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Polit iszkos žinios.

Karė Maskolijos su Japo
nija.

Caras atsilankė Revelyj, 
kur yra susirinkusi Baltiko 
jūrių laivyne ir laivų kapito
nams išdalino 52 šventu a- 
brozdu. Nežinia, kų tie a- 
brozdai turi reikšti? Argi jie 
turi mušti japoniečius ten, 
kur kareiviai to daryti neno
ri? O tokių atsitikimų da
bartinėj karėj pasitaiko ne
mauti. Caro teip vadinamas 
,,Švenčiausias" sinodas išda
vė prisakymų visose cerkvė
se atlaikyti dievmaldystas 
ant išprašymo pergalės. Ka
talikiška dvasiškija, rabinai, 
pastoriai, mullos, net budi
stiški lamos ir be prisakymo 
tokias dievmaldystes atlaikė 
bažnyčiose, kirkėse, sinago
gose, mečetuose ir pagodose.

Turkiškoj karėj pradžioj 
maskoliams teiposgi nesise
kė, bet caras su abrozdais ne
sistengė uždengti nuo šūvių 
kareivių, nebuvo nė priver
stinų dievmaldystų. Matyt 
Maskolijos randas jaučia, kad 
dabartinė karė yra svarbesnė 
už buvusių turkiškų, jeigu 
ant įkvėpimo kareiviams drų- 
sos griebiasi net tokių kome
dijų su „bogomazais”. Prieš 
turkus, su pagelba papirktų 
laikraščių, pasisekė pakelti 
žmonių piktumų, prieš japo
niečius paprastu budu piktu
mo pakelti nepasiseka. Ka

štuose, kaip Lietuvoj, Fin- 
landijoj, Lenkijoj, Mažrusi- 
joj, bet tikroj Maskolijoj, 
nuo seniai vien maskolių ap
gyventose joe dalyse. lėti- 
kro atviro pasipriešinimo ka
reivių keliauti į karę nema
skolių apgyventuose Masko
lijos kraštuose nebuvo, buvo 
jie kraštuose apgyventuose 
tikrų maskolių stačiatikių. 
Žinoma, jeigu dabar caro 
randas susitaikytų su Japo
nija ir jai atiduotų kokius 
Maskolijai prigulinčius kra
štus. kelianti demonstracijas 
prieš randų ir tųsyk jas keltų 
ir tai visai teisingai, nes tik 
dėl caro tarnų godumo ir 
užsimanymų užgimė karė. 
Jeigu tie caro tarnai nepa
rengė karei pajiegų, tai kam 
jie erzino Japonijų ir tais er
zinimais privertė karę pradė
ti?

Maskoliškas randas prieš 
visų svietų skundėsi, jog Ja
ponija netikėtai užpuolė ir 
karę pradėjo be formališko 
jos pagarsinimo. Bet kiek 
kartų Maskolija tų patį darė? 
Paskutinė karė su Turkija 
nebuvo dar formališkai pa
garsinta, o jau kazokai per
plaukė Dunojų ir plėšė ir 
degino Turkijos kaimus. Ir 
dabar antai jenerolas Kufoki 
pranešė į Tokio, jog masko
liai, kad nestabdomi galėtų 
arčiau prie japoniečių pozici
jų prisiartinti, perrėdo kazo
kus už chiniečius. Tas juk 
yra teipoagi sulaužymu terp-

ropinės Maskolijos reikia 
dviejų, trijų sanvaičių. Ja
poniečiai padirbo jau perve
žimui kareivių ant karės lau
ko geležinkelį nuo porto 
Dainy į New Chwangų ir to
liau į šiaurius.

Svarbiausiu klausymu da
bar yra: kiek japoniečiai ga
li stumti į karę išlavintų kar
eivių ir kiek turi ginklų! 
Maskoliai apskaitė, kad jie 
neturi daugiau kaip 600000 
kareivių, iš to apie šimtų 
tūkstančių turi palikti na- 
mieje, tai į karę stumti gali 
nedaugiau kaip pusę milijo
no. Tuom tarpu sinnčia kar
eivių vis daugiau ir daugiau, 
o dar šaltinis neišsisėmė; mi
kado maršalui Oyama vėl pa
žadėjo išsiųsti 120000 karei
vių. Šiaurinėj Korėjoj liko
si sutverta nauja armija, 
prie kurios likosi priskirta ir 
Korėjos kariumenė. Japoni
ški oficierai suorganizavo ir 
Mandžurijos chunchuzus, su
teikė jiems gerus ginklus ir 
tie dabar, kų net maskoliai 
pripažįsta, mušasi daug ge
riau negu pirma. Maskoliai 
savo apskaitymuose Japoni
jos kariumenės rėmėsi ant to, 
kad iš pašauktų kas metų Ja
ponijoj imdavo vos 50000, o 
kitus paleisdavo namon. 
Nuo kelių metų vienog Japo
nija rengėsi į karę, todėl at
likusius nuo tarnavimo armi
joj, su viršum 800000 jaunų 
vyrų, paimdavo ant manevrų 
ant kelių mėnesių ir iš to iš

ta n t parvuotų kareivių. Ant 
suvaldymo pasikėlėlių randas 
nusprendė siųsti iš Portugali
jos daugiau kareivių. Bet 
ant ilgos karės ji neturi nė 
kareivių, nė pinigų pakakti
nai. Portugalijos drangai 
Europoj, turinti kolionijas 
kaimynystoj, taigi Anglija ir 
Vokietija, džiaugiasi iA tos 
pasiekusios jų nelaimės, nes 
tikisi, kad portngaliAkos ko
lonijos pateks Anglijai arba 
Vokietijai.

Pasikėlimas čiabuvių vo- 
k i Akose pietinės Afrikos val
dybose ne tik nesu valdytas, 
bet išsiplatino dar labiau. 
Nors karė terp vokiečių ir 
čiabuvių traukiasi jau an
trai metai, bet iki Aiol vokie
čiai neįstengė virių paimti. 
Dabar kolionijų gubernato
rius pranešė į Berlynu, jog 
prie pasikėlėlių prisidėjo ra
miai iki Aiol gyvenanti, ap- 
Aviesčiausi kolionijų negrai, 
gana skaitlingi ir tvirtai su
siorganizavę vitbojai. Ant 
suvaldymo pasikėlimo cieco- 
rius nori siųsti 10000 naujų 
kareivių, bet kol parlamentas 
randui nepripažįs reikalingų 
pinigų, kareivių siųsti nega
li, nes be pinigų to padaryti 
negalima.

Angliškose rytinės Afrikos 
valdybose garsus Pasiutęs 
Muilą vėl parodė gyvybę. 
Jis užpuolė ant prilaukiu 
Anglijai čiabuvių, išdegino 
daug kaimų, paveržė gyven
tojų galvijus. Karė su Pa-

nesutikimai terp Italijos ka
raliaus ir Vokietijos cieco- 
riaus. Ant prašalinimo tų 
nesutikimų atsilankė Vokie
tijoj Italijos miniaterių pirm- 
sėdįs Giolitti. Ar vienog pa
sisekė tuos hesutikimus pra
šalinti, nežinia; rodosi, kad 
stoviau jų prašalinti nepasi
sekė, tas matyt iš tolesnių at
sitikimų. Ateinantį pavasa
rį Vokietijos ciecorius buvo 
pasirengęs atsilankyti vėl I- 
talijoj, dabar gi rando laik
raščiai rašo, kad Vilhelmas 
nekeliaus į Italijų. Jįs buvo 
Užprašytas ant podžiaus už
gimusio Italijos sosto įpėdi
nio, bet ir apie tai Vokieti
jos laikraščiai rašo, jog dar 
nežinia, ar ciecorius bus po- 
džium, ar ne. Taigi aišku, 
kad nesutikimai valdonų su
si rišusių vieš)>aty8Čių dar ne
išdilo. Nesutikimai gi val
donų gali atsiliepti ir ant vi
so susirišimo, ypač kad be a- 
be Jonės prancūzai stengiasi 
susirišimų Italijos su Vokie
tija išardyti. Ar įstengs I- 
talijų nuo Vokietijos ati
traukti, dabar įspėti.negali
ma.

Isz Lietuvos.

Iš Vilniaus. -
Ruimuose l gimnazijos pa

rengė parodų abrozdų ir pai- 
šinių mokintinių vietinės pie
šimo mokykloa įžanga lan
kytojams parodos buvo dy-

Nuo 15 d. Rugsėjo prasidė
jo mokslas kakarinėj suau
gusioms motariiDH ir mergi
noms mokykloj. Mokslas 
atsibūva vakaįrais nuo 7 — 9 
vai. du, kai|j kada trįs, kar 
tus ant sanvartės.

Mūšyje po Liaojangu, iš- 
gimusių Vilųiuje, arba čia 
gyvenusių, likosi užmušti ar-( 
ba pašauti: Štabskapitonas 
Edvardas Sokolovski ir kom
panijos viršininkas Sergijus 
Veliaminov. į

Lazariete parengtame iš au
kų Vilniaus gyventojų, išsių
stame į Mandžurijų, po mū
šiui po Liaojįingu, jmtalpino 
250 pašautų kareivių.

Ant priemiesčio Kaminų, 
19 metų vaikinas, Novickį, 
norėdamas užbaigti vargingų 
gyvenimų, šoko į Aulinį ir iš- 
tikro užbaiį|ė jaunas savo 
dienas. Jo motina, dasižino- 
jus apie tai, nusinuodino su 
karboli ne rūgščia.

Vilniuje, ant Šv. Stepono 
ulyčios, nuo j trečių lubų per 
langų išpuolė 3 metų vaikas 
ant akmenims išgrystos ga
tvės ir a;*ikulė nepavojingai. 
Jeigu suaugęs nuo tokio augš- 
čio išpultų ant akmenų, nė 
kaulų nesurinktų.

Apšvieti mp ministerija, 
ant surinkimo pinigų sudru- 
tinimui jai>opiečių apeilpny- 
tos maskoliškos kariškos lai- 
vynės išleidę 500000 postkar- 
čių su paveikslais ir jas par
davinėti išsiuntinėjo į visas 
mokyklas; atsiuntė jų daug

žemę iš(<ardavinėti vietiniams 
ūkininkams. Iki Aiol parda
vė Jau 2800 desiatinų žemės, 
o ant pardavimo yra dar 4000 
dės. Žinoma, grafas tuom 
geradėjystės nedaro Lietuvos 
ūkininkams, nes pardavhiė- 
dams dalims, gauna daugiau, 
negu jeigu parduotų visų 
dvarų. Tas vienog visgi iš
eina ant gero Lietuvos ūki
ninkams, kadangi žemė bent 
nepatenka kokiam ten ma
skoliškam valkatai. Reikia 
vien, kad Lietuvos ūkininkai 
pasistengtų prie pirkimo ne
prileisti maskolių.

Gjvulių ligos.
Liepos mėnesyj Aių 

visokioms ligoms 
gubernijoj apsirgo 
gyvulių: 3 arkliai, 
guoti galvijai, 424
Aunea. 460 kiaulių. Išviso 
gubernijoj apsirgo 1829 gal
vijai, 279 pastipo.

metu 
Vilniaus 
naminių 
1428 ra- 
avys, 5

Iš Kauno.
Kaune pradėjo išeidinėti 

pirmutinis kasdieninis ma
skoliškoj kalboj laikraštis p. 
v. „Kovensky Telegraf.” Re
daktorių Jo yra akvokatas 
Blumenthal. Jeigu Kaune 
vos kelios dešimtys tūkstan
čių maskolių esančių visoj gu
bernijoj, gali išleidinėti kas
dieninį laikraštį, tai argi 
milijono lietuvių gubernijoj 
negalėtų išleidinėti ir palai
kyti lietuviško?

Pereituose metuose iš Kau
no gubernijos Nemunu išga-

paaiškinanti suvalkiečių dar
bus pereituose metuose.

,,Pernai tų pačių Petrinių 
dienų męs atšventė m paminė
jimų 20 metinių sukaktuvių 
nuo pradžios musų atgijimo; 
susirinkom pris kapo Petro 
Armino, uždėjom ant jo pa
minklo aržuolų lapų vainikų, 
kaipo ženklų garbės musų 
didvyriui ir ,,Aušros” daini
ninkui; Aiek-tiek pasikalbė
jom ir pastiprinom savo dva
sių prie to kapo, pažadėjom 
su pasišventimu sekt pėdoms 
a. a. P. Armino ir kitų musų 
tėvynės narsių darbininkų. 
Paskui, vakare, vėl susirin
kom vienoje vietoje, kur ar
čiaus terp savęs pasikalbę- - 
jom ir paaiškinom nekurtuos 
svarbesnius klausymus apie 
musų reikalus. Tuom ir už
sibaigė pernykštė mrisų šven
tė.

Metai praėjo nuo tos die
nos! Kas atsitiko svarbesnio 
musų gyvenime per tų laikų 
ir kų mes, šios apygardos lie
tuviai padarėme?

Pirmučiausiai turim pripa
žinti. jog ant galo pagalios 
laimėjom nuo gudų valdžios 
lietuviškų spaudų. Laimė
jom jų ne per prašymus, mel- 
davimus, ne per lankstymų 
sprando, nė kitokius lanksty
mus, bet tik per kovų ilgų ir 
be atvangos to tik reikalau
jant. Galima sakyt, laimė
jom tų tik per Kalvarijas, 
Viatkas, Si berijąs ir Kamčat- 
kas, per kalėjimus ir kraujų!

maskoliškas randas neturėjo 
progos pasigirti nė viena ko
kia nors svarbesne pergale 
priešų, tai vargstanti Masko- 
lijos žmonės, kuriems reikia 
nešti pasekmes karės, už jos 
pradėjimų kaltina randų ir 
neturi didelio noro kariauti. 

•Todėl tai caras ir griebiasi 
visokių komedijų, kad nuo 
savų žmonių piktumų nu
stumti ir jeigu tik galima, 
nukreipti jį. ant japoniečių. 
Ar tas pasiseks, nežinia; iki 
šiol vienog didelio užsidegi
mo ir noro kares terp* gyven
tojų Maskolijos nėra; priešin
gai, tūli atsitikimai rodo, 
kad net terp tikru maskolių 
diktai yra simpatizuojančių 
su japoniečiais. Kada atve
žė į Maskvų pirmutinius 
nelaisvius japoniečius, paim
tus nuo paskandytų masko
lių transportinių laivų, tai 
susirinkusios maskoliškos mo
terys ir merginos beveik ka • 
binosi ant kaklo japoniškų 
oficierų. Laikraščiai, kaip 
moka, peikia tokius apsirei
škimus simpatijos Maskolijos 
priešams, bet simpatizuojan
ti japoniečiams nepaiso ant 
to peikimo ir prie pirmos 
progos rodo neprilankumų 
savo randui, o pritarimų prie
šams. Dar tokio atsitikimo 
Maskolijoj nebuvo, išėmus 
gal garsios Sevastopoli nes 
karės, . laike kurios liberali
škoji maskolių dalis simpati
zavo su prancūzais, kad laike 
karės maskoliai, arba bent jų 
dalis, simpatizuotų su Masko
lijos priešais. Dabar Japo
nijai pritaria jau ne vien li
berališkoji maskolių dalis, 
bet socialistai, darbininkai, 
net daugelis kaimiečių in- 
stinktyviškai neužkenčia 
caro rando. Ne buvo dar at
sitikimo, kad pašaukti į karę 
kareiviai netik bėgtų į užru- 
bežius, bet garsiai išdrystų 
šaukti, kad važiuoti į karę ne 
nori, nes karė Maskolijai ne
reikalinga, jų vien randas ve
da už savo, o ne už tautos 
naudų. Dabar tokių atsiti
kimų Maskolijoj buvo nema
žai ir tai ne vien nemaskolių 
apgyventuose Maskolijos kra-

naudojimų iš chiniečių vardo 
Chinų randas turėtų tiesų 
protestuoti. Laužė maskoliai 
terptautiškas tiesas gaudyda
mi net ant Balti ko, toli nuo 
karės lauko, neutrališkų kra
štų prekėjų laivus; laužė tas 
tiesas ir skandydami neutra- 
liškus laivus. Maskolija to
dėl mažiausiai turi tiesos nu
rodinėti ant laužymo terptau- 
tiškų tiesų iš japoniečių pu
sės, kadangi tų, kų užmeta ja
poniečiams, maskoliai pats 
daug kartų yra darę ir tai ne 
vienoj karėj. Maskoliai juk 
žinomi yra, kad jie nė jokių 
tiesų negodoja. Juk pačioj 
Maskolijoj caro tarnai visada 
mynioja tiesas ne tik užlaiky
mui tvarkos išduotas, bet ir 
elementariškas doros tiesas.

Ant karės lauko pereitų 
sanvaitę nieko svarbesnio ne
atsitiko. Buvo po Mugdenu 
vien maži pryšakinių kariu- 
menių dalių ir išsiųstų ištirti 
priešų pozicijas patrolių su
sirėmimai. Toki vienog su
sirėmimai paprastai neturi 
svarbesnės įtekmės ant karės 
bėgio, iš jų negalima sau per
statyti tikro dalykų stovio.

Pereitų sanvaitę Londono 
laikraščiai pagarsino, buk 
viršininkas maskoliškos ka
riumenės po paskutinių ne
pasisekimų pavojingai apsir
go. Jeigu jis ir sirgo, tai da
bar turėjo išgyti. Pabaigoj 
pereitos sanvaitės jis išleido 
į kariumenę atsišaukimų, ku
riame apreiškia, jog dabar 
galės žengti pryšakin, bandys 
pasistengti išliuosuoti Port 
Arthurų nuo japoniečių ap
gulimo. Jeigu teip, tai rei
kia neužilgio laukti didelio 
susirėmimo, kadangi japonie
čiai be pasipriešinimo jo ne
leis į pietus. Matyt Kuro- 
patkin gavo daugiau karei
vių, jeigu nori pats traukti 
pryšakin prieš japoniečius. 
Kalba, buk jis gavo dabar 
net 800 naujų kanuolių. Bet 
be abejonės ir japoniečiai 
gavo daugiau kareivių, o 
jiems atsiųsti kareivius daug 
lengviau, ant pervežimo už
tenka poros dienų, masko
liams gi ant pervežimo iš eu-

Pagal nuomonę angliškų laik
raščių, šiųdien Japonija gali 
stumti į karę su viršum mili
jonų kareivių. IA tikro Ja
ponija turi vos trečdalį Ma
skolijos gyventojų, apie 50 
milijonų. Bet prie tokio jau 
gyventojų skaitliaus antai 
Prancūzija arba Vokietija ka
rės laike gali pastatyti net 
4 milijonus kareivių. Pasta
tyti milijonų kareivių todėl 
nebūtų Japonijai sunku, jei
gu tik savo arsenaluose turi 
tokiam skaitliui ginklų. Kiek 
Maskolija gali stumti į karę 
kareivių, nežinia. Jos plotai 
dideli, atidengtų rubežių nie
kur negali palikti. Be abe
jonės sumobilizavus kariume
nę atsirastų daugiau negu mi
lijonas kareivių, tik klausy
mas ar tų milijonų galima per
gabenti vienšėniu Siberijos 
geležinkeliu ir ar tokiam žmo
nių skaitliui ir gyvuliams ga
lima bus privežti maisto ir 
kitokių daiktų? Karė trau
kiasi jau 8 mėnesiai, o per tų 
laikų Maskolija galėjo į Man* 
džurijų atgabenti vos 2500(M 
kareivių, Japonija gi atgabe
no per tų laikų pusę milijo
no.

Po Port Arthuru nieko 
svarbaus neatsitiko, vien trįs 
maskoliški kariški 
poniškų šūvių 
paskandyti.

Ant Maskolijos
mo iš Danijos išvijo japoniš
kų oficierų. Be abejonės 
prieš tokį tarnavimų neutra- 
liško krašto Maskolijai Japo
nija pakels protestų.

laivai ja- 
likosi

reikalą vi*

nuo kelių metų, bet Iki Šiol 
Anglija ir susidėjusi su Abi
sinija, neįstengė jo suvaldy
ti.

Geriau Afrikoj sekasi 
Prancūzijai, kurt be kraujo 
praliejimų platina čia savo 
valdyba*. Dabar Prancūzi
jai pasisekė susitaikyti su Is
panija. kuriai pripažino tū
lus apskričius Morokko ap
linkui Išpaniškas valdybas, 
šiaurinėj .Morokko daly j. Da
bar Prancūzija, niekeno ne
stabdoma, galės platinti savo 
įtekmę šitoj vienaitinėj iki 
Aiol neprigulmingoj Aiaurinės 
Afrikos viešpatystėj. Pran
cūzijai padeda čia ir pasikė
limas prieš sultanų. Kulta- 
nas, neturėdamas nė pinigų, 
nė kareivių ant suvaldymo 
prieš jo valdžių pasikėlusio 
pretendento, turi pasiduoti 
Prancūzijai, pildyti jos no
rus, kadangi tik Prancūzija 
gali jį ant sosto palaikyti. 
Dabar sultanas sutiko pave
sti prancūzams organizavimų 
kariumenės, ant jos prižiūrė
jimo priimti prancūziškus o- 
ficierus. Ir policija pateko 
jau į prancūzų rankas. Tu
rėdami kariumenę ir policijų, 
prancūzai pastoja tikrais val
dytojais Morokko, o sujtanas 
galės džiaugtieei, kad jį lai
ko ant sosto ir algų moka. 
Tokiu budu be karės paten
ka prancūzams turtingas, tu
rintis savo kalnuose visokius 
mineralus kraštas su 10 mili
jonų gyventojų.

Aft-lka.
Portugališkose pietrytinės 

Afrikos valdybose pasikėlė 
čiabuviai negrai. Jie užpuo
lė ant ištraukusios toliau nuo 
pakrančių portugališkos ka
riumenės dalies. Mūšyje 
portugaliečiai likosi sumušti. 
Iš pradžių randas garsino, 
jog mūšyje krito 200 karei
vių, bet ištikro portugaliečių 
nuotrotos buvo daug dide
snės: pagal paskutines žinias 
mūšyje krito didesnė pusėeu- 
ropeiškų kareivių, taigi su 
viršum 500 žmonių, neskai-

Italija.
Italija pašaukė po ginklu 

70000 rezervos kareivių. 
Pranešė visiems rezervos ofi- 
cierams, kad jie butų pasi
rengę stoti po ginklu kiekvie
noj valandoj. Paleistus ant 
tūlo laiko namon kareivius, 
jurininkus ir oficierus urnai 
pašaukė atgal. Mat Italijoj 
artinasi rtnkimų laikas. Ran
das bijosi darbininkų maištų, 
todėl šaukia po ginklu ka- 
riumenę, kad užgimus mai
štams, galėtų juos suvaldyti. 
Apart darbininkų, randas 
bijosi ir kunigijos šalininkų.

Užgimė koki ten asabiški

Ne tik Amerikoj, bet ir 
Lietuvoj Aįmet anksti užstojo 
žalčiai: Vilniuje 20 rugsėjo 
europinis termometrą* (Cel
ei aus) rodė rytmetyj tik 1* 
augščiau užšalimo punkto. 
Kvietkas daržuose nušalno
jo. Taigi mat šalnos atėjo 
pirmiau, negu paprastai bū
va bobų vasara.

Vilniaus miesto rodą nu
sprendė numažinti ant i ka
peikos už svarų duonos pre
kes, kadangi mat dėl jos 
brangumo mieste buvo jau 
maištai varguolių, kurie ne
gali rast uždarbio. Numaži
nimu ant tiek duonos prekių 
juk nepapenės alkstančių, o 
jų atsiranda vis daugiau.

Už mokintojų giedojimo 
solo ir lavintųjų balso į už
laikomų Vilniaus muzikai i A 
kos draugystės muzikos mo
kyklų likosi priimtas Peter
burgo operos giesmininkas 
Stojau.

Paskirtas už vidaus mini* 
eterį, buvęs Vilniaus jene- 
ral gubernatorius Sviatopolk 
Mirsky, paaukavo 500 rubl. 
ant užmokėjimo už mokslų už 
5 mokintinius šįmet pareng- 
toj Vilniuje muzikos moky
kloj. Na. o kiek jis per lai
kų viešpatavimo Lietuvoj su
kimšo į savo kišenių pinigų 
prigulinčių viešam labui. 
Gal paskutinių buvo kokį 
šimtų kartų daugiau)

17 d. rugsėjo Vilniuje iš
kilmingai likosi atidaryta pa
rengty Aįmet, muzikos moky
kla. Ant atidarymo jos, a- 
part urėdninkų, iš Lietuvos 
ponų, buvo: grafas Broel 
Plater ir Montvila.

Norinčių į mokyklų pastoti 
atsišaukė 180, bet visų norin
čių mokintiesi negalima bus 
priimti. Kiek priims, dar 
nežinia. Už mokslų reikia 
mokėti po 100 rublių ant me
tų, taigi gana brangiai; bran
giau net negu muzikos kon
servatorijose.

17 d. rugsėjo, Vilniuje at
sibuvo vėl arklių lenktynės. 
Bėgimų buvo 6. Dovanos 
buvo: 125 rubl., 200 rubl., 
200 r., 150 r., 150 r. ir 125 r.

Vilniaus (lalis Raudonojo 
Kryžiaus DrĮtės nuo Lietuvos 
žmonių ant karės iki šiol su
rinko 37357 rubl. Užtai, ži
noma, pasibaigus karei, caras 
Lietuvos žmonėms užmokės 
dar biaurvMityis negu iki Aiol 
persekioji maįi s.

Štabas raitelių divizijos 
ant ateinanpių metų karei
viams Suvalkų garnizono rei
kalauja mėsos už 100000 rbl., 
kitokių valgio produktų už 
90000 rubl. • Gerai butų, kad 
ūkininkai, pulku susidėję, 
pristatymų Įų^produktų pa
imtų į savo rankas, kitaip tų 
paims žydai ' ir iš to turės ge
rų pelnų.

Atsibuvusiose 15 d. rugsė
jo arklių lenktynėse buvo net 
9 bėgimai. į Dovanos buvo: 
3 po 75 rub|., 2 po 100 rubl., 
j — 125 ruįbl. Kitos dova
nos mažos, į matyt, paskirtos 
norintiems lenktynėse daly
vauti ūkininkams.

Iš Vilniaus gubernijos.
Antroje prūsėj rugpiučio 

mėnesio Vilniaus gubernijoj 
buvo 41 gaisras; gaisrai tie 
užgimė: nuo neatsargumo 4, 
nuo negerai; įtaisytų ir neva
lytų kaminų 5, nuo perkūno
5, nuo padegimo 5 ir nuo ne
žinomų priežasčių 21. Vi* 
suose tuose ątaitikimuose ug
nelė pridirbo blėdies ant 
548153 rubt

Netikėti^! mirčių per tų lai
kų buvo 9, o tame perkūnas 
užmušė 4 ypatas. Patažudy- 
sčių buvo 1J vaikžudystės 8, 
staigų mirčių 4, užmušystos
6, prigėrė 6 ypatos.

Vagystų papildyta 10. Pa
vogė daigtųj už 325 rubl., ga
tavų pinigų 16 rubl. 60 kap. 
Arklių pavogė: Vilniaus pv. 
8, Trakų 1,' Lydos 8, Ašmė
nų 8, Šventinu 10, Vileikos 
3, Dianos 7; iš viso 35 ar
klius; iš jį neatrado nė vie
no. *

milijono rublių; iš Prūsų gi 
atgabeno į Kauno gubernijų 
tavorų už 206000 rubl. Sep
tyni garlaiviai, plaukinėjanti 
terp Kauno ir Jurbarko, per
gabeno 85000 pasažierių ir 
500000 pūdų tavorų. Vienas 
garlaivys plaukinėje į Birito- 
nus ir vienas į Panevežp Ant 
valymo Nemuno dugno per
eituose metuose išleido 20- 
000 rubl.

Iš Kupiškės, Kauno gub.
Apie karę maskolių su ja

ponais žmonės čia mažai žino. 
Bilietiniams kareiviams ap
reiškė, kad butų gatavais ant 
ištraukimo, bet daugumas 
nežino, kodėl išduotas toks 
prisakymas. Daugelis tų bi- 
lietinių, jausdami pavojų, 
bėga į užrubežius, nore ir ne
žino koks pavojus gręsia.

Valdžios nuo gyventojų at
iminėja karabinus, atima net 
nuo tų, katrie turėjo bilie
tus; tuos, katrie neatiduotų, 
gazdina net 8ibyru. Ne be 
reikalo yiatarlė sako, kad 
niekšas net savo locno šešėlio 
bijosi.

Valdžios per eiles metų 
skriaudė lietuvius, tai dabar, 
nesisekant- karei, bijosi 
skriaudžiamų pasikėlimo; bi
josi, kad jie neužsimanytų at
keršyti savo skriaudėjams. 
Ir ant to, be abejonės, ateis 
laikas.

Dalinimas dvaro
Savininkes didelio dvaro

Taborifckių
Vilniaus ir Ašmėnų pav., 
grafas Skambėk Važinski, nu
sprendė mažoms dalims dvaro

ant rubežiaus

vyrų, 
kovoj: 
Armi- 
Dr. P.

IšGrodno (Garteno).
Per paskutinius penkerius 

metus, iš Grodno dalies ūki- 
ninkiško banko ant pirkimo 
žemės užtraukė paskolas: 
1899 m. — 115; 1900 m. — 
132; 1901 m. — 248; 1902 
m. — 186 ir 1903 m. — 204. 
Žemės ūkininkai su banko 
pagelba pirko nuo dvarponių 
50000 dės. už 4 milijonus ru
blių, banko ant to duota 2- 
750000 rubl., o savo pirkėjai 
pridėjo 1250000 rubl.

Iš Senapilės, Suvalkų gub
Čianykščiai lietuviai pa

rengė Lietuviškų Aventę, ant 
kurios buvo laikyta kalba,

galim pasigėrėti Juonį, kad 
toj kovoj užėmėm svarbių vie
tų ir verti paminėt nore var
dai tų narsių 
kurie nukentė toj 
Dr. Basanavičius, P. 
nas, Dr. V. Kudirka,
Matulaitis, S. Mačys, Dr. 
Lingis, teipoagi draugystė 
,, Sietyno”, kurių šunybės 
Vonsiackio baisiai sunaikino 
ir da daug kitų musų darbi
ninkų, kurte mažiau ar dau
giau nukentėjo, bet paminėt 
jų šiųdien negalima. Tai y- 
ra vis kareiviai už lietuviškų 
spaudų.

Net pati maskolių valdžia 
pripažino smarkų suvalski- 
nių lietuvių judėjimų. Teip, 
viename susirinkime ministe- 
rių rodos, neseniai atstatytas 
apšvietimo miaisterts Senger 
pasakė, kad jeigu jau leisti ; 
lietuviams spaudų, tai tik 
vienoj Suvalkų pusėj, nes te
nai žmonės tikrai ir smarkiai 
reikalauja.

Dabar pažiūrėsime, kų męs 
patįs, Senapilės lietuviai, nu- 
veikėm per tų laikų?

1) Da prieš spaudos leidi
mų du Senapilės lietuviai su 
dideliu vargu išlaimėjo sena
te liuosybę lietuviškų iškai- 
šų, tai yra A. Staugaitis ir 
M. Gustaitis. Nore tai ant 
pažiūros yra nedidelis daik
tas, bet laimėjimas buvo ga
na sunkus.

2) Buvo atlikta du lietu
viški susirinkimai, ant kurių 
buvo teatrališki perstatymai: 
,,Dialiogas”, „Du Apaštalai” 
ir „Neatmezgamas Mazgas”, 
teiposgi pasikalbėjimai apie 
musų reikalus (žinoma, tau
tiškus) ir apsvarstymai y vai
rių klausymų.

8) Buvo prašyta valdžios 
daleisti lietuviškus teatrali
škus perstatymus ir pačioj 
Senapilėj, bet be pasekmės: 
valdžia, atmesdama prašymų, 
teisinosi, jog prašomos dalei
sti atlošti komedijos: „Neat- 
mezgamas Mazgas” ir „Ame
rika pirtyje” nedaleistos Var- 
Aavos cenzūros komiteto (ge
riau* sakyt Senapilės virši
ninko).



4) Toliau 6jo kova ui lie- 
tūviAkua parašus ant kaimi
nių lentų. Vilkaviškio pa
vieto viršininkas net buvo iš- 
leidos aštrų paliepimu nai
kint lietuviškas lentas ir sta
tyt sargybą prie kiekvieno 
stujpo, kur bus pagadytas 
gudiškas parašas. Bet nelai
mėjo nieko.

5) Platinimas laikraščių ir 
knygų, kaip girdėt, apsireb 
škia šiteip: Senapilės apygar
doj 1908 m. išsiplatino apie 
50 egz. ,,Varpo”, 100 egt. 
,,Ūkininko” ir ,,Naujienų”, 
apie 20 egi. ,,Darbininkų 
Balso”, 5 egz. „Vienybės Lie
tuvninkų’, 3 egz. ^Lietu
vos” ir 15 egi. ,,Tėvynės Sar
go.” Knygų įvairaus turinio 
išsiplatino keletas pūdų.

Atsišaukimų lipinimai ir 
mėtymai platinasi vis labiau.

Teiposgi daugelis nukentė
jo dėlei tautiško judėjimo: 
buvo keliolikas kratų, kele
tas tapo areštuotų, keliolikas 
pakliuvo po prižiūra polici
jos., šuniški dūkimai ir tąsy
mai žmonių ir po šiai dienai 
tęsiasi.

Pereituose metuose pinigų 
surinkta apie 100 rublių, iš 

i kurių pusė paskirta kan kul
tiniams, o likusieji© kitiems 
tautiškiems reikalams.

Spauda dabar leista. Su 
spaudos leidimu atsiranda

tirpus sniegui, be abejonės 
užgims tvanai, ypač paupių 
gyventojams iš to gręsia dide
lis pavojus. Dėl sniego, la
bai pabrango miltai, kadangi 
negalima jų privežti į portą.

Čia lietuvių mažai atva
žiuoja. Neseniai atvažiavo 
keli jauni vaikinai iš Pane
munio parapijos, bet nežinau, 
kur jie dingo.

Nemokančiam išpaniškai 
sunku Argentinoj; mokant 
vokiškai, lenkiškai, bent mie
stuose < galima susikalbėti; 
ant laukų, kolionijose dau
giausiai yra prancūzų ir ita- 
lijonų. Kolionijoj Sannien- 
to daugiausiai yra išpan i jo
nų, bet netrūksta teiposgi 
šveicarų, vokiečių, lenkų ir 
slovakų iš Austrijos ir Ven
grijos.

Čia yra dideli kalnai. Vie
toms matyt ir anglių ir tai 
visai ant viršaus. Jas žmo
nės degina nesuprasdami ver
tės.

Nėra čia nė geležinkelių, 
nė teip gerų kelių. Neseniai 
atkako inžinieriai. Rodosi 
dirbs geležinkelį. Yra čia 
žemė tinkanti parvoms; yra 
ir daug brangių medžių ir tai 
suakmenėjusių, kurie butų 
didelės vertės, bet čia ant jų 
nieks nežiūri. Daug yra ste
bėtinų vietų ir visokių kitur 
nematytų daigtų, bet nėra

Nelaimes ant geležinkeliu.
New York. Ant Jerome avė., 

automobilius su 9 žmonėms užbėgo 
ant geležinkelio šėnių priešais at
bėgantį trūkį, kurio 8 ypatos likosi 
užmuštos, 2 sunkiai sužeistos, o 4 
sužeistos lengviau.

Atlanta, Ga. Ant Southern 
Augusta geležinkelio pasažierinis 
trūkis, užbėgęs aut tilto, su 
juom nugriuvo į upę. Prie to 
daug ypatų likosi užmuštų.

Gaisrai.
Johnson CiTy, Ten. Sudegė 

čia medžių krautuvės UnakaLum- 
ber Co. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant $200000.

St, Joseph, Mo. Sudegė čia 
Tracey hotelis. Ugnyje pražuvo 
ir 4 ypatos.

Camden, N. J. Sudegė čia di- 
vonų dirbtuvės Friea Breslau Co. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
pusės milijono dol.

nauji klausymai ir reikalavi
mai; — lietuviški parašai y- 
vairiose vietose: raštinyčiose, 
pas „rejentus”, teismuose; 
mokyklose; būtinai turi bū
ti sulyginta vietinė lietuviška 
su gudiška kalba.,

Bet ta kova da yra nauja 
ir nepabaigta, da daug rei
kalauja kareivių ir spėkų, 
daug da reik laiko ir aukų.

Taigi męs, čia susirinkę, 
j matydami da tokį ilgų ir sun

kų darbų, suvienykim savo 
E spėkas ir su didesniu pasi

šventimu kovokim už liuoay- 
; bę ir savo tiesas, reikalau

kim per mokslų socializmo ne- 
prigulmingos Lietuvos re-

r&'^Vnėlio Brolis.

Iš Prūsų Lietuvos.
Prūsų Lietuvoj, esanti kuo

pa ,,Tėvynės Mylėtojų Dr.” 
rinko viršininkus ant sekan
čio lauko. Visi viršininkai 
likosi išrinkti tie patįs, tai
gi: prezidentu — Jokūbas 
Meikis iš Tilžės; ’ sekretorių 
— Anzas Baltris iš Klausvei- 
čių; kasierius — Kristupas 
Urėdaitis iš Tilžės.

Ant paskutinio galvijų 
turgaus Tilžėj žmonės ant 
pardavimo sugabeno daug 
galvijų, per tai ir prekės bu
vo žemos; žmonės mat, dėl 
stokos pašaro, stengiasi prieš 
užstojimų žiemos savo gyvu
lius parduoti. Už jaučius 
mokėjo po 400-450 Mrk., už 
geras melžiamas karves po 
270—300 Mrk.; už jaunus 
bulius 180—200 Mrk.; už ož
kas po 25—30 Mrk.

Ir ant arklių turgaus atga
beno daug arklių, terp jų bu
vo ir labai geri, po 1000—1- 
500 Mrk.

Ant lauko kaimo Sausga- 
liųrado negyvų Vosilių iš Ig- 
načių. -Nuo ko jis pasimirė, 
dar nežinia.

Ant paskutinio žųsų tur
gaus iš Žemaitijos atgabeno 
į Tilžę apie 4000 žųsų. Mokė
jo po 2.30—2.80 Mrk.

Prūsų Lietuvoj, teip kaip 
ir maskoliškoj pusėj, priviso 
daug vagilių. Veržia jie vi
ekų: avis, kiaules, veršius; 
mėsų, dešras. >

Pakalnoje, upėj Pakalnoj 
prigėrė keturių metų duktė 
liuosininkės Šmilienės.

Karaliaučiuj terp kareivių 
ir civilistų užgimė kruvinas 
mušis, kuriame seržentasHein- 
rich likosi su peiliais sun
kiai subadytas. Už kų tos 
peštynės užgimė, dar nežinia; 
be abejonės narsus kareiviai 
kokiu nors budu įerzino civi- 
listųs.

Iš Colonia Sarmiento 
Chiibut, Argentinoj.

Kordilierų kalnuose tiek 
prisnigo, kad į musų kolioni- 
jų negali ateiti pačtas. Nu-

mokančių tuos gamtos turtus 
išnaudot. Just. Šlapelis.

Isz Amerikos.
Paskendo laivas.

St. Johns, Newfoudland. Ši
tose pakrantėse paskendo žvejų 
laivas „Alliance”. Iš buvusių 
ant jo 15 žvejų, tik 5 išsigelbėjo, 
kiti prigėrė. Paskendo ir prancū
ziškas laivas ,.George Paul,” bet 
žmonės nuo jo visi išsigelbėjo.

Nelaime kautynėse.
Petersburg, Ind. Ayreshire 

anglių kastynėse šūvis užmušė du 
darbininku: Eyerettą Bodkins ir 
Dovidą Key.

■—' "Rado žmonių kaulus.
Sparta, Micm. Medėjai netoli 

nuo čia užtiko ne giliai žemėj už
kastą žmogaus skeletą. Kasdami 
žemę toliau, rado iš viso 8 užka
stus kunus. Galvos visų bnvo per
šautos. Iš kur tie kūnai atsirado, 
kas galvas čia pakastų žmonių per
šovė, nežinia.

Girtuokliavimo pasekme.
Youxgstown, Oh. Gyvenantis 

čia 45 metų slovakas Jon. Dolonic, 
nuo girtuokliavimų įpuolė į bepro
tystę, su kirviu kirto į galvą savo 
pačiai ir sunui, o ant galo pats su 
peiliu persidūrė ir atliko ant vie
tos.

Dvikova terp tėvo ir sunaus.
Killo, Tex. Gyvenantis netoli 

nuo čia farmeris H. C. Watson, 
savo sunaus Beno, likosi per
šautas. Terp tėvo ir sunaus užgi
mė vaidai prie pasidalinimo laukų 
vaisių. Tėvas šovė trįs kartus ir 
nepataikė, o sūnūs tik sykį ir už
mušė tėvą.

Plesziko dovana.
Houghton, Mich. Good Will 

Farm labdaringa draugystė gavo 
iš Marquette kalėjimo $14.51'ant 
įrengimo naujos farmos aplei
stiems vaikams. Dovana ta duo
da sėdinčio kalėjime buvusio plė
šiko.

Beproczio darbas.
O’Brien Landing, Mo. Char

les Geitrell, sirgdamas šil
tine, pašoko naktyj iš lo
vos, pagriebė revolverį ir peršovė 
keturias ypatas. Netekęs patronų, 
nuo trečių lubų iššoko per langą ir 
nežinia kur dingo.

Ezpliozjjos.
Peckyille, Pa. Dupont de 

Nemours dirbtuvėse atsitiko baisi 
expliozija, kurios du darbininkai 
likosi sudraskyti.

Pensacola, Fla. Strantono 
dirbtuvėse expliodavo garinis ka
tilas. Expliozijos 5 darbininkai 
likosi sunkiai sužeisti, o kelios 
ypatos, kaip mena, yra negyvos po 
triobos griuvėsiais.

Findley, Oh. 5 d. spalių tren
kė perkūnas į didįjį rezervoarą 
National Oil Refinery, kuriame 
buvo 1200 bačkų kerosino ir jį už
degė. Kadangi apie gesinimą ne 
galėjo būt nė kalbos, tai visas ke- 
rosinas sudegė. Blėdį gaisro pa
darytą skaito ant 150000 dol. I Ar 
nuo užgimusios prie užsidegimo 
kerosino expliozijos ne nukentė ir 
žmonės, dar tikrai nežinia.

Comllesyille, III. Schuberto 
lentų piovinyčiose expliodavo ga
rinis katilas. Expliozijos 2 darbi
ninkai likosi užmušti, o 7 sunkiai 
sužeisti. •

Isz darbo lauko.
5 South Adams, Mas. Darbai 

eina čia ne geriausiai. Audimų 
dirbtuvėse darbą ne sunku gauti, 
uždarbiai yra: 7—10 dol. ant san- 
vaitės. Lietuvių yra čia ne daug.

J. Petr.
1 Chicago, III. Medžių ap

dirbėjai 26 mebelių dirbtuvėse už
baigė štraiką ir grįžta prie darbo. 
Per štraiką jie iškovojo atnaujini
mą pernykščių kontraktų.

I New York, štraikuoja vaka
rinėj miesto dalyj 400 duonkepių, 
jie reikalauja 10 vai. darbo dienos 
ir pripažinimo unijos.

1 Huntington, Ind. Dėl štrai- 
ko katiliorių, likosi su visu užda
ryti varstotai Chicago & Erie ge
ležinkelio.

1 A5 Lorain, Oh. Cianykščiose 
laivų dirbtuvėse neužilgio prasi
dės darbai; patilps čia 1000 darbi
ninkų.

1 Sharon, Pa. Darbininkai 
Driggs Scabury Ordbance Co. 
dirbtuvėse pakėlė štraiką.

1 Cincinnati, Oh. štraikuoja 
čia 300 anglių išvažiotojų.

ISZ
Lietu viszkn dirvų.

ll-metinis . apvaikščioji- 
mas Dr-tės Si mano Dau

kanto, Chicago, III.
Nedėlioj, 9 d. spalių, 1904 m., 

Dr-tė Simano Daukanto,kaip kiek
vieną metą, turėjo savo iš eilės 
11-metinį apvaikščiojimą gimimo 
Lietuvos istoriko Simano Daukan
to ir 11 metų existavimo Draugy
stės. Po pietų trečią valandą, 
draugystės: „Apšvietimo Brolių”, 
„Liuosybės", „Teisybės Mylėto
jų”, „Lietuvos Sūnų” ir pati „S. 
Daukanto”, in corpore, prie kape- 
lijos maršavo iškilmingai į svetai
nę „Freiheit Turner”, 3417 South 
Halsted gatvės, kur, suvėjus mi
nėtoms dr-tėms ir kitiems sve
čiams, tapo Dr-tės S. Daukanto 
prezidento, Aleks. Bijansko atida
rytas apvaikščiojimas, ir prasidėjo 
prakalbos, dainos ir dekliamacijos.

Pirmiausiai Dr-tės V. Kudirkos 
draugai [4 moteriškos ir 5 vyrai] 
padainavo „Mergaitė”, iš S. Mai
nomą eilių; daina nusidavė gerai 
ir publika dėkavojo gausiu delnų 
plojimu.

A. Olševikis kalbėjo, kaip ir dėl- 
ko mes atvikome į šia šalį ir tt. 
Kas šiandien svietą valdo? Kad 
už pinigą viską mes ir kiti mums 
dirba, ir kas tik kuom užsiima, vis 
dėl pinigo, ir abelnai visas ant že
mės grumulio yra padirbta: visoki 
naujausi išradimai dėl pinigo, ir 
kaip dėl to pinigo kįla didžiausios 
karės, ir biauriausios žmogžudy
stės.

Netik pinigas valdo svietą, bet 
ir daugų, nes beturtis, neturintis 
pinigų, negali gauti nuodėmių iš
rišimo. Ant galo, baigdamas sa
vo ilgą kalbą, išrodė, jog girtuo
klystė ir pinigą suvaldo.

Antanina Žimončiutė dekliama- 
vo eiles „Lietuva pabuskie.” V. 
Vabalas kalbėjo, jog mums reikia 
mokslo, ir tik per mokslą ir vie
nybę mes galime sulaukti geresnės 
ateities. Ragino tėvus, pagal išga
lę, leisti vaikus į mokslą.

A. Rudauskas kalbėjo apie svar
bumą tokių apvaikščiojimų ir mie- 
rius Dr-tės S. Daukanto, kuri pa
rengia kasmetas apvaikščiojimą 
ne dėl pasipelnymo, [tankiausiai 
kaštų nesurenka], bet kad žmonės 
atsilankanti ant apvaikščiojimo 
prisiklausytų kalbų, išmoktų pa
doriau gyventi. Apart to, Dr-tė 
S. Daukanto turi knygyną su 400 
egz. yvairaus turinio knygų.

Antigona Aukštakalniutė [9 me
tų] ir Ernestas Vosyliukas deklia- 
mavo ir dainavo: „Sveiki broliai 
dainininkai”. Šių dviejų mažų 
vaikelių nudavimai ir sutarimas la
bai publikai patiko ir Ant. Aukš- 
takalniutei publika suteikė gražų 
rožių bukietą, o dideli delnų ploji
mai reiškė dėkingumą.

Keturios seserys Yovaišiutės, K. 
Kaminskiutė ir U. Matusevičiūtė

grąžei padainavo „Kur banguoja 
Nemunėlis” ir „Sudiev Lietuva”, 
Marė Kesleriutė dekliamavo karei
višką atsišaukimą, rodosi išimtą 
iš lenkiškų eilių.

Antru syk Dr-tės V. Kudirkos 
draugai padainavo „Onyte” ir „Tu 
Lietuva” su pritarimu piano, ką 
atliko M. Aukštakalniutė, ir dai
nos teipgi gerai nusidavė.

Ona Žimončiutė dekliamavo ei
les „Senovės paminėjimas", bet 
turėdama silpną balsą ir be nuda- 
vimo, publikos užimti negalėjo. 
Besibaigiant apvaikščiojimui, A. 
Bijanskas, Dr-tės Sim. Daukanto 
prezidentas, savo kalboje išreiškė 
širdingą-ačiū visoms draugystėms, 
kalbėtojams, dekliamatoriams ir 
visiems, už dalyvavimą ant ap
vaikščiojimo, nors vadovas nekal
tų avelių grūmojo tiems, kurie eis 
ant apvaikščiojimo: gfrdi, yra per 
metus 52 sanvaitės; galėjo parengti 
savo apvaikščiojimus ne kada yra 
šermenys kun. Girdžiuno. Dr-tė 
Sim. Daukanto šį savo apvaikščio
jimą pagarsino jau 4 mėnesiai ir 
tai negalėjo ant tikro laiko salės 
gauti, nes salė buvo užimta, gavo 
tik ant 9 spalių ir užkvietė kitas 
draugystes. Argi galėjo atšaukti 
tik todėl kad vieno kunigo pagra- 
bas! O jeigu miršta vargšas, kodėl 
to nieks nežino?

Viena iš pasižadėjusių D. L. K. 
Vytauto Dr-tė, pabūgus kunigo 
grūmojimo, nebuvo ant apvaikš
čiojimo. Gaila, kad tie vargšai 
nešioja musų didvyrio vardą.

Nežiūrint ant draudimo kunigė
lio ir mus didelių paneštų kaštų, 
buvo pilna svetainė svečių, ir po 
prakalbų gražiai visi linksminosi 
ant baliaus; draugystė turės kele
tą desėtkų doliarių uždarbio.

Apvaikščiojimo raštininkas, 
M. J. Damijonaitis.

Iš East SL Loute, 111.
Pasibaigus štraikams, jau ir lie

tuviški saliunai pradėjo atsigriebt; 
per štraikus, žmonėms neturint pi
nigų ant pragėrimo, buvo ne vie
nam labai sunku. Neseniai už
sidėjo vėl nauja karčema sulopy
tuose namuose lietuviško žydo 
Keysero (lietuviai jį vadina Kazė
nu). Tasai Kazeris laikė pirmiaus 
senų rakandų krautuvę, kur be
veik visi lietuviai šį tą pirkdavo, 
žydelis teip pralobo, kad nupirko 
didelį kampą žemės, kur jau pri
statė apie tuziną pašiūrių, kurias 
pirmiaus parsamdydavo jandvei- 
džiams, bet su tais musų Kazeriui 
ne per kas „biznis” buvo, todėl 
įtaisė du saliunu, o apie saliu- 
nūs juk ir lietuviams gyventi 
smagiau, tie žinoma, eis į žydo 
„Šandes” gyventi,o patsai Kazeris 
nuduoda labai mylinčiu „žmoga”, 
nės su* „čigonais” jam nusibodo 
gyvent. f

Kun. štamas štai ką išmislyjo. 
Pereitą nedėldienį užsakė visiems 
lietuviams, teip katalikams kaip ir 
prūsų lietuviams [čia gyvenanti 
lietuviai visi paeina iš Didžiosios 
Lietuvos] susirinkti į lietuvišką 
salę [Yocio bailę] apkalbėjimui 
įsteigimo lietuviškos kuopos mėsi
ninkų unijos, į kurią galėtų prigu
lėti visi lietuviai, dirbanti mėsiny- 
čiose, nės dabar lietuviai, prigulė- 
lėdami prie kuopų, kur vien sve
timtaučiai viešpatauja, tampa nu
skriaustais; kunigas Šlamas užma
no, kad lietuviai uždėtų lietuviš
ką unijos Šaką, ir, dėl apsilpnėji- 
mo terptautiškos unijos per ne- 
pasekmingus štraikus, tiki, kad 
lietuviai galės nuo didėsės mėsi
ninkų unijos vyriausybės gauti 
daleidimą. Užsakyt kun. Š. už
sakė aiškiai visiems lietuviams, 
bet ant susirinkimo atėjo visai ma
žai, ir tie patys pradėjo rėkaut, 
kad unijos tai niekas, su joms nė 
geresnį uždarbį, nė palengvinimą 
darbininkai iškovot ne gali; dar
bus, augŠtą mokestį, ir palengvini
mus, girdi, davęs McKinley. Nors 
unijos ir ne daug ką gali nuveikti 
anc darbininkų labo, bet visgi sa
vo užduotę atlieka; mokesčius ne 
McKinley bet patįs organizuoti 
darbininkai, nors /u didele trota, 
iškovojo. Kur yra tvirtesnė dar
bininkų organizacija, ten ir dirbti 
lengviau, negu kur, neturėdami 
jokio susirišimo, darbininkai nega
li nieko padaryti, turi spangai ver
gauti. Darbininkų unijos galės 
daug nuveikti, kada patįs darbi
ninkai pareis į supratimą, reikia, 
kad jos sykiu pastotų ir politiško
mis organizacijomis.

Bet musų lietuviai nustojo per 
štraikus daug pinigų, o kitas ir 
darbą, nenori daugiaus prie jokios 
unijos prigulėt. Ir ant to pirmu
tinio susirinkimo vos apie 30T?e- 
tuvių padavė savo vardus. Nu
tarta bandyti sušaukt kitą susirin
kimą 9 d. spalinio toje pat salėje, 
pasibaigus susirinkimui tautiškos 
Simano Daukanto Dr-tės ir S. L. 
A. kuopos; apie 8.30 valandą pra
sidės minėtas susirinkimas. Kiek 
ten gerokus, negalima įspėti, bet 
lietuviams nereiktų nuo susirinki
mų Šalintiesi, kadangi susiėjus vi
siems krūvon, kad ne tą, tai kitą 
dalyką galima apkalbėti. Juk yra 
gana daug tautiškų ir visuomeniš
kų reikalų!

{patingai reikia priminti, kad tą 
pačią dieną bus kvartalinis susi
rinkimas S. L. A. 88tos kuopos,

ant kurio yra užprašomi, kitur per 
štraikus prasišalinę sanariai, susi
rinkti. Teipat neprošalį bus pri
durti, kad ant šito susirinkimo di
desnis skaitlius naujų sąnarių pri
sidėtų, nės S. L. A. yra šiądien 
didžiausia ir geriausia lietuvių or
ganizacija.

„Lietuvos” skaitytojas.

Iš Harrlson, N. J.
1 d. spalių tūli čianykŠčiai lietu- 

tuviai užsimanė sušaukti lietuvių 
susirinkimą, sutverti Demakratiš- 
ką Kliubą ir laikyti demokratų pu
sę (kodėl demokratų, o ne kokių 
kitų? Gal svarbesni demokratiški 
politikieriai mūsiškiams jų tar
nams pažadėjo kokias dovanos? 
Rd.). Ant paskirto laiko į salę 
atėjo apie 200 lietuvių. Musų po
litikieriai, užlipę ant pliatlormos, 
prašė susirinkusių apsisaugoti nors 
pradžioj nuo gėrymų ir užsilaikyti 
ramiai, kadangi ant susirinkimo 
ateisęs vyriausias miesto sudžia su 
draugaus ir laikysęs prakalbą. 
Kadangi tas ilgai ne pasirodė, tai 
tūliems iš susirinkusių ant sauso 
buvo per ilgu laukti, tie ne išken
tė ir net per karštai pradėjo gerk
lę vilgyt ir tas, žinoma, nepasili
ko be pasekmių ir be įtekmės ant 
ramumo salėj.

Ant galo atėjo miesto sudžia. 
Savo kalhpj gyrė demokratus, iš- 
rodinėjo nebūtus jų nuopelnus; 
peikė ypač socialistus, kurie nego- 
doja carų (čia sudžia pataikė su 
pirštu tiesiog į dangų! Kad tik jo 
nepradurtųl Rd.), eina prieš kiek
vieną gerą valdžią (ar prieš carą 
ir demokratus? Rd.).

Tegul sav politikieriai kelia į 
padanges demokratų arba republi- 
konų nuopelnus; politikieriai ant 
gyrimo juk pasamdyti. Iš tikro vie- 
nog kokios tos demokratų geradė- 
rystės musų žmonėms darbinin
kams padarytos? Argi laike Štrai- 
kų demokratai užstoja už darbi
ninkus? Ne, jie siunčia miliciją 
su ginklais prieš darbininkus gin
ti išnaudojančius darbininkus didž
turčius. Argi demokratų nusiųsta 
milicija ne šaudė į pulkus begin
klių darbininkų todėl,kad jie reika
lavo sau teisybės? Ar valdant de
mokratams ne badavo pulkai dar
bininkų? Kur gi mato darbinin
kai jiems padarytas demokratų 
arba republikonų gcnulėjystes? 
Kas nori prie progos gauti kulką į 
kaktą, tegul balsuoja už savo 
skriaudikus.

Sudžia demokratiškas politikie
rius liepė ant 8 dienos spalių sura
šyti vardus neturinčių ukėsystės 
popierų ir jas pas jį išimti. Ant 
to ir pasibaigs geradėjystės demo
kratų lietuviams, kadangi mat 
jiems reikalingi lietuvių balsai, o 
neturinti popierų juk balsuoti ne 
gal.

Išėjus sudžiai, išnyko su visu 
ramumas ant salės, užimąs buvo 
jau toks, kaip po Port Arthuru.

H a rr įso ne priviso daug ne ra
mių ypatų, per tai baugu net ant 
ulyčios išeiti. Štai po tam gar
siam demokratiškam mitingui vie
nas vaikinas išėjo į bažnyčią, mu
sų jonvaikiai tykojo ant ulyčios su 
bilėms ir plytoms. Laimė dar 
vaikino, kad jis nėjo vidnas. Ne 
trūksta čia ir girtuoklių. Nėra 
sanvaitės, kurioj lietuviai neišger
tų po kelias bačkutes alaus.

Yra čia rods ir gerų lietuvių, bet 
mažai; tuos girtuokliai su panieka 
vadina šliuptarniais, nors tie šim
tą kartų doriau gyvena už niekin
tojus.

Skaitančių laikraščius ir knygas 
čia labai mažai, daugumas proto 
ir mokslo j ieško ne raštuose, bet 
bačkutėj alaus arba degtinės bute- 
lyj. Tūli net ant lauko pasistato 
bačkutę alaus ir aplink ją šokinėja 
kaip žydai apie aukso veršį.

Laikas jau pamesti mums tuos 
biaurius papročius,už kuriuos sve
timtaučiai, dėl kurinimo ugnieš ir 
bačkų alaus ant lauko, mus su pa
nieka čigonais vadina! Vietoj gė
rimo ir juokinimo svetimtaučių, 
griebkimės skaitymo laikraščių ir 
knygų. Skaitydami, apšviesime 
musų protą, išmoksime savę go
doti ir elgsimės padoriau.

Keleivis.

Iš l’IItston, Pa.
Darbai eina čia prastai; beveik 

visos kastynės sustojo ant 10 die
nų. Žmonės vieni sėdi namieje 
ir laiką praleidžia ant skaitymo, 
kiti saliunuose barą alkūnėms tri
na, treti vaikščioja po girias, rink
dami grybus.

29 d. sugsėjo trūkis pagavo mu
sų tautietį Kazimierą Katilių ir su
laužė jam abidvi koji. Pamatęs 
nelaimę,trūkio vedėjas trūkį sulai
kė, baisiai sumankytą žmogų paė
mė ir atgabeno į Scrantono ligon- 
butį, kur jis po 2 vai. pasimirė. 
Jo kišeniuose rado gromatą ir 
banko knygutę ant padėtų pinigų 
ir tokiu budu disižonojo, kas yra 
pervažiuotasis. Ant rytojaus kū
ną parvežė iš Scrantono į Pittsto- 
ną. Draugai iškilmingai kūną pa
laidojo ant Pittstono katalikiškų 
Šv. Kazimiero kapinių.

Velionis paėjo iš Suvalkų gub., 
Senapilės paviečio, Garlevos pa
rapijos. Amerikoj giminių ne pa
liko; tėvynėj gi liko seni tėvai ir 
broliai. Turėjo jis 26 m. Prigu

lėjo į Tėvynėj Mylėtojų Dr-tę, bu
vo geras vyras, skaitė knygas ir 
laikraščius.

8 spalių kastynėse. likosi sunkai 
sužeistas kitas mušt) tautietis, Juo
zas Pilkoni -. iš Pittstono. * Yra 
viltis vienog, kad jiš išgis.

A J Kalnakasys.

Atsišaukimas į Liet. Soc. 
kuopas.

Būvant laikui politiško subruz
dimo abelnai ir mįatant pradžią 
išnaujinio judėjimo |Liet. Soc. kuo
pų ypatingai, Chicągos Liet. Soc. 
kuopa šiuomi atsmaukia į visas 
pradedančias iš naujo busti kuo
pas, šaukdama jas prie darbo pro
pagandos, kurios ji savomis pajie- 
gomis neįstengia varyti. Propa
ganda, jei ji yra mintijama, tai tik
su pagelba spaudoj,; gyvas žodis 
nueina pro ausis ir įiekasi užmirš
tas, kuomet atspaustas ant ilgai 
gali pasilikti,nenustoja savo pajie- 
gos sujudinti smegenis ir širdį tų, 
į kuriuos jis atsiliepia. Šita kuo
pa per visą savo judėjimą dėjo vi
są savo išgalę ant yarymo propa
gandos su pagelba spaudos, bet 
neprisidedant prie jos su savo 
darbu kitoms kuopoms, jos pajie- 
gos buvo per menkos ir ji užimto 
savo darbo niekuomet nevaliojo 
nuveikti, datirdama nepasisekimų, 
vieno po kitam. Vienok per tai 
ji dar nenustojo filties, kad tas 
darbas nėra nuveikiamu visai: kas 
nesidavė nuveikti jai, gal lengvai 
duotis padaryti kitoms kuopoms,
turinčios daugiaus (energijos ir pa- 
jiegų, todėl šita kuopa apsiima 
mielai paversti visuo
menišką savastį, kuri 
dabar yra apt jos ran
kų, ypatai, a t ypatoms, 
nenorinčiomis j o s p r įsi
savinti, a p s ji i m s vary
ti d a r bą jeigu; pr o p a g a n- 
dos toliau s. To ji visuominiŠka 
savastis susideda iš y vairių spau
stuvės rakandų, irj raidžių, su ku
riomis galima yra špausdinti laik
raštį ar brošiūras. Ji yra paimta 
keli metai atgal knt išmokesČio 
nuo V. Karaliaus, ’ kuriam lyg Šiol 
tapo išmokėta $77.00, o reikia dar 
išmokėti $72.00; opsilpnėjus kuo
pai, atmokėjimas školos likosi už
mestas, tik rupinomėsi apie suteki- 
mą užmokėjimo rąndos už minėtą
spaustuvę, kurios pirmiaus buvo 
mokama po $2.00, o dabar po 
$1.00 ant mėnesio. V. Karalius, 

.tlyfmimo, muo. 
kad Šita kuopa bando jį nuskriau
sti; kuopa, kol
ant savų pajiegų, kentė tuos užme- 
tinėjimus ir lauke geresnės pro
gos, bet tai nepasirodant, ant galo 
nutarė atsišaukti j kitas liet. soc.

tikėjosi

kuopas, norėdama pavesti minėtą
ją visuomenišką savastį ant augŠ- 
čiau paduotų išlygoj tokioms ypa
toms, kurios sutiks atmokėti liku
sią V. Karaliui skįplą; laiko atsi
šaukimui kuopa paskyrė iki 15 d. 
lapkričio; jei iki paskirtai dienai 
nieks norintis palaikyti t^visuo
menišką savastį neątsiŠauks, tai ši
ta kuopa padarys siu ja pagal savo 
nužiūrą.

Rašyti reikia ant' adreso: 
Liet. Soč. Kuopa, 

97 Canalport avė.
Chicago, III.

Nuo Brooklyno Lietuviško 
Tautiško Namo

Nuo tūlo laiko Brooklyno lietu
viškos Kooperacijos sanariai ar 
sąnarys, po yvairiais pseudony- 
mais, per „Vienybę” ir „Lietuvą” 
net kelintas kartas teršia užmany
mą tautiško namo, įkalbinėja, buk 
jis yra įkūnytas ant keršto ,.lietu
viškai kooperacijai." Nors L. T. 
N. mieriai visai skirti, bet jei Liet. 

| kooper. ne siseka, tai ant kitų kal
tes nori suverst, pašnekose ir per 
laikraščius ne butus daigtus ii- 
mislinėja, erzina, o kviečia į vieny
bę. Kadangi Lie^. Tautiškas Na
mas ant Liet. Kooper. niekad ne 
užsipuldinėjo ir nekenkė, tai kam 
čia raŠinėt, kad dėl konkurecijos 
yra užmanytas. Nors ne kartą 
buvo rašyta, kad turint savo dide
lį namą ir esant Brooklyne su vir
šum dešimčiai tūkstančių lietuvių, 
visi galės laikyt susirinkimus, ba
lius, galima bus didelę skaitinyčią 
įtaisyt, kur esanti be darbo galės 
laiką praleist ant lavinimo proto. 
Kalbame apie lietuviškas mokyk
las,bet ne turim savo pastogės, nė
ra kur vaikų mokinimo vietą įkur
ti. Užmetinėja.buk išTautiškoNa- 
mo bus lietuviška karčema. Jei
gu lietuviai ne gali apsieit be gėri
mų,tai ne galima reikalaut, kad L. 
Tautiško Namo tą paprotį 
išnaikytų. čianykŠtės lietuviškos 
draugystės, ne turėdamos kur pasi
dėt, užmanė pastatyti L. T. N., 
duodamos ant to kaštus ir pirkda
mos akcijas ne savo,bet augančios 
gentkartės tobulinimui ir abelnam 
labui. Tautiškas namas ne pavie
nių ypatų užmanymas, kaip „L. 
K.” mėgina įkalbėt. Mes jai lin
kime kuogeriausios kloties. Prie 
tokio skaitliaus lietuvių ne tik vie
nas drapanų Storas ir kooperacija 
reikalinga, bet dar nors trįs kad 
butų su šimtais sąnarių įkūrimui 
mėsinyčios, duonkepės ir kitų val
gomų daigtų apie ką L. K. visai 
nesirūpina, nieko ne kenktų.
Todėl tautiečiai! Hemkim'naudin-

gas kooperacijas, prisirašydami 
prie veikiančio kūno, teip pat ne
užmirškite paremti Lietuvišką 
Tautišką Namą, kuris yra ne pri- 
vatišku keno nors pasipelnymo 
įnagiu, bet rengiamas pakėlimui 
musų tautos.

Sekretorius kooperacijos L.T.N. 
A. Lesniauskas,

144 E. Houston st.
New York, City.

Pabucziavimas.
Pasakojimas Pozniakovo.

L’
Aš užkėliau koją ant vagono 

pliatlormos ir, suprantama, reikėjo 
žiūrėti žemyn, kad nenupulti į tar
pą vagonų ir rėlių; todėl aš nema
čiau, kas jau stovėjo ant pliatfor- 
mos. Urnai išgirdau negražų, už
kimusį, pažįstamą man balsą:

— Ab, Petruks!
Aš pakėliau galvą ir pamačiau 

veidą mano seno pažįstamo, kurio 
nepriiminėjo jau geresniuose na
muose. Tai buvo žmogus su vi
su persigėręs; seniau apšviestas, 
malonus pasikalbėjimuose, geras 
giesmininkas, buvęs ant pasimoki- 
nimo Italijoj. Jis jau nuo seniai 
pastojo baidykle visiems ir dauge
lis pažįstamų, pamatę jį iš tolo 
ant ulyčios, greitai pereidavo į ki
tą pusę, kad su juom nesusitikti.

Šiuom kartu man ne buvo ma
lonu su juom atlikti kelionę. Pa
sisveikinęs su juom greitai, aš pa
siskubinau įeiti į vagoną ir perėjęs 
per visus kitus, atsistojau gale 
paskutinio ant pliatlormos, prie 
kurio buvo prikabintas bagažinis 
vagonas. Bet ne perėjo nė dvie
jų minutų, o jau mano persigėręs 
draugas atsirado ant tos pačios 
pliatlormos ir darė man išmetinėji
mus tuom pačiu ironišku tonu:

— Petruk, ne gerai užmiršti se
nus draugus.... Bėgi? Neken
ti?

— Na,kodėl nekęsti?—bandžiau 
teisintiesi- — tiesiog manę užėmė 
tūlos dūmos.... Norėjau pasilik
ti viepas.

— Durnos? Tai gerai. Bet 
visgi ne pabėgsi, Petruk. Reiks 
mokėti kontribuciją. /

Aš gerai žinojau, kokia tai kon
tribucija, ir išėmęs iš maŠnelės po
rą sidabrinių pinigėlių, padaviau 
jam.

Mėgstu rinkti dovanas nuo 
savo pavaldinių.... Viršininkas, 
tegul velniai pagrėbia! Laikyki
tės vaikai! Nuo visų išlupsiu!

Jis nusiėmė suteptą, perimtą 
prakaitu, pažaliavusią skrybėlę ir 
jau kišo ją po nosis dviejų, trijų 
esančių vagone pasažierių.

Tie atsisuko ir nieko ne sakė.
— Ne norite? Na, tai kitą kar

tą. Ateis jūsų kaleina.
Aš jau seniai su juom nesusiti

kau ir dabar žiurėjau į jo veidą su 
nusistebėjimu. Jis žymiai paseno 
nuo to laiko, kada jį mačiau pas
kutinį kartą. Matyt buvo, jog gy
venimas su kiekviena diena paliko 
ženklus ant jo veido. Jis dar la
biau subliūško. Didelės išverstos 
akįs žiurėjo kaip Šiltinėj ir vartėsi 
kaip akys skerdžiamo gyvulio. 
Stori krepšeliai po akims liudijo 
apie be miego perleistas naktis. 
Plaukai ant galvos buvo susitaršę, 
barzda užriesta, ant kaktos, tie
siog prie nosies, bėgo gilios rauk
šlės, liudijančios, gal būt, apie 
karčias durnas. Rankos, kaklas 
ir marškiniai buvo suteršti, sutep- 
lioti. Drabužiai, greičiau kas ten 
panašaus į drabužius Šaukėsi susi- 
mylėjimo, apdraskytos kelinės be 
lormai kybojo ant kojų, iškleiptos 
kurpės seniai užmiršo apie valy
mą.

Kaimynai teipjau pradėjo žiūrė
ti į jį ir jų akyse ne galima buvo 
ne patėmyti kokio ten pasibiaurė- 
jimo.

— Jus kur važiuojate, Petruk?
— Ant vasarinio gyvenimo. O 

jus?
— Aš teiposgi ant vasarinio gy

venimo.
Jo pasididžiuojantis tonas prie 

to iššaukė ant lupų kitų vien nusi
šypsojimą.

— Ar pas savą? — paklausė kas 
ten iš kaimynų.

— Mano drauge, nesijuok. Ne
sijuok: žirniai ne geresni už pu
pas.

— Na, tu tai jau tikros pupos. 
Tas ir matyt — pasakė kaimynas, 
žmogus, matyt, ne daug reikalau
jantis ant užmezgimo pažinties ir 
nesibijantis įsigilinti į pavojingą 
pasikalbėjimą.

Mano persigėręs pažįstamas at
sikreipė prie manęs:

— Ne, Petruk, ant vasarinio gy
venimo, bet ne pas savę. Teip, 
Petruk, žinoma, ne pas savę. Bu
vo ir vasariniai gyvenimai, o da
bar nėra jų. Mano vasariniai gy
venimai — zuikių hotelis. Tu, 
dede, ar žinai, kas tai yra zuikių 
hotelis?—paklausė jis jį išjuokian
tį kaimyną.

— Žinau, kaip gi nežinot. Yra 
tai tas, kur, teip sakant, zuikiai 
nakvoja: Petro parkas, kopūstų 
daržai ir visoki bruzgulynai.

— Dėde, tu pažįsti gyvenimą. 
Tu vertas ėsi, kad aš tavę pri- 
spausčiau prie mano Širdies. Eikš, 
aš tavę pabučiuosiu ir buk nuo

šios dienos mano draugu, mano 
geriausiu draugu.

— Žirnienių juokdarys — pra
murmėjo po nosia išjuokiantis dė
dė.

— Tegul jau žirnienių, bet ne 
pupinis? Tai teip.

— Palik, ne štukavok. Bilietą 
ar paėmei? Žiūrėk, ateis kontro
lierius.

— Su kontrolierių kitoks pasi
kalbėjimas. Reikia mokėti laikyti 
rankose ir kontrolierį.

— Tu'be abejonės ir geležinke
lio vagonuose kaip zuikys važinė
ji?

— Mano drauge, užkimškie fon- 
teną savo iškalbumo, nes ir fonte- 
na turi atsilsėti. Uždėkie tylėji
mo pirštą ant tavo lupų.

— Teip ir pliauškia, teip ir 
pliauškia!

— J ūsų bilietas ? — paklausė 
priėjęs prie jo ant platformos kon
duktorius.

— Jis atiduos —* tiesiog, su ko
kiu ten umu persitikrinimu atkirto 
mano persigėręs pažįstamas.

Ant platformos visi pradėjo 
juoktiesi, o nutukęs prekėjas, per
sigandęs liepiančio pažiūrėjimo 
mano pažįstamo, išėmė iš kiŠe- 
niaus maŠnelę ir netikėtai užmo
kėjo už jį.

— Laime laimina. Ne nusimink, 
ne prapulsi, pranašavo raštininkas 
Nekrašo v; jis Jeiposgi pasakė: 
busi tu urėdninku iš išveizdžio, o 
dvasioj niekšas. Ir štai aš ne 
urėdninkas ir ne niekšas.... Teip? 
Petruk, ant vasarinio gyvenimo ir 
ne pas savę.... Yra ten mano 
broliukas. Teip, mažas jenerolė- 
lis — majorelis, — mažas, mažių- 
telis. Man rublį ant kelionės siun
čia.... O tu, mano drauge, mie
liausias dėde, ar supranti manę? 
Klausyk ir tėmyk.

II.
5uo toliau, juo labiau jis persi

ėmė juokdario role. Balsas 
kėlėsi ir rodėsi, kad jo išsitarimai 
yra įkvėptais. Bet, gal būt, patė- 
mijęs mano klausiantį pažiūrėjimą, 
jis liovėsi juokavimo ir išsitarė:

— Teip, Petruk, buvo laikai, 
valgė grudus, o dabar grudžia, o 
mums neduoda. Ar atmeni, Pet
ruk, kaip ant mano vestuvių tu 
gaspadorium buvai? z

— Atmenu. Kągi dabar jūsų 
pati veikia?

— Ji gyvena liuosa iŠ savo asa- 
biško darbo.

— Ar su ja sueinate ?
— Ne leidžia, Petruk. Ir labai 

gerai daro. Jeigu aš bučiau ant 
jos vietos, aš teiposgi ne leisčiau.

— Kaip gi, duos Dievas ir pa
liausite kaip nors? — paklausiau 
aš jo.

— Aš ir norėčiau pasakyti mano 
arkliui trrpu.... bet drauge, bū
va ant svieto toki stebuklai, apte 
kokius nė nesapnavo musų prot- 
myliai....

Čia ir išjuokiantis kaimynas įsi
kišo į pasikalbėjimą.

— Lėlė! Argi tu jau teip persi- 
gėrei ? Susilaikyk, apsižiūrėk.... 
J uk tu ir išmintingas.... Tuojaus 
matyt, kad tu nesuvisu kvailas.

— AČiu! — sušuko mano pažįs
tamas.

— Na, teip tai teip. Ir tu pa- 
pažiurėk į savę; liaukis, kol dar 
laikas. Išmintingas juk tu žmo
gus. Ir galvą turi ant pečių.

— Išmintingas? Pirmą kartą 
tai girdžiu! Ah, ne, antrą.... Va
kar viena moteriškė pasakė. Pa
sakė, jog aš išmintingas ir geras. 
Verta nusistebėti!

— Kokia tai moteriškė? Turbut 
iš jūsų veislės?

— Mano drauge, brolau! Pir
miausiai moteris ne gali būt bro
liu: jai prisakyta būt sesere. Ant
ra — ji iŠtikro iš musų veislės.

Ir urnai jis sudrebėjo. Akys jo 
užsidegė piktumu ir jis pametė 
juokdarišką toną.

— Velniai juos žinol Bet jie ją 
mušė ir stumdė.... Ar supranta
te, teip dulkino....

fr jis nutilo ir matyt buvo, kad 
net kvėpuoti jam buvo sunku.

— Kas — ją? — paklausė kas 
ten iš kaimynų.

—-Ją?.... AŠ nežinau, kas ji 
tokia. Žinoma ji ne iš ponų sa- 
liono. Jauna, graži, mėlynakė, 
apvali, bet jau nusibaltinusi, nusi- 
parvavusi, antakiai ištepti.... 
Štukaterija, žiūrėk, sugrius ir 
primuš .... Suprantate, štai kaip 
tas atsitiko. Sėdžiu aš karčemoj, 
kadangi aš kada ten mokėjau raš
tą, tai ir dabar -mėgstu skaityti, 
Na, sėdžiu, suptantate. Šventa
dienis. Žmonių karčema kimšte 
prikimšta, kaip silkių bačkoj. Prie 
užpakalinės sienos toje mergina ir 
dar kokia ten jos drauge. Kas 
ten iš girtų prisėdo prie stalo. Iš 
pradžių jų kalbos nebuvo girdėt, 
bet paskui vis garsiau buvo girdėt 
žodžiai: Mare, Magde. Paskui ir 
prasidėjo stumdymai. Jis pagrie
bė ją ir pastūmė prie kito stalo 
teip smarkiai, kad ją parmušė ir ji 
puolė ant kelių kito girtuoklio. 
Tasai pastūmė ant trečio stalelio, 
trečias girtuoklis ant ketvirto, ket
virtas ant penkto! IŠ pradžių ji 
juokėsi; bet kelis kartus šonu susi
davė į stalą, o sykį nugara prilipo 
prie sienos. Ir jau ant jos veido 
atsimušė skaudėjimas ir piktumas. 
O ją ir vėl ir vėl mėto prie vieno



p •

stalo, prie kito* prie sienos. Lak
sto kaip bolė, o aplinkui girdėt tik 
kvatajimai: hohoho, hahaba. Teip, 
teip jąt teip jąl Stumk dar! Kė
dės puola ant žemės, indai ant sta
lą’barška. Ji pati, kaip nustumia, 
cypia. Draugė jos bėgioja nuo 
stalo prie stalo ir meldžia. Mel
džia ir ji pati. O tie vis: hahaba, 
hohoho. Pas girtuoklį juk nėra 
susimylėjimo. Aš žiuriu ir viskas 
verda.... Rodosi visus aš pas
maugčiau Aš jau matau ant jos 
veido ne tiktai piktumą, ne tik 
kentėjimą, — matau meldimą: dėl 
Dievo atleiskite dvasią ant meta- 
vonės. O jie Vis: „Teip ją, teip 
ją. Risk dar Jbnail Prie pečiaus, 
hahaha, hohohp!" Ant galo atsi
tiko teip, kad numetė ją ant jos 

, vietos: sėdo, pasilenkė, pasirėmė 
ant rankų, nutilo ir.... graudžiai 
apsiverkė.... Aš neiškenčiau..... 
Supraskite..... neiškenčiau. Priė
jau prie jos ir pabučiavau į kaktą. 
O karčemoj vėl pakilo riksmas: 
hahaha, hohohp!

Čia išjuokiantis kaimynas, kaipi 
springdamas, su kokiu ten pasige
rėjimu pašoko ir suriko:

'I — Vyras!., d. tai vyras!
Įkišo ranką į kišenių, išėmė ko

kį ten pinigą pavidalo torielkos ir 
įbruko į ranką mano pažįstamo. 
O tas pasakė: ;

— Tai geraii
Visi nusijuokė ir padarė tą pa-

— Ir tai gerai, tarė jaunas turr- 
kus pasūdytas ant užsmailinto 
kuolo — pasakė mano pažįstamas.

Tuom tarpu trūkis sustojo. Vi
si Šokinėjo nuo pliatformos ant ke
lio.

— Petruk! — garsiai ir vėl su 
besigiriančiu linksmumu suriko 
mano pažįstamas. Ir tą reikia ex- 
plioatuot. Nebiaurus pasakojimas. 
Ne mažas ir užmokesnis.

Matymas tolimų daigtų.
Po tuom vardu suprantame ne 

matymą toli su pagelba kokių nors 
prietaisų, bet matymą labai toli be 
jokių prietaisų. Atsitikimų maty
mo nuo toli daktarai ir speciališki 
tirinėtojai užrašė savo raštuose ga
na daug, terp jų yra diktai fantas
tiškų, negalimų, todėl apie tuos at
sitikimus ne minėsime, privesime 
Čia vien aprašymus ištikimų ir at
sižymėjusių moksluose, kadangi 
tie melo ne platįs, ne rašys apie 
tą, ko pats nematė..

Vienu iš seniausių matymo nuo 
labai toli atsitikimų (yra užrašytų 
daug ir senesnių, bet tie užrašyti

ištikimų žmonių. Rd.) buvo 
■ Statymas Svederborgo 1756 me
stuose laike jo apsistojimo Gotben- 
bSrge (Švedijoj). Jis Čia matė 
aiškiai užgimusį Stokholme gaisrą, 
nors Stokholm nuo Gothenburgo 
yra 50 mylių atstume. Laikas, 
kadaStokholme atsitiko tas gaisras 
su visu sutiko su laiku matymo 
Svederborgo. į Mokslinčius Kant 
(jis buvo lietuviškos kilmės), gy
venąs drauge Su Svedenborgu, ra- 
šč, jog vienas iš jo draugų tirinėjo 
tą atsitikimąStokholme ir Gothen- 

' burge ir visi pasakojimai Sveden- 
borgo apie jo matymą pasirodė su 
visu teisingais, ne išmislytais.

Šių laikų ištikimi mokslinčiai, 
nzijologai ir daktarai aprašė daug 
dar žingeidesnių atsitikimų maty
mo nuo labai toli. Angliškas gy
dytojas, Dr. Kadack, gydė vieną 
moterišką, kuri, gyvendama Liver- 
poolyj, išpasakojo visas žinias 
apie vieną jos giminaitį, gyvenantį 
Amerikoj, apie kurį Anglijoj gy
venanti draugai ir giminės nuo se
niai nė jokių ne turėjo žinių. Ji 
išpasakojo, kur jis gyvena, O tė
vams papasakojo apie jo užsiė- 
fnimą ir sanlygas, kokiose gyvena 
ir daug visokių kitokių dalykų nie
kam nežinomų; visus tuos pasa
kojimus sugrįžęs iš Amerikos tasai 
vaikinas pripažino už teisingus. 
Apie tuos atsitikimus anai mote
riškei nieks ne pranešė pirma, ji 
išpasakojo vien tą, ką jos akys ma
tė.

Garsus Paryžiaus nerviškų ligų 
gydytojas Richet aprašė apie vie
ną jo gydytą ligonę, kuriai prisakė 
savo dvasioj nueiti į gyvenimą ki
to daktaro, gyvenančio vienam ne 
Paryžiaus bepročių ligonbutyj ir 
pažiūrėti, ką daktaras veikia. Mi
nėta ligonė,nors niekada savo am- 
žyj ne buvo buvusi nė jokiuose 
bepročių namuose, kuo aiškiausiai 
išpasakojo apie įtaisymą jų, apie 
darbą daktaro, padėjimą namuose 
esančių ligonių ir apie kitokius da- 

, lykus.
Dr. Duyfa ir Dr. Azone aprašė 

apie vieną seminarijos mokintinį, 
kokį ten Tbeopilių Janicot, kuris, 
miegodamas, matydavo toli esan
čias ypatas ir atsitikimus. Jis'vie
ną naktį papasakojo savo svainui, 
jog sūnūs, išvažiavęs pas toli gy
venančias gimines, ten sunkiai ap
sirgo. Išpasakojo ir visą ligą ir 
visi pasakojimai su visu sutiko su 
teisybe. Kitą kartą, naktyj, jis 
matė, kaip kūną prigėrusio vyro 
išgriebė iš upės, įdėjo į vežimą ir 
vežė į miestą. Tas atsitiko toli ir 

. mieste apie atsitikimą nieks pirma 
žinoti negalėjo. Visi Janicoto pa- 

- sokojimai pasirodė teisingais.
Panašių atsitikimų užrašytų iš

tikimų žmonių yra daug. Juos 
vienog reikia atskirti nuo teip va-

dinamų miražių, taigi atsimušimo 
ant oro tolimų daigtų, miestų, net 
mūšių. Miražius gimdo šviesos 
spiduliai ir mato juos visi toj vie
toj esanti, ypatybes gi matymo 
nuo toli visokių atsitikimų turi tik 
tūlos ypatos. Miražius gali su
prasti ir išaiškinti kiekvienas ži- 
nantis šviesos ypatybes, atsitiki
mai gi matymo iš toli augščiau ap
rašyti nesiduoda teip lengvai iš
aiškinti.

Kas gi suteikia tūloms ypatoms 
matymą iš labai toli tūlų atsitikimų? 
Išaiškinimui to teikia primti, kad 
turi būt koksai susirišimas terp 
atsikimo ir matymo nuo toli, arba 
kad tie matymai tik lyg netyčia 
susibėga su atsitikimais teip kaip 
ir sapnas. Tūluose atsitikimuose 

Į be abejonės kartais gali ir netyčia 
, susibėgti matymas su atsitikimu, 
! bet vienog kad toki matymai tan
kiai susibėga su atsitikimais ir pa
sirodo teisingais, tai to jau spangu 
susibėgimu matymo su teisybe iš
aiškinti ne galima. Muencheno 

i profesorius Loewenfeld apie tai 
sako: „mes turime priimti, jog yra 
koksai susirišimas terp ypatų ma
tančių tolimus daigtus ir atsitiki
mus ir pačių atsitikimų. Kaip tas 
atsibūva, apie tai mes nežinome ir 
to išaiškinti ne galime. Vieną ga
lima tvirtinti, kad matymas nuo 
toli tūlų atsitikimų ne atsibūva su 
pagelba mums žinomų jausmų.*' 
Spiritistai laiko musų protavimo 
organus už netinkančius ant maty
mo nuo labai toli, jie atrt išaiškini
mo tokių atsitikimų priėmė dva
sių tarpininkystą, kurios buk per
duoda tokius ne perimamus musų 
paprastų jausmų dalykus tiesiog 
smegenims. Matymas nuo toli vi
sokių atsitikimų, pagal nuomoną 
spiritistų, yra vien patvirtinimu 
dvasių įtekmės ant gyvų žmonių. 
Toks spiritistų mokinimas vienog 
dar mums neišaiškina tikrai daly
kų stovio. Kokiu budu, kokios 
pajiegos suteikia musų smegenims 
galėjimą matyti tolimus atsitiki
mus ir daigtus, to mes nežinome, 
tų paslėptų pajiegų ne (pažįstame, 
todėl,prisilaikydami dabartinių pa
žiūrų, ir to apsireiškimo išaiškinti 
ne galime. Matymą vienog nuo 
toli tūlų daigtų ir atsitikimų bent 
pas tūlas parinktas ypatas turime 
pripažinti, kadangi daugybė faktų, 
susektų ištikimų mokslinčių, tą 
patvirtina.

|| MiesteLiverpool.laike kongreso 
angliškos bažnyč. sąnarių užgimė 
tikėjimiški maištai: minios išreiš
kė neprilankumą popiežiui ir ka
talikams. Kraujo praliejimai ne- 
užgimė, kadangi policija pastatė 
visas savo pajiegas ir gerai dabo
jo.

|| Hamburge likosi suareštuota 
akušerė Elzbieta Wiese. Ii ap
skusta už tai, kad ėmė ant augini
mo mergvaikius, bet juos nugala
bindavo. Ji daug vaikų nužudė, 
o jų kunus pečiuje sudegino.

II Paryžiuj pasimirė pagarsėjęs 
prancūziškas skulptorius Frederic 
Auguste Bartholdy, kurio Liuosy- 
bes stovylą New Yorko porte ma
tė ne vienas lietuvis. Pasimirė 
jis nuo džiovos.

II Portugališkose rytinės Afrikos 
valdybose čiabuviai užpuolė ant 
traukiančios į kolionijos vidurius 
portugališkos kariumenės. IŠ 1000 
kareivių, pusė likosi čiabuvių už
muštų.

|| Čekijos sostapilėj, Pragoj, su» 
sekė prigavystes su paliuosavimail 
jaunų vyriškių nuo tarnavimo ka* 
riumenėj. Prigavystėse tose da
lyvavo daugelis pagarsėjusių mie
ste daktarų.

|| Vokietijoj, į kastynes Gerte, 
bogk, kunigaikštystėj Dessau, įsi
veržė vanduo ir užkirto oloj esan
tiems 18 darbininkų išsigelbėjimo 
kelią. Mena, kad visi tie žmonės 
prigėrė.

II Ant garsios,prigulinčios Pran
cūzijai salos Martiniųue, Ameri
koj, vulkanas Pelė, kurio išsiver
žimas porą metų atgal teip daug 
nelaimių atgabeno, vėl pradėjo me
sti ugnį.

H Forte Saint Marie, mieste 
Caloo, Belgijoj, expliodavo gra
natos. Expli6zijos 11 kareivių li
kosi ant vietos užmuštų, o daug 
tapo sužeistų.

II Portugalijos pakrantėse pas
kendo grekiškas garlaivys „Cle- 
mentine.” Prie to prigėrė ir 17 
garlaivio jurininkų ir kapitonas.

II 6 d. spalių Anglijos pakrantė
se siautė smarkios vėtros,laike ku
rių paskendo daug mažesnių laivų.

Isz visur, “Lietuvos” Agentai. •

LIETUVA
■■i . 1 ■■ . g j.

Paėjimas organiszko svieto.
Blttneri.

Po akmeninių auglių perijodo užstoja 
teip vadinamas permiikM arba diasinit, kurį 
vieni mokslinčiai laiko už pabaigą pirminės

Girios ir gyvūnai akmsninią anfiię pari|odo. 
Aplinkui yra gyvūną kūnai arba ją aiapaudimai uolose.

II Prūsų apšvietimo ministeris 
atsišaukė į Berlyno rodą su reikala
vimu, kad mokyklų triobose butų 
uždrausta laikyti susirinkimus 
laisvamanių, socialiątų ir lenkiškų 
draugysčių. Mokyklų triobos vie
nog Berlyne statytos miesto, o ne 
apšvietimo ministerijos kaštais. 
Prūsų apšvietimo ministeris mat 
bando elgtiesi teip jau kaip irAme- 
rikos kunigai, kurie už lietuvių pi
nigus statytose bažnytinėse salė
se uždraudė kunigui nepatinkan
tiems lietuviams laikyti susirinki
mus. Miestas pakėlė smarkų pro
testą prieš tokį be pamato mini- 
sterio į miesto reikalus įsikišimą.

|| Būvąs Vilniaus jeneral-gubar^ 
natorius, o dabartinis Maskolijos 
vidaus ministeris SviatopoNc Mirs- 
kyj, nors pats yra stačiatikiu, su 
visu sumaskolėjąs, paeina vienog 
iš katalikiškos giminėš, kurioje yra 
net vienas kunigas. Štai dabar 
rando padavadijimu, katąĮjkiško 
tikėjimo mokintojas GcmeliO gim
nazijoj, kun. Vincas Majewski, li
kosi nuo vietos prašalintas, o ant 
jo vietos paskyrė kunigą Eugenijų 
Sviatopolk Mirskį, giminaitį da
bartinio Maskolijos vidaus ministe- 
rio.

|| Iš Pragos išbėgo vienas iš 
įtekmingesnių čekiškų tautos va
dovų, profesorius prekystos akade
mijos, Dr. Salaby, pridirbąs su 
viršum 200000 kronų skolų. Pri
dirbo jis ir netikrų vekselių ant 
vardo savo pačios, kuri tų vekse
lių ne pripažįsta. Žmonės, atsi
tikėję Salabai, daug turės žudyti. 
Salaby, kaip sako, išbėgo į Ame
riką. «
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II Mieste Kolionijoj, Vokietijoj, 
atsibuvo susivažiavimas vokiškų, 
prancūziškų ir angliškų plieno 
fabrikantų ant apkalbėjimo, kai^ 
galima, visiems susitarus, pasek
mingai kovoti su Amerikos kon
kurencija plieno išdirbystėj. Nu
tarimai, kokius padarys susivažia- 
vą, bus laikomi paslaptyj.

|| Prie salos Sylt, Vokietijoj, jū
rių vilnys priplakė 700 lytrų bač
ką vyno. Ji buvo jūrinių sliekų 
dėžių apaugusi. Matyt ilgai gu
lėjo paskendusio laivo viduriuose, 
iširus laivui, iškilo ir jurtų vilnys 
atnešė prie salos Sylt. Vynas jo
je pasirodė labai geras.

|| Kadangi žolė ir pašariniai aug
menys Vokietijoj šįmet neužderė
jo, tai Vokietijos dvarponiai šieną 
ir dobilus supresuotus gabena iš 
Prancūzijos ir toks pašaras pasiro
do, ne paisant ant pargabenimo 

" j kaštų, pigesnius už vietinį. v

Nusprendimas Austrijos.
Austrija turi tam tikrą urėdišką 

daktarų komisiją, kūrei turi būti 
perstatyta viskas ant peržiūrėjimo 
ir ištyrimo, kas yra pardavinėjama 
kaipo vaistai. Pereita mene
si toji komisija uždraudė išdirbti ir 
pardavinėti vieną patentuota vai
stą, kurs buvo pardavojamu už 
žolynų arbata. Primename vien 
dėl to, kad dvi formos tos pačios 
arbatos yra pardavojama šioje ša
lyje.

Pagal mus nuomonia visuomė- 
nė turi tiesą reikalauti teisingai 
sutaisytų vaistų, neturinčių jokių 
vodingų priemaišų, paveikslan 
imant Trinerio Amerikonišką E- 
lixirą Kartojo Vyno. Yra tai 
vaistas sutaisytas iš gryno vyno ir 
parinktų su didžiausiu žinojimu ir 
atsargumu žolynų. Skilvio ir vi
durių ligose nėra geresnio, verto 
užsitikėjimo ir su geresnėm pasek
mėm vartojime vaisto už jį; iščy- 
stina kraują ir sustiprina raumenis 
ir nervus.

Trinerio Amerikoniškas Elixiras 
Kaltojo Vyno yra geriausiu pa- 
saulėje išradimu. Kiekvienas šei
mynos sąnarys, gali vartoti tą vai
stą su gerom pasekmėm sveikatai, 
o yra labai skanus. Ant pardavi
mo visose aptiekose ir pas pa
tį fabrikantą, Juozapą Trinarį, 
799 So. Ashland av., Chicago, 
III., Pilsen Station.

eros, kiti gi Jį skaito už pradžią antrini arba 
mėzozoiiios eros. Jeigu vienog jo ir negali
ma skaityti už pradžią naujos etos, visgi jį 
galimą jau laikyti už aušrą, už ženklą turin
čios ateiti naujos eros.

II. Antrinė era.
6. Permiškas perijodas.

Artinosi nauja era musų žemės gyveni
mo. Išveizdis žemės nesuvisu dar išsiaiški
nęs, bet visgi buvo aiškesnis, šviesesnis, ne
gu pirma aprašytame perijode, aplinkybės 
čia žymiai skiriasi, gamta išrodo kitaip: il
gas darbas vandenų, oro, drauge su šiluma, 
kurių įtekmė ant žemės gyvenimo pirma buvo 
didesnė, perkeitė visą gamtos išveizdį. Oras 
stojosi dar tyresniu, labiau permatomu; akys 
toliau per jį galėjo matyt, bet drauge su tuom 
aiškiau galima buvo matyti visą tuštumą 
ir biednumą to naujo geologiško perijodo. 
Žemė, išmargyta giliais plyšiais nuo žemės 
drebėjimų, kaip kur, pavidale sugrustų kal
nų, kybojo ties jūrių paviršium. Ant tų ne
vaisingų uolų tik kaip kur žėlė mažoms kru- 
vutėms augmenėliai. Tiršti, nors ne teip 
kaip pirma, debesys kybojo ties jūrių pavir
šium.

Be abejonės, žiūrėti | tuos tirus ir tuštu
mą butų mum» gana liūdna; rodosi lyg kad 
gamta, vaikišku užsimanymu, visas savo 
pajiegas apvertė ant tvėrimo naujų formų 
pirma praėjusiuose laikuose, ant tvėrimo ko 
nors gražaus, galingo naujame perijode pri
truko jai pajiegų; ji po sunkiam darbui pra
ėjusiame laike ilsėjosi, rinko pajiegas ant 
svarbesnio darbo vėliau; pradžioj permiško 
perijodo ji čėdijo tveriančias pajiegas.

Bet neilgai gamta ilsiai. Tas ilaėjimasi 
yra kaipi žiemos laiku, kuriame ant lauko 
apsistoja žmonių darbai, yra tik, teip sakant, 
tarpas terp geologiškų epokų. Gamta savo 
darbuose užsilaiko pačėdžiai, tveria naujas 
formas palengva; bet kovoj su visokioms ne- 
prilankioms aplinkybėms Įiergaiėtojais išei
na tik tvirti, mokanti kovoti su neprilan- 
kioms aplinkybėms ir prie jų prisitaikyti, 
visi gi silpni, negalinti«prisitaikyti, žūsta,ne
palikdami savo veislės. Jeigu, nepaisant 
ant viso puikumo ir tarpumo augmenų akme
ninių anglių perijodo, svarbiausi jų persta- 
tytojai, rodosi, tvirti ir drūti, pražuvo, tai 
tas yra tokiu jau gamtos darbu, kokiu yra 
ravėjimas darže, valymas lysvių nuo nenau
dingų žolių: gamta mat daro tą patį, ką ir 
protaujantis daržininkas.

Toks ravėjimas ir parinkimas geriausiai 
prisitaikiusių prie naujų sanlygų, žiūrint į 
milijonus praėjusių metų, prie ko daugelio 
negalime patėmyti, o dar daugiau gardtos 
darbų ženklų išnyko teip, kad neviską gali
ma žinoti — išrodo kaipi koks naikinantis 
darbas, o kartais dagi pailsimas gamtos; bet 
iš tikro gamtoj eina viskas paeiliui, sistema- 
tiškai, be netikėtų šokinėjimų. Jeigu mes 
vėlesniuose žemės sluogsniuose nerandame 
tūlų organizmų buvusių pirma, tai mums tas 
ant pirmo pažvilgio gali išrodyti, kad pražu
vimas tų organizmų negalėjo apsieiti be ko
kių nors netikėtų katastrofų, visur išnaikinu
sių visą gyvybę ant žemės, o paskui buk 
gamta vėl turėjo tverti naują gyvybę ant že
mės; teip ant tų j>ermainų žiurėjo geologai 
senesnių laikų, o tame ir garsus Cuvier.

Bet mes jau žinome, tą išaiškino vėle- 
sniejie mokslinčiai, jog ant visų tų persikei
timų, koki atsibuvo ant žemės nuo seniausių 
iki dabartinių laikų, nebuvo reikalo musų 
žemei pereiti per katastrofų eiles, nors ir Jos, 
teip seniau, kaip ir dabar, galėjo atsitikti 
kaip kokiose vietose; jos ir dabar juk kartais 
atsitinka. Ant išaiškinimo visų atsitikusių 
ant žemės permainų užtenka priminti Įtekmę 
tų pačių gamtos darbininkų, gimdančių per
sikeitimus sanlygų, taigi: vandens, oro ir ši
luma, kurie nesiliauja besidarbavę iki šiai 
dienai. * Geologiškas darbas tų Bvarbiaueių 
gamtos darbininkų buvo palengvas, bet trau
kėsi be paliovos, be apsistojimo, todėl per il
gus laikus, per milijonus metų, galėjo atlik
ti tokius žymius darbus, padaryti tokias per
mainas, kurios mums rodosi netikėtų kato- 
strofų pagimdytoms.

Drauge su nuolatiniu persikeitimu gy
venimo sanlygų, suprantama, turi atsibūti ir 
nuolatinis prisitaikymas organiško svieto via 
prie naujų sanlygų ir prie to visi silpniejie 
organizmai, arba ir ne silpni, bet nemokanti 
prie naujų sanlygų prisitaikyti, pražūva. 
Ant pirmo pažvilgio, peržiūrint atskirus pe- 
rijoduB, mums rodosi, kad toks išnykimas ir 
atsiradimas naujų formų atsibūti turėjo 
urnai; ištikro gi persikeitimas formų, nyki
mas vienų ir atsiradimas vietoj išnykusių, 
naujų, atsibuvo palengva, sisteraatiskai: or-

ganizmai keitėsi palengva, taikėsi prie persi- 
keitusių gyvenimo sanlygų.

Sluogsniuoee jūrių dugno, augščiau an
glių sluogsuių, retai pasitaiko surasti atspau- 
dimus augmenų ir gyvūnų. Iš surastų at- 
spaudimų mes persitikriname, jog tame peri
jode, vadinamame permiį^u, kaip kur augo 
dar kalamitai, lepidodendronai ir sigillia- 
rijos, bet ant jų ima jau viršų augmenys aug- 
šteenio skyriaus, katp antai: paparčiai ir 
spygliniai. Jūrėse gyveno, daug veislių žil
vių, kalnų plyšiuose slankiojo reptilijos, 
kaip antai: parejoMvrai, dimetrodonai, anomo- 
dontai ir kiti; iš tų išsidirbo tikri milžiniški 
driežai, apie kuriuos pakalbėsime sekančia
me perijode musų žemės gyvenimo.'

A į įkritai imant, pertniškame perijode 
gyvybė ant žemės buvo men^a, todėl apie tą 
peri jodą daug nė nekalbėsime.

Kalnų sluogsuiuB tų laikų dabar galime 
geriausiai matyt Hario kalnuose, kur aiškiai 
užsiliko iki šiai dienai tuose laikuose pasida
rę s! neganiai. Maskolijoj tduogsniai pasida
rę tame laiko perijode geriausiai užsiliko 
Permo gubernijoj, todėl tą perijodą ir prami
nė permišku.

Jau mes paminėjome, jog penniško peri
jodo aluogsniuose mažai randa liekanų aug
menų ir gyvūnų. Kūnų tų laikų reptilijų 
tuose sluogsniuose rado rų&šai; vien pilni 
kaulai parejosauro yra Brukselės, Londono 
ir dar keliuose mažėjuose. Neseniai profe
sorius Amoticky Maskolijoj rado čielą ap
skriti, ant kurio randa daug suakmenėjusių 
praėjusių laikų gyvūnų kūnų; rado čia ir 
daug kaulų parejosaurų, iš kurių sudėjo jau 
kelis pilnus skeletus; atkasinėjimas traukia
si toliau ir yra viltis, kad iš surastų kaulų 
galima bus sudėti dar daugiau pilnų skeletų 
permiško perijodo gyvūnų. ‘

Apatiniai Hario kalnų sluogsniai susi
deda iš teip vadinamo „varinio slanco”, ku
rį kasa aplinkinėse Mannsfeldo. Augščiau 
jų yra kalkių sluogsniai, kuriuose yra daug 
druskos; sluogsniai tie traukiasi toli, ant di
delių plotų šiaurinės Vokietijos, ypač daug 
druskos yra aplinkinėse Berlyno, kur ji nu
sileidžia iki 1000 ir daugiau metru į žemės 
gilumą.

Laikuose permiško perijodo pasidarė 
druskos sluogsniai Vielickoj, Bochnijoj, Ilec- 
koj Zaščitoj netoli Orenbųrgo, turinti 600 
l>ėdų storio; druskiniai ežęrai aplinkinėse 
Sloviansko ir daugelis gydančių druskinių 
šaltinių gauna druską iš žemės sluogsnių 
permiškos formacijos.

Matyt senuose laikuose tokiose vietose 
išnyko dideli jūrių plotai; išgaravus vande
nims, pasiliko druska. . Tokį išnykimą jūrių 
ant labai didelių plotų be abejonės pagimdė 
pasikėlimas jūrių dugno; tą gi padaryti ga
lėjo tik požeminės pajiegos, kurios vėl laikuo
se permiško perijodo pradėjo smarkiau dar- 
buptieei. Tuose laikuose iŠ žemės vidurių 
vertėsi plačios upės degančios lavos, iš ku
rios pasidarė porfirinlai akmenys, kurių di
deli plotai yra sluogsniuose permiško, arba 
diasinio perijodo^ ?

7. Juriškas perijodas.
Perėjo vėl daug laiko, daugelis tūkstan

čių, o gal ir milijonai metų musų žemės gy
venimo, per tuos ilgus laikus sanlygos ant 
žemės paviršiaus labai žymiai persi keitė: pir
ma viešpatavusi visur šiluma, net karštis, 
išauginęs milžiniškas girias! žingeidžių me 
džių akmeninių anglių perijodo, išnyko, to 
vietoj užstojo tamsus liūdni ir šalti laikai. 
Kokios priežastys tą šaltį pagimdė, tas iki 
šiol dar tikrai neištirta; žinome vienog. kad 
po karštų laikų užstojo šalti, nors iki šiol ne
žinome tikrų priežasčių atgabenusių tuos šal
čius, kurių dėl ant žemės persikeitė žymiai 
gyvenimo sanlygos.

Po karščių ne iš syk užstojo šalčiai, gam
ta davė organizmams, taigi augmenims ir gy
vūnams gana laiko prisitaikyti prie šalčio. 
Po karšto akmeninių anglių perijodo buvo 
tarpinis, teip vadinamas triašiais perijodas. 
Laikuose triaši n io perijodo ant žemės vir
šiau* gyveno toki žingeidus patveri m a i, kaip 
triakiai mastodonoMurai, kurie, nepaisant ant 
savo milžiniško didumo, šokinėjo teip kaip 
varlės; beladonai, driežai panašus į šios die
nos krokodilius.

I&veizdis žemės triaso perijode.
Jurėss ant uolos guli belodon, o vandenyj plaukinėje rakinąs. 
Girioj tekinėje triakis mastodonosauras. 1) galva msstodono- 
seuro, 10) jodantis: 2, 3, 4) kiti tų laikų gyvūnai: 6ir 11) drie

žas ir galvutė jūrių lelijos: 12) valchia su skujoms.

— Utarninke 18 spalių paskuti
nė diena registracijos. Kiekvie
nas norintis balsuoti ateinančiuose 
rinkimuose turi utarninke regis
truotis. Kas šį utarninką neaire- 
gi s t ruoš, tas šiuose rinkimuose ne
turi tiesos balsuoti.

Pituburg, Pa. Nedalioje 18 A spaliu 
lė04 m. 2 vai po pietų saloje po num.

Ar svetur gimė ukėMaf,no- 
rl būti valdomi visuo

menės?

Jeigu teip jie turi paliudi
jimą, ką žmonės norėjo pre- 
eitėjs ir dabar, t. y. repub 
1 Ikonų valdžios. -

Kad pabėgti nuo tirionybės ir 
priespaudos karališkų valdžių Eu
ropos, milijonai darbininkų atkele- 
vo į Suvienytas Valstijas, kadangi 
Čion yra visuomeniška valdžia, 
teip lengva valdžia, kad žmonis ją 
mažai atjaučia, jie yra neprigul- 
mingi ir linai.

Svetur gimė ukėsai atkelevo į 
Šalį, kurioje valdžia jiem patinka, 
klausymas kaip jie suvartos savo 
balsą, kurs yra balsu valdžioje. 
Jie gali pasirinkti vieną iš dviejų 
didžiųjų partijų, Republikonų ar 
Demokratų.

Nuo laiko naminės karės, kuri 
padarė visus žmonis liuosais ir ly
giais šioje šalyje, buvo devyni re
publikonų prezidentai ir du demo
kratų. Trisdešimtis šeši metai re
publikonų valdžios, aŠtuoni metai 
demokratų. Suvirš trys ketvirtos 
dalys to laiko, buvo republikonu 
valdžioje.

Mes patraukėme svetur gimusių 
ukėsų įpatingą atydą ant šitų fak-

Čion yra visų žmonių valdžia, 
didumėnė valdo, vienas balsas 
teip geras kaip antras, teigi kad 
per trisdešimtis šešis metus žmonis 
reikalavo republikoniškos valdžios 
ir jeigu tik aštuonis metus norėjo 
demokratų, yra aišku kad republi- 
konai šalei padarė daug gero, kad- 
principai partijos labiau sutinka su 
žmonių, kad prezidento ir Kongre
so administracija buvo teisinga ir 
gera. Žmonis nenori tokios admi
nistracijos kūrei negali užsitikėti, 
užtai ir ne užlaikė demokratų par
tijos kandidatų galybėje.

Mes prašome svetur gimusių 
ukėsų pamislyti apie savo tautie
čius, kurie buvo išrinkti ant urė
dų. Koki jie yra? Žinoma re- 
publikonai. Mes klausėme jų kas 
išdavė tiesas uždraudžiant kynie- 
čiam atkeliauti į šitą salį, kurių 
milijonai butu užplaukia šą šalį, 
dirbant pigei, su kureis baltiejie 
žmonis negalėjo susilyginti. Ži-' 
notna republikonai. Kas išdavė 
geras ateivystės tiesas, daleidžen- 
tes Europos darbininkams atke
liauti į šią šalį? Republikonai. '

Mes klausėme, kas valdė šią ša
lį teip išmintingai, kad visiem už
tenka darbo? Republikonai.

Dar karta klausėme, kas dalaikė 
savo pažadėjimus.kas visatinai pa
kėlė šalį, kas buvo teisingi, tobu
lus, tvirti ir geri vadovai žmonių? 
Republikonai.

Atmykite, žmonis atidavė val- 
džę rebublikonam per trisdešimtis 
šešis metus, demokratam tik aš
tuonis metus. Taigi liekasi sve
tur gimusiem ukėsam parodinti ar 
jie yra prie didumėnės, ar jie nori 
teisingos, pirmžengios valdžios ir 
turtingumo, ar valdžios demokra
tų kuri daug kartų žmonių buvo 
paniekinta, neverta užsitikėjimo 
kuomet turėjo galybią, demokratei 
valde ir suardė šalį, sunaikino jos 
pramonę, sumažino užmokesčius 
darbininkų ir padarė abelną pris
paudimą. Trumpai sakant, de
mokratų valdžia visuomet buvo vi
satinai nepasekminga.

Draugyscziū Reikalai

u ir

Besišvaistant orai juriškame perijode, 
ant žemės atsiranda žingeidi, nauja gyvybė, 
nauji augmenys ir gyvūnai. Juriškas peri- 
jodas buvo kuoatsakandiausias išsivyst; 
nauji} formų. Oras darėsi vis šviesesu
šviesesniu; tuose laikuose, prasišvaisčius de
besims, pirmų kartų pasirodė kamputis mėly
no dangaus.

Tik tųsyk, jeigu butų gyvenęs ant žemės 
protaujantis sutvėrimas, taigi žmogaus, jis, 
teip kaip ir mes, butų galėjęs suprasti ge
riau išsivystymų musų žemės; tik tųsyk butų

(Toliaus bu8t)

D. L. K. Gedami no parengė susirinkimą 
su prakalbomi, dnklemacijom ir dainom. 
L’žpraszoms visus lietuvius Pittsburg'o 
ir a pi slinkęs pribuUir pasiklausyti

Apsinekama bus 8. L. Amerika, klek 
naudos atnesses tantisskuonn reikaluose, 
ir abelnas apeinekejimas naudingumo 
riszimoei in organizacijas. Nore tūli 
laikraszcziai tanke! ragina žmonis pri
gulėti prie B. L. A. bot paimant visatine 
skaitliu lietuviu Amerika tik maža da
lele ju priguli.

Taigi broliai lietuviai, in vieta gir
tuokliavimo, musztyniu ir apmokėjimo 
šūdam, parzvesklte tuos pinifus ant S.L. 
A. ir naudingu draugyseziu su daug ge
resni* nauda. Dr-te D. L. K. Godemi- 
no gyvuoją jau antras metas ir laba i 
augsztai stovi, kurios instatai bus vi
siems ant susirinkimo perskaityti ir pi- 
nigiszkas stovis parodytas, o norinti pri- 
siraszyti in draugyste mieliai priimti. 
Dr-te yra Kuosa nuo bažnytiniu prispau
dimu, o galva guldo už broli savo drau
ge. Rūpinasi kad būdamas ligojo dar
bo nenustotu, o neturintiem darbe sten
gėsi surasti. Taigi oo patingėkite visi 
broliai ir seserys ateiti, .r viso ko pasi
klausyti.

Koaaitetas

Melrose Purk, III. Dr-te Kun. Algir
do turės balių su baloje 22 d. spaliu 1904, 
saloje P. Roggenbuck ant 19tos ir kertes 
I*ake ulycin. prasidės 7ta vai. vakare. 
Tikintas vyrui su moters 25c. Imkite 
Madison Street karus alvež iki pat šalna 
rtprasaome kuomi skaitlįngiause visus 
aplinkinius lietuvius ir lietuvaites senus 
ir jaunus atsilankyti ant musu pirmo 
baliaus, kur galėsite pasilinksmyti ir

peni Jonai ir grajis ant daug instrumen
tu, nevienas nenustoves visi trepsės Dar 
tokio baliaus nebuvo koksai bus, vist bu
site užsiganėdinta.

(14-21) Komitete*.
Chicago 111. Trecziaa radinis balius 

draugystes Panų Szv. Marijos P. Ro- 
žanezevoe, nedėliojo 28 d. spaliu 1904 m. 
Freiheit Tamst saloje 3417 8. Halsted 
st. tarpe 34tos Ir 35tos ui. Prasidės 4

25c. Dar viena balių turėsime po kalė
dų. Kiekvienas sveczias ant musu ba-

gražiause priimti, visus lietuvius lietu
vaites ir hetuvisskas draugystes szirdin- 
gai užkvieczia atsilankyti.

(14—31) Komitetas. -
Chicago, Dl. Dr-te Szv. Jono Kriksz- 

tytojo tarės balių Freibeit Turner saloje 
3417 8. Halsted st. tarpo 34 ir 35 ui. ne
dalioj* 22 sausio 1905 m. Užpraszome 
via** kita* draugystes ir kliubus toje 
dienoje baliau* do teatre ne daryti, kad 
vieni kitiems n* užkenktume.

Komitetas.
Chicago. Didelis poiitiszkas demo

kratei mass-meetmgas. bus laikomas 18 
d. spaliu 1904 m. 7A0 vakare saloje Zo- 
meckio po num. 629 8. Canal su Kal
bėtojai bus: kandidatas aut Kongresme
no Vopicka, audžia A. J. Sabath. Aid. 
Henry L. Fick, John Aglinski, John 
Zemeckts, Joe^ijgĮ^Jtax Pautas, Peni__
Vabal. Uiprafzo ~ . - ,•
lingiause susirinkti.

Komitetas. iį
Mes lietuviai Cook pavieto, Illinois su

tverėme kliuba po vardu Domokratiss 
kas Lietuviu Sabath kliuba* Cook pa
vieto, Sherman H o ūse, Chicago ir išmin
komo sekanezias ypatus ant Komiteto-' 
John Zemeck, Joseph Arloff. John Ag
linsku Kazimir Pužas, Paul Vabal. Leon 
Beržinski, Anton Venskuz. Frunk M arti- 
szius. William Benkevicz, George Bea- 
dik' AlerOrent, Wm. Marti ežius. John 
Zubove, Leon Btungovicz, John Potro- 
szius, John Kuczus. Frank Palionis, 
Miko Mddažis.

Praszome visu broliu lietuviu balsuoti 
ui P. Sabath ant atdnaneziu rinkimu. 
Budžiu A. J. Sabath yra geras žmogus ir 
lietuvėm jau daug gero padare, kaip liks 
iszrinktas dar daugiau padarys Ponas 
Sabath pasakė, lietuviai j lankodami 
pagelbos pas mane gaus ja diena ar nak
tį. P. Sabath yra kandidatu ant Cook 
Oounty Recorder. Primename tiem ka 
dar nesi registravo, kad tai atliktu 18 d. 
spaliu, neregistravia neturės tiesos bal
suoti. Delegatai: John Aglinski,. Kas. 
Pužas, Paul Vabal, Frank M art lasius, 
Geo. Bendik, John Zemack, Jbe Arioif. 
Norinti placziau dasižinoti apie Kliuba 
ateikite arba raszykfte pas Joljp Zemeck 
prez. arba Joe Arloff sekr. 629 8. Ganai 
st., Chicago, III. (14—4)

Paroda, Prakalbo* ir Balius.
Philadelphia, Pa Philadelphios Lie 

tu visikas Laisves Kliubsa po num. 943 
8. 2nd st., parengė apvaikszcziojima do- 
szimts metiniu sukaktuviu jo uždėjimo, 
panedelio vakare 24 d. spaliu (October) 
1904 m. ant 7:30 valandos vakare.

Prasidės paroda isz Kliubo namo ir eis 
su muzike ant sales „New Pennsylvania 
Hali” num. 928—32 So. 6th SU Ant sa
les bus laikomos prakalbos, vėliau ba
ltus. Malonei uipraszome, teip vieti
nius kaip ir aplinkinius atsilankyti ant 
to puikaus apvaikszcziojimd, o tikimasi 
busite vicuomi kuomi užganėdinti.

(7—22) Komitetas.

Darbininkiszkas susirinkimas
22 d. spaliu ssiu metu, bus pamigtas 

_mskĮnkimas ant p. Draugelit^sales 73 
Grandau, Brooklyn, N. Y.

Bus apsvarstinejžmi politiszki ir dar- 
binlnkiszki reikalai. Prasidės antra va
landa po pistu. Kalbėtojai atšakia dar 
bintnkus apeinanozius klausymus. Kvie- 
oaiam visus lietuvius darbininkus ir dar 
bininkes susirinkti kuo skaitlingiausiai. 
Taipgi ir kapitalistiszki Urnai politikie
riai yra uikviecsiami,pribūti ir lazduoti 
rokunda isz uvo papiktinancsiu darbu.

Lietuvos Sunu draugystes agitacijos.
Komitetas.

Reikalauju 1500 darbininku in vakari
nes valstijos 500 vyru in Wisoonsieo ir 
Michigano gi re* ir tartokus mokestis 
nuo 826.00 iki 830.00 valgis ir gyveni
mas dykai pigi kelione. 500 darbininku 
in Anglių kastines valstijose Indiana, 
Illinois ir Iowa. Mokestis pagal uni
jos skals. 500 darbininku in Wa- 
shington valstija visi metai szilta 
nėra žiemos, pakaktinai darbo prie su- 
taisymo in bloke* žuviu, urtokuoee ir 
giriose, mokesty* nuo 82.00—2.50 ant 
dieno*. Geros mokestis anglių ir sidab
ro mainoee, azi menesi pigi kelione. Ve- 
licze jauniem vyram keliauti,in U azalt, 
kur galima pigei pirkti farmaa, nuo 
84.00 už akra ir brangiau, viekas gerai 
auga, trejus javus galima per metus va
lyti, rassykit lletuviszkai arba asabiss- 
kai atailan zykite.

J. Luoas, agentas, 
167 Washington st„ Chicago, UL

Mainieriai ir leberiai katrie norite 
kasdien dirbti ir gerai uždirbti važi ūki te 
in West Virginia. Czion gerai moka, už 
tona 50c. už jarda 81.50 anglie gyslos 
auksztis nuo 5 iki 9 pėdu. Kita gysla 
nuo 3 iki 5 pėdu, kas nori atvažiuoti isz 
Pittsburg, Pa. arba Ohio valstijos, o ns 
turi pinigu ant kelio, raižykite man 
laiszka, taj asz aižiusiu tikieta. Ženotl 
norinti atvažiuoti, man raazykite, o asz 
jumi patarnausiu kuomi geriauae ir duo
siu geru* nąmus. Visuose namuos* ia- 
vestas vanduo. Nauja vieta, ka lik pe 
teita vasara pradėjo darba. Raižykite 
sziandien ant saito adreso:

, J. J. Kizell,
Eagle, W. Va.

Lekcijos Angliškos kulba*.
Kas prisius sidabrini denzimtuka arba 

10 markiu po 1c. um prisiusime viena 
lekcija anglies k os kalbos ant pažiūros. 
Reikalaujame agentu rinkti prennmera-

V. J. Petkon,
303 N. Main st., Brockton, Mas*.

(7—88)



Nei $1 Nereikia Mokėti iki Iszgydymui
■brotHES^

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

lOo

180 We*t Ruthland. V t.

Jonas Jonikas

kaimo, 
duoti

kio ligonio kurį 
boję visą ligą ir

, NautBiesezio pav., 
patys ar ku kitas

, Paraižė 
pusi. 185.

Jei nori žengti žingsnį toje link
mėje, tai rašyk pas mus tuojaus 
paduodamas mums pilną informa
ciją sulyg to, ko reikalauji. Męs 
tada, su tavo daleidimu, pavėsime 
dalyką musų expertams, kurie su-

|9 95 ir viri- 
|UOO. N 
I1SO „ M 
|15O „ M

tuo* pinigui

bos, pripažįsta teisingumą musų 
metodai.

901 Sofoklis AntlgoaaJ 
akrai. Tilžėje 1903,

360 Davatkų Gadxin*o*

723 W. 18th Street.
Nuo 8toe iki lOtoa ryto, 
aso T-»o* iki • vaL rakąs*. -

Męs surengiame šituos ta vorus 
apėmyje nuo $20.00 augštyn, ir 
užtikriname, kad jie turi daugiau 
vertės negu perkami nuo kokios 
kitos didelės firmos.

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

Maria Bodnarska, 
Cliffvood, N. J

Musų patyrimas šiame užsiėmi
me pamokino mus, kad jokis ga
tavas susortavimas tavorų negali 
užganėdinti reikalų kiekvieno pa- 
vieniaus. Yra teip daug priežas
čių ant apsvarstymo, kad negali
ma apžiūrėti jas visas ganėtinai. 
Miestas, krautuvė, šaka pirklystės, 
kurios tu laikaisi, viskas tas turi 
būti su atyda ir sanžine apsvarsty-

rengs tau tavorus. Tada tokiu 
budu tu žinosi pirm pirkimo, kas 
bus per daigtai, jų daugis ir tikra 
rokunda. Męs gvarantuojame, kad 
yvairumas bus didelis, ir parinki
mas visame kame užganėdinantis 
arba priešingai, galima sugrąžinti 
tavorus.

Feliz Palilon,
LMtershire, N. T.

Surinko D-ms J. Basanavi- 
?hica<o, 111. 1904 m. Czia

Naujausiai lurutM MediciMs: Naa>**i 
■ ■M rainai yra p**ekmluKi*usl. gydo daugyba 
ilgu . Plauks* tikrai ataugina. •Iiaklaa, pleis
kanas, papuerkua Ir dangui kliu Ilgu aa aa u Jau
sią budu Radlkal gydymai, parassykite paa 

Prof. J. M. Brands*
N* m York ABrookiyn, U. 8. A.

Parašyk mums apie tai. Tas 
nieko tau nekaštuos, o męs žinome 
gerai, kad musų rodą atneš tau 
didelę naudą.

MES PARDUODAME TIK- 
TAI PREKEJAMS!

TeieiunM: Morgan 1802. 
Telefonui* galima in kiekmienoc 

aptiekos

Pajiesfkoiimal.
; Pajieszkau tavo brolio Kazimiero Kil
io, ^auno gub, Panevėžio pav., Pakroe 
p*rap-, Palecziu sodos pirma gyveno 
Kast St Loui s Je'gu kai prisius jo ad 
reta duodu 61.00.

A n ton Klidas,. '
Divernon, III.

Tiems prekėjams, kurie ima žo
dį progreso už savo slaptižodį ir 
siekia išplatinti savo reikalus, ir 
prasimušti į pirmas eiles prekėjų, 
mus originališki tavorai bus didelė 
pagelba.

Męs esame pionieriais dastaty- 
me pilnos eilės tavorų, kaip ant 
uždėjimo naujo skyriaus, teip ir 
ant uždėjimo naujos krautuvės.

Šimtai prekėjų, kurie šiądien pa
sipelno iš musų patarimų ir pagel-

F.PBradchulis
Attorney ind Connselor at Lai. 
Cbimber of Conuaeru Bldg. Room 709 
S. E. Corner LaSalle A Wubington eta. 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3643.

Wieninteii» lietuwys sdwokataa, belgą* 
mokslą jurizprudenoijoeciion Amerikoj 
Weda prowu kaip c i trilinku taip ir 
kriminalinku wisuo*e suduota.

Kur gali gauti „Lietuvą.” 
„Lietuvtm^'raĮakcIjaįluri savo agentus 
Brooklyne, Philadelphljoj, Baltimoreje, 

Batai įagontu adreeaL 
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73Grand it.
Jos. Szunskls, 155 Metropolitan are. 

Philadelphla, Pa.
J. Gudavicze. 3104 Richmond, Si.
Jo*. M. Smolenaki, 783 8o. 3 nd 8t., 

Baltimore, Md.
Wm. J. Morron,

8. E. Cor. Sharp A Camden at*.
Paa Kituos agentus gausite ,,Lietuva” 

už 5c. kas subara.

Lietuviszka Aptieks.
Kuri randasi po No. 107 W. IHth Ir 
Union st-, nuo 1 dieno* rugpjucsio pe 

rejo ant mano loenastiea.
Mano Aptieks dabar yra aprūpinta 

kuogenausioms Amenkonisakom Ir Eu- 
ropiszkom gyduolėms.ypacs dabar si vi* 
žiai partrauktum isz seno K ra jaus Re
ceptai būna isspildomi su didžiausiu at
sargumu.

Prekes gyduolių dabar yra numažin
tos. Del neturtingu, kurie ture* palių- 
dijima nuo vietinio prabuzeziaus, Dak
taras ir gyduoles bus dootoe už dyka.

Daktaras J. J. Golembiosrskls visada 
randasi mano Aptiekoj, kitus Dak'arua, 
jeigu ku nori, pasuukem per telefoną 
diena ar nakti.

Tikiuosi, kad taulieczial alsi lanko in 
mano aptieka visados bus užganėdinti.

8u guodone,

J. L. Žukauskas
Lietuviuku Apliekoriua

107 W. IHth st., Cblcmco, III.
P. 8. Ass teipgi eiunezlu pinigus In 

visa* dalis svieto pigiai Ir greitai, ir par
duodu szifkortes ant visokiu linijų ir 
laivu. Priogtam užlaikau lietu visiku 
knygų krautuve.

Garbus Daktare:—<
Keliais žodžiai*pranešu Tamistai, kad vaistus pasių

stus apturėjau ir į trumpą Iaik| Jaučiuosi sveikesnė. Da
bar jau su visu sveika, už ką Tamistai širdingai dėkavoju. 

.OnaSmith, Ehrmandale, Ind.

Ofiso valandos; nu$ 10 ryto iki 4 po pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedėliotos ir šventadieniais nuo 10 tik iki 13. 
RODĄ DYKAI!

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garsus medifckaa užžiurėtojas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite

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

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustojimas gyvybės, lenk imąsis draugijos, "sunykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar 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
vinimą, bet visišką išgydymą.

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

Gyduoles Dykai iki Iszgyjlmui,

Pinigų Prekė.
Iki 500 rubliu, rublis po.................... 52}
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .53}c 
Virst 1000 rubliu, rublis po.................52|c

Prie kiekvieno siuntinio reiki* pridėti 
30c. ant paežio kuziu.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikazcziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite pef „Lietuvos” redakcija, adresuo
dami: A. OlMzevaki,
924 33 rd St.. Chicago, III.

Kiekviename mieste tas yra pa
sekmingas prekėjas, kuris prie 
kiekvienos progos platina savo 
krautuvę, prideda naujas šakas, 
dapildo ir padidina senas, ir viso
kiais budais stumia į priešakį sa
vo reikalus.

Nužemintai prof. Collins’ui dėkavoju už išgydymą 
mano ligos. Negalėjau niekur gauti vietos, teip man 
buvo daėdą tie parkai. Dabar esu su visu čystu.

Jonas Renicki, 
Cement Works, Box 32, Hsnnibal, Mo.

Ruptura ir sksitaė|imas kiaušą.
Visogalingu prof. Dr. Collins:—

Su dideliu džiaugsmu pranešu Tamistai, kad nuo 
Tsmistos vaistų suvisu pasveikau ir nereikalauju nešio
ti diržą. Garbė ir paguodonė tokiam Daktarui.

Su pagarba.
Andrius Bogatka,

Kuėikią Džiūva.

Garbus Prof. Collins!
Nuoširdžiai d č kavoj u .Tamistai 

už vaistus prisiųstus mano dukte- 
rei. Buvau labai nusiminąs ir ne
sitikčiau jos pagijimo. Bet persi
liudijau, kad imdama Tamistos 
vaistus, jau beveik su visu pasvei
ko. Labai nuolankiai Tamistai 
dėkavoju už išgydimą ir pers tat y- 
siu Tamista visiems savo pažysta
miems.

Su guodone,
Jozef Popiel, 

Boz 12, Perinta,
B. C. Canada.

kokias gyduoles naudoti ir kiek jos 
kasztuoja, kaip isznaikinti pleiskanas 
karpas, papautus ir užauginti plau
kus. asas, barzda ir tt Parodo pa
veikslus ir prekes yvairiu Elektro- 
Gydanczia aparatą ir kitokia daikto.

JOHN’S SUPPLY HOUSE ciUios%_

OFFISAS:
Kerte 31-mos Ir So. B&lsted tlyczii. 

Gyvenimas viriui Aptiekei.

CHICAGO, ILL.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, Iii 
■m rtenismi visus ksečiaeMu t mte užsiaoiiėMią Ilgų, nu* kurią nsgeišįs Rsigydyti, atsiUukti Į musą gytfyeyčią ir pnm*- 

gyti musą NAUIA BUDA, kuris yni laikomu už eekUMiegą.Boz 1047,

Pajienkau savo brolio Motiejaus Ve- 
taeroto, Vilkaviezkio pav.,; Pažeriu gm., 
Apszrutu kaimo, ir drauge Vinco ir Jo
no Benaiku, Naizmiesczio pav., Bliuvisz- 
kiu gm., Bzunkaru ka: m . visi Suvalkų 
gub. Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žino ant adreso:

Vincu Vekerolu,
134 8. Grand at., Baltimore, Md.

Lietuvhzkiejie Europos 
laikraszcziai.

Varpau politiko* literatūros ir moks
lo mėnesinis lai krūtis. Metu pre
ke.........................................................$1.20

Ūkininku tautiukai-politiszkas mė
nesinis žmonių Įsikrauti*- Metu pre
ke..................................... . 70centai

Abu iaikraucziu isseln* Tilžeie (Prū
su Lietuvoje) ku menuo viena karta.

Kiekvienu lietuviai noris poli liukai 
apsiszvieati ir geriaus suprasti Lietuvos 
reikalus ir mvo pareigas, noris sekti Lie
tuvos visumenes gyventąja, savo broliu 
darbus Lietuvoj ir Ju kovu su caro val
džia bei joe bendrais už savo tiesu, už 
geresne savo ateiti, — kiekvienu pami
nė tu ou lai k rusėsi uoee atru daug nau
dingu žinių ir pamokimu.

Ku norėtu parsisiųsdinti viena ar ant
ra laikrauti. arba ir abudu kartu, te pa
deda ruzydamu ir siuzdamu pinigus 
loki

M. Šaunus Fabrikstr. 37 Tilsit,Oetpr.
Germany.

Arba ir katra nors iu žemiau paduotųjų
M. J. !>am(Jonaitis 3108 8. Halated

Chicago, Iii.
N. Gendrollus 11® Boven St.

So. Boston, Mase

Guodotinoms tautuzkoms ir bai-1 ’ Ą ,
u-nnem» 'draugystėms iazdirba:-', JEjĮ 
ktiuo.1, AmerikoniMikes?
Weliawaa, Bzarpaa, Jaoe- , Jr__ A j
tas, k u kardai. ZcBklelfue.C
Kepmrea ir dėl Merazalka SHK ; 
perodus. Vir-i^-u-u-u-v-u-u-
darbaa butu priderančiai atliktu ir tuota suulpti 
Uetuuraitiai,

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

Skaitykite apgarsinimus kitų daktarų, o nerasite kad kiti turėtų paliudyjimus ar 
padėkavonea nuo savo ligonių. Ui tai, kad jie tik giriasi eaą gerais daktarais, bet 
vieton išgydyti tik padidina ligą; ar gali teip užsipelnyti padėkavonę! Niekada!

Kuriems rtų>i sveikata musų žmonių,kad jie ne butų apgaudinėjam!, apiplėšiami 
teip vadinamų iš krajaus vaiskavų feldčerių, grąšių viliotojų, tegul visi ligoti krei
piasi prie

Prof Dr. E. CoHins’o, baigusio mokslą Nei Yorko Unirersitete 
Jam tik vienam gali visas svietas padėkavoti už teisingą ligonių išgydymą.

ŠTAI! .Keletas iš naujausių laiškų, kuriuose išgydyti dčkavoja Prof. Collins’ui:

Kosoiys. skaudamas kratini)* ir str«a*M, tka*d4|imas 
Skilvio ir n*žl*Mis|imas.

Šimteriopai dėltsvoju Tamistai prof. Collins už išgydy
mą mano ligų, jeigu ne Tamistos pagelba, jau bučiau dau
giau saulės šviesos ne regėjęs.

Mišiolas Danko, Boz 32. Orbiston, O

Nsnrilkumas ir |a,v** skaudėjimas.

150 W. 18 BU, ' 
(15-38)

Lietoviszku Roska Aptieki 
207 Hanover už. 207 

Boston, Masm.
Turime pilnai sptiskoriuku tavorų 

kaip k ra j s vu teip ir užrubežiniu. Ap
linkoje visados randui daktaraa, kurs 
duoda rodą visokiose ligose be jokios 
mokesties.

Kaulai kur tu 
begi? Nugi pan 
Petrą Salėki nu 
labai isztroszkea o 
pu Ji galima atsi- 
rėdyti, nu Jis turi 
puiku ir ualta ba- 
varške a)u, gardžia 
ruska ocziszczena 

ranf*uielka, cigarus net 
isz Havanos, o iszaigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena dfbna, lai Jau 
Iglau su tamista kalbėti negaliu. Lik 
veiku turiu skubintis. Prie to jis turi 

puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač s už tlumocziu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pu ma
ne, o uz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
iu kitu miestu galite gauti pu mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
- 3321 Aubura av.» Chicago, III. 

i°^Č Ii (Tarpe 83-ios ui. ir 83-io PI.)
I Telephonu Yards 6013.

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik rausi laiszką^ į "Lietu 

vos” redakciją, visada perui y k ant | 
iaiszko mvo varde ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir senaji mvo adrese. 
Jeigu pats gerai ruzyti nemoki, tai a- 
dreM duok kitam, geriau mokaneziam, 
parauyti.

8). Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
tai neisi kykie jį pa uve, bet prisius k 
redakcijai, nes be "Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paeito gauti. Pūliai- 
kik uu tik mažele balta koreziukia, o 
didesnėje, mėlyna primušk redakcijai. 
"Money Orderį” muskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4). Bumu nesiekianeziu vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemta markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi”. Siuncztant markes, reikia ju 
įdėti įlaiuka liuosu. sausas, nesulipin
tu ir ne lipinti ant laiuko. Sulipintos 
ant laiuko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imto*.

Meldžiame ruseju temyli ant vtrsz 
paduotu paurgų, o tokiu budu paleng- 
visite iuleistuvei darbe prie laiuku at- 
Mkinejimo ir patys veikiau ateakyma 
gausite. "Lietuvos” iszleistuva

J. Janksvonisi
108 Bellevueav., Brockton, Mus.

Pajiesskau Vinco Haukaus, Santaku 
kz mo ir Jono Stanaiczio, Starku kaimo 
abudu Suvalkų gub. 
Sintautų vol. Jie 
teiksis duoti žine ant adreso:

Antanu Jučai Uis, 
Boz 138, Lincoln, M*.

DIDŽIAUSIA ARIELKU KRAUTUVE.
Mts apmokame ekspreso kaštus ant visų orderių 

virš <5,00 į rytus nuo Chicago. 1 vakarus nuo Chicago. 
Apmokame ekspresą tik ant >10.00 arba daugiau.

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

^Irkite arielka Ii pirmą ranką, kam reiki* mokėti pelną 
kitiems mažiems agentams.

IPATEMYKITE MUS PREKES.
Gera Rūstinę ar Kornine Ariellt* 
0 metd M m n h

MAHJA DOW1ATT

LIETUVIU DAKTARAS

W|^^e3v Kttzmtael 
Port Wlne , 

Pamicykite pirkti nl 
negu klU. Auiutklte ta 
privatlSkoe korto# prrkii 
čyato namą darbo lilackl 

MORRIS FORE

Laidoja mirusius, parumdo karietas 
ir bugges ant purabu, kriksztynu, vese
liu Ir kitokiu reikalu. Teipgi užsiima 
perkraustymu visokiu daigiu isz vietos 
in vieta in dypus ar isz dypu, anglių isz 
važi jjimu ir tt.

Telefonu 3. WestvHle, III.
(14 X-7 I W)

Pajieszkau mvo aunaus Izidoriaus 
Caarbauakc, Kauno gub., Bziauliu pav., 
Uzventes parap.. Meszkuaziu sod. Asz 
jo motina dabar atvaiiavsn iu Lietuvos 
labai nori* pasimatyti. Jis pats ar ku 
kitu teiksis duoti žine ant adreso:

Ona Cserbauskiene,
638 8. Ganai st., Chicago, 111.

Pajieukau mv* draugo Motiejaus 
SvsJdeno, Kauno gub., Vilkmerge* pav.. 
Ragavo* vol., Giteno katino. Ji* pate 
u ku kitu teiksis duoti žine ant sdre-

glffO ui galioną 
|e oo „ 
la so M 
$3 00., 

ga.fiff Ir viri. SUvovios nuo
69 00 .. „ Kuru (arak)
$1 50 n w Hlaotab'i-y ..
|15O „ M filherry H

jo mot, matyilta kad mes duosime jum! geresnį U Tore ai tnosplnlgTU 
Mderlu pinigus registruotame laiške arba "money oriler" Klauskite 
l Jelga atsiusite 10 praTsrtUiu sn adresais, mes prisiusime 1 bonką 
>erry vyno dykai su pirmu spateliavimu.
IT A CO., Csr. 2*4 Avs. * Smltktlsld SL, PITTSBURG, PA

Naujausios Knygos.
65 Karalius Apysaka Dievu ir-Kara- 

liai, Evaldo pasaka. įsileido L 8. 
D. P. Londone, 19<$ pusi. 16... 10c 

071 Lietuviszkoa Pasakos Y va Irios. Da
lis IIL ‘ ' 

ežius. -
telpa 802 labai gražiu ir juokingu 
pasakų. Ku nori gražiu ir juokin
gu pasakų, tegul nusiperka viena 
kuria iu virai paminėtu 3 knygų L 
11 ar III dali, o turės per viu savo 
s..užiu neiszsemema pušku skarba. 
Kožna dalis arba knyga po........81.50
Apdaryta........................................ 61.75

X71 Lietuviu uzaros, tris vaizdeliai iu 
Lietuve* gyvenimo. Tilžėje 1903, 
pusi, 23. Labai graši pasakaite.. 10c 

115 Prie dvaro. Parasze Žemaite. Til
žėje 1903, pusi. 47. Graši pasaka.300 

176 Valdyta, originaliszita novele. Gra
ži apysaka apie eehoves lietuvius, 
stabmeldiukus kunigus ir ju dis-

ruzezio ..Auszros”,-kilimo ir atgiji
mo Rusinu. Czeku, Silezijos lenku. 
Bulgaru. Gruzinu ir Makedonie- 
cziu..........................j....................... 30c

80S Iu musu praeitu. Parašu Jonu 
Grašys. luleido L. 8. D. P. Londo

ne 1908, pusi. 16...J..............10c
977 Varžytines, ka jos duoda kapitalis

tams, darbininkams^ Ir kaip ju rei
kia panaikinti. Inlsido Liet. Soc.D. 
Partijos Loodon, 1MB, pusi. 18. ..10c

Au iszgydau nuodugniai kraujo už- 
nuodyjuna. rrumatirius, uzscne justas 
pulaptingu ligų ir ligų paeinaocziu 
nuo tegimo uve ir tasdykumo; grivina 
kaulu, svaigau* ir skaudejim* galvos, 
skaude j ima tx> krutinę, sąnariu, nugara 
ir strėnų; gelitn* ar nepaprasta pluimr 
szirdiee. užvma ausvae ir galvoje, drė
bs j ima kraujo, uamelinarusins paakius, 
spuogu* ant veido ar kūno, geltonu ple- 
tnu ar ronu ant bei dalies kūno, puvi
mą ar akaudejima gerkleje, užkietejuna 
viduriu, bjaurius ir baisius upous, sun
kuma kojose, indubuaiu akis, nubegima 
ūkio* laike miego ar prie nusiszlapuu- 
mo. negalejinia miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skuros, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuoiatai nuvargę* ir greitai padstantia, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi 
nes ir nustoju viltie*, jeigu lytiuko* da 
lys yra nusilpo*je jog negali atsakaneze 
atlikti vyro prideryseziu ir neturi vai
siaus; jeigu esi užkrėstu koki* liga, tu
ri tankiai ulapintta diena ir naktyje, tai 
ateik ar ruzyk pas mane o uz duosiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiszlaptnimas lovoje bemiegant yra 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne- 
iieszko pagriboe tikėdami jog negalima 
iszsigvdvti. Asz uvo tam tikrais vais
tais užtikrina iugydyma trumpam laike.

KIY8A VISOKIU UGU DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviuką knyga apraszanczia vi
su vyriuku ir paslaptingu ligas, kaip 
noo ja apsisaugoti ir lusigydyti.
n. D U n ne C >75 s. Clark SU kerte 
Ui* D. 171. KUdu Moaroe. Ckkag*. Iii.

Orius atidarytu kudlen aso t iki 4. PaacttelK 
Stndoa. Patnycatae ir Sabalo* vakarai* ano S:K 
iki S N*d*lk>oa aso 10 iki L

T-m y kitę, sali u nu ant pardavimo, 
geroje lietuviu apgyventoje vištoj*, bis- 
ata gerai jąsdirbtu. Giežioj* vietoj* 

Savininku a ti
lta parduos už 

nužeminta preke. Atsiszaukiti pu.
Jonu Jpnuszka,

Melrou Parkį III.

Ant pardavimo lietuvižzka buezarne, 
nuo seniai isadirbtu biznis visku už ga
tavus (euh) pinigu* parsiduoda. Verta 
$1000 doleriu, bet parduos už 8700, ge
ram žmogui gal du už mažiau. Savi
ninku priverstu iszvažiuoti in Lietuva 
ir užimti teviuke, kadangi visi gimines 
įszmire. Ateisaaukite pu-

F. J. Mockeviėzia, 
83 Endicottst., ! Boston, Mau.

(14 X—4 XI)
‘i > ■

Ant pardavimo gera buczern* Ir gro- 
eerne, lietuviu apgyventoje vietoje, bit
ais gerai uždirbtu. Savininku iu pri* 
žūtie* ligos priverstu parduoti. Atei- 
uaukite ant adreso.

L. Tolei k.
4628 Wentworth a v., Chicago, III.

Ant pardavimo saliunu po num. 150 
W. 18th si. lietuviu ir slovaku avgyven- 
toj* vietoje, biznis gerai Uždirbtu. 
Parduodu iu priežuties ligos. Atsiszau- 
kite ant adreso.

August Palarecki,
Chicago, Iii.

M. J. Damijonaitis, 
3108 S. Halsted st. Chicago, III, 
a Jeigu rėlkaliult geni tavom

Ir uiezedyti pinigus, tai ra- 
szyk pu mane, o gusi 2 41- 
dalius KATALIOGUS iu kat
ra galui matit, kad šuniška 
parduodu pigiau* negu k*r 
kitur. Kataliogu* J kitu* aile> 

stu* prislanczlu DYKAI, tik dėl paczto kaszta 
reikia prisiusi ii 5 o*atus marka.

Paliudyjimui už išgydymą paslaptingų ligų nenoriu čia paduoti. Kad PROF. DR. COLLINS 
yra išgydęs tuksiančius žmonių nuo visokių ligų, tas parodo jo didelį mokslą, kaipo vienatinio Dak
taro užtikrinančio pilną išgydymą visokių silpnybių.

Paslaptines ligas vyrų ir motorą. Prąf. Dr. Colliiu gydo pats savo išdirbtu budu ir nėra to- 
negalėtų išgydyti. Jeigu sergate tokiomis ligomis, tai aprašykite aiškiai savoje kai
navo laišką adresuokite:

■ Prof. Dr. E. C. Golliųs,
140 W.Į34th Street, New York, N. Y.

PASARGA. Prof.Cąilins ištyręs jūsų ligą ir supratęs viską aiškiai, pasiųs jums patarimus ir vaistus, nuo kurių į trum
pą laiką pagysii* ir liga daugiau neatsinaujįs. Neapleiskite mvo ligų.

» Offis* valandos: Nuo 10 ryt* iki S po plotų. NodoMioniai* nuo 10 ryte Iki 1 po pietą.

' Guodotimems Kunigas** iudir 
ib*:-Kaaaa, Arnotą.. Dalmati
kas, Albu, Mula* irwi»u»b*i- 
i*ytinius parėdus. Visokį darbą *<- 
llteka arti.tisrkai in laiką.
Į NoredanMS gnodotin,* Dr tęs, 
larba guodouni Kunigai, kad Jus* 
mvo (Mietą, p*veekit* ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ £ CO.
115 W. Difbion St, Chieago, III.

Tragedija te 
pusi. 3» .. .30c 

______________ ________ ir szeip links
mo* daina*, surangė Liepaku. Ant
ra' laida. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Gražio* ir labai juokingo* daino*.15c 

365 Eile* Pranciszkaus Vai ozai ožio (Se 
kapsuko*). luleido T. M. D. Ply- 
moath, Pa. 1903, pusi. 165. Czia 
telpa su vim 100 labai gražiu dai-

Ibo Kon-sptndnia tat koji tik 10c.
Oraraatavojem* Misydym*

Dantn žalimo ir Bkorbuto, Pspocake* **cidit. 
Planku slinkimą •ulaiklte ir sutaakite aat prs- 
plikukM gaivos PMskaaaa Usnalkiaa. T.lp*i 
tartis* rsiat* 4*1 tasnalklnlmo plaaka, kad 
banda B.rrlki* aksal, arba moterį* tari aat 
apgimlmo Ilgo* kyvaplaukius, m*. m«« SPK- 
CJAL18TAI8

J. M. B. Che m, Co. 
boz IM Sta. W

LYON BROTHERS
MADISON, MARKET AND M0NR0E STREETS*

CHICAGO, ILL. !;Boa 54,
Pajiesrkau merginos norinezio* irzte 

keti, ne jaunesnes kaip 30 metu, nesą ir 
asz ne jaunu. Jeigu kur tekia randasi, 
prašiau adresuoti.

Mr. T. M. 8.
P. O. Boz 93, A»stin, W. Va.

Pajieszkau savo brolio Juliaus Urban- 
vy Suvalkų gub., Naumiesdzio pav., Ta- 
mosabudžio gm., Margaiicku 
Jis pat* ar ku kitu (kiksi: 
žine ant adreso:

Peter Urban tas.
P. O. Bor-301, Delray, Mich.

Pajieszkau mvo brolio Martino Szal- 
esio ta draugo Martino Vajczakauzko. 6 
menesei kaip iszvaitavo iai Pittsburgo. 
Jie patys ar ku kitu teiksis duoti žine 
aat adreso;

Frank Szult, j
76 Faal st.

Pajieukau Kazimiero Karpaviezio 2 
Eretai atgal gyveno Northampton, Mau. 
114 Wliliams str. Jia paip u ku kitu 
teiksis duoti žine ant adreso:

Jos 8litakia, 
Baldvinsville, Mas*.

Pajieukau uvo pusbrolio, Andriaus 
Ruduo, 7 metai Amerikoje, Suvalkų 
gub., Seinų pav., Žaimiu kaimo. Jis 
pats ar ku kitu teiksis duoti žine ant

■S .5 O Ankos Kares Dievai. Pante Jonas OrUys 
Chfcaeo, IIL. ĮSOS. pusi. O. ši knygele *j>- 
rodo kokio* kad* kare* buvo, ka* buvo ju 
priesaačia. kiek jo* kate*to, kiek blede. žmo
nėms padare ir daro, ir ka* į ja* žmonija sto
te*...............................................................lOo

138® žodynas lietuTifkai-*n<lliko* kalbu. Šatei 
■e Antenai Lalis. Chicago. IU.. ĮSOS. pusi. 
390. T ra tai pirmoji dalis UetuTHkai-*n*liS- 
ko žodyno (Antroji dalia, snel liks i-lietu Vil
ka dar spaudoje). Yra tai dkUiausiaa Ir ga- 
riausia* žodynas UI visu lygžiol iUeistu lieSu- 
Ti*kai-*aglilku žodynu. Rasite lame visu* Keti. 3112 8. Halnted arti 31 KMN*.lietuvUkus žodžiu* iįruldytu. angliikoj* kai mrv. oa
boję, kiekvienai e--i .< pasenki Intas' karei
vom* literom* prie kokio jto gramatikos įky
riau* prizui L Knyga coliu* didumo. M ir- 
tuose gražaui mėlyno audimo apdaruose, ant 
nugaros itepsuste sidabrinėmis Utaromia jo* 
titulas ....................................................... 43 00

IGSl 
■oL__  . ____ ___________ ________
šutai** F. J.. lietuvHkai verte J. Laukis. Chi- 
sago, IU., 1“. t-l:*•' :
ma* monu darymo. Dabar jau su monu kay- 
gomi* niek* lietuviu neprigaudine*. ne* nn*i- 
pirke ils knyga atrasite joje visas monu ir 
burtu paslaptis ir Ja* suprasite, ne* allklal 
a pralytu* ir paveikslai* parodyto* viso* *1*^ 
tybs* ir budal-ju darymo............................SOo

507 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bart, vert* Dr. 
A. Bacevičia. spauda .. Lietuvos," Chicago. 
III. 190B, pust Knygele su daugeliu pa
veikslėliu: gyvuliu.vabalu, Žaviu, žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, stiklai ir supranta
mai iteiikina gamtos istorija, ypač tuos da
lykus, aut kuriu žmones nuoiatai žiuri, bet ju 
gerai nesupranta................................... SOo

SIS Geriau* vėliaus negu niekad. Komedija vie
name akte. Pagal lenkUka sulai** K Bj* Ir 
M. P-l*. Chicago, Dl. IMK. pusi 48. »ta 
knygute teip kaip ir No. >10 yra Maskoliuos 
cenzūros daieiste ir gali būti Lietuvon siun
čiama.........................................................ISc

Pinigus siuskite ant adreso:
JK. OL8ZEWHKI, 

994 33rd8t„ CKicasro, 11]

976 Valdžiai pilvu. P aru z e JonuGru-: 
žyz. Izzleido L. S. D. Partija. Lon
done, 1903, puti. 16....... 10c j

949 Pulepez vilko nurus rodo lapes uo-, 
dega. Izzleido L. S. D. P. Londo
ne. 1903, pusi. 7........................ 5c

1080 Tieeoe gupadoriu ir umdininku 
Lietuvoje. Dalis L Tilžėje 1908. 
pusi. 11............................. 10c

1042 Ku ir kiek gali pirkti žemes Lietu
voje. Tilžėje 1903. pusi. 33.10c

1050 Mluk.u, lauku, sodu, dariu eibes ir 
bausmes už Ju. Tilžėje 1903, pual. 
32. Naudinga Knygele ūkinin
kams ......................................... 10c

1255 Kaibamoktliz lietuviuko* kalboe 
(tai yra gramatika). Izzleista per
L. L. Spauda E. Jagomosto, Tilžė
je 1896. pual. 84............................ :.50c

1515 Nauju pilnu Orakulu arba knyga 
burtu, monu ir visokiu paalapcziu 
ir praktitzka Delnažinyste. Tai 
yra didžiausi* ir svarbiausia monu 
knyga Formalu 6z9 colius, pusi 
412. Preke.........................9300
Drūtai apdaryta............................3.50

1522 Paprasti rakandai ir indarbiai isz 
szaku, su 74 pieezineitais. . Verte J. 
8. Iszleido P. Neria Tilžėje 1903m.

: L pa*i.'48. Naudinga knygele stalio- 
riams, pamokinanti apie tasdirbima 
Įvairiausiu mebliu...................25c

1533 Pranui avimai Michaldoe Karalie
nes isz Sabbos. isz naujo perveizeta 
ir treti karta atspausta...........10c

1524 Pragaro gelmes. Paruze Sa Til
žėje 1904, pusi. 38. 8zi knygele ap- 1 
ruzo kaip vienu žmogus, puigaves t 
velne privertė ji vesti žmogų in pek
la ir aprodyti jam viską ku pezloje 
dedui.koki ten imonM po smert pa
kliūva ir kaip jie ten yra kankina
mi. Ka minėtu žmogus peklioje 
mste. szioje knygelėje viską apsa
ko. Preke knygutes...............15c

1529 8ziapu» ir anapus 
J. Gerutis Chicago. 
Mokliszksi dvuiuki gamtos tyrinė
jimu ........................................... 75c
Apdaryta...............................61.00

1742 Novenoe prie Vieszp. J e mus. Szv. 
Marijos P. ir szventuju Dievo ir 
meditacijoe ant 40 valandų atlaidų 
ir trijų dienu rekolekcijų. Vilniu
je. 1863 pusi. 216.......................25c

881 ŽD* golvoa — vulntes vnodsgoa. KosnadUa 
viename akte. Pagal lenkiška sutaisė M. Pa*. 
Chicago, III. ims, pusi. 11. šita knygute trin 
kaip ir No. Z10 yra Maskoltjo* oenznro* dalei- 
sta ir todėl gali būti Lietuvon siunčiama. lOc

5 H » Svieto pabaiga. Ilruslžko verte Pr.Blulell*. 
Cbtaaga, ni.. 190Z. pu*L 31. Kas non dastei- 
noti kada bu* svieto pabaiga tegul perskaito 
iia knygele................................. lOo

800 Kaip žmogus gyveno utteme*’ ParateS.
M. meldo T M. D. pusi <7. Chicagj. IIL 
Knygute apraSo visa tmogaa* gyvenimą ant 
žeme* nuo pat jo rtsiradimo iki pasiekimo <U-

380 Girtuokliu Gsdzinkoe ir kitos apie 
girtuoklyste dainoe. Surengė Pa- 
muginietis. Bitėnai 1903, poel. 48. 
LnbeijuokingoedBiąoe.....* ...15c

596 2etn>-s istorija, įsileista T. M. D.
- phBl. 56. Preke..t..................10c-

636 Dvideczimtmetined ..Auurue” su 
ksktuveo, Tilžėje 1903, pusi. 62. Is
torija inkarimo ir gyvenimo laik- 
rusezio „Auszros” iszeidlnejusioe
Prosuose nuo 1883 m.......... ..,40c

721 Tautiszku atgijimu Lietuviu ir 
kilu jaunu tautu. Atmlncziai 
30 metinio „Austru” sukak t u vi u,

KAIP ISZSIGYDYTI BE DAKTARO
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