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Politiszkos žinios.

Isz Lietuvos.

nepabaigto brolių Juškevičių

tojo; daugiausiai išgėrė Vii 
niaus pavietyj: čia ant gy

Bet Chinuose, 
kitur katalikai 
Prancūzijos ap- 
paskutinių su-

išleistas Miežinio Žodynas. 
Tegul jį maskoliai perka, o

pa-
ar

nuo jo išgelbėjo angliškas 
laivas ir atgabeno į Hong- 
kong..

Išgerti svaiginanti gėry- 
mai.

Maskoliškas randas pagar-

10,7 pūdo ant kiekvieno gy- neteisingą apšmeižimą pati L 
ir pranešti policijai apie ap- motojo. Kaip kitose gu-|po 'jau lietuvių proteistai 
leidusius gyvenimą. bernijose, teip šitoj miesčio-

Bavo laike miestas, norėda- ny® daugiau išgėrė degtinės 
man suteikti darbą vargstam ne8u kaimiečiai: miestuose

rėjo žinoti ir miesto viršinin- į negalima tvirtinti, jog miee- 
o trečią vos vienų metų, ne- j kaį [r nepriderėjo jiems vi- pionys geria daugiau negu

tebsko gubernijos paviečiuo
se.

ri pasiganėdinti nieku. Juk 111U8 0*28. Nereikia už- 
valdžios Lietuvos, žmonėms ,n*ršti vienog, kad miestų 
neduoda, uždarbio, bet net degtinės pardavinyčiose gė- 
ant darbų į Lietuvą traukia | P«rka irkaimiečiai:
pulkais maskolius; tą juk tu- todėl prisilaikant teisybės.

ras lietuviškus žodžius, kurių | ventojo išpuolė po 0,57 vie- 
prasmę panorės pažinti.* An-. dro.
gliškai-lietuviškas žodynas y- Vitebsko gubernijoj suma- 
ra Lalio. Taigi žodynų ne-. žejimas išgertos degtines, su
trūksta. j lyginant su 1901 metais, pa

kaimų gyventojai.
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Kare Maskolijos su Japo
nija.

Maskoliškas randas ilgai 
negarsino paskutinių nepasi
sekimų maskoliškos laivynės 
ant jūrių. Kada Maskolijos 
gyventojai iš užrubežinių 
laikraščių dasižinojo apie ne
pasisekimus, dar maskoliškas 
randas garsino, jog apie pa
skandinimą ..Riuriko” nieko 
nežino. , Paskui dar ilgai vi
liojo, garsindamas, jog Port 
Arthuro laivyne išpildė savo 
mierius, taigi išėjo iš uosto ir 
daugiau čia nesugrįžo, nors 
svetimų laikraščių redakcijos 
jau seniai pagarsino, kad vi
si didesniejie laivai turėjo 
grįžti atgal, jiems susijungti 
su Vladivostoko laivyne, ku
rią sumušė japoniškas admi
rolas Kanimura, nepasisekė. 
Išsyk maskoliškas randas 
bandė garsinti, kad laivai iš 
Port Arthuro ištruko japo- 
mečiams ir nuplaukė į pietus, 
kur jie susijungs su atplau* 
kiančiais iš Baltiko laivais. 
Pasirodė vienog, kad tas yra 
neteisybė, kad ištruko tik ke
li mažesni laivai, o visus di
desniuosius admirolas Togo 
suvijo atgal į Port Arthurą. 
Iš ištrukusių—vieni pasislėpė 
prigulinciame Vokietijai por
te, du įbėgo į chinišką portą 
Shanghai, vienam tik pasise
kė atplaukti į prancūzišką 
portą Saigon, pietinėj Azi- 
toj. Bet laivų tų nieks ne
nori ilgai, apšarvuotų, savo 
porte laikyti. Vokietija ma
skoliams paliepė į 24 valan
das apleisti portą arba nusi- 
šąrvuoti. Kadangi ant jūrių 
laukė išplaukimo maskoliškų 
laivų japoniečiai, tai atsiėjo 
maskoliams nusišarvuoti. 
Maskoliška vėliava nuo laivų 
likosi nuimta ir kanuolės per
neštos ant kranto. Tie lai
vai jau šioje karėj negalės 
dalyvauti, vokiečiai iš savo 
porto jų neišleis, kol karė 
nepasibaigs. Prancūzai tei
posgi apreiškė, kad nedaleis 
maskoliams peržengti terp
tautiškas tiesas ir pasislėpęs 
prancūziškame [>orte masko- 

' 1 iškas laivas turės arba iš
plaukti, arba pernešti kanuo- 
les ant kranto. Čia jo vie
nog nelaukia japoniečiai.

, Chiniškam porte Shanghai 
yra du maskoliški kariški lai
vai, - ištrukę japojūeČiams, 
,, Askold” ir „ Grozovoi”. Chi- 
niškas gubernatorius davė 
maskoliams tiesą pasilikti 
porte iki 21 dienai rugsėjo, 
iki tam laikui jie turėjo ant 
tiek pataisyti pagadinamus 
apturėtus mūšyje, kad galėtų 
plaukti. Po tam, laivams 
tiems buvo prisakyta perga
benti ant' kranto kanuolės ir 
nuimti ' maskolišką vėliavą, 
kaip tai reikalauja terptau- 
tiškos tiesos? Apie tai chi- 
niškas gubernatorius pranešė 
maskoliškam konsului. Pra
ėjus paliktam maskoliams 
laikui, jų konsulius priešina
si ir nenori išduoti prisaky
mo nė nusišarvuoti, nė aplei
sti chinišką portą. Maskoliš
kas kreiseris ,,Askold” yra 
angliškuose taisymo dokuo
se. Tąsynės čia, be abejonės, 
dar kokį laiką trauksis. Ja
poniečiai reikalauja nuo Chi
nų rando, kad maskoliški ka
riški laivai butų arba išvyti 
iš chiniško porto arba nušar- 
vuoti. Chinų randas sako, 
kad dėl laužymo terptautiškų 
tiesų, ką daro maskoliai, Chi- 
nai negali apginti svetimų 
laivų stovinčių porte, nė sve
timtaučių gyvenančių mieste, 
kadangi pasielgimas masko
lių suerzino chiniečius ir pa-

kėlė terp jų didelį nekentimą 
svetimtaučių.

Pereitą nedėlios dieną į 
Shanghai portą įplaukė Japo
niškas torpėdinis laivas, o 
prieš portą ant jūrių laukė 
keli didesni laivai. Paskui 
japonišką laivą įplaukė ir a- 
merikoniškas torpėdų gaudy
tojas „Chancey” ir stojo terp 
maskoliško ir japoniško lai
vo. Matyt amerikoniško lai
vo kapitonas gavo prisakymą 
nedaleisti mūšio chiniškam 
porte. Jame dabar yra jau 
8 amerikoniški kariški laivai, 
du angliški, keturi prancū
ziški ir vienas vokiškas. A- 
merikoniškas konsuline, kai
po seniausias, sušaukė susi* 
rinkimą kitų kraštų konsulių 
ant apkalbėjimo, ką daryti su 
laužančiais Chinų neutrališ- 
kūmą maskoliais, kurie neno
ri išeiti iŠ svetimo porto, nė 
nusišarvuoti. Neklausymas 
Chinų valdžių prisakymo gali 
priversti japoniečius pradėti 
neutrališkame porte kovą su 
maskoliais. Kadangi chini- 
škų kariškų laivų porte nėra, 
tai maskoliai neklauso jų gu
bernatoriaus prisakymo. Čia, 
rodosi, ant privertimo masko
lių pildyti terptautiškas tie
sas, reiks įsikišti neutrali- 
škoms viešpatystėms, kitaip 
japoniečiai padarys su ma
skoliškais laivais, pasislėpu
siais į Shanghai, tą patį, ką 
padarė su laivu „Rešitelny”, 
taigi paims juos iš neutrali- 
ško porto. Jeigu viena pu
sė laužo neutrališkumą kito 
krašto, tą daryti turi tiesą ir 
kita pusė.

Vienam tik iš Porto Ar
thuro laivynčs laivui, kreise
riui „Novik”, pasisekė prisi
griebti prigulinčios Maskoli- 
jai salos Sachalino, į Korsa
ko vsko uostą, bet čia jį užti
ko du japoniški kreiseriai ir 
paskandino.
■Kiti visi išplaukę prieš ja- 

popiečius maskoliški laivai 
sugrįžti turėjo į tuos portus, 
iš kurių buvo išplaukę. Į 
Vladivostoką sugrįžo du 
kreiseriai, bet su pramuštoms 
sienoms ir pagadytoms maši
noms. Maskoliai pats nesu
pranta, kaip tie laivai ištruk
ti galėjo, kodėl jų nevijo ad
mirolas Kanimura ir nepa
skandino? Maskoliai mena, 
kad jis bijojo Port Arthuro 
maskoliškos laivynės, kuri 
galėjo prasimušti ir plaukti į 
šiaurius ir galėjo paimti jį iš 
užpakalio.

Apgulęs Port Arthurą ja
poniškas jenerolas Nogi pa
reikalavo atidavimo miesto ir 
užmanė, kad visi nekariau
janti išeitų iš miesto ir persi
keltų į Dainy. Už atidavi
mą miesto ir visų stovinčių 
uostoj maskoliškų kariškų 
laivų, jis žadėjo su ginklais 
išleisti visus kareivius, kurie 
be jokio stabdymo iš japonie
čių pusės galės susijungti su 
Kuropatkinu. Komendantas 
vienog Port Arthuro Japonie
čių reikalavimą atmetė, neiš
leido nė nekariaujančių. Iš 
tvirtynės ant chiniškų laivų 
išplaukė vienog visi kariški 
delegatai neutrališkų kraštų 
ir tūlas svetimtaučių skai
tlius. ♦

Beje, maskoliai per laikraš
čius garsino, buk laike mū
šio ant jūrių jie ištikro pa
skandino admirolišką Togo 
laivą Mikasą. Tuom tarpu 
išplaukęs iš Port Arthuro vo
kiškas kariškas delegatas 
Hofman persikėlė ant jūrių 
ant japoniško kariško laivo 
ir užtikrina, jog admirolas 
Togo yra sveikas ir yra ant 
laivo Mikasa. Taigi masko
liai mat giriasi visai be pa
mato.

Nuo atsisakymo atiduoti 
be tolesnių kraujo pralieji
mų tvirtynę Port Arthurą, 
japoniečiai subruzdo smar
kiau veržti jį. Mūšiai ir 
bombardavimas miesto ir 
tvirtynių nesiliauja nė dieną, 
nė naktį. Stoessel pranešė 
carui, jog 16 piutės Japonie
čiai bandė veržti Uglawaia 
kalvas, bet buk visus jų už
puolimus atmušė maskoliai. 
Toliau Stoessel priduria, buk 
maskoliai nuvijo Japoniečius 
ir nuo tūlų pirma užimtų kal
vų, bet pats tų kalvų neužė
mė. Tas išrodo nesupranta
mu. Jeigu tos kalvos svar
bios, tai juk jų be apsodini
mo negalima palikti, o jeigu 
jų neapsodino, tai, matyt, jos 
neturi didelės svarbos, arba 
gal ant jų yra dar nenuvyti 
japoniečiai. Maskolių mi
nas japoniečiai naikina su 
pagelba galvijų bandų.

Atkakę į Čifu chiniečiai, 
pabėgę iš Port Arthuro, atga
beno žinią, buk japoniečiai 
iš visų pusių prileido šturmą 
prie tvirtynės, bet užpuolimą 
numušė maskoliai; buk per 
tuos ne[>asekmingue užpuo
limus japoniečiai nužudė net 
12000 kareivių, bet nepasise
kimas neatėmė drąsos: sykį 
numušti, dar su didesne drą
sa žengia pryšakiji. Net iš
keliavę iš Port Arthuro neu- 
trališkų kraštų kariški dele
gatai, geriau už laikraščių 
korespondentus suprantanti 
apie karės vedimą, užtikrina, 
jog tvirčiausia maskoliška 
tvirtynė pateks neužilgio ja- 
poniečiams, nors tas neapsi
eis be didelių aukų, kadangi 
nė joki nepasisekimai neati
ma japoniėčiams drąsos, ku- 
rie'už garbę laiko aukauti sa- 
vę, pražūti už savo tėvynės 
reikalus ir garbę. Iš Japo
nijos į Port Arthuro aplinki
nes atsiuntė pereitą aanvaitę 
10000 naujų kareivių.

Už tai Mandžurijoj mūšiai, 
ypač didesni, pasiliovė aplin
kinėse Mugdeno. Pryšaki- 
nes stovyklos priešų stovi ar
ti viena kitos, bet atsi
tinka tik mažesni, be jokios 
svarbos susirėmimai. Gele
žinkelis, kaip pranešė į Pe
terburgą jenerolas Kuropat- 
kin, rods vandens neatim
tas, bet jie nunešė daug til
tų; visi paprasti keliai, 
visos lomos ir terpkalnės van
dens užlietos teip, kad karei
viai negali pasikrutinti. Tva
nai tie ir sulaiko žengimą 
pryšakin japoniečių. Dabar 
vienog lytus jau pasiliovė, to
dėl reikia laukti ir Mandžuri
joj didesnio subruzdimo. Čia, 
ant uždengimo nuotrotų, ja
poniečiai organizuoja kariu- 
menę iš vietinių chiniečių, 
kurie noriai tarnauja japo- 
niekiams.

Ir ant tikrų Chinų masko
liai neturi užsitikėjimo, jie 
bijosi, kad Cbinai karėj atvi
rai nestotų japoniečių pusėj. 
Tas gal ištikro atsitikti, ka
dangi chiniečiai labai neken
čia maskolių, kurie ir Man
džurijoj žiaurai elgiasi su 
chinie&ais ir juos verste ver
čia stoti japoniečių pusėj.

Ant perstatymo neutrali- 
škų viešpatysčių, Maskolija 
ant galo sutiko, kad stovin
ti Chinų porte Shanghai ma
skoliški kariški laivai „As- 
kold” ir-,Grozovoi” butų nu- 
šarvuoti. Jie todėl šioje ka
rėje negalės dalyvauti.

Japoniški kariški laivai 
bombordavo, ant salos Sacha
lino miestą Korsakovsk. Ran
do biurai ir 11 privatiškų 
namų likosi šūvių išgriautų.

Netoli Weihaiwei pasken
do maskoliškas kariškas lai
vas „Burny”. Jurininkus

Afrika.
Vokiškose pietinės Afrikęa 

valdybose vokiečiams pasise
kė sumušti pasikėlėlius, bet 
matyt prie to ir vokiečiai ne
mažai kareivių nužudė, ka
dangi jie ne vijo sumuštų ir 
jų žengimas pryšakin likosi 
apstabdytas.

Pietinės Afrikos angliškų 
valdybų būrai, kurių yra 
daugiau negu anglijonų, ne 
sutinka ant angliško rando 
išduotų padavadijimų, kad 
į kolionijos Įiarlamentą butų 
renkama tik J pasiuntinių, o 
j kad paskirtų randas. Ka
dangi jis skirtų vien anglijo- 
nūs, tokiu budu jis galėtų iš
duoti nusprendimus vodin- 
gus būrams. Prieš tokį ran
do padavadijimą protestuoja 
ne vien būrai, bet ir dalis an
glijonų.

Balkanų punšai i a.
Maištai Macedonijoj iš pa* 

lengvo iš naujo kįla. Buvo 
čia jau keli susirėmimai tur
kiškos kariumenės su maišti
ninkais. Neramu ir Albani
joj, kur valdžios laukia nau
jo {įsikėlimo ai bau iečių.

Išplaukus iš Smyrnoe ame
rikoniškiems laivas, Turkijos 
randas vėl priešinasi ameri
koniško pasiuntinio reikalai 
v i mani s, nenori pripažinti 
lygių tiesų amerikoniškom! 
mokykloms ir misijoms. Pri* 
pažino vien 25000 doL aply
ginimą amerikoniškoms misi
joms už išnaikinimą jų sava
sties laike maištų Armėni
joj. Ką toliau darys Ameri
ka, nežinia.

Pnuicuzija.
Prancūzija pertraukė di- 

pliomatiškus susi neši mus su 
popiežių, atšaukė savo pa
siuntinį, o j opi ežius atšaukė 
savo delegatą iš Paryžiaus; 
apart to. Prancūzijos randas 
{■agazdino dar [>anaikinimu 
sutarimo su popiežių, į>agal 
kurį dvasiški ja dar turėjo 
šiokią tokią įtekmę ir ant ran
do Prancūzijoj. Kas kaltas 
už [įertraukimą snsinešimų, 
sunku įspėti, kadangi papra
stai panašiuose atsitikimuose 
nieks neprisipažįsta prie kal
tės, bet stengiasi ir aiškią sa
vo kaltę sukrauti ant spran
do kitam. Čia teiposgi be 
abejonės kaltos yra abidvi 
pusės. Kokios vienog pasek
mės bus susipykimo Prancū
zijos su katalikiškos bažny
čios galva?

Nuo senų laikų popiežių 
buvo Prancūzijai pa vestas 
apgynimas katalikų nekata
likiškuose kraštuose. Pran
cūzija savo pareigas tas vie
nur geriau pildė, kitur apsi- 
leisdavo, kaip antai Palesti
noj, kur maskoliai stengiasi 
paimti viršų ant katalikų; 
prieš maskolius Prancūzija 
nusilenkdavo, vaiduose ma
skolių su katalikais antai Je- 
ruzolimoj Prancūzija paskuti
niuose laikuose už katalikus 
neužstodavo.
Japonijoj, ar 
visgi turėjo 
gynimą. Po
sipykimų su poniežiu, jis at
ėmė nuo Prancūzijos tiesą bū
ti apginėju katalikų, o tą pa
reigą iki šiol niekam nepave
dė. Siūlė Austrijai, bet to
je atsisakė, katalikiškos Itali
jos randas pykstasi nuo se
niai su popiežių; Išpanija 
per silpna, po paskutinei su 
Amerika karei jos įtekmė ki
tuose kraštuose nupuolė. 
Taigi popiežius neranda kito 
katalikiško krašto, kokiam
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“UetoTs” KModlns vtookiM KnygM. KuiniltMtj— 
khu kilu* drakuB-
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A. OLSZEWSKIS,

galėtų pavesti pildymą tų pa- B Minsko,
reigų, kokias iki šiol pildė .i- t. u . x Minsko gubernatorius, 
ras Ra Ha i t* •♦-< n| bestuose Borisove ir Pinske,Lnti k ♦ uk^°n $ J. ^ kadangi čia buvo neprilankios 
goti katalikus atsieis kiek-|__
vienam kraštui skyrium 
kiekvienas gįs vien savo 
valdinius ir jų reikalus, 
jie bus katalikais ar ne.

siekė 0,05 viedro. Čia ant 
kiekvieno miesto gyventojo 
išpuolė po 0,90 viedro, o po 
kaimus tik 0,82 viedro. Dau
giausiai degtinės išgėrė gy
ventojai Vitebsko pav., nes

jo draugas
1 jierin-

Laike socialistų byloMa- 
raliaučiaus sude, apie ką jau 
,,Lietuvoj” buvo rašyta, ad
vokatas Schwarz, savo išeita- - 
rimu, buk Lietuviai papratę 
neteisiai liudyti ir per tai Jų 
liudijimai neturi vertės, 
skaudžiai įžeidė lietuvius,

carui demonstracijos, pagar
sino karės laiko tiesas. Sa
vo atsiliepime gubernatorius Į išpuolė po 0,52 viedro ant 
uždraudžia po didelėms bau- kiekvieno gyventojaos. Di- 
smės nešioti ginklus, rengti naburgo gi pavietyj mažiau-1 juos apšmeižė be jokio pama- 
kokius nors susirinkimus ar 8’a*» ne8 tik 0,16 (Čia mat j to. Todėl Prūsų lietuviai 
tai viešose salėse, ant ulyčių, baugiau gyvena latvių). Isubruzdo ir teisingai kelia 
net privatiškuose namuose. Grodno gubernijoj sumažė- protestus prieš juos įžeidusį 
Prisako namų savininkams J*maB pasiekė 0,02 viedro ant advokatą ir reikalauja atšau- 
vesti gyventojų knygas, ku- gyventojo, ką randas tei- kimo, kadangi advokato išsi- 
rioee turi būt užrašytas kiek- P08#* aiškina menku užderė- tarimas yra melagingas, nesi- 
vienas nors ant trumpiausio J’mu (surinktų grudų išpuolė remia ant teisybės. Prieš tą 
laiko apsigyvenęs namuose

iš Vilniaus.
Maskoliškam carui ant ka

rės reikalų iki 1 d. piutės 
Vilniaus Raudonojo Kryžiaus 
Dr-tė surinko nuo Lietuvos 
žmonių 34246 rubl. 17 kap. 
Bepročiai mat deda aukas ca
rui ant karės, o tuom tarpu 
čieli pulkai darbininkų Lie-|tj0Ing darbininkams, atrišau-Į gyventojo išpuolė po 
tuvoj neturi darbo, kenčia prie intendenturos Peter- p’32 viedro, po kaimus gi 
vargą ir badą. Pareiga Lie- burge užmanydama, kad ji 0*24.
tuvos žmonių šelpti alkanus p&vestųMinsko amatininkams Kauno gubernijoj tik Vilk- 
locnus brolius. Apie užden- Liuvimą skalbinių ir čebatų merS6® ’r Panevėžio pavie- 
gimą karės kaštų tegul sau kariumenei. Iš syk inten- «uose gėrymas degtinės su- 
caras rūpinasi. . Juk ne Lie- dentura buvo ant to sutikusi, niažejo, Zarasų pav. pasiliko 
tuvos žmonės, tik caras su sa- dabar pranešė miesto gal- beveik be permainos; užtai 
vo kvailais tarnais užsimanė vaj, j()g visi tie darbai likosi turtingesniuose paviečiuose: 
kariauti. Kan išviru košę, p*vesti kareiviškoms dalims; Raseinių, Telšių ir Šiaulių 
tegul ją ir iškabina. Maskolijoj, todėl Minskui to- nuolatai gėrymas didinasi.

Vargo Lietuvoj netrūksta, kių darbų duoti negal. Tai Apskritai miestuose išgertos 
nes dėl karės pramonė ir pre- tau. Iš didelių vilčių, alk-1 degtinės išpuolė po 0,66 vie- 
kysta apsistojo. Vilniuje ĮeUntl Minsko darbininkai tu- |dro ant gyventojo, po kai- 
policija ant ulyčių randa ma
žus vaikus neturinčius prie
glaudos. Neseniai policistas 
nuo Vilniaus ulyčios atvedė 
į policijos dalį net trįs mažus 
vaikus: vieną 6 metų, kitą 4,

turinčius kur prisiglausti. [ioti darbininkus tuščioms 
Vaikai tie lietuviai. Tėvas j viltims.
jų, Vincas Užtavėnis, likosi 
suareštuotas, o motina, 31 d. I Kareiviai iš Lietuvos, 
liepos išėjo iŠ namų ir dau- Šiuose metuose, ant caro 
gian nesugrįžo. į prisakymo, Maskolijoj paims

Pabaigoj piutės ir pradžioj į kariumenę beveik dvigubą 
rugsėjo daromoj bus banda- skaitlių Jaunų vyrų; ir iš 
vonės telegrafavimo be vielų Lietuvos [>aims daugiau ne- 
terp Vilniaus ir Peterburgo gu kitais metais. Iš Vilniaus 
ir kitų miestų. Bandavones) gubernijos paims 6600 vyrų, 
su visokių sistemų aparatais iš Vitebsko 6695. iš Garteno 
atliks maskoliškas randas, 6769, iš Kauno 6128, iš Min- 
kuris pasirinks sau tą siste- sko 10085. 
mą. kuri laike banda vonių 
pasirodys geriausia. Pana
šios bandavonės bus teiposgi 
atliktos ir nuo Kauno.

2 d. piutės ties Vilniumi 
siautė smarki audra, kuri y- 
pač mieste nemažai blėdies 
pridirbo; mieste ulyčios ant 
syk užtvino.

Vilniaus pačto užveizda 
ant Lietuvos pliantų atlieka 
bandavonės su automobiliais 
ant peni tikrinimo, ar ant jų 
negalima pritaikyti, prie va- 
žiojimo pačto, automobilius 
vietoj arklių, kurių užlaiky
mas kaštuoja daugiau negu kelia žmonės minėtuose Vi- 
automobilių.

Prancūziškas tirinėtojas de 
Bay, atkakęs iš Prancūzijos 
tirinėti Lietuvą, su inžinie
rium lietuviu Petru Vileišiu 
atlankė Trakus, Kernovą, Ly- 
dų, Krėvė ir kitae vieta*. Pa- «"<> atskaitų apie raudo pel-

Karės laiko tiesos.
Ant prisakymo caro, karės 

laiko tiesos, pagarsintos ant 
nedaleidimo demonstacijų 1 
d. gegužio, Vitebske ir Dina- 
burge, teiposgi Vitebsko ir 
Dinaburgo paviečiuose, likosi 
palikto? iki 5 d. rugsėjo (pa 
gal maskolišką kalendorių) 
1905 metų. Mat caras bijosi 
patriotiškų demonstracijų 
locnų pavaldinių. Matyt ne 
labai patriotiškas, arba bent 
nelabai carui ir jo tarnams 
patinkančias demonstracijas

ną nuo svaiginančių gėrymų, 
išgertų Lietuvoj 1902 metuo
se.

Iš tos atskaitos matyt, jog 
sulyginant su 1901 m., degti
nės visoj Maskolijoj, išėmus

skui su jeneral gubernato
rium Sviatopolk Mirskiu iš
keliavo į Kauno guberniją. 
Be abejonės važinėjimas su 
Vileišiu daugiau p. de Bay 
atgabeno naudos, negu važi- 
nJJima. su Sviatopolk Mir-,, nės išgėrė mažiau 1902 m.
MKlll* 1 °

LaikraMia „Severo Zapad- Vilniaus gubernijoj gSrymaą 
noje Slovo” rugoja, kad u8ra degtiuėe p«i.nažino nuo 0,32 
atsakančių žodynų sup^in- 0,29 vta ro ant k.ekv.e- 
dinimui svetimtaučių su lie- °° gyventojo. Tas paėjo 
tuvička kalba. Tuom tarpu nuo to, kad čl. per du pasku- 
visi žino, kad lietuviškai v0. t>n>u metu buvo prastas už- 
kiškų žodynų yra diktai. Su- dertjimas, bu žmones ueture- 
sipažiuimui maskolių 9(1 jo už kų gertn Ypač mažai 
lietuvička kalba, apart dar k«>nd»ę>« . Apuole 
neĮiabaigto brolių Juikeviči, yilniau. gubern.joj vos po 
žodyno, yra Tilžėj Noveskio »,20 viedro aut ka>mų gyven-
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,,Naujoj Lietuviškoj Ceitun- . 
goj", o vokiškame Berlyno 
laikraštyj ,, Vorwaerts’’ patil- 
po protestas Berlyno lietu
vių. Gerai kad lietuviai jeib 
advokatui nesiduoda savę 
niekinti. Juk jeigu net iš
tikro terp lietuvių pasitaiky
tų daugiau neteisių liudiji
mų suduose, tai butų vien 
vokiečių kaltė. Vokiečiai, 
spausdami lietuvius, siaurin
dami jų tiesas, tuom pačiu 
demoralizuoja juos, kaip de
moralizuoja juos ir maskoli
ško caro valdžios.

Samaninėj Pelkėj, Prūsų 
Lietuvos pajūriuose, norė
dama priveisti, porą metų at
gal, randas prileido škotiškų 
smuklynės vištų, bėt jos vi
sos išnyko. Dabar Prūsų 
žemdirbystės ministerija vėl 
paskyrė 600 Markių ant nu
pirkimo tų vištų. Gal pri-

•1

j imas gėrymo degtinės pasie
kė 0,01 viedro ant kiekvieno 
gyventojo. Daugiausiai 
degtinės išgeria Minsko [>av., 
nėščia išpuola po 0,56 vie
dro ant kiekvieno gyvento
jo; kituose gi paviečiuose 
tik po 0,37.

Visose gubernijose, teipos- 
gi ir Kauno gubernijos Pane
vėžio ir Vilkmergės pavie
čiuose. kur žmonės degtinės 
išgėrė mažiau, randas savo 
atskaitoj aiškina tą apsirei
škimą ne kokioms ten morali
škoms priežastims, bet men
ku užderėjimu, taigi kad 
žmonės neturėjo už ką gerti.

Iš Prūsų Lietuvos.
Kaip paduoda •' Tilžės 

,,Nauja Lietuviška Ceitun- 
ga”, žemaitis Aleksandras 
Žvirblis iš Tauragės, Patri- 
kiuose pavogė kiek drabužių; 
[taškui pašlavė vienos į Pru
sus atvažiavusios žemaitės ve
žimą ir jį stengėsi parduoti, 
bet likosi sugriebtas. Užtai 
Tilžės tiesdarių butas nu
sprendė jį ant pustrečių me
tų į pataisymo namus.

Aplinkinėse Dovilių, Prūsų 
Lietuvoj, dėl Stokos lytaus, 
daržovės ir ankstybos bulvės 
beveik su visu pražuvo, bul
vių virkščios suvyto. Dėl 
stokos lytaus šuliniai, prūdai 
ir upeliai išdžiuvo, žmonės 
neturi vandens palaistymui 
daržų ir girdymui galvijų. 
Javai pirm laiko nunoko, per 
tai varpos nenašios. Upės 
nusekė, Minija teip nusekė, 
kad vietomis per ją galima 
perbristi. Laivai iš Kara
liaučiaus plaukianti į Tilžę, 
dėl nusekimo vandenų, gali 
liaimti tik pusę tiek tavorų, 
kiek jų paprastai paimdavo. 
Ant Nemuno trūksta jau van
dens netik botams ir garlai
viams, bet ir medžių trotąms, 
einantiems iš Maskolijos; jie 
nuolatai upės lovyj užkliūva 
pieskoj.

Ties Labgava pradžioj pi u- 
tės mėnesio siautė audra su 
ledais, kurie labai daug blė- 
dies pridirbo laukams. Ke
lių dvarų ir kaimų ledai iš
mušė visus javas.

prisiveis.
Karaliaučiuje ši pavasarį 

užgimė kruvinas mušis terp 
kareivių kirasierų ir dragū
nų. Dalyvavusius peštynėse 
kariškas sūdąs nubaudė ka
lėjimu iki 3 mėnesių.

'Kaime Lysunuose, netoli 
Arijos, siautė gaisras, kuris 
išnaikino dešimtį triobų. Ug- 
nije pražuvo butelninkas 
Šviderskis, kuria, sirgdamas, 
neįstengė išbėgti iŠ užsidegu
sių namų. Ugnis užgimė 
per neatsargumą.

Neseniai tarnaujanti ma
skoliams Tilžės policija pas 
kurpių Martiną Kratą buvo 
buvo dariusi kratą ir paėmė 
tūlas maskoliškas knygas. 
Dabar vienog, ant prisakymo 
prokuratoriaus, knygas tas ir 
raštus turėjo sugrąžinti. Ant 
maskoliškų Šnipų užvesta be 
pamato byla prieš socialistus 
neišėjo ant Maskolijos nau
dos, padarė tiek, kad dabar 
ir Prūsų valdžios neklausys 
jau spaugai visokių caro šni
pų. Ką mat Jupiter nori 
nubausti, tam protą atima.

Ties Plaškiais, upėj Jegėj, 
27 d. liepos, besimaudyda
mas, prigėrė sūnūs 12 metų 
lietuvės Bernotienės.

30 d. liepos už javus mo- 
mokėjo Tilžėj: už 100 kyliogr. 
kviečių 17.60—17.90 Mk., 
rugių 14.60—14.90Mk., mie
žių 14.60—14.90 Mk., avižų 
14.60—14.90 Mk., baltųjų 
žirnių iki 24 Mk., bulvių 
8.00 Mk., šieno 4.80 Mk., 
šiaudų 3.60 Mk.

Klaipėdoj mokėjo: užšėpelį 
kviečių 7.45—7.70 Mk.. 
rugių 5.75—6.00 Mk., miežių 
5.45—5.70 Mk., avižų 3.35— 
3.60 Mk., žirnių 7.50 
—8.00 Mk., bulvių 2.80— 
3.00 Mk. Už centnerį (100 
svarų) šiaudų 2.00—2.50 
Mk., šieno 2.80—3.20 Mk. 
Už svarą sviesto 0.80—0.90 
Mk. Už kapą kiaušinių 2.70 
Mk.

Tautiečiai Lapinas ir Sma
lakys iš Tilžės, ant užkirtimo 
kelio vokiečių kol ion i žarijai 
Prūsų Lietuvoj, kviečia lietu
vius, aut gelbėjimo žemės su
tverti gelbėjimo banką tokį,



LIETUVA
■si

kokį jau seniai 8utv0rž len
kai kovai su vokiečių rando 
sutverta koHonfeacijos komi

sija. LenkiSko banko sąna
riai netik geibi temę, kad ji 
nepatektų vokiečiams, lenkų 
apgyventose provincijose, bet 
turi dar gerą pelną. IS tikro 
toksai lietuviSkas bankas Prū
sų Lietuvoj butų labai reika
lingas. Jis pirktų dvarus ir 
jų temą dalytų tik terp lietu
vių, kaip tai daro ipMMiS- 

j kas gelbėjimo 
Į lenkink

Turkijoj.' Persekiojimas neprivile- 
giruotų tikėjimų Maskolijoj juk 
daug didesnis negu Turkijoj. Ar
gi to metodistų vyskupas nežino? 
Šiądien už tikėjimą tautos jau ka
rių neveda.

Nupuolė su orlaiviu Ifi ežerų.
Bergus Falls, Min. Jacob 

Hussman pasikėlė čia ant oro ant 
savo orlaivio, nuo kurio nušoko 
su besileidimo prietaisa. Prietai
sa nupuolė į ežerą, o kad Hussma- 

”ho kojos įsipainiojo į virves, iš 
kurių ne galėjo pasiliuosuoti, tai 

bankas ko1 atsiunt8 iam P*«el*

Lsz darbo lauk

vincijose. Die
ve sutverti tokį bauką. Į , terp kareiviu,
jkkcijonieriais lenkiško ban
ko yra netik Prūsų, bet visų 
kraštų lenkai. Turtingų lie
tuvių juk ir Maskolijoj ne
trūksta, ir jie gaištų pirkti 
banko akcijas; gal norinčių 
jas pirkti atsirastų ir Ameri
koj. Jeigu banko reikalai 
bus atsakančiai vedami, įdėti

Athens, Oh. Netoli nuo čia, 
kariumenės stovyklose Camp Her- 
rick, užgimė kruvinos muštynės 
terp amerikoniškų kareivių, kurio
se vienas kareivis likosi užmuštas 
o daug tapo sužeistų.

į Pigi kelione in Europa.
New York. Terp gabenančių iŠ 

Amerikos į Europą pasažierius 
pinigai negali pražūti, garlaivių kompanijų užgimė kova, 
dangi jie paremti ant žemėę, kompanijos, norėdamos sunaikinti 
o žemė savo vertės juk nežu
do.

Klaipėdoj suėmė mažų va
gilių organizacijų, susidedan
čių iš 13-15 metų vaikų iš 
Smeltės, kurie išplėšė kelias 
Klaipėdos pardavinyčias. Už 
tas vagystas jaunas vagilius 
sūdąs nusprendė nuo kelių 
sanvaičių iki 8 mėnesių kalė
jimo, o jų motinas ant san- 
vaites. 1

viena kitą, numažino prekes kelio
nės 1 ir 2 kajutose. Amerikoniška 
linija už kelionę 'iš Amerikos į 
Angliją 1 kliasoj ima dabar 55dol., 
o 2 kliasoj 35 dol.; Lealand linija 
už kelionę 1 kliasoj ima tik 35dol., 
o antroje f27.50. Teip pigios ke
lionės jau seniai ne buvo.

Anarchija sstete Coiorado.
Cripple Creek, Col. Pulkas 

miesčionių paėmė unijos advokatą 
Englis, perdėtinį darbininkų krau
tuvių ir 16 kitų ypatų ir priversti-

Kaime Daupiriuose, netoli išvežė iš miesto, uždraudė čia 
Klaipėdos, sudegė namai lie- sugrįžti. Mat valdžios su pagel- 

• tuvio Lukošiaus. \ Ugnį, kaip ba milicijos jenerolo Bell pasėjo 
mena, per neatsargumų, UŽ* anarchiją, dabar ir pačios ne įsten- 

IrrfitS matn T.nknfiians na- |P» * 8^ P^ti; s#kla
mat kreipiasi ir prieš ją pašė j u-krėtė 98 metų Lukošiaus pa

tėvis. Senelis neturėjo rei
kalingų pajiegų uigeeinti 
greitai besiplatinančių ugnį, 
p dengiau, namieje nieko ne- Į 
būvi

lsz Amerikos
Parapljinlai maisztat.

Ii Wimsbarrr, Pa. Čianykščioj 
lenkiškoj parapijoj užgimė maištai 
ir muštynės tėrp' kunigo šalininkų 
ir jo priešininkų. * Ant perskyrimo 
besimušančių reikėjo visų polici-

St. Louis, Mo. 19 d. piutės 
I šiaurinėj miesto St. Louis dalyj 
siautė baisi vėtra, kuri daug blė
dies pridirbo; laike jos viena ypa- 
ta likosi užmušta, o daug yra su
žeistų.

Vėtra prisigriebė ir į miestąVen i- 
se, III. čia likosi viena moteriš
kė užmušta, o 10 ypatų tapo pavo
jingai sužeistų.

St. Paul, Min. 20 d. piutės, 9 
vai. vakare, užkilo čia baisi vėtra,

Nuo didžiojo Straiko.
Galo štraflco darbininkų mėsinio 

trusto galvijų piovinyčių dar vis 
ne matyt. Mėsos prekės vėl tru
putį pakilo, štraikuoja darbinin
kai ne vienCbicagoj.bet visur, kur 
tik yra trusto skerdinyčios, kaip 
antai: East St. Louise, St. Loui«e, 
New Yorke, Omahoj, Kansas 
City, New Yorke ir kitur.

Visose skerdinyčiose dirba ir 
trustas giriasi, jog turi pakaktinai 
darbininkų ir nereikalauja taikytie- 
si su štraikieriais. Iš tikro, tur
but, ne teip yra, kadangi jeigu 
teip būt, ne keltų mėsos prekių, 
nes per tai štraikuojanti randa 
daugiau parėmėjų, o trustas užsi
pelno daugiau priešų terp viso kraš
to gyventojų. Kad skerdinyčioms 
trūksta scabsų darbininkų, galima 
manyti jau iš to, kad jis scabsus 
laiko nelaisvėj, verste verčia eiti į 
darbą, neišleidžia, kadangi bijosi, 
kad nepasitrauktų nuo darbo. 
Miesto valdžios gavo jau daug 
skundų nuo tokių laikomų vergu
vėj darbininkų. Jeigu teip yra, 
tai valdžios, ir nenorėdamos turės į 
štraikus įsikišti, kadangi Amerikoj, 
kaip ir kituose civilizuotuose kraš
tuose, verguvė uždrausta, darbda
vys negali su prievarta versti prie 
darbo darbininką, jeigu tas nenori 
dirbti.

To negana. Trusto ponai laiko 
sugautus scabsus kaip gyvulius 
kuo ne sveikiausiose sanlygose. 
Ant skundų miesto valdžios turėjo 
įsikišti ir persitikrinusios, kad 
skundai ne yra be pamato, prisakė 
trustui parūpinti scabsams svei
kesniu* gyvenimus ne pačiose 
skerdinyčiose. Reikia samdyti 
darbininkams gyvenimus, bet 
nieks iš namų savininkų samdyti 
ne nori, kadangi vieni pritaria 
štraikuojantiems, kiti gi jų keršto 
bijosi.

Bandymai taikyti nesutinkančias 
puses iki šiol neišdavė nė jokių 
vaisių.

Teip kaip šiądien stovi su skar- 
dinyčių darbininkų štraiku, nieks 
ne gal įspėti nė kada, nė kaip pa
sibaigs tie štraikai.

1 New York. Trūksta čia tar
naičių: ant vienos tarnaitės išpuo- Į 
la 50 jų reikalaujančių. 1 
lauja čia dabar apie 40000 tarnai- 
ii’j. o igauti negal; iš kitur at
kakusios, pripratusios prie namų 
darbo, tuojaus randa čia vietą.

1 Sharon, Pa. Čianykčios plie-

Man rodosi, kad laisvamaniai 1 
tai teip kaip kad socialistai (kad 1 
tas nereiškia tą patį, apie tai visi 1 
žino. Rd.), bet dabar pasirodo, 
kad laisvamanybė yra kas kitas, o 
socializmas kas kitas.

Laisvamaniams patinka niekinti 
religijas, o balsuoti po senovei už 
republikonus ar demokratus. So- 
cialistiškų kuopų lietuviai netvėrė, 
o laisvamaniai atranda už nereika
lingą su socialistais susidėti.

Tarpe musų brolių yra tokių, 
kurie savę skaito laisvamaniais, ir 
ką veikia laisvamaniško?
Toki laisvamaniai atranda už ge
rą petlioriauti. Prisiperka- rąžan
čių, škaplierių, relikvijų ir visokių 
stebuklingų, šniūrelių, ir leidžias į 
svietą, girdami savo tavorą po 
draug su laisvamanybal?

Kas link ne augimo „Aušros" 
Draugystės, man rodosi, yra po
draug kaltė ir draugystės vir
šininkų, kurie nė ištikimiausiai y- 
patai nepasako,kas yra tie mokslą- 
eiviai, kurie gauna stipendijas(ne- 
sako tik pravardžių. Rd.)?Niekas 
nenori išmokyti neprietelius arba 
tokius, kurie nėra ulsitarnavę ant 
pašelpos. (Mums rodosi, kad pa
davimas pravardžių dar teiposgi 
neparodys, ar kartais nešelpsime 
neprietelį. Rd.).

Porą mėnesių atgal atkeliavo iš 
Chicagos petliorius laisvamanis S. 
Valaskas su visokiais religiškais 
niekniekiais, ragindamas žmo
nis, kad nuo jo pirktų. Prie to 
jisai visur žmonėms stengėsi įkal
bėti, kad aukos moksląeiviams 
„Aušros" Draugystei duodamos, 
yra prageriamos ant puotų ir kito
kių pokylių.

Man rodosi,tokios šnekos petlio- 
rių yra ne doru, darbu ir netinkan
čiu tarpe žmonių apie tai kalbėti. 
Butų reikalas paaiškinti žmonėms 
priežastis to viso nelabo.

Du metai atgal aš patsai buvau 
žadėjęs mokslan einantiems ant 
mėnesio po 25c. sudėti ir šiądien 
ištesėčiau, bet aš irgi norėčiau ži
noti, kas tie yra moksiąeiviai? 
Jeigu jau negalima parodyti anų 
tikrų pravardžių, tai bent galima 
parodyti pseudonymus, kur anie 
kada rašė laikraščiuose, ar yra pa
rašę knygutę, ar teip yra ką pada
rę ant tautos labo.

K. Rutkus.

Reiks- Moksiąeiviai yra jauni, ne visi 
spėjo savo darbais,atsižymėti. Vie
ną galima pasakyti, kad ypač iš 
Amerikos atsišaukianti ir prašauti 
aukų, arba rekomenduojami Ame
rikos lietuvių, tankiausiai ne moka 
lietuviškai rašyti. Iš tokių, mums

siškai peržiūrėti. Juk kiekvienam 
geram darbe gali būt dalis blogo, 
o blogam dalis gero. Blogu yra 
vien tas, kad pas mus tikros kriti
kos nėra: mes arba peikiame, arba 
giriame.^ Tas yra blogesniu už 
kritiką. Rd.). Vieni atkalbinėjo 
nuo rašymosi prie kuopos, gąsdin
dami, buk Susivienyjimas yra be
dievišku; girdi, Susivienyjimo są
nariai ne gauna nė jokios pašel- 
pos, kadangi be abejonės viršinin
kai mėto pinigus kaip į balą. Toks 
mat tų pavyduolių protas! Ap
šmeižia ir niekina jie tą, ko protas 
Jų. apimti ne gal.

Musų kuopelė daugnukentė nuo 
mažai suprantančių brolių. Ant 
jų visų zaunų galima vien atsakyti 
Christaus žodžiais: „Pone atleis- 
kie jiems, nes nežino, ką darot 
Ne^paisant ant visų stabdymų, mu
sų kuopelė laikosi ir auga, kartas 
■uo karto prisirašo nauji sanariai, 
dabar prie jos priguli 26 sanariai. 
Priderėtų prie jos rašytiesi vie
šiems sumanesniems musų miesto 
lietuviams ir lietuvaitėms.

D. J. P.

utrališkų kraštų pačto siuntinius. 
Neseniai ant Baltiko jūrių sulaikė 
plaukiantį į Finlandiją juk ne su 
karės kontrabanda norvegišką 
garlaivį ir ant jo jieškojo nepatin
kančių maskoliams raštų. Raštus 
tokius gali maskoliai gaudyti na- 
mieje, bet ne ant jūrių. Masko
liška kariška laivynė mat, pasinau
dodama iš karės, iš laivynės neva 
civilizuoto krašto, persikeitė į lai
vyną jūrių plėšikų. Teip besiel
giant maskoliams, atseis visiems 
neutrališkiems kraštams susijungti 
ant suvaldymo nuožmiai besiel
giančių maskolių. i -

Iš Mahanojr City, Pa.
Kitų vietų lietuviai vadina mu

sų miestelį „Tamsiuoju Mahano- 
Jumi." Teisybė, apšviestesnių, 
suprantančių ir remiančių tautiš
kus reikalus čia yra mažiau negu 
kur nors kitur. Iš Mahanojaus 
dar, turbut, nebuvo aukų ant tau
tiškų reikalų. Užtai ir laikraščiai 
mažai rašo apie Mahanojaus lietu
vius, jie sau tuno kaip pas poną 
Dievą užpečkyj, gero nieko nevei-

Svarbesnių vaidų čia nėra, gy
vename sutikime. Jeigu turėtume 
geresnį vadovą, tai ir pas mus bu
tų geriau, bet tas, kiek galėdama 
stengiasi terp mus pasėti piktumus 
ir neapykantą.

Iki šiol pas mus bent peštynių 
nebuvo, dabar vienog kartais ir jos 
pasitaiko ir tai dar prie to vartoja 
peilius, susipiausto kaip ne Dievo 
sutvėrimai. Vieną dieną lietuvis 
supjaustė airį,vengras lietuvį.

Rauplių liga platinasi pas mus 
vis labiau, ligonbučiai pilsi ser
gančių. Daktarai turi darbo gana, 
skiepydami apsaugojančias raup-

Žmonių čia daug pribūva ii vi
sokių kraštų darbo jieškodami, 
ypač gi daug pribūva nuo Pitts-

^7" tnų.

Dbnver,Col. Laikraštis ,,News" 
garsina, buk trijose vietose Crip- 
ple Creejf apskrity; užtiko radiaus 
gyslą, turinčią 2 pedi storio. Gys
lą tą užtiko aukso jieškotojai, bet 

i jie, ne pažindami radiaus vertės, 
apie savo radinį nesirūpino. Ži
nia ta vienog išrodo ant išmisto, 
M teip labai mėgsta Amerikos 
laikraščiai.

pridirbo blėdies ant 1% milijono 
doliarių.

Pražuvo laike jos net 250 žmo
nių, o daug tapo sužeistų. Mie
stuose čia paminėtuose ir jų ap
linkinėse sugriovė daug triobų.

rodosi, tauta daug gero sulaukti ne 
gal, jeigu jie,suaugę iki augštešnių 
mokslų,ne laikė už reikalą išmokti 
prigimtos kalbos. Rd.

11 Laikraščiai garsina, buk viena 
iš caro malonių, dėl užgimimo jam 
sunaus, bus panaikinimas plakimo 
rykštėms nusidėjėlių. Taigi mat 
caras vis rūpinasi apie nusidėjė
lius, kriminalistus, bet apie pa- 
liuosavimus vos kvėpuoti galin
tiems dėl valdžių prispaudimo nie- 
kuom nenusikaltusiems caras nesi
rūpina. Tie nė jokių nuo jo ma
lonių ne sulauks.

II Likosi atidarytas Nyder
landuose terptautiškas socialistų 
kongresas, ant kurio ir mes norė
jome siųsti savo delegą. Prezi
dentu kongreso likosi išrinktas ho- 
landietis van Keli, o vice-prezi
dentais — išpanijonas Igiežias ir 
prancūzas Cerpiani. Ant kongre
so pakeltas likosi reikalivimas, 
kad randai visuose kraštuose pa
rengtų darbininkų apsaugojimo ir 
šelpimo kasas. Toliau angliški 
delegatai padavė užmanymą reika
lauti nuo Anglijos, kad liautųsi 
surbusi ir išnaudojusi Indijas, dėl 
kurių tai išnaudojimų 300 milijonų 
indiečių badą kenčia. Darbinin
kai reikalauja pripažinimo Indi- 
joms visiškos autonomijos tik po 
Anglijos protekcija. Jeigu to dar
bininkų reikalavimo dabar Angli
jos randas ir neišpildytų, tai atei- 
tėj darbininkai tvirčiau susiorgani
zavę, gali priversti randą pildyti 
jų užgyrimus.

buvėliai gaus darbą, kadangi ir be 
tų privažiavėlių čia diktai žmonių 
vaikščiojo be darbo ir jo rasti ne
galėjo.

^»enturtML

|| Į Rymą atkako daug pabėgė
lių nuo maskoliškos kariškos lai
vynės, nenorinčių traukti į karą. 
Žmonės tie kenčia didelį vargą, 
minta iš to, ką suteikia jiems mie
sto labdariai. G

II Pietinėj Amerikoj, republikoj 
Paraguay, užgimė revoliucija; re
voliucijonieriai sumušė prieš juos 
išsiųstą rando kariumeną ir ima 
viršų ant rando.

II Vokietijoj, nuo kibirkšties iš
lėkusios iš lokomotivos, vakarinėj 
Šlezijoj užgimė girių gaisrai. Ug
nis išnaikino 190 ketvirtainių my
lių girios prigulinčios broliui Vo
kietijos ciecorienė*. Ugnis su 
visu išnaikino kaimą Neurmark, 
o kaime Ratibar 107 triobas. Su
degė giriose daugybė stirnų ir brie
džių.

II Europoj yra kur kas šilčiau ne
gu Amerikoj, Europos prakrantes 
šildo šilto vandens jūrių tekėjimas 
vadinamas Golfstremu. Dabar vie- 
nog patėmijo, ypač po paskutinių 
žemės drebėjimų ant salos Marti- 
nique, kad tasai tekijimas*sumažė- 
jo. Jeigu jis išnyktų, ir Europoj 
būt teip šalta kaip Amerikoj.

|| Smarkiausi nuodai yra nuodai 
jūrių gyvačių, gyvenančių jūrėse 
pietinės Azijos; nuodai šitų nedi
delių gyvačių yra penkis kartus 
nuodingesni už nuodus gyvenan
čių ant sausžemio Indijose akulio- 
rinių gyvačių. Ant užmušimo 
katės užtenka {Čirkšti 0,02 miligra
mo jūrių gyvatės nuodų.

|| Caras jenerolą Glazovą pasky
rė už apšvietimo ministerį. Tas 
be abejonės daugiau išmano apie 
kareivių kankinimą negu apie rei
kalus žmonių apšvietimo.

vėl pa- 
rublių.

|| Maskolija Prancūzijoj 
siskolino 100 milijonų 
šiuom kartu vienog turi mokėti 
jau didesnius palukus, nes po 5% 
ant metų.

II Šveicarijoj, mieste Bėru, atsi
būva terptautiškas zoologų kon
gresas, ant kurio atvažiavo ir tūli 
delegatai iš Amerikos. t

U Vengrijoj didelis sausmetis. 
Vien pereitą san vaitą gaisrai iš
naikino 150 namų. Ugnyje pra
žuvo 20 žmonių. '

II Vengrijoj nuo laikų surinko 
šįmet: 74180840 bušelių kviečių, 
23778750 rugių, 17907500 avižų ir 
21423340 miežių.

II Paraguajaus revoliucijonieriai 
paėmė rando laivą, ant kurio buvo 
karės ministeris ir jo eskortą.

NecivilizuotiM sanlygoa.
Statesboro, Ga. Baltveidžiai 

paveržė iš čianykŠčio kalėjimo du 
negru ir juos sudegino. Paskui 
ant kelio rado du užmuštu negru. 
Tūli, baltveidžiai net giriasi, kad 
išskers visus aplinkinėse gyvenan
čius negrus. Kągi veikia valdžios,' 
jeigu tokios užmušystos gali atsi
tikti? Žinoma, nieko neveikia. 
Ką gi veiks, kadangi valdininkai 
susideda iš sudemoralizuotų politi
kierių. 'Tiems ne rupi užlaikymas 
tvarkos, įbet šiltos vietos urėduo
se, o vietas gal gauti tik per ma
lonę virstančių į nuožmius balt- 
veidžių.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Altamont, Mo. Netoli nuo čia 

iššoko iš rėlių ChicagoLimited trū
kis ir nusirito nuo augšto kelio py
limo. Prie to 16 pasažierių likosi 
sunkiai sužeistų.

Scranton, Kas. Netoli nuo čia 
iššoko iš rėlių Atcbison, Topeka & 
Santa Fe geležinkelio trūkis ir nu
sirito į grabę. Prie to viena ypa- 
ta likosi ant vietos užmušta, pen
kios gi sunkiai sužeistos.

CiXeixxATi, Oh. Ant Cleveland, 
Cincinnati,Chicago & St.Louis ge
ležinkelio, netoli Elizabethtown, 
trūkis iššoko iš rėlių ir susidaužė. 
Prie to mašinistas likosi užmuštas, 
o keturi vagonų stabdėjai pavojin
gai apkulti.

d. rugsėjo visi klerkai ne teks vie
tų. Kedangi be klerkų dirbtuvės 
ne gali apsieiti, tai mena,kad dirb
tuves su visu uždarys.

5 Cleveland, Oh. Suštraikavol Iš Ehzabeth, N. J.
čia 2000 kriaučių. Jie reikalauja I 10 d. piutės D. L. S. (ar Drau- 
didesnių algų, pripažinimo unijos Lyttė imtuvo* Sūnų? Rašant į 
ir kad prie darbo butų priimami redakcijas, vardų negalima trum- 
vien prigulinti į uniją. pinti, kadangi juk ne visi gali ži-

T Cleveland, Oh. Štraikuoja noti, ką koki ženklai reiškia. Rd.) 
čia kliaučiai. Kontraktoriai ga- Parengė prakalbas. Kalbėjo: dran- 
bena iš kitų miestų scabsus. gystės prezidentas Orininkaitis, P.

1 llC. Girard Co.1 Dr- « V. Am-
r' l * * il • . l brazevičia.Co. kastynės likosi ant neaprube- ....... ....
tiuoto taiko uidanto,. Pertai Onomka.t.. Mro kolbo, r.r,oo
300 dMbioiok, neteko darbo. mu.ų j.unuomen, pnfuUtj prie 

tautiškų organizacijų, tverti teat-
1 Toronto, Ont. Suštraikavo | fališkas draugystes, rengti prakal- 

čia 1500 darbininkų dirbančių 
triobų statymo. .

pne bas, gaivinti tautą.

I8Z
Lietuviszkn dirvų
Musų pirmžengyste.

P. Mikolainis aiškino kapitaliz
mo siekius ir sunkų darbininkų pa
dėjimą, aiškino, kaip kapitalistai 
visaip išnaudoja darbininkus: tai 
mažai mokėdami už darbus, tai 
lupdami už tavorus nežmoniškus 
pinigus. Nors darbininkai mirtų 
badu, kapitalistams tas ne rupi.

Iš Anaonla, Conn.
16 d. Šio mėnesio atsilankė čia ži
nomas Waterburio sokoninkas iš
klausyti ausinės jau trečią kartą 
nuo velykų. Kodėl gi jis čia teip 
tankiai lankosi? Gal jieško pa
mesto proto? Kur tau! Juk ku
nigui protas nereikalingas! Lanko
si jis pas mus teip tankiai todėl,kad 
reikia mat ant pastatymo Water- 
buryj bažnyčios 40000 dol., o kad 
jo įerzinti vraterburiečiai ne visi 
duoda, tai reikia jieškoti kitur. 
Ansonios lietuviai duosnus, kaip 
koks kunigėliui atiduoda paskuti
nį centą, nors pačiam paskui ne 
būt nė už ką valgio nusipirkt.

Netoli Waterburio, Torringtone 
yra apie 300 lietuvių. Jie kunegė- 
liui diktai pažadėjo, tik nežinia, 
ar galės pažadėjimą išpildyti, ka
dangi darbai dabar eina prastai, 
daugelis dabar duot ne nor, kadan
gi žino, jog už lietuvių pinigus pa
statytos bažnyčios patenka airiams 
vyskupams.

Aatomobilius obelyj.
Broorlyn, N. Y. Gyvenantis 

čiu Dr. Leonard, su savo pačia ir 
draugu išvažiavo pasivažinėti ant 
automobiliaus. Netoli Grundale 
Stacijos automobiliaus stabdymo 
prietaisa pagedo ir jis, su visais 
jame buvusiais žmonėms nuo 
augšto kelio nupuolė į sodą ir pa- 
sispendė obelies viršūnėj. Žmo
nės iš obels nulipo kopėčioms, ku
rias atnešė sodauninkas. Ant iš
ėmimo automobiliaus reikėjo pa
kirsti obelį.

Washincton, D. C. Pagal at
skaitą geoliogiško biuro, visose 
Suvienytų Valstijų geležies kasty
nėse pereituose mętuose iškasė 
35019308 tonas geližinės rudos,ar
ba ant 539827 tonų mažiau negu 
1902 metuose; iš kitų kraštų atga
beno į Ameriką 98440 tonų geleži
nės rudos.

Audros.
Maysville, Ky. Šitose aplinki

nėse 16 d. piutės siautė audra su 
ledais jx baisios vėtros. Ledai 
išmušė tabaką ir kornus; vėjas gi 
išnešiojo tvoras, išgriovė daug trio
bų.

Kingman, Arizo. Aplinkinėse 
Loyne Spring 16 d. piutės siautė 
audra su debesų praplyšimais, nuo 
ko urnai užgimė tvanai. Slėnyse 
Cerabat kalnų vandens buvo ant 
15 pėdų giliai. Užtviną vandens 
nešė gyvulius ir triobas, net dide
lius uolų šmotus. Prigėrė ir dvi 
ypatos, bent apie dvi tikrai žino.

•El. J5aso, Tex. Aplinkinėsė 
Glot/e, Arizonoj, siautė audra su 
dėdelių praplyšimais, kurie labai 
daug blėdies ir nelaimių pagimdė. 
Užgimusiuose nuo debesų praply- 
šimo tvanuose prigėrė vienas vy
riškis ir ketvertas vaikų. Varsto
tai Southern Pacific geležinkelio 
likosi sugriauti.

Narsus vyskupas.
Milwaukze, Wis, Metodistų 

- vyskupas McCabe, sakydamas čia 
pamokslą vienoje bažnyčioj, terp 
kitko išsitarė, jog Amerika privalo 
pradėti kovą su Turkija, ant pri
vertimo jos pripažinti lygias tiesas 

' visiems tikėjimams. Girdi, Angli- 
ja.privalo susijungti su Amerika ir 
nuo viso svieto reikalauti liuosy- 
bės tikėjimo. Tuom tarpu tos 
liuosybės tikėjimo nėra nė Ameri
koj, nė Anglijoj: Amerikoj sektos 
ėdasi terp savęs, o Anglijoj airiai 
katalikai teipjau prispausti kaip,ir iltii ■ • •

: Gaisrai.
Spokane, Wash. Viduryj šito 

miesto siautė didelis gaisras, kuris 
pridirbo blėdies ant 150000 dol.

Guthrie, Okla. Neloli čia, kai
me Perth, perkūnas trenkė į na
mus farmerio Dowlingo ir 
uždegė. Ugnyje pražuvo 
farmeris, jo pati ir dvejatas

namus 
patsai 
vaikų.

EzpliozIJoH.
Nevada, Mo. Ant čianykščios 

geležinkelio stacijos ,expliodavo 
dinamitas. Expliozijos 2 ypatos 
likosi užmuštos, o trįs sunkiai su
žeistos.

Kiekvienas skaitantis laikraščius Ragino darbininkus laikytiesi soci- 
ir temijantis politikos reikalus, ga- alistų partijos.
Įėjo patėmyti, kad lietuviai žen- Ur. Želvienė aiškino, kaip iš že- 
žia atgal. Keli metai atgal kun. mesnių gyvūnų išsidirbo žmogus, 
Milukas tikėjosi, kad pasiseks iš- ka>P kėlėsi augštyn, kol pasikėlė 
naikinti Tautišką Susivienijimą, ant to civilizacijos laipsnio, ant 
bet lietuviai subruzdo ant patyčių kurio šiądien stovi, kaip išsidirbo 
rašytis pne tautiškojo, ir šiądien kapitalistai ir vargšai kapitalistų 
sąnarių jis turi tūkstančius. Ir ką išnaudojami. Kalbino prie apsi- 
gero yra nuveikęs 19tas seimas švietimo, prie skaitymo pamoki- 
S. L. A.? Galima sakyti, kad 19 nančių raštų. Moteris kalbino 
seimas nieko svarbesnio nenuvei- tverti tautiškas draugystes, gaile- 
kė. Man rodosi,kad mums pride- stavo, kad šiądien musų moterys 
ra parodyt angliškam svietui,kuom beveik nieko ne veikia ant tautos 
mes esame. Tam tikslui Dr. J. 
Šliupas parašė knygą, tik reikėjo 
visuomenės aukų ant jos išleidi
mo. Nors buvo patarus, „Lietu
vos Red.", kad geriau butų į laik
raščius rašyti, bet mes tokių daug 
raštininkų neturime, kurie galėtų 
rašyti istoriškus išvadžiojimus į 
angliškus laikraščius (rašant į laik
raščius ne reikia daugiau darbo
negu ant parašymo knygos. Rd.). Į kori gali būt paveikslu kitoms mu- 
19 Susiv. seimas atrado už nenau
dingą lietuviškai tautai reikalą 
išleidimą knygos, bet atrado labai 
naudingu suteikti dovaną prezi
dentui,padirbant už 50.00 doliarių 
medalį už jo nenuoalsų darbą, ’ttž 
rašinėjimą į laikraščius. Taigi 
musų tautiška organizacija pradė
jo sekti Maskolišką carą, kuris 
medalius duoda savo šnipukams ir 
žandarams!

Liet. Laisv. Susiv. ant 5to sei- polė (bus ištikro garbė, jeigu kuo- 
mo Philadelphioj buvo skaityti. pelė nuveiks ką nors svarbesnio 
nutarimai kuopų. Kuopos Newar- ant tautos labo. Rd.). Kuopelė 
ke, N. J., nutarimai yra: „Konsti- ta vienog daugeliui ne patiko, tie 
tuciją atmesti o mierius pagerin- visokiais budais pradėjo ją kriti- 
ti. Darbininkų Balsą palikti ir ant kuoti (kritikoj nieko blogo nėra; 
toliau už organą. Su socialistais ' kritika visuose darbuose reikalin- 
nenusidėti.’’

labo, o tūlos net vyrų darbus įsi- 
reižusios stabdo. Ant galo kalbi
no visus rašytiesi prie Susivienyji- 
mo, Tėvynės Mylėtojų, Aušros 
Draugysčių, šelpti moksląeivius, 
kankintinius, pasirūpinti apie pa
rengimą vakarinių mokyklų ir kny
gynų.

V. Ambrozevičia gyrė L. S. D. 
(ar Lietuvos Sūnų Dr-tę? Rd.),

sų draugystėms.
Prakalbos visiems patiko ir 

žmonės delnų plojimais dėkavojo 
kalbėtojams.

Sąnarys L. S. D.

Iš Springfleld, 111.
lau nuo metų čia gyvuoja kuo

pelė Susivienyjimo Lietuvių Ame
rikoj. Garbė tiems vyrams, per ku
rių darbavimasi susitvėrė tojė kuo-

Ansonietis.

Iš Preston, Pa.
čianykŠČiai lietuviai iš palengvo 

pradeda suprasti, kuom yra, bet su 
darbais ant tautiškos dirvos dar iki 
šiol ne pasirodė, yra vienog viltis, 
kad ir su tuom ne apsileis kitų vie
tų lietuviams.

Iš laikraščių ateina čia „Lietu
va" ir „Saulė." Skaitydami laik
raščius musų žmonelės apsišviečia 
ir pradeda geriau supraststi savo 
tautiškas pareigas.

M.

Iš Franklin, Wash.
Darbai eina čia vidutiniškai.
Lietuvių yra ne daugiausiai: 

vos 3 Šeimynos ir 10 pavienių. 
Terp jų vaidų nėra; ant to mat jų 
yra per mažai. Kaip kitur, teip ir 
Čia, gavą už darbą užmokesnį, kar
tais užsidulina ir dainuodami trau
kia namon.

lsz visur,

Taut.

II Londono laikraštis, „Times" 
praneša, buk ant pussalio Kam- 
czatkos maskoliški kareiviai pas
kerdė 87 japoniškus žvejus, atka
kusius ant laivo „Taitsbi" paimti 
vandens. Žvejai buvo ne karei
viai, o tokių ir karės laike nieks 
neturi tiesos skersti. Mat savo 
pasielgimu maskoliai teršia garbę 
civilizuotų Europos tautų ir atsi
tolina vis labiau iš eilių civilizuotų 
-- - ■ Maskoliški kariški laivai 

ne- 
ne-

’ tautų. Maskoliški kariški Ii 
...... y...U.1UUV1TC tciKitiiii- skandina, kaip jūrių plėšikai, 

Iga, reikia kiekvieną darbą visopu-! utrališkų kraštų laivus, veižia

U Vyriausią redaktorių lenkiško 
laikraščio „Praca", išleidžiamo 
Poznaniuje, Dr. Kazimierą Ra- 
kowskį, kuris už laikraščio prasi
žengimą buvo nuspręstu ant trijų 
metų kalėjimo ir tą laiką atsėdėjo, 
Prūsų valdžios nusprendė išduoti 
Maskolijai. Rakowski mat yra 
Maskolijos pavaldiniu. Ant pasi- 
gerinimo Maskolijai mat Prūsų 
valdžios laužo net terptautiškas 
tiesas. Pagal terptautiškas tiesas, 
politiški nusidėjėliai, pabėgę iš 
vieno krašto į kitą, negali būt iš
duoti tam kraštui, priėš kurio po
litiškus siekius nusidėjo. Prūsų 
valdžios gali Rakowskį išvyti, bet 
išduoti jį maskoliams ne turi tie
sos.

|| Garsus plaukėjai užsimanė 
perplaukti jūres terp Anglijos ir 
Prancūzijos. Lenktynėse užsima
nė dalyvauti 3 angliški plaukėjai, 
bet vienas, įšokąs į vandenį, tuo- 
jaus sustyro, kitas atsisakė plauk
ti, kadangi vanduo esąs per Šaltas. 
Plaukė todėl tik vienas, bet ir tas 
po valandai atsisakė plaukti.

~ || Ant podžių savo sunaus caras 
užprašė Vokietijos ciecorių ir Ang
lijos karalių. Jie užpraŠymą pri
ėmė ir savo vietoj atsiuntė augštos 
giminės kunigaikščius; Vokieti
jos ciecorius ant krikštynų išsiuntė 
pažįstamą Amerikoj kumgaiaŠtį 
Henriką, savo brolį.

U Vidurinėj Afrikoj, prigulinčioj 
Belgijai Kongo viešpatystėj, pasi
kėlė čiabuviai negrai.

Nauji Basztai

Yra tai ištikro ne apdirbimas 
pagal Waylando ir Utermano dar
bą, bet tiesiog vertimas socialistų 
platformos ant konvencijos šiuose . 
metuose Cbicagoj užgirtos. Ver
timas ne geriausias, lietuviška kal
ba ne gryna, daug sakinių yra visai 
ne lietuviškų, nors išreikštų lietu
viškais žodžiais; labai vertėjas nu
sideda ir prieš lietuvišką gramati-|| Skaitlius apsivedimų, ne pai

sant ant besidauginimo gyventojų, 
Vokietijoj eina kas metas vis ma
žyn. Pert tai skaitlius gemančių

|j Maskoliai sugrąžino jų be jo
kios tiesos nuo vokiško garlaivio 
„Priirz Heinricb" ant Raudonųjų 
jurių.paimtus neutrališkų kraštų Į vaikų teiposgi mažinasi, gyvento- 
pačto siuntinius į Japoniją ir jie jai dauginasi palengviau ir Vo-

tjo | Nagasaki, Japonijoj, hiun

Apskritai imant, toki laikiniai 
veikalėliai ne atgabena daug nau
dos. Juk po rinkimų ir dabartinė 
pliatfonna bus užmiršta, iš jos

ją laukia toks jau likimas kaip 
tiniai tie likosi atidaryti prie vo- ir Prancūziją, kurioj augimas gy- 
kiško, angliško ir prancūziško | ventojų su visu apsistojo, 
konsolių ir pasirodė, kad trūksta 
daug registruot ų siuntinių ir pa
prastų laiškų. Mat maskoliai be 
vogimo viešos savasties niekaip 
ne gali apsieiti. Konsulini rengia 
protestą prieš tokį maskolių pasi
elgimą.

U Ant prigulinčios Danijai dide
lės salos Grenlandijos, bet dides
nėj dalyj amžinu ledu užklotas,yra 
visoki mineralai. Kadangi čiabu
viai prie darbo kastynėse ne tinka, 
tai čia gabena darbininkus iš Da
nijos, bet ant žiemos reikia juos 
gabenti atgal į tėvynę, europiečiai 
per žiemą negalėtų išmisti. Vien 
kriolito kastynėse dir^a 150 da- 
niečių, bet juos visus ant žiemos 
pergabena į Daniją’

II Kunigaikštis Obolenskyj užė
mė jau vietą Finlandijos general
gubernatoriaus, po užmuštam je- 
nerolui Bobrikovui. lo pati gavo 
daug gardinančių laiškų, gazdin- 
tojai užtikrina, jog jos vyrą į ,san- 
vaitą laiko užmušą, jeigu jis Fin- 
landijoj elgtųsi teip kaip Bobri- 
kov. Caras išleido jau naujas tie
sas pančiojimui Finlandijos laik
raščių, aprubežiavimo : laisvės žo
džio ir rašto.

II Laikraščiai praneša, jog 
Scbluesselburgo tvirtynėj, netoli 
Peterburgo, likosi sušaudyta mer
gina, duktė profesoriaus Peterbur
go universiteto Mieržejewskio. 
Ji mat prigulėjo prie komiteto 
siuntinejančio daigtus kareiviams 
ant karės lauko ir į kiekvienus 
siunčiamus marškinius įdėdavo re- 
voliucijonišką prokliamaciją.. Ka
da tas išėjo į aikštą, ją suareštavo.

H Neseniai sugrįžo iš Mexico ti- 
rinėtojas, Dr. Busch ir pagarsino, 
jog kalnuose Siena Maddre sura
do dar šiądien gyvenančius olų gy
ventojus, kaip tai buvo priešisto- 
riškuose laikuose. Kalba tų olų 
gyventojų dideliai skiriasi nuo kal
bų kitų šiaurinio Mexico indijonų. 
Jie vartoja heroglyfišką rastą, pa
našų į tą, kokiu parašyti užrašai 
ant olų sienų Arizonoj.

H Pietinėj Amerikoj, republikoj 
Paraguay, revoliucijonieriai apsto
jo jau krašto sostapilį, miestą 
Asuncion ir pradėjo jį bombar
duoti. Pasiuntiniai: Argentinos, 
Brazilijos, Italijos ir Prancūzijos 
išderėjo nuo revoliucijonierių ap- 
stabdymą bombardavimo ant 24 
valandų, kad suteikti nekariaujan
tiems galėjimą išsinešdinti iš bom
barduojamo miesto.

II Kaip pranešė Amerikos kon- 
sulius mieste Frankfurte ant Mai
no, Vokietijoj, iŠ sukandžiotų pa
siutusių žvėrių žmonių, kuriems 
buvo įskiepyti apsaugojimo 
vaistai, tik I%% apsirgo ir numi
rė. Daugiausiai žmonių miršta 
nuo pasiutimo Maskolijoj.

II Mieste Berne likosi atidarytas 
terptautiškas zoologų kongresas. 
Prezidentu kongreso likosi išrink
tas žinomas mokslinčius Aleksad- 
ras Agasis iš Cambridge, Mass., 
Amerikoj. Jis vienog ne ameri
konas, bet šveicaras, ant profeso
riaus į Ameriką pakviestas.

|| Prūsų geležinkelių užveizda 
kalbina visus geležinkelių urėdnin- 
kus, apart tarnystos reikalų, už
siimti bičių auginimu. Ant to 
urėdninkai gaus nuo rando pašel- 
pą, o po metų speciališka komisija 
peržiūrės, ant kiek urėdnikai iš to 
pasinaudojo.

(I Mieste Stuttgarte, Vokietijoj, 
likosi atidarytas terptautiškas ame- 
rikanistų (mokslinčių Amerikos 
žinovų) kongresas. Perdėtiniu 
kongreso likosi išrinktas profeso
rius Steinen, tirinėtojas indijoniš- 
kų tautų pietinės Amerikos.

II Gelbinti prie gimdymo carie- 
nės gydytojai: D-ras Ott ir D-ras 
Hirsch, gavo už savo darbą po 
25000 rubl. ir dar pridėjo 100000 
rubl. už tai, kad užgimė sūnūs. 
Tame tai jau, turbut, gydytojai nė 
jokių neturi nuopelnų.

II Prancūzijos universitetus lan
ko 30505 studentų, o tame Pary
žiaus universitetą 12985. Jeigu 
lietuviai teipjau kaip prancūzai 
mylėtų mokslą, tai jų vien univer
sitetuose turėtų būt 8000.

II Ant salos Samoa, 45 mylios 
nuo Semionos, siautė žemės dre
bėjimai, kurie ne mažai blėdies 
pridirbo. Prie to ir tūlas žmonių 
skailius pražuvo, o dar daugiau li
kosi sunkiai sužeistų.

||, Vokietijoj, Berlyne daug 
triukšmo daro arklys profesoriaus 
Osteno. Jis suskaito, iš literų su
deda žodžius, ką ne visi žmonės 
moka, atskiria parvas, supranta 
muziką.

II Mieste Badene, Vokietijoj, 
vienoj pardavinyčioj sugriebė be
vagiant tavorus amerikoną Currle 
iš New Yorko. Suareštuota, ji nu- 
sinuodino.

išreiškimų mažai kas UKS zmontų 
galvose. Jeigu norime musų 
žmonėms įkvėpti socialistišką idė
ją, tai lavinkime juos sistematiš- 
kai, paviršutiniški pamokinimai ne 
daug atgabena naudos, pastovių 
nuomonių visų darbo. Pirm su
pažindinimo žmonių su socializ
mu, reikia juos supažindinti bent 
su pamatais politiškos ekonomijos 
mokslo.

Kad paviršutiniški, laikiniai pa
mokinimai neišduoda gerų vaisių, 
tą galima patėmyti musų, eilėse. 
Daugelis musų brolių tankiai gar
bina tą, ko ne supranta rytoj 
užmiršta tą, ką vakar garbi
no. Argi mažai karštų lietuvių 
socialistų parėjo į klierikaių eiles? 
Toki pirma nežinojo,kodėl yra so
cialistais, teip dabar nežino, kodėl 
pastojo klierikalais. Ant įkvėpi
mo žmonėms pastovių nuomonių 
reikia juos lavinti sistema- 
tiškai, be to pastovumo ne ga
lima išdirbti. Laikiniai, paviršu
tiniški, prastoj lietuviškoj kalboj 
parašyti išleidimai to neišdirbs.

Gyvačių nuodai ir šalta- 
kraujai gyvūnai.

Ilgai žmonės tikėjo, buk visoki 
nuodai, o tame ir gyvačių įkandi
mas šaltakraujams sutvėrimams ne 
kenkia. Tokia nuomonė laikėsi 
gana ilgai per tai, kad ir speciali
stams tirinėtojams neužėjo ant 
mislies daryti ant tų sutvėrimų 
atsakančias bandavones. Iš ban- 
davonių tuojaus pasirodė, kad se
na nuomonė ne su visu teisinga. 
Bandavones ant ištirimo, kokią 
įtekmę ant Šaltakraujų sutvėrimų 
turi nuodai gyvačių darė Carnegies 
institutas Wasbingtone.

Ant bandavonių paėmė nuodus 
trijų gyvačių veislių: indiškų aku- 
liorinių, kurios yra nuodingiau
sioms ant sausžemio, barškančių 
ir vandeninių gyvačių. Iš bandavo
nių pasirodė, jog nuodai akuliori- 
nių gyvačių labai pavojingi lygiai 
gyvatėms, kaip ir varlėms, neiš
skiriant rupūžių, apie kurias žmo
nės tiki, buk jos nesibijo nuodų; < 
už tai, nuodai dviejų kitų gyvačių4* 
veislių, taigi barškančiųjų ir van
deninių, labai mažą turėjo įtekmę, 
arba, galima sakyti, ne turėjo nė 
jokios. Žuvys jauslesnės ant gy
vačių nuodų už kitus šaltakraujus 
sutvėrimus, dar labiau už želves, 
kurios teiposgi greit gaišta nuo 
gyvačių nuodų. Už tai ant žemes
nių skyrių sutvėrimų, kaip antai 
ant jūrių žvaigždžių ir jūrių agur
kų* gyvačių nuodai, neišskiriant ir 
nuodų akuliorinių gyvačių, ne turi 
nė jokios įtekmės. Vėžiai teipos
gi labai jauslus ant gyvačių nuo
dų, juos užmuša labai maža doza 
nuodų.
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Frankų vadas Chlodovig, laikuose Thė- 
odoricho, užgriebė beveik visą Gal Ii ją. Jis 
priėmė su savo žmonėmis krikščionystę nuo 
katalikiško vyskupo; bet ir Jis ir jo frankai 
pasiliko laukiniais ir nuožmiais žmonėmis. 
Chlodovig mokėjo sujudint savo tautą, bet 
Jis buvo klastingu ir nežmonišku. Pas fran
kus dar buvo kiti karaliai, aĮiart Jo; jie Juos 
prašalino, nuslųsdamas paslaptinius galvažu
džius, arba įkalbėdama žmonėms sukilt: vie
nas buvo užmuštas už niekšystę, kitą senį — 
Jis įkalbėjo sunni Jo užmušt, o paskui galą 
padarė snnui neva atkeršydama už tėvą. 
Ant galo pagalios, Chlodovig labai skundėsi, 
kad jis vieninteliu pasilikęs ir neturįs gimi
nių; bet tai tik monai buvo, kad galėtų daai- 
žinot, ar neužsislėpė kur giminiečiai, ir už
mušt Juos.

Mirus Chlodovigni, šalį pasidalino jo 
vaikai. Per 300 metų, frankų karaliai buvo 
vien iš Jo giminės; Jie vadinosi Mėrovingais, 
t. y. ainiais pasakų Merovicho; pas Juos pa
siliko senobinis stabmeldiškas privalumas — 
ilgi, nekerpami plaukai, kurie reiškią ypa
tinga galią. Merovingai daug kartų skirstė 
karalystę pagal savo nuomonę, mainėsi žemė
mis, atiminėjo Jas Viens nuo kito. Jie už
griebė buvusius imperatorių dvarus ir daug 
turtų, ypač bažnyčiose. Bet Jie neturėjo 
tvirtų soętapilių ir miestuose negyveno. Jie 
važinėjo iš vieno didelio dvaro kitan su skai
tlingais savo būriais, gyvendami po 2-3 mė
nesius, pakol neišnykdavo visas toj vietoj 
pritaisytas išteklius. Šituose- dvaruose gy
veno: ginklų dirbėjai, odžiai, audėjai, kurie 
dirbo karaliui ir Jo gentims bei burini; čion 
buvo darbinįkės, mikliai išsiuvančios drabu
žius šilkais ir auksu, čion ir gi verpė linus ir 
vilnas. į

- I Pirklystė, sunyko: tiktai kokius nors na- 
vatnius ir retus daigtus, brangius akmenė
lius, saldiitnynus, kvepalus Jura atveždavo 
pirkliai —- žydai ir syrai. Šitie pirkliai ne
turėjo krautuvių miestuose: jie nešiojosi ir 
vežiojosi pirkinius ant mulų, ar ant vežimų, 
nuo vieno dvaro į kitą, nuo vienos brastos į 
kitą. Nupuolus pirklystei, mažiau liko ži 
nių apie kitas Šalis: tiktai iš reto netikėtai 
daeidavo dabar Gallijon žinios, pvx.,.apie ry
tines rymiečių šalis, Grėkiją, Egiptą. Euro
pos vakarai, tarytum, atskilo nuo kitų šalių. 
Žmonės nustojo rūpintis apie tolymesnes ša
lis.

Frankų karaliai tapo daug turtingesni 
ir stipresni, negu buvo senobiniai vadai pir
mykščių besivalkiojančių vokiečių padermių. 
Pas Juos maitinosi, Jiems tarnavo daugybė 
žmonių vokiškos ir vietinės, romaniškos, vei
slės. Pats bentkokį dvarponį Jie galėjo už- 
griebt, kas tik Jiems Įiatiko. Bet Jų valdžios 
Jokiu budu negalima sulygint nė su valdžia 
rymiečių imperatorių, nė bu valdžia musų
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Karalius nežinojo, kas darosi visoki noee 
šalies kampuose: jis negalėjo priverst gyven
tojus mokėt jam mokesčius. Ginčai ir bylos 
be jo pasibaigdavo: kiekvienoj apygardoj, 
kuri, pagal senobės vokiečių būdą, vadinosi 
šimtyne, žmonės susirinkdavo ant suėjimo po 
priežiūra išrinkto šimtinįko, nusprendimą-gi 
išduodavo seniai. Karalius iš savo valios 
negalėjo surinkt visų karžygių ir vest juos į 
.karę. Apie visuotinus dalykus spręsdavo, 
kaip seniau, didelis suėjimas visų karžygių. 
Jie susirinkdavo sykį ant ipetų, kovo mėne
syj; po kart tai buvo ir peržiūrėjimas jų gin
klų. Be sutikimo visuotino suėjimo, kara
lius galėjo vest | karę tiktai savo leidus (Leu- 
te — vokiškai žmonės): tai buvo ypatiški jo 
tarnai arba draugai, arba atsidavę jo prie
globai; jis stengėsi pritraukt prie savęs kuo 
daugiausiai tokių žmonių; jie arba maitinosi 
prie jo, už jo stalo, arba gaudavo iš jo dva
rų žemės rėžius, kaipo dovaną.

Dideli dvarai su vergais ir baudžiaunį- 
kais, kokie buvo laikuose rymiškos imperi
jos, ir dabar tebebuvo.' Tiktai tūli romaniš
ki dvarponiai buvo išvyti frankų. Pats ka
ralius pu savo frankais gyveno it didelis 
dvarponis.

Sūdąs. Barbarai atsinešė su savim savo 
sudų papročius. Atsitikus žmogžudystei, 
nabašnįko giminėms pavelyta buvo atkeršyt 
žmogžudžio giminėms. Nuo keršto galima 
buvo išsipirkt, bet išsipirkimas nepanašus 
buvo į dabartinę pinigišką baudą; dalis jo 
ėjo Slidžiai už darbą, dalis — giminėms nu
skriaustojo. Išsiperkant, brangino nežmogų 
apskritai, bet jo svarbumą arba galią. Už 
užmuštą laisvą žmogų reikėjo daugiau mokėt, 
negu už vergą; už vokietį daugiau, negu už 
vietinį gyventoją;, už karaliaus tarną bran- 

. giau, negu už paprastą žmogų.. Užmušimas 
vyskupo teip apsimokėdavo: reikia padaryt 
švininiai marškiniai didumo, kaip užmušta
sis; galvažudys turi užmokėt giminėms už
mušto arba karaliui, arba tautai tiek aukso, 
kiek sveria šitokį marškiniai. Uždegėją, 
kudrį, pasikasusį po namų, galima buvo už
mušt be jokio išsipirkimo. Už sužeidimą, 
nukirtimą rankos, piršto, nosies, ausies, iš
dūrintą akies ir kitas opas, paskirti buvo tam 
tikri išsipirkimo pinigai.

' Ginčų bylos pasibaigdavo arba ant gin
klų: priešai, kaip skelbė paprotys, ,,prisi
šaukdavo Dievą Sutvertoją, kad pergalėji
mas tam tektų, keno teisybė”, arba ginčas 
pasibaigdavo lenktynėmis prisiegoj, t. y. lai
mėdavo iš susiginčijusių tas, kas atsives su 
savim drauge daugiau prisiekiančių žmonių, 
kartu su juom patvirtinančių po prisieka tai, 
ką ir jis.

Jeigu prieš kaltinamąjį buvo daug daro- 
(fyraų, tai liepdavo jam teisintis. Tai reiškė 
iškentėt išbandymą: t. y. ar .,prasi vaikščiot 
su katilėliu”, pernešt katilą su verdančiu 
vandeniu plikoms rankoms, arba palaikyt į- 

. kaitintą geležies šmotą, jeigu šiek-tik pralei
dus, nematyt buvo nudegintų opų, kaltina- 
njasis skaitėsi nekaltu; arba reikėjo ištarti, 
nesuklystant, sunki prisiega. Kas neiškentė
davo išbandymo, skaitėsi nukaitintu paties 
Dievo; toks tai ir buvo Dievo sūdąs, arbakor- 
dalijoe.

Ant audo nieko nenirašydavo. Doku
mentų, laiškų nebuvo. Kaa nortjo užtvir
tint nupirkimą, perdavimą žemės, namų, pa
darydavo kokį nors ženklą arba darbą, pana
gų į pardavimą arba ilreifikiantj savim, tar
tum, kokį burtą. Bvi., karalius, dovanojant 
sodžių, mesdavo Siaudus rankoena apdovano
to. Ant kiekvieno valdomo daigto, pvi., na
mų durų, iSpiauetinėdavo paveikslą rankos, 
kaipo ženklą, Jog valdąs užgriebė j|, uždėjo 
eavo ranką. Perkantis didelį dvarą, arba 
vynvuogių sodą, keliavo vieton užmokėt pi
nigams bu 12 suaugusių liudinįkų ir 12 vai
kų: vaikams per veidus suduodavo ir sukda
vo ausis, kad Jie atmintų atsitikimą ir butų 
Jo liudinįkaia pirkimo vėliau, kaip paaugs.

Visoki išsipirkimai ir baudos paskirtos 
buvo naugių piniguose, soliduose. Dabar 
mums geriausia spręst apie prekę daigto ant 
rublių ir kapeikų ir sulygint brangumą daig
ių, nes mes nuolatos perkam ir parduodam. 
Barbaras, mažai ar beveik nieko nepirko ir 
Jis nepripratęs buvo spręst apie brangumą 
ant solidų: Jis gi versdavo solidą į kitokį sai
ką, kurs aiškesniu Jam buvo: į avį su ėrukų, 
mitulį, dveigį veršį ir t. t.

Papročiai. Nebteko žmonėms Jokio vie
šo apgynimo. Pats karalius buvo tik svar
biausias karžygis tarpe žmonių, gyvenančių 
prievarta.. Vienas iš karalių liepė savo sū
nų, sukilusį prieš Jį, sudegint kartu su pačia 
ir vaikais. Niekniekiu skaitėsi nusiųst pas 
brolį galvažudį, įsiveržt svetimuoena namuo- 
sna, išplėšt bažnyčią; žmogžudžiai prisivyda
vo kunigus ir vyskupus bažnyčiose, pas au
kurus; karaliai išgydavo savo pačias, atim-. 
davo svetimas, laikydavo po kelias; nuolatai 
apgaudinėjo viens kitą ir atmainydavo savo 
prižadus. Ant kiekvieno žingsnio buvo 
koksnors nuožmumas, žvėriškumas; vienas 
frankų bajoras liepdavo per vaišes savo ver
gams laikyt nedėgulius teip arti, kad Jie nu
sidegindavo sav kojas; vergui surėkus arba 
sukrutėjus. Jis užsimodavo su kardu ir su
klykdavo iš džiaugsmą

Terp laukinių vokiečių papročių ir prie
vartos, nedoresniais tapx> ir vietiniai romaniš
ki gyventojai. Daugelis dalyvavo plėšimuo
se. Ant tarnystės pas karalių, kitos roma
niškos veislės žmogus pavelydavo sav visokią 
prievartą, nuplėšdavo turtingus žmones by
lomis, retežiais sukaustydavo kunigus. Lau
kiniai papročiai pas pačius kunigus atsirado. 
Vienas vyskupas liepė įleist sugautą priešą 
gyvą į kapų skiepą ir paguldyt Jį graban su 
nabašnįku.

Bet terp dvasiškųjų užsiliko ir tvirti bei 
taurus vyrai prakilno budo. Tokiu buvo 
Grigas, Turo miesto vyskupas, smulkiai ap
rašęs tuos laikus. - Besąžinis, baisus karalius 
Chilpėrikas, nieko negalėjo su Juom padaryt 
nė gąsdinimu, nė papirkimu: Grigas nedalei- 
do peržengt bažnytinės prieglaudos; Jis drą
siai užstojo už kitą vyskupą, karaliui netei
singai aną apkaltinus; drąsiai Jis pats gynė
si, kaip karalius apkaltino Jį įdavime, nors 
karalius, pabaidymui Grigo, sušaukęs buvo 
jam apkaltint, vyskupų susirinkimą savo 
dvare ir atsivedęs buvo savo karžygius.

Kartais baisu darosi šitam teisingam, ge
ram žmogui. Teip daug pikto ir neteisybės 
aplink Jį,< Jog Jis nebežino, ko ir laikytis; 
apie kuo baisiausius dalykus Jis ramiai pasa
koja, kaip apie paprastą daigtą. Matyt, ar
tinasi svieto pabaiga, mano Jis. Visam kam 
pasenus ant svieto, nėr ko ir lygint savo lai
kų su pirmykščiais, savęs su pirmykščiais 
žmonėmis. Grigas iš Turo įžangoj savo kny
gos vadina savę buru, nieko neišmanančiu 
raštų dalykuose: Jis prisipažįsta, kad lotyni
škai Jis painiojąs vyriškąją ir moteriškąją 
gimtį, linksnius, prielinksnius, kad Jis pana
šus yra į Jautį, šokiais užsiėmusį-

Turtingas žmogus iš giminės, branginu
sios apšvietimą, Grigas, vienog, nebegalėjo 
Jau gerai apsišviest. Niekas negalėjo Jo iš
mokyt grynai lotyniškos kalbos. Rymiški 
dainiai dar atsirasdavo išreto karalių rūmuo
se: Jie sudėdavo eiles vestuvėms, pasveiki
nimui. Bet šitose eilėse mažai buvo įtalpos; 
tai buvo greičiau sueiliuoti žaislai: tai para
šytos eilės darė kryželį, arba kirvį, tai buvo 
parašytos teip, Jog Jas galima buvo skaityt 
nuo pradžios arba pabaigos, atgalion. Kara
lius C hi peri kas pats sudėdavo eiles, nuspręs
davo tikėjimiškns klausymus, net išmislijęs 
buvo lotyniškai abėcėlei, kuri Jam neužtekti* 
na išrodė, tris naujas raides. Bet tai buvo 
išmistas puslaukinio žmogaus.

Net į bažnytinius kasdieninius apsėji- 
mus įsiskverbė visoki prietarai ir barbarų 
papročiai. Pas Grigą iš Turo, po prieglobos 
kapų šv. Martino, kurs skaitėsi Gallijos ap
aštalu, atbėgo Z)hilpėriko sūnūs. Grigas da- 
leido Jam žynaut ant Šventraščio apie savo 
likimą: po kelių sausvalgių dienų užmanyta 
buvo atverst Psalmes ir Evangėlijas ir Jie- 
škot atsakymo toj vietoj, kokia atsivers. Vie
nam karaliaus didžiūnui vyskupas nenorėjo 
duot komunijos už Jo dideliai pasileidusį gy
venimą. Pagalios, per didelius atkeliavusio 
prašymus, vyskupas davė Jam išbandymui 
hostijos dalį: Jeigu Jis nenumirsęs ant vietos, 
paragavęs hostijos, tai turi reikėt, kad Die
vas Jam atleidžiąs. Tokiu budu bažnytinė 
paslaptis pavirto į ordai i ją.

Vokiečiai, klausant krikščioniško pa
mokslo, visaip suprato apie Kristų: Jiems 
Jis išrodė galingu vadu su kariumene iš šven
tųjų; nekitaip seniau Jie manydavo apie 
stabmeldišką karės dievą — Vodaną. Pri
imant krikščionystę, Chlodovig manė, buk 
pastoja į Kristaus kariumene, tampa karišku 
Jo tarnu. Išgirdęs apie Kristaus kančias, 
Jis baisiai suriko: „kad bučiau buvęs tuomet 
su savo frankais, bučiau atkeršijęs už Jį!” 
Barbarai nuolat painiojo krikščioniškas pa
slaptis su stabmeldiškomis aukomis. Kaip 
susirinkdavo broliškų draugysčių sąnariai 
ant vakarinės keldos, Jie greit užmiršdavo ir 
ištvirkdąvo: perdaug gerdavo, pasilinksmint 
atsivesdavo šokėjus, Juokdarius, meškas 
ir t t.

Irlandijos pamokslinįkai. Navatni pa- 
mokslinįkai vaikščiojo terp šitų puslauki
nių žmonių. Tai buvo Irlandijos vienuoliai. 
Irlandijos apaštalu skaitėsi šv. Patrik. Jis 
buvo iš turtingos giminės Gaili joj; 17 metų

(Toliam bus.)

Apsirikimas.

.(Pabaiga).
Paskui, pasistojęs ant sėdynės, 

nuskynė akacijos žiedą ir prisegė 
prie plaukų mano sužieduotinės. 
Neatsargiai patraukęs, jis iki krau
jų į akstiną užgavo pirštą. Mar
garita baisiai nusigando.

— Mažmožis — ramino jis — aš 
išmazgosiu pirštą ir Jiskas pereis.

Abudu priėjo prie vandens re
zervoaro. Numazgojęs pirštą, jis 
jį apvyniojo su skepetaite.

Ištraukęs iš kišeniaus peiliuką, 
su juom ant rezervoaro marmoro 
išpiovė sujungtas literas M. ir F.

—-Tai ant pažymėjimo atminimo 
šios nepaprastos dienos.

Ji sėdo ant sėdynės, o jis prieš 
ją atsiklaupė.

— O, Margarita, kaip aš tavę 
myliu!

Ji pasilenkė. Jis ją apkabino.
To buvo per daug. Aš šokau 

į tarpą, norėdama juos perskirti. 
Iš viso vieko aš mušiau jį per vei
dą, per pečius. Veltus darbas! 
Aš buvau tik bekūnis, nemato
mas šešėlis....

įerzintas, negalėdama perskirti, 
ne norėdama būti liudininku tokių 
biaurumų, pabėgau.

Aš lėkiau į laukus, užgriebdama 
medžius, atsimušdamas į namų 
stogus. Aš nesigailėjau daugiau, 
kad numiriau.

Man buvo liūdna, labai liūdna. 
Aš ilgai be mierio lakiojau po lau
kus, nežinodamas kur dingti. Aš 
tėmijau tingius žingsnius arto- 
jaus ir pavydėjau jam jo ramumo 
ir užganėdinimo. Tėmijau į kieles 
bėgiojančias ir lakstančiai i karto
tose vagose. Aš jieškojau dobilo 
su keturiais lapais, bet laimė atsi
kreipė, aš jo neradau. Klausiau 
kalbų skalbėjų, skalbiančių prie 
upės. Aš vaikščiojau po namus ir 
juose mačiau visokias scenas. Ant 
kiemo kokio ten ūkininko aš ilgai 
žiurėjau į kovą dviejų susipiovu- 
sių šunų. Jie vartėsi ant žemės 
keldami dulkes, aš stebėjausi iŠ jų 
lengvumo ir gabumo. Netoli nuo 
jų, ant trepu vištinyčios, pavėsyj 
tupėjo penkios vištos ir vienas 
gaidys, žiūrėdami aplinkui, kaip 
publika ant cirko sėdynių.

Naktis manę patraukė namon. 
Virtuvėj prie pečiaus tarnaitė ir 
tarnas kalbėjo pusbalsiai.

— Poni numirs —- kalbėjo tar
naitė — jok nieks negali nuraminti.

— Aš ne suprantu — atsakė tar
nas — kaipo vienatinei palaikėjai, 
jai tas išeina ant naudos. - Kalba, 
jog j» gaus daug tūkstančių.

— Jai tai vis tiek,ji mislija vien, 
kad neteko brolio.

— Labai reikalingas! Su to
kiais turtais galima užmiršti apie 
pasimirusius.

— Tu jos nepažįsti - ji niekada 
neužmirš.

Aš nuėjau į savo kambarį.

IV.
Prie lovos, ant kurios gulėjo 

mano kūnas, žibėjo dvi dideli vaš
kini žvaki. Aš buvau aprėdytas į 
mano geriausius drabužius. Vie
noj iš kryžiavai sudėtų rankų aš 
laikiau kryžių, kitoj gi fotografiš- 
ką grupą šešių mano sesers vaikų. 
Paskui aš dažinojau, kad tą grupą 
įbruko man jaunesnysis, penkių 
metų mano sesers sūnūs. Išgir
dęs, jog nuljau į dangų, kur pir
ma nuėjo jo tėvas, jis pasiskubino 
įbrukti į mano kūno ranką fotogra
fiją, sakydama: ,,dede, jeigu tu 
eini pas mano tėvą, tai nuneškie 
jam musų fotografijas ir pasakykie 
jam, kad mes tankiai mislijam apie 
jį ir kad aš moku jau skaityti ir ra
šyti.

Priešais mano lovą klūpojo se
suo su vaikais ir meldėsi. Stam
bios ašaros riedėjo per jos veidus.

Mano šešėlis su nesulaikoma pa- 
jiega nulėkė ten ir dasilytėjęs kojų 
pirštų galais kaktos lavono, iš pa- 
lengvo į jį pradėjo įsigerti. To
kiu budu aš iš palengvo gavau vėl 
protą ir širdies jausmus. Aš ke
liausi iš ilgo miego. Aš atidariau 
akis, su nekantrumu norėdams 
persitikrinti, ar ne sapnavau. Ne! 
Aš gulėjau aprėdytas. Sesuo ir 
jos vaikai klūpojo prie manęs. 
Gramnyčios, čirkšdamos, degė. 
Aš atsidūsėjau. Sesuo pakėlė gal
vą ir, pamačiusi, kaA aš atmerkiau 
akis, puolėsi prie manęs.

— Broli! — sušuko ji.
Aš ištiesiau jai ranką. Neišpa

sakytas džiaugsmas apėmė man 
širdį. Aš prispaudžiau ją prie šir
dies. Vaikai su džiaugsmu apsiau
tė mano lovą. Aš pasikėliau ne 
jausdamas nė jokio pailsimo, nė 
silpnumo, jausdamas vien lengvus 
šiurpulius.

Nusiuntė pas daktarą pripažinu
sį, jog aš numiriau. Pamatęs ma
nę ant kojų, jis apreiškė, jog aš 
gyvas.

Bet tai, matyt, aš nenumiriau. 
Ir visa ta istorija Margaritos ir 
Fernando yra tik išmistu mano de
gančių smegenų, yra tik sapno iš
mistas I .... Tai dar geriau.

Ant rytojaus, vos pabudau, pra
dėjau mislyti apie žingeidžius ma
tymus laike letargiško miego. 
Durys atsidarė, įėjo sesuo ir pa
davė man laišką. Aš pažinau tuo
jaus siaurą, suspaustą raštą M ar-

Pra-

garitos. Atidariau laišką ir per
skaičiau sekančius žodžius:

,,Mano brangus! „
Aš alpstu nuo neramumo.

neškite, kas su jums yra. Ateiki
te pas manę greičiau, arba aš, pa
niekindama visas formas, pasisku- 
bįsiu pas jus. Juk mudu dabar be
veik vyras ir pati, o jos vieta juk 
prie lovos sergančio vyro.

Aš turiu ką daug jums papasa
koti.

Jusu Margarita.’*
— Nelaiminga Margarita, ką ji 

pragyveno — tarė mano sesuo.
Aš vėl perskaičiau laišką ir ne

paisant ant visų besistengimų, jis 
man rodėsi ne atviru, neteisingu, 
melagingu.

Margarita priėmė manę su ne
slepiamu džiaugsmu. Teta Morta 
išbučiavo manę.

Pažiūrėjęs slapta ant mano su
žieduotinės, aš mačiau jos veidą 
žibantį laime ir džiaugsmu.

—" Aš be abejonės nužudžiau 
protą, pamislijau — ir tūkstančius 
kartų buvau neteisingu, nužvelg
damas ją tokiuose biauriuose dar
buose.

Ant mano užmanymo pasivaikš
čioti po sodą, ji noriai sutiko ir 
paėmė manę už rankų.

Manę traukė prie marmorinio re
zervoaro, prie akacijų.

— Ne tenai — pasasakė jį — ten 
per daug tuščia.

— Tai geriau, nieks mudviejų ne 
matys.

Bet ji su užsispyrimu pasuko į 
kitą pusę.

— Ne, aš noriu ten — tvirtai pa
sakiau aš.

Ji atsisuko ir atkreipė į manę ti- 
rinėįanČią inkvizitoriaus akį, nuo 
ko man net šiurpuliai perbėgo per 
visą kūną. Bet mano nekaltas iŠ- 
veizdis, matyt, ją nuramino, nes ji 
tuojaus pasakė:

— Eisiva ten, kur nori.
Ir ji pradėjo kvatoti, erzintiesi, 

čiauškėti be rūpesčio,įerzinančiai 
nervus.

Prie rezervoaro matyt buvo daug 
pėdų ženklų, žemė buvo numynio
ta. Aš pažinau 
Margaritos drauge 
žemėj išspausta, 
buvo atspaudimu
kos? Prie velėninio suolelio pė
dos galutinai susipainiojo.

Visa vakarykščia scenaT*tgijo 
mano atminty}. Man pasidarė liud-

mažą kurkutę 
su kita didele, 
Arai ta dideji 
Fernando kur-

Margarita statė visasįpajiegaa, 
kad palinksminti manę.

— čia vienog sveikai vaikščiojo 
— tariau ai stačiai.

— Teip, tai aš ir teta Morta. 
Mudvi vakar čia atėjova verkti.

Vakarykščias btaurus matymas 
stovėjo prieš mano akis. AŠ sten
giausi jį užmiršti; aš glamonėjau 
Margaritą, kuri noriai atmokėjo 
man lygiais glamonėjimais;bet loš
ti ilgiau tą komediją aš negalėjas. 
Aš atsistojau ant suolelio ir skin
damas akacijos žiedą, tyčia įsidū
riau pirštą.

Sugrįžęs pas Margaritą, žingei
džiai manę tėmijančią, prisegiau 
žiedelį prie jos plaukų. Ii vėl pa
žiurėjo į manę tirinėjančioma 
akimis. Al nuėjau prie rezervoa
ro ir mėgždžiodams Fernandą, 
numazgojau pirštą ir apvyniojau jį 
su skepetaite. Pasilenkęs ties 
vandeniu, aš patėmijau sujungtas 
literas M. ir F. Matyt buvo, kad 
jos neseniai išpjautos ant marmo
ro. Taigi aš ne sapnavau, tai bu
vo teisybė.

Nuožmus užsimanymas užėjo 
man ant mislies. AŠ išsiėmiau 
peiliuką ir teipjau su juom išpjo
viau sujungtas literas M. ir O.

Pabaigęs darbą, aš surikau, 
mėgždžiodamas krutėjimus ir bal
są Fernando: -

— Tas pažymės atminimą šios 
neužmirštinos dienos.

Aš pažiurėjau į Margaritą. Vei
das jos buvo pabalęs, o ji suerzin
ta. Jos linksmumas, juokas, 
čiauškėjimas prapuolė ant syk. Ji 
machinaliŠkai žiurėjo į manę. Aš 
pribėgau prie jos kojų ir plonu 
balsu Fernando, surikau:

— O, Margarita, kaip aš tavę 
myliu!

Aš norėjau ją apglėbti, bet ji 
manę nustūmė ir leidosi bėgti.

— Ar tas yra teisybė? — suri
kau aš dar bėgančiai.

AŠ palengva pakilau, nupurčiau 
pieską,prilipusią prie kelių.

Nenorėdamas eiti per namus, aš 
leidausi jieškoti paslėpto išėjimo, 
ir neužilgio suradau tą spragą sie
noj, per kurią įeidavo Fernando 
laike tankių čia savo atsilankymų.

H Maskoliškų laikraščių korės* 
pondentas ant karts lauko, Nemi* 
rovič DanČenko, patalpino masko
liškuose laikraščiuose žinią, jog 
mūšiuose maskoliai patėmijo, buk 
karabinų kulkos ne ima japonie- 
čių, o kazokų durtuvų ašmens lūž
ta, duriant į japonieČių krutinę. 
Ilgai maskoliai nežinojo, dėl ko
kių priežasčių teip būva. Nese
niai vienog ant krutinus vieno 
užmušto japoniečio rado nupintą

Į An^HJa Ir Jom gyventojai.
Ik visų musų žemės viešpatys

čių, po Chinų, Anglija turi dau
giausiai gyventojų.

Pirmutinis Anglijoj ir jos kolio- 
nijose žmonių suskaitymas buvo 
parengtas tik 1821 m., bet kolio- 
nijose suskaitymas buvo padarytas 
tik paviršutiniškai. 1901 m. buvo 
ir kolionijose padarytas pirmuti
nis pilnas žmonių suskaitymas ir 
rezultatai to suskaitymo likosi vie
šai pagarsinti.

Dabar Anglija ir jos kolionijos 
užima plotą 12 milijonų ketvirtai
nių angliškų mylių, tai yra 3,5 da
lis viso musų žemės paviršiaus. 
1861 m. Anglijai prigulėjo tik 8 
milijonai ketvirtainių mylių. Tai
gi per 40 metų plotai jai prigulinti 
pasididino ant trečdalio. Tos 12 
milijonų ketvirtainių mylių, prigu
linčių Anglijos, šiteip skirstosi:, 
amerikoniškos Anglijos valdybos 
užima plotą 4 milijonų ketv. my
lių; Australijos valdybos 3 milijo
nus, tiek jau ir valdybos Afrikoj; 
Azijoj Anglijai priguli 1750000 my
lių. Pati Anglija su Airija, Škoti
ja ir Valija užima plotą tik 121089 
ketvirtainių mylių.

Gyventojų gi ant žemės plotų 
prigulinčių Anglijai 1861 metuose 
buvo 175 milijonai, 1871 m. jau 
235 milijonai, 1891 metuose jau 
870 milijonų, o per paskutinį abel- 
ną visoj Anglijoj ir jos valdybose 
padarytą gyventojų suskaitymą 
pasirodė su viršum 400 milijonų. 
Taigi per 40 metų plotai žemės 
prigulinti Anglijai pasididino ant 
trečdalio, o skaitlius gyventojų 
daugiau negu pasidvigubino.

Pačioj Anglijo) 1901 m. buvo 82 
milijonai gyv., Škotijoj 447200, 
Airijoj 4458000 ‘4*41 m. Airijoj 
buvo netoli dusyk tiek gyventojų, 
nes 8175000). Anglijoj ir Škoti
joj per paskutinius 40 metų gy
ventojų skaitlius pasidvigubino, o 
Airijoj sumažėjo beveik ant pusės 
to, kiek pirma buvo; tas sumažėji
mas atsitiko tik per Anglijos ran
do kaltę, nes jis, ką tik pikto Airi
jai padaryti galėjo, tą darė; užtai 
gero nieko nepadarė.

Laike paskutinio gyventojų su 
skaitymo europinėse Anglijos vai
dybose, ant 41 milijono gyventojų, 
buvo: 2109000 žemdirbių, 937000 
kalnakasių, užimtų metalurgiško- 
se dirbtuvėse 1113000, dirbančių 
audeklų dirbtuvėse 1467000, kriau
čių 492000; tarnaujančių bankuose 
ir pardavinyčiose 490000, vežėjų 
311000, bartenderių gėrymų par
davinyčiose 146000, taniau jaučių 
ant geležinkelių 320000. Kunigų 
anglikoniško tikėjimo 25000, kata
likiško 8000, kitokių 11000, ad
vokatų 21000, inžinierių 11000, 
daildarių 18000, aktorių 12500, li
teratų ir laikraštininkų 14428 vy
riškių ir 1951 moteris.

Reikia dar pridurti, kad Angli
jos sostapilis London yra didžiau- 
Šiu ant svieto miestu, jis turi su 
viršum 6 milijonus gyventojų, tai
gi daugiau negu ne viena svieto 
viešpatystė, daugiau negu iŠ viso 
yra lietuvių su latviais.

Reikalai Chicago* miesto 
geležinkelių.

Ant persitikrinimo kokias turi 
nuomuones miesto gyventojai apie 
padavadijimus Chicagos ulyčinių 
geležinkelių Co., kokius apdirbo 
miesto transportų komitetas, 
majoras Harrison išleido į gy- 
.ventojus atsiliepimą, kuriame išro
do geras puses to padavadijimo. 
Kadangi jis panaikina 99 metų 
kompanijos privilegijas, daleidžia 
tuojaus daryti visokius pagerini
mus ant ulyčinių geležinkelių, ap
saugoja miestą nuo brangiai kaš
tuojančių provų ir atidaro kelią 
paėmimui tų geležinkelių kaipo 
miesto savastį. Miesto majoras 
gyventojams duoda progą išreikšti 
savo-nuomones apie tą. ulyčinių 
karų kompanijos padavadijimą. 
Jeigu geidžiamas butų „referen- 
dium" (peticiją apie šitą klausy
mą pažymėti ant rinkimo korte
lių), užmano majoras visiems, ku
rie priešingi apdirbtam padavadiji- 
mui, rinkti parašus, kad tasai 
klausymas lapkričio mėnesio rin
kimuose butų pažymėtas. 9 d. 
rugsėjo yra laikas padavimo to
kios peticijos rinkimo komitetui. 
Jeigu gi iki miesto rodos susirin
kimui 8 d. spalinio užtektinu 
skaltiiumi parašu parodys, jog gy
ventojai velija viešą balsavimą, 
tai majoras žada parodyti miesto 
rodai galutiną savo nusprendimą 
ant teip ilgai atidėti, kol susirinks 
ganėtinas parašų skaitlius. Jeigu 
reikalingas parašų skaitlius ne bus 
surinktas iki 20 d. spalių šių metų 
ir visuomenės sprendimas ne bus 
išduotas iki rinkimų lapkričio mė
nesyj, majoras žada parodyti mie
sto rodai atidėti savo nusprendimą 
iki pavasarinių {rinkimų 
čiuose metuose. Jeigu 
peticija su i 
ne bus paduota iki 20 d.

ateinan
ti tokia

leaijų ulyčinių geležinkelių "kom
panijų; to vietoj joa apturi konce
siją ant 18 metų tu pailginimu ant 
7 metų, jeigu miestai to panorSs.

Miestan įgauna kontrolę ant uly- 
“mą geležinkelių.

Miestas gali koncesiją nuo kom
panijų atimti, j<i<tt jo. Mvo 
gų nepildytų.

Virviniai karai turi būt panai
kinti ir ant visų linijų, varymui ka
rų,turi būt įvesta elektriką.

Transferai turi būt duodami ant 
visų miesto linijų ir visų sistemų 
(taigi ir ant viršutinių).

Panaudojimas iš šėnių visų lini
jų vidurmiestyj kad visi karai tie
siog galėtų ateiti.

Miestas turi tiesą po 13 metų už 
tikrą vertę išpirkti ulyčinius gele
žinkelius ir juos pats valdyti, arba 
reikalauti, kad Chicago City Rail- 
way Co. perduotų savo tiesas ki
tai, kuri geriau pildytų miesto pa
davadijimus.

Miestas palaiko prižiūrėjimą 
ulyčinių geležinkelių ant toliau ir 
kaipo atlyginimą už savo tiesas 
per pirmutinius 13 metų gauna 
5% brutto įėmimų, per tolesnius i 
7 metus 10%. Iš to per 20 metų i 
miestas, pagal apskaitymą, apturės i 
14 milijonų (doliarių. i

Kiednų žmonių, dirbusių dar už 
mažSS^TtifU nen* Sios dienot 
J—tai rnrln.

Vietines Žinios.
— Pereitos nedėlios vakare Chi

cagoj siautė audra. Terp kitko 
perkūnas trenkė į dirbtuves Nu- 
bian Paint and Warnish* Co., ant 
kertės 51 avė. ir Bloomingdale 
Road. Dirbtuvės su visu su
degė, bet ugnagesiams pasisekė 
ugnies ne prileisti prie kaimyniškų 
triobų. Laike gesinimo ugnies, 
daug ugnagesių nuo karščio ir dū
mų apsirgo, tuos reikėjo gabenti į 
kazarmes, kur jie atsigavo. Nuo 
smarkaus lytaus užliejo vanduo kel- 
nores šiaurinė j miesto dalyj,teiposgi 
gyvenimus chiniečių ant Clark gat
vės. Chiniečiams su kubilais rei
kėjo semti vandenį iš savo gyveni
mų. Perkūnas ( trenkė paskui į 
arklininkus Illinois Malleable 
Iron Co., pn 603 ant Diversy BId. 
ir uždegė šieną, bet ugnį čia pasi
sekė užgesinti. į kelnores polici
jos stacijos ant Warren avė. ant 
syk pribėgo tiek vandens, kad sė
dinčius joje areštantus reikėjo ga
benti kitur.

— Mums praneša, buk „Katali
ko” redaktorius, p. Brandukas, 
pirma rėdęs „Žvaigždę," ‘nori eiti 
į kunigus. Atsišaukė jis į „Moti-

rimą, kunigai ne atsakys stipedi- 
jos, bet apsiriko. Kunigai užmo
ka savo tarnams, kol jie tarnauja, 
besimokinančiam seminarijoj jnk 
ne daug lieka laiko ir progos pa
tarnauti gėradėjimas. Gal kuni
gai ne labai užsiūki savo tarnams?

— Priešais Robin Place, Michi- 
gan ežere, pereitos nedalios dieną 
prigėrė besimaudydami du jauni 
vyriškiai: 22 metų Martinas Bor- 
sin ir 8 metais už jį jaunesnis par- 
davinyčios klerkas Jobnas Pron.

— Upėj Chicago, netoli Con- 
gress st., pereitos nedėlios dieną 
rado kūną prigėrėlio. Kas yra ne
gyvėlis, nežinia. Vandenyj kūnas 
galėjo išbūti mažiausiai per ištisą 
san vaitą.

— Pereitą sanvaitą Chicagoj pa
simirė 437 ypatos, kuriame tai 
skaitliuje buvo 254 vyriškiai ir 188 
moterys; vaikų iki 5 metų amžiaus 
pasimirė 115, senelių su viršum 60 
metų 91.

— Pereitos sanvaitės ketvergo 
vakare, ant 48 gatvės, ant skersai 
geležinkelio šėnių bėgančio karo 
užbėgo geležinkelio trūkis ir karą 
sudaužė. Prie to 5 ypatos likosi 
užmuštos, o net keliolikas tapo su
žeistų.

— Lenkai iš aukų pastatė,Hum- 
boldt Parke, paminklą Kosciucz- 
kai. Atidarymas paminklo atsi
bus 11d. rugsėjo. Iškilmės prasi
dės 3 vai. po pietų.

— Vienas iš ,,Aušros Dr-tės” 
stipendijatų, besilavinantis Krio- 
kavos dailės akademijoj, p. V.,už 
savo paišintus gavo šįmet nuo aka
demijos bronzinį medalį.

Ateiviai privalo balsuoti 
už Republikonus-

Jai šita partija nebutu su
siorganizavusi 50 metų at
gal, šiądien ateiviam* čia 
nebūtų vietos.

Su virš dešimts milijonų žmonių 
atkėlėvo čia iš Austrijos, U n gari - 
įos, Rosijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Italijos, Vokietijos, Čekijos ir Sla- 
vonijos, idant pagerinti savo būvį 
ir įgyti namus. Jie pamigo šią 
žemę geriau už kitas, todėl kad čia 
Republika ir kad po Republikonų 
valdžia — protekcija ir išdirbystė 
teip išsiplėtė, kad čia užtenka

> ir uždarbio dėl kiekvieno 
atėjūno, arba ir ant kita tiek mili
jonų ateivių. Ateiviai pastoja ge-

reikalingais parašais darbo 
; ’ 90 J, spalinio r**}"" 

j, tai bus ženklu, jog gy
ventojai su padavadijimu sutinka tais ukėsais, jų įtekmė yra atjau- 

čiama rando eilėse, jų vaikai gali 
' z:.... .i a v. se
natoriais, kongresmonais, ir kito- 

Minetame padavadijime yra se- kiais, augštų ofisų valdytojais.
Juk jau buvo keletas Republiko-

' 1904 metų, 
1 ventojai si

U4UJU31U JBl/VU iVV»W IRMV . . .» • a į
. . . . j i. ir apie jj nuspręs miesto rodą.iš drūto plieninio drato serdoką, _ , 1 t I. .. x.Toks yra turinis miesto majoro tapti šios žemės prezidentais,

-A ••• —• brtn/rrocmnn 0lf Lkurio ne pramuša karabinų kulkos. 1
Taigi mat, japoniečiai jau nuo ka- ats* *®P*mo- 
rėš pradžios turi serdokus saugo-1 •
jančiuskareivius bent nuo karabinų kanti svarbiausi punktai. . t. •»
šūvių ir nuo kazokų durtuvų. Panaikinimas 99 metinių privi- niškų prezidentų išrinktų iš tarpo

kad lygybė ir liusybB žmogaus bu*-*- 
vienytose Valstijose yra neaprube- 
žiuota.

Baliotaa prie balsavimo, yra tai 
ukėso galybė, yra tai balsas į žios 
temės valdžią. Todėl kiekvienas 
U. Pavalo balsuoti. Tik svar
biausiu yra klausymu — kaip bal
suoti.

Atsakymas lengvas.
Balsuoti už partiją kuri jam dau

giausiai, gero padaro, o taja pary
ja yra tai Kepublikoa^ka partija.

Į eigų ne RepublikoniMrat prezi
dentas, Lincoln, biedno farmerio 
vaikas, kurs panaikino iioje žeme- 
je vergiją, nebūtų Šiandien čia 
Europos darbininkui darbo, liuo- 
sybė nė vietos, nes vergai, bau
džiava apdirbtu visus darbus. Ke
no tai nuopelnai, ar ne Republiko- ' 
niškos partijos? Jeigu Republi- 
konai nuo laiko panaikinimo ver
guvės nebūtų išrinkę ii savo tarpo 
devynių prezidentų, kada Demo- 
k ra tiška partija per tą visą laika 
išrinko vos du prezidentu, progre
sas, ildirbystė ir uždarbiai nebutu 
teip augStai pasikėlę, ir Europos 
darbininkas nebutu turėjęs nė rei
kalo šion žemėn keliauti. Jeigu 
Republikonilka Saugos Tarifa ne
butu apsaugojusi šios žemės darbi
ninką, tada svetimžemiai savo pi
giais išdirbiniais butu užvertę šią 
žemę ir šios žemės darbininkas bu
tu turėjas teipgi dirbti už niekus. 
Jeigu Republikonilka partija ne
būtų sugebėjusi įvygdinti gerų ir 
žmoniją ginančių tiesų, neturėtu
mėm Šiądien čia protekcijos, liuo- 
sybės, liuoso žodžio ir spaudos ko- 
kę dabar turime.

Apsvarstyk šiuos visus dalykus 
ir pamislyk ar pridera tau balsuoti 
už Republikonišką partiją ar ge
resnės jielkoti.

Gal tau rodosi Demokratiška 
partija geresnė, kuri stengiasi 
įvygdinti čia žemąją tarifą, o že
moji tarifa žemina ir tavo uždarbį, 
juk jau tą turėjome nuo Demokra
tų, ar nepameni?

Balsuoti už Republikonišką par
tiją — netiktai žmonių priderystė, 
bet yra jų pačių nauda. Apsvar
styk tą viską pirm balsavimo, ir 
balsuok už Republiksnilkus kan
didatus. Patark ir savo draugams 
balsuoti už tą partiją, kuri rūpina
si apie šios žemės žmonių gerovę.

Balsuok už Roosvelt ir Fair- 
banks ant prezidento ir vice-pre- 
zidento ir už kiekvieną Republi- 
koną ėsanti ant balsavimo tikieto, 
Irrtronri-išpildysi savo užduatę.tr------- -
apsaugosi savo gerovę?

Žingeidus atsitikimas
Jan Draszek.Halletsville Texas, 

rašo: „Niekaip negalėjome su
prasti kas pasidarė su musų 16 
metų sunumi. Jis buvo visiškai 
sveikas, linksmas, su sykiu pagel
to, nusilpo, pasidarė sirgulingas, 
ir nors kreipemėsi prie daktarų, 
nieko tas negelbėjo. Ant galo ne
sileido jau nė jokių gyduolių, pati
kėjome kad džiova jį pagavo. 
Tūli iš musų gerų prietelių užro- 
dyjo duoti jam Trinerio Ameriko
nišką Elizirą Kartojo Vyno, prie 
ko su dideliu vargu vos jį prikal
bėjome. Nupirkome minėto vy
no 6 bonkas, nors jau netikėdami 
kad tas ji gelbės. Po išgėrimui 
kelių bonkų musų Jonui apetitas 
jSasigerino, veiduose atsirado rau
donumas, kūnas sustiprėjo ir Šią
dien yra vėl toks sveikas kaip ir 
buvo." Išrodo tai žingeidu, bet 
tokių atsitikimų Trinerio Ameri
koniškas Eliziras Kartojo Vyno . 
kasdien patiria. Mat tas vynas 
labai sutaiso žmogaus pilvą, o 
kaip tik pilvas geroje tvarkoje, ta
da randasi noras valgio, o gerai 
valgantis žmogus įgyja ir sveika
tą. Jis teipgi ir kraują išvalo. 
Ant pardavimo visose aptiekose 
ir pas patį fabrikantą. Juozapą 
Trinerį, 799 So. Ashland avė., 
Chicago, III.

Pasargos Skaitytojams.
IX Kada tik rusai laiszkęl į "Lieta 

▼os” redakciją, visada paraižyk aat 
laissko savo varda ir adresą.

8). Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir eenaji savo adrese. 
Jeigu pats gerai raižyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokanesism, 
paraižyti.

8). Jeigu iszperki “Money Orderi", 
Ui nelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be • •Orderio” redakcija 
negali pinigu iss paeito gauti. Paailai- 
kik sau tik mažais balta; koresiukia, o 
didesnėj a, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘Money Orderį” siųski e prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4), Sumas nestelriancziai vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti paestinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi". Si u n esi ant markes, reikia jas 
įdėti į Įninka Kuosas, sausas, nesulipia- 
tas ir nė lipinti ant laissko. Sulipintos 
ant laissko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios ui pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame rassejn temyti ant viręs 
paduotu paiargų, o tokiu budu paleag- 
visite issleistuvei darbo prie lalssku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” issleistuvei

Prekes apgarsinimu 
1 colis druko, ui i ■ 
Paprasti pajieszkoj 

ošiu mitintai ar bąli

si.............
mai ar dr 
i aptarsi nii

S
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Metropolitan Block, CHIOAOO.

Gauk sziuos gruiu dailius dyki.
Vaikiesass. merginoms ir ktekvteaam prls.i

M. J. DAMIJONAITIS, 
21M t. Naisted lt., CNICAGO, ILL.

Nekėlioms ir ivenladieniais nuo 10 tik iki 12.

tll First SU,

Dykai! Dykai!

■ ADI9ON *ę.

Nei $1 Nereikia Mokėti iki Iszgydymui

No. 1901.

No. 1902. •

Per Dvideszimts Metu

(kuriniai. <ntaų.

M> ir Aivoje; drebęjima krauto, parorllnavuiiua 
paakiu*, spuogu* ant reido ar kubo, ari tonai pto- 
m»» »r ronai ant bei daltoi kūno, puvimą ar ikau- 
dellma gerklėje. uikietejima viduriu, bjaurius <r 
balsius sapnus, sunkuma kojose, Indubusias akis.

is ari) kaltukas bižatarijoa, kariuos Sintiim 
Pašaras Pinu Pardavus juos po lOc kotas 
prisiusi mumis 08 40, o mus gavo pinigus

ti tino aus aarvuu.
John Bartamwa, Waterville, Conn.

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygeli, 

Pavesta Lietuvos Katalikiikai Jaunuomenei.

Silpni Vyrai
Visiems reikateulantiems daktariUos pat

dyma trumpam laike.
KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.

Ant pnirlkslavlmo kotnatn n ui imlu dykai Us- 
tuviiika knvn spraiiancsia Vitas vyrltzkM Ir 
nMlapttnni Ilgas, kaip nuo ju apsisaugoti ir isa- 
aigydytL Priaiusk ui Se marke ant paeito kautu. 

Dr.B. M.ROSS,
Oflus atidarytas kasdien nuo 8 Iki 4. Psnedelto 

Seredos, Petnycitos ir Subatos vakarais nuo 6;JS 
iki 8. Nedėliotu nuo 10 iki 1.

Asz Tave Iszgydysiu!
— Abi esu seniausias sperijalla-

kTyiuUs ant tano, auksoo 
tilapųkraėtai. Prekė SOc

eta-

, sn dviems mer
ginomis •IJįS

State Medical Dispensary
Pietvakarinis kampas State ir van Buren gatvių.

Ineiimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III
■ et užpeaiome visas kenčiančiu t mie užsisenėtysių 'qu, nuo kūnų n*qa e>o .(vąidvtf, atliiaukti j musų gydynyčty Ir pamė-

fyti statų NAUJA BUDA, kurte yra laikomas ui neklaidingų.

a-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garsus mediAka® uitiurttojaių užbaigę® vokišku® ir amerikoniAkua Universite

tu®, bu daug metų ištyrimų yra autorium, iArodinėtojum ir specialistu gydyme
privatiškų, nerviškų ir už® i genėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti
nuo priešlaikinio grabo, kuriem® jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviška® silpnumas, peržengimas gamtos tiesų

tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar pasididžiavimui suturėti aa-
vę nuo sugrytiino prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau
yra per vėlu

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

atydos kas jose yra.
Gyduoles Dykai Iki

Draugyscz»p

vo balių nedalioj,' 19 vasario, 1905 m., 
Freiheit Turner sal^e. 3417 8. Halsted 
si. Todėl meldžia visu kitu Draugys- 
caiu ir Kliubu nedaryti toje dienoje ba
ltu ne teatru idant vieni kitiems neuž- 
tumeme.

Komitetas.

So. Boston. Mas. Lietuviszka Į)rau- 
gyete (f) ture* savo balių dienoje Labor 
Day, 5 rugsėjo, 311 Albany st. Bostoct 
Moša, ant kurio visus lietuvius i 
raitės szirdinyai k v teeita 
Balius prasidės 1 vai.

i lankyti.

vyrai su mergin
etų. Inženga

2) Komitetas.

Jauna Vyra Drauflszkaa 
KUubea turas savo ketvirta balių auba- 
toj, 1 d. spaliu, Pulaskio saleje, 800 8. 
Ashland «v. tarp 18 ir 17 ui. Prasidės 
S vai. vakare. Iženga 25c. ypatai. Gra- 
jte populiariazk* orchestra pro f. Brem- 
hall’s; Visos lietuvius b lietuvaites 
szirdingai kviecai* atsilankyti ir pasi- 
llntStninti.

(9—2) Komitetas.

New Haven, Conn. Naujai užsidėjęs 
Lietuvteakas Kliubaa turas baNu su pra
kalbomis ir dekliamacijomte panedelyj. 
5 rugsėjo, Turner saleje,Cart st. Prasi
dės 3 vai. po pietų, ant kurio visus lie
tuvius ir lietuvaites kvieczia atsilankyti 
Ir pasilinksminti.

Komitetas.

Maynard, Mas. Dr-te szv. Juose po ias 
Maynard ir Hudson turės savo bailu pa- 
nedolyj, 5 rugsėjo, saloje ant Main str. 
Prasidės 2 vai. po pietų. Muzika bus 
pirmos kliasos. Todėl visus lietuvius ir 
lietuvaites szirdingai kvieczi* atsilan
kyti, o busite kuogeriausiai priimti.

Komitetas.

Pajieszkojimai.
PejleeskAu savo draugu: Bronislovo, 

Antano ir Natalijos Laurynaioiu, Suvai
ko gub. Naumieeczio pav., Vissako Ru
dos psrap., gyveno 80. Boston, Mass. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
net adreso:

Antanas Keruszauskas, 
998 P rali si., Mllwaukee, Wi«.

Pajisszkau savo brolio, Antano Harri- 
suno, du metai atgal gyveno W alsiu bu rg 
Oolo. Jis pau ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

Chas Harrison, Westville, 111.

Pajieszkau savo broliu, Jono ir Anta
no Urbonu, Kauno gub., Panevėžio pav., 
C* i penu vol., kaimo Žemaitehu Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Frank Albon, West Suffield. Conn.

Pajieszkau Frnctezkaus Vencksvi- 
caisu*. Kauno gub. Ir pav. J ta pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Antanas Pauris,
Hotel Ru*swin, New Britain, Conn.

Pajieszkau Alenos Daniliecziukes, Pa
nevėžio pav., Krak i navos vol., kaimo 
Baubo k u ir Jozefo* Siemetaites, isz kai
mo Bardžiu, Raseinių pav., abi Kauno

Knygele dovanu
Gražios gromatoms popieros su apskai

tymais 8 tuzinai už 91.00 ir knygele do
vanu. 1 tuzinas su kopertais 25c. Ad
resuokite.

J. G. BARONAS,
>221 Cerson st. in rear,

8. 8. Pittsburg, Pa.

Wilburton, Ind. Ter. 5 d. esto mene
sio pasimirė ošia Antanas Gailiuos*, 
kurs ošia laike groserne per kelte me
tus, ir ant rytojaus tapo palaidotas ant 
kapu Krabe, Ind. Terr. Jisai kele sunkia 
baczka su kokia rugsscsi* ir kelent tru
ko kas jo viduriuose, nuo to sirgo tik 
ketures dienas ir mirė. Matyt kad jisai 
tenai neturėjo gal jokiu giminiu, nes 
ssioji line tapo į redakcija prisiųsta ra- 
ssyta anglisskoje kalboje įsa kur Jis 
ias kr* j aus paėjo nežinome, rasi ėjas to 
nepaminėjo.

Turiu ant pardavimo daugybe namu 
ir lotu prie bažnycslu 8sv. Vaitiekaus, 
8sv. Onos, Ssv. Kazimiero, Ckicagoje ir 
Hawthorne; teipgi keletą bizniu pigiai 
ant pardavimo prie fabriku McCormiok, 
ant Blue Island av.,Weetern av. ir kitose 
gerose vietose. Kas tik ko nori pirkti, 
viską pas ir.u* gaus.

S. J. Napieralskl A Oo.
723 W. 17 str. kerte Paulina str.

Didisis offisas:
S. J. Napieralskl,
1613 W. 22nd s L. Chica<o,

Pigiai ant pardavimo geras saliunas 
lietuviu ir lenku-apgyventoje vietoje. 
Biznis nuo seniai iszdirbtaa

Jos Masurkievics,
823 N. Marshfleld av., Chicago, III.

(8-20)

Pasarga prie szlfkorcziu.
Nuo dabar emigrantai valiuojanti in 

Amerika turi turėti nifkorte ir 915.00 
pinigu kiazeniujo. Kai neturi 915.00 
apart srifkortea, to neinloidiia in Ame
rika pakol jo gimines jam neprlaiuncsia, 
o jei ne,tai gretina ji atgal.Tokios dabar 
yra naujos tiesos emigracijos uiveisdos.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežinodami, 

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

Jei nori siusti pinigus in ktaju, tai 
siusk juos per „Lietuvos" redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vietojo pri
imti ir niekadoe ne centas nežus. „Lie
tuva" jau 12 metu kaip stovi ant savo 
koja, tari savo didelius, be jokiu skolų 
namus, 3 lotus, drukarne ir už kolos de- 
szimtis tukstaneziu dol. vertes tavoro 
knygomis ir kitokiais daiktais. 8xia- 
dlen per „Lietuvos" redakcija sianesia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir austrijokai. „Lietuva" yra 
tai didžiausias bankinis kamoras ir 
paežio stacija, isz kurios pinigai plaukia 
in kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji szifkortes, tai pirk ja 
„Lietuvos" redakcijoj, ežia tavos neap
gaus ir gausi laiva koki norėsi. Raszayk 
tuoj sus, o gausi prekes visu szifkoreziu 
Ir pinigu prekes.

Adresuok ant vardo „Lietuvos" 
e išlojo sziteip:

A. OL8ZEW8KI8.
924 33rd 8t. Btation 60. Chicago, 111

Pinigų Prekė.
Iki 500 rubliu, rublis po...................  52f
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .524c 
Virsz 1000rubliu, rublis po.........52|c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant ps^zto kasu u.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikszcziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per ..Lietuvos" redakcija, adresuo
jami: A. OLssevski,
G24 33rd BU. Chicago, IU.

Štai šifkorčių prekes:

•34.00•17.00

•84.00•17.00

•15.00

•17 00
•25 00

Ar nori važiuoti in K raju?
J oi teip,tai tos galiu parvežti ant dar

biniu laivu. Del pilnos Infornaoijoo ra- 
Myklte indedami ui te. mirko ant Ad

WATERBURY, CONN.
Jonas Taraila, 824 Bank st.

8. Maok, 
Elisabsth, N. J

JoMph Rosusl),
4 Wuhington sL Nortb, Boston, Mau. 

19-8)

Hamburg American Lwln1]a
Terp New Yorko ir Hamburgo:

ReguliariAki laivai plaukia 10 iki 14dieną.............. .
Expreainiai laivai plaukia 8 iki 8 dieną............................

•35 50
•38.00

rrvnia aptlakorlui gi<lu<>Vi sufalay. Paklausyk 
mano rudoa. o pernai) .1 kad viilėkai Italgydyal.

Nepalaikyk mane, už i-*l Urlatan; kaip kad 
tte. k| nulo gjdtmų d)kai. airiu, d,kai. rudas
dykai kalno m«4to-rf ant sugavimo žuvta — kad 
paskui 14 jų pinigus vilioti už netikusias ir pavo- 
jing*. tnedlelaaa slunstomaa C.O.D. Al nieko na- 
siunčiu C.O.D. Beturiu nieko parduoti; vantagi 
tavo užtaikysiu slaptoje. Jeigu mane atrasi netei
singu. turi u<-»| žiame pačiame laikražtyje apgar-

LIETUVA

MAK.IA I)OWIATT

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

HB0

S =
j 1

1

Guodotinienu Kunigams iszdir' 
t.*-Kapsu, Arnotą*. Ualmati-

A.. OLSZEWBKI, 
99-A 33 rd8t„ CtUcmom. III

kas, Albas, Stalas irvtoesM 
nytinius parėdus. Visokį darbą st-

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 |>o pietą; nuo 0 iki 7 vakare. 
RODĄ DYKAI!

“Lietuvos” Agentai.
NKW YORK. N. Y. 

Joną* Naujokas, 330 Broome st. 
A. Leanievvskia, 144 E.Houston 8L

8o. BOSTON, MA88. 
Nikod. Gandrelis, 194 Athena Street

NEWARK, N. J. 
V. Ambraseviosia. 180 Ferry st. 
A- Stanelis, 981 Morris Avenue

BROOKLYN. N. Y. 
Stan. Rinkevricsius, 73 Grand st. 
Jos. Matutis, 112 Grand 8t.,

8HENANDOAH, PA. 
Andrius Macais, 133 8. Main st.

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

verta 25c. (raust dykai, jei užalraižy
si laikraasti „Lietuva” ir užmokėsi 92.00 
už viso melo prenumerata isz viražam. 
„Lietuva" yra didžiausias Ir geriausias 
laikrasstis visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių Ir naujienų.

Atsiusk 92.00 su savo atšakiu adresu 
o gausi ,, Lietuva" kas subata per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos" 
įsileistojo, adresuodamas teip:

- A. OL8ZEW8KI9, 
924 33rd 8t. Btatįpn 60. Chicago, III.

E.8T. LOUI8, ILL.
J. J. Ražokaa,

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponte, 72 Jubiiee Bt, 

BALTIMORE. M D.
L. Gavlta, 9018 N. VVashingLon st

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 925 8o. 2nd 84.
J. Rūke ylose 3243 Balmoo Street 

8CRANTON. PA.
Joeeph Petrikis, 1514 Ross Avė.

M A H ANGY CITY, PA.
A. B. Strimaiti*, 138 W. Bpruce Street 

CLEVELAND, OHIO.
C. J.Kasper, 81 H iii 8t.,
J. P. Oriu, 273 Jefferėon BV

PITT8TON, PA.
Jur. Kstakeviczia, 1150 Wyomingave.

TURNER8 FALL8, MA88.
K. P. Szimkonia,

8COTLAND
K. Katauikaa, 24 Pentland Pi.

BR1DGETON GLASGOW,

Lletuvhzkiejle Europos 
lalkraszczlai.

Varpas politikos, literatūros ir moks
lo mėnesinis laikraštis. Metu pre
ke....................................................... f 1.25

Ūkininkas tautisskai-polltiszkas me- 
neeinle žmonių laikrasstis. Metu pre
ke............................................... 7 6 centai

Į Abu laikrasscsiu isselna Tilžėj* (Pru- 
i su Lietuvoje) kas menuo viena karta.

Kiekvienas lietuvis, noris poliiteskai 
j apeisiviesti ir genaus suprasti Lietuvos 
reikalus Ir savo pareigas, noris sekti Lie
tuvos visumenes gyvenimą, savo broliu 
darbus Lietuvoj Ir ju kovas su caro val
džia bei jos bendrais už savo tiesas, už 
geresne savo ateiti, — kiekvienas pami
nėtuose laikraatcsiuoee atras daug nau
dingu žinių ir pamokimu.

Kas norėtu parsisiųsdinti viena ar ant- 
ra laikrusati, arba ir abudu kartu, te pa
deda rassydamas ir siusdamas pinigus 

I toki adresą:
M. Šauniu Fabrikam 27 Tilsit,Ostpr.

Germany.

LietuviHzkii Aptieka
Kuri randasi po No. 167 W. INth tr 
Union s t., nuo 1 dienos rugpjuczio pe 

re J o ant mano loenasties.
Mano Aptieka dabar yra sprupinta 

kuogenausioms Amerikonisskom ir Eu> 
ropisskom gyduolėms,ypaos dabar ssvie 
žirni partrauktum iss seno K rajaus. Re
ceptai būna isspildomi su didžiausiu at
sargumu.

Prekes gyduolių dabar yra numažin
tos. Del neturtingu, kurie turės paliu
dijime nuo vietinio prabasscilaus, Dak
taras ir gyduoles bus duotos už dyka.

Daktaras J. J. Golembiovrskis visada 
randasi mano Aptiekoj, kitus Daktarus, 
jeigu kas nori, paszaukem per telefone 
diena ar nakti.

Tikiuosi, kad tautiecilai atsilankė In 
mano aptieka visados bus užganėdinti.

8u guodone,
J. L. Žukauskas
Lloluvteskas Aptiekoriu*.

167 W. ISth st., Chk-a<o, IH.
P. 8. Ass teipgi siuncsiu pinigus In 

visas dalis svieto pigiai ir greitai, Ir par
duodu ssifkortes ant visokiu linijų ir 
laivu. Priegtam užlaikau lietuviuku 
knygų krautuvo.

Ne C. 0. D. jie apgavingus gydyme sampelius. 
Perskaityk l| apgarsinimų.

Als yra paraėytaa dėl vjrrų, turinčių sugriauta 
Blate mg per Ūdyk u mg savo jaunų dlinų. KlausyK 
mano nvloa. Perstok gydęsis su "sempelintate” 
gyduolėm*. elektriSksIs diržais, “speclallikoms" 
talentuotoms gjduolčm* ir kitokiomis apgavys
tėmis. Diržas negali tevy. ISgydyti, o nuolatinis 
nėrimas ar valgymas visokių medicinų sugadins 
tau vidurius, užnuodys tavo sistemateip, kad ilga 
sUals ue lig ydoms.

Kelete metų ai kentėjau liga JaunlstSv klaidų: 
onvau nervitkas. turėjau naktinius nubigimus, 
vartooeete,stoka vyriikumo, silpna ponilall,ataka 
gyvumo, ambicijos Ir drąsos, jaučiau sunkenylg, 
anmažėjlmg iv Lik ų daliu Ir tt Mėginau gydytis 
viskuom kas tik kg rudyjo, bet vieu.n geryn, svei- 
k* ta ė Jo blogyn. Ant galo buvau priversta* kėliau 
U į p: u rope Ir klausti rodos geresnio daktaro, ku
ris mane IP pagydė. Rn-rptus lo garsaus daktaru, 
kuriais ai pasigydžiau turiu ir liadton savo ran
kose, nes žinai kaip tai sunku buvo pasigydyti, 
todėl až pasiryžau ir klius pagelbėti takioms li- 
goms sergančius Kas pas mang atsllauks per lai A 
kg aėkoanam pasmilsiu dykai kopijų to garsaua 
rrneplo uždarytoje grvmatoie drauge su relkalln-

AR REIKALAUJI LAIKRODĖLIO? 
Jalgu neturi ir jeszksi 
kad gauti gera ir neb
rangu laikrodėli, (tai 
pas manie gali gautie 
visokiu lakrodeliu, ar
monikų, ir daugybies 
kitokiu visokiu daiktu 
■ Dabar per rugpjuczio 
menesi padarau „Bar- 
gain Bale’ ant auksuo- 
tulaikrodėliu. 
.Grąžote issgrevieruo-

Uis iss abieju pusiu auksuotais vi ratais, 
gvaranluotas ant 10 molu, su 7 akmenų 
Brai laika rodanosote vidurois, vertas 

dol. dabar parduodam tik po $5.75, 
Ir mes prisiusime savo kaaztais į vieta. I

Kur gali gauti „Lietuvą.”
„Lietuvos" redakcija turi savo agentus : 
Brooklyne, Philadelphijoj, Baltimoreje, Arba ir katra nore Įsa žemiau paduotąją 

~ ‘ * M. J. DainijoiiMitis 3106 8. Halsted
Chicago, III.

N. Gendrolliu 116 Bowen Bl. 
8o. Boston, Mas*

Batai affentu adresai.
Brooklyn. N. Y. 

E. Froomee, 73 Grand st. 
Jo*. Ssunakis. 155 Metropolitan ava.

Philadelphia, Pa.
J. Gudavicae, 3104 Richsnond, St. 
Jo*. M. Smolenski, 783 8o. 2 nd 8t.

Baltina ore. Md.
Wm. J. Morron,

8. E. Cor. Sharp A Camden s ta. į 
Pa* uituos agentu* gausite ,.Lietuva'* . 

už 5c. k** subata.

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

. DYTI IR TAPO IŠRASTI GERIAUSIAIS Aš pažįstu ligas 
kurias aš gydau, teip, kaip kūdikis pažįsta savo abėcėlę.

Daugelis metų datyrimo ir pasekmingo gy
dymo padarč mane užsitikimu siūlyti tau, kuris 
sergi, tą pačią gerą išeigą, kurią apturėjo tūkstančiai 
kitų. Datyrimas yra geriausias mokintojas. Ma
no gydyme ligonių nėra jokio spėjimo, bandymo 
ar nenusisekimo. Aš žinau, ką aš galiu padary
ti gydyme ligos ir aš padariau kaip reikia.

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

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

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

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

Jau m-bu. žiame laikražlyjr.
Atmiak kad ta šauni rvmepta ir vilus tvlkslla-

E pamokinimu, d) kai Ir nereikalauji nieku nta-
I pakol vUižkai uriUlgydai. tada užmokM 

mau M k- Adre>u<A:
C. Bsntetefl, F.M.Bez «S5, CHICAGO, ILL.

Lietuviszka Banku
(Uždėta 1888 mete.)

Biuncziam pinigus greitai ir saugiai in 
visas dali* svieto. Parduodame Laiva
kortes ant greiesiausiu laivu. Paėsto 
8ta. No. «

nustojimas gyvybes, lenkimąsi® draugijos,"sunykimas ir tt. yra tai jasekmes sulau
žymo sveikatom tiesų. Tu gal esi pirmam laųjsnyje bet atmink kad artfniesi grei

Atmink— Mes duodame užtikrinimą išgydymo kiekvienos ligos paimtos ant 
gydymo. Jeigu tu negyveni Chicagoj, tai rašyk prašydamas klausymų lakšto. Tu 

Gyduo-gali būt išgydytas namie, jeigu suteiksi mums gerą aprašymą savo ligos.
les sukrauname in malas. b« jokių i>arašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų

Kaulai kartu . 
beid? Nugi pas 
PiatraSalekl nes* 
labai isztroszkee, o 
pas JI galima atsi- 
vedyti, nes Jis turi 
puiku ir szalta ba-! 
versk* *lu, gardžia 
ruska oczisžczena 
arielka, cigarus net 

iszsigerus gauni žmogus 
kiekviena diena, tai jau 
ita kalbėti negalia. Lik

isz Havanos, o iszsigerus gauni žm 
puiku užkandi I ' * 
ilgiau su tamista w___ _____
sveikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač z už tlumocziu 
susikalbėti angbszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jūm patarpnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

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

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

Urenu; grlltna ar-nr pa prasta 
plakime szlrdlea: ui Ima au»y-

Ilgu. Aai iaagvdau nuodugniai 
kraujo užnuodvjima. reumatis- 
ma. užaenejus(as paslaptingas 
ligas Ir ligas paelnaaesla* nuo 
žarimosl save ir iasdykumo; 
gėlimą kaulu, skaudejlma ir

SKUBINKITE
Pirkti Szifkortes pakol pigios, nes toojans pabrang

DABAR YRA LABAI PIGIOS.

North Gertnati Lloyd
Terp New Yorko ir Bremo:

Reguliariiki laivei plaukia 10 iki 12 dieną........................
Ezpresiniai laivai plaukia 6 iki 8 dieną..................... . ..

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

j EsraK

•17.00
•25.00

•34 00
•30.50

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

mo. Amsterdamo ir Antverpo
Laivai plaukia 0 iki 9 dieną................ ............. L.................... į

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

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

Cartadiati Pacific R. R. Co. 
LJtiIja.

Terp Montreal, Bremo. Hamburgo, Rotterdamo fr 
Antverpo.

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

Laivai plaukia 6 iki 8 dieną...................................................
Virt p®.rodyto* preke® yra tik per van

deni- Geležinkelių prekė® žemiau.

Amerikos Geležinkelis
Terp Chicagoe ir Nesv Yorko..

Prūsų Geležinkelis.
Terp Tilžės ir Kremo........
Terp Tilžės ir Hamburgo. 
Terp TiMė* ir Rotterdsmo

Goriausiai yra pirkti lifkertes “LIETUVOS" REDAKCIJOJE, nes M turi i 
paaity. geriausių Itaity Ir visų laivų, j Europą, i* Europai ir visas 

čia galite gauti Mortos kas tik kokias norite.

Kauno <ub Szauliu pavieto.

723 W. 18th Street
Nuo Stos iki lOtoe ryto.

•17.00

•15.00

•10.00

•5 15 
•4.80 
96 00

•17.00

•34.00

•17.00

•15.00

•5 15 
•4.80 
•0 00

Telefonas:* Morgan 1382. 
Telefonuot galima iss kiekvienos 

aptiek o*.

Karaaaa, Amerikoaiazkaa 
Heliowaa, Szarpas. Jmoa> 
taa, Kubardaa. Zea k lelios. 
Kepures ir dėl Marszalks

arba guodotini Kunigai, kad J uau 
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpu savo tautetj, paveskite ji tikrai 

luvaitiai,
T. ANDRUSZEWICZ & CO.

115 W. DiVision St, Chieafo, III.

Didelis Pianu Iszpardavimas
NEW ENGLANI) PIANO 8CH00L.

Pigus tezpardavimss bus tik viens sanvaite laiko,pradedant nuo 1-mos dienos 
Rugpiuczio (August). Isz antros rankos Pianai po $1O, $20, |t3O, $40, 
$40 ir $50, geri dėl pradžiamoksliu ir vaiko. Labai mažai vartoti Pianai po 
$50, $75 ir $1OO. Nauji Pianai už fabriko preke, gvarantuoti ant 25 metu. 
Galite pirkti už pinigus ar ant iszmokescziu. Nutaisymas slrunn, nupaliszavi- 
mas ir pristatvmas dykai po visa Nauja Anglija. Iszmainom senus pianus ant 
nanju ir senuosius priimame mainau už pilna ju verte. Visi turi Pianus, kodėl 
tu negali turėti 7 Dabar yra gera proga gauti gera Piane ui pfge preke, ne pra
leisk jo*. Pianu lekcijas duodame ui sumažinta preke: pamėginimo lekcijos dy
kai Senus Pianus sutaisome, nustatome, nupaliszuojame. Ta viską padarome 
kuogeriausiai, o jei negerai padaryta, tada uimokecties nereikalaujame. Musu 
sztoras atdaras diena ir nakti.

NEW ENGLANI) PIANO SCHOOL, 
56 HartlettSt., arti Dudley Elevator Station, BOSTON, M ASM.

P. S Del utakvatlnimn pirlvju duosime 10 lekcija p^r koncerto pianila dykai ktakvte-
nam pas mus perkaBcilam Pianu asla sanraita.

Lietmiszkai Ruska Aptieka.
2.57 llanover st, 257

Boston, Mass.
Turime pilnai aptiekoriuku tavoro 

kaip krajevu teip ir užrubeiiniu. Ap- 
tiekoje visados randui daktaras kurs 
duoda rodą visokiame ligose be jokios 
mokestiea. =2

i Š

* ®B □

Naujausiai Iszrastes Medicinos: n sujauti 
mu*u vaistai yra passkmisgiausi. gydo daugybs 
liga. Plaukus Ukrai ataugiua. ihaklma. pleis
kana*. papuerkus ir daugel kita ligų su nsujsu. 
siu bud u Rsdiksl gydymas, psrassykita pas

Drs J. M. Brundza 
Soalp and Hslr Specialia t

Ne* York ABrooklyn, U. 8. A.

Reikalanjame vyro ir moters
Kencsisnctiu kokia nors nesveikata ar 

gyvenime nepasisekimą, kad prisiusiu 
mumis savo varda ir adrese, o mes pri
siusime būda (spasaba), su kuriais 
visus skausmus, ligas ir nelaime* pra
stai insite. Nesiųskite pinigu, tiktai 
savo varda ir adrese. Pasakykite ir 
savo draugams apie ssi apgarsinime, o 
tuom padarysite jiems didele geradejy- 
ste. Raasykite tuojaus ant adreso:

Tatra Medical Institute,
747 S. Halsted SL

Chicago. 111.

•i

F.PBradchnulis
Attorney and Couselor alkai.

Chunber of Cominerce Bldg. Room TOS
8. E. Oorner LaSalle A Waahington su

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelte lietuvy* advrokatas, baigęs 
mokslą jurisprudenoijososlon Amerikoj 
Weda provra* kaip dvilinkas seip ir 
kriminali saka* irisuose suduota.
Re*. 3112 8. H alsi e«l arti 31 mos, 

arti 31-mos ui. Tel. Yards 6040

uubegima M-klos laike mtogo ar prie nusisilapinl- 
mo. negalejtma miegoti ar valgyti, dusuly, trumpa 
kvepavlma; niežus, tauros, inkstu, kepenų ir skil
vio liga. Jeigu esi nuolatai nuvargę* ir greitai 
pailatantls. baugus, gėdingus, nusiminei, užsirū
pinęs tr nustojai viltie* Issgyjimo. jeigu Ivtiszko* 
dalys yra nusllpneje jog negali atsakanciial atlik
ti vyro prideryėcalu Ir neturi vaisiaus; jeigu esi 
užkrėstas kokia liga, turi tankiai s.lapintis diena 
ir naktyje, tai ateik pas manv o asz duosiu teisin
ga rodą dvkaL C

Suiiazlaplnlmas lovoje bemiegant yra labai la
kinu ir geda darantis kenkimas, ir daugumas ne-

viena laa augstc.lau parodytu artikulą: (I) 
Gražu Hamliton te kalibru Kanaanu, te) gra 
žu auksinta amenkonisikais viduriais Laisao 
nsii. laarodanti lyg auksinis gvarantuolas an 
• meta, (I) gražia, pilno didumo Masnoinia 
(4) gražia 8 padu augai ta t.iapra, (6) dMale 
Aanomna (6) auksinta LaisaoDBit. (7* bakaa- 
ka su K tuslno sidabriniu Pstuu ir Vi DELČIŲ. 
(B) pilna tollgtinl eOIELl, te) grino aukso 
Žl KuA, (10) imponuota g»naualo plieno BRIT- 
Va. (II) Stažu PEILI. (18) gražu 18 coliu >l«a 
auksinta mataru ik* ant kaklo LENCIIGELI 
su kompasallu. (18) gražu auksinta KRYZEuI. 
(I4> gražia starllng sidabro BRA.1SOLETA. 
B t i" tavorai yra augssctlaaaioa v*rtaa Ir duos 
Tam Inai sora dirbti dėl savo uždarbio ir dėl 
musu namo, kuris vra islame Manyje jas 16 m.

Dr.O.C.Reine
Kuo Koru-sptDdoIū ant koja tik 10c.

Ovaraniavojeme Istgydvma.
| Dantų gėlimo Ir Bkorbuto. Fapucskua nagldlt. 

Plauku slinkimą sulalkite ir autanklta ant pra- 
plikatioa galvos. Pleiskanas isanalklna Teipgi 
turime vslsta dėl luuaiktnimo plauks, kad 
banda nereiktu skųst, arba motaris turi ant 
aptimlmo Ilgus gyvaplaukius, mes esama SPE- 
C1JAL18TAI8

J. M. B. Chem, Co.
boz 180 8ta. W. B'klyn Nsw York

Mingo Junctioii, Ohlo. 
Brangus D-re Collins:—

Septynios sanvaitės atgal nieks negalėjo 
lakyti,kad st gyvensiu. Mano pilvinis nesvei
ki! Ir skausmai strėnoee kuone užsmaugė ma
ne. Al rėmiau po kožnatn valgiui su tokiu 
tąsymu, kad kožnas matantis mana, turėjo 
dėl manęs didžiausių pasigailėjlma. Al mė
ginau daktarus ant daktarų, Uleldan Įimtus 
dolerių ant visokių Vaistų, bet ai negalėjau 
rasti pagalbos niekur. Viena* ii mano drau
gų nurodė man Tamista. Al paraitau pas jus, 
apvalydamas savo padėjimų ir dabar, į septy
nias trumpas sanvaitės, nematydamas nė jū
sų, likausi lėgydytu. Tas yra daugiau, negu 
ai tikėjam!. Ta* yra pastebėtina. Brangus 
Dre ir ai niekuomet nepamlriiu jūsų malo
ningumo Ir rekomenduosiu jus visur kožnam, 
kurį tik pažįstu.

4 Su guodone, Jono* Jurecsko.

E.C. Collins, President, N.Y. Medical Institute, 140.34-111 St. Nei York, N.Y.

Jerome, Aru. 
Brangus Profesoriau Collins:—

Kam ai niekad netikėjau, taa dabar yra 
tikra tiesa. J ui iigydėte mane nuo mano chro
niškų ir pavojingų ligų pilnai ir ai nesugia- 
blu ganėtinai llrelkSti mano Širdingų padėka- 
vonę ir nusistebėjimu ii jūsų gydymo. Kiek
vienas čion iino, kuomi aS buvau prlel mano 
gydymai pas jus ir po trijų mėnesių gydymo
si, ai netik lisigydžiau savo ligų, bet dar Jau
čiuosi geriau ir smagiau, negu ai jaučiausi 
prieS apairgimų.

Tamista esi prakilnum žmogum ir neimi 
nno žmonių pinigų, kaip daugelis kitų, bet 11- 
gydal Juos į trumpiau!į laikų be didelių kai
tų. Koėnaa sergantis vyras ar moteris negali 
padaryti geriaus, kaip priimti Jūsų pagelbų ir 
jie bus išgydytais greitai ir tikrai.

Su guodone.
Emery Jorsa.

Pslmerton, P*.
Mano Brangu! Prof#»oriau Collln»:—

* Labai man Uksma pranešti Jums, kad pO 
trumpam Jūsų gydymui ai Jaučiuosi labai ge
rai. ASJaučluo»l, lyg kad bučiau gimei UI 
naujo. Jutų puikios gyduolės llgydė mano 
skausmu krutinėję ir strėnoee, kurie skausmai 
kankino mau, per daugelį metų. Mano trum
pas kvėpavimas linyko teipgi Ir aė dabar ne
turiu sunkenybės kvėpuoti. Mano valgumaa 
sugrįta vėl ir mano sveikata yra tokia, kokios 
ai nėsu turėjęs.

Dėkavodamas Jums labai graiiai ui jūsų 
malonų ir ger, gydymu ai rekomenduojg Jus 
saniinlikai visiems savo tėvynainiams.

Su guodone,
Vinoentas Gregar.

A. LECHOVICZ,
Spring & Water st., Waukegan, III.

Pirmos Kliasos Kaltūnas.
Užlaiko geriausius gėry mus Ir kvepen- 

ežius cigarus ir turi vieta pakeleiviams. 
Visu* vietinius ir isz kitur atkeliavusius 
užkvieczia atsilankyti.

(8-W)

Naujau**0 iszradimo.
Laiszkama popieros po 25c. tustnas. 

Popieros susideda iss 6 gatunku, su pa
veikslėliais Lietuvos didvyriu, su g ra 
iioms pavlncsevonems, dainelėms ir ki
tokiais apskaitymais. Agentu reikalau
ju po visus miestus ant ju pardavinė
jimo.

F. Mlloszevekis,* 
Box 724, Btoughton, Mas*.

(9-2)

Dykai auksinta Laikrodėliai 
Mes duodame uita nau

jausios mados Amsrikonisi- 
kals viduriais Laikrodali, 
garai laika rodaati. visai dy
kai tam. kurs parduos 24 ar- 
tlkullukus musu biiutrrijos 

į po lOe totoa. Lak iii ai jo 
| isarodo kaip lalkrodtlo gya- 

ran luoto ant 86 metu. Ra- 
aiyk tuojaus, o maa tuojaus 
prisiusime bteutarlja ant 
pardavinėjimo Kada las- 
parduoei prisisek mumis 

Jia.teO ir gausi **1 la krodell su leneiugeiul 
ykal Crown Rupply House,

Dep’b SS, IBS Rando! ph sL, Chtoago. III

DENTISTAS

AR SERGI?
OFFISAS:

Kerte 31-mos ir So. Halsted ulycilo. 
Gyvenimu viriui Aptiekęs. 

CHICAGO, ILL.

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

Jeigu sergi tai atsiusk ui ac marke o 
apturėsi musu nauja didely katalioga 
kuriame pa apraszyta placriai ir 
aiszkiai visokios ligos, ir pasako

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

JOHN'S SUPPLY BOUSE cAiMi.
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