dirba briežiu- 
kų ir skrybėlių dirbtuvėse. Yra čia 
keletas ypatų skaitančių knygas ir 
laikraščius, yra lietuviška bučernė, 
užlaiko ją geras tautietis, Jonas 
Slimas.

Lietuviai pas jį perka nevisi, 
mat yra žydas. Lenkai beveik 
visi perka pas žydą. Mat čia nėra 
saliunų, o pas žydą galima ir gė
rynių gauti. Tas žydelis už mėsą 
ir duoną ima pigiaus, bet atlupa 
už degtinę ir alų.

Ant išklausymo išpažinties pri
buvo kun. Žebrys; jis mėgino 
draugystę sutverti, bet žmonelės 
nesutiko, kadangi norėjo sutverti 
grynai katalikišką.

N. G.

Gra- 
buvo

Iš Lincoln, N. H.
čia yra apie 100 lietuvių, 

žiai gyvena, tik 80 liepos 
peštynės lietuvių su prancūzais.
Mat suėjus lietuviams pirma į sa- 
iiuną, atėjo prancūzai ir pareikala
vo, kad lietuviai pasitrauktų į kitą 
vietą. Užtėmijęs gaspadarius,pra
šalino visus. Ant gatvės prancū
zai šoko mušti, bet lietuviai labai 
aptaisė nabagėlius. Mėgino gin
tis su buteliais, bet greitai butelių 
ne teko.

< Prancūzai skundė lietuvius 
miesto ponui ir fabrikų savinin-

visi keliai geri; me* 
las vhgi b laurus

Nr. 83 „Kataliko" patilpo ko
respondencija iš Brooklyno p. Va
lentino, kurioje jis terp kitko sa
ko, buk, ant tūlo masmitingo 
k r ia u čia i nutarė į laikraščius pa
duoti keletą žodžių apie savo rei
kalus, bet pas tulus nuleidus, ne 
tik ką musų reikalų ne patalpino, 
bet iki šiam laikui ir atsakymo jo
kio ne nebuvo (tai, turbut, „Lie
tuva” SU'„Vienybe" teip puikiai 
už darbininkų reikalas kovoja)."

Toliau, terp „Kataliko" redak
cijos „Patėmijimų" randame kitą 
žiedelį. Ten redakcija sako: „u- 
nija tačiaus pasigedusi dykai iš
mestų 56 dol. (čia mat eina apie 
jos auką, nusiųstą į „Vienybės" 
redakciją ant kelionės delegatui į 
Nyderlandus ant darbininkų kon
greso. Rd.), kurių ypač dabar, 
jiems vkriaučiams) štraikuojant 
trūksta, antru sykiu bandė 
per „Lietuvą" ir „Vienybę" lai
svamanių minkštas Širdis sujudin
ti, bet tuodu laikraščiai, pagal liu
dijimus, ne tik ką jų reikalavimų 
ne talpino, bet da ir jokio atsaky
mo ne davė." Kitoj vietoj „Ka
taliko" redakcija priduria, buk 
„Lietuva" apreiškė, jog tas daly
kas yra privatišku.

Ant to tiek galime pasakyti. Su 
kokiais darbininkų reikalais į laik
raščius kreipėsi Brooklyno kriau
čių unija, ar su viešais, ar su pri- 
vatiškais, mes nežinome, kadangi 
nuo unijos „Lietuva" nė jokio at
sišaukimo ne gavo, o be to,supran
tama, kad ne galėjo duoti nė at
sakymo, nė negauto atsiliepimo 
patalpinti. Gal ta pati priežastis 
yra, kad ir „Vienybė" nieko ne 
atsakė. Kad du laiškai sykiu į 
dvi redakciji išsiųsti sykiu pražū
tų, daleisti ne galima, nes reiktų 
pripažinti keno nors suokalbį.

Reikaluose unijos paaukautų 56 
dol. ant kelionės delegatui į Ny
derlandus „Lietuva" teiposgi nė 
jokio atsiliepimo nuo unijos ne 
gavo, todėl ir patalpinti ne galėjo. 
Jeigu siųsti atsiliepimus buvo nu
tarta, o tas ne padaryta, tai tegul 
unija savo eilėse įieško kaltų, o ne 
laikraščių redakcijose.

„Lietuva" kriaučių aukos ne 
kliudė L kliudyti ne galėjo, kadan
gi ji nežino,ant kokių išlygų unija

parengti tik slapta, be valdžių ži
nios, nes jeigu valdžia žinotų, tuo- 
jaus 1 loterijos rengėjus suareštuo
tų, o tąsyk ir laimėję laimikius ne 
turėtų nuo ko laimikio pajieškoti. 
Lioterijų kompanijų, kaipo . už
draustų krašto tiesoms, negalima 
inkorporuoti. Jeigu tokios kur 
yra, ;os yra paslaptos, visai priva- 
tiškos.

Tiek musų skaitytojui galime 
ant jo užklausymo atsakyti. Vis
kas gi, kas slepiasi, nėra geru. 
Gero juk nieks slėpti nereikalauja, 
slepiami tik toki darbai,kurie bijo
si šviesos.

Gaila!
Nr. 31 „Vienybės" patilpo raš

telis musų garsaus tautiečio, Dr. 
Jono Šliupo, kuriuom jis atsisakė 
važiuoti į Nyderlandus ant terp- 
tautisko darbininkų socialistų kon
greso. Savo rašte musų tautietis 
rugoja.kad ne tik jo užmanymas ne 
tapo paremtas, kaip reikia, bet 
apstimdamas iŠ syk reprezentuoti 
lietuvius ant kongreso, tik užsi
traukė asabiškus užsipuolimus (tą 
juk pas mus užsitraukia kiekvie
nas,kurs tik nori ką nors veikti ant 
viešo labo. Tai jau mat tokia 
musų mada. Rd.). Gaila labai, 
kad mes atšalome ir neremiame 
svarbių užmanymų, per tai paro
dome svetimtaučiams, kad mes ne 
tvirti, pats nežinome, ko norime; 
terp savųjų gi naikiname užsitikė- 
jimą kad ir svarbiausiems užmany
mams. Ypač liūdna, kad mes ne
mokam pagodoti dirbančių ant vie
šo labo veikėjų.

M. Senkus.

Nauji Kasztai
Kugis-Mugis. Seniem* kanau

ninkam* ir pralotam*, klebonams 
ir jauniem* kaniendoriams. Lon-

Vaistas gelbintis nno pli
kumo.

Laikraščių skaitytojai nuplatai 
randa apgarsinimus apie neva vai
stus atželdiąrmui nuslinkusių plau
kų, bet iš tikro tie garsiai reklia- 
muojami vaistai geibi jų nerei
kalaujančius, bet plikų neišgydo, o 
tankiai pats išradėjai tokių vaistų 
yra pliki: jeigu jų išrasti vaistai 
atželdintų nuslinkusius plaukus, 
tai juk išradėjai su jais pirmiausiai 
atželdintų savo nuslinkusius plau- 
ku$; jeigu gi išradėjų tokių vaistų 
galvos plikos, tai aišku, kad ir jų 
vaistai yra be vertės. Ne visi vie
noji vaistai yra be vertės.

Berlyno profesorius Kromayer 
pagarsino laikraštyje „Deutsche 
Medicinische Wochenschrift" apie 
savo bandymus gydyti plikus su 
pagelba teip jo pramintos Šaltos 
geležinės šviesos. Su pagelba 
elektrikos suteikta šviesą dviem 
geležinėm š t angelėm, perleista, 
ant atšaldymo, per vandenį, gimdo 
po trumpam jau laikui uždegimą

Telpa čia pasikalbėjimas, arba, 
geriau sakant, atsiliepimas prie 
kunigų, su išrodymu, kaip jie 
spangai kovoja su jiems nepatin
kančioms idėjoms, kaip neužken
čia socialistų mokslo, nors mieriai 
tikėjimo ir socializmo beveik vie
noki. ir vieni ir kiti nori išnaikinti 
skriaudas. Tuom tarpu, vietoj 
padėti viens kitam, kunigai prieš 
socializmą smarkią veda kovą. Iš 
tikro knygutė verta, kad ją per
skaitytų be* piktpmo musų kuni
gai; ypač gi verta, kad ją skaitytų 
darbininkai ir laisvės mylėtojai.

Artojo Vaiko*. Su naujai* me
tai*! (paveikslėli*). Londone. 
1004 m. 15 puNl. iHztoiNta Lie
tuviu Sočiai-demokratu partijos.

Šitame paveikslėlyj storais rė
žiais pabrėžtas skirtumas gyveni
mo alkstančio darbininko ir nutu
kusio pralobėlio, nors nekas kitas, 
tik pūslėtos darbininko rankos 
pralobėliams lobį sukrovė. Kny
gutė verta, kad ją skaitytų kiek
vienas darbininkas.

E. Lasaale. Apie konstituciją 
(vertima* isz voklszkp.J Londone. 
1004 m 31 pu*l. Imtielsta Lietu
viu uocial-dimokratu partijos.

Telpa čia kritika, išrodymas ne- 
tikusų pusių viešpatystės surėdy
mo arba jos konstitucijos. Šios die
nos konstitucijos civilizuotuose 
kraštuose yra išduotos ant to, kad 
didžturtis galėtų išnaudoti ne tu
rintį turtų, arba, geriau sakant, 
jog randas yra ant to, kad padėtų 
didžturčiui išnaudoti turtų ne tu
rinčius.

Sebraltis Spartakas. Apysa
ka isz vergu sukilimo gadynes. 
Paraižyta pagal Giovanoii. Lon
done. 1004 m. 32 pusi. Iszlelsta 
Lietuviu sočiai-demokratu parti
jos.

Yra tai apysaka iš senovės Ry
mo laikų, kada ponų prispaudi
mus ne galėdami kęsti, sukilo Ita
lijoj vergai. Apysaka parašyta 
užimančiai ir verta perskaitymo. 
Nusipirkęs knygutę nepasigailės 
išleistų kelių centų.

Darbininku Balsas, Lietuvos 
darbininku lalkrasztis. Užlei
džiamas Londone (antrasza*: Liz
deika, London, 20 Gray st., 811- 
vertovvn, Anglijoj) Nr. 4.

Šitame Darbininkų Balso nume
ry) telpa straipsniai: Dėlei spau
dos atgavimo, Kugio-Mugio; Kas 
padarys revoliuciją, S. P.; Kas de- 
dadas po caro viešpatystę, P-as; 
Keletas naudingų nurodymų; Kas 
kaltas (eiles) J. Menulio; Džiaugs
mas, Apuoko; Žinios iš Lietuvos; 
Lietuviai svetur; Iš svetimų šalių; 
Areštai; kratos,ir visokį redakcijos 
pagarsinimai.

Lietuvos Gaspadlne arba P»mo- 
mokinimai kaip priderancziai 
sunaudot Dievo dovanas. Til- 
iej. 70 pusi. Antra laida.



LIBTUVA

Trnmpa senobės Istorija
Isz maakolisskos k a Hm m verte D«

vo, kaipo dovaną, imperijos gilumoj. Pir
mykščiai gyventojai pranykdavo terp atėjū
nų. Pats Justini Janas buvo iš gudiškos gi* 
minės nuo Balkanų; J| iš tėvynės pasiėmė jo

Isz visur.

pačiu; bet jo klausė tik grėkiški rytai. Vo
kiškas Italijos karalius gyveno ne Ryme, bet 
Ra venoj, tvirtynėj pas Adrijos jurą. Seno
biniam sostapilyj pasiliko rymiškas vysku
pas;'jis savę skaitė, tartum, Įpėdiniu rymiš
kų valdytojų.

Theodorich, apie 500 m. Rytų rymie
čių imperatorius stengėsi sugražint užgrieb
tas vokiečių vakarines šalis. Bet spėkų jam 
truko: jam prisiėjo sukelt vienas vokiečių 
tautas prieš kitas. Su tokiu siekiu jis užlei
do ant Italijos tebsėdinčius dar ant Balkanų 
pussalėe rytų gotus (ostgotus). Apie 300000 
gotų nuvėjo su savo vadu Thėodorichu.

Thėodorich gavo nuo imperatoriaus var 
dą konsulo, bet pasidarė savarankiu karalium 
Italijoj. Jis užaugo Konstantinopolyj ir 
nors nemokėjo skaityt, bet labai guodojo ry
miečių mokslą ir valdymo būdą. Thėodorich 
pasiėmė pas savę mokytus rymiečius; pas se
natą Ryme jis kreipdavosi su nuožemiausiais 
laiškais.* Savo dukterį • įpėdinę, jis liepė 
išmokyt visokių rymiečių mokslų. Jis norė
jo, kad jo gotai taptų tikrais rymiečiais: jis 
reikalavo, kad jie mokėtų mokesčius ir sudy- 
tųsi rymiečių suduose. Jis nenorėjo, kad

- pasiliktų senobinis biaurus paprotys baigt 
ginčą ginklais. Pas vieną kaimynų vokiečių 
tautą Thėodorich nusiuntė dailiai padarytą 
laikrodį ir amatnįkus, idant barbarai „pa
žintų senobinių žmonių išmistas ir pamestų 
laukinį savo gyvenimo budią.”

- Mažai buvo terp vokiečių tokių žmonių, 
kaip Thėodorich. Daugumas jų labai toli 
buvo nuo branginimo rymiško mokslo.

Vokiečiai nesutikdavo mokėt mokesčius: 
kas duoda iš savo javų, tas, pagal jų nuomo- 

’ nę, vergas: laisvas žmogus neturi dirbt: jo 
darbas — tai karė, ir jam priguli tai, ką sa
vo kardu užgriebė. Jie nenorėjo sudytis ry
miečių sude ir pagal rymiečių įstatymus. 
Vokieti^, pvz., nėjo sudan skųstis už plėšimą, 
bet prisirinkąs drąsuolių, vydavos! plėšiką, 
baisiai klykdamas pa keltai, kad jam niekas 
nekliūtų atkt ršyt. Jeigu vokiečiai atrasda
vo žmogų, u: 
šaukdavo su< 
navo. laukė’. . _______ , .__
jį. Todėl Ii idodavo užmuštąjį su virve ant 

• kaklo; po ke ių dienų jį iškasdavo; apygar- 
džių žmonės >aeiliuj prisiartindavo ir, pasi
ėmę už virvėf, vilkdavo žeme lavoną; kalta
sis negalėjo itsidrąaint ant tokio patirimo:

- visi tikėjo, >Uk kraujas pasirodysęs opose 
užmuštojo, jeįigu tiktai žmogžudys pakliudy- 
sęs virvę.

Gotai da^ žmoniškesni buvo už kitus vo
kiečius; jie 
nystėj; terp ių už 150 mel

įmuštų nežinia keno, tai jie ne- 
idiios datirt, kas užmušė; jie žy- 
cad pati auka nurodytų kalte

juk kraujas paairodysęa opose

ilgiau gyveno rymiečių kaimy- 
į prieš Thėodori- 
ub mokslo; jie tu

šavo kalboj. Bet via-gi paa 
mg senobinio nesat virkime. 
■Ko dukiS Ir-gi atidav^ aavo 

sūnų pas rynįiškas mokintojus, gotai subruz
do. kad jaunai 
su ginklais

rėjo Šveutmšl 
juos pasiliko < 
Kaip Thėodor

karaliui reikią mokytis tik 
iit. Apart to gotai nesutik

davo su vietiniais gyventojais, italais. Jų 
kunigai buv^> arijiečiais, italai gi prisilaikė 
katalikiškų dafo vyskupų; ypač didelę įtek
mę turėjo Rymo vyskupas, kurs skaitėsi apa
štalo Petro įp ’ 
didžius naii'j 
pas skaitė sa<\ 
riaus vakarui 
stantinopolių 
sukilt prieš g 

Jus tini j a 
chui mirus, r 
stinijanas nt 
nuo gotų. 1

Justini j m&a ir jo dvarinįkai. Po dalinas — dvMiikiejie: po 
kairė* — ant kareivių skydo pirmosios Kristaus vardo raidės, 

dčdč, kurs buvo nemokančiu skaityt pieme
niu, pastojo gvardijon Konstantinopoly j, 
tapo jos vadu, o paskui kareivių buvo išrink-, 
tas imperatorium.

Zokonįkai. Nuo baisybių tuometinio 
gyvenimo lėtesni ir nekaringi žmonės stengė
si prasišalint. Bažnyčia duodavo jiems sa
vo apginimą; bažnyčios namai buvo vieta 
prieglaudai; barbarai tikėjo, jog Dievo ran
ka nubaus tų, kurs pralies kraujų Šventoj 
vietoj. Bažnyčia su iškilminga savo diev- 
makiyste, prakilniais žodžiais, buvo vienin
telė vieta, kur žmogus galėjo pasilsėt nuo 
kasdieninių biaurių papročių ir prievartos. 
Pagalios, bažnyčia turėjo brangumynus ir 
turtus, kurie pasidarydavo iš dovanų ir au
kų ant mietinės (atminimams kelt); ji galė
jo išpirkinet nuo vergystės belaisvius ir mai- 
tint žmones, nusigyvenusius per nuplikimų. 
Tūlas vyskupas liepė su kirviais n u kapot 
auksų ir sidabrų nuo sienų savo bažnyčios, 
idant galima butų už gautus pinigus išliuo- 
suot belaisviai ir numažint kančias badau
jančių. Pa vieškeliais statė ligonbučius li
goniams ir keleiviams. Kiek dar žinių ir 
mokslo grėkų bei rymiečių užsiliko, tai prie 
bažnyčios laikėsi.

Daug žmonių, išgelbėjimui turtų, prisi
rašydavo į bažnyčios tarnystę, tapdavo jos 
baudžiaunįkais teippat, kaip (>as didžiuosius 
„galinguosius” dvarponius. Daugumas Sitų 
tliėrikų visai nė dvasiškais nebuvo; jie net 
neturėjo jokio užsiėmimo bažnyčioj: tai bu
vo tik prigulintiejie nuo bažnyčios žmonės.

Bet daugelis visai prasišalindavo nuo 
žmonių draugystės. Tūli nueidavo | visai 
neužgyventas vietas, į miškus ar ant tyrų 
pakraščio, tapdavo vienuoliais, monackai*. 
Kiti apsigyvendavo draugystėmis, brolystė
mis, kurios atsiskirdavo nuo kitų žmonių; 
sąnariai tokios draugystės, klioėtoriaus, vi
ekų bendrai turėjo. Tokiu bud u daug atsi
skirdavo, geidžiant išgelbėt dūšių ir turtus. 
Daugelis per tai, kad neturėjo vilties išgel
bėt dusių terp visuotino plėšimo, nuožmumo 
ir pasileidimo; pagalios, nekurie jieėkojo 
prieglaudos, kad galėtų užsiimt mokslu.

Zokonįkai ir vienuoliai manė, kad atras 
išganymų varguose, atsisakę nuo to, iš ko ki
ti linksminosi. Atsirasdavo vienuoliai, ku
rie ant viso gyvenimo užsidarydavo į ank
štus, tamsius kambarėlius, arba nenulipdavo 
nuo atviro mūrinio pastolio, koks ten oras nė 
butų, kaip ten nė degintų saulė (stulpinį-

pėdini u ir valdė po visą Italiją 
įingus dvarus. Rymo vysku- 
ijvę, tartum, vietinįku imperato- 
ibse, nuolat susirašinėjo su Kon- 
0 imperatorium ir siundė italus 
gotų valdžią.
anas apie 550 m. Thėodori- 
irymiškas rytų imperatorius J u- 
UBiuntė kariumenę atimti Italiją 
Dar ankščiau Jis atėmęs buvo 

nuo vandalų Afriką ir išnaikinęs visą vanda
lų tautą. E|augiau šimtų metų jie čion išgy
veno, labai ^usilpnėjo nuo nepriprasto išle
pimo, o vieniui vienais pasiliko naujoj savo 
tėvynėj. Paskutinėj karėj pasilikę dar gy
vais, vandalai susibruko visi kartu tūloj su- 
tvirtintoj sįovyuėj. Gotai Italijoj teippat 
beveik visi išnaikinti tapo. Justinijanas ga
lėjo didžiuotis, kad atgaivino didesnę pusę 
rymiečių imperijos; tiktai tolimi vakarai, 
Gallija, Britanija ir Išpanija, pasiliko bar
barų rankose.

Jis paliepė surinkt vienan Surinkiman 
rymiškų imperatorių įsakymus ir pridėt 
moksliškus i paaiškinimus garsių rymiškų ju
ristų. Įžangoj rymiškų įstatymų Surinki
mo buvo parašyta: ginklai ir įstatymai 
duoda didžią galybę viešpatystei; rymiečių 
tauta vienais ir antrais pralenkė visas kitas 
tautas ir išsikėlė ant jų; teip buvo praeityj 
ir, Dievui pade* i ant, amžinai teip bus.”

Justinijanu iki!žem« lenkiaai prieš Kriatų, perstatytą caru.

Bet nuo išpustėjimo ir tamsybių negali
ma buvo išgelbėt imperijos kraštų. Justini- 
jano kariumtenės negeresnės buvo už vokie
čius; jos į atidarydavo iš barbarų; priešakyj 
jojo laukiniai įhunnų raiteliai; jis siuntinėjo 
vakaruosna baisius kalniečius nuo Balkanų 
arba iš .Mažosios Azijos, valkatas tyrų pagal 
Mėlynąją jitrą. Italija ištuštėjo; vaisinga 
Kampanija vietomis pavirto į tyrus. Ryme 
iš milijono gyventojų [pasiliko nedaugiau 
50,000. Dadg miestų visai išnyko. Moky
klos nyko, muksią liovėsi guodoję.

Bet ir rytų pusėj, >ur nebuvo vokiečių, 
platinosi tamsybė. Rytuose kitos barbariš
kos tautos veržėsi per rubežių, terp jų lauki
niai tuomet gudai. Po visą Balkanų pussali 
pastatytos buvo didelės tvirtynės. Negana 
to: Konstantinopolį ir apygardos užtvėrė ilga 
tvirta siena, kuri ėjo nuo Marmorinės juros 
iki Mėlinajai. Iš barbarų pririnkdavo ka- 
ri u menes, kareivių šeimynoms žemes duoda-šeimynoms žemes duoda-

Po klioštorius nebuvo tokių kankynių, 
bet broliai statė sav ir gi sunkias išlygas ir 
sulaikydavo savę nežmonišku budu; pagal 
vienų senobiškų klioštoriaus įstatų, tas, kurs 
prie stalo užmirštų atsakyt „amen”, palaimi
nant, turi gaut 6 rykštes, kas užmirštų mal
dų — 25 rykštes, kas pasivėlintų ant maldos, 
turi fegiedot 50 psalmų, arba gaut 50 rykš
čių. Kas pradėtų šnekėt su svetimu, gauna 
rykštes arba turi dvasintis per kelias dienas. 
Zokonįkai turėjo atsisakyt nuo giminių, lt 
nuodėmė, uždraustas buvo pasikalbėjimas su 
moteriške; tankiai zokonįkai atkakliai atsisa
kydavo pasimatyt su savo motinomis arba 
seserimis.

Daug perdedavo su šitokiomis kankynė
mis; tūli vienuoliai nuo drėgnumo ir šalčio 
savo kambariuose, nuo perridvasinimo, nuo
bodumo, betvarkio skaitymo, sunkiai apsirg- 
davo melancholija (liūdnoji dūšios liga) arba 
tiesiog, padukdavo.

Ant tamsuolių šitokį žmonės dažnai pa
darydavo didelį įspūdį. Pas puslaukinius 
frankus atėjo vienuolis: jis mito tik truputė
liu duonos ir žolės ir gėrė tik vandenį; žiemų 
šalčiai teip jį kankino, kad nagai iškrito iš 
kojų pirštų, o ledas kybojo ant barzdos. Bet 
pas jį pradėjo rinktis stabmeldžiai, pamatę 
didelę jo galių, o jis pradėjo jiems garsint 
menkumų jų dievų.

Barbarai paniekindavo darbų, nemėgda
vo jokios tvarkos. Klioštorių įstatuose, ad- 
verniai, liepta buvo dirbt ir gerų tvarkų už- 
laikyt. Sv. Benediktas, įsteigęs garsų klio
štorių ant Monte Cassino, vidurinės Italijos 
kalnuose, kietai padalino dienų terp rankų 
darbo, skaitymo, mokinimo, maldos. Kitas 
viršinįkas reikalavo nuo zokonįkų darbo iš 
pastarosios tokiu budu, kad jie užmigtų be
einant pasimelsti; jiems reikėjo anksti keltis 
ant darbo, neišmiegojus; net ir sergančius 
brolius jis priversdavo melstis.

Frankai. 500-700111. Da nežmoniške- 
sniais vnegu Italijoj, tapo gyventojai Galli- 
joj. Čion apsigyveno kuo pikčiausi ir ka
ringiausi vokiečiai, frankai. Žiemryčių Gal- 
lijos kampe jie apsigyveno ypač dideliam 
skaitliuj, vietomis nuolatai. Šalis nuo jų 
vardo pradėjo vadintis Francuzija, ir šitas 
vardas pateko paskui visai šaliai iki didjurio, 
Terpžeminės juros ir Pirinėjų kalnų.

Frankai navatnu budu mušėsi. Jie mė
tydavo į priešų ilgų dvilypį kirvį, pirma greit 
pasvaravę jį; į nedidelę ųselę iš šono buvo 
praverta virvė, su kuria galima buvo atgal 
prisitraukt kirvį, nepataikius. Dar mėtė jie 
durtuvus, ant galų kurių buvo kabliai: dur
tuvas, užsikabinęs už skydos arba šarvų prie
šo ir besi vilkdama žeme, sunkumu savo spau. 
dė jį; frankas šokdavo paskui savo ginklų, 
užsistodavo su koja ant jo galo ir parversda- 
vo priešų. Rymiečiai aprašo didį ūgį, sti
prus raumenis ir na vatui us rūbas šitų barba
rų: vietoj kepurių, nešiojo meškų ir Stum
brių galvas; apsivilkę buvo arklio oda.

(Toliaus bus.)

|| Maskolijos caras džiaugiasi su
laukęs sosto įpėdinio: pereitą pel- 
nyčios dieną, carienė pagimdė sū
nų. Pėtnyčia vienog nuo senovės 
laikoma už nelaimės dieną. Be 
abejonės iš džiaugsmo dabar ca
ras parodys malonę visokiems nu
sidėjėliams, kriminalistams. Kad 
turėtų protą, užbaigtų ir kvailai 
pradėtą karę su Japonija. Vardas 
naujo Maskolijos sosto įpėdinio 
yra Aleksis.

II Išpanijoj, provincijoj Saragos- 
sa, bažnytkiemyj Pastriz, prabal- 
čius, susibaręs su turtingu parapi
jom: Bernai, pagriebs revolverį ir 
nuŠo/ė nenusilenkiančią avelę. 
Paržpijonai norėjo už tai savo 
prabaŠčių lynčuoti ir uždegti kle
boniją, bet į laiką dar atbėgo žan
darai ir kunigą ii rankų sueržintų 
parapijom} atėmė.

li Pagal japoniško rando pagar
sintas žinias, nuo pradžios karės 
iki 1 dienai piutės japoniečiąj nu
žudė 12055 kareivių užmuštų mū
šiuose ir pašautų. Didžiausias 
nuotrotas turėjo mūšyje po Kin- 
scbau: čia likosi užmušti 33 oficie- 
rai ir 716 kareivių, 3455 pašauti.

|| Angliškas kariškas laivas „De- 
coy",netoliScilly salų,susimušė su 
kitu anglišku laivu ir paskendo. Pas 
kt ndęs laivas buvo vienu iš grei
čiausių angliškos kariškos laivy- 
nės laivų. Ant paskendusio laivo 
buvo 60 žmonių; juos visus vienog 
išgelbėjo.

II Maskolijos apšvietimo mini
sterija perkratinėja klausymą įve
dimo Maskolijoj priverstino lanky
mo mokyklų, kaip tai yra Vokieti
joj ir Prancūzijoj. Dar tas, ypač 
dėl karės, Maskolijoj, turbut, ne 
greitai įvyks.

U Belgrade, Serbijos sostapilėj, 
pradėjo griauti karaliaus rū
mą, kuriame likosi užmuštas kara
lius Aleksandras ir jo pati. Mat 
naujas karalius bijosi gyventi tame 
rūme, kad ir jam teip ne padary
tų, kaip padarė prieš jį Serbijoj 
viešpatavusiam.

Ir prapuu*

norėjau ją 
bet audi- 
Aš pasi-

abejonės,

Pavėsyj terp medžių 
kėdė ir mažas stalelis, ant 
padėta buvo atidaryta knyga ir už
miršta skepetaitė. Iš didelės iš
siūtos litaros M. aš supratau, kad 
tai jos skepetaitė. AŠ 
pagriebti ir pabučiuoti, 
mas slinko terp pirštų, 
lenkiau ir pabučiavau.

Miela Margarita, be
čia sėdėjo, mislydama apie manę, 
kada jai apreiškė baisią naujieną. 
Ii nubėgo, kad galėtų pasislėpusi 
apverkti savo nelaimę. Aš gailė
jausi mano gyvasties tik todėl, 
kad ji manę mylėjo. Ji tokia švel
ni, gera,ne spėjo dar atsigriebti po 
mirčiai jos pirmo vyro ir štai vėl 
naujas smūgis. OI dangus kar
tais būva neteisingas. Dieve ma
no! kodėl visos nelaimės puola ant 
vienos galvos.

Kentėdamas dėl ^nelaimės mano 
sužieduotinės, aš perskaičiau už- 
vardinimą knygos, gulinčios ant 
stalo: „Klausymai apie persiskyri
mus moterų nuo vyrų.” Tas man 
įstabiu pasirodė — knyga ta jos 
rankose^Bieš musų vestuves! Aš 
pažiurėja7į viršų ir pamačiau pu
siau atidarytą langą ir pakilau ten 
kaip prisavintas paukštis į savo 
klėtką.

Kambarys buvo tuščias. Aš įė
jau. Tai buvo' mažas, šviesus 
kambarėlis, beveik be mebelių. 
Buvo čia vien lova uždengta šy
dais, ketuHos kėdutės, klaupiny- 
čia maldoms prieš abrozdąMotinos 
Dievo.

Kaip puiku čia! pamislijau aš, 
kambarys doros moteries, išsiža
dėjusios svietiškų rūpesčių. Nė 
veidrodžio, nė abrozų ant sienų, 
nė minkštų kėdžių, nieko piktinan
čio, erzinančio nervus, ką teip 
mėgsta šios dienos moterys.

čia puolė man į akis gulintis ant 
klaupinyčios išpliektas laiškas.

„Brangi Margarita!
Aš noriu pirmas tau pranešti 

garsią naujieną: tavo sužieduotinis 
numirė šią naktį — numirė galuti
nai. Ketvirtą valandą aš busiu 
liuosas. Iki vakarui po akacijų; 
medžiais. r
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vienas, ne vedęs. Argi žmonės 
gali gyventi ne vedę?.... Bepro
čiai, nežino,* kas tai yra laimė. 
U tam in ko vakare ak busiu jau ap
sivedęs, turėsiu puikią pačią ... 
Kokia dabar valanda? .

Al pažiurėjau į laikrodį — ro
dykles rodė pirmą.

Mudu, be abejonės, busiva jau 
lovoj. Margarita ne nori po kliu- 
bui kelionės. Ji išmintinga, 
protaujanti moteriškė: pirmiausiai, 
našlei ne pritinka tuojaus po lliu- 
bui važinėti po visokius kaimus ir 
miestus kaip jaunai vos suaugusiai 
mergysčiai, ištrukusiai ii kliokto- 
riaus mokyklos. Antra, ji ik daty- 
rimo žino, kad medaus mėnesį ge
riausiai praleisti toli nuo svieto ir 
minią, savo namuose arba pavė
syj savo sodo. „Musų kambarys, 
pasakiau jai — ant antrų lubų, 
toli nuo ulyCios. ' Tai tas pats 
kambarys, kur perleidau liūdną 
vienstipio gyvenimą.” Aš žadėjau 
Margaritai parodyti visus mano 
bandymus rašyti eiles, paišinius 
ir abrozdus. Aš jai daviau tiesą 
išmesti tuos,kurie jai rodysis ne su 
visu atsakančiais. Neužganėdin
tiems protams rodosi, jog našlė — 
tai nelygus veidrodis, kuriame vi
sokį daigtai atsimuša tik per pusę, 
bertainį arba dar mažiau; pagal gi 
manę tai —veidrodis, kuriame per 
valandėlę švystelėjo keno ten pa
veikslas ir prapuolė, be jokio 
ženklo. Apart to jie dar kalba, 
buk ji turi palinkimą sulyginėti pir- 

mas visada išpuola ne ant naudos 
antrojo. Man gi rodosi, kad apie 
pirmą meilę ji.palaikė ne malonius 
atminimus: liga, mirštantis, atša
lęs lavonas, ašaros ir tt. liūdni 
daigtai, apie kokius ir n<- pamisli- 
ja prie karšto ir jauno vyro.

Kalba teiposgi, jog našlės peri
ma visokius papročius ir palinki
mus, kurių ne nori išsižadėti. Hm! 
Norėčiau patikti nuolankią mergi- 
n4 
atsakys: „mama teip ne daro,” 
arba: „kunigas draudžia.” Našlė 
gi iš praktikos išmoko pildymo 
moteries pareigų — ji iš kalno ži
no, kad reikia godoti ir klausyti 
savo vyro. Ant rytojaus po ŠUu- 
bui ji kelia kaip paprastai, ne mis
lydama visai, jog žemės ašis persi
keitė šią naktį, užsiims paprastais

, darbais ir priiminės suvažiavusias 
U 100 armemečių, vejamų turkų 1^^

ir kurdų, stengėsi perbėgti per ra-1 Toj vaUodoj mano Hampa tu. 
bežių į Maskoliją, bet juos tuviais LirUė
patiko serginti rubežių kazoka. »r I ^^y^ Vertęs ant 

dagi perbėgusius rubežių sumušė L.|o ulmi<au
ir atėmė viską, ką tik jie ką nors apšauk^,
verto turėjo. prisiartinimą dienos, prikėlė ma

nę. Al atmerkiau akis. į mano
I Pareini į Amenko. kon.o- tinfeidumll .jur,jo mtnu.

liatą į.i.ert» vwliM ir paU..« >1 Bt
koosul..a« r.H.nrt.0, Mln s.l,,
•«rbiu. raliu, ,r tunotm. did<~ Umai
n. nrt, daipua V^hau. aen- ro,n0
*aso I į dvi dali: materijališka dalis taigi

kūnas, guli be krutėjimo, ilsitie-
II Airijo. pakrarriė,.- ao«lilka. |ovM_ kju

laina Iov.ro.," aonmoK .u įu- penn,tom, a p,|.ntvo 
vu„Lo<h Carroo" rr pa.kendo. |M([va p6 lromp<|
II bovua.il ant pa.k.oduS.o l»»o Buo kuiio, j...
imooių. 2tr priKėrč. kontiii. ta, leUlia, panalu. į ma-

*"*"* . . .Ino kūną, laikėsi tik ant plaukelio.
Ii Vill.lrao.h. uosto), JĮ, tjj, kuao, S pa-

Praneur.,0), rado kuo, .menko- oro
oilko iurioioko, kuns, matyt, h- maililli, burbulas.
kosi užmuštas. Galvoj turėjo ke- I
lis įdurimus su peiliu. I **•

.................. Seniai jau užstojo diena. Mano
H į Čekijos maudynes Marien- sesuo, nežinodama, kodėl aš teip 

bad, gydytiesi nuo nutukimo, at- ilgai neišeinu ii kambario, pabarš- 
kako Anglijos karalius Edwards kino į duri». Aš surikau: „įeik e.” 
VII. Jis čia susivažiuos su Au- Bet pats nusistebėjau, kad mano 
strijos ciecoriu. Į balso ne buvo girdėt. Matydama,

--------- kad aš ne atsiliepiu, ji įėjo ir, pri- 
II Mieste Ostroviec, Radomiaus . bėgusi prie lovos, baisiai suriko, 

gubernijoj, krikščionys parengė Atėjo žmonės.
žydų mušimą. Muštynėse viena * — Daktarą greičiau, greičiau! 
ypata likosi užmušta, o 20 tapo su- Auguste, Auguste, atsiliepkie!
žeistų. kalbėjo ji verkdama. — O! Dieve

--------  - mano, argi tai galimai
II Bremos Lloydc garlaivį Aš visoms savo pajiegoms sten- 

„Lahn,” ant kurio ne vienas lie- ginusi ką nors pasakyti, bet nieko 
tuvis atkako į Ameriką, nupirko ne išėjo. Aš mačiau, kad ji užim- 
Maskolija ir pavers jį į karišką. ta tik mano kunti. 

į«įo daktaras, pagraibi pulsą ir, 
II Paryžiuj pasimirs buvęs Pran- palingavę^ galvą, atkreipė prie 

euzijos ministerių pėrdėtinis Wal- savęs mano veidą. Pne te pakru-

Fernandas.”
Jeigu aš bučiau gyvas, supran

tama, aš bučiau apalpęs, nustojęs 
sanmonės.

Aš perskaičiau dar kartą raštą 
ir jis dabar rodėsi ne teip skau
džiu.

Kas gi tas Fernandas? Be 
abejonės giminaitis arba senas 
draugas.

Peržiūrint atmintyj visus gimi
nes ir draugus Margaritos, ji pati 
įėjo per kraštines duris ir paėmė 
laišką nuo klaupinyčios.

Ji neišrodė nuliudusi; jos veidas 
išrodė Šviežias ir raudonas, ant ži« 
bančių sausų akių ne matyt buvo 
nė lašo ašarų, drabužiai aplaistyti 
buvo kvėpylais, apsirėdžiusi buvo 
gražiai, puikiai. .

Ji nuėjo į kitą kambarį, kur aš 
nusekiau paskui. Tai buvo pui
kus kampelis, įrengtas visai prie
šingai negu miegbutis. Čia buvo 
siūbuojanti kėdė, užklota minkš
toms paduškoms, stalelis su viso
kiais moteriškais įnagiais, puikus 
veidrodis, raštinyČia su stikline 
spinta knygoms, uždengta iŠ vidu
rio žaliu Šilkiniu audeklu. Kami
ne gulėjo malkos. Atsargiai už
darytos durys ir langai ne leido 
dienos šviesos į kambarį.

Margarita sėdo ant supamos kė
dės, išlygino suglemžtą raštą ir, 
užlenkusi galvą, metė jį į kaminą.

Su žingeidumu aš žiurėjau į vi
sus jos pasikrutinimus,laukdamas, 
kas būt taliau. Urnai kas ten 
smarkiai pabaidė į duris miegbii- 
čio. Ji pasiskubino atidaryti. į 
kambarį, kaip vėjas, įlėkė jos teta 
Morta ir puolė ant kėdės teip 
smarkiai, kad ji nuslinko į užpa
kalį, čirkšdama ant slidžių grindų.

— O, mano vaikeli, mano miela 
dukrele — sunkiai 
gė Morta — ką aš 
Kokią naujieną?
sirgsiu. Bet ką

Išėjus
vo paslaptingą kabinėtėlį. Ji 
vo sujudinta. Žodžiai ir išreiški
mai tetos ją sujudino. Ji apsiver
kė. ___

Jos nuliūdimas spaudė man šir
dį. Aš norėjau būt gyvu, kad ga
lėčiau bučiavimais išdžiovinti jop 
ašaras.

r — Jau ketvirtai — prašnaždėjo 
ji, pažiūrėjusi į laikrodį, greitai 
nusiraminusi, pėrsirėdė iš šviesių 
į tamsius drabužius. Pažiūrėjusi 
į veidrodį, išėjo į sodą, be balso 
slinkdama trepais.

Gale sodo, užkampyj, paslėptam 
nuo pašalinių akių, buvo marmo- 
rinė fontena, kurioj mušė perma
tomas šaltinio vanduo. šalia, 
akacijų pavėsyj,buvo iŠ velėnų su
dėtas suolelis ir kvepianti, balti la
peliai nubyrėjusių žiedų dengė že
mę.

Pirma negu įeiti į medžių pavė
sį, Margarita apsidairė ir pažiurė
jo, ar nieko nėra aplinkui. Sode 
nieko nebuvo.

Toj valandoj priešais pasirodė 
jaunas vaikinas. Tai buvo urėd- 
ninkas vienos kontoros, kurį aš 
kelis kartus mačiau ant gatvės. Ji 
ištikro vadino Fernandu,' bet aš 
niekada ne bučiau tikėjęs, kad jis 
yra autorių laiško.

Jiedu sėdo ant velėninio suolelio 
ir pradėjo kalbėti apie mano mirtį. 

, — Tai Dievo daleidimds, — pa
sakė Fernandas.

— Suprantama — atsakė Mar
garita.

— Kuom gi kitu galima išaiškin
ti teip- urną mirtį. Aš viliuos, 
mano mažute, kad tas-išgydęs tavų 
nuo noro ištekėti.

— Juk tai ne aš, bet giminės 
vertė manę, ypač teta Morta.

— Ir tu butum užmiršusi manę?
— O! ne!
— O vyras ?
— Jeigu jis butų 

vydžiu, aš bučiau 
persiskyrimo.

AŠ nusistebėjau,
tas įstabias pašnekas ir tik tąsyk 
supratau, kodėl ant Margaritos 
stalelio gulėjo knyga „Apie per
siskyrimą.’*

— Aš pažįstu tavą, mano bran
gi Margac'ta — pasakė Fernan
das, pagriebęs ją už rankos.

(Pabaiga bus.) i

pasirodęs pa-
pareikalavusi

klausydamas

Lietuviai ir Žemalčlitt
Suvienytų Valstijų valdžios, lai

kas nuo laiko daro visuotiną gy
ventojų suskaitymą. Prieš tokius 
liaudės suskaitymus eina per na
mus tam tyčia paskirti vyrai ir 
kiekvieno klausia: kaip vadinasi, 
iš kur paeina, kokios tautos ir tt. 
Tą viską surašo į tam tyčia pa
bengtas blankas ir priduoda val
džioms, kurios vėliaus išleidžia 
tam tikras skaitlines, parodančias 
kiek gyventojų ir kokios tautos

k“ Meta* XH
pasitikėdamas, ar ""
apie šį reikalą, 
priešintųsi, arba 
nors darodymo apie lietuvių 
tumą ar Lietuvos buvimą, tad ga
lima parodyt žemlampį „Cram’s 
Big Wars Atlas” (yra ir geresnių 
darodymo medegų. Ant galo ir 
t*rp Amerikos urėdninkų be abe
jonės yra žinanti apie lietuvių tau
tą teip jau, kaip apie tai žino Eu
ropos urėdninkai. Rd.), kuriame 
Lietuva pažymėta Litbuania.

Todėl,dėl meilės savo tėvynės ir 
tautos, kviečiu visus mylinčius sa
vo tautą, pasidarbuoti kol dar 
yra laikas, nes pavėlavus ir vėl 
gailėsimės. ’

reikalam

Artojas.

Vietines Žinios.
.— Gyvenanti pn. 803 N. Pauli

na st., Mary Linau, turinti jau 80 
metų, atsišaukė į sūdą reikalauda
ma perskyrimo su turinčiu tiek 
jau metų vyru. Kaipo priežastį 
tokio reikalavimo padavė, buk vy
ras jos neužsitikintis ir pavydus, 
laiko ją kaipo kalėjime, ne duoda 
išeiti iš namų. Per vėlai atsiliepė 
senutė su savo reikalavimui

— Viename Chicagos hotelvj 
pereitos nedėlios dieną turėjo atsi
būti Šliubas Madel Renaud iš Tor- 
rington su Fridriku Devon iš 
Bloomington. Atvažiavo pastorius, 
nuotaka ir svečiai, truko tik jauni
kio. Ant rytojaus vienog jį su
griebė. fis teisinosi, buk ant jo 
užpuolė plėšikai ir atėmė pinigus, 
sudraskė drabužius, per ką jis ne 
galėjo ateiti ant šliubo. Prispeis- 
tas vienog prie sienos, jis ant galo 
prisipažino, jog istoriją su plėši
kai! išmislijo; tikra gi priežastis 
nepribuvimo esanti ta, kad jis bi
josi ir apsivedimo ir nuotakos. 
Dabar ir nuotaka bailaus sužie
duotinio ne nori.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 496 ypatos, kuriame tai 
skaitliuje buvo 279 vyriškiai ir 217 
mo^rų; vaikų iki 5 metų amžiaus 
pasimirė 178, senelių virš 60 me
tų 84. Daugiausiai mirčių buvo, 
kaip paprastai vasaros laike, nuo

deck Rousseau. Jis gimęs 
metuose.

1#46 tinimo mano šešėlis su visu atsi
skyrė nuo plauko, jį prilaikančio.

— Jis numirė —; pasakė dakta
ras. — Per vėlai.

Mano sesuo pribėgo prie manęs 
verkdama. •

Daktaras patraukė pečius ir, pa
ėmęs skrybėlę, išėjo iš kambario.

Kaip — pasakiau aš, — aš

Apsirikimas.
Pasakojimas M. L.

Diena mano vestuvių buvo 
skirta už sanvaitės. Graži našlė, | numinaul 
Margarita Kript, juodplaukė su pažiurėjau į mano nekrutantį 
juodoms užsimislijusioms akimis, kun* jr pįrmą kartą pamačiau, jog 
deginančioms lupoms, turėjo per- m;s]vs laikėsi tik mano šešėlio, 
keisti savo juodus drabužius ant Qe kūno.
šliubinių ir perkeisti pravardę sa- Aj prisiartinau prie sesers, no
vo pirmo vyro ant manosios. rėdamas ją nuraminti ir padėjau 

Aš išbuvau visą vakarą pasMar-1 „^ką ant jos pečių, prakalbėjau, 
garėtą, kur mudu, šalyj nuo gimi-1 j, ne galėjo girdėti mano bal
nių, nuduodančių buk nieko ne gOi ne jautė sunkumo mano ran- 
mato, apsimainikavova prisiegoms Aj buvau atskirtas nuo gy

vųjų. Mano dvasia neturėjo val
džios ant kūno, ne galėjo perduoti 
mano mislių.

Aš pamislijau apie mano sužie
duotinę, apie Margaritą. Kaip ji 
turėjo kentėti dabar.... Aš pa
siskubinau prie jos.

Namai mano numylėtos skendo 
tykumoj. Visos durys ir langai 
nuo ulyčios buvo uždaryti. Aš 
negalėjau įeiti, nės.neturėdams kū
no, negalėjau atidaryti durų. Aš 
apėjau namus ir perėjau per sodą.

pa-

ir karštais bučiavimais; po pusiau* 
naktų aš sugrįžau namon, tikė- 
dams, jog esu laimingiausias terp 
žmonių.

Bet ne spėjau aš uždegti žiburį 
ir mano džiaugsmas urnai išnyko, 
palikdamas man kokią ten liūdną 
baimę. Aš nenorėjau miego, to
dėl paskendau giliose durnose.

Gal atsiradus vienam,apėmė ma
nę tos juodos mislys. Ant laimės, 
viskas greitai pasibaigs. Iš tikro, 
aš nustočiau proto, pasilikdamas

suriko senmet- 
tau pasakysiu? 
Aš ištikro ap- 

______ ___ w daryt? Kuom 
mes esame ant svieto? Šmotelis 
sniego,plaukinėjantis ant gyvasties 
vilnių vieną tik minutą.

Ir trokšdama ir springdama, ji 
traukė savo pasakojimą mosavi
mai, keldama akis į dangų, deda
ma prie jų didelę margą skepetaitę 
su ženklais takobos, nerviškai 
traukydama stučkas skrybėlės, 
griebdamasi už smilkinų, bet 
prie to ne užmiršdama glostyti ant 
galvos svetimų plauku.

Per visą tą laiką aš tėmijau Mar
garitą: ji visai neišrodė nusiminusi 
ir išsigandusi, nors ir suprato, kad 
baisų karščiavimą tetos pagimdė 
žinia apie mano staigią mirtį.

Ant galo senmergė Morta nusi
ramino ir tarė:

— Drąsykis, Margaritai Valan
da išbandymo vėl atėjot Tu šią
dien išgirsi, kad musų gyvastį yra 
tik silpna valtelė, kliuvanti už po
vandeninių akmenų...... Klau
syki aš turėjau 19 metų, kada ma
no mielas Jurgis ir aš apsimainėva 
prisiegoms. Jis iškeliavo į Algie- 
rą. Arabai atėmė man jį. Gali
ma buvo numirti nuo nuliudimo, o 
tuom tarpu aš vis dar gyva.

Ji pakilo ir iškilmingai traukė 
prie durų. Tame akies mirksnyj^ 
kada reikėjo peržengti slenkstį, ji 
atsikreipė prie- Margaritos, ištiesė

Prieš paskutinį liaudės suskaity
mą, kurs prieš trįs metus atsibu
vo, buvo garsinama ir raginama 
laikraščiuose, o net ir kunigai baž
nyčiose ragino savuosius kad bū
tinai, atėjus enumeratoriams na- 
muosna, pasakytų savcr tikrą pra
vardę ir kokios tautystės ir lieptų 
savę teisingai užrašyti; kitų tautų 
žmonės laikraščių raginimus išpil
dė, bet lietuviai pasielgė kitaip! 
Daugelis mūsiškių slėpdami savo 
tikras pravardes, pasivadino: Vai
teliais, Mileriais ir kitokioms ne
lietuviškoms pravardėms. Nege
riau pažymėjo ir savo tautystę: 
jie tiesiog pavadino savę: lenkais, 
maskolis, dargi kiti net vokiečiais. 
Vieni tai darė nesuprasdami, kam 
tas surašąs reikalingas, netruko 
vienog ir tokių, kurie jau iš laik
raščių viską gerai žinojo ir atsi
lankius enumeratoriams, pasisakė 
lietuviais esą, bet enumeratoriai 
atsisakė lietuvius į knygas lietu
viais rašyt: užrašė lenkais, arba 
maskoliais.

Po tam buvo gana murmėjimo 
terp lietuvių, bet vėliau tas viskas 
nutilo ir liko vien manymas, buk 
lenkai papirko enumeratorius. Bet 
ištikro tas viskas buvo kitaip.

Mat prieš liaudės suskaitymus 
valdžios atspaudina tam tikras 
blankas, kurių rubrikose pažymi 
tautas, kurios yra ant žemlapio 
arba statistikos knygoje, o kad lie
tuvių nė jų tėvynės ant žemlapio 
nėra,tad ir valdžios nepažymi rub
rikose (Europoj liaudės suskaity- 
muose lietuviai pažymėti kaipo 
atskira tauta. Rd.),be kurių enu
meratoriai negal rašyt lietuvių už 
atskirą tautą. Taigi mat čia ne 
lenkų kaltė bet kaltas nesuprati
mas Amerikos politikierių. :

Dabar mes turime atminti, kad 
liaudės suskaitymas artinasi ir vėl; 
mes turime nesiduot savę žemint. 
Kuom geresni lenkai, hungarai ar
ba kiti? visi statistikoj yra — lietu
vių nėra.1 Reikia nesuprantančius 
politikierius pamokyt.

Pirmiaus negu valdžios paduos 
spaudon savo blankas, turime 
kreiptis rastu, arba per komitetą 
siųst į. Wasbington’ą išreiškimus 
musų nepasiganėdinimo ir parei-

džiovos 56, plaučių uždegimo 20.
— Pagarsėjęs savo laike būrų 

vadovas, jenerolas Cronje, atka
ko pereitos nedėlios dieną į Chica
go, kur jį karštai priėmė airiškos 
patrijotiškos draugystės. Cronje 
važiuoja į St. Louis už pinigus 
lošti komediją paskutinės būrų ka
rės.

— Pereitos subatos naktyj, į 
groceriją Hobukin & Co., ant ker 
tės Princeton avė. ir 59 st., įsi
kraustė keturi su uždengtais vei
dais plėšikai; su ištiestais revol
veriais privertė pardavinėtojus pa- 
sikavoti už ledo bakso. Ištuštinę 
kasą, kurioje buvo 60 dol., ramiai 
išsinešdino.

Draugyscziu Beikalai
3 iw metinis pikoainkas.

Chicago. Dr-te D. .L K. Zigmanto 
rangia dideli piko i n ka nedalioj, XI rug- 
piucsio 1904, Pkula darže, 123-cna ui. ir 
Union av., West Pullman, Ui. Daržo 
puikumo ir jame parengtas tabore ne
galima isirokuoti. Ant pikninko yra 
užkviesta rermusia muzika, prie kurios 
kiekvienas atsilankęs praleis kmagei lai
ka, tarpais paszokdami. Chioagiecsiai 
imkit 63 ui. karus iki South Park avė., 
nuo ten West Pu man karus, kūne da
vėt in vieta. Sustojus karams paeitu X 
bliokus in pietus.

(8—19) Komitetas.

Chicago. Dr-te 8sv. Kazimiero turas 
savo balių nedelioj, 6 d. lapkricsio. Pu- 
laskio salėjo, *» >0 8. Ashland av., todėl 
meldžia visu kitu draugyscaiu ir kliu- 
bu nedaryti toje dienoje balių ne teatru 
idant vieni kitiems neuikenktume.

(8—19) Komitetas.

Neįveikiamos tvirtynės.
Anglija gali turėti’savo Gibralta

rą, Rosija Portą Arthur kaipo ne
įveikiamas tvirtynės, bet žmonės 
turi daug tvirtesnes tvirtynės. 
Žmonių tvirtinemis yra sveikata. 
Pakol žmones turės šią tvirtynę, 
galės atlaikyti visokius ligų apgu
limus ir tie jų neįveiks. Tegul 
kiekvienas stojasi sveiku per var
tojimą Trinerio Amerikoniško E- 
lixiro Kartojo Vyno, o visos ligos 
bus persilpnos žmonis apgalėti. 
Šis vynas ligonius daro sveikais, 
silpnus tvirtais, pailsusius pajie- 
giais ir linksmais. J is yra dirbtas 
iš gryno vyno su priemaiša parink- 
čiausių žolelių; sutaiso pilvą teip, 
kad gali priimti visokį maistą ir jį 
atsakančiai sužlebčioti, o gerai su- 
žlebčiotas maistas tvėrė naują 
gausų kraują, kraujas budavoja 
žmogaus kūną ir tokiu budu silp
nas žmogus pastoja tvirtu. Viso
se silpnybėse vartok šį vyną, o jis 
sugražins sveikatą. Ant pardavi
mo visose aptiekose ir pas pat j 
fabrikantą, Juozapą Tnuen, 
So. Ashland avė., Chicago, lu.
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