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Politiszkos žinios.

Karė Maskolijos su Japo
nija.

Nuo karės lauko tikrų ži
nių, iš kurių galioną būt ži
noti, kaip stovi dalykai, kaip 
nebuvo, teip nėra. K tikro 
nežinia nė kiek kareivių ant 
karės lauko turi kariaujan
čios pusės. Laikraščiai pa
duoda vien spėjimus, o jeigu 
ir spėjimų neturi ant ko pa
remti, tiesiog išmislinėja ne
būtus daigtus. Karėse, ko
kios tik buvo Europoj pa
skutiniuose laikuose, nebuvo 
galima paslėpti teip teisybę 
kaip dabartinėj karėj. Neį- 
stabu todėl, jeigu laikraščiai, 
į tuos 8 mėnesius, per ku
riuos traukiasi karė, paleido 
į svietų tiek prieštaraujančių 
žinių, kurias paskui atšau
kė.

Maskoliški laikraščiai ’už 
tikrina, jog užgimus karei, 
Kuropatkin ant mūšio lauko 
turėjo vos 20000 kareivių, to
dėl išjuokia japouiečius, iš- 
mėtinėja jiems, kad turėda
mi iš syk daug daugiau ka
reivių, be reikalo užvilko 
traukimų pryšakin, davė Ku- 
ropatkinui laikų susidrutinti, 
o iš pradžių su didesnėms 
■pajiegoms ištikro jį nesunku 
buvo su jo silpna armija pa
imti į nelaisvę.

Ar ištikro maskoliški laik- 
- raščiai rašo teisybę, galima 

abejoti, Juk vesdama tary
bas su Japonija, Maskolija 
be pertrūkio gabeno karei
vius į rytinę Azijų, į Man- 
džurijų ir Port Arthurų. Ga
benimas kareivių geležinkeliu 
ir jūrėmis traukėsi per du 
metu; iš Odesos neišplaukė 
nė vienas laivas per visų dvie
jų metų laikų, ant kurio ne
būtų buvę kareivių, ginklų 
arba amunicijos. Didysis 
Siberijos geležinkelis nebuvo 
da atidarytas važiojimui pa- 
sažierių ir tavorų, o juom ga
beno jau į Vladivostoku ir 

• Mandžurijų kareivius ir amu
nicijų. Prasidėjus nesutiki- 
.mams už Mandžurijų, kada 
dar nebuvo reikalo slėpti tei
sybę, kada visi tikėjo, kad 
karės nebus, skaitlių sergin
čių vien Mandžurijos geležin
kelį kareivių, maskoliška ka
rės ministerija padavinėjo 
ant 30000 ir skaitlių tų, kad 
neerzinti kitų kraštų, be abe
jonės mažino; o rytinėj Sibe- 
rijoj, kada joje kariškos pa- 
jiegos nebuvo dar sumobili
zuotos, turinti geras informa
cijas Berlyno laikraščiai pa
davinėjo ant 100000. Dingti 
tie kareiviai negalėjo. Rods 
vienų dalį siuntė į Vladivo
stoku, kitų į Port Arthurų. 
Reikią todėl manyti, kad pra
džioj karės Mandžurijoj ma
skoliai negalėjo turėti mažiau 
kareivių kaip 100000. Jeigu 
Japoniečiai surinko prieš ma
skolius daugiau kareivių, tai 
vien todėl, kad jiems pasise
kė iš syk apvaldyti maskoli
škų kariškų laivynę ir todėl, 
kad jie išlipo Korėjoj, kur 
maskoliai netikėjo, kur nieko 
ant stabdymo išlipimo japo
niečių nebuvo parengę. Be 
abejonės šioje karėje lygiai 
maskoliški, kaip ir japoniški 
jenerolai padarė daug klaidų, 
bet katrie padarė jų daugiau, 
apie tai dasižinosime tik pa
sibaigus karei. Kadangi ja- 
poniečiams pritaria Mandžu- 
rijos gyventojai ir jie po visų 
Mandžurijų, net Siberijoj ir 
Maskolijoj turi paslaptus a- 
gentus, kurie juk ne bereika- 
lo yra agentais, tai be abejo
nės japoniški jenerolai jeigu 
ir nežinojo tikro skaitlįaus 
Kuropatkino kareivių, tai

visgi žinojo skaitlių artyraų 
teisybės. Jeigu jie nebėgo 
iš syk Kuropatkinui už akių, 
tai matyt ant jo paėmimo ne
sijautė pakaktinai tvirtais ir 
turbut tas paėmimas ir sunai
kinimas maskoliškos armijos 
nebuvo teip lengvas.

Jeigu mes negalime gauti 
tikrų žinių apie skaitlių kar
eivių, tai teipjau negalime 
dasižinoti ir apie nuotrotas 
kariaujančių pusių. Čia ra
sime dar daugiau prieštarau
jančių žinių. Jeigu sudėti į 
krūvų visas laikraščių garsi
namas žinias apie nuotrotas 
abiejų kariaujančių pusių, 
tai be abejonės pasirodytų, 
kad maskolių ir japoniečių 
šioje karėj pražuvo daugiau, 
negu yra iš viso. Sudėjus į 
krūvų visas laikraščių kada 
nors paduotas žinias apie nuo
trotas japoniečių po Port Ar- 
thuru, išpuls, kad prie tos 
smarkiai maskolių, ginamos 
tvirtynės nužudė su viršum 
200000 kareivių. Tuom tar
pu po Port Arthuru japoni
škų kareivių nėra nė šimto 
tūkstančių. Kaip gi jie gali 
žudyti du syk daugiau žmo
nių negu yra, tai jau laikra
ščių stebuklai. Laivų gi ma
skoliai, pagal laikraščių kada 
nors pagarsintas žinias, |>o 
Port Arthuru nužudė dau
giau, negu jų čia kada nors 
turėjo.

Taigi aišku, kad neviskas 
yra teisybė, kų laikraščiai 
garsina. Netrteyl>e vienog 
paprastai tik vėliau pasirodo, ; 
iš syk negalima žinoti, kiek 
teisybės yra laikraščių garsi
namose žiniose.

Dabar nuo karės lauko at
eina vėl daugiau prieštarau
jančių žinių. Tas paprastai 
pasitaiko, kada ant tūlo lai* 
ko mūšiai apsistoja ir kariau
jančios armijos ilsisi. Teip

1 yra ir dabar.
’ Pereitų sanvaitę Londono 

laikraščiai garsino buk 
Kuroki jau užėmė Kuropat
kinui pasitraukimo kelių ir 
kad po tuom miestu užgimė 
jau didelis mušis. Toliau 
garsino, jog Kuropatkin be 
mūšio traukiasi iš Mugdeno, 
bijodamas, kad su visa armi
ja nepatektų japoniečiams 
kaip žuvis į tinklų. Dabar 
vienog pasirodo, kad tas yra

1 neteisybė. Didelio mūšio po 
1 Mugdenu dar nebuvo, bet į 

jį rengiasi armijos abiejų pu
sių; japoniečių pajiegos trau
kia į šiaurius bet labai pa
lengva, maskoliai gi, nors tū
li Amerikos laikraščiai garsi
no, kad dabar Kuropatkin 
rengiasi žengti prieš japonie- 
čius, nesiskubina apleisti po
zicijų. Abidvi pusės-apturė
jo pastiprinimų, kuris užden
gė nuotrotas, bet į naujų mū
šį dar neįsipainiojo. Pasi
taiko rods susirėmimai į pry- 
šakį nustumtų kariumenių 
dalių, bet toki susirėmimai 
negali turėti svarbos ant to
lesnio karės bėgio,. Visgi 
vienog neužilgio reikia lauk
ti didelio mūšio. Kaip jis 
pasibaigs, pirm laiko negali
ma įspėti. Jeigu ir po Mug
denu Kuropatkin taptų su
muštu, jis turėtų trauktiesi į 
Charbinų ir tokiu budu visa 
pietinė Mandžurijos dalis bu
tų japoniečių rankose; jeigu 
gi maskoliams pasisektų jei
gu ir nesumušti, bet bent at
stovėti, japoniečiai turėtų 
trauktiesi į Liaojangų ir be 
abejonės čia per žięmų pa
laukti pavasario. Ant žie
mos, dėl šalto oro, mūšiai be 
abejonės pasiliaus, kadangi 
po uždenga audimo ant lauko 
kareiviams peršalta. Mat 
jeigu vasaros Mandžurijoj 
teip karštos kaip duonkepės
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maskoliški kariški lai

patvirtinimo reikia palaukti. 
Apie tuos mūšius maskoliai 
nieko negarsina.

Maskoliškas caras keliauja 
į Revelį, kur susirinkusi di
desnė dalis paskirtos ant iš
plaukimo į Arijų Balti ko jū
rių kariškos laivynėa. Mena, 
jog caras ten keliauja išleisti 
tų laivynę į Arijų. Kol ji 
vienog atplauks į Arijų, per
eis mažiausiai Šimtas dienų. 
Per tų laikų Port Arthurų ga
li paimti japoniečiai. o jame 
stovinti maskoliški laivai, jei
gu negalėtų ištrukti, turėtų 
būt pačių maskolių išardyti 
ir paskaudyti. Paryžiaus 
laikraščiai mena, jog Balti ko 
laivynė nė nebandys plaukti 
į Port Arthurų, bet stengsis 
prisigriebti į Vladivostoku. 
Bet kol Baltiko laivynė ateis, 
Vladivostoko portas, kaip bū
va kiekvienų žiemų, bus užša
lęs. Rods su pagelba laužan
čių ledus laivų įėjimų į portų 
galima išvalyti, bet tokių lai
vų Arijoj maskoliai neturi. 
Ant gal»< ir į Vladivostoku ne 
teip lengva juk prisigriebti: 
apie plaukimų tų laivų juk 
visgi gaus žinių japoniškas 
admirolas Togo ir jiems už
stos kelių. Nereikia dar už
miršti, kad Baltiko laivynės

užsitraukiančios karės var
gas laukia gyventojus abiejų 
kariaujančių kraštų.

Metas XII

pečius, tai ir žiemos neišpasa
kytai šaltos. Todėl japonie
čiai turi pasiskubinti bandy
ti paimti Mugdenų, kur nori 
parengti kareiviams žiemines 
kvatieras. Žiema jau artina
si. Pereitų sanvaitę aplinki
nėse Mugdeno pasnigo, ryt
mečiais būva tikras gruodas.

Ir apie dalykų stovį po 
Port Arthuru prieštaraujan
čios ateina žinios. Tiek vie
nog tikrai žinia, kad devyni 
apginanti miestų fortai, o 
tame ir apginantis įtaisas 
vandens traukimo, yra japo
niečių rankose. Į paveržtus 
fortus jie atgabeno toli sie
kiančias kanuoles, iš kurių 
apšaudo miestų ir fortus.

Porte stovinti maskoliški 
kariški laivai atsirado dide
liame pavojuje. Jie sykį 
bandė išplaukti ant Jūrių, 
bet dabojanti japoniški laivai 
juos atgal į portų nuvijo. 
Panedėlio dienų į Paryžių at
ėjo telegramai pranešanti, 
buk
vai, po pirmam nepasiseki
mui, kadangi jiems porte bu
vo perkaršta, vėl bandė iš
plaukti ant jūrių ir buk tas 
iš dalies jiems pasisekė. 
Koks vienog buvo tasai pasi
sekimas, to telegramas nepa
aiškina. Admirolas Togo [ laivai ilgų kelionių neatliko, 
pranešė į Tokio, buk vienas jos oficierai mušius matė tik 
maskoliškas kariškas laivas, | ant manevrų, prie jų nepra
valydamas išėjimą iš Port Ar- tę, o Togo jurininkai, kariau- 
thuro, užbėgo ant minų, ku- darni per 8 mėnesius, prie ka
rių expliozijos likosi paskan- 
dytas, Rodė ir maskdįiai ly^skoliškos laivynės padėti 
garsino, buk du japoniški 
torpediniai laivai likosi minų 
paskaudyti, bet admirolas 
Togo savo raporte to nepa
tvirtina.

Ant sausžemio po Port Ar
thuru beveik kasdienę atsi
tinka gana smarkus susirėmi
mai. Maskoliai kelis kartus 
stengėsi atimti atgal tulus 
svarbesnius japoniečių pa
veržtus fortus, bet užpuoli
mus japoniečiai numušė. Y- 
pač smarkus mūšiai buvo po 
fortu apginančiu vandens 
traukimo įtaisas. Atimti 
juos atgal maskoliams ne(>a- 
sisekė, jų užpuolimų japonie
čiai numušė. Nuotrotos a- 
biejų pusių buvo labai dide
lės.

Užmuštų kareivių kūnai 
pūva ant lauko, kadangi ja
poniečiai neduoda juos Išlai
doti. Mat vėjas kvapų neša 
ant miesto, taigi smarvė kan. 
kiną vien maskolius. Dabar 
vienog artinasi laikas, nuo 
kurio paprastai vėjas pučia 
nuo jūrių. Todėl japoniečių 
vadovas užmanė ginantiems 
miestų maskoliams ant dviejų 
dienų apstabdyti kariavimus 
ir tų laikų apversti ant sude 
ginimo pūvančių ant lauko 
kūnų. Nežinia, ar tų užma
nymų priims dabar jenerolas 
Stoessel.

Į Peterburgu atėjo telegra
mas nuo jenerolo Stoesselio, 
kuriame Jis praneša, buk pa
skutiniuose mūšiuose po Port 
Arthuru japoniečiai nužudė 
su viršum 20000 kareivių. 
Kadangi vienog jis nepalaikė 
mūšio lauko, tai, suprantama, 
kad jai>oniečių nuotrotų žino
ti negal, o japoniečiai apie 
jas teiposgi nieko ne garsina, 
o Stoessel slepia nuotrotas 
maskolių. Be abejonės jos 
buvo labai didelės, kadangi, 
kaip sako, abiejų pusių kar
eiviai užėjo ant paslėptų mi
nų ir daug jų likosi į padan
ges išmestų.

Pereitų panedėlio dienų A- 
merikos laikraščiai pagarsino 
žinias apie didelius mušius, 
kuriuose buk japoniečiai nu
žudė net 28000 kareivių. Ži
nios tos vienog privatiškos ir 
nelabai ištikimos. Ant jų

rėš priprato. Tų viekų Šiuo

japoniški agentai suĮ>ainiojo 
tuos mišrius ir mongolų pik- 
tumę nukreipė ant Maskoli
jos. A Kadangi Mongolijoj 
daug yra klioštorių, į ku
riuos ir Maskolijos la mate ta i 
siunčia,ant pasimokinimo sa
vo vaikus, tai išsiviešpata
vus kitokioms pažiūroms terp 
Mongolijos klioštorių lamų, 
tos naujos, neprielankios 
Maskolijai pažiūros bus įkve
piamos ir Maskolijos pavaldi
niams. Užbėgti tam kelię 
Maskolija neturi kito kelio, 
kaip persekiodama teip savo 
lama iistus, kaip persekioja 
antai katalikus. Tas gi turi 
pagimdyti tik nekentimę per
sekiotojų. Per nužudymę į- 
tėkmės Tibete, kas atsitiko 
tik dėl karės su Japonija, 
Maskolija žudo daugiau negu 
tas ant pirmo pažvilgio rodo
si. Iki šiol, kol Maskolijos 
įtekmė augo Tibete; lamos 
(kunigai) tarnavo Maskolijos 
politikos ntieriams, nuo da
bar jie tarnauti turės Angli
jai-

Amerika.
Sanariai atsibūvančio 

Imi r Amerikoj tautų santai
kos kongreso užmanė prezi
dentui Rooseveltui sušaukti 
į Haagų antrų terptautiškų 
kongresų, kurio mieris butų 
prisidėti prie užbaigimo ka
rės ir prašalinti bent svarbe
snes karių priežastis. Ka
dangi mat dabar Amerikoj 
artinasi rinkimai, tai republi- 
koniški politikieriai ištikro 
užsimanė tų Įiakvietiinų su
naudoti ant pasirekliamavi- 
mo, ant pakėlimo garbės re- 
publikonjškos Įiartijos politi
kierių, bet rodosi, kad to už
manymo nebus galima sunau
doti laike rinkimų. Sušauk
ti kongresų galima tųsyk, jei
gu tam pritaria bent galingo 
snčs tautos; tarpininkauti 
vedančioms karę tautoms ga
lima vien tųsyk, jeigu ant su
taikymo jos geidžia pašalinės 
tarpininkystės. Tuom tarpu 
dabar lygiai maskoliški, kaip 
ir japoniški laikraščiai labai 
ueprilankiai priėmė užsima- 
nymų Amerikos politikierių 
kokiu nors budu bandyti kiš- 
tiesi į tarpų. Tame nieko į- 
stabaus nėra, kadangi papra
stai iš tarpini n kystės tarpi
ninkai stengiasi kuo daugiau 
ištraukti naudos sau. Ma
skoliški laikraščiai tiesiog 
šaukia, kad nepriims flyeti- jfa giria JaĮsmiečių apaiė-

da-

— —.6_, ---- ------- L”-
inos tarpininkystės, nedalėte 
nė jokio įsikišimo pašalinių 
į vedamų karę. Roosevelt gi 
neturi galės priversti Masko- 
lijų arba Japouijų sutikti 
ant jo užmanytų susitaikymo 
išlygų. Karės su kariau
jančioms tautoms juk nepra
dės, nes ant to pats i»er sil
pnas, o pritarėjų terp galin
gesnių tautų neras, kadangi 
terp tų daugiau yra neužeiti- 
kinčių negu pritariančių A- 
merikai. Vokietijos laikraš
čiai tei|K>sgi išjuokia norų 
Roosevelto pasirekliamuoti 
prieš besiartinančius rinki
mus. Vien Prancūzija ir 
Anglija nori pasibaigimo ka
rės, bet ir tai vien todėl, kad, 
užsitraukiant karei, ir jos ga
li būt į jų įtrauktos, o to ne
nori.

Pereitų sanvaitę armenie- 
čiai atsilankė pas prezidentų 
Rooseveltų ir prašė jo pasirū
pinti padaryti galų maištams 
Armėnijoj. Kų gi vienog 
Roosevelt gali padaryti gero 
armeniečiams, jeigu Ameri
ka ant Europos politikos ne
turi įtekmės? Įsikišimui A- 
męrikos pasipriešįs juk kitos 
Europos tautos ir per tai įsi
kišimas Roosevelto į Armėni
jos skerdynes labiau arme- 
niečiams užkenktų, negu pa
dėtų. Armeniečiams Roose
velt nieko ištikro nė nežadė
jo, bet nusiuntė juos pas už- 
rubežinių dalykų ministerį.

niai. Vokiški ir angliški 
laikraščiai mena, jog Baltiko 
laivynė visai nebus išsiųsta į 
Azijų. kadangi menka yra 
viltis, kad ji sumuštų japo
niškų, o i»ati gali būt išnai
kinta.

Maskoliškas ramias Pran
cūzijos laivų dirbtuvėse už- 
staliavo kelte didelius kariš
kus laivus. Užklaustas apie 
tai parlamente Prancūzijos 
laivynės ininisteris tų patvir
tino, bet drauge pridūrė, kad 
užsteliuoti Maskolijos laivai 
bus gatavi į>o dviejų metų, o 
l>er tų laikų karė be abejonės 
imsi baigs, taigi iš užsteliuo- 
tų Prancūzijoj laivų dabarti
nėj karėj Maskolija negalės 
naudotieji. Amerikoj gi ly
giai iMaskolija, kaip ir Japo
nija užsteliavo po kelte po
vandeninius laivus, kurie dar 
karei nepasibaigus bus gata
vi. Nežinia tik, ar ypač ma
skoliams lengva bus tuos lai
vus gauti, kol japoniečiai 
valdo jūres.

Nevien Londono, bet ir 
Berlyno laikraščiai praneša, 
buk daugelyj vietų Maskoli
joj, siunčiant ant karės lau
ko pašauktus po ginklu re- 
zervos kareivius, buvo gana 
dideli maištai. Minios šuka
vo, kad nereikia karės; Ode
soj, net važiuojant carui, mi
nios šukavo: šalin su karėms. 
Nepritarimas karei Maskoli
jos gyventojų gali supainioti 
rando mierius ir priversti jį 
užbaigti greičiau karę, negu 
norėtų. Neprilankumų ka
rei didina vargas, koks dėl 
karės pasiekia vis didesnį ir 
didesnįžmonių skaitlių. Ap
sistojus darbams dirbtuvėse, 
tūkstančiai darbininkų ir jų 
šeimynos tiesiog badų kenčia, 
o Juo karė užsitraukia ilgiau, 
juo vargas darbininkų dide
snis. Su tuom randas turi 
rokuotiesi, o vargui kelių 
užstoti negali.

Japonijai teiposgi pritruko 
jau pinigų ant karės vedimo, 
Jos randas dabar stengiasi 
namieje nuo locnų gyventojų 
pasiskolinti 40 milijonų do- 
liarių. Tiek pinigų, žinoma, 
gaus, bet nežinia, ant kaip w - ...
ilgai jų užteks. Dėl ilgai gyventojus Mongolijos, bet

Vidurinė Azi|a.
Sutartis Anglijos, padary

ta su Tibetu, Maskolijai la
bai nepatinka, kadangi per 
tai Maskolijos įtekmė likosi 
išstumta ne tik iš Tibeto, 
bet ir kraštų, kurių gyvento
jai isi>ažįt»ta lamaistų tikėji
mų, taigi ir iš Mongolijos; ir 
Maskolijoj gyvena diktai iš
pažintojų to tikėjimo, o jo 
augščiausiu viršininku yra 
gyvenantis mieste Lhassa, Ti
beto sostapilėj, po Anglijos 
globa Dalai • Lama. Tokiu 
budu Anglija galės turėti į- 
tėkmę net ant išpažintojų 
lamaistų tikėjimo Maskolijoj. 
Maskolija bandė per savo a- 
gentus sukelti prieš Angliju

Isz Lietuvos.

Iš Vilniaus.
Vilnietis, kapitonas 

drevičia, po mušiui po Wa- 
fangau, pašautas pateko į ja
poniečių rankas. Dabar jis 
sveikas, yra mieste Matsuja- 
ma, iš kur į Vilnių gimi
nėms atsiuntė laiškų. Lai

Kn

jimę | su maskoliškais nelai- 
sviais.

Pagerintų veislių galvijų 
imrotįa ir jomarkas atsibus 
Vilniuje 2 ir 8 dienų spalių 
šių metų ant pliaciaus, pri
gulinčio Vilniaus žemdirbių 
draugystei.

Bėgiojimas trukių ant nau
jai dirbamos geležinkelio li
nijos nuo Polocko į Sedlecus 
prasidės nuo 6 d. spalių šių 
metų. .

Prie Vilniaus chemiškai— 
techniškos mokyklos bus šį
met įjarengti vakariniai kur
sai, kurie dalysis į du skyrių: 
techniškų ir prekystes. Tech
niškame skyriuje bus moki
nami: mechaniška techno
logija, techniškas piešimas 
Ir fabrikinė buchhalterija. 
Mokestis — 1 rubl. už pus
mety Kursai likosi atidary
ti 27 d. rugsėjo.

Nuo 14 d. rugsėjo prasidė- 
jd mokslas Vilniuje pareng
to! mokykloj policijos sargų. 
Norinčių lankyti mokyklų 
polipistų atsišaukė 100.

Prasidėjo Vilniuje rudeni-, 
nės arklių lenktynės, kurios, 
teisjbę sakant, suteikia vien 
Lietuvos dvarponiams progų 
pasiįrodyti ir pasilinksminti, 
tikrps naudos vienog kraštui 
neatgabena. Mėgstanti pa- 
loštį, turi progų statyti pini
gus ant totalizatoriaus, kuris 
antai jau šįmet net Chicagoj 
likosi uždraustas. Pirmoje 
dienoje lenktynių buvo se
kančios dovanos: 100 rubl., 
500 rubl.. 200 rubl. ir 125 
rubl. Lenktynės trauksis 
dar kelias dienas. Kaštuoja 
jos nemažai pinigų, bet nau
dos Lietuvai neatgabena. 
Dvarponiams labiau rupi pa
silinksminimas negu gyven
tojų nauda. Už tuos pini
gus, kų lenktynės kaštuoja, 
daug daugiau galima kitokiu 
budu Lietuvai naudos atga 
beriti.

4 d. rugsėjo Vilniuje suė
mė pagarsėjusį visoj Vilniaus 
gubernijoj arkliavagį Gra- 
bovskį. Jis nuo gaudančių 
gynėsi net su revolveriu, tik 
šaudė prastai, todėl nepatai
kė. a w
’ Vilniaus Raudonojo Kry-

žiaus Dr-tė išleido atsiliepi
mų, kuriame kviečia dakta
rus, norinčius keliaut ant ka
rės lauko, užsimelduoti (ma
tyt maskolių daktarų, norin
čių iš geros valios keliauti, 
nėra pakaktinai). Vilniaus 
daktarai turėsę užsiėmimų 
Charbino ligonbučiuoee. Ant 
kelionės gaus jie 500 rublių, 
po 350 rublių ant mėnesio al
gos o kelionėse po 3 rubl. ant 
dienos.

Vilniaus žuvininkystės 
draugystė gavo užkvietimų iš 
Vindobonos dalyvauti susi
važiavime visų civilizuotų 
kraštų žuvių augintojų. Su
sivažiavimas atsibus ateinan
čiuose metuose.

Į Vilniaus reališkų moky
klų laikė examinus263 norin
ti į jų pastoti vaikinai; priė
mė 132, o tame 12 žydukų. 
Neišlaikė ezaminų 110, nepri
ėmė iš išlaikiusių 21 dėl sto
kos vietos.

Antrose arklių lenktynėse, 
kurios atsibuvo 5 rugsėjo, 
buvo 7 bėgimai. Dovanos 
buvo: 100 rubl., 125 rubl., 
100 rubl., 200 rubl., 250 rb., 
125 rubl., 150 rubl., 200 rub.

4 d. rugsėjo Vilniuje pasi
mirė geriausias mieste akių 
gydytojas, Dras Cyvinski, su
laukęs 64 metų amžiaus.

Norinti pastoti į Vilniaus 
I gimnazijų atsišaukė 337 
vaikinai, iš to skaitliaus pri
ėmė tik 109; 70 vaikinų neiš
laikė e raminu.

Vilniuje, pradėjo taisyti 
Šv. Kateriuos bažnyčių.

Į Vilniaus moteriškų gim
nazijų priėmė šįmet merginų: 
į 8 kliasų 25, į 7tų — 47, į 6- 
tų — 4, į 5tų — 23, į 4tų — 
3, į 3čių — 8.

Trečiose arklių lenktynėse 
Vilniuje buvo 8 bėgimai. Di
džiausia dovana buvo 200 
rublių.

Tų pačių dienų buvo pa
rengtos ir bicyklistų lenkty
nės, kuriose dalyvavo 24 bi- 
cyklistai.

Vilniaus I gimnazijų lanko 
dabar 801 mokintinis.

Vilniaus telefonų abonen
tai, už pernešimų aparato į 
kitų vietų tuose jau namuose 
turi mokėti po 3 rubl., o už 
pernešimų į kitus namus po 6 
rubl. Vilniaus telefonai pri
guli randui ir juos prižiūri 
pačto ir telegrafų užveizda.

Grafas Roniker pirko. 15 
garlaivių dirbtuvėse O’Brieno 
de Lassy Pinske už 200000 
rubl. Garlaiviai tie nuo at
einančio pavasario bėgios ant 
Nemuno, Nėrio ir kitų Lietu
vos upių, kur tik tas bus ga
limu.

Vilniaus žemiškam bankui 
kalti Lietuvos dvarponiai 
945200 rubl. ’

Vilniaus policijai pranešė, 
jog ant priemiesčio Antoko- 
liaus prapuolė 7 metų duktė 

i Weiso ir 11 metų duktė Stra- 
cho. Abidvi mergaiti su tė
vais gyveno namuose Ogin
skio. Kur jos dingo, neži
nia.

Iškeliavęs ant karės lau
ko iš Vilniaus Dr as Dunkel, 
likosi pašautas mūšyje po 
Liaojaugu.

Permainos kunigų Vil
niaus vyskupystėj.

Vilniaus vyskupystėj už 
klebonus likosi paskirti kuni
gai: kun. Kazimieras Valen
tinas į Čebiškius; kun. Stan. 
Štamas į Dusmenus; kun. 
Buivids į Glubokoje; kun. 
Jonas Gaudzevičia į Ko vai į, 
kun. Staniai. Kuprelis į Pe- 
skus. Paskirti vikarijai: 
kun. Juozas Kučinskis į Dom- 
brovų, kun. Rom. Chodiko į 
Kremenicus, kun. Kaz. 
JanceviČia į Sokolovkų, kun.

Juoz. Šalkovski Į Mosačų, 
kun. E. Milkovskis į Beteku. 
Numirė prabaščius Germani* 
škių parapijos, 42 metų kun. 
Tanajevski.

Iš Smorgonės, Vilniaus . 
gub-

Savininkas čianykščios odų 
išdirbinyčios, žydas Solo- 
duch, apskundė policijai du 
darbininku neva už pavogi
mų tavoro. Sūdąs vienog 
Soloducho apskųstus rado ne
kaltais. Nepaisant vienog 
ant to, jis nekaltus darbinin
kus prašalino iš savo dirbtu
vės. Nuskriausti darbiniu- , 
kai apskundė skriaudėjų į 
sudų ir pajieško nuo jo po 
250 rubl.

U žd erėj imas Vilniaus gb.
Pagal surinktas Vilniaus 

ūkininkų užveizdos žinias, 
dėl šalto oro nuo 24 — 29 
d. rugsėjo ir lytų, su vežimas 
nuo laukų javų pasivėlino. 
Ankstybi vasarojai tūlose 
vietose likosi suvežti sausi, - 
kitur gi dėl negero oro, labai 
pasivėlino. Vėlybi vasarojai 
užaugo užganėdinančiai. Bul
vės užderėjo vidutiniškai, bet 
žemesnėm vietose, dėl perdi- 
delio drėgnumo, pradėjo pu
ti. Vileikos pavietyj ypač 
nuvalymas laukų labai pasi
vėlino. Geriausiai javai už
derėjo Lydos pavietyj, čia ir 
suvežė juos sausus. Pra
džioj liepos mėnesio Ašmėnų 
pa v. puolė ledai, kurie išmu
šė javus kabutį Basonų ir 
Vensloventų.

Iš Ašmėnų, Yiln. gnb.
22 d. rugsėjo, ties dvareliu 

Karlinovo perbėgo smarki 
vėtra, kuri sugriovė tvartus 
ir du klojimu. Vėjo nuplė
što stogo likosi užmuštas vie
nas vyriškis ir viena moteris.

Iš Minsko.
Minsko gubernijoj, netoli 

upės Nemuno, užtiko du šal
tiniu geležinio gydančio van
dens. Be abejonės tose vie
tose bus parengtos gydančios 
maudynės.

Iš Bitiničių, Minsko gnb.
Siautė čia didelis gaisras, 

kuria išnaikino i šito mieste
lio; sudegė ir žydų sinagoga.. 
Blėdys gaisro padarytos .la
bai didelės.

Iš Pinsko, Minsko gab.
Per du paskutiniu metu 

šitame pavietyj buvo didelis 
neužderėjimas, per kų ypač 
ūkininkai pavargo. Pernai 
ant Kalėdų daugeliui ūkinin
kų pritruko duonos, ant jos 
nusipirkimo reikėjo parduoti 
gyvulius, net naminius pa
darus; truko net sėklos ant 
užsėjimo laukų. Už tai šį
met uaderėjimas su visu už
ganėdinantis, o vietomis net 
geras. Rugius pradėjo jau 
kulti, jie pasirodo našiais ir 
grudai geri. Gal nuvargę 
ūkininkai bent šįmet kiek at
sigriebs.

Kunigų besigerinimas 
carui.

Vilniaus katalikiškas vy
skupas paliepė Vilniaus džia- 
konui, kad visose mokyklose, 
mokintiniai katalikai, apart 
paprastos maldos prieš mok
slų, kalbėtų kas dienų dar 
maldų ant išprašymo masko
liams pergalės dabartinėj ka
rėj su Japonija.

Užveizėtojas Seinų vysku
pystės, ku» Antauavičia, pa- 
slaptu cirkulioriu į visus ku- 
nigus, prisakė jiems prikal-.- 
binėti bažnyčiose žmonis dėti 
aukas ant naudos Raudono- ; 
jo Kryžiais Dr-tės.

Reikia čia pridurti, kad 
Vilniaus vyskupo, nė 
to Antanavičiaus nieks m 
vertė išduoti tuo#* cirkui 
rius-



LIETUVA

Nauji pliantai
Vilniaus gubernijoj šiuose 

metuose nuspręsta padirbti 
naujus pliantus: nuo maudy
mą vietos Birštonuose iki 
Prienemuninio plianto ui 
87)60 rabi.; nuo miestelio 
Danilovičą iki geleiinkelio 
stacijos Voronovo ui 46201 
rubl. ir nuo miestelio Rado- 
škovičią iki geležinkelio sta
cijos to paties vardo ui 47- 
932 rubl. Visi tie pliantai 
neilgi, palengvina vien pri
važiavimą prie geležinkelių 
stacijų.

Is Šiaulių, Kauno gub.
' Šipuliai užsimanė pasige

rinti carui, ‘ Budėdami gana 
daug pinigų ant kares reika
lų. Šiaulių pavieto žydai 
sudėjo 1010 rubl.; akčyžios 
urėdninkai 74 rubl. 11 kap. 
Telšių mokintiniai ir mokin
tojai sudėjo 1305 rubl. Pi
nigai tie likosi išsiųsti į vieš
patystės kasų į Peterburgą.

Iš Veiverių, Suvalk. gub.
Pasimirė čia mokintinis 3 

kurso mokintojų seminarijos, 
Juozapas Bardzilauckas. Į 
Į seminariją jis įstojo sulen
kėjęs, 6et pabaigoj buvo 
jau tikru lietuviu, geidė dar- 
buotiesi ant savo brolių labo, 
lenkišką skraistę numetė, bet
nemielaširdinga giltinę neda
vė jam darbuotiesi.

padaryti iš jo apskritai jau
nosios kartos laikraštį.

Kad butų galima daugiau 
išleisti visuomenės ir politi
kos turinio knygelių, tapo į- 
kurta pereitą vasarą nauja 
draugystė „Augmuo”; jos į 
statymai da neapgarsinti. 
Leidžiamų knygų pakraipa 
— mokslingai progresyviška; 
knygos gali būti įvairiausios, 
dargi apysakos ir eilės. Drau
gystės sąnariais gali būti išti
kimi žmonės — vyrai ir mo
ters; kiekvienas dr-ės sąna
rys: 1) moka per metus po 3 
rublius (6 markes, 1| dole
rio) , 2) renka aukas ir didi
na dr-ės turtą, 3) rūpinas su
teikti dr-tei tam tikrus ra
štus. Visi dr-ės sanariai turi 
lygų balsą ir kiekvienas gau
na po vieną egzempliorių vi
sų, dr-tės išleistų, knygų nuo 
to laiko, kaip jis yra sąnariu; 
senesniuosius dr-ės išleidimus 
gauna už pusę prekės. Drau
gystė susideda iš kuopų, o 
kokias knygas leisti, spren
džia tam tikras literatų komi
tetas, renkamas vieneriems 
metams per kuopų atstovų 
susivažiavimą. Išleistos 
,,Augmens” knygos bus duo
damos beturčiams dykai. 
Tai yra svarbiausiejie „Aug
mens” įstatymų punktai. Jos 
sąnarių skaičius greitai auga,

štynės, kuriose keli stulbe- 
kiškiai likosi su peiliais til
žiškių subadyti.

Kaime Oženikuose pasimi
rė vienas iš geriausių Birutės 
draugystės sąnarių, tikras 
lietuvis Uodaitis.

Rusnėj, 11 d. rugsėjo likosi 
pirmkarčiai įžegnoti; lietu
viškai įžegnojo: 15 vaikinų 
ir 29 mergaites, taigi iš viso 
44. 1896 m. lietuviškai įže
gnota tik 29. Taigi reikia 
manyti, kad tose aplinkinėse 
lietuviai nenyksta, bet dau
ginasi.

Prūsų Lietuvos giriose Šį
met grybų labai mažai, dėl 
karščių ir sauso oro jie mat 
nedygsta.

Netoli Karklės iš upės iš
traukė lavonėlį ką tik gimu
sio kūdikio. Paskui suėmė 
vieną žemaitę darbininkę, 
kuri stengėsi pabėgti. Ji 
pasirodė esanti motina pa- 
skandyto kūdikio.

Bičių augintojai Prūsų Lie
tuvoj džiaugiasi šįmet, ka
dangi iš bičių daugiau nau
dos turėjo negu tikėjosi.

Karaliaučiuje, kokia ten 
maskalka, atėjusi į porcelė- 
no krautuvę, pradėjo daužyti 
japoniškas taures, ir keikti 
vokiečius. Užtai jai kromo 
savininkė gerai antausius 
apdaužė. Toki pamokinimai

ninku užgaunami žmonis kitokio 
kelio ne turi ant pamokinimo 
mėgstančių asabiškus niekinimus 
pamokslininkų. Priderėtų tą at
minty] turėti ir musų pamokslinin
kams, o jie labiau už kitus mėg
sta asabiškai niekinti sau nepatin
kančias ypatas.

1mv(Jo negru*.
Herrolds^urg, Ky. Atkako 

čia apie 60 negrų, moterų ir vyrų. 
Juos išvijo iš South Fort už tai, 
kad koksai rfegras su peiliu su
žeidė baltveidį farmerį. Minėti 
negrai dirbo ant geležinkelio ir už 
kaltę vieno visus juos išvijo.

Brangus gyvenimas.
New York. Vienas iš turtingų 

Amerikos tinginių, koksai E. R. 
Thomas, pasisamdė gyvenimą Re
gis hotelyj ir moka ant dienos po 
$125, tai ant metų išpuola $45000. 
Ne daug Amerikoj yra žmonių už
dirbančių ant metų tiek, kiek vien 
už gyvenimą moka šitas turtingas 
tinginys.

Mirti* ir raunu politikieriai.
Pereitą sanvaitę pasimirė vienas 

iš garsiausių Amerikos politikie
rių, Massachusetso senatoriaus 
Hoar. Ištikro jis buvo vie
nas iš doresnių politikierių. 
Giltinė galanda savo dalgi ir ant 
kito politikieriaus: apsirgo labai 
pavojingai vyriausias pačto uzvei- 
zėtojas Payne.

Apnuodininti studentai.
Racine, Wts. Nuo vištienos 

apsirgo čia 180 studentų ir 10 mo
kintojų Racine Colege. Vištiena 
be abejonės buvo užnuodinta.

nantis galviju* truki* ir iš dalies 
susidaužė. Prie to 4 ypatos liko- 
kosi užmuštos, o kelios sunkiai su
žeistos.

Gaisrai.
Keokuk, _Iowa. Laike audros 

trenkė perkūnas į Ccllinso divonų 
pardavinyčias ir jas uždegė. Gais
ra* pridirbo blėdies ant 250000 
dol. su viršum. Pardavinyčio* su 
visu sudegė.

New York. Sudegė Šaldymo 
dalis čianykščių galvijų pioviny- 
čių ant 10 av. Blėdį gaisro pada
rytą skaito ant $250000.

Toledo, Oh. Sudegė čia me- 
belių dirbtuvės brolių Keiper. Blė
dį gaisro padarytą skaito ant 200- 
000 dol.

kadangi tokios, kaip ji yra geriausi maakalkomB,nežinau- 
užmaniusi leisti, knygelės y- čioms Kaip reikia elgtiesi sve-

Daktarai pasitiki visus apsirgusius 
išgydyti.

Velionis gimęs 1883 me
tuose Čilikų kaime, Ūdrijos 
vaitystoj, Senapilės pavietyj, 
Suvalkų gubernijoj.

Bro.

ra labai reikalingos ir nau- 
dingos. Tuo tarpu yra pa. 
žymėtos, kaipo reikalingos iš
leisti, tokios jau sutaisytos 
ir da tebetaisomos knygelės: 
1) „Valdžios formų evoliucija 
arba kokia būva valdžia", 2) 
„Trumpa politiškoji ekonų^ 
mija” (Markso teorijos popti- 
liarizacija), 3)„Revoliucijinio 
Maskolijos judėjimo istorija”, 
4) ,,‘Aušros’ gadynės istori
ja”, 5) Kudirkos „Tėvynės 
varpai” su tam tikra prakal
ba ir tt.

Kaip matyt iš „Augmens”

timame krašte.

Isz Amerikos
Nelaime kastynese.

Scranton, Pa. Anglių kasty
tėse Mcunt Jessey, Peckvillej, at
sitiko dujų expliozija, kurios 12 
darbininkų likosi sužeistų, o tame 
2, rodosi, mirtinai. Pravardės pas
kutinių yra: Jonas Makauskas,ir Jo
nas Busba.

Nugriuvo platforma.
Milford, Del. Laike bandavo- 

nių laivo Charles Bumas, ant plat
formos susirinko apie 200 žmonių.

Norėjo paaniukaųjauti *umu*atl.
Nzw York. Koksai pasninkau- 

tojas davėsi įmūryti į bokštą teip, 
kad per langą jį galėtų matyti. 
Lankytojai vienog pradėjo nužiū
rėti, kad čia yra prigavystė (jeigu 
teip, tai kodėl lankė pasninkauto- 
ją? Jeigu lankytojai neitų,ne neš
tų prigavėjams savo pinigų, tiems 
nė ant mislies neužeitų ką nors 
prigadinėti, nes nebūtų naudos. 
Rd.) ir mėtė į pasninkautoją su ak
menims. Ant galo atbėgo polici- 
stai, minias išvaikė, išardė mūrą ir 
uždraudė pasninkautojui biznį va
ryti.

Isz darbo lanko.
1 Chicago, III. Didesnė dalis 

darbininkų dirbtuvių International 
Harwester Co. sugrįžo prie dar
bo; likę ras darbą vėliau. Iš viso 
prie darbo patilps apie 7000 darbi
ninkų. Darbininkai ne laimėjo, su
grįžo prie darbo ant kompanijos 
primestų išlygų.

5 Pullmann, III. Pradėjo dirb
ti taisymo dalyj Pullmano vagonų 
dirbtuvėse; neužilgio ketina pradė
ti darbą visose dirbtuvės^.

1 Pittsburg, Pa. Prasideda 
darbai langams stiklo dirbtuvėse. 
Prie darbo patilps keli tūkstančiai 
darbininkų.

5 Bloomington, III. Varsto
tuose Chicago & Alton geležinke
lio sumažino darbo laiką nuo 10 
ant 9 valandų.

5 Pullman, III. Pullmano va
gonų dirbtuvėse prasidėjo darbai. 
2000 darbininkų patilpo Čia prie 
darbo.

1 Nuo 1 d. spalių 10000 jurinin
kų ant didžiųjų ežerų gaus ant 10 
—15% didesnes algas.

1 Meadville, Pa. Varstotuose 
Erie geležinkelio katilioriai pakėlė 
Štraiką.

Ukininkiečiai

Laiškai iš Lietuvos.
Jau trįs mėnesiai prabėgo 

nuo spaudos leidjmo, o da 
nieko aiškaus apie tą leistąją 
spaudą negalima pasakyti. 
Iki šiol nė nekalčiausias mal
dų knygas da nelabai leidžia 
cenzūra: iš Tilžės jau seniai 
yra išsiųsta kelioliką skrynių 
ir paką in visus Didžiosios 
Lietuvos kraštus, o da beveik 
nieks nėra ją gavęs; sako, 
dėl to teip Tlgai tęsiasi, kad 
nėra tam tikrų lietuviškų 
knygų cenzorių.... Cenzū
ruoto laikraščio iki šiol da 
teippat nėra leista, bet apie 
„Tėvynės Sargą” ir „Kryžių” 
jau tikrai galime pasakyti, 
kad nebleis. Sargiečiai da 
toli prieš spaudos leidimą 
pradėjo ilsti ir atidėti darbą 
rytojui, kuomet busią galima 
viskas laisvai, be jokios bai
mės varyti.
vis tik pamatė, kad pergrei- 
tai nutarė pereiti į legališkų- 
jų laikraščių eilę ir dabar ta
riasi abudu laikraščiu: ir 
„Varpą”, ir ,,Ūkininką” to
liau leisti. Naujai gi pasiro
dęs pirmeivės lietuvių jau
nuomenės laikraštis, „Drau
gas” (Adresas: J. Wanagal 

, jun., Pabuiuppen, per Neu- 
Eggleningken, Ostreussen) 
teip sako Nr2 straipsnyje 
„Spaudai leidus”:

„Męs, jaunoji karta, pirm- 
eivė lietuvių jaunuomenė, ži
noma, nė manyte nemanome 
pereiti į legališkąją pusę. 
Musų darbo pamatas — vieš
pataujanti kliasų kova, musų 
minimam reikalavimai — sa
vininkiška demokratiška 

g Lietuvos respublika, musų 
idealas — privatiškos sava
sties išnaikinimas, o tiems 
idealams nėra vietos cenzū
ros. retežiuose. Męs tvirtai 
tikime, kad tik kovodamas 
tegali ką-nors laimėti; ir le- 
gališkosios spaudos, ir gry
nai kultūriškojo darbo dide
snė ar mažesnė laisvė nuo to 
prigulės, kaip stipri bus opo
zicija, kaip plačiai bus išsi- 

. plėtojusi nelegališkoji spau
da ir revoliucijos spėkos.” 

j Teip supranta jaunoji 
pirmeivių lietuvių karta 

_spaudos leidimą ir toliau sa
ko: „Ir ne nužemintą pade- 
kavonę susilauks nuo musų 
caro valdžia, o da didesnę ko
vą, kovą ne tik žodžiu ir ra
štu, bet ir su ginklais rauko- 

Jge. Ir ta jaunuomenė nutarė 
♦ ir tolyn leisti savo laikraštį; 
jr' tik kadangi sunku yra jis pa

švęsti vienų mokslaeivių rei- 
į ' *kalams, kaip buvo įžengia- 
| • feamjam pirmojo , numerio 
į j Įrtraipsnyj, tai tapo nutarta -

nutr „Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės”; tik jos užma
nytos leisti knygos yra visos 
priešingos caro valdžios cen
zūrai. Bet ir „Tėvynės My
lėtojų Dr-tė” dabar, leidus 
spaudą, veikiausiai turės per
eiti prie tokių knygelių, ka
dangi nepriėringosios caro 
valdžiai lengvai galės būti 
leidžiamos ir Didžiojoj Lie
tuvoj. Dėl šitos priežasties, 
mano nuomone, „Tėvynės 
Mylėtojų Dr-ei” būtinai rei
kėtų susitarti su „Augme
niu” ir išvien varyti naudin
gą darbą; o kadangi „Aug
in uo” jau ir dabar turi savo 
šalininkus kaip Didžiojoj, 
teip ir Prūsų Lietuvą), tai ir 
knygų platinimas galėtų 
būti kur-kas geriau, negu iki 
šiol buvo, pastatytas. Apie 
susirišimą su „Tėvynės My
lėtojų Dr-e”, kiek man yra 
žinoma, yra nutaręs prie jos 
kreiptis pats „Augmuo”. 
Męs iš savo pusės linkime, 
kad kuogreičiausia terp jų
dviejų įvyktų susipratimas.

V. Kapsukas.

ji nugriuvo ir žmonės nupuolė 30 
pėdų žemyn. Prie to 15 ypatų li
kosi sunkiai sužeistų.

Pamėtė dvi torpedi.
San Francisco, Cau Povan

deninis Amerikos laivas Pike pa
mėtė dvi torpedi ant jūrių ne toli 
porto. Vieną iš jų išgriebė lai
mingai italijonas žvejas, kita dar 
plaukinėja ir gali kokį ant jos už
bėgusį laivą paskandyti. Randas 
paskyrė dovaną $250 tam, kas iš 
jūrių išgriebs minėtą torpedą. Ji 
susideda iš 200 svarų explioduo- 
jančios medvilnės. Panašus ne- 
dabojimai kitur labai retai atsitin
ka, kadangi už nedabojimą yra di
desnės bausmės negu Amerikoj.

Pagavo keturi* prigerelio*.
Centervtlle, M d. Pabaigoj 

pereitos sanvaitės Easter Bay uo
stoj paskendo austerių gaudytojų 
botas su visais ant jo buvusiais 
žmonėms. Dabar iš jūrių išgrie
bė keturis prigėrėlius, kurie ir yra 
austerių gaudytojais nuo pasken
dusio laivo.

Caro portretą supiauate.
St. Louis, Mo. Dailės trioboj, 

maskoliško) abrozdų dalyj, ant vi- 
sosvietinės parodos nežinia kas *u- 
piaustė ant sienos kybantį caro 
paveikslą, numetė jį ant žemės ir 
sumyniojo. Už tai maskoliai la
bai pyksta ant Amerikos. Iš tikro 
vienog pykti nėra ką. Vietoj pik
tumo, tegul pasirūpina, kad carą 
ir dori žmonės galėtų godoti, da
bartinis gi caras savo darbais ant 
godonės dorų žmonių neužsipelno; 
tegul jo portretų bereikalo ne 
siunčia į svetimus kraštus, ypač 
ten, kur žmonės laisvę myli. 
Laisvę mylinti menkos vertės des
potų nekenčia, neįstabu todėl, jei
gu ir jų portretus stengiasi išmesti. 
Ir teip dar Maskolijos carą Ameri
koj labiau žmonės užkenčia negu 
jis vertas.

4 y pato* prigėrė.
Monongahela, Pa. Ant Mo- 

nangahela upės apvirto valtis su 
keturioms ypatoms. Visi buvę 
valtyj supuolė į vandenį ir prigėrė. 
Visi prigėrę buvo italijonai.

Iš Pranų Lietuvos.
Netoli Ragainės likosi už

muštas koksai žemaitis; žmog
žudžiai užmušto kūną įmetė 
į Nemuną, tikėdamiesi, kad 
vanduo kūną nuneš ir tokiu 
bądu išnyks žmogžudystės 
pėdsakis. Kūną vienog ra
do Nemune. Dabar Prusą 
valdžios siūlo dovaną 500 
Mrk. tam, kas padės užmu
šėjus ano žemaičio surasti.

Doviliuose, Šilokarčemos 
pav., buvo įžegnojimas pirm- 
karčią vaiką: lietuviškai į- 
žegnojo 20 vaikiną ir 26 mer
gaites, vokiškai gi: 14 vaiki
ną ir 12 mergaičių.

Tarp kiaulių Užemiuose, 
Pilvariuose ir Sandfluke ap
sireiškė rudligė.
■ Tarnaitė lietuvė Arnašiu- 
kė užmušė savo užgimusį kū
dikį. Klaipėdos sūdąs dusu- 
dijo^ą ant 1 metų ir 4 nedė- 
lių kalėjimo.

15 d. rugsėjo atvažiavo į 
Lietuvą Vokietijos ciecorius. 
Iš to atsilankymo, žinoma, 
Lietuva nieko gero neturės.

Terp Tilžės ir Stulbekių 
vaikinų užgimė smarkios mu-|

Pagavo pinigu dirbėju*.
Shreveport.La. Policija suareš

tavo čia trįs vyriškius, kuriuos lai
ko už sąnarius netikrų pinigų dir
bėjų kompanijos. Vienas iš jų 
stengėsi kam ten įbrukti netikrą 
auksinę 10 doliarinę ir pateko į po
licijos nagus. Jis išdavė ir kitus, 
pas kuriuos rado teiposgi netikrus 
pinigus.

Nusidęjo audžia.
Washington, D. C. Likosi su

areštuotas sekretorius angliškos 
ambasados, Hugh Gurney už per 
greitą važinėjimą automobiliu ir 
sudžia miestelio Lee, Mas. nu
sprendė jį ant užmokėjimo 25 dol. 
bausmės. Gurney protestavo, 
bet sudžia ant protesto ne paisė. 
Todėl Gurney pasiskundė ambasa
doriui, kadangi mat nė jokiame ci
vilizuotame krašte ambasadoriai 
ir ambasadų urėdninkai ne gali 
būt nė areštuojami, nė vietinių šū
dų baudžiami, juos gal nubausti 
tik jų randas. Pagal Amerikos 
tiesų kodeksą, urėdninkas, kuris 
išdrystų areštuoti ambasadorių, 
arba jo pagelbininkų, turi būt nu
baustas kalėjimu iki 3 metų.- To
kiu budu sudžia, dėl nepažinojimo 
tiesų, o tokių sudžių Amerikoj ne 
mažai, įpuolė į bėdą.

Nubaudė pastorių
Albany, Ga. Čianykštis polici

jos viršininkas Westbrook, kadan
gi jį savo pamoksluose išniekino 
pastorius Broughton, su botagu iš
pėrė kailį pamokslininkui. Užtai 
pateko po sudu. Sūdąs pasto
riaus skundą rado teisingu, bet 
Westbrooką išteisino, kadangi, 
pagal sudžių nuomonę, pamoksli-

Nelaime pasrventinant pamatu* 
ienkissko* bažnycsio*.

Adams, Mas. Pašventinant pa
matas lenkiškos bažnyčios, sugriu
vo medinės grindys ir 150 žmonių 
supuolė į gilų skiepą ir 12 ypatų 
likosi sunkiai sužeistų. Vyskupas 
ir jam asistuojanti kunigai tapo 
lengvai užgauti.

Tvanai.
Denver, Col. Aplinkinėse Tri- 

nidad, Col., upė Purgatoire užtvi
no, vandens išsiliejo per krantus 
ir labai daug blėdies pridirbo lau
kams. Nunešė Santa Fe geležin
kelio staciją. Vien mieste Trini- 
dad tvanų padarytą blėdį skaito 
ant pusės milijono dol.

Nelaime* aut geležinkeliu.
Eastwood, Kanada. Netoli nuo 

čia, ant Grand Trunk geležinkelio, 
susimušė du bėganti į priešingas 
puses trukiai. Prie to 4 geležin
kelio tarnai likosi užmušti, o vie
nas mirtinai sužeistas.

Columbus, Oh. Netoli Buckey 
Park, ant Scioto Valley gele
žinkelio, susimušė pasažierinis 
trūkis su tavoriniu. Prie to du 
trūkio tarnai, keturios moterys, 
vienas vyriškis pasažierius ir vie
nas vaikas likosi sunkiai sužeisti.

Vulcan, Mo. Netoli nuo čia 
įššoko iš rėlių trūkis Iron Moun- 
tain & Southern geležinkelio. Prie 
to 30 ypatų likosi sužeistų, o tame 
6 sužeistos pavojingai, gal mirti
nai.

Frederick, Md. Netoli Poea- 
pens trūkis pervažiavo penkis vy
riškius, ir keturis užmušė ant vie
tos.

St. Paul, Min. Netoli Dick- 
inson, N. D., iššoko iš rėlių gabe-
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Lietu viszku dinų.

Iš Brockton, Mas..
Darbai Šiuom tarpu eina viduti

niškai.
Lietuvių yra d ik tas barelis, bet 

jie mažai rūpinasi apie tautiškus 
reikalus, kaip kada tik parengia 
susirinkimus ir prakalbas. Keli me
tai atgal čia susitvėrė bažnytinė 
Šv. Roko draugystė, bet ji rūpina
si vien apie atlikimą ausinės, pa- 
gelbą susirgusiems ir posmertinę; 
tautiškais darbais neužsiima. Ne
seniai čia susitvėrė Ukėsų Kliu- 
bas, kurio mieris yra: platinti terp 
lietuvių apšvietimą, rūpinti ukė- 
siškas popieras ir gelbėti susirgu
sius. Yra ir kuopelė tautiško Su- 
sivien., bet sąnarių turi vos apie 7.

Pirmą vietą užima čia girtuo
klystės ir kaz y ravimai. Mažai yra 
skaitančių laikraščius ir naudingas 
knygeles, besirūpinančius apie 
tautiškus reikalus vadina bedie
viais. Yra čia ir lietuviška bažny
čia, bet dievmaldystą atlieka airių 
kunigas; buvo seniau lietuviškas 
kunigas M. PlauŠinaitis, bet para- 
pijonai nuo jo turėjo paailiuosuot, 
jis atsidūrė net Plymouthe, Pa. 
Prasišalinus Plaušinaičiui, nesuti
kimai truputi sumažėjo.

Rugsėjo 25 d. atsibuvo čia pra
kalbos ir dekliamacijos, parengtos 
Ukėsų Kliubo; buvo kalbėtojai ir 
ii kitų miestų: p. V. Kaunas, A. 
Baronaičiutė ir L. Stačeliauskiutė 
ii Boston, Mas., p. M. Paltanavi- 
čia iš Worče*tes, Mas. V. J. Pei
kimas, atidaręs susirinkimą, paaiš
kino mierį ir meldė susirinkusių 
ramiai užsilaikyti.

V. Kaunas aiškino mierius Su- 
sivienyjimo ir ragino kiekvieną 
prigulėti, teipat nurodinėjo var
gingą darbininkų padėjimą. M. 
Paltanavičia kalbėjo apie apšvieti
mą; ragino kiekvieną skaityti laik
raščius ir naudingas knygeles, tei
pat prigulėti prie Tėvynės Mylė
tojų draugystės. J. Šimkevičia 
peikė girtuokliavimus ir kazyravi- 
mus, A. Baronaičiutė ir L. Stačia- 
liauskiutė dekliamavo eilias: Ka
lėjimas, Lietuvos Nemunas, Sla
viškos šalįs, -Neliaukim broliai ir 
kitas.

Visi susirinkę buvo užganėdinti. 
Buvęs ant susirinkimo.

Iš Brockton, Mas.
Darbai eina čia silpnai, todėl te

gul nieks ne važiuoja darbo 
jieškodamas. Daugelis darbo vie
tų nusibankrutino, vieną sudegė. 
Beveik pusė darbininkų ne turi 
darbo.

Terp čianykščių lietuvių didelės 
meilės nėra, viens kitam pavydi. 
Jeigu kas nori kokį biznį varyt, 
tai kiti skubinasi skųsti miesto 
valdžioms (ne reikia uždraustų 
biznių varyt, tąsyk ir nebus už ką 
bėgioti su skundais. Reikia godo
ti esančiai tiesas. Rd.).

Lietuviai savo kunigo neturi; 
tarėsi parsitraukti, bet ne buvo ge
ro sutarimo.

. K. S.

28 d. rugsėjo Brocktone atsibu
vo vestuvės musų tautiečio Jero
nimo Juškaičio su Juze Malkuliu- 
te. Susirinkę svečiai gražiai link
sminosi ir kalbėjo apie visokius 
musų reikalus, Ant galo likosi 
užmanyta paaukauti, kiek išgalint, 
ant tautiškų reikalų. Tam užma
nymui pritarus, susirinkę sudėjo 
iš .viso $5.75. Pinigus tuos au
kautojai sekančiai paskirsto: 3 
dol. ant naudos moksląeivių, $2.65 
ant kankintinių, 10c. nusitraukia 
ant persiuntimo kaštų. Pinigus 
siunčiame į „Lietuvos" redakciją.

Gerai ir naudinga butų,jeigu lie
tuviai ant kiekvieno susirinkamo 
atsimintų apie musą tautiškus rei
kalus ir pagal išgalę aukautų, pini
gus.

Buvęs ant vestuvių.

Iš Foster, Iowa.
Darbai eina čia prastai, iš kitur 

atkakęs darbo ne gali gaut.
Lietuvių yra čia mažai ir tie pa

tįs ne geriausiai elgiasi. Jeigu 
svetimtaučiai išgirsta apie lietu
vius, tai paprastai ne apie pagyri
mo vertus darbus, bet apie blo
gus. Laikas mums susiprasti ir 
liautiesi žeminančių musų vardą 
darbų, vietoj to, geriau griebtiesi 
skaitymo laikraščių, naudotiesi iš 
jų gerų pamokinimų. I .

XX.

Iš Newton Upper Falls, 
Mas. i-

Darbai eina čia gerai, bet švie
žiai atvažiavusiam darbą sunku 
gauti. {

Lietuvių yra čia apie 300, tik 
gaila, kad jie su tautiškais darbais 
nepasirodo, net per daug yra liuo- 
są laiką praleidžiančią karčemose.

• S.

Iš East SL Loais, 111.
Štraikai mėsinyčiose pasibaigė 

ant darbininkų nenaudos, kadangi 
sugrįžus Štraikieriams darban, 
daug tapo nepriimtų, nes darbda
viai turi pilnai skebų, j kurie, nors 
neatlieka kaip reikiant darbo, su 
laiku išmoks. Nfat darbdaviai no
ri visai išardyt darbininkų uniją, 
kad ant toliaus jiems jokių nesma
gumų darbininkai negalėtų daryt. 
Dabar jeigu ima darban, tai tik ne
seniai pribuvusius ii užmarės. Ki
ti štraikieriai gaus dar ilgai valkio
tis, kol darba gaus. *

Rolling Mills pradėjo vėl dirbti. 
Ketina netrukus prasidėti darbai ir 
dirbtuvėse American C ar & Foun- 
dry Co., bet ir ten visi nesutilps 
darbo reikalaujanti darbininkai. 
Mat Šįmet, atsibūvant visasvieti- 
nei parodai St. Louis, daug žmo
nių privažiavo ii kitur.

ParsikrausČius kun. B. Šlamui į 
E. St. Louiso lietuvišką parapiją 

' daugelis lietuvių gyrėsi neduosią 
pinigų ant bažnyčios už tai, kad 

, kun. S. prašalino parapijinį komi
tetą. Bet paskui nutilo.

Dabar 2 mėnesis. tęsėsi štraikai, 
tai kad ir norėtų, neturi iš ko mo
kėt. Kasžin paskui ar stengsis 
prieš kun. S. Kun. H. Šlamui bū
vant Londone, Anglijpj, daug ant 
jo užmetinėjimų patilpo lietuviš
kuose laikraščiuose, bet dabar, pa
rėjus į E. St. Louis, pasirodo bent 
iki šiol nepeiktinu, o pirm jo bu
vusius kun. Servetką ir Mašiotą 
visai pralenkia, pasirodo už juos 
geresniu. Pamatysime,kaip darys 
toliau.

9 dieną spalinio atsibus su
sirinkimas vietinės S. L. A. 88-tos 
kuopos Sim. Daukanto. Vertėtų 
vietiniams didesniame skaitliuje 
prie jos rašytiesi, nės tai vienati
nė tautiška dr?tė Šitame mieste.

E. St. Louis'o lietuviai ant tau
tos labo mažai ką daro: kada kitų 
lietuviškų kolionijų lietuviai nors 
retkarčiais po kelis centus tautiš
kiems reikalams paaukauja, musų 
lietuviai nieko. Vplytina, kad 
ateityje ir mūsiškiai lietuviai nuo 
kitų neatsiliktų, nes turime gana 
reikalų, reikalaujančių pinigilko 
pagelbėjimo. „Aulka," „Tėvynės 
Mylėtojų Dr-tė," kaakintiniai už 
lietuvystę, A. J. ViŠtalius, „Liet. 
Soc.Dem.part.” ir tt. Ar ne verta 
butų nors po kelis centus, nutrau
kus nuo alaus, paaukauti, o su
šelpsime savo tautą. Pabandyki
me.

Skarmalius.

liuosnoris pasidavė į maskolišką 
kariumenę ir iškeliavo į Aziją ant 
karė* lauko. Tėvas gi jo yra di
džiausiu karių priešininku. Ji* 
mat, nors savo pažiūras įkvėpė 
daugeliui ūkininkų, negali jų 
įkvėpti savo locniems vaikams. 
20 d. rugsėjo, savo locnam dvare 
netoli Maskvos pasimirė brolis 
Leono Tolstojaus, grafas Sergius 
Toistoj. Jis paliko dvi dukterį, iš 
kurių viena ištekėjo už tėvo ve
žėjo.

II Prancūzijos randas rengiasi, 
be padidinimo mokesčių, įrengti 
pensijas negalintiems dirbti pase- 
nusiems darbininkams. Ant to 
iždo ministeris rengiasi per išleidi
mą atsakančių 2% bondsų išmokė
ti dalį rando skolų. Tokiu budu 
randas ant paluką užčėdytų 60 mi
lijonų frankų kas metą. Pinigai 
tie bus apverčiami ant mokėjimo 
pensijų darbininkams. Tokiu bu
du Prancūzija bus Europoj viena
tinis kraštas, kur pasenusiems dar
bininkams bus mokamos pensijos.

II Mieste Camarvon, pareitą san
vaitę atsibuvo keltų kongresas, 
taigi delegatų airių, škotų, valijo- 
nų, bretonų, gyventojų salos Main 
ir Cornvalijo*. Svarbiausi nu
tarimai yra: kad šitos tautos 
keltiškos kilmės gyventų terp sa- 
savęs amžinoj sandaroj, godotų ir 
keltų savo prigimtą kalbą, saugo
tus! vaidų ir nesutikimų, kadangi 
mat tik dėl vaidų ir nesutikimų ši
tos tautos nupuolė ir turėjo priim
ti svetimtaučių jungą.

t Paryžiaus gydytojas, Dr. Do- 
yen, už operaciją pačios ameriko
no Cocker paėmė 20000 dol., bet 
operacija ne gelbėjo ir amerikonė 
pasimirė. los vyras apskundė 
daktarą ir reikalauja pinigų atgal. 
Apskritai amerikonai skundžiasi, 
kad Europos daktarai nuo jų per 

t daug nulupa. Tą patį juk darp 
ir garsesniejie Amerikos daktarai!

^Į"~Peterburgą atėjo žinia, buk 
. Odesoj, pietinėj Maskolijoj, užgi
mė maištai laike atsilankymo ca
ro. Atkakus ant geležinkeJio sta
cijos trūkiui, ir važiuojant carui 
miesto ulyčioms, susirinkusios mi- 
dios šaukė: „šalyn su karėms, ku
rios žmonis į vargą ir nelaimę 
stumia." Ant išvaikymo minių 
reikėjo šaukti raitus kareivius.

_____________ %

H Ant salos Korsikos, gimtinės 
Napoleono Didžiojo, netoli Aja- 
cio, kaime Pilacanole, kaimiečiai 
apstojo žandarų stovyklas ir žan
darus išmušė už tai, kad jie per
šovė vieną kaimietį. Kiek prie to 
Žmonių likosi užmuštų, dar neži
nia.

Betlehem, Pa. Sudegė čia 
Betlehem Steel Works dirbtuvės. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
$250000.

|| Angliškose pietinis Afrikos 
valdybose gyvena 1185015 baltvei- 
džių ir 5198185 parvuoti.

U Porto ir laivų dirbtuvių darbi
ninkai Marsilijoj susitaikė su 
darbdaviais ir grįžta prie darbo.

|| Armėnijoj, kurdai užpuolė ant 
kaimo Ramsa ir daug armenicčių 
išskerdė.

Isz visur.
|| Išdavimai ant užlaikymo 11 

Prūsų universitetų ant šių mokslo 
metų išskaityti ant 148303314 Mk. 
iš tos sumos 8129217 Mk. eina ant 
užlaikymo institutų, muzejų ir pa
rengimo dievmaldysčių. Ant algų 
profesoriams eina 4223180 Mk. 
Ant užlaikymo Berlyno universi
teto paskirta 3522423 Mk., Hallės 
1711208 Mk., Breslavo 1589957 
Mk., Bonnos 1444804 Mk., Goeth- 
ingeno 1417969 Mk., Karaliaučiaus 
1813624 Mk., KieHo 1258808 Mk., 
Greifswaldo 1056178 Mk., Mar- 
burgo 1045650 Mk., Muenstero 
409816 Mk., Braunsbergo katali
kiško licėjaus 59771 Mk. Ant už
laikymo tų moksliškų įtaisų Pru-

II Ant atplaukusio iš Hamburgo 
į Londoną garlaivio „Bishopsga- 
te" apsireiškė atzijatiŠkas maras. 
Į Hamburgą minėtas laivas atka
ko iš Buenos Aires; buvo ant jo 
daug žiurkių, kurios užsikrėtė 
maru ir išgaišo, jos liga užkrėtė ir 
žmonis.

U Prancūzijoj, Rouene patėmi- 
jo, jog pačtinis vagonas su siunti
niais į Ameriką yra išlaužtas ir 19 
maišų su siuntiniais yra atidarytų. 
Kiek vagiliai paėmė daigtų, dar 
tikrai nežinia. Iki šiol nė jokio 
vagilių pėdsakio ne susekė. į.

* || Prancūzijoj, mieste Orleanse 
įgriuvo katališkos katedros bažny
čios sklepavonė ir sudaužė puikų 
marmorinį, padirbtą 1680 metuose 
altorių ir brangų žirandalių.

II Belize, Britiškame Hondū
ras, 800 indijonų užpuolė ant sto
vyklų gumos rinkėjų, užmušė 17, 
o sužeidė 18, o 57 be abejonės pa
teko į nelaisvę.

II Prancūzijos žemdirbystės mi
nisterija apskaito šiųmetinį surin
kimą kviečių Prancūzijoj ant 104- 
523453 hektolytrų; pernai surinko 
126385530 bektol.

II Danijos sostapilėj, Kopenha- 
gene, pasimirė garsus gydytojas 
Dr. Niels Finsen, išradėjas budo 
gydymo ligonių su pagelba viso
kių parvų šviesos.

II Japonija pirko nuo Antverpe
no laivų' dirbėjo Scbepens laivą 
„Colomes" ir perdirbs jį į karišką. 
Laivas tas laimingai atėjo jau į 
Nagasaki, Japonijoj.

II Mieste Homelyj, Mogilevo gu
bernijoj, policija užtiko paslaptą 
spaustuvę, kurioje spaudinosi re- 
voliucijonieriški atsiliepimai rando 
priešų.

|| 2 d. spalių pietinėj Italijoj 
siautė žemės drebėjimai, o drauge 
ir smarkus lytus, nuo kurių ypač 
Calabrijoj užgimė tvanai.

|| Meklenburgo kunigaikštį ant 
medžionės pašovė į kojas kuni
gaikštis Schoenburg. Matyt ku
nigaikščiai nemoka gerai šaudyti.

Nauji Rasztai
Nauja* pllua* Orakulam arba 

motin knyga Ir prakti*zka Conte 
C. Saint Garmaino delnažiny»te. 
Su paveik-Ueliai*. Surinko ir t*«- 
gulde i*« svetimu kalbu J. Lau
ki*. Chicago, Ui. 1004 m. 412 
pu»l.

Didelė tai knyga. Lavinančio 
protą rods joje nėra, bet visgi lai
ką geriau praleisti prie jos negu 
karčemoj. Juk išlavinti skaityto
jai monams ne tikės, o iš tikinčių 
ji ne vieną nuo karčemos sulaikys.

Jeigu prie monų pridėta delnaži- 
nyste (Chiromantija), lai jan pri
derėjo ne apleisti ir kitų šiądien 
užmirštų ir nepripažintų mokslo 
dalykų, kaip antai: grafoliogijos, 
spiritizmo ir tt.

Išėjo jau nuo seniai rengiamas 
Brooklyno Spaudos Bendrijos 
laikraštis „Spindulys", apie kurio 
rengiamą išleidimą ir „Lietuva" 
pagamino, nors iŠleistojai už musų 
patarnavimą bando piktu atsimo
kėti. Išėjo jau nr. 1 ir 2 „Spindu
lio" (mums iŠleistojai savo laik
raščio neatsiuntė). Tuose nume
riuose nieko ypatisko nėra. Kal
ba ne geriausia, yra daug poloniz
mų, kaip antai: „dėl lietuvių" (dėl 
— lietuviškoj kalboj vartojasi ant 
išreiškimo prižasties) bet ne blo
giausia, yra lietuviški laikraščiai ir 
dar blogesnę kalbą vartojanti. Ne 
trūksta ir klaidų, kokias galima 
priimti už zecenŠkas.

Nr. 2 p. B. bara „Lietuvą” už 
tai, kad ji ne patalpino, teip kaip 
jis parašė, jo Atsišaukimų, kad 
juos sutrumpino; stengiasi įkalbė
ti, buk redakcija perkreipė jo mis- 
lį. Ant to tiek galime pasakyti: 
ne vien „Lietuva", bet kiekvienas 
laikraštis atsiųstus raštus vien tą
syk pilnai, kaip jie parašyti, talpi
na, jeigu jie parašyti tinkančiai į 
spaudą; kas gi teip parašyti nega
li, tas apriori turi žinoti, kad jo 
raštas turi būt pertaisytas, o kar
tais net perdirbtas, neliogiškus iš
vedžiojimus, asabiškus užgaudi- 
nėjimus redakcijos turi išmesti, 
arba raštą meta į gurbą. Kas 
nenori, kad jo raštas butų perdirb
tas, turi parašyti gerai. Be reika
lo nė jokia redakcija sau bergž
džio darbo ne užduos, bet redakci
jos turi saugotiesi stokos liogi- 
kos'taors mėgstanti tokius motyvus 
ir despotiška cenzūra vadintų. At
sišaukimai p. B. buvo teip parašy
ti, kad pertaisyti buvo labai sun
ku. Juose išmesta tas, kas į spau
dą ne tiko, bet mislis ne perkeista, 
nors p. B. kitaip tas rodosi. Re
dakcijos gali mislį perkeisti vien 
tąsyk, jeigu atsiųstas raštas visai 
nesuprantamai parašytas, rašte gi 
B. mislį suprasti buvo galima, to
dėl ji ne perkeista, išleistos ypač 
tos vietos, kur jis kitus bandė be 
reikalo per skaudžiai pakutenti, 
kur tie kutenimai ne galėjo pri
sidėti prie geresnio išaiškinimo 
teisybės. De gustibus non dispu- 
tandum, sako sena patarlė. P. B. 
rodosi, kad pakutenamas gali už
stoti motyvus ir argumentus, 
mums gi rodosi, kad iš koliojimų 
nėra niekam naudos, todėl ko- 
lijimus iš raštų išmetame, jeigu jie 
ne paremia motyvavimo.

, Angliškame laikraštyj „The 
Baltimore News," 28 d. rugsėjo 
patilpo straipsnis p. Gregorovičo 
apie atidengimą paminklo Katari
nos II Vilniuje. Straipsny j ta
me paaiškinta apie paskuti- 
nius laikus Lietuvos ir užgrėbimą 
jos Katerinos II. Amerikonams 
straipsnis šiek tiek suteikia žinių 
apie Lietuvą, lietuviams vienog 
jame nieko ne žinomo nėra.

Dykai!
Gražu dldtli ir labai irera kalendorių 

varu 25c. gausi dykai, jai uUiraay- 
si iaikrasaii „Lietuva” ir užmokėsi S2.00 
ui viao meto prenumerata iu vinoaua. 
„Lietuva” yra didžiausia* ir geriausias 
lukrasstis visoje Amerikoje. Joja rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk tž.00 su savo atšakiu adresu 
o gausi „ Lietuva” kas subeta per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai

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

A. OL8ZEW8KIS, 
9J4 33rd St. Station 80. Chicago.il .

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po........ . .........
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52jc
Virsi 1000 rubliu, rublis po............ .. ,52Jc

sų randas duoda 11023699 Mk. || Maskolijoj, miestuose Sarato
ve ir Nižnenovgorode apsireiškė 
cholera, nuo kurios numirė jau 
diktai žmonių.

H Sūnūs garsaus maskoliško raš
tininko. Leono Tolstojaus, kaipo

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
su vai ksiciiotu ig niekur neiutu, tai sius
kite per ..Lietuvos” redakcija, adresuo
jami: A. Olaaevski,
024 38rd St.. Chicago, IU.

Prie kiekvieno siuntinio reikia pndeu 
80c. ant paeito kaaitu.

Chicago.il
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Paėjimas! organiszko svieto.
1‘ągal Bittneri.

visgi pamatytume, jog per tą laiką atsibuvo 
tūlos permainos ir tai gana žymios. Šviese
sniu ir liuksmeąniu išrodė išveitdis žemės pa
viršiaus, linksmesniais ir šviesesniais išrodė 
laukai ir girios. Kaipgi tas galėjo atsitik
ti, kas gi tas permainas padarė? Juk aug
menys pasiliko tie [Mitįs, tos pačios pasiliko 
ir gyvenimo saųlygos? Teip, bet toks ilgas 
buvimas augmenų ir neišpasakytas jų tarpu- 
raas turėjo atsiliepti ant sudėjimo oro,kuris, 
teip sakant, pet ilgą laiką tapo perfiltruotas, 
pervalytas augmeiriškų organizmų; prie to, 
kaip jau kartą pasakėme, paskutiniuose pa
siliko anglys, kurių pirma, kaip žinote, pa
vidale anglerugšties žemės atmosferoj buvo 
labai daug: anglis, kaipo, maistą perėmė aug
menys, o oiygeną, taigi kitą anglerugštiea 
sudėtinį, išvalytą nuo anglių, atidavė žemės 
orui ir per tai orą Įtadarė tinkamesnių gyve
nimui augštesnio laipsnio gyvūnų.

Juodus, liūdnus debesiu, pripildančius 
pilną anglerugštiea žemės atmosferą išnaiki
no reikalaujanti daug anglių augmenys; 
daugybe anglių, pavidale mėšlo ir puvėsių 
stora eile užklojo žemės dirvą, į kurią leido 
savo šaknis milžiniški tų laikų augmenys, 
kurie augo su neišpasakytu tarpumu.

Bet, teip kaip po dienai užstoja nak
tis, teip ir gamtoj, po pasiskubinimui, apsi
stoja galinga išsivystymo vilnis. Ir mes, 
išdirbę visą dieną be pailsio, turime naktyj 
ilsėtieji, turime ant rytojaus atidėti nors 
svarbiausią darbą; nors mums ir nepatinka 
apstabdęs darbą užstojimas nakties, bet vis
gi ant galo turime gulti į lovą, ant miego 
praleisti porą valandų, jame j ieškoti susti
prinimo musų pajiegų, kad su sustiprintoms 
galėtume vėl imtis už darbo; teip ir gamtoj 
užstoja laikas, kada ji kaipi užmiega, ilsisi, 
kad paskui su didesne energija galėtų dar- 
buotiesi. Žinoma, teip rodosi tik ant pirmo

no pavirto į anglie, o uždengiantis jas moli
nis dumblas į anglinį slsncą, kokį patin

Suakmenėję kamienai tigilliarijų akmeninių anglių 
sluoguniuoae.

Augmenys akmeninių anglių peri jodo, 

požvilgio, ištikro gi gamtoj niekada nebūva 
visiško apsistojimo jos pajiegų darbo, gali 
būt kalba vien apie laikinį sumažėjimų grei- 

• ‘ tumo jų besidarbavimo prie perdirbinėjimo, 
lavinimo organiškų formų.

Dabar mokslinčiai prisilaiko nuomonės, 
jog po kų tik aprašyto peri jodo, atsižymėju
sio svarbesniu gamtos darbu, užstojo laikai, 
kuriuose per daugybę tūkstančių metų žemė 
kaipi ilsėjosi, rinko į krūvų pajiegas, kad 

’ pasilsėjusi, galėtų vėl smarkiau griebtiesi už 
darbo. Gal būt, kad teip rodosi tik todėl,

Giri* akmeninių anglių perijodo.

kad apie daugelį buvusių ant žemės prieš mi
lijonus metų atsitikimų neužsiliko ženklo, to
dėl trūksta mums Įiakaktinai žinių; bet pa
siremiant ant to, kas užsiliko, taigi ant tų ži
nių, kokias pasisekė surinkti, mes turime 
priimti nuomonę, kad atsakančiuose laiko 
perijoduose musų žemė ištikro ilsėjosi gaua 
ilgų laikų, tvėrimas naujų formų per tūlų lai
kų buvo apsistojęs. Po ta.n besi i Išėjimui 
vienog gamtos pajiegos griebėsi už darbo su 
-didesne dar energija negu pirma.

Vėl tamsa apima žemę, užkįla baisios vė
tros, ant oro nešiojasi tamsus debesys, iš ku
rių puola toki lytus, apie kokius mes Šiądien 
negalime turėti supratimo, baisus tvanas už
lieja žemės paviršių; kamienai milžiniškų 
augmenų, susidedanti, teip kaip žolė, iš 
minkštų valaknų, negali išlaikyti smarkaus 
vandenų tekėjimo, lūžta ir puola nuo audros 
ir vėjo smarkumo. Net minkštos durpiny- 
čios dreba, išvirtę minkštų medžių "kamienai 
grittista klampynėse.

Po tam siautimui, gamtos pajiegos ilsisi 
vėl per ilgesnį laikų ir per tų gamtos ilsėji- 
mosi laikų tūlos augmenų atmainos ir veislės 
galėjo užsilikti ir išbūti be persikeitimą iki 
musų laikų. Bet gamta, sutvėrusi naujas 
sanlygas, turėjo pasirūpinti ir apie sutvėri
mų geriau pritaikytų prie naujų sanlygų for
mą; turėjo atsirasti naujos, o senosios, nega
linčios prisitaikyti prie naujų sanlygų, turėjo 
išnykti, palikti ruimų geresnėms, drūte
snėms, geriau galinčioms gyventi naujose 
sanlygose.

Išvirtusių, susirinkusių per ilgus laikus 
augmenų kunus užtvinę vandens suvilko į 
didesnius įdubimus, į ežerus, kurie nuo tva- 

* nų pavirto į dabai didelius, užėmė čielus že
mėn apskričiu s. Čia kamienai tų žingeidžių 
prieštvaninių medžių ir kitokį augmenys, 
nupuolę ant dugno, per ilgus laikus, po įtek
me esančio vandenyj oiygeno, pavirto į an
glis. Vandenys sunešė čia daugybę dumblo, 
juom kaip kapuose palaidojo tuos augmenis 
ir tokiu budu apsaugojo nuo tolesnio naiki
nimo oxygeno. -

Išbuvę po vandeniu ir eile vandens už
nešto dumblo milijonus metų, medžiai tie su
kietėjo, pavirto į akmenį. į anglis, kadangi 
mat kamienai vandenyj, po įtekme oxyge-

ka kaipo uždangų akmeninių anglių eilių. 
Tame tai alance tankiausiai randa užsiliku
sius iki Šiai dienai atepaudimus augmenų tų 
laikų; pačiose gi akmeninėse anglyse retai 
pasitaiko liekanos senų laikų augmenų arba 
gyvūnų — per palengvų sudegimų išnyko vi
si ženklai vidurinio jų sudėjimo teip, kad 
žiūrint, negalima matyti iš ko tos anglys pa
sidariusios.

Teip vienog anglys galėjo pasidaryti ant 
mažesnių plotų, bet ant didelių turėjo pasida
ryti kitaip. Akmeninių anglių plotai j uk kaip 
kur yra labai dideli. Antai akmeninių au
glių plotai Pennsylvanijoj, Chinuose, arba 
Maskolijoj Dono apskrityj užima net kelias 
dešimtis tūkstančių ketvirtainių kyliometrų. 
Suprantama, kad pasidarymas anglių ant 
teip didelių plotų negalėjo atsibūti per suvil- 
kimų tekančių vandenų iš toli augmenų. 
Dideli akmeninių anglių plotai turėjo pasi
daryti tose jau vietose, kuriose augo augme
nys, iš kurių yra pasidarusios anglys, taigi 
toj vietoj, kur augo girios tų prieštvaninių 
medžių. Štai kaip aprašo angliškas mokslin
čius Layel vienų iš Anglijos akmeninių an
glių sluogsn|. s, Ant ploto apie ketvirtos 
dalies akro aš suskaičiau apie trisdešimtį me
džių kamienų su šaknims, tūli iš tų kamienų 
turėjo 8 ir daugiau pėdų aplinkui. Nulauž
ti prie kelmo kamienai gulėjo į visas puses, 
taukiai ant viens kito. Ilgis vieno buvo 15 
pėdų, kito 30 pėdų, kiti buvo trumpesni. 
Visi jie buvo suspausti iki storiui poros colių 
ir pavirtę į anglis. Suspausti juos ne
buvo sunku, kadangi kamienai tie susidėjo 
iš minkštų medegų. Šaknys jų tvėrė anglių 
eilę dešimties colių storio, eilė ta gulėjo ant 
eilės molio dviejų colių storio; žemiau bnvo 
giria ant eilės anglių dviejų pėdų; penkios 
pėdos giliau buvo trečia giria su milžiniškais 
kamienais lepidendronų, kalamitų ir kito
kių medžių.”

Iš to matyt, kad akmeninių anglių eilės 
pasidarė ne išsyk, bet ant vienos nugrimzdo- 
sios girios augo kita, viena nyko, jos vietoj 
atsirado nauja. Toliau mes pakalbėsime, 
kokiu budu tas darėsi; čia vien pridursime, 
kad nevisada akmeninių anglių eilė pasida- 
rusi iš augusių ant sausžemio augmenų, yra 
eilės pasidarusios ir iš jūrinių augmenų, 
terp kurių, kaip kur yra kamienai vandenų 
atvilktų nuo sausžemio medžių. Tokioms yra 
anglių eilės Maskvos anglinio apskričio. Ne
reikia dar užmiršti, kad geriausiose anglyse 
visai negalima patėmyti augmenų liekanų; 
reikia manyti, kad tos pasidarė ant ežerų du
gno iš susidedančio iš augmenų, teip vadina
mo organiško dumblo.

Tėmydami į šios dienos durpinyčias, 
mes galime geriau suprasti akmeninių an
glių pasidarymą: durpos yra mat, teip sa
kant, pirmutiniu laipsniu darymosi akmeni
nių anglių. Durpos darosi iš augančių ant 
durpinyčių augmenų: apatinės eilės nuo 
drėgnumo pūva, o ant jų auga nauja eilė; 
durposdarosi iš tų pačių augmenų, kurie au
ga ant durpinyčių, taigi iš medegos esančios 
toj pačioj vietoj; teip jau be abejonės darė
si ir daugumas esančių akmeninių anglių ei
lių.

Akmeninių anglių laukai persistato kai
po negilus žemės įdubimai, kuriuose per mi
lijonus metų atsibuvo daug visokių permai
nų. Buvo laikai, kada tuose įdubimuose 
buvo ežerai, į kuriuos tekanti vandenys ga
beno dumblą ir pieską ir visokias augmenų 
liekanas; per tai tuose įdubimuose darėsi 
siaurinis molis, pieskiniai akmens, konglome
ratai turinti savyje priemaišas organiškų 
kūnų ir gerai užsilaikusias, suakmenėjusias 
liekanas sausžemių augmenų. Laikui bė
gant, tekančios į tuos ežerus upės nusekė, 
vandens bėgo vis mažiau, arba, dėl kokių 
nors priežasčių ežeras suvisu užslinko, išdžiu
vo, o ant jo dugno tarpiai augo augmenys, 
kaip paprastai ant išslinkusių ežerų; augme
nys tie džiūvo ir puvo, dalis jų pavirto į 
durpų eilę, o iš jos jau, laikui bėgant, pasi
darė eilė akmeninių anglių. Paskui tose 
jau vietose vėl galėjo pasidaryti ežeras ir to
kiu budu keitėsi aplinkybės ir dėl jų atsiti
ko tas, ką šiądien matome giliose akmeninių 
anglių kastynėse, taigi kad akmeninių au
glių eiles atskiria pasidarusios nuo vandens 
suneštos medegos eiles slanco ir pieskinio 
akmens.

Tokiu budu, kaip matote, pasidarymas 
eilių akmeninių anglių persistato gana ai
škiu. Ant pasidarymo vienog anglių iš au
gusių augmenų be abejonės reikėjo daugelio 
tūkstančių, gal milijonų metų; gal būt, kad 
ant to reikėjo ir trumpesnio laiko, kadangi 
dabar negalima susekti visų labai seniai bu
vusių ant žemės aplinkybių. Po įtekme 
drėgnumo, didelio spaudimo ir karščio iš 
augmenų galima apturėti medegą panašią į 
anglis, turinčią jų ypatybes, net po kelių de
šimčių metų.

(Toliaus bus.)

Kaip atsirado paikystė?
(Indų pasaka).

I.
Buvo kuriama pasaulė.
Atsikėlęs nuo sosto Brama, vie

nu rankos mostelėjimu leido žmo
gų, galintį piktą ir gerą daryt. Ir 
davė jam protą, idant darytų gerą, 
o nedarytų pikto.

Tad atsikėlęs Višnu, leido dva
sias. Ugnies dvasias, vėjo dva
sias, vandens dvasias ir žemės 
dvasias, galinčias daryt gerą ir 
piktą. Ir davė joms prisakymą 
daryt gerą ir nedaryti pikto.

Ir žmones valdė dvasios.
Tada pakilęs tamsus, rustus, su« 

niuręs šivu, leido paikystę.
Ji pakilo nuo žemės didelė, 

biauri. Pasišiaušią plaukai, drai
kydamiesi, dengė pečius, ir ji ne- 
mąžė. Žiurėjo į saulę ir nematė 
saulės. Žiurėjo į žvaiždes ir ne
matė žvaigždžių.

Aplinkui žolės žydėjo, ir ji ne
užuodė jų kvapo.

Kai saulės karšti spinduliai jai 
degino kūną, ji nesislėpė plačlapių 
medžių pavėsyj. Tr kai sanariai 
jos drebėjo nuo šalčio, ji nėjo šil* 
dytiesi prieš saulę.

Linksmos Višnu dvasios biaurią 
esybę apstoję, juokėsi ir degino ir 
badė ją ir vandenin metė.

Ir matydamas dvasias išjuokiant 
paikystę, Brama, nusišypsojus, 
dievui šivu tarė:

— Nebaisi tavo sutverta ėsybė, 
tamsusis šivu!

Ir šivu tamsus nutylėjo.
II.

Amžių amžiai praėjo po amžių.
Ir tarė tamsusis šivu dangaus 

gyventojams, ramiai ir saldžiai 
snaudžiantiems:

— Broliai I Nusileiskim ant že
mės — pažiūrėsime, kas išėjo iŠ 
musų sutvėrimų.

Ir pasivertę į trįs vaidilas,jie nu
sileido ant žemės.

Jie ėjo per gražią šalį retai ap
gyventą.

Tik retkarčiais matė gyvybę.
O aplinkui buvo gražu. Prie 

giedrų ežerų palmos svyravo, žiū
rėdamos į vandenį. Terp paimu 
gėlės klestėjo, tarp gėlių paukščiai 
Čiulbėjo.

Ir visur saulė Švietė.
Oras buvo tyras ir gėlėms kve

pėjo.
štai dangaus valdonų nosis 

smarvė pagavo.
Jiems priešais ėjo keleivis; svei

kindami jį, klausė dievai:
— Kur eina tas kelias?
— Miestan! — atsakė keiaivia, 

didžiausian šios šalies miestan. Ar 
iš tolo keliaujnte vaidilos?

— Mes perėjom visą kalį, atsa
kė BratAa.

— Ir matėm visas jos gražybes,
— tarė Višnu.

— Ir viliamės da daugiau pama
tyti gražybių, — pritarė šivu.

Keleivis, galvą palenkdamas, ta-

ir saulė veržiasi musų gyveni- 
man. Ir da kast Prie durų du 
medžiai ir yra gana vietos gė
lėms pasodytl Ant medžio mes 
pakabysime klėtką su paukšteliu. 
Telinksmina mafto vaikus. Ar ne 
rojus, ką?

— Bet šitokio rojaus — pilna 
jūsų šalis! — sušuko Brama nusi
stebėjęs, — visa Šalis, išėmus jūsų 
miesto! Visur, tik ne Čia, visur 
tyras, gražus oras, nuo saulės rei
kia slėptiesi, žemė gėlių nuberta, 
medžių tūkstančiai ir paukščiai 
gieda. Ar veria buvo laukt ant to 
metus? Išstatyt miestą, pražudyt 
saulę, orą, gėles, medžius, paukš
čius, o paskui vargintis su dar
bais, kad turėt mažumą oro, sau
lės šviesos, du medeliu, kiek gėlių 
ir klėtkelę su paukšteliu?

Ir nusistebėjęs žmogus atsakė, 
jo nesuprasdamą;

— Ar mes laukiniai, kad laukuo
se ir miškuose gyventume?

Ir greitai nuėjo savo keliu.
Ir Bramai ir Višnu pasirodė nuo 

žemės kįlanti biauri ėsybė. Susi
taršę plaukai, draikydamiesi, pe
čius jai dengė ir akįs jos ne matė.

Ir žiurėjo į saulę ir nematė sau
lės. Žiurėjo į žvaigždes ir nema
tė žvaigždžių.

— Esybė tavo viešpatauja ant 
žemės, šivtj tamsus: — tarė Bra
ma ir ištiestoms rankoms užsiden
gė veidą.

O aplinkui kįlo smarvė, o žmo
nes verkė ir kraują liejo.

šivu tamsusis tik juokėsi.
— Tai paikystė valdo žemęl 

Vertė
V. P.

— Teisybė, vaidila! Kas ši vi
sa šalis prieš miestą, kurį da sau
lei nenusileidus jus pamatysite?! 
Miestas tasai — Šalies pasigerėji
mas. Kartų kartos žmonės savo 
galvas dėjo, statydami jį. * Jus pa
tįs regėsite, kokia jo gražybė.

" O smarvė, juo toliau, ėjo didyn 
ir didyn.

Terp žalių laukų ir gojų slėpėsi 
prie viens kito nuskurę namai ir 
orą gadino aplinkui.

Žmonės, kuriuos patiko, buvo 
pailsę, išblyškę, nuvargę.

Ir da saulei nenusileidus, mie
stan įėjo dievai.

Gatvės smirdėjo, ir žmonės lin
dėjo po mažas, tamsias lūšnas.

— Tu senas ir turi būt išmintin- 
tingul — paklausė Brama vieno 
senelio, balti plaukai — išminties 
žiedai, o plaukai tavo balti. Pa
sakyk mums, svetimšaliams, kodėl 
jus didžiuojatės savo miestu?

— Kurgi nesididžiuosime juom? 
— atsakė senelis. — Visi kaimy
nystėj gyvenantiejie žmonės užimt 
jį norėtų! Didumu savo jis pagar
sėjo. ] is turi gyventojų....

Ir pratarė tokį skaičių, kurio už
tektų visai šaliai.

Ir nieko dievai nesupratę,ėjo to
liau.

Ant kryziakelio dviejų gatvių jie 
patiko išblyškusį, vargingą žmogų, 
besidžiaugiantį laime.

Dievai sulaikė jį.
Vėl pasveikino.
Sulaikyk savo skubius žingsnius! 

—tarė jie. — Kodėl teip išblyškęs, 
pavargęs veidas tavo ir kodėl tu 
teip linksmas?

Žmogus atsakė:
— Esu nuo darbo pavargęs ir 

nuo naktų nemiegotų išblyškęs. 
Dieną dirbu, o naktį nemiegu, 
sukdamas galvą: o ryt kur darbą 
gausiu. Juokiuosiu, nes laimin
gas esu. Bent kartą svajonė įvy
ko! Aš tiek uždirbau ir tokį kam
barį nusisamdžiau, apie kokį visą 
amžį svajojau. Aš perkelsiu ten 
savo pačią, vaikus, ir visi mes bu
sime laimingais tuose gražiuose 
namuose.

— Koks gi ten rojus? — nusi
šypsojo dievai.

— Tikras rojus! — linksmai nu
sijuokė žmogus. — Naujame gy
venime puiku. Jis augštasl Jame 
daug oro. Galima pilnai kvėpuot! 
Jo durįs į pietus. Jas atidarai

.A

Vietines Žinios.

Ermaiavicziaus, Vilniaus gub, Traku 
pap , Varsnos voi. ir parap., Aienekv 
kaimo, pirma gyvena Montanoje. Jis 
pate ar kas kitas teiksis duoti tinę ant 
adreso: __

Draugyscziu Reikalai

Brooklyne su viršum 6 metus, su kratus, šios priežastys yra istorija 
iŠ laiko demokratų kuomet jie bu
vo galybėje.

Kuomet 1892 m. demokratai pa
ėmė valdžią, buvo Šalis turtinga, 
didelės algos, nebuvo žmonių be i 
darbo, gal tik toki, kurie nenorėjo < 
dirbti.
• Mažiau kaip į trįs mėnesius lai
ko, algos tapo sumažintos, fabri- į 
kai uždaryti ir žmones be darbo ! 
vaikkščiojo niekur negalėdami jo 
gauti. Bedarbė pasidarė kaipo j 
profesija, bankrutavimas užstojo 
kaip epidemija, pašalinei gelžke- į

niekuom asabiškų ginčų ne turė
jau, nes visuomenei nėra naudot 
iš asabiškų ginčų. Kodėl aš ne už
mečiau nieko kitoms organizaci
joms? Yra juk gana ir tokių laik
raščių ir ypatų it organizacijų, ku
rios veda vaidus, kam dar reikia 
naujų? leigu; „Spinduliui” ne 
praspindėjus, jgu jo organizatoriai 
žada duot kokioms laisvamaniams, 
tai aš pranešiau, visomenei. K sa
link „Spindulio” ne gramatišku- 
mo, tai visi žiną jog laikraštis pri
guli nuo redaktoriaus, o aš gerai __ r _____ _
žinau, kad dabartinis „Spindulio”, lei buvo pripildinti tusčeis karais,' 
redaktorius gerti lietuviškai rašyt iš fabrikų kaminų durnai ne ruko, . 
ne moka, o mokintis jau nėra ka- į Trysdešimtis centų vertas bušelis I 
da, ant galo tą visi gali matyt ir kviečių, buvo šeremas du centu už 
iš išėjusio jau Nr. 1 „Spindulio” Į svarą vertom kiaulėm, kadangi nė 
AsabiŠkai prieš Spaudos Bendriją pirmų nė antrų negalima buvo 
aš nieko ne turiu; jeigu ne bučiau ■ parduoti, kornus degino į vietą

— Pereitos nedėlios dienų, 29 
metų sūnūs vokiško muziko Op- 
peno, kuris turi pardavinyčių alaus 
buteliuose, ištroškus parėjo na
mon, ir radus ant stalo butelius, 
tikėjo, kad visuose yra alus, bet 
paklydo ir vietoj paimti butelį su 
alum, pagriebė su karboline rugš- 
dia. Išgėrė jos truputį ir.žinoma, 
baisiai apdegė. Pabudų namiš
kiai pašaukė daktarų, bet kol tas 
atėjo, vaikinas pasimirė.

— Pereitos nedėlios dienų, va
kare, einant skersai Michigan avė. 
23 metų merginai Minme Arp, at
bėgo automobilius ir merginų per
važiavo ir pavojingai sužeidė. Nu
gabeno jų į ligonbutį, kurio dakta
rai pripažino sužeidimus už pavo
jingus. Automobiliaus savininkų 
suareštavo, bet ant kaucijos palei
do.

— Pereitos nedėlios vakare į 
kotelį pn. 641 West Madisoo str. 
atkako apie 40 metų vyriškis ir 
porų metų už jį jaunesnė moteriš
kė ir apsinakvojo. Rytmety) tar
nas pajuto iš tų svečių numerio 
besiveržiantį gezą. Išlaužė duris 
ir rado abudu svečiu apsvaigusiu. 
Nugabeno tuojaus į ligonbutį, kur 
jiedu dar su giltine kovoja. Ar 
jie tyčia, ar netyčia į kambarį ga- 
zo prileido, dar nežinia. Iš rastų 
raštų susekė, jog vyriš
kis yra tai gyvenantis pn. 147 
Jackson Blvd. Neuman, o mote
riškė — gyvenanti pu. 175 Park 
av. Mary Ward.

— Gyvenantį pn. 319 Jefferson 
st. italijonų Santo Napolitano ant 
gatvės užpuclė jo vientautisNicbo- 
las Milano ir baisiai su peiliu su
badė. Sužeistų nugabeno į ligon
butį, kurio daktarai laiko sužeidi
mus už mirtinus, Milano ir vienas 
jo draugas likosi suareštuoti.

— Pereitų sanvaitų Cbicagoj pa
simirė 477 ypatos, kuriame tai 
skaitliuje buvo: 276 vyriškiai ir 200 
moterų; vaikų iki 5 metų amžiaus 
pasimirė 158, senelių virš 60 metų 
76. Daugiausiai mirčių buvo nuo 
žarnų ir pilvo uždegimo, nes 82, 
nuo džiovos 44, nuo plaučių už
degimo 40. Per visų rugsėjo mė
nesį pasimirė 1955 ypatos, kuria
me tai skaitliuje buvo 1123 vyriš
kiai ir 831 moteris; vaikų iki 5 me
tų amžiaus pasimirė^ 655, senelių 
virš 60 metų 358.

nieko prielingoKirdlįę,. ne budinu 
nieko užmetinėjęs. Ir 36 Nr. 
,,Lietuvos” buvo apie užmetinėji- 
mus p. Karaliaus per prakalbas 
Newarke, daromas kooperacijai 
Lietuviško Tautiško Namo.

P. B. sako, jog aš vedu asabiš- 
kus ginčus. Na, argi jau iš pami
nėtų taktų ne matyt, kad redakto
rius „Spinduliu” yra ardytoju vi
suomeniškų užmanymų, kurie ne 
jo užmanyti, iš kurių, ne mato sau 
nė jokios naudos?

Gal p. F. Bagočius ne žino, jog 
Lietuviško Tautiško Namo koope
racija susitvėrugi ne ant ypatiškos 
(.kaip kooperacija laikraščio), bet 
ant naudos visuomeniškos, nes ir 
ne prigulintis į tų kooperacijų ga
lės turėt naudų: bus salės baliams 
susirinkimams, skaitinyčia ir kito
kį dalykai.

Kitame straipsnyj p. B. sako,buk 
kooperacija Liet. Tautiško Namo 
užstoja kelių kooperacijai Drabu
žių krautuvės. Kaipgi tai? Brook- 
lyne yra lietuvių tūkstančiai ir 
abidvi gali augt, tik reikia saugo
tis vaidų, ne reikia sakyt: „kad 
duosime, tai duosime”,nes davėjai 
tankiausiai patįs greičiau gauna. 
Lietuviškas Tautiškas Namas bus 
vieta sueigų lietuviškos jaunuome
nės, o dabar ji, ne turėdama kur 
po savo stogu sueit, turi glaustis 
ar prie svetimtaučių, ar ant kampų 
dzikų šokt, arba po lietuviškus sa- 
liunus trintis, liuosų laikų praleist; 
lietuviškame name bus įtaisytos 
salės, kur jaunuomenė galės laikų 
praleist, besilaikydama krūvoj, ap
sisaugos nuo iltautėjimo. Kaipgi 
galima sakyt, kad kooperacija už
stoja kelių kitai kooperacijai?

P. F. Bagočius įkalba, buk laik
raščio Bendrijų neturi nieko ben
dro su kriaučių unija. Gal p. B. ir 
ne priguli į unijų, bet aš, prigulė
damas, žinau, kad ant susirinkimo 
buvo nutarta pikninko pelnų pa
vest; jeigu dar ne atidavė tų pi
nigų, tai dar .gali gaut, nes, man 
rodosi, kad uiujos protokole tas 
yra užrašyta. Žinoma, Spaudos 
Bendrija yra nę unija tik kompani
ja,susitvėrusi iŠnaudot unijų, jeigu 
kitaip negali, .tai nori išleisdama 
laikraštį nors šiek tiek pasinaudot 
iš unijos. Agi susirinkimo girdė
jau unijos prezidentų, p. Karalevi- 
čių, raginant unistus užsirašyt 
„Spindulį”, kada dar jo ne buvo. 
Žinau, kad per siuvėjų Štraikų 
unijos prezidentas parleisdavo 
dienas pas p. K. Juk unijos pre
zidentas ir visus komitetas priguli 
į Spaudos Bendrijų; tojė Bendrija 
yra šaltiniu, iŠ-kurio prasidėjo pa
sipriešinimai siuntimui delegato 
ant terptautiško darbininkiško 
kongreso ir reikalavimas atėmimo 
paaukautų unijos pinigų.

Todėl dar sykį paantrinu reikala
vimų, manodalį aukautų pinigų kad 
ne sunaudotų ant savo labo, kaip 
l^adarė Shenaodoahrio muzikantui 
ir BrooklynoVokietaitis. Reikalau
ju, kad auka, sykį paAUkauta visų 
labui butų visuomenės savasčia, 
tegul iš tokių aukų ypatos nesi
naudoja; kaip5 tokių aukų sunau
dot, ant ko sykį paaukautus pini
gus apverst, tegul apie tai spren
džia visuomenė, nes sykį paaukau
ti pinigai, arba kas kitas, nustoja 
būt savasčia aukautojų; tų visi ži
no, nenori žinot vien Brooklyno 
kriaučių unija.

malkų, kuomet nebuvo pinigų nu
pirkti malkas, apsaugojimo tarifas 
likosi prašalintas ir tavomis už
plauki Šalįs, teip pigei, kad nami
nei fabrikantai negalėjo dalaikyti 
kompeticijos.

Per tuos keturis metus, freitinei 
ir anglinei trukei buvo užsikimšia 
bedarbiais vyrais važiuojančiais iš 
miesto į miestų j ieškant darbo. 
Jie ne prašė, augštų algų, jie norėjo 
dirbti už tiek, kiek kas gavo.

Keturių metu to vargo užteko. 
Pasibaigus tam laikui, žmonis pa
kėlė pasipriešinimų su savo balsais 
ir republikonų partija vėl įgavo 
valdžių.

Mes klausiame svetur gimusių 
ukėsų ar jie nori tokių pat - išligų 
atsinaujinant? Ar nori kad jų al
gos butų sumažintos, ar nori dirb
ti tik pušų laiko ar gal dar mažiau? 
Jeigu demokratų prezidentas ir 
kongresas bus išrinkti, apsaugoji
mo tarifas kurs sustabdo kompeti- 
cijų sumažinančia algas ir darbų, 
taps panaikintas ir tokios pat išil
gos vėl užstos. Demokratam val
dant Šita šalis yra bemaž tokeme 
pat padėjime, kaip Europos Šalys 
iŠ kurių jie čion atkeliavo, daug 
geriau yra valdant republikonam, 
algos yra augštesnės, darbas ge
resnis ir pagerintos gyvenimo išil
gos.

Balsuotojem yra palikta išriš
ti, katra partija užims valdžių, 
kiekvienam turi rūpėti, kiekvienas 
turi balsuoti jeigu tu pastojai ukė- 
su tik šį metų arba pereitų, tavo 
baisas turi tokių pat svarbų, kaip 
ir augščiausio urėdininko Šalies, 
skaitosi tiek pat, ir tiek pat turi 
vertės. Taigi visi balsuokite ir 
teip kaip butu jumi naudingiause. 
Jei tu balsuotum už demokratus 
tai yra už sustabdymų pramonės ir 
mažas algas, jeigu balsuosi už re- 
publikonus, tai ženklys turtų ir 
aušgtas algas.

litas metinis S. Daukanto D-tea 
apvaikscsiųjimae Cbicaffo, III.
Nedalioj 9 spaliu Dr-te Šimėno Dau

kanto spvaikaaczios 11-ta metini savo 
ezislavima Ir paminejima dienos gimi
mo B. Daukanto L. L

Draugystes i manosios apvaiksscsioji- 
me dalyvuma išimamuos to corpore 
2 30 vai. po pietų. į Freiheit Turcer salo 
po No 3417 8o. Haisted st. ir ten bus lai
kytos prakalbos, deklamacijos, dainos ir 
m u alkos. Prakalbos prasidės tuoj po 
auvsjimui draugyscsiu in sale. Po pra
kalbu bus didelis balius. Visus lietuvius 
ir lietuvaites aairdingai kviecaia atšilau* 
kytl.

Dr-te 8.m. Daukanto.

Chioago. Dr-te Apssvietimo Broliu 
laikys savo priessmetini susirinkimą 
a u baloj, 8ta d. spaliu, 1904 m. 8 vai. va
karo. saloje M. Mieldaiio 68 W . 25 ui. 
Ant ašie mitingo neatbūtinai privalo 
pribūti visi draugai minėtos d r-tęs, nes 
duš rinkimas naujos vyriausybes. Teip 
gi privalote tatelmokėti visus atvilktus 
mokoeczlus ir pd Mc. ui mirusia A. Že- 
maicsio motery. Ui nepildymą ssio pa
raginimo bausme 81.00.

Dumša.

gu skaudėjimu mrdies p rasena 
visiems savo draugams ir paiysta* 
m lems, kad 29l* rugsėjo (Sop ) pasi
mirė mano numylėta motėm
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pasirgus vos 4 dienas, pergyvenus? 
metus stone moterystes, 36 metu sm
ilaus. Apeigos pagrabo atsibuvo ne
dalioj, 2 d. spaliu isz namu po nr. 
3216 8o. Morgan si . in ssv. Jurgio 
bažnycsia, o isz ten ant lietuviesku 
ssv. Kazimiero kapiniu. Todėl vien 
draugu ir pažystamu praszau iestar* 
Ii: tegul ilsiai paksjuje.

Antanas Žemaiti! vyras.
Vladislovas. Sofija ir Antanas 

vaikucsisl.

Palleszkoiimaf
PsjiMzkau ‘ savo dode*. K 

Bernoto, pneez Sekminea iszvažiavo te* 
Kadaru aod., Popilio parap., Panavetia 
pav., Kauno gub. Jis pala ar kaa kitas 
teiksis duoti žine ant adreao: 
' Petras Kaupelis,
Boz 442, Haverhlll, Mana.

Pajieszkau aavo tlraugs Jon* Kepan
ti, Kauno gub., Panevėžio pav., Sstena- 
briszkiu voi, Rtevisku kaimo. Turis 
Isbsi svarbu reikšis. Meldžiu suieiMk- 
ti ant axlo adreso

Peter Repais, 
Box 74. Ava, N

Psjiesskau asvė draura Msteusza

Subacos voi„ Assigalu kaimo. Turiu 
svarbu reikale. Jis pala ar kas kitas 
teiksis duoti žioe ant adreso:

Boz 74,

Pajisszkau lietuviu, v ežia rusi u 9 d. 
balandžio (April) 1904 m. ant Wabaah 
gelžkelio iss Balti mores pro Piiry, Lnd. 
Ant to pat trūkio važiavo iaz Baltimores 
in Weatville, I1L pa* savo broli, Jonas 
Janusais 18 metu amžiaus. Kauno gub., 
Raseinių pav., Eržvilko parap., Paupee 
kaimo. Katrie su juom važi svoto, pra
šiau duoti žine ant adreso:

Tbomas Janusas, 
Boz 352, Wsstville, UL

Pajieszkau savo draugo Kazimiero Lio- 
tuvniko. Suvalkų gub., Vilkavisakto 
pav.. Alvito gm , Visscsiakaimio k>imo, 
priešą melus gyveno Brooklyn, N. Y. Jis 
pala ar kas kitas teiksis duoti žine

Petras Kriszczunas, 
137 Crcaby st., Grand Rapids, Mich.

Pajieszkau doros margiuos ano 17 iki 
2! meto amžiaus su m i ertu epai vedimo. 
Paeinu iss Suvalkų gub . 22 motu am
žiaus. Prašiau adresuoti.

Kazimieras Ssalcziu*.
Bos 54. Fonu

Atsiliepimas.
Num. 39 „Lietuvos”, p. F. Ba

gočius rašo, buk aš neteisingai ap
šmeižęs Liet. Spaudos Bendriją, 
rašydamas, jog ji yra priešinga vi
suomeniškiems ir tautiškiems rei
kalams. Turbut p. F. Bagočius dar 
ne seniai Brooklyne,jeigu daugelio 
dalykų nežino. Ne išmisliju nieko, 
rašau tiktą, ką savo ausims girdėjau 
nuo sekretoriaus unijos, p. Gražu
lio; jis teipgi priguli į Spaudos 
Bendriją. Vieną kartą, ant susi
rinkimo siuvėjų merginų unijos, į 
draugus kalbėdamas apie siuntimą 
delegato į terptautišką darbininkų 
kongresą, sake: „nu.... palauk... 
dar, kaip išleisime „Spindulį”, ne 
reiks jiems siųst ne jokių delega
tų, pinigus kriaučių aukautus, mes 
atsiimsime (tai yra Bendrija laik
raščio); nors ir >500 kaštuos uni
jai, bet mes ant savo pastatysime, 
o paskui laisvamaniams kad duosi
me, tai duosime, ne reiks jau 
jiems laisvamaniais vadintis”.

P. F. Bagočius dar manęs ne 
pažįsta užmetinčdams asabiškus 
vaidus su K. Aš, gyvendamas

Turtingumas ir didelės al
gos ar vargas ir niųžos 

algos?

Republikonų valdžia len
ki 1M pirm}.Demokratų ant- 
rę, baltuotųjų galjrMje pa 
tirlpkti.

John T. Globia, sekr.
88 West 25lh ai.

Paroda, Prakalbos ir Balius.
Philadelphia, Pa. Philadelphios Lie 

tuvisskas Laisves Kliubas, po num. 943 
8 2nd st, parengs apvaiksscsiojima de- 
saimts metiniu sukaktuviu jo uždėjimo, 
panedelio vakare 24 d. spaliu (October) 
1904 m. ant 7:80 valandos vakare.

Prasidės paroda iaz Kliubo namo ir eis 
su mušike ant sales „New Ponnsylvania 
Hali” num. 928—32 So. 6th st. Ant sa
les bus laikomos prakalbos, vėliau ba
ilus. Malonei užpraaaome, taip vieti
nius kaip ir aplinkinius atsilankyti ant 
to puikaus apvaiksccsiojimo, o tikimasi 
busite visuomi kuomi užganėdinti.

(7—22) Komitetas.

Skaitykite su atyda.
Kast St. Louis, III. Nedalioje 9 spa

liu (October) Jociss Hali, 541 Collins- 
ville avė., 2 vai. po pietų, bus laikomas 
kvartalinis Ir inpatisskas susirinkimas 
Dr-tes Simsuo Daukanto, Ir Sus. L. A. 
kuopos 88, būtinai visus sauarius užpra- 
sso pnbuli Ir atsivesti savo' draugus. 
Norinti prisirassyti, bus priimti dar už 
81.00. Apart to vietinei lietuviai apkal
bės daug reikalu, apie darbininku unija, 
politika Ir tt. Vietinius ir aplinkinius 
užprasso.

K. Sabalus,
60 Arthur st., Brocktou, Mus.

Pajieszkau savo draugo, Juozapo Joo- 
esio, Kauno gub., Raaainiu pav.. Bela
ku vol., Varnaicziu kaimo, pirma gove- 
no Chicago, UI. Jis jaats ar kaa kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Antanas Gurgąs,
46 Hunlmg sv, Sommerville. Mase.

Pajieszkau ssiaucziau, prie taisymo 
ir naujo darbo, mokanezio savo dirba, 
laztisus darbas, geras užmokestis. Atai- 
szaukite ant adreso.

Kazimieras Klidas,
32^2 8, Haisted st., Chicacn, 11L

Pajtesskau ta vyra, kurs pranesse per 
laikraasti „Lietuva” apie mirti Dominy
ko Greibaus isz Suotpenu sodtiaua, aaz 
Jo pusbrolis, noreczia per laiszka pla- 
esiau apie Jo mirti dažinoti. Praszau 
ataiazaukti ant adreso.

Ludvikaa Czepukas,
212 First st., Elisabeth, N. J.

Pajieszkau savo brolio Šimėno Kalvi
no. Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Paniamunio parap.. Virssuteglio kaimo, 
tris metus buvo Anglijoje, bet dabar yra 
Amerika. Jis pats ar kas kitas taikais 
duoti tins ant adreso:

Helena Kalviniute, 
20 Oommon st., Lavm

Pajieszkau saro brolio Kazįnjlofę KU- 
do, Kauno gub., Panevėžio pa V., Pakfoė 
parap, Palecsin sodos pirma gyveno 
Kast SU Louis. Je'gu kas prisius jo ad
rese duosiu 81.00.

A n ton Klidas,
Box 54, Dtvernon. I1L

Mes nurodėme svetur gimusiem 
ukėsam skaitantiem šitą laikraštį, 
daug priežasčių, kurių delei jitMBMI 
ri balsuoti už republikonų tikietą 
ir ant toliais užlaikyti galybėje 
partiją padariusią šią šalį turtin
ga.

Dabar noritne paaiškinti keletą i 
priežasčių, kodėl svetur gimę dar- | 
bininkai turi nebalsuoti už demo-

Komi tetas.

Dideliu Bailiu!
Springfiald, III. Treczias didelis ba

ilus parengtas dvieju vaikinu Toni Rin- 
ger ir Rush, atsibus subatoja 8 d. spaliu 
(October) 1904 m. ant Dovana sales po 
uum. 1327 E. S. Grand avė. ir 8. 1 Ith si. 
Prasidės 8 valanda vakare. - Iliejimas 
vyrui 25c. merginoms dykai. Meilingai 
ažpraszome visus kuoskaitlingiausiai su
sirinkti, geros musyk ei pasiklausyti bei 
pasisaukti.

; T«ni Ringer F. Busto.

Selerai pavojingi.
MokslinČei išrado, kad daugybe 

apsirgimų tifusinia karštligia, pa
eina nuo valgimo žalių selerų, nu
plautu nečystu ar nesveiku vande
niu. Galima užsikrėsti liga, tik 
kuomet skilvys neturi savije pa
kaktinai reikalingų jam skystymų. 
Niekuomet ne užsikrėsite tifusu, 
jeigu skilvys bus stiprus ir svei
kas. Tas išradimas ir vėl aiškei 
patvirtino musų darodymą, kad 
Trinerio Amerikoniškas Elixiraa 
Kartojo Vyno, yra geriauses ir 
verčiausias užsitikčjimo vaistas 
nuo tifusinio karščio ir kitų lim
pančių ligų. Duoda didelį stipru
mą skilviui ir viduriam, atnaujina 
visuomet kraują ir sutaiko išskir
stymą nereikalingų dalių. Kaipo 
vaistas apsaugojentis, neturi sau 
lygaus ligose skilvio. Stiprus al
koholinei vaistai, jokiu budu nega
li būti vartojami tokiuose atsitiki
muose kur vidurinis plėvės skil
vio yra uždegtos arba skaudamos. 
Trinerio Amerikoniškas Elixiraa 
Kartojo ^Vyno, gali būti visuome 
pasekmingai vartojamas. Ant par
davimo visose aptiekose ir pas pa
tį fabrikantą, Juozapą Trinerį, 
799 So. Ashland av., Chicn<o, 
III., Pilsen Station.

mm
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DIDELIS
Rudeninis Atidarymas ir 

ISZPARDAVIMAS VYRU ir VAIKU RUBU 
Moteriszku Siutu ir Jekiu. Naminiu 

Baldu ir Karpatų.
PUIKIAUSIAS IR DIDŽIAUSIAS SUTAISYMAS KOKI KUOMET MATETE.

A. Sbilingis. Jonas Bajorinas ir kiti lietu- 
viski pardavėjai malones Tave matyti.

! DOVANOS SU *10.00 
PIRKINIU.

Vyru ir Vaiku Apredalai
Vyru puikus vil- 

nonisi rudeniniai 
siutai, geriausiu 
Scotch :r. Ateriju 
vrorsted ir serge, 

L J Perdėm tsilkeissu- 
/ f , ' J **oti. visuomet už- 

b i priMn^yje 
i K y forma, rankom iss- 

[U £ X siūti. Szitie siutai
■ vK / i visuomet verti SIS, 
W l mus preke

n $10.00

Moterų siutai padirbti isz vilnones 
materijos, vienodos spalvos ir maissy- 
toe, pritaikyti papuossimai, padirbti 
pagal paskutines madas, jakes su 
szilkiniais pamussalais, sijonas pilno 
platumo, verti *13 tote 
irtl5, mes parduo-^F A. 
damepo.................ęA į a ^*7 O

4’

11 Ai Vyru geriausi ru 
\* I leniniai siutai pa- 

| dirbti ant užsteba- 
j vimo, geriausiu ru- 

deniniu materijų, 
tinkanti kaip pas 

kriancziu užstehuoti, rankom izzsin- 
tos kilpos ir api kaule, galime pritai
kyti mažiems, liesiems arba labai su- 
tūkusi.nnt. Hrti Jk J ag 

JLrdL^Ume^o.® | Oa0U
Vaiku siutai, 2ju daliu, dviguba 

krutinę, b ouse ir norfolk mados, ge
rai padirbti, nuo 3 iki 15 /m 
metu, verti *2. pusi- LILI f*
rinkite po...į,...................VVV

Vaiku graiussiutai, dviguba kruti- 
■ ne ir norfolk piados, grynai vilnones 

materijos, soste h, cassimerir vorsted 
nuo 4 iki 13 metu. *j4*a g m 
verti *3.50, mes par-ąT I U M 
duodame po.j,......

Vaiku, ilgotn kelnem siutai, nuo 14 
iki 30 metu, parinktos vilnones mate
rijos, pavienes kru A j agg
tinės mados, verti A
•7 50, duosim, po. Uf g ""g

Motera Apredalai.
Nauji rudeniniai siutai labai pui- 

~¥wnt6rfolk diados, jake 27 coliu Il
gio. su audekliniu dirt u, be apika- 
kles su visokeriopais papuoszimais, 
sijonas puikei pasiutas, szonuose plei- 
tai, papuoMti su stipriais mezginiais, 
pritaikyta prie juodu, mėlynu ir ru- <|Q QQ mo preke .. .^. | g

Moteriszkl ii ponai, kriauesin dar
bo, žieminiai i,ponai, geriausiu Ame
rikos vilnoniu fabriku kereey. juodi, 
rudi ir mainytu spalvų, satino pamu- 
szalai, užpakalyje susegamas d.ržas, nn 
verti *16.00, po-.^A |

Moterų jakes, padirbtos iss sun
kaus ebevioto, supresuotos pirm pa
dirbimo, užpakalis susmaugtas, palai
das pneszakis su gražum jungu apie 
kakle, juodais metaliszkais knypkeis 

EST^Tfi:; QQ 
mes duosim po...g

Moterų sijonai padirbti isz tikrai 
vilnonio plataus audeklo, juodi, mė
lyni, rudi ir pilki, to pat aukeklo ar 
saliko mėgsti apvr-dziojimai, puikus,

\. $2.98
Naminei Baldai. .

Ant 5 skylių paežius, varantuotar 
gerai virti ir A|A AA 
kepti, nikeliuo- G" I "J I 11 Į 
tais papuošei- | g

Kamino paipos ir alkūnes dykai.

Aeorn Hot Blast, yra geriausias 
karsztu oru kaitinamas peozius ssil- 
dymul namo, mažai reikalaujantis 
anglių, didelei kaitrus, nikeliu aptai
sytas, vertas *12, afi* a 
ine« parduok n>-'[>oU~ I II I 
Kamino paipos ir an a> »1 11 J 

alkūnes dykai. ▼
Kamoda visa padirbta iss aržuolo,4 

dideli staleliai ir du maži ant vir
usus, pasukamas serkolu ir lupiau- 

sy.Kirs'i <19 cn 
duosim po........ | B^ur "J

Pailginamu stalas, 6 pėdu ilgio, 
padirbtu iu drūtmedžio, grąžei pate 
ui uotu: mus a*s rt m y*^“k- $4.50

Geležine lova IA ztulpai, tvirti vi
duriniai stulpeliai, misingines lasdos 
pagalvije ir pako- totefte 
jijs, labai graži. vi-U* "J /C 
tokio platumo, po.sjy į

• Didele suptis kede, su rankom para
mai s, augutu užpakaliu, skurine sė
dynė, verta *2.75, ate g />
mes parduodame ąL |

Rūbam szepa, pilno auguesio ir
plocsio, su etalonais apuostoje, auksi
nio anuoto pali- ate mm m
ežius, musu specia-Uj / mm
liuks preke..................W ■ f

Bofkos aptaisytos geriausiu velour, 
pilno ilgumo ir M$5.00

Mataracu padirbtu iu stipraus au
deklo, gerai pripildytas, medvilnio 
pavirusius, apvadžiotu visu aplinkui, 
vertu *3.00, a|ag
per szita issparda- I yį
v‘®»po..................... ■ O

Megztinei uždangalai, nottingham 
tinklas, labai plono 
yardo Ūgio, *4 iki 80 
verti *2 50, dabar 
parduosime pora 
Po..................................

••įdirbimo, 3j 
coliu plociio, 

M.50
KLEIN BROS

Block of Stores O 
1 HALSTED & 20™ ST ' į

„AUSZUOS** Dr-tes fondo* 
betdruokinancriai lietut i-zkitl 

jaantlomenei. _
Buvo........j.......................... *712.67

1* Seimu Sus. liet. Amer. pa
skiru auka.........I................. .........*24.42

Aukos surinktos ant vestuvių 
Jnukaiczio Brvcktone

J. Juszkaitis, jabnavedis.... .50 
J. Jonkaitiene, jaunavede .;...50 
J. Bublevskis.. ..|........../............10
9. Lukavicz........1.........................20
M. Molkulaitis.............................. 10
O. Arlavskule.... j............... *.....*
J. Petrovskis . ...1........................75
R. Perminate....]........................65
J. Mineikis........... J...................50
P. Mineikiene ... ^............. 25
O. Mineikaite.... j........ ............... 10
8. Mineikaite. .. .............................10
A. Amszei.............;....................... 10
A. Amazejiene....................... ,...25
K. Jnknevicse... J....................... 10
A. Juznevicziene ..........................10
F. Alnszeviczia.... .........................10
J. Dombrorakis. .4..........- 25
J. Raczunu..........ū........ . ........... 10.
T. Zaleckis........... į..........................5
J. Eibarus......... L...’................. 25
J. Vaiczunu....... ■............  50
Be vardo ................i...................... 15

j _____
•5.73

Isz to kankiniams *2.65, moks- 
laeiviams.......... ..................................,.*3 00

Persiuntimu 10c. 
_ Viso *740.74

Iszmoketa Stipendija................ .218 70
Lieka *527.04

< Aukos kankintiniani*
Buvo.. ..i......................... *82.43

Aukos surinktos ant vestuvių
Jaazkaiczio Brocktone..................... .*2.65

Ant kriksztynu pu J. Valatke- 
neziu, Wilmerding, Pa. 
M. Nagineviczius......................... 25
F. Morkumuks.................25 
tk Valtkeviozius...................... .',25
K. Kairiuksztis............................. 25
J. Stuulaviczius........... ............... 25
F. Valkeviczius.., j......................25
A. Morkūnu ..... J.. ...................25
Gede m Vaitkeviczukas............25

Pigiai ant perdavimo gera grasesne su 
buezerne, su arkliu vežimai ir visomi 
prieUisomi. Biznis nuo senmi uždirb
tu. Priežastis pardavimo liga. Atsi
traukite pu savininke,

A n to n Partini n, 
1112 S. Lee vi 11 st., Chieago, III.

(10-7)

Pasilinksminimo balius.
Chieago. Subatoj, 8 spaliu darau pa

silinksminimo balki uvo naujoje saleje, 
kur grajys gera muzika ir visi sveesiai 
bus kuogražiausiai priimti. Todėl visus 
aplinkinius ir pažystamus kvieczin ant 
to vakaro susirinkti, pamatyti mano 
naujos sales ir prie geros musikos pasi
linksminti,

Alsx Giedvilu,
1120 8. Leavitt st.. • Chieago, III.

Naujas saliunas.
Atidariau nauja saliuna su didele ule 

naujame gražeme name, kur užlaikau 
geriausius gėry mus ir sale ant balių, vą
šeliu ir kitokiu susirinkimu. Visus ap
linkinius ir pažystamus kvieczin atsilan
kyti ir mano vieta pamatyti.

Alės Giedvila,
1120 8. Leavitt st., Chieago, III.

<10—7)

Pąjieszkoin atšaka n ežiu agentą
Nori nesi u pardavinėti cigarus, visuose 

miestuose, kur dar neturime agentu — 
apie sanligsa raižykite pas,

J. Naujokas Cigar Co.
334 E. 55th st., New York, N. Y.

(30-7)

Naujausios Knygos.

•2.00

Viso *87.08

Lekcjjo* Augllsgko* kalbas.
Ku prisius sidabrini deszimtuka arba 

10 markiu po 1c. tam prisiusime viena 
lekcija angliszkos kalbos ant pažiūros. 
Reikalaujame agentu rinkti prenumera-

V. J. Petkos,
*03 N. Main st., Brockton, Mass.

(7-*8)

Pigiai ant pardavimo geru lotu arti 3 
bsknyczlu.

W. Bielinski,
655 W. 17 St., Chieago, IU

, (10-7)

65 Karalius Apysaka. Dievas Ir-K are
liai, Evaldo pasaka. įsileido L. 8. 
D. P. Londone, 1908, pusi. 16...10c 

071 Lietuviszkos Pasakos Yvai rios. Da
lis III. Surinko D-ras J. Basansvi
esi us. Chieago, 111. 1904 m. Csia 
telpa 202 labai gražiu ir juokingu 

, pasakų. Kas nori gražiu ir juokin- 
• gu pasakų, tegul nusiperka viena 

kuria iszvirsz paminėtu 3 knygų I, 
II ar III dali, o turės per visa savo 

. amžių neiszsemema pasakų skarba.
Kožna dalis arba knyga po....... *1 50
Apdaryta......................................*1.75

X71 Lietuviu aszaros, tris vaizdeliai iss
Lietuvos gyvenimo, Tilžėje 1903, 
puzl. 23. Labai graži pasakaite.. 10c 

115 Prie dvaro. Psrasze Žemaite. Til
žėje 1903, pusi. 47. Graži pasaka.20c 

176 Vaidyla, originaliszka novele Gra
ži apysaka apie senovės lietuvius, 
stabmeldiszkus kunigus ir ju die
vui ..............................................15

301 Sofoklis Antlgona. Tragedija te 
alrui. Tilžėje 1903, pusi. 39....30c 

360 Davatkų Gsidzin^os Ir szeip links
mos dainos, surengė Liepukas. Ant
ra laida. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Gražios ir labai juokingos dainos. 15c 

365 Eiles Pranciszkaus Vaiczaiczio (Se 
kupasakos). įsileido T. M. D. Ply- 
mouih. Pa. 1903, pusi. 165. Csia 
telpa su virsz 100 labai gražiu dai
nų..............................................50c

380 Girtuokliu Gadzinkos Ir kitos apie 
girtuoklyste dainos. Surangė Pa- 
mazginfetls. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Labai juokingos dainos..........15c

596 Žemes istorija, issleista T. M. D. Į 
pusi. 56. Preke................10c. i

626 Dvldeszimtmetincs ,. Auszrus” su 
kaktuves, Tdžeje 1903, pusi. 62. is
torija inkurimo ir gyvenimo laik- 
rassezio „Aiuzrac” isseldinejusioe 
Prūsuose nuo 1883 m............40c

721 Tautiszkas atgijimas Lietuviu ir 
kitu jaunu tautu. Atminėsią!
20 metiniu ..Auszroe" sukaktuviu,1 
Tilžėj. 1903, pusi 40 Istorijai laik- į 
rassezio ..Auszros", kilimo Ir atgiji- | 
mo Rusinu. Czeku, Silesilos lenku. 
Bulgaru, Gruzinu ir Makedonie- 
cziu................................................ 20c ‘

908 Isz musu nraeites. Paraše Jonas 
Gražys. Iszleido L. 8. D. P. Londo
ne 1903, pusi. 16......................10c

977 Varžytines, ka jos duoda kapitalis
tams, darbininkams, ir kaip jas rei
kia panaikinti. įsileido Liet. Soc.D. ' 
Partijos London, 1903, pusi.16...10c

976 Valdžios pilvas. Paraše Jonas G rą
žys. įsileido L. S. D. Partija. Lon
done, 1903, pusi. 16.................. 10c

949 Paslėpęs vilko nasrus rodo lapes uo
dega. lazleido L. 8. D. P. Londo
ne. 1903, pusl.JZ........................5c

1080 Tiesos gas padori u ir samdininku
Lietuvoje. Dalis I. Tilžėje 14X13. 
pusi. 11..................  10c

1042 Kas ir kiek gali pirkti žemes Lietu
voje. Tilžėje 1903, pusi. 33.........10c

1050 Miszku, lauku, sodu, daržu eibes ir
bausmes už jas. Tilžėje 1908, pusi. 
32. ■ Naudinga Knygele ūkinin
kams ............................................... 10c

1255 Kalbamokslis lietuviszkoe kalbos 
(tai yra gramatika). įsileista per 
L. L. Spauda E. Jagomoato, Tilžė
je 1896, pusi. 84.......................  50c

1515 Naujas pilnas Orakulas arba knyga 
burtu, monu ir visokiu paslapcziu 
ir praktiszka Delnažinyate. Tai 
yra didžiausia ir svarbiausia monu 
knyga. Formatas 6x9 colius, pusi 
412. Preke........................ *3.00
Drūtai apdaryta........................... 3.50,

1522 Paprasti rakandai ir iszdarbiai isz
■raku, su 74 pieszinellais. Verte J. 
8. Iszleido P. Neria Tilžėje l*03m. 
pusi. 48. Naudinga knygele štai io- 
riams, pamokinanti apie issdirbima 
įvairiausiu mebliu....................  25c

1523 Pranaszsvitnai Mlehaldoe Karalie
nes Isz Sabbos, isz naujo perveizeta 
ir treti karta atspausta.................. 10c

1529 Sziapus ir anapus grabo. Parasze
J. Gerutis Chieago. 1903, pusi. 185. 
Mokliszkai dvasiszki gamtos tyrinė
jimai..................*............................. 75c
Apdaryta...................... *L00

O 80 Kaip Žmogui gyvvno. ant žemei r ParateS. 
M. lileldo f M. B pn*l 47. Chte»g.>, III. 
Knygute apiaSo visa žmogau* gyvenimą ant 
žeme* nuo pat jo tuiraditno iki pa*lėkimo ci- 
Villzneijoa. M pavelkilellal parodo senove* 
•meniu vartotu* akmeniniu* tarankiu*, na
mu* ir tt...................................................

'330 Auko* K»re» Dievui. Pirate Joną* Oratv* 
Chieago. III., 1903, puai. 40. Bi knyuele ap- i 
rato kokio* kada kare* boro, ka» buvo ju 
prteia.čia. klek to* kaMavo, kiek blede* žmo- I 
nem* padare ir daro, ir ka* į ja* žmonija *ta-; 
“«.................................... :....................... ioo ;

1890Žodynat lietavllkai-anglLlko*kaIba.8utai 
*e Antanas Lali*. Chieago. I1L. ĮSOS, pu*L 
3S0 Yra tai pirmoji dali* Ūetuviikai-angliS- . 
ko žodyno. (Antroji dali*, angliškai Itatuviž-I 
ka dar apeodojg). Yra tai didžiausia* ir ge- I 
riauata* žodyną* U vl«u lygtini lUeiitu lietu- t 
Vtokal-angliiku žodynu. Kalite jame vtiua 
lietuvMku* žodžio* itguldytu* angllikoj* kai- į 
boję, kiekviena* žodi* paženklinta* kurti- 
vom* Ii tarom* prie kokio ji* gramatiko* įky
riau* priguli. Knyga Sxž cqlta* didumo. Kie- - 
tuo»e grąžau* mėlyno audimo apdaruose, ant 
nugare* ižspauata ildabrinemta Utaromto jo* ! 
Utula*................................................48 00 |

1SS1 Patlapty* Magijo* bei Spiritizmo ivieaoje 
mokllo. Pagal tvctlmu* ialtinloa lenkiškai 
lutai** P. J., lietuviškai varta J. Lanki*. Chi- 
tago, UL, 1908, jkuI. m. Yra tai iiaiSkini 
dm* monu darymo. Dabar jau tu monu kny
gom!* niek* lietuvio oeprigaudlne*. m* nual- 
plrke tia knyga atraite joj* visa* monu ir 
burtu paslaptį* ir ja* (upraito, u*« aižkiai 
• pralyto* ir paveikti*!* parodyto* viso* tlap- 
tybe* ir bodai ju darymo...................... ftOc

10 tik iki 12.

MARJA IM)WIATT

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

luthlaod, Vt.186 West

dnarska, 
llfftvood, N. J

raino Elektro- 
kitokio daiktu.

imistsi, kad nuo 
‘reikalauju ne&io- 
►aktarui.

*l.f>O už galioną. 
• O OO 
fs.so 
•8.00

SUivovioa nuo
Rum (arak) „
Hlttckb ry ..
Hherry *•

Dykai! Dykai!
Gaut kiekviena* Daktaritkj knygutę apie 
liga* vyrn, motery ir vaiku ka* prltlunt 
tavo adratf ant adreao:

L—VA, P. 0. Boz 268, 
M ADISON SQ. N. Y.

TeletouM:* Morgan 1382. 
Teiefonuot galima iss kiekvienos 

aptiekos.

Hgydyta mm cbrcailkM *il»s UfM, **l- 

dyme h*t|.

les Bukrauname in malaa, be jokių parašų akrynutea, teip kad nieks 
atydoa kas jose yra.

Gyduoles Dykai iki Iszgy)lrniri.

34 „Lietuvos” rsssiau, lietuviai nore, 
darni žinoti apie darbus, vakarinėse val
stijose, kad prisius 10c. stempoms, tai 
gaus pilnas Informacijas. Daugumas 
prisiuntė gremžtas be jokios paeito 
s t e ropos, tokiom gromatom negalima 
duoti informacijų. Katras tikrai nori 
žinoti apie vakarines valstijas, tegul pri- 
ziunezia *1 00, o gaus clrculiorus su pa
veikslais ir mapomi, apie Californija ir 
kitas valstijas, fu drukuotu ilgu apra- 
ziymu. Adresuokite,

J. W. Proleko,
Box 203 8u C., Los Angeles, Gal.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pietų; nuo 6 Iki 7 vakare. Nedėliom* ir Iveoladieniau m 
RODĄ DYKAI!

723 W. 18th Street.
Nno Stos iki lOtoe ryto, 
nuo 7-to* iki • vaL vakar*.

f N*4«ltom* Ūktai nuo 4ta* ik! IS-tal ryta.

vinim^ bet visiė!
Atmink

LietuvisKka Aptieka-
Kuri randasi po No. 167 W. 18th ir 
Union st., nuo 1 dienos rugpjuczio pe 

rejo snt mano locnasties.
Mano Aptieka dabar yra aprūpinta 

kuogenausloms Amerikouisskom ir Eu- 
ropitskom gyduolėms.ypacs dabar szvie 
žiai partrauktum iu seno Krajaus. Re
ceptai būna isspildomi su didžiausiu at
sargumu.

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

įtek taras J. J. Golembiovskis visada 
randui mano Aptiekoj, kitus Daktarus, 
jeigu ku nori, paisau kero per telefoną 
diena ar naktį.

Tikiuosi,- kad tautiecziai atsilanko ia 
mano aptieka visados bus užganėdinti.

Bu guodono,

J. L. Žukauskas 
Lietuviuku Aptiekoriua

167 W. 18th st., Chicavo, IU.
P. 8. Azz teipgi siuncslu pinigus in 

visas dalis svieto pigiai ir greitai, ir par
duodu szifkortes ant visokiu linijų ir 
laivu. Priegtam užlaikau ttetuviszku 
knygų krautuvą.

F.PBradchulis 
Wienintolis lietuvys advokatas, baigęs 
mokate jurisprudenciiosczion Amerikoj 
Weda provas kaip civiliszkaa tcip ir 
krtminalisska* visuose suduoto
Hm. 3112 8. Hateted arti SI «<*• 

arti 31-mos ui. Tel. Y arda t»4<

kokias gyduoles naudoti ir kiek joc 
lc<3kSZtlJO ~ 4-—*•* « iri evFa rai^uucAHAA
kS*iuk,’fcrzd« irtt 
veikslus ir prekes 
Gvdancziu aparatu
JOHN*S SUPPLY 80USE

Lietuvbzktejie Europos 
įHikraszczini.

Varpas politikos, literatūros ir moks-
> mėnesinis laikraštis. Metu pre-

DIDŽIAUSIA ARIELKU KRAUTUVE.
Mes apmokame ekspreso kaštus ant visų orderių 

virš *5.00 į rytu* nuo Chieago. Į vakarus nuo Chieago. 
Apmokame ekspresą tik ant f 10.00 arba daugiau.

Mes atsakome už visus mus tavorus. Jeigu nepa
tiktų, sugrąžinkite tavorą, o mes atiduosime pinigus.

Pirkite arielka II pirmų rankų, kam reikia mokėti pelnų 
kitiems mažiems apetitams.

PATEMYKITE MUM PREKES.
Gera Kultine atr Koraine .Arielka
R tuetu m h n ••

Kūdikių Mteeu.

Garbus Prof. Collins!
Nuoširdžiai d ė kavoj u Tamstai 

už vaistus prisiųstus mano duktė- 
rei. Buvau labai nusiminęs ir ne
sitikėjau jos pagijimo. Bet persi
liudijau, kad imdama Tamistos 
vaistus, jau beveik su visu pasvei
ko. Labai nuolankiai Tamistai 
dtkavoju už išgydimą ir perstaty- 
aiu Tamista visiems savo p^ysta- 
miems.

Su guodone,
Jozef Popiel, 

Box 12, Ferinia,
B. C. Canada.

Kaulai kur tu 
mTC begi? Nugi pan

' Petrą Salėki nee
^^^^H^M^^plabai isztroezkes, o 

pas ji galima atsi- 
vedyti, nes jis turi 
puiku ir szslta ba- 

~ varska alų, gardžia 
ruska oeziūczena 
arielka, cigarus net 

tas Havanos, o iszaigeru* gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
Įgis u su tamista kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Pne to jis turi 

puikia sale dėl veseliu ir milingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacs už llumocziu 
susikalbėti angbsskai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoae. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mace 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakls, 
3321 Auburn ar., Chieago, IU. 

(Tartie 33 ioo ui. ir 33-io Pi.) 
Telephooas Yards 6012.

Kosulys, sksudd|iass krutinėjo Ir strdnese, skauddjiass 
skilvio Ir nežteMtejimss.

Šimteriopai dėkavoju Tamistai prof. Collins už išgydy
mų mano ligų, jeigu ne Tamistos pagelba, jau bučiau dau
giau saulės Šviesos ne regėjęs.

Mikolai Itenko, Boz 32. Orbiston, O
Norviikgmas ir fahros skaudž|imas.

Garbus Daktare:—
Keliais žodžiais praneiu Tamistai. kad vaistus pasių

stus apturėjau ir į trumpę laikę jaučiuosi sveikesnė. Da
bar jau su visu sveika, už kę Tamistai Airdingai dėkavoju.

Ona Smith, Ehrmandale, Ind.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chieago, III. 
Mts lipnioms visos ke^aoėio s mso užsiseeotusių Hęų, mso korių nsųate|s llsifydyfi, atsitaukti j musų pydr*^4 pas»4- 

gyti BHisų NAUJA BUDA, kuris yra tai komai ui noktaidinyę.

Dr.O.G. Reine
DENT1STAS.

Kurpali gauti „Lietuvą.” 
„Lietuvos” redakcija^turi savo agentus 
Brooklyne, Philadolphijoj, Baltimoreje, 

Hutai Jagentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st. ‘
Jos. Szuuskis, 155 Metropolitan avė. 

Philadelphia, Pa.
J. Gudavicse, 3104 Richtnond. Si.
Joa. M. Smolenski, 783 So. 2 nd 8t.‘, 

Baltimore. Md.
Wm. J. Morron,

8. E. Cor. Sharp A Camden sis. 
Pas nituos agentus gausite „Lietuva” 

už 5c. kas subata.

UkininkaM tautiaskai poliu»zkas me 
nosinis žmonių laikrasztis. Metu pre
ke.............................................. 76 centai

Abu laikrasscsiu iszeina Tilže i e (Pro
su Lietuvoje) kas menuo vteua karta

Kiekvienas lietuvis, noris poiitiszkai 
apeiezvieau ir geriaus suprasti Lietuvos 
reikalus ir savo pareiga*, noris sekti Lie
tuvos visumenes gyvenimą, savo broliu 
darbus Lietuvoj ir ju kovas su caro val
džia bei jos bendrais ui savo tiesas, ut 
geresne savo ateiti, — kiekvienas puoš i- 
Dotuooe laikrasscziooee atras daug nau
dingu žinių ir pamokimu.

Kas norėtu parsisiųsdinti viena ar aut 
ra laikrašti, arba Ir abuda kartu, te pa
deda rausydama* ir siusdama* pinigu* 
toki s d r*** •

’ M. Šaunus Fabrikstr. 27 Tilsit,Oetpr
Germany.

Arba ir katra nors isz žemiau paduotoj u
M. J. DamiiouaitiM 3108 8 Hateted

Chioasro, Dl.
N. Gcndrolius 116 Bowen St.

So. Boston, Mas*

Nsulsusial turisto* Medicinos: N»*>*«i 
■ in* vaistai yra |***tatla«taatl. pydo daugybe 
Ilga. PI* aka* tikrai ataagiaa, thaklma, plau
kas**. papaerka* ir daeg*Cklta Hga *a aaajaa- 
•ia teta a Radlkal gydymą*, parašykit* pa* 

Prof. J. M. Brundsa
Nee York ABrooklyn, U. 8. A.

Guodocioom* tauttMkom* ir baž-i * -■ '
u'tinecn* 'draugystėms imdirba.'-j( ji
kai u u r-a, AtsrorHtouiazkao?
Wetiawae, Surpes, Jaos-1 
tas, kokarda-*. Ženklelius,C '
Kepures Ir dėl MarMalkn ],
pa red ms. L-u-u-u-wv-u-u--'
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpd 
lietseaitiai.

Lietorisikai-Rch Aptiek*.
257 Hanover st. 257

Boston. Mass.
Turime pilnai aptiekoriszku teroru 

kaip krujevu teip ir užrubežinin. Ap 
tiekoje visados randasi d&ktarM, kars 
duoda rodą visokiose ligose be jokios 
mokeaties.

DAVADAI IR PADEKAVONES
Vienas tik yra budai pertikrinti visuomenę, kad daktaras išgydė ligotus žmonis. 

Skaitykite apgarsinimui kitų daktarų, o neraaite kad kiti turėtų paliudysimus ar 
padėkavones nuo savo ligonių. Ui tai, kad jie tik giriasi eeą gerais daktarais, bet 
vieton išgydyti tik padidina ligą; ar gali teip užsipelnyti padėkavonę? Niekada!

Kuriems rupi sveikata musų žmonių,kad jie ne butų aj>gaudinėJami, apiplėšiami 
teip vadinamų iš krajaus vaiskavų feldčerių, grąšių viliotojų, tegul visi ligoti krei
piasi prie ’’ j

Prof Dr. E. Collios’o, baigusio mokslą Nei Yorko Oiiiersitite 
Jam tik vienam gali visas svietas pidėkavoti už teisingą ligonių išgydymą

ŠTAI! Keletą* ii naujausių laiškų, kuriuose išgydyti dėkavoja Prof. Collias'ui*

140 W. 34tH Street, INew Yor|ų N* Y.
PASARGA. Pro f. Coli i ns ištyręs jūsų ligę ir supratęs viskę aiškiai, pasiųs jum* patarimus ir vaistus, teuo kurių į trum

pę laikę pagysite ir liga daugiau neatainaujį*. Neapleiskite savo ligų.
Offiso valandos: Nuo 10 ryte IU B po ptotų. NaMdtoniais nuo 10 ryto iki 1 po Ristų. I

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
. Garina mediškae užžiurėtojas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite

tus, su daug metų patyrimų yra autorium, išrodinštojum ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užsisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

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

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

’ įką išgydymą.
Mes duodame užtikrinimą išgydymo kiekvienos ligos paimtos ant 

gydymo. Jeigu tu negyveni Chieagoj, tai rašyk prašydamas klausymų lakšto. Tu 
gali būt išgydytas namie, jeigu suteiksi mums gerą aprašymą savo ligos. Gyduo- 

neatkreiptų

dyma trumpam laike.
KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.

Ant pareikalavimo kuinam malusiu dykal^ito- 
ir tore

Traukia dantis be jokio skau
dėjimo, instatd auksinius, ar ko
kius kas nori, 
rantuoja.

•9.OB ir virt- 
•toOO., „ 
1150 „
• 1BO M 
ui tuo* pinigu* 

__ , _ ________ ____ Klauikit* 
adresato, m*a prtolųttaM 1 bonkų 

ivimu.

Asz Tave Iszgydysiu!
Am e*u renlautia* *peci>lto- 

ta* Cblcafoj naotorlštoin gf" 
dyme r yri* ik u ir uiunijsits 
ll/u A»z I.zsviIhu nuodugniai 
kr -rinr.hjnn* n-utuatli- 

ui»«-u«-)u.i». im*l»ptin|ta» 
Ii.-.-.' ir hg»» pu.-m.iiirzia. nuo 

.»»»■ ir i.z.li kuino;
..... kimiu, .kaudejinia Ir

......
krutinę, Mnariu. nugi.ro* it 
urenu; gvb'n* ar ne|u>pr»la 
plakimą *2trdte* uiltnaauty- 

*e Ir g*ln>)<-; drelM-jima kraujo paroellnavualut 
paakiu*,.*puogu* knt veido ar kūno, geltona* plo
na* ar rona* aut bei dalie* kūno, pu, imu ar *kau- 
d-jiiua gerklėje, uikleu-Jim* viduriu, bjaurint tr 
bailiu* tapau*, tankuma kojote, ludnbutia* akto, 
nubegtina *eUoa laike miego ar prie nuttozlaplni- 
mo, negalejima miegoti ar valgyti, duauly. trumpa 
krepavima; aležua. tkuro*. ink.tu. kepenų ir *kU- 

luvarge* tr greitai 
lutitninei. uiaini- 
k>. jeigu lyttoako* 
t*MKMilCzf*i M t i ik*

■BESfiM Torkoly nuo S8.12S Ir virt
žlrande *2 00 „ „

^K^mSF Kumtnel „ •l.SO n w
PortWln* „ *150 M M

Pamigykit* pirkti nuo mm, matysite kad me» duosime jum) geminĮ tavon u 
negu kiti. Atsiųskite *u orderiu pinigu* regtotruotinie laiike arba "money ordei 
orivatitkoa korto* prekių. Jeigu atslatlte 10 pravardllų * 
eysto namų darbo Blackberry vyno dykai su pirmu apate [lai
MORRIS FORST At CO., C»r 2nd Ava. * SmIMiltoM *L, PITT1BUM,PA

Gili suros giuiis ciiliiD cytii.
Vaikiaam*. merginom* ir ktekvteaam prte.a 

■lere Dtsai. apu»oka*im* paeita ir pavlerytem 
M arti kuli o k u* biiuleri>a kuriuo* Kruvinu* 
PaMarss Piu* Pardavė* juo* po lOv kote* 
pri.letl įnami* gi» 40. o me* gare ptuigu* 
tuojau* pati u d tune i*u ai tavo Uarba Dvasi 
viena Įsa angateztau narodyi* artinsi*: (1> 
Orte* H*milta* SS kalibre -iusmi, (S) gr* 
4* auksinta ameriko*Makale vidoriau* Laraoo 
mli. itnroaanU lyg suktini* gvaraatuotaa *• 
• meta, tS> grikis, pilno drtamo Munrauna 
<41 entata t pėdo sugelta i iabfs, <S> aidėto 
Auomaa «) anksinta Laianonsti <T» bakaa- 
ka m H tatiao vidabriniu PaiLia ir V1DELCIV, 
<81 pilu UlleUnl t*OXKLI. (S) grtao aukso 
ŽIEDĄ, (M» importuota genauaio plieno BRIT- 
Vs, (||) graZo PEILI, (it) grąžą lt coliu ilga 
aaksinta motenaska ant kaklo LKJiCIUpKLI 
su komparelia. (18) graiu auksinta KRYŽELI. 
(14) grali* sterliag sidabro BRAA6OLETA. 
Bito ta vora! yra auetieviamio* verte* Irinos 
Tamistai norą dirbu dėl navo uAdsrbio tr dvi 
mun namo, kari* vr* ttlame biznyje jau 1*

Atla* Jaavalary Oo., Dnpt. 81.
Metropolitan Block. OHICAOO.

nubegtma reklo* laike miego ar 
mo, negalejima miegoti *r valgy 
krepavima: niežu*, tkuru*, ink* 
y tolimui. Jeigu e*l nuolatal i 
pailstantto, baugu*, gėdinga*. I 
pine* ir nustoto* viltie* itzgylln 
Oaiy* yra muilpneje tog negali z-----------------------
tl vyro prtderyaczfu Ir neturi vaisiau*; jeigu eai 
užkreata* kokia Ilga turi tankiai •ztopinti* diena 
Ir naktyje, utt ateik pa* mane o asz duosiu teisin
ga rodą dykai.

8ual»zlaplnitna» lovoje bemiegant yra labai In- 
kiru* ir geda daranti* kenkimą*, tr dauguma* nre 
r ko pagvlho* tikėdami >*g negalim* i.z.igydy- 

Asz »a,o tam tikrai* vatotato užtikrinu tozgy-

OFtflSAS:
Kerti 31-mos ir įto. H&lsted ulyciiu. 

Gyvavimas viriui Aptlskos.
CHICAGOJ . ILL.

' Guodocinietn* Kunigam* iardir" 
,ha-- Kapas, Arenta*. Dalmati
kų*, Albas. Stulas irvtausbnž- 
įnyumo* paredu*. Visokį darbą at- 
'lieka artisnazkai in laikę.
' Norėdamos guodotinos "Dr-ten, 
arba gnodotini Kunigai, kad Juau 
antro tautele, paveskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Dliialon 8t, Cklogo, IIL

Dykai auksinis Laikrodėlis! į 
ate Mn* duodame .svita sns- -

žR, -C jautlo* mafo* Amerikon.tz- į
R* (H 1 W kale viduriai* Laikrodėli. 
•TyaMBfeto * 8*ral rodanti, vi»al dy- j 

S*i tam. kur* parduot 24 ar- 
tlkuloAu. mu.u bl*<n.r-.to*' 

•‘-''5*5 p<> ioc k'ŽB*. Luktziai > ! 
l.zr< <io

’ rantuoto aut Zb metu. Ra j 
tuojau*, mo* tuojau* | 

pri»lu*lro« bižuterija am . 
pardavinėjimo Kada tore! 
parduoti prtolusk mumte 

• U 40 ir g*Mi **4 ta krodell n leeelngnlui 
d y* ai. Oown Mupply Hou»e,

itop'b 88,1M Randolph »t., Chieago. IU •

Ioo Kori-spndokiutkoji tik 10c. 
Gvaran'avojem* torgydyma.

Dante gėlimo ir Skorbuto, Pnpucakn* nngidlL 
Plauku slinkimą neįeikite ir (Utankita ant pra
plikusio* galvos. Pleiske*** tozaalklaa. Teipgi 
turime vatota ;del -totnaikialmo plauku, kad 
barzda nereiklu skųst, arba moterį* turi ant 
apgimlmo ilge* gyvaplanklua, mre esame SPE- 
C1JAL1STAI8.

J. M.ĮB^Cbem, Co.
box 180 Sta. W. B'klyn-Knw York

M. J. Damijonaitis, 
3108 S. Halsted »t Chieago, IIL 
airius reikniaup ųnru tevaro

Jrsžezteyti piai»««.
uyfc pas mite, o mus! 2 di
delis* KATALIOGUS isz kai- 
n, Hiesl maiitkad Buvteba 
parduodu piffbMt* MR 
kitur. Kataliodus j kitu* •te

stus prisiuneziu DYKAI, tik dėl pzczto kautu 
reikta pristosi td 5 oo«te* Barte.

Parkai. į
Nužemintai prof. Collins’ui dėkavoju už išgydymę 

mano ligos. Negalėjau niekur gauti vietos, teip man 
buvo daėdj tie pukši. Dabar esu su visu čyatas.

Jonas Renicki, L 
Cement Worka. Box 32, Ilannibal. Mo.

Ruptsra Ir skaudėjimas kii
Visognlinga* prof. Dr. Collins:—

Su dideliu džiaugsmu praneiu 1 
Tamistos vaistų suvisu pasveikau ir i 
ti diržą. Serbė ir peguodonė tokiam 

Su pairarb*. .
Andrius Bogatks,

Paliudyjimus už išgydymą paslaptingų ligų nenoriu čia paduoti. Kad PROF. DR. COLLINS 
yra išgydęs tūkstančius žmonių nuo visokių ligų, tas parodo jo didelį mokslą, kaipo Įvienatinio Dak
taro užtikrinančio pilną išgydymą visokių silpnybių. • I

Paslaptines ligas vyrų Ir moterų. Prof. Dr. Colli*s gydo pats savo išdirbtu |udu ir nėra to
kio ligonio kurį negalėtų išgydyti. Jeigu sergaje tokiomis ligomis, tai aprašykite aiškiai savoje kal
boje visą ligą ir savo laišką adresuokite:

^to^ing^Turar -kaip nuo ju ap 
•igydytt Kritiu*k už 8c marke *nl 

Dr.B.M.ROSS,
Oftoa* aUdaryta* kasdien nuo 8 iki 4. Panadelto 

Seredo*. Pntaynsto* ir Rubato* vakarai* nuo «ta* 
iki S NmtoUom auo W iki L

KAIP ISZSIGYDYTI BE DAKTARO
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