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Politiszkos žinios!
Kare Maskolijos su Japo 

nija.
Laikraščiai praneša, jog 

Mugdeno aplinkinėse terp a 
biejų kariaujančių pusių ant 
visos linijos prasidėjo besi- 
šaudymas iš kanuolių. Iki 
šiol kari u menės ilsėjosi po 
dešimti dienų besitraukusiam 
mušiui, bet dar nė viena pu- 
eė- nesirengia žengti pryša- 
kin; atsitinka, rods, susimu
šimai pertoli į pryšakį nuė
jusių kariumenės dalių. Iki 
šiol vadovai kariaujančių ka- 
riumenių, siųsdami rekone- 
sansus, ^stengiasi suprasti 
mierius priešingų pusių; bet 
ar tas jiems pasisekė, nežinia; 
jie pats apie tai nieko nekal
ba.

Pabaigoj pereitos sa n va i t ės 
jenerolas Sacharov pranešė į 
Peterburgu, buk japoniečiai 
apleido kaimų Šache ir tai 
teip greitai traukėsi į pietus, 
kad paliko net daug valgio 
produktų, drabužių, šėtrų 
ir vienų pirma nuo maskolių 
atimtų kanuolę. Mat japo
niečiai pabūgo, kad, pasinau
dodami iš tirštos miglos, ma
skoliai neužeitų iš užpakalio; 
Sacharov savo telegrame pri
duria, buk tūlas skaitlius ja
poniškų kareivių pasidavė 
maskoliams, bet skaitliaus 
pasidavusių nepaduoda.

Neesant nuo karės lauko 
naujų svarbių žinių, laikraš
čiai užsiima plačiau aprašinė
jimu paskutinio, besitrauku
sio dešimtį dienų mūšio ap
linkinėse Mugdeno. Mušis 
čia ištikro buvo baisus, nno- 
trotos ypač maskolių neišpa
sakytai didelės; maskoliai 
pats prisipažįsta, kad jų nuo- 
trotos ant ketvirtos dalies bu
vo didesnės už nuotrotas ja- 
poniečių, bet skaitliaus pra
žuvusių kareivių negarsiua. 
Japoniškas gi kariumenės 
vadovas garsina, buk pasi
traukus maskoliams, japonie
čiai ant mušto lauko rado 13- 
333 maskoliškų kareivių ne
gyvų: kadangi mūšiuose pa
prastai kelis kartus būva 
daugiau pašautų negu užmu
štų. tai nuotrotas maskolių 
paduoda ant 70000 kareivių; 
taigi turėjo žūti ketvirta ma
skoliškų kareivių dalis. Už
muštus kornų dirvose randa 
dar vis naujus, pirma nepa- 
tėmytus.

Maskoliai pats garsina, jog 
į Charbinų atgabeno 26000 
pašautų maskoliškų kareivių; 
730 sveikų pateko į japonie- 
Čių nelaisvę, o gal kita tiek 
yra Mugdene. Tokiu budu 
išpuola, jog japoniečių ap
skaitymai apie nuotrotas ma
skolių netoli stovi teisybės. 
Japoniečiai tikro skaitliaus 
savo nuotrotų nepagarsino. 
iŠ syk pagarsino, buk, pražu
dė nedaugiau kaip 10000 ka
reivių, bet drauge pridūrė, 
jog visos nuotrotos dar nesu
skaitytos, nuo pirmutinio pa
garsinimo daugiau japoniš
kų jenerolų raportuose, bent 
rando pagarsintuose, nebuvo 
minėta apie nuotrotas. Pa
gal gi privatiškas žinias, nuo
trotos japoniečių laike de- 
šimtdieninių mūšių siekia 
80000 kareivių užmuštų ir 
pašautų. Japoniečiai nužu
dė 14 kanuolių, bet nuo ma
skolių atėmė 45, amunicijos 
vežimus 37, jkarabinų 5474, 
daug kardų, kirvių, špatų.

Dabar laukiamas vėl dide
lis mušis aplinkinėse Mugde
no, kuris gal pasibaigti arba 
tuom, kad japoniečiai užims 
Mugdenų, arba turės nuo jo 
pasitraukti į, pietus. Katra 
pusė pradės mūšį, nežinia.] 

Maskoliai sako, jog jeigu į 
trumpų laikų japoniečiai ne
pradės traukti į šiaurius, Ku- 
ropatkin žengs į pietus prie
šais japoniečius; maskoliški 
kareiviai po mušiui jau atsi) 
sėjo; iš Maskolijos atkako 
jau keli tūkstančiai Šviežių,, 
dar nebuvusių mūšiuose kar
eivių.

Be abejonės ir japonie- 
čiams atsiuntė pastiprinimų. 
Po pirmutiniam mušiui Oya- 
ma nuo mikado pareikalavo 
greitai 70000 naujų karei
vių. Gal iki šiol nors dalį 
tų pareikalautų kareivių ga
vo maršalas Oyama. Taigi 
galima tikėti, jog į naujų mū
šį stos daugiau kareivių, ne
gu jų dalyvavo pirmutinia
me, ir nuotrotos kariaujančių 
pajiegų bus dar didesnės. 
Mat godulystė raudų nesiro- 
kuoja su kareivių gyvasčių, 
tie turi statyti savo gyvastį 
kad ir už kvailiausius randų 
užsimanymus; karės kaštus 
vienog ne randai užmoka, ne 
valdonai, tik sunkiai ant duo
nos kąsnio dirbanti žmonės, 
krašto ukėsai. Į šiaurius 
nuo Mugdeno maskoliai* ren
gia naujas sudrntintas stovy
klas, ka<i turėtų kur pasislėp
ti, jeigu japoniečiai galuti
nai Mugdenų paveržtų ir nu
stumtų maskolius toliau į 
šiaurius.

Lytus Mandžurijoj pasilio
vė, keliai pasitaisė, kadangi 
žemė sušalo, o dar maskoliški 
kareiviai neturi šiltų drabu
žių. Kada per tarpininkystę 
Amerikos pasiuntinio japo
niečiai pakėlė protestų prieš 
besinandojimų kazokų iš chi- 
diškų drabužių, maskoliškas 
randas teisinosi, kad tų kazo
kai darė ne ant viliojimo ja 
poniečių, bet todėl, kad ne
turi šiltų drabužių. Ir ant 
mūšio lauko, jeigu kur ma
skoliams pasisekė laukų at
laikyti, jie nuo užmuštų ir 
pašautų japoniečių plėšė šil
tus jų drabužius. Matyt ca
ro valdžios neįstengia kariau
jančius už caro užsimanymus 
kareivius aprūpinti nė rei
kalingiausiais daigiais.

Po Port Arthuru mūšiai 
vėl tankiau pasitaiko ir japo
niečiai vėl užėmė kelias kal
vas aplink miesto apkasus. 
Maskoliški kariški laivai iš 
senų stovyklų, kadangi juos 
pasiekė nuo sausžemio japo
niškų kanuolių šūviai, pasi
traukė į kanalų: bandė jie iš
plaukti į jūres, bet išeiti iš 
kanalo nedaleido dabojanti 
išėjimų admirolo Togo laivy
ne. Maskoliški laikraščiai 
pagarsino, buk prie Port Ar- 
thuro japoniškas kreiseris 
užbėgo ant liuosai plaukinė- 
jančios minos ir jos ezpliozi- 
jos likosi paskandytas. Ži
nios tos vienog, išėmus ma
skoliškų laikraščių, nieks ne 
patvirtino. Matyt ji netei
singą. Jeigu sudėti į krūvų 
žinias maskoliškų laikraščių, 
tai pasirodys, kad po Port 
Arthuru pražuvo daugiau ja
poniškų laivų, negu jų Japo
nija turi išviso. Japoniška 
laivyne vienog visgi daboja 
portų ir jos bijosi maskoli
ški laivai.

Baltiko jurų laivynė, vos 
spėjo išplankti iš Baltiko, 
tuojaus ant Šiaurinių jūrių 
spėjo pasigarsinti tikrai pri
tinkančiu maskoliams darbu, 
kuris nežinia, kokius vaisius 
gali išduoti. Pasigarsinus 
žiniai apie paskutinius ma
skoliškos Baltiko laivynės 
darbus Anglijos pakrantėse, 
ant visų Europos berzių nu
puolė kursas maskoliškų pi
niginių popierų. Mat An
glijos pakrantėse japoniečių 
laivynės nėra, stoti į mū

šį su caro priešais Baltiko lai
vynė neturėjo progos, tai jos 
viršininkas maskoliškas ad
mirolas užsimanė išbandyti 
savo laivynės gerumų ant ra
miai žvejojančių Anglijos pa
krantėse angliškų žvejų. Ar
gi caras už viršininkus savo 
laivynės renka bepročius ir 
žmonis be jokios doros ir su
pratimo, tikrus plėšikus!

Laike tirštos miglos masko
liški kariški laivai, 7 mūšio 
laivai ir 4 kreiseriai. patikę 
ant Šiaurinių jūrių angliškus 
žvėjų laivus, pradėjo į juos 
šaudyti iš kanuolių aštriais 
šūviais. Kelis laivelius pa
skandino. Šūviai žvejų lai
velių kapitonui ir vienam o- 
ficierui nutraukė galvas; su
žeistų yra daugiau žvėjų, 
juos atgabeno į Hull. Tų 
maskolių pasielgimų sunku 
suprasti. Argi Maskolija iš
tikro Angliju nori prieš savę 
į karę įtraukti! Juk to atsi
tikimo Anglijos randas, nors 
ir norėtų, praleisti negal, ka
dangi toks maskolių pasielgi
mas yra biauriausiu sumynio- 
jimu civilizuotų tautų priim
tų terptautiškų tiesų. Ma
skolių pasielgimu nuskriau
stos ne vien užmuštų žvėjų 
šeimynos, bet įžeista Anglija. 
Tauta privers savo randų už
traukti Maskolijų ant išsitei- 
sinimo. Gal būt, kad ma
skoliškos laivynės viršinin
kai, nuo seniai erzindami An
gliju, tai skandydami be pa
mato jos prekėjų laivus, tai 
juos sulaikydami ir konfi
skuodami, nori ištikro priver
sti Angliju atvirai stoti Ja 
ponijos pusėj ir pradėti karę, 
kadangi turėdama du priešu, 
Maskolija turėtų tiesų šaukti 
Prancuzijų į pagelbę. kurios 
žemės kari u menė ištikro pa
dėtų maskoliams ant žemės 
sumušti ir susijungusias Ja- 
ponijų ir Angliju. Bet Pran
cūzija, matydama, kaip Ma
skolija tyčia, myniodama 
terptautiškas tiesas, erzina 
Angliju, gali atsisakyti padė
ti erzintojai. Paskutiniu sa
vo pasielgimu Maskolija ga
lutinai pašarvojo simpatijas, 
kokias galėjo dar turėti terp 
jos nepažįstančių civilizuotų 
tautų.

Peterburge teisinasi, jog 
apie užpuolimų maskoliškos 
kariškos laivynės ant begin
klių angliškų žvėjų nieko ne
žino. Turbut ten vienog ži
no daugiau, negu kalba. Lai
vynės viršininkas be instruk
cijų savo perdėtinių negalėjo 
juk išdrysti užpulti ant nie- 
kuom jam nenusikaltusių 
žvėjų! Gal būt, kad ant pa
erzinimo Anglijos jam prisa
kyta buvo užmušti kad ir ke
lis žvėjus. . Kitaip juk ma
skoliškos laivynės viršininkų, 
ne tik jį vienų, bet visus ofi- 
cierus ir jurininkus,reiktų už 
bepročius laikyti.

Gal būt, kad maskoliškas 
randas, besistengdamas į- 
traukti daugiau tautų į karę, 
jieško motyvų ant išsiteisini- 
mo prieš locnų tautų, jeigu 
karė pasibaigtų nepasekmin- 
gai. Tųsyk randas galėtų 
teisintiesi, kad daug turėjo 
priešų, todėl turėjo nusilenk
ti. •

Berlyno laikraščiai pereitų 
sanvaitę pagarsino, buk aug- 
štesni oficierai Mandžurijoj 
nenori karės ir dabar jieško 
progos, kad jų galėtų kaip 
nors užbaigti. Su norais ofi- 
cierų randas turi rokuotiesi 
ir jų norams pasiduoti. Tik 
nežinia, ar laikraščiai teisy
bę garsina.

Paryžiaus laikraščiai pa
garsino, buk pereitų sanvai
tę rando priešai Peterburge 
kėsinosi su dinamito bomba 

užmušti carų, bet nepasisekė; 
'keliolika* ypatų, o tame ir 
metęs bombų, likosi užmuštų. 
Peterburge vienog valdžios 
tų paskalų pagarsino už išmi
stų. Neviskas vienog yra iš
mista, kų užgina maskoliškas 
randas.

Iš (’hliių.
Chinuošė vėl pradeda virti. 

Angliškas laikraštis ,,Daily 
Telegraph” sako, jog dabar
tinės politiškos sanlygos Chi- 
nuoee yra dar niekesnės, ne
gu buvo 1900 m., kada susi
jungusios civilizuotos tautos 
užpuolė ant Chiuų. Chinuo- 
se, visuose kraštuose pilna 
paslaptų draugysčių, kurių 
sauariai nekenčia europiečių, 
kurių ištikro mylėti neturi 
už kų. Raudas ant provinci
jų neturi nė jokios įtekmės. 
Kari u menė organizuojasi pie
tinėse ir šiaurinėse provinci
jose. Maskoliai ypač bijo, 
kad geriausia Chiuų kariu- 
menė, stovinti prie Mandžti- 
rijos rubežių ir Mongolijoj, 
nesusijungtų su ja lioniečiais. 
Tas gal atsitikti, jeigu karė 
ilgai užsitrauks ir masko
liams nesiseks.

Balkanų pnssalis
Pereitų sanvaitę kurdai už

puolė aut vieno armėniško 
kaimo Vau aplinkinėse ir iš
skerdė apie 40 armeniečių. 
Paskui dalia kurdų pereigru- 
do per Maskolijos rubežių, 
bet ten ant jų užpuolė kazo
kai ir išvijo atgal, vydaau 
perėjo rubežių, bet kitoj pu
sėj patiko turkiškus karei
vius, kurie pradėjo šaudyti 
ir net keliolikų kazokų pašo
vė.

Macedouijoa paaikėlėliab 
vėl labiau subruzdo. Aplin
kinėse Salonikus buvo jau 
keli gana smarku* susirėmi
mai turkiškos kariumenės 
su pasikėlėliais; viename su
sirėmime turkai išskerdė 40 
pasikėlėlių.

Albanijoj teiposgi kalnų 
gyventojai apsiginklavo ir 
laukia vien prisakymo savo 
vadovų kad atvirai pasi kelti 
prieš Turkijos valdžių.

Pietinė Azija.
Dalį angliškos kariumenės, 

grįžtančių po padarymui 
sandaros iš Lhaseos, užsnigo 
terpkalnėj teip, kad reikėjo 
apsistoti. Nuo didelių šal
čių sušalo keli kareiviai.

Po paskutiniam užpuoli
mui maskoliškos kariškos 
laivynės ant beginklių angli
škų žvejų, iŠ visų Indijų 
siunčia kariumenę ant Afga
nistano rubežių, kadangi, 
jeigu Maskolija neperprašys 
Anglijos ir neužmokės žve
jams atlyginimo, jeigu nenu
baus be pamato užpuolusio 
ant žvėjų admirolo Roždes- 
tveriškio, gali užgimti karė 
terp Anglijos ir Maskolijos. 
Anglija skubiai mobilizuoja 
savo kariškų laivynę; masko
liškas pasiuntinys Londone 
nedrįsta pasirodyti ant mie
sto ulyčių, bijodamas miesto 
gyventojų neprilankių de
monstracijų, kokios galėtų 
tik suskubinti karę. Angli
ja jau persiuntė protestų Ma- 
skolijos randui prieš biaurų 
laivynės užpuolimų, bet dar 
atsakymo negavo. Rando 
laikraščiai meldžia gyventojų 
ramiai laukti, uesunkinti 
randui darbo jo besistengi- 
muose susitaikyti su Maskoli
ja be karės.

Prancūzija-
Nepaisant ant visų besi- 

stengimų dvasiškijos, priešin
ga jai ministerija gavo prita
rimų parlamento, kuriame, 

matyt, daugiau yra kunigijos 
priešų negu jos pritarėjų. 
Popiežius per visų naktį ne
miegojo ir laukė te leg raino iš 
Paryžiaus, tikėdamas, kad, 
negavusi parlamento pritari
mo, neprilauki kunigijai mi
nisterija Combeso turės nuo 
vietų pasitraukti. Savo vil
tyse vienog )»opiežiu* apsiri
ko: parlamentas šimto balsų 
daugumu pripažino ministe
rijai tiesų su dvasiškija elg- 
tiesi teip, kaip laikys už rei
kalingų: panaikinti net senų 
su popiežių sutarimų ir su vi
su atskirti bažnyčių nuo ran
do. Neįstabti, jeigu popie
žių apėmė neramumas, ka
dangi Pranc ūzija yra tai ga
lingiausia* katalikiškas kra
štas, ji buvo iki šiol apginė- 
ja katalikų ir katalikiškų mi
sijų nekrikščioniškuose kra
štuose Ir nemažai vedė karių 
už popinžiaus reikalus ir nau
dų katalikiškos bažnyčios.

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

Prie Vilniau* etačiatikiškų 
mieiaširdystės seserų draugy
stė parengė dvimetinins kur
sus ligonių prižiprėtojų. Aut 
kursų priima teip stačiatike*, 
kaip ir kitų tikėjimų mergi
nas. Mokslas prasidėjo nuo 
antrus pusės spalių mėnesio.

1 d. spalių Vilniuje atsibu
vo antros oficierų parengtos 
arklių lenktynės. Bėgimų 
Imvo d n. Dovanos buvo 600 
rubl. ir 500 rubl.

Vilniuje atsilankė carpalai- 
kia. bet pasirodė tik ant gele
žinkelio stacijos. Tų dienų, 
kada maskoliškasNikitką per
važiavo per Vilnių, mokyklų 
mokintiniai buvo paliuosuoti 
nuo mokslo.

Kadangi rytinėj Maskoli- 
joj apsireiškė cholera, tai ir 
Vilniuje laukia jos (»asirody- 
mo. Gubernatorius atsišau
kė į Peterburgu su prašymu 
paskirti iš iždo 20000 rublių 
ant kovos su cholera, jeigu ji 
butų atvilkta į Vilniaus gu
bernijų. Mieste likosi (išreng
ti kursai daktarų pagelbinin- 
kų ir pagelbininkių specialia- 
kai dabojimui ir prižiūrėjimui 
cholera sergančių. Ant už
laikymo kursų paskyrė 100 
rubl. lankanti kursus, prie 
pastojimo, turi duoti ant raš
to pažadėjimų, jog pasirodžius 
cholerai gubernijoj, jie neat
sisakys kelianti ten. kur ji 
pasirodys. Algos gaus jie 
20—25 rublių ant mėnesio, 
taigi ne daug. Nors choleros' 
ir ne butų, bet kursai tie ne 
bus be naudos: jie išlavįs gal 
kiek sumanių ligonių prižiū
rėtojų. kokių labai trūksta 
Lietuvoj. Dabar, apsireiškus 
kur epidemijai, serganti vi
siškai atiduoti ant malonės 
nieko neišmanančių kaimų 
bobų, kurios, dėl neišmanymo 
kartais daugiau blogo negu 
gero padaro.

Iškeliavęs iš Vilniaus ant 
karės lauko Dras Dunkel, mū
šyje po Liaojangu likosi su
žeistas ir grįžta atgal į Vil
nių. Japoniškas granatas, 
nupuolęs netoli daktaro, ply
šo, išmetė daktarų augštyn ir 
įmetė į olų akmenų skaidiny- 
čios.

Šeimynos daktarų ir oficie- 
rų, esančių ant karės lauko, 
gauna nuo rando pašelpų, bet 
tik tol, kol tie daktarai ar ofi
cierai yra gyvi, taigi kol jie 
gali carpalaikiui tarnauti ;bet 
jeigu katrų užmuša, tuojaus 
paliauja mokėję ir jo šeimy
nai pašelpų. Tokia mat tei
sybė carpalaikio valdžių! Ne
teisingumas valdžių net savo 
tarnams pasirodo ant kiekvie

no žingsnio.. Tie, kurie už 
caro užsimaįiymus pražuvo, 
nustoja jo paįšelpot*.

Nuo 2 d. -spalių prasidėjo 
mokslas parengt uose prie Vii-j 
niaus chemiškai-techniškos 
mokyklos kursuose. Mokslas 
atsibūva vakarais nuo 74-9* 
vai. Kursai tie parengti ama
tininkams, y fa keturi: mecha
niškos technologijos, specia- 
liškoe technologijos, buchhal- 
terijos ir techniško piešimo.

29 d. rugsėjo Vilniuje liko
si atidaryta iirekystos moky
kla mergaitėmis, turinti tiesas 
ir privilegija^ vidutinių mo
kyklų. Mokyklų |iareiigė ma- 
skalba Nezdinrova.

Daktarai lietuviai ant
* kare* lauko.

Ant karės jauko ne trūksta 
lietuvių daktarų: pradžioj ka
rės išsiuntė jš Pilviškių Drų 
S. Matulaitį.' Iš Šakių ant 
karės lauko iškeliavo Dras Jo
nas Staugaitis; jis paskirtas į 
ligoubutį Ckabarovkoj. Iš 
Varšavos iškeliavo Dras Va
balas. Ant |karvs lauko yra 
jau Dras Bliūdžiu* ir apti e ko
rius Staugaitis, Šakių dakta
ro brolis.

Apskundžia žydus.
Laikraščiai garsina, buk 

maskoliškas įandas nuspren 
dė vėl smarkiau daboti žydus, 
kadaugi bu|c jie labiausiai 
prisideda prie palaikymo re- 
voliucijoniškos dvasios Mas- 
kolijoj, platina užrubežiuoee 
išleistus visokiose kalbose re- 
voliucijonieriškus atsišauki
mus. Darė jau daug kratų 
pas žydus. Minske užtiko 
daug užrubešiuių revoliucijo- 
nieriškų raštų, netikrų paš- 
portų, pečėčiių. Tų patį rado 
Grodne. - Vitebske ir Dina- 
burge suareštavo daug žydų.

Reikia ir mums prisidėti.
Nr. 42 lenkiško laikraščio 

„Zgoda”, korespondentas jo 
J. Hardy, a išrašo atsilankymų 
pas karės nelaisvius, esančius 
Japonijoj, tjerp kurių yra ir 
keliolika* lįetuvių. Kores
pondentas suko, kad nelais- 
viams trūksta laikraščių ir 
knygų, net fialdaknyges turi 
vos keli. Lepkai saviemsiems 
siunčia lenkiškus laikraščius 
ir knygas, rėiktų ir mums ne
apsileisti. Neužmirškime, kad 
dabar lietuviai nelaisviai gali 
liuosai skaityti raštus be prie
žiūros caro Cenzūros, sugrįžę 
iš nelaisvės, jie pakeliančių 
dvasių knygių ne galės gaut 
lengvai. Naudokimės todėl 
iš progos, o musų nusiųstais 
nelaisviems į raštais ne vienų 
miegantį ir pesuprantantį sa
vo p&reigų prikelsime, pakel
sime ne vienįo dvasių.

j
Karty* aukos. .

Maskoliškas laikraštis „Ru- 
sky Invalid”:garsina, jog gi
męs Kauno gubernijoj leite
nante Vladislovas Hušča pa
teko į jainmiečių nelaisvę, 
daktaras gi ^ranciškus Bėrės- 
nevičia, gityinaitis buvusio 
Kaune vyskupo safragano Be
resnevičiaus, ant karės lauko 
pasimirė, užsikrėtęs šiltine. 
Žinoma, neišmintingos karės 
aukų iš Lieįtuvos yra daug 
daugiau, tik apie viekų ne 
garsina laikraščiai.I

Iš Suvalkų.
Keli randų nedraugai terp 

susirinkusių, žmonių dalino 
čia revoliucijonieriškus atsi
šaukimus. prokuroras su ke
liais urėdnidkais norėjo da
lintojus suaieštuoti, bet žmo
nės užstojo už dalintojus ir 
prokurorų baisiai sumušė. Iš 
Karaliaučiaus pakvietė dak
tarų gydyti Į caro tarno sužei
dimus.

I žmuštasiN ir naujasis 
vidaus dalykų rniniMteris.

28 (15) liepos tapo užmuš
tas bombos vidaus dalykų mi
ni eteri s Plehwe. Jis tapo už
muštas, nusprendus kovoja
mai ja i maskolių Soči jai istų- 
Revoliucijonierių Partijos or
ganizacijai. Jau seniai buvo 
rengtasi nužudyti šitų despo
tų, bet vis nepasisekdavo; 30 
balandžio š. m. Peterburge iš 
netyčių plyšo Šiaurės viešbu
ty) bomba ir užmušė, vietoj 
Plehwės,tos pačios kovojamo
sios organizacijos sųnarį. Bu 
neiš|>asakytu džiaugsmu buvo 
visur sutikta žinia apie jo už
mušimų, kadangi tai buvo 
biaul iausiu caro valdžios bu 
dėlių. Jis liepė plakti ryk
štėmis sukilusius prieš savo 
skriaudėjus Ukrajinos ūki
ninkus, jis liepė šaudyti Ro
stove ties Donu, Užkanka- 
zyj, Ekaterinoslave, Kijeve 
į beginklius darbininkus, jis 
išplėšė (Kiškutines tiesas Ki
nijai, apiplėšė armėnų turtas, 
įtaisė baisiųjų žydų skerdynę 
Kišineve; už šitas ir daugybę 
kitų savo nuodėmių jis tapo 
nužudytas, kaip ir jo pirmta 
kūnas ministeris Sipiagin.

Beveik visų mėnesį nebuvo 
paskirta naujo ministerio; pa- 
galiaus 24 (ll)rugpiučiotapo 
paskirtas buvusis Kauno, Vil
niaus ir Gardino gub. gene- 
ral-gubematorius kunigaik 
štiš Bviatopolk-Mirskyj. Tai 
yra nieko ypatingo sau žmo
gus, pagarsėjęs dargi už iio- 
kį-tokį laisvamanį. Bet teip 
gerai jam sekėsiaugštyn lipti: 
norint jis da ir dabar vfil te
turi 47 metus, o jau 1900 m. 
buvo vidaus dalykų ministerio 
pagelbininku ir vyriausiu 
žandarų viršininku; 1902 m. 
tapo general-gubematorium.

Caro valdžia, žinoma, nuo 
to, ar bus kiek minkštesnis 
ministeris, ar ne, nepersikeis. 
Ji reikalauja iš pašaknų re
formų, o ne tokių, kaip dabar 
suteikė caro manifestas arba 
gali suteikti naujasis ministe
ris. Toki valdžios palengvi
nimai teduodami tiktai iško
vojus juos ir tai vien apdu- 
mimui akių; tikros permai
nos, tikri palengvinimai te
gali įvykti tiktai per revoliu
cijų, tiktai numetus visųga- 
lintįcarųir joministerius nuo 
sosto, o paėmus viešpatystės 
rėdymų į savo rankas patiems 
žmonėms, jų atstovų seimui. 
Vienog atsiranda gana daug 
tokių žmonių, kurie ploja del
nais, paskyrus ministeriu Mir- 
skį ir laukia nuo jo didžiau
sių „mylistų”; ypatingai at
siranda tokių nesubrendusių 
politikų tarp lietuvių. Jis, 
girdi, teip prilaukus lietu
viams; ypatingai ačiū jam 
lietuviai gavę spaudų; „Tilžės 
Keleivis” dargi atrado (Nr. 
76), kad Jis esųs tikru lietu
viu ir paeinųs nuo senovės 
Lietuvos kunigaikščių.

Ko męs, lietuviai, galime 
nuo naujojo ministerio tikė- 
tiesi,aiškiausiai galime pama
tyti iš apgarsinto p. m. „Var
po” nr. 4 ir 5 Jo rašto apie 
lietuviškai-lotyniškas raides. 
Iš to rašto aiškiai yra matyt, 
dėlko jis buvo už tai, kad bu
tų leista lietuviams savaip 
spausdinti savo knygas. Apie 
tai Jau gana plačiai buvo kal
bėta nr 2 ,,Draugo”, bet kad 
butų aiškiau ir čia paduosiu 
porų ištraukų iš to Jo rašto.

„Maskoliškos raidės, sako 
Bviatopolk-Mirskyj, neprigi
jo lietuvių rašliavoj, nors vy
resnybė visokiais budais sten
gėsi nubaidyti Juos nuo loty- 
niškų-lietuviškų raidžių ir 
brukte bruko lietuviškuosius 
valdžios raštus, išleidžiamus 
maskoliškomis raidėmis. Tie 

valdžios raštai, pigių-pigiau- 
siai pardavinėjami ir net dy
kai <iavinėjam i, nesi platino. 
Ne vyresnybė* buvo išleistos 
maskoliškomis raidėmis vos 
dvi ar trįs lietuviškos knyge
lės, bet ir jos nepasisekė. O 
užsieny) spausdintos, su di
deliu pavojumi gabenamos, 
kur pakliūk, atiminėjamos, 
platinas Šiaur-vakarų krašte 
dešimtimis tūkstančių, ir to 
platinimo nesuturėjo nė kalė
jimai, nė baudimai pinigais... 
Boto da turiu pasakyti, kad 
dabar nė pati'vyres- 
nybė, nė vietinė val
džia - nebeturi jokių 
įnagių kovai su gabe
namomis iš užsienio 
knygom i s.”

Tai kas privertė tokį Mir 
skį eiti už spaudos leidimų 
lietuviams; ir dabar, žinoma, 
tik varu jis bus priverstas kų 
nors duoti, norint ir teip sa
ko, kas Jį geriau pažįsta, kad 
jis daug kų prižadės, o visai 
mažai kų duos.

,,Svarbu laikyti, toliau sa
ko Mirskyj, savo globoje tau
tiškas lietuvių kilimas, kuris 
spniste sprūsta iš vyresnybės 
rankų. Tuo tarpu dabar lie
tuviai minta dvasišku užsie
nio spaudos penu, slaptą ga
benamu, ir per tai be musų 
cenzūros priežiūros ir vyres
nybės globos.... * Negalima 
abejoti, jųg, leidus lotyniškai- 
lietuviškas raides Maskolijoj. 
kils šiapus sienos lietuvių raš
liava. Ši rašliava ets letrtrtyz*' 
su užsienio: ji galima prižiū
rėti ir derinti su vyresnybės 
tikslais ir užmanymais. .. . 
Jeigu lietuvių spaudos klau
symas bus permanomas vyres
nybės po senovės, tai aš tvir
tai tikiu, jog ilgainiui visa 
tauta gali teip subrusti, kad 
pati vyresnybė turės nemažai 
vargo.... Mums reikia 
leisti lietuviams jų
jų lotyniškai-lietu- 
viškosios raidės dėl 
to, Jog nėjokia galybė 
negali suturėti kas
kart vis didesnio lie
tuviškų knygų plati
ni m o s i. ”

Iš šitos ištraukos da aiškiau 
matyt, kas priverčia caro val
džių mums kokius palengvi
nimus duoti ir kas privertė 
spaudų leisti: iš šitos ištrau
kos teip-pat matyt, kaip žiuri 
Mirskyj į tų leistųjų spaudų: 
ji turinti kovoti su užsienio 
literatūra, turinti platinti 
tarp žmonių nuolankumų val
džiai. Kad dabar bus leistas 
vienas, antras lietuviškas 
laikraštis, nebegalima abejot; 
pirmiausiai veikiausiai bus 
leistas Petrui Vileišiui, kuris 
teip mokėjo Mirskiui įsiteik
ti; Jau dabar yra leista Jam 
įkurti Vilniuje lietuviškų 
knygų sankrovų; teip-pat yra 
leista įkurti sankrovų ir Ry- . 
goj Jakavyčienei.... Bet ir 
pakraipa tų laikraščių bus 
aiški. Štai kų Mirskyj sako 
apie cenzūruotųjų lietuviškų 
rašliavų:

„Tokia rašliava, cenzūros 
prjžiurima, o drauge ir mas
kolių mokyklos tikrai pa
trauks lietuvius nuo vakarų 
į r^tus.”

O gerai žinodamas, kad ca
ro valdžia bijo atgijimo ko
kios nore pavergtos tautos, Jis 
tokiu budu jų ramina:

,,Bijoties lietuviams atgį- 
Jant kokio nore pavojaus vieš
patystės reikalams, visai nėra 
ko. Lietuviai neturi nė isto
riškos, nė kultūriškos praei
ties. ūžtai ateitis šitos nedi
delės, priklausančios Masko
liai tautos yra nutarta: su
tirpti Maskolijos gyventojų 
minioj. Lietuvių likimas is
torijos nutartas, kaip ir lik i



-y ■ >

man estų, latvių ir kitę tautę, 
neaiitvgrusię kultnriMtoe pra
eigom .... Punjekioti lietuvi&- 
kę kalbą u* mokyklos sienų 
ndra reikalo: lietuviai 
▼ irs inaekoliaia ir pa
tįs, be prievartos.”

Toks yra caro vakiiioa o 
kartu ir naujojo ministerio 
tikslas, ir visai nėra reikalo 
teip dkiaugt.it* kai-kuriems 
lengvatikiams lietuviams iė 
jo paskyrimo. Da kartę sa
kau, kad nuo to, ar tas. ar 
kitas bus ministerio, mažai 
kas pas mus persimainys; imis 
mus yra reikalingos iė pašak
nę reformos, o to nėkuomet 
nepadarys caro valdžia, — tai 
tegali padaryt susipratę žmo
nės. revoliucija.

Nelemtosios atminties Pleh- 
w6, kaip dabar pasirodė. Jiė 
lietuvių paėjo; jo tėvai-kal- 
vynai kur apie nelaiminguo
sius Kražius gyveno; jis pats 
gana „s mpatizavęs” lietu
viams. ypatingai jų kovoje su 
lenkais, sako, kad dargi bu
vęs prisidėjęs prie sušelpia
mosios Peterburgo lietuvių 
draugystės, kad tik ačiū jam 
ji tapusi leista; o kas-iš jo iš
ėjo? Netoli nuo savo pirmta
ku no nubėgo ir Mirskyj.

Štai dabar męs turime pui
kų pavytdį caro valdžios poli- 
tikos Lietuvoje: 23 (10) rug- 
aėjo tapo atidengtas Vilniuje 
žinomai paleistuvei, maskolių

•f-;.. A .

praaivardžiavimai, keiksmai 
ir peštynės, kuriose vartojami 
akmenys, o kartais ir peiliai. 
Susipešus kur ant gatvės lie
tuviams, prisižiūrėti tai regy
klai susirenka anglijonai ir 
ploja delnais kaip teatre arba 
cirke, o musų lietuviai nė ne 
supranta, kad juokus daro, 
lošia rolę besidaužančių |>er 
veidus cirko elownų. Daug 
peštukų patenka | augštalan
gę, aut kurių užlaikymo lie
tuviai prisideda savo skatiku. 
Už tuos pinigus męs galėtume 
turėti savo mokyklą, o dabar 
palaikome kalėjimus ir dagi 
užtai užsitraukiame svetim
taučių paniekę. Tie neramus 
lietuviai, tamsybėse pasken
dę, bijodami paimti į savo 
rankas laikraštį, nė nesu p ran
tą,kad savo pasielgimu skriau
džia visę musų tautę, ję stato 
ant išjuokimo svetimtaučių.

Dėl musų nesupratimo visi 
mus išnaudoja; išnaudoja mus 
gasĮtadiuės, imdamos dovanas 
nuo pardavinyčių, o užtai męa 
už duoną, brangiau turime 
mokėti: jeigu ne tos dovanos, 
gautume duonos keį»alaitį už
5 pen., o dabar turime mokėti
6 ,petį. Priderėtų musų par
davinyčių savininkams išnai
kinti jau tasdovanas; jeigu jie 
nepasirupįs apie jų pauarki- 
nimę. tai musų Įtareiga tą pa- 
dhfyti.

Mieli broliai! Meskime vi*

LIETUVA

carienei Katrei Antrajai imi 
minklas, kuri 100 metų atgal 
pirmutinė uždėjo ant Lietu
vos savo jungę; 1899 m. tapo 
pastatytas paminklas Murav- 
jevui-Korikui, o dabar šitai 
paleistuvei! Visos Vilniaus 
mokslo apygardos vidutinių 
mokyklų mokiniai turėjo švę
sti tę dieną; jiems buvo liepta 
būtinai nusipirkt i Gliebovskio 
knygą: „Carienė Katrė II ir 
jos viešpatavimas”; teip-pat 
turi nusipirkti A. A. Vino- 

^jgradovo knygpalaikę: ,,Kę 
Katrė II yra padariusi Šiaur
vakari; kraštui”. Tai kam, 
gkrto Vrirttia M*BU kra
šte paminklus, o tegul paban
do lietuviai kam kitam pasta
tyt paminklą!, Gal da atsi
mena skaitytojai, kaip sudar
kė tos valdžios tarnai Kudir
kos paminklų!...; Tas Mu 
ravjevo ir Katrės paminklas 
— tai tik didžiausias pasity
čiojimas iš musų jausmų! 

J Reikėtų dar aplaistytuose ne
kaltu musų žmonių krauju 
Kražiuose pastatyt paminklų 
jų budeliui, buvusiam Kauno 
gubernatoriui Klingenbergui; 
o rasi neuiilgio ir pastatys? 
Žiūrėsime.

V. Kapsukas.

Iš Prūsų Lietuvos.
Prūsų randas ant pieskynų 

atskiriančių įtakų Nemuno 
nuo’ jūrių priveisė girių, į ku
rias sugabeno elnių ir kitokių 
stambesnių laukinių žvėrių. 
Neseniai įleido čia ir porę 
šiaurinių elnių. Gal jie čia 
prisiveis. Pamatysime. Išto 
butų nauda Prūsų Lietuvai.

Laike atsilankymo Prūsų

sus biaurius papročius, gyven
kime padoriai, laikę pralen
kime ant skaitymo knygų ir 
laikraščių. Užtai nesibijoki
me, ne pateksime į pragarą, 
greičiau ten pateksime už pe
štynes, girtuokliavimus ir ki
tokius negražius darbus.

A. W.

isz Amerikos.
Kvailu darbaM.

Steubenville, Oh. Sudegė čia 
slavų nakvynės namai, kuriuose 
nakvojo 17 žmonių. Ugnis užgi
mė nuo padegimo. Kada nakvo
janti stengėsi iš užsidegusių namų 
gelbėtieji, į juos šaudė koki ten 
pasislėpę niekšai ir kelis pašovė, 
tik laimės ne pavojingai.

MunzIs terp aviu ir galvų u pieme
nų.

Big Riyer, Wyo. Gays River 
distrikte, terp galvijų ir avių pie
menų užgimė mušis, laike kurio 
banda avių, .susidedanti iŠ 700, 
likosi nuo stataus kalno nuvyta ir 
viso*; avys užsimušė.

SniegM.
Cheyenne, Wyo. Šitose aplin

kinėse 18 d. spalių siautė smarki 
sniego dargana. Kadangi vienog 
oras ne labai šaltas, tai galvijų 
bandų savininkai ne tiki, kad besi
ganančioms ant lauko bandoms tas 
galėtų labai užkenkti.

Studentamii uždraudė asokti.
Syracuse, k. Y. Kanclerius 

čianykščio universiteto, Day, už
draudė studentams ir studentėms 
šokti; daly vavusiejie kokiuose nors 
šokiuose busę tuojaus iš universi
teto išvyti. To vienog ne drau
džia studentams net Maskolijoj, 
apie kitus kraštus nėra jau nė ką 
kalbėti. Matyt kancleris Day yra 
koks persenėlis ir jaunuomenės 
reikalų suprasti ne įstengia.

Nauja* santalkos kongreso*.

Repulikoniški laikraščiai garsi
na, jog prezidentas Roosevelt nu
tarė su saVo ministenais atsišauk
ti į visas neprigulmingas viešpa
tystes, užkviesdamas jas siųsti de
legatus į H aagą ant naujo sanda

iros kongreso. Nežinia dar, ką ki
ti kraštai ant Roosevelto užkvieti- 
mo atsakys, leigu kongresas ir 
atsibus, tai tiek naudos atgabęs, 
ką ir pirma maskoliško caro su
kviestas į Haagą: karių jis ne pra- 
šalįs, >et greičiau tik jas padidįs, 
jeigu neutrališki kraštai užsimanys 
kištiesi į nesutikimus galingų tau
tų. Juk ir Amerika, žinodama 
silpnumą Išpanijos, atmetė jos už
manymą, kad užgimę nesutikimai 
butų atiduoti ant išrišimo santai
kos sūdo. Kol terptautiški prieti
kiai remiasi ne ant doriškų princi
pų bet ant godulystės, tol ne gal 
būt kalbos apie prašalinimą karių, 
o tautos politikoj doros dar,turbut, 
ne greitai prisilaikys. Paprastai 
turintis drūtą kumščią, su jos 
pagelba stengiasi kitus priversti 
sau teisybę pripažinti.

ŽmožiKlyste.

Philauelfhia, Pa. Netoli Phor- 
nixville, 28 mylios nuo Philadel- 
phios, ant lauko rado su sutru
pinta galva 4 metų Mikolą Majers- 
kį. Jį iš namų buvo išvedę čigo
nai. Paskui suareštavo 6 čigo
nus.

Parodo* lauky t<Uai.

St. Louis, M o. Iki pabaigai 
pereitos sanvaitės visosvietinę pa
rodą atlankė 15183927 žmonės. 
Paroda trauksis dar vieną mėnesį. 
Tegul per sanvaitę atlankytų po 
milijoną žmonių, tai visgi nebus 
daugiau kaip 5 milijonai iki užda
rymui, taigi iš viso 20 milijonų 
lankytojų. Chicagoj buvusią 1*93 
m.parodą atlankė 2* milij.žmonių. 
Parengimas parodos St. Louise 
kaštavo daugiau negu Chicagoj, o 
vienog ir Chicagoj turėjo milijoną 
doliarių nepritekliaus, tai nepri
teklius St. Louse bus daug dides
nis. Iki šiol Amerikoj buvo trįs 
visosvietinės (»arodos, bet nė viena 
ne sugrąžino parengėjams parengi
mo kaštų. Ant toliaus. t«lrbut,ne- 
siskubįs su rengimu visosvietinių 
parodų.

Vetro*

Minni, Fla. 19 d. spalių Šitose 
aplinkinėse siautė smarkios vėtros 
ir audros. Vėjas daug blėdies pri
dirbo sodų ir laukų vaisiams. Lai
ke tų vėtrų ant jūrių pražuvo lai
vas „Melrose”.

T Chicago, III. Mašinistai ir nėms neįstengė; matome,kad ir jos ' tam pritarė ir sudėjo $2.80J Pini- ' jos reiklus ir gyvenimą aš nieks- 

katilioriai varstotuose Erie gele- mokintojai ne visada pats elgiasi gus tuos padaliname teip: $1.40 da neklausiau. Ji vis stengėsi iš- 
Ainlr«1irt nAiir.na. Et m i kunti, ka. nasrai <inrnc nriaakvmna no ici.kii .a* na,.Az«a oL. I.O- 41 AT) af^aaaLo*: O LoAnom .1 nA .aItmižinkelio pasirengę Štraikuoti, ka
dangi kompanija numažino jų al
gas.

Cincinnati, Oh. Štraikas 
anglių išvažiotojų čia pasibaigė. 
Darbininkai už darbą virš papra
sto laiko gaus dvigulių užmokes- 
nį.

5 Pereitą sanvaitą ant viso Su
vienytų Valstijų ploto buvo 227 
nusibankrutitrimai; Kanadoj gi nu- 
sibankrutinimų buvo 39.

5 Sharon, Pa. Prasidėjo dar
bai vienoj dalyį Carnagie Steel 
Co. dirbtuvių, nuo 1 d. lapkričio 
žada darbą vėl 2000 darbininkų.

5 Chicago, Ill. Darbininkai 
American Hide and Leather Co. 
dirbtuvių, kurie buvo štraiką pa
kėlę, sugrįžo prie darbo.

• Chicago, III. Čianykščiai 
organizuoti knygų apdirbėjai nuta
rė štraikuoti, jeigu darlidaviai ne 
išpildys jų reikalavimų.

* Pittsbubg, Pa. Čianykščio- 
se Window Glass Co. • dirbtuvėse, 
kurios per ilgą laiką stovėjo, pra
sidėjo darbai. '

ISZ
Lietu viszku dirvų

darbuose gali sverti 
arba Baltraus? Ne 

nors sveria, bet ypatų

pagal doros prisakymus, ne įstabu ant naudos moksląeivių ir $1.40 sipasakoti, o kadangi aš nė jokiu 
todėl, jeigu ir mokintiniai gyveni-1 ant naudos kankintinių (vaidai au- budu jos ne traukiau prie išpaži- 
me elgiasi teipjau kaip ir jų mo- kautojų ir jų aukos pagarsintos ki- nimo, tai tuom užsipelniau jos už- 
kintojai. toj vietoj. Rd. 1. Aš gi, Antanas sitikėjimą.

Waterburjr, Con.
Gražu ir malonu matyti, kada 

musų jaunuomenėje kartas nuo 
karto tankiaus pasirodo kibirkštė
lės uždegančios tėvynės meilę?Jau
nuomenė daugumoje vietų ant yvai- 
rių susirinkimų atsimena apie tau
tiškus reikalus. Ant visokių puo
tų atsiranda vyrai nepraleidžianti 
progos paklabinti paaukauti cen
telį ant tautos labo; musų garbus 
vyrai patįs pirmutiniai aukauja sa
vo centą ir ragina kitus prie auka- 
vimo. Reikia pripažint, kad rin
kimui aukų ant lietuviškų vestu
vių ar krikštynų turi būt gabus 
rinkėjai, nes turi prisitaikyti prie 
susirinkusių ir jų jausmus švel
niai pakutent, kad susirinkę atsi
mintų apie labą tėvynės. Kada vie
ni pasirodo su aukoms, tada ir kiti 
tą patį paveikslą seka ir net musų 
tėvynėje esanti jaunuomenė mėgi
na neapsileisti amerikiečiams; ir 
tie mėgina šiokiu ar kitokiu budu 
patarnauti tėvynei.

Prie sudėtų ant tautos labo au
kų reikia priskaityti ir \Vaterburio 
lietuvių nors mažą auką, kurią su
metė ant Dažgėlos vestuvių. Su
dėta $1.56. !sią auką aukautojai 
paskyrė ant moksląeivių „Auš
ros” draugystės fondan. Kur lie
tuviai ant vestuvių deda tautos 
reikalams aukas, ten nėra vietos 
peštynėms. Todėl lai būva ve
stuvių, krikštynų ir kitokių puotų 
su aukoms kuo daugiausiai' Lai 
nė vienos nebūna be aukų;

toj vietoj. Rd.). Aš gi, Antanas 
Zelanus, užmoku persiuntiipo kaš
tus. Pinigus siunčiame į ^Lietu
vos” redakciją.

Kaip kitur, teip ir čia, yra visokį 
lietuviai: yra mylinti savo brolius, 
yra ir juos niekinanti, besisten
gianti vien savą išaugštinti, o ki
tus pažeminti. Toks darbas vie
nog ne gal būt už gerą laikytas.

A. Zelan.

Iš Mahmioy Plane, Pa.
16 kuopa Susivienyjimo pereitą 

nedėlies dieną turėjo susirįjįkimą 
pas |oną Petrušką. Laike to su
sirinkimo prisirašė trįs nauji sąna
riai. Nors turime daug priešinin
kų, bet tikimės, kad laikui bėgant 
jie susipras ir liausis mums kenkę. 
Ant to susirinkimo prezidentas 
apreiškė, jog už parduotas fizikas 
surinkta $8.70c. Pinigps tuos 
vienbalsiai nutarėme pavesti ant 
naudos tnoksląeivių ,,Audros” Dr- 
tės fondui. Siunčiame juos į ,,Lie
tuvos” redakciją, leigu parduo
sime daugiau, tai gautus pinigus 
pavėsime teiposgi aut tautiškų rei
kalų. Fizikų turime dąr su vir 
šunį 200 ex. ♦

16 kupos vyriausybė.

Lietuvoj Vokietijos cieco- 
riaua, jį atlankė ir deputaci
ja lietuviškų merginų ir vai
kinų tautiškuose lietuviškuo
se drabužiuose. Ciecorius pa
rengė balių, ant kurio užpra
šė ir lietuvius. Lietuviai ir 
lietuvaitės šoko ir dainavo 
lietuviškas dainas. Berlyno 
ponams labai patiko lietuviš
kų dainų meliodiJos, o dar la
biau pasiūti iš namieje austų 
audimų gražus lietuvaičių 
drabužiai.

Netoli Priekulės, kaime 
Vabaliuose, išdegė Preikšio 
ūkė. Sudegė visi padarai, 
javai, pašaras. 3 kiaulės, ver
šis ir naminiai paukščiai.

Netoli Labgavos išdegė apie 
200 hektarų šilo. Ugn| už
krėtė gananti galvijus pie
mens. »

Ant geležinkelio, bėgančio 
ano Labgavos į Tilžę, trūkis, 
pervažiavęs 6 galvijus, iššoko 
iš relių. Pačto vežimas susi*

Neiaime ant orlaivio.

San Angelo, Texas. Ant čia- 
nykščios parodos pliaciaus. M. H. 
Philips pasikėlė ant orlaivio, bet 
iškilus orlaiviui 60 pėdų, plyšo 
balionas, Philips nupuolė į pulką 
žmonių ir kelis sunkiai sužeidė; 
pats gi apsikulė mirtinai.

Nuatazove aredninkaa.

Bloomington, III. 20 d. spa
lių nusišovė čia paviečio rekorde
ris Matthew Cunningham. Mat 
čia atkako rekorderio kasos per
žiūrėtojas, o kasoj buvo nepritek
lius, kokio rekorderis uždengti ne
galėjo.

Vlce gubernatorius kunigu.
Columbus, S. C. Čianykštis vi- 

ce gubernatorius Tillman atsišau
kė į metodystų sinodą su prašymu 
priimti jį už pamokslininką. Ši
tas politikierius neseniai nušovė 
už kokį ten straipsnį laikraščio 
redaktorių Gonzalesą, bet sūdąs 
jį išteisino, ne žinia ant ko 
pasirėmęs Tillman nesigynė, 
kad užmušė Gonzalesą. Tokiems, 
rodosi, ne pritiktų būti doros mo
kintojais.

Uab>ral.

Northville, Ten. Sudegė čia 
tavorinė stacija Chattanooga A St. 
Louis geležinkelio. Blėdį gaisro 
padarytą skaito ant 200000 dol.

Brooelyn, N. Y. Sudegė čia 
nakvynės namai. Ugnyje pražu
vo šešios ypatos, o šešids likosi 
pavojingai sužeistos. Sudegą ir 
sužeisti, rodosi, yra maskoliški žy- 
kai.

)Varren, Oh. Sudegė čia sku- 
rų išdirbinvčios Krehl & Sūnų. 
Blėdį gaisro* padarvtą skaito ant 
300000 dol.

Nelaime* ant geležinkeliu.

Alliance, Oh. Ant Cleveland 
& Pittsburg geležinkelio susimušė 
du bėganti į priešingas puses tru
kiai. Prieto du trukių tarnai likosi 
užmušti, o vienas pavojingai su
žeistas.

Geneva, N. Y. Ant Pennsyl- 
vania geležinkelio susimušė du 
trukiai. Prie to trįs geležinkelio 
tarnai likosi ant vietos užmušti.

Worcester, Mas. Susimušė 
čia du pilni žmonių elektriški ka
rai. Prie to;18 ypatų likosi sun
kiai sužeistų.

Vicsburg, Mis. Ant Natchez 
Jackson geležinkelio susimušė du 
trukiai. Prie to 3 ypatos likosi 
užmuštos, o dvi pavojingai ap
kultos.

Isz darbo lanko,
5 Baltimore, Mi>. Darbininkų 

algos čia mažesnės negu kitur. 
Paprasti darbininkai uždirba vos 
8—15c. ant valandos. Liejinyčio- 
se moka vos 9 dol. ant sanvaitės, 
už tokį jau darbą New Yorke mo
ka dusyk tiek. Daugiausiai lietu
vių čia yra kriaučių. Daug darbi
ninkų dirba prie valymo degėsių,* 
jie gauna po $1.00—1.85 už 10 
darbe? vai. Organizuoti amatinin
kai uždirba gerai: dailidės gauna 
po 5 dol. amt dienos, mūrininkai 
$5.00 —6.00, teplioriai po $4.00.

H. M.
1 Philadelphia, Pa. Čianykš- 

čiams blekoriams likosi pakeltos 
algos ir padarytas likosi terp dar
bininkų ir darbdavių sutarimas, 
kad visus vėliau užgimusius nesu
tikimus išrištų santaikos sūdąs.

daužė. Mašinistas ir pečkii- 
rys likosi prie to sužeisti.

IS Škotijos.
Terp Škotijos lietuvių ma- 

4ai gero matyt, vietą gero už
ima girtuokliavimai, vaidai,

M u* z i* terp policistu ir nužiūrėtu 
ypatų

St. Louis, Mo. Vienuose na
muose ant Pine Street užgi
mė čia kruvinas mušis, kuriame 
vienas iš nužiūrėtų vyriškių likosi 
užmuštas, o du sunkiai sužeisti. 
Iš policistų du likosi nušauti, o du 
sunkiai pašauti.

1 Joliet, III. Illipois Steel 
Co. savo darbininkams numažino 
algas ant 10—15%, bet tik dirban
tiems nuo tonos. Darbininkai ant 
to sutiko.

1 Chicago, III. Suštraikavo 
merginos darbininkės American 
Tag Co.

Mes neaUkirinin y pa 
nuo darbo

Žiūrint į musų savitarpinę kovą,, 
ne sunku patėmyti, kad toj kovoj, 
kurią mes vadiname neva už 
principus, principai stovi ant pas
kutinės vietos ir iš tikro mums ne 
tiek rupi principai, kiek ypatos. 
jeigu ne visos, tai bent didesne 
dalis musų polemikų, kokios ve
damos musų laikraščiuose, teipos
gi parodo, kad jas vedantiems ne 
tiek rupi apgynimas kokių nors 
principų, kiek asabiškas užgavi- 
mas, iškoliojimas, išniekinimas 
ypatos. Tokios polemikos, kokias 
mes vedame, ne gali patilpti civi
lizuotesnių tautų laikraščiuose ir 
iš tikro ten tokių ne patiksi, ypač 
Europos iaikraščiuse, kadangi to
kios nė jokios naudos ne atgabe
na. Mes koliojamės, bet kolioja- 
mės terp savęs, apie principus ma
žai rūpinamės ir daugumas jų be* 
veik ne supranta.

Laikas, rodosi, jau nors musų 
polemikas pagerinti, išmesti nepri
tinkančias.

Ką musų 
ypata Jono 
ypatos ką
darbai. Galima todėl lengvai ap
sieiti be užkabinėjimo ypatų, be 
asabiškų besikoliojimų. bet reikta 
peikti, išrodyti blogas puses, vo- 
dingumą darbų; mes vienog da
rome atbulai: mes peikiame, ko- 
liojame y patas, už tai daugelis 
ne gali nė suprasti, už ką mes ko- 
liojame Joną, arba Baltrų, kadan
gi, ypač mėgstanti vesti begalines 
polemikas su ypatoms, jeigu ir su
pranta vodingumą koliojamų ypa
tų darbų, tai to savo polemikose 
išrodyti ne įstengia. Tokio neti
kusio polemizavimo budo prisilai
ko teip gerai kunigams tarnaujan
ti, jų reikalus apginanti laikraš
čiai, kaip ir jiems priešingi. Ne 
gerai elgiasi vieni, bet ir kiti ne 
gali girtiesi, kad elgiasi geriau: ką 
daro vieni, tą patį daro ir kiti, už 
tą, ką pats darome, peikiame kitą 
pusę. Bet tokį kovos badą pa
prastoj zalboj vadina žmones jė
zuitišku arba farizejiŠku veidmai
niavimu. Doru tokio darbo nega
lima vadinti.

Dora teiposgi ne pirmutinę uži
ma vietą teip musų gyvenime, 
kaip ir musų viešuose reikaluose. 
Baltrus rinko pinigus ant 
viešų reikalų, bet juos surinkęs, 
sau pasilaikė. Pinigai vienog ant 
viešų reikalų paskirti, arba žmo
nių paaukauti, perstoją būt savas- 
čia aukautojų, jie pastoja savasČia 
visuomenės; juos atimantis, arba 
pasilaikantis sau,apvagia visuome
nę, ją nuskriaudžia; tokius labiau 
doros prisilaikanti draugija ant vi
sados prašalina iš savo tarpo, per 
tai ir visuomenės skriaudėjų yra 
mažiau. Pas mus yra visai ki
taip: mes tuojaus pasidaliname į 
du skyrių: vieni giria, išteisina, net 
delnais ploja tokiems visuomenės 
skriaudėjams, kitigi juos peikia. 
Prasideda kova terp užtarėjų vi
suomenės skriaudėjų ir jų priešų, 
o skriaudėjai — prisisavintojai sau 
juokiasi ir pinigus viešam labui 
sudėtus apverčia ant savo naudos. 
Kas įstabiausia, kad užtarėjams 
viešų vagystų ne galima užmesti 
ne dorų darbų, todėl sunku supra
sti, kaip jie gali užtarti už nedo
rai darančius? Paprastai juk,kaip 
priežodis saKo: toks tokį apgina. 
Pas mus vienog apginanti ne do
rus darbus ne visi yra nedorėliais. 
Kaip tas gali atsitikti, sunku su
prasti; reikia manyti, kad mes iš
tikto ne įstengiame dar gerai dorą 
nuo nedoro atskirti. Tą nemokė
jimą atskirti doro nuo ne doro ga
lima matyti ne tik musų pasielgi
muose su viešais pinigais, bet ir 
kituose musų darbuose, 
čioniška vienog bažnyčia, 
pareiga mokinti žmonis 
mokino jos penkis šimtus
šum metų, bet įkvėpti musų žtno-

Iš San ErMiiclM'o, Cal.
Darbai eina čia blogai, iš kitur 

atkakusiam sunku darbą gauti, o 
ypač tam, kurs angliškai nemoka 
kalbėt.

Lietuvių yra čia diktas būrelis: 
apie 10 Šeimynų, o pavienių gal 5 
syk daugiau; tikrą skaitlių sunku 
sužinoti, nes čia lietuviai slepiasi 
viens nuo kito. Trūksta Čia mer
ginų; yra 8 merginos, bet ir tos ne 
išteka, iŠ didelio pulko vyrų nega
li išsirinkti. Už merginas čia terp 
lietuvių būva didžiausi vaidai.

Yra čia 8 lietuviški saliunai,kito
kių biznių dar nėra iki šiol. Yra 
tokių, kurie turi lotus mieste, kiti 
namus ir gražiai gyvena, kitas ne
vedąs, savo namuose pats negyve
na, bet juos parsamdo.

Susitvėrė čia lietuviška draugy
stė po vardu: Sūnų Lietuvos. IŠ 
pradžių susirašė geras būrelis są
narių, bet paskui pradėjo nykti: 
vieni Bananai atsisako, kiti kitur 
išvažiuoja. Ant susirinkimų sun
ku ką nutarti, kadangi nėra vieno
dumo norų. Vieną kartą nutaria 
vienaip, kitą vėl taria kitaip: ant 
vieno mitingo nutarė neprigulėt 
prie Susivienyjimo, ant kito mi
tingo vėl taria kad pngulėt. lau 
9 mėnesiai kaip susitvėrė draugy
stė, o iki šiol nėra dar nutarimo.

Bitelė.

Iš Turr, Pu.
16 d. šio mėnesio atsibuvo čia, 

pas Tarną Vasiliaucką, krikštynos 
jo sunaus Pranciškaus, ant kurių 
susirinko būrelis lietuvių. Be kal
bant apie visokius musų reikalus, 
likosi užmanyta paaukauti, kiek iš
galint, ant tautiškų reikalų. Susi
rinkę tam pritarė ir sudėjo $2.85 
(aukautojų vardai ir jų aukos pa
garsintos kitoj vietoj. Rd.). Pi
nigus tuos padaliname teip: $1.40 
moksląeiviams ir $1.45 kankinti- 
niami. Pinigus siunčiame į „Lie
tuvos” redakciją, kuri teiksis juos 
perduoti ten, kur reikia.

Porą mėnesių atgal, teipgi ant 
krikštynų, buvo teiposgi užmanyta 
aukauti ant tautiškų reikalų, bet 
tąsyk užmanymas ne rado pritaro. 
leigu dabar atsirado aukaujanti, 
tai tas rado, kad pas mus lietuviai 
bunda iš miego. Nors ir ne dau
giausiai sudėjome, liet visi buvę 
ant krikštynų noriai aukavo. Te
gul dėjimas aukų ant krikštynų ir 
vestuvių įeina į paprotį, tai susi
rinks ne maža suma pinigų ant 
visokių tautiškų reikalų. Reikia 
tik ant susirinkimų užmanyti susi
rinkusiems, kalbinti juos prie šu
kavimo, be prikalbinėjimo nie
kada ne surinksime. Todėl, bro
liai, ne praleiskime nė vieno susi
rinkimo be užmanymo dėti aukas, 
o pamatysime, kad atsiras aukau
janti. Užmanytojais ir prikalbinė- 
tojais turėtų būt skaitanti laikraš
čius, taigi susipažinę nors su svar
biausiais musų reikalais.

Darbai eina čia pusėtinai, bet 
uždarbį turi tik apsivedę, nevedu- 
siems sunku gauti darbą.

J. Šnipis.

Krikš- 
kurios 
doros, 
su vir-

Iš WorceHter, Man
Lietuvių yra čia didelis buris, 

liet nors turi gana išgarsėjusį 
savo dora dūšių pien.t-nį, doriškai 
stovi ne augščiausiat. Sutiki
mo terp čia gyvenančių lietuvių 
nėra. 14 d. Šito mėnesio, 11 vai. 
vakare, du lietuviai ant gatvės pa
plovė kitą lietuvį. Užpuolikams 
vienog ne pasisekė ištrukti, poli- 
cistas juos suareštavo.

Wor.

Parašė Fr. v. Corning,
Ar ten žmouės, ,ar medžiai, 

ką ten stovi? — klausė jaunas ofi- 
cieras, kalbėdamas puta su savim; 
pakįlo nuo akmens, ant kurio sė
dėjo, ir žengė į tamsą.

Tik silpni spinduliai beveik vi
sai už tirštų debesų pasikavojusio 
mėnulio apšvietė ant tiek laukus, 
kad galima buvo pažinti krumus, 
medžius ir žolę. Toje tamsoj ga
lima buvo matyti žmonis net ten, 
kur jų ne buvo, medžiai išrodė lyg 
apsisiautę su ilgais ploŠčiais vai
dilos, mosuojanti medžių Šakose 
ir kalbanti terp savus vėjo balsais.

— Tai tik gluosniai ištarė 
jaunas vyras, sugrįžęs atgal ir už
ėmęs savo seną vietą. Prie to jis 
nusijuokė linksmai. Bet pamatęs 
ant lupų ne jauno sandraugo vos 
užmatomą nusišypsojimą, kaipi 
besiteisindatns, traukė toliau:

— V'ieną kartą naktyj aŠ jojau 
per girią, nervai buvo ištempti, tai 
visur man rodėsi krutančios ko- , 
kios ten esybės. Ant lauko pas
kui aŠ mačiau net kaimus. Tąsyk 
aš jaučiau, jog klydau. Dabar 
vienog buvo.... kas kitas. Da
bar aš galėjau persitikrinti tik vi
sai prie medžių prisiartinęs.

Senesnysis vyras nustūmė savo 
kepurę su rezervos žrY*lum ant 
šono ir nieko ne atsiliepdamas, 
žiurėjo į lakiojančius apie vėjinę 
liampą uodus, kurių . daugybė, su 
apdegusiais sparnais voliojosi ant 
stalo. Po valandėlės jis urnai pa
klausė:

— Ar jus tikitė į biirtus?
Jaunas sandraugas vėl nusijuo

kė:
— Ar tikiu į burtus? • Ir teip ir 

ne. Man rodosi toks 
kvailu, bet visgi tikiu? 
lių prie tų, kurie ne tiki 
bet visgi jų privengia.

— Hm — pramurmėjo senesny
sis. — Dieve, yra juk tikrai ant 
žemės daug dalykų, apie kokius 
mokyklų mokslas nė i ne sapnavo, 
tikrai daug, daug daugiau. Aš, ži
noma, ne noriu išjuokti. Ir pats 
jau pergyvenau tokihs dalykus ir 
mačiau žingeidžius atsitikimus. 
Tokius atsitikimus, kurių išaiški
nimui nėra rakto. Ir jeigu tokius 
atsitikimus protingi vyrai ir mato, 
baltą ant juodo darodytą.... to 
neužtenka. Jeigu jus į paslaptis 
ir neišaiškinamus dalykus įsigili
nate, tai aš galiu jums papasakoti 
vieną atsitikimą, Jrurį pats ma
čiau.

Jaunesnysis paprašė papasakoti.
Antrasis patrynė su kairiąja ran

ka kaktą ir akis, palaukė valandė
lę ir pradėjo: •

— Kelionėse ant jūrių žmonės 
greit sesipažįsta ir drauge važiuo
janti ne priguli prie savyje užsi
dariusių žmonių; ant jūrių į dvi 
sanvaiti išgirsti apie drauge va
žiuojančius daugiau, negu į čielus 
metus ant sausžetpio. Pavojus, 
koks, nepaisant ant visų pagerini
mų ir išradimų, gresia kelionėse 
ant jūrių, suartina į labiau žmodis. 
Tą patvirtina ir mžno locni daty-i 
rimai, važiuojant man penki metai

įtikėjimas 
Aš prigu- 
į dvasias,

Iš Tiirners Falla, Mas.
Lietuvių yra čia nedidelis būre

lis: vos 8 šeimynos, o nevedusių 
apie 20 ypatų. Visi turi darbą ir 
uždirba ne mažiausiai.

Neseniai čia pas vieną lietuvį 
buvo krikštynos, ant kurių susi 
rinko būrelis lietuvių. Bešnekant ( Yorko į Napolį, k p r aš, apart dau-

Neseniai čia pas vieną netuvj nnuu, 
buvo krikštynos, ant kurių susi- į atgal ant vokiško garlaivio iŠ New 
rinko būrelis lietuvių. Bešnekant Yorko į Napolį, kpr aš, apart dau- 
apie visokius dalykus, likosi pa- gelio vyrų, susipažinau su dviem 
keltas užmanymas paaukauti kiek amerikonėm, iš Įjūrių ypač viena 
ant tautiškų reikalų. Susirinkę giliai įlindo man ų širdį, bet apie

sitikėjimą.
Aš iš palengvo dasižinojau, kad 

ji yra susižiedavusi. - Susižiedavu
si nuo penkių metų ir dabar ke
liauja į Napolį apsivesti. ' Jo* su
žieduotinis, kuris jos ten laukė, 
buvo išlavintas gamtžinis, nese
niai priėmė vietą garsiame Napo- 
lės akvarijutne, parengtame tirinė- 
jimui jūrių gyvūnų,ir po ilgų metų 
trankymosi, atsirado tokiame pa
dėjime, kad galėjo savo locną šei
myną uždėti; per penkerius metus 
ji jo nematė, susinešinėįo su 
juom tik per laiškus, ir ant galo.... 
ant galo jos sapnai išsipildys ir ji 
ant visados jam prigulės!
. Ji nebuvo graži, bet išbalusi, 
laiba ir ant veido jos buvo matyt l 
aiškiai tie kentėjimai, kokius ji 
nukentė, Lūdama atskirta nuo nu
mylėto ^ ro, kurį tik vieną turėjo 
ant žemės; kaip tik apie „jį” 
pradėdavo kolbėti, veidas nušvis
davo ir aš su pasigerėjimu į ją žiu-1 
rėjau. Tokiuose atsitikimuose ji i 
buvo gražj: teip graži, kad vienas l 
senas jurininkas, pelnantis malo
nės duoną,mazgodamas laivo grin
dis, kuris visai nerirupino apie ki
tus pasažierius, pamatęs prašvi- 
tusį amerikonės veidą, paliaudavo 
dirbęs ir palenkimu galvos rody
davo nusistebėjimą.

Kita amerikonė išrodė visai ki
taip. Lengvo budo, darbšti ir 
mokyta. Ji buvo socialiste ir tai 
geriausioje to žodžio prasmėj: be
turčių apgyventoj New Yorko da- 
iyj per eiles metų ji rūpinosi apie 
suŠelpimą varguolių. Ji išleido 
keletą knygučių ir tūla* iš jų davė 
man perskaityti, iŠ kurių buvo 
matyt, kad ji gerai buvo susipaži
nusi su tuomi, apie ką rašė.

Abidvi amerikonės, aš ir pran
cūzas laivo gydytojas, užmezgėme 
ankštesnį draugišką ryšį, nors ant 
musų draugystės su neužsitikėji- 
mu ir pavydėjimu žiurėjo kiti pa- 
sažieriai. Prie stalo mes sėdėjome 
šalia viens kito; ant laivo viršaus 
sėdėdavome drauge, o vakarais su
sirinkdavome moterų salione .ir 
praleisdavome laiką prie kazyrų ir 
ant pasikalbėjimų.

Vieną vakarą, kada lauke ant! 
jūrių buvo tiršta migla ir laivo 
švilpynė nuolatai siuntinėjo per
sergėjimus,šaukdama puhuL puhu!, 
kurios balsas nemalonų ant Širdies : 
darė įspūdį, padėjome į šalį kazy- 
ras ir sėdėjome kaip nebyliai, kol 
prancūzas, nežinau kodėl, užvedė 
kalbą apie dvasias, spiritizmą ir 
pranašavimus. Daktaras pisinau- 
dojo iš progos, kad pasigirti savo 
mokslu ir netikėjimu į kvailybes 
ir greitai įsipainiojo į smarkią ko-1 
vą ant žodžių su socialiste, kuri 
ypač smarkiai cynė pranašavimus. 
Sužieduotinė ir aŠ nesimaišėme į 
kovą, vien klausėme kovos pran
cūzo su amerikone.

— Pabandykite sykį — suriko ji 
urnai. —AŠ pasakysiu jums jūsų 
mislis, jūsų mierius ir jūsų pra
eitį.

— Na, o ateitį?
— Ne. Tik praeitį ir dabartinį 

laiką. Ateities aš nežinau, nežino 
jos nieks iš žmonių.

'— Tai ačiū labai 
euzas, juokdamasi, 
da? Praeitį ir dabartinį 
nau aŠ pats gerai. Ant 
kia man pranašystų.

— Aš žinau ne tik 
bartinį pasilaikymą, bet teiposgi 
likimą jūsų pažįstamų ir mylimų 
Šioje valandoje. Tas gal jus inte
resuoti.
, Prie tų žodžių, aš nežinau, ar 
man tik teip rodėsi, ji pažiurėjo į 
savo vientautę, kuri vis su atida 
klausė ir jos veidas rodė, kad pa
sirengusi pasiduoti experimentui.

Ką gi kitą galėtų išgirsti, kaip 
vien miela ir gražų ?

Prancūzas ir tą amerikonės už
manymą atmetė, tardamas:

— Ne, ačiū. Ką man gali rū
pėti mano giminės. Jie nesirūpi
na ir apie manę.

Potam atsisakymui prancūzo, ji 
pažiurėjo aplinkui.

— Jeigu nieks ne nori, — atsi
liepė kita amerikonė, ištiesdama 
ranką. — Aš norėčiau žinoti, ką 
dabar veikia mano sužieduotinis? 
Aš pažymėsiu valandą, o paskui 
pažiūrėsiu, kiek teisybės bus pra- 
našystoj. „

•— Na, gerai. — Su tais žodžiais 
socialistė pagriebė ranką sužieduo- Į 
tinės, pažiurėjo aiškiai ir užmerkė | 
akis, dešine ranka trynė kaktą, 
kuri dar labiau negu paprastai bu
vo susiraukusi. Pranašavimas, 
rodėsi, ją labai alsino, kadangi 
veidas paraudonavo. Sužieduoti
nė, kuri tai pamatė, kad nestabdy
ti pradėto darbo, žiurėjo į žemę. 
Mes pamatėme, kaip socialistė ant 
syk pabalo ir pradėjo teip drebė
ti, kaipi kad matytų kokį baisų 
regėjimą. Tas ant mus padarė 
teiposgi namažą įspūdį ir nusira
minome tik tąsyk, kada ji atgavo 
savo paprastą išveizdį ir paprastą 
veido parvą. Toks sueržinimas 
socialistės turėjo turėti kokį nors 
pamatą. Kaipi pabudusi iš mie
go, ji greitai susivaldė, ir žiūrin
čiai į ją su užsitikėjimu sužieduo
tinei pasakė porą meilių žodžių be

atkirto pran- 
Kas do nau- 

laiką ži
lo nerei-

jūsų da-

jokio reiškimo, užbaigė gi kalbą 
tardama, jog šiądien ne gali nieko 
daugiau pasakyti, nes daugiau nie
ko ne matė.

Ant sužieduotinės veido matyt 
buvo kaipi apsirikimas, l*t ji 
nieko ne atsakė. Kadangi vieaag 
tas atsitikimas pabudino jos mislis 
apie „jį”, tai ji panorėjo pasilikti 
viena.

Jei prasišalinus,mes tylėjome,sė
dėdami šalia viens kito, o lauke 
laivo švilpynė vis varė savo liūdną 
meliodiją puhu! puhu! Terp mus 
atsirado kaipi kokia paslaptis, 
nieks ne dryso pradžią su prakal- 
bėjimu padaryti.

Teip sėdėjome valandėlę, kiek
vienas užimtas savo mislimis, ant 
galo nusikreipęs į pranašę, pran
cūzas, paklausė:

— Pasakykite, ką jus paslėpėte 
nuo sužieduotinės?

Tie žodžiai išardė tykumą ir pra
našė iš syk bandė išsikalbinėti ne
žinojimu, bet kad klausymą paant
rino ir kiti, tai ji ant galo pasakė:

— Biaurumus aš mačiau. Tik
rus btaurumus!

— Ar jis numirė? — paklausė 
prancūzas, kuris,rodėsi,pametė ne
tikėjimą ir neabejojo apie teisingu
mą pranašystes.

— Ne. Daug biauriau. Daug 
biauriau..........

— Kas gi tai?
— Šiądien po pietų, penktą va

landą, jis parašė pas ją laišką per 
agentūrą laivų kompanijos, jog at
sisako nuo susižiedavimo, kadangi 
myli kitą.kokią ten italijonę. Ir kad 
senajai sužieduotinei palengvinti 
sugrįžimą į Ameriką, jis sudėjo 
pas Amerikos konsulių pinigus ant 
apmokėjimo kelionės. Laiškas 
turi būt atiduotas tuojaus atplau
kus laivui į portą....

IŠ syk pranašysta jiadarė ant 
mus įspūdį, bet greitai nusirami
nome ir daktaras prancūzas juok
damasi tarė:

— Paskutinis išmistas ne buvo 
labai protingas. Apie tai juk mes 
galime persitikrinti, laivui atėjus.

— Ar jus dar abejojate? Na, 
gerai, atplaukus mums į Napolį, 
mes vėl pakalbėsime — atsakė ji 
aštriai,ir trumpai pasakiusi ,, Labą 
nakt”, su piktumu apleido šaita
ną.

Pasakotojas čia nutilo.
— Na, bet ant galo, keno buvo 

teižybė? — paklausė jo klausantis 
oficieras, kurio Širdis smarkiai pra
dėjo plakti.

— Atplaukus mums į Napolį ir 
gavus valdžių daleidimą lipti ant 
kranto, laivo oficieras dalino paša- 
žierams atėjusius laiškus; mes su 
plankančiom širdims klausėme 
kiekvieną iššaukiamą vardą, o su
žieduotinė, su džiaugsmu ant vei
do, žiurėjo į visas puses, ar ne pa
matys laukiančio sužieduotinio, 
trokšdama greičiau su juom pa- 
sisveinkinti.

— Na, pamatysime, ar jūsų pu
sėj teisybė — kalbėjo prancūzas 
amerikonei.

— Teip. Tas pasirodys, — at
sakė ji.

Štai išgirdome balsą oheiero: 
MissMay!.... MissMay!.... laiš
kas jums,—pakeldamas rankoj laiš
ką, Šaukė jis.

— Man?— Ji skubinosi prie ofi- 
ciero ir paėmė laišką.

Mes tėmijome kiekvieną jos pa- 
sikrutinimą, kada ji su laišku pa
sitraukė į užpakalį ir juokdamasi, 
pradėjo skaityti atidarytą laišką. 
Jau mes buvome atsikvėpę, bet 
urnai išgirdome riksmą ir pama
tėme puolantį ant žemės moteriš
kės kūną.... Viskas sutiko su 
socialistės pranašysta. Ir diena 
rašto ir jo įturis. Viskas buvo 
teisingai pasakyta. Pinigai ant 
sugrįžimo buvo pas Amerikos kon
sulių.

— Iš kur jus tą žinojote? — pa
klausiau aŠ socialistės, perskaitęs 
laišką.

— Tai mano paslaptis — atsakė 
ji, žiūrėdama man į akis. .

Pasakotojas nutilo ir žiurėjo į 
lakiojančius aplink liampą uoduž,, 
ant galo ištarė.

— Sugrįžti vargšė, jau nesugrį
žo. Napolės bepročių namai tu
rėjo ją priglausti.

1 Nw York. Čianykščiai ve
žėjai rengia-štraiką, kadangi ne vi
si darbdaviai moka vežėjams pa
gal unijos algų tabeię.

Punbina, N. D. Siautė Čia 20 
d. spalių didelis gaisras, kuris pri
dirbo blėdies ant 100000 dol.

Nauji iszradimai.
+ Danielis Paulsen, išradėjas 

garsiai kalbančio ir užrašančio 
kalbą telefono, padirbo dvi nauji 
prietaisi: prietaisą apsaugojanČią 
bevielinio telegrafo telegramus 
nuo perėmimo ir prietaisą padigi- 
mui minų ir kitokių explioduo- 
jančių medegų nuo labai toli, nuo 
kelių šimtų mylių, ne reikalaujant 
prie minų prisiartinti.

t Vokiškas aptiekorius Giese iš
rado kokį ten jodo preparatų, ku
ris užmuša visas ligas gimdančias 
bakterijas, o organizmui nieko ne 
kenkia. Išradimas tas labai svar
bus, kadangi su juom galima bus 
ne tik apsaugoti žmonis nuo užsi
krėtimo limpančioms ligoms, bet 
ir gydyti užsikrėtusius.
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9.25

890.33

693.71

(Toliau# bos.)

60.00
60.00

II 16 d. spalių, Newfoundlando 
pakrantėse siautė smarkios vėtros. 
Mena, jog laike tų vėtrų susidaužė 
daug grįžtančių nuo žvejonės zve- 
jų laivų.

Svetur Kiine likėjai teznf 
palyginu kaudidatna.

Skeletai it suakmenėjimai 
lėtas slegosauro. 
proreus arba triragis dinosaurus. 
Hippurites cornu vaceinum 
19) kreida žiūrint per mikroskopą.

ir nuo jūrių vilnių. 
tu mtvėrimu sunku

II Laikraščiai praneša, bu k ameri
konų sutvertoj vos pernaiPanamo* 
republikoj jau užgimė revoliucija. 
Taigi amerikonai, sutverdami tą 
republiką, ištik r o sutvėrė tik nąują 
revoliucijų ir naminių karių vietą.

baisybių ir jūrėse: jose gy 
Gal

300.00
2.90

150.00
120.00

45.00 
48.10 
16.00 
16.00 
6.00 
8.00 

30.00 
10.00 
31.50

rubl.k.
2.78 

100.00 
25.00 
55.00

70.00
60.00
62.70

Vlsosvietiiiė paroroda 
Louhe.

U Mieste Meksiko užgimė smar
kus mušis kareivių su plėšikais, 
kuriame 3 vyrai likosi užmušti, o 
apie dvidešimti* tapo sunkiai pa
šautų.

A puolus*. Kovoje ui laisve. 
Drama trUuoae veikeniuoee. 1a>h- 
<ioue 14*04 m. Inalelst* Lietuviu 
HorUakiemokratu partfjoM. 20

su visais darbinio- 
kokios jie tautystės

iriai. Tokiu 
04, yra 22 sa-

Krridinia peri jodas
2, 3) — amonitai, 4) »ke-

5) skeletas hesperomio, «) Triceratops
7) Crioceras Roemeri. 8)

1>) Scaphites s pinige r, 10. 11 ir
13) stulpai kalkinio ak-

Ar dabar yra baudžiava? Ant
ra* pertaisytas spaudimas. l»n- 
done 14*04 m. Įsileista Lietuviu 
Kocljaldemokratu partijos. 4H 
pusi.

Yra tai antra laida. Apysakcs 
formoj aprašytas čia darbininkų 
padėjimas, skriaudos, kokiasfie 
kenčia. Išrodyta, jog baudžiava, 
nors oficialiskai antai Lietuvoj pa
naikinta, bet ji neišnyko,yra ir šią
dien po kitokiu pavidalu ir vardu.

II šiaurinėj Afrikoj, prancūziš
koj valdyboj Algier, ties miestu 
Ain Safre užkilo baisi vėtra, kuri 
mieste ir jo aplinkinėse daug blė* 
dies pridirbo ir ne mažai nelaimių 
atgabeno. Pražuvo laike vėtros 
ir daug žmonių..

Vienos <VlndoboBos revoliuci
ja 1343 m. (Austrtpų). Londone 
14*04 m. isaieieta Lietuviu Hoci- 

J aid etn o k ratu partijos. 31 pusi.
Aprašytos čia sanlygos, kokios 

1848 m. pagimdė Austrijoj revo
liuciją; aprašytas sunkus varguo
lių padėjimas ir išnaudojimai ir 
skriaudos, kokias jie kentė. Tos 
skriaudos ir pagimdė revoliuciją. 
Knygutė verta perskaitymo, ypač 
darbininkai turėtų ją skaityti, kad 
suprasti, kaip darbininkai kitur 
kovoja už savo reikalus ir naudą.

J. J. pinigų nusiuntimas 
L. O. (nuo 1. I. 04) 
Paprastoji pašelpa O. Y. 
O. Y. pinigų nusiuntimas

Juriškaine perijode atsirado pirmutiniai, 
dar no bu vien išsivystę, maii žirniauti žvėre
liai, jie gyveno drauge bu milžiniškoms repti
lijoms. Tie pirmutiniai žindanti žvėreliai 
buvo giminingi krepšinių veislei; maitinosi va
balais, kaip ir dabartiniai tos veislės žvėry# 
užsilikę dar iki Šiol Australijoj. Kreidinia
me peri jode negalima rasti nė mažiausio žen
klo žindančių, pirmutiniai atsiradęMėl kokių 
nors, mums nežinomų priežasčių vėl išnyko: 
užtai sekančiame perijode jie vėl atsiranda ir 
jau didesniame skaitlinje. Reikia manyti, 
kad tie pirmutiniai žindanti sutvėrimai kur 
nors užsiliko ir iš jų, laikui bėgant, išsidirbo 
jau daugiau atmainų. Tame laike nugrimz
do į jūres didelis saiiažemio plotas mokslinčių 
vadinamas Lamurija, jo vietij užima dabar
tinis Indiškas oceanas; sausžemis tas buvo 
terp Afrikos, Indijų ir Australijos, jo lieka 
noms yra didelės salos Indiško oceano ir Au
stralija.

Bet ir dabar ant žemės paviršiaus nesi
liauja kova jūrių su sausžemiu, jūrės stengia
si paglemžti, kokį sausžemio šmotą, tai vėl 
sausžemis nustumia jūres ir jų vietoj atsiran
da žemė. Vietomis jūrių dugnas- kįla aug- 
štyn, kitur sausžemis palengva leidžiasi že
myn, via giliau ir giliau. Suprantama, kad 
tas atsibūva labai palengva. Tirinėjimni jū
rių dugno šiądien turime nusileidimui į di
desnes gelmes teip vadinamą narų varpą ir 
narų drabužius, bet ir automs prietaisoms ne 
galima nusileisti į labai dideles gilumas, ka
dangi didelėse gilumose musų kūnas neišlai
kytų vandens spaudimo, visgi galima nu
sileisti jau net į gilumas kelių dešimčių siek
snių, teip. kaip su orlaiviu galime pasikelti | 
orą net ant kelių vioratų augštyn.

II Pietinėse Chinų provincijose 
užgimė revoliucija. Revoliucio
nieriai pasirengę apvaldyti didžiau
sią pietinių Chinų portinį miestą 
Kantoną.

|| laponiečiai paimtus ant karės 
lauko pašautus maskolius, išgydę, 
visai netinkančius jau į kareivišką 
tarnystę, paleidžia liuoaai, gabena 
į Chinų portus ir perduoda masko
liškiems konsuliams.

Iš viso 
Ateinantiems 1904—5 metams li

kosi 196 rb. 62 kap. Be to dar 
yra padidinimui A. L. stipendijos 

_____ _ 80 rb. 1903—4 metams pasibai- 
Gaila vien, kad darbininkų parti-1 gus buvo 14 sąnarių.

Tame jau peri jode atsirado žalčiai ir gyva
te#, o terp jų, teip kaip ir dabar, buvo jau 
ir nuodingo#.

Nieko nėra ant svieto |»asto\au#, nieko 
tokio, kas nepersi kei- _
etų per ilgą laiką, kas 
į n-r amžių amžins pasi 
liktų be }>ermaii>ų.
Keitėsi ant žemė# ne p
tik gyvi daigiai, bet M J
keitėsi ir jūrių rul»e-

Vanduo, syki nu pi 
stumtas, stengėsi at- 

nii/.ud \ t ii- rui- 
imi- I- liekam) uz-i 
;k>l- U zem. - kiliui • •- 

siiiog- 
-nino>M- iii.-s randama. 
kad juriu ruln-ziai kei- 
tesi. Perki m fdami 
stuogsniuB jnriško pe- 
rijodo, mes matome, 
kad tame perijode jū
rių rttbežiai persikeitė 
vienur iškilo į paviršių jūrių dugnas, vietoj 
buvusių jūrių atsirado ■aiiežeiniai, o užtai di 
deli sausžemiu plotai nugrimzdo su visa ant 
jų buvusia gyvybe: ant jūrių dugno Įialaido- 
ta daug gyvūnų, bet prie jų kūnų mes nega
lime daltar prisigrėbti, o be abejonės ten pa
laidota teiposgi daug žingeidžių gyvūnų lie
kanų.

Laidoka*. Aasta Apysakėlė Isc 
dabartinio gyvenimo. Londone 
1VO4 m. tssleista Lietuviu Boci- 
jaldeniokratu partijų*. Irt pusi 

šita apysakaitė pirma spaudino- 
siįv,Darbininkų Balse”, dabar at- 
spaudinta į atskirą knygutę. Joje 
aprašyta, kaip ponai, su kunigų 
pagelba, išnaudoja ir skriaudžia 
visaip darbininkus, kaip kunigai 
per pamokslus bara žmonis, dry- 
stančius nepasiduoti išnaudojan
tiems darbininkus ponams. Bau
džiavos laikuose, kįlę iš baudžiau
ninkų kunigai, su skriauda savo 
tėvų, tarnavo dvarponiams, teip 
daro jie ir dabar.-

kalavo mėsos. Mėsininkas norė
jo reikalavimą išpildyti, bet sve
čiai, pasinaudodami iš to, kad par- 
davinyčioj nieko daugiau ne buvo. 
Šoko ant mėsininko, parmušė nnr 
žemės ir ant galo įmetė į ledaunę; 
paėmė iš kasos 135 dol. ir išsineš
dino.

8. Kreidinis perijodas ir jo jūres.
Šitas perijodas išrodo daug linksmesnio, 

daug artesnių musų laikų sanlygoms. žymiai 
skiriami nuo visų pirma buvusių perijodų. 
Toose laikuose gamta sutvėrė jau tikru#, ža
lius, žydinčius augmenis. Žalumas lapų 
augmenų tuo<e laikuose buvo daug graže
snis. o visokitj parvų žiedai puošė laukus; 
pripildydami orą gardžiais kvapais.

>ylių ir neregių. 
4vs ant vietos, 
tps mokyklos yra 
nebylė ir neregė, 

ibkinino kalbėti, 
įnešti. Nebyliai 
Kiūrėdami į lupas 
fnergaitė, ne ga- 
pegali žiūrėti į 
j Todėl tokią iš- 
Įra labai sunku, 
sikalba, laikyda- 

i Ant mokinimo 
i vaikų reikia ne

yra įtaisymai 
mokyklų ir pa- 
os su mokinti- 
, raštai, abroz-

ja pasidalino į dvi dali: socialistų 
darbo partija ne priėmė Dėbso ir 
Hanfordo, bet pastatė atskirus 
kandidatus: ant prezidento—Hun- 
terą Corregon, drukorių ii Syra- 
cuse, N. Y.; ant vice-prezidento 
anglekasį iš Collinsville, III. Wm. 
Wesley Cox. Per pasidalinimą 
partijos į dvi dali ir darbininkų 
balsai turės pasidalyti ir per tai 
bus apsunkintas išrinkimas darbi
ninkų užtarėjų.

Taigi broliai darbininksi, ati
duokime laike rinkimų musų bal
su* už darbininkų užtarėjus. Vie
nas jūsų balsas atgabęs daugiau 
naudos negu metai štraikol

Rūpinkimės pat* apie musų rei
kalus, nes kiti mums ne padės: 
despotai už mus neužtars, ne* jie 
pat* mus skriaudžia, dvasiškija 
mum* ne padės, nes ji pati mus 
išnaudoja, o darbininkai mum* 
padės tąsyk, kada mes prisidėsime 
prie- iškovojimo prigulinčių vi
siems darbininkams tiesų. Dirb
kime iš vien 
kais, vis tiek 
ne butų!

K. Marka ir F. Engei*. Komu- 
oi’tu M ant trata*. Vertima* int 
voktazkoakM Londone 14*04 m. 
UaleiMta Lietuviu KocipUdenio 
krata pnrttjoa. ft2pa»l.

Aiškinamos Čia priežastys 
atsiradimo komunistų ir sociali
stų. Išrodyti prietikiai, kurie pa
gimdė kopiunizmą’ ir programos 
komunistų. Knygutė verta j»er- 
skaitymo; ypač darbininkai priva
lo su ja susipažinti, kad geriau ga
lėtų suprasti savo padėjimą ir 
reikalus.

U Mieste Baltstogėj, Grodno 
(Gardeno) gubernijoj, koksai vy
riškis, atėjęs į biurą policijos vir
šininko,mete dinamito bombą, ku
ri expliodavo ir expliozija sudras
kė aną vyriškį ir sužeidė pavojin
gai kelis policistus.

stų sodauninkus,'šiaip gi visą trio- 
bą užima vaisiai atgabenti ik viso
kių Amerikos štetų; yra dar trupu
tis nupiautų kvietkų ir tai tik can- 
nų ir gladiolių.

Ir girininkystės trioboj mažai 
matyt daigtų iŠ kitų kraštų, K 
ruimo užima Suvienyto* Valstijos. 
II tikro toj dalyj yra daug medžių 
ii visokių Amerikos girių, truputi* 
žvėrių, kailių, vabalų, iškimštų 
paukščių ir žuvių, daugiausiai iš 
Pennsylvanjo's.

Kalnakasysto* dalyj yra mode
liai visokių kastynių su visais 
įtaisymais. Čia yra,ant parodymo 
lankytojams, įtaisytas plovimas 
aukso teip, kad kiekvienas gali 
matyti ir suprasti, kaip tas darbas 
yra atliekamas.

šitoj knygutėj, dramatiškoj for
moj parodyti vargai ir persekioji
mai, kokius kenčia darbininkai ly
giai nuo didžturčių, kaip ir nuo 
valdžios. Drama ne tik verta per
skaitymo, bet ir tinka perstatymui 
ant scenos.

• Peoria, III. Clanksčiose 
Acmr Harwester Co. dirbtuvėse 
South Bartonvillėj prasideda dar
bai. Prie daibo patilps 900 darbi-

— Pereitos nedėlios dieną, 7 va
landą vakare, į sąliuną Knieringo, 
pn. 8258 Princeton avė., atėjo šeši 
su revolveriais rankoj plėšikai ir 
pareikalavo pinigų, bet šinkorius 
vietoj duoti, griebė revolverį. Vos 
paleido jis vieną Šūvį, Šovė į jį ant 
syk trįs plėšikai ir vienas šūvis pa
taikė šinkoriui į krutinę ir mirti
nai sužeidė. Kol atbėgo žmonės 
ir policistai, plėšikai spėjo pabėg

tųjų visokių Ame- 
jtaisų.
; trioboj teiposgi 
ididesnį plotą ne
oštai drauge. Čia 
visokius Amerikoj 

Yra toj da- 
fnerginų, aprėdyti 
komų Šiaudų, pa- 

drabužiuose iš 
Ypač sviesto 

:uom skiriasi vie- 
Tur-

!><rb*i Roneeveii'o ir Par
kerio * *koi parodo, katras 
i» tų dviejų vyrų yra tinka- 
mestus būti vadovu Jioa di
delė* tautos.

Protingas, svarstantis, svetur gi
męs ukėsas, lauke ateinančių rin
kimų gerai žinodamas galybę savo 
balso ir už tai apsvarsto visos 
klausymus su atyda.

Vieuas iŠ didžiausių klausymų 
yra gabumas žmogaus kuri išreo- 
kame savo vadovu Prezidento. 
Yra reikalaujamas žmogus didiei 
galingas, turtinti* patyrimą, su
brendusi protą ir ilgą išsitobulini-

mriu Saksonijoj, 14) Boetidosaurus Harriaoni arba akstinuotas 
din&aurua, 13) Iguannodon kovoj su brontosauru, 10) iehti- 
ornis, 17, stegoaaurus, 18) Trieeraiopa. IV) Hesperornis, W) 

- Porteus. 21) Klastnosaurus, 22) Klidast, 3.3) Moaaaaurus.

Kreidiniame |>erijode atsirado jau Ir la
puoti aidkiažiedžiai medžiai, juose krovė liz- 
diiB ir paukščiai. Apskritai, girioe ir laukai 
tų laikų rodėai kur k a# panašesniais į lau
kus ir girias mu*ų laikų; žinoma, augmenys 
tie nebuvo tie pata, koki šiądien auga ant 
žemės, bet jau į juo# kur kas itannšeani. Juk 
ir dabar augmenys ir gyvūnai nevisur auga 
tie jiats: antai auganti Australijoj labai ski
riasi nuo europiškų.

Gamtiškas sau lyga h ir gyvybę tų laikų su
lygina su gyvybe užsilikusią iki šiol Austra
lijoj. Ten gyveno draskančių, mintančių 
mėsa strausų veislė, į aukščiai tie mokėjo 
plaukinėti ant vandens; ten gyveno teipos-gi

K. Kautsky. Prie žydu ki*u*y- 
mo. Vertima* i*z voki*zko*io*. 
lx»«d<Hie 14*04 tu. IsrlelMta Lie
tuviu Hm-U«ddemokrata partijų*. 
I <1 puri.

šitoje knygutėj aiškinamos 
priežastys nekentimo žydų lygiai 
Maskolijoj, kaip ir kituose Euro
pos kraštuose. Tiesos vienog žy
dų Europoj neaprubežiuotos ko
kioms nors tiesoms, Maskolijoj gi 
ir tiesos žydus pančioja ir žmo
nes neužkenčia. Autorius sten
giasi nurodyti kelius išrišimui žy- 
kiŠko klausymo ir išnaikinimo tlea- 
pykantos.

(■Įminkimės prie darbiniu 
kų partijom.

Kadangi Suvienytose Valstijoee 
augščiausi krašto urėdninkai poli
tiškų partijų pastatyti, tai lietu
viai, šito krašto ukėsai, laike rinki
mų privalo duoti savo balsus už 
kandidatus tos partijos, kurki* 
platformoj yra apgynimas darbi
ninkų. Kadangi darbininkų Ame
rikoj daugiau negu pralobėlių, o 
balsas varguolio sveria tiek jau, ką 
ir balsas nutukusio milijonieriaus, 
tai suprantama, kad darbininkų 
balsais būva pervaryti tie ar ki
ti politiškų partijų kandidatai. 
Jeigu terp darbininkų butų geres
nis locnų reikalų supratimas, jei
gu butų mažiau parsidavimų, tai 
ant augščiausių urėdų visada pa
tektų darbininkų užtarėjai. Žino 
apie tirt gerai partijų vadovai, to
dėl prieš rinkimus žada daug dar
bininkams. Kadangi vienog pri 
tankumas valdančių partijų darbi
ninkams ir jų platformos nuo se
niai žindmos, tai nėra reikalo tą 
atkartoti. Katra iš „trustų užta
rėjų” partiją ne laimėtų per rinki
mus, tai vis galima laukti paskui 
didelių bedarbių, kokios mus kan
kina nuo kelių metų. Milijonie
riai, i| kalno žinodami apie atei
nančią bedarbę ir matydami augi
mą darbininkų partijų, pasidalino i 
dvi partiji — republikonų ir demo
kratų. Kad abidvi partijos išlai
mėt! negal, jie tai gerai žino, bet 
abidvi iš vien stoja į kovą su soci
alistais. Ateinanti rinkimai jau 
daugiau kaštuos musų milijonie
riams, iŠ kurių vieni duoda pini
gus republikonams, kiti vėl demo
kratams. Nesigailės jie pinigų, 
kadangi išleistus ant agitacijos ir 
pirkinėjimo balsų, išlups juk nuo 
darbininkų.

Kas todėl per ateinančius rinki
mus balsuos už republikonų arba 
demokratų partijų kandidatus, tas 
ne balsuos už Rooseveltą arba 
Parkerį, bet už visą milijonierių 
rują; nors ir geriausias žmogus 
butų tų partijų pastatytas (geriau
sių ne statys, o ant galo toki ir ne 
panorės būt įnagiais išnaudojan
čių kraštą milijonierių. Rd.), jis 
ir patekęs ant urėdo, nieko gero 
darbininkams ne ^stengs padaryti, 
kadangi milijonieriai, turėdami 
valdžią savo rankose, sau tarnau
jančius urėdninkus, gali nuo val
dymo-prašalinti kiekvieną jiems ne
patinkančią ypatą.

Už darbininkus stoja tik sociali
stų partija, kurios kandidatais atei
nantiems rinkimams yra: ant pre
zidento — darbininkų vadovas Eu
gene Debs, ant vice-prezidento 
New Yorko drukorius Benjamin 
Hanford. <

Nepaisant4ant visokių kliūčių, 
įtekmė socializmo ir Amerikoj, 
nors ne teip smarkiai kaip vakari
nėj Europoj, didinasi: per rinki
mus 1888 metuose už socialistų 
kandidatus paduota tik 2000 bal
sų, o 1900 m. 186000 balsų; šį
met galima laukti 600000, gal 800- 
000 balsų; jeigu gi darbininkai su
prastų geriau savo reikalus ir nau
dą, balsų už socialistų kandidatus 
butų milijonai, jų butų viršus, jie 
galėtų išrinkti visus socialistų pa
statytus kandidatus. Tąsyk val
džia butų ne kapitalistų, bet dar
bininkų rankose, kaip tai yra antai 
Australijoj.

Suvienytos Valstijos ant paro
dos užima didžiausią ruimą ir iš 
tikro yra amerikoniškoj dalyj daug 
dalykų vertų pamatymo. Ameri
kai lengviau visokius daugtus 
sugabenti, persiuntimas kaštuoja 
mažiau ir nė jokių stabdymų jos 
daigtai ne patinka, svetimus sulai
ko muitinyčios ir dėl jų prisikabi- 
nėjimų daugeli* svetimų išradėjų 
ir pramonininkų nesiuntė ant pa
rodo* savo išradimų ir išdirbimų, 
jeigu jų pirkėjų ne! tikėjosi rasti 
Amerikoj.

stmerikoj rando! trioboj kiek
vienas gali pamatyt* kaip dirbami 
pinigai. Dirba juos ant vietos, 
prie lankytojų akių: tam tikros ma
šinos. čia yra modeliai kariškų 
laivų, kanuolės, pąčto įtaisymai. 
Išstatytf visokių raįndo biurų daig
tai, o terp jų daug ‘ yra žingeidžių 
ir vertų pamatymo;

Lavinimo tnobo 
Suvienytų Valstijų 
veiksi ingos mokyk < 
niais. Yraknygoi, 
dai palengvinanti 'mokinimą, 
kyklų suolai. Ypąč žingeidus bu 
das mokinimo neb 
Mokinimas atsibi 
Terp mokintinių t 
17 metų mergaitė 
o vienog ją išm 
skaityti, rašyti, p 
išmokšta kalbėti,ž 
kalbančio, Šita gi | 
lėdama matyti, į 
mokintojo lupas, j 
mokyti kalinti j 
Su mokintoja ji su 
ma ją už rankos.! 
tokių nelaimingų i 
išpasakytos kantrybės mokintojų.

Toj pačioj trioboj yra modeliai- 
visokių senovės Indijoniškų buda- 
vonių, budavohių tokių an
tai Arizonoj užsiliko daug griu
vėsių. Triobos tos rodo, jog gy
venę prieš atradimą Amerikos ant 
Suvienytų Valstijų plotų indijonai 
kultūriškai stovėjo kur kas augš- 
čia u negu dabar |tur nors gyvenan
ti ant visos Amerikos plotų. Ci
vilizuoti europiečiai mat Amerikoj 
ne pakėlė cirilizącijos, bet išnaiki
no, nupuldė seni indijonų čia iš
dirbtą civilizaciją.

čia yra teipoigi visokį daigtai 
atgabenti iŠ mui 
nkos moksliškų

Žemdirbystės 
Amerika užima 
gu v;si kiti kn 
galima matyti 
auginamus aug^l 
lyj paveikslai 
drabužiais iŠ 
veikslas vyriškjo 
hlipiniškų kanapių 
labai daug, bet (k 
nas nuo kito.suąku paša k y 
būt terp tos daugybės sviesto di
delio skirtumo bėra, nieko nebūtų 
kenkę, jeigu ant parodos butų 
buvę ant pusęs mažiau. Kad jo 
daug ant viso Amerikos ploto pa
dirba, tą ir be parodos visi žino. 
Jeigu kas vertas čia pamatymo, tai 
apdirbimas pieno: parodos lanky
tojai mato ant vietos,kaip iš pieno 
dirlm visokius išdidumus su page
rintoms mašinoms

Visokių grudų yra teiposgi dide
lė daugybė; jeigu tų pačių veislių 
grudų butų mažiau, teiposgi nie
ko nebūtų kenkę, tas Amerikos 
garbės ne butų sumažinęs. |uk 
visi žino, kad kas metą Amerikos 
farmeriai surenka nuo laukų šim
tus milijonų bušelių grudų, tai ne 
sunku ant parodos atgabenti kad 
ir porą tūkstančių bušelių. Žem
dirbystės produktų ant parodos 
atgabenta daug, bet ant tos dau
gybės per mažai yvairumo. 
Kiekvienas štetas išstatė savo pro
duktus, bet, paveikslan, produktai 
Micbigano niesiskiria beveik nie- 
kuom nuo produktų Illinojaus ar
ba WisconsJno. Vertos pamaty
mo visokios žemdirbystėj vartoja
mos mašinos.

Industrijoj trioboj teiposgi daug 
yra amerikoniškų išdirbinių, bet 
bet terp jų tėiposgi ne matyt dide
lio yvairumol, tie pats išdirbiniai 

I pasiantrina net per daug kartų. 
Mat fabrikantai ne nori viens ki
tam apsileisti ir bruka viską,ką tik 

1 turi ant parodymo, visai ne paisy
dami ant to, kad daugybė vienodų 
daigtų' sunkina parodos lankyto-

* jams besiorijentavimą. Kad vis- 
ką, kas yra knt parodos prideran-

J čiai apžiūrėti, reiktų ant jos išbu- 
i ti teip jlgai, kaip ilgai traukiasi 

paroda ir tdi dar kas nors pasilik
tų ne patėmyta.
Sodauninkystės trioboj iš kitų kraš
tų yra tik truputis augmenų išMexi- 
ko ir tai tokių, kokius galima ma- 

■ tyti ir pas geresnius didesnių mie-

— Saliune Kukowskio, pn. 218 
XV. North avė., pereitos nedėlios 
dieną terp geriančių užgimė bar- 
nys, bet saliunininkas besibaran
čius išvijo. Ant kertės North av. 
ir Dixon str. barnys atsinaujino ir 
pasibaigė tuomi, kad Hughes liko
si su peiliu perdurtas.

— Į mėsinyčią Bryano, pn. 146 
95 str.,atėjo keli vyriškiai ir parei-

At.spaudimas ichtio»uro kūno.

•su tokiai# dantims kaip dantys krokodilių: 
kakliį turėjo ilgą kaip gulbės kaklas, tik jis 
negalėjo teip u^iriesti kaip kaklas gulbės, 
krutėti galėjo tik į šalis: likęs kūnas buvo 
panašus į kūną, keturkojų, bet vietoj kojų 
turėjo pasiirimo plėves, kaip šios dienos did- 
žuviai. Gyveno jūrėse, maitinosi žuvi
mis. Šitie d sieli gyvūnai turėjo vidutini
škai 22 pėdi ilgio. Buvo jie tvirti ir gerai 
gamtos pritaikyti lygiai ant atsigynimo nuo 
drūtesnių tų laikų gyvūnų, kaip ir užpuoli
mo ant silpnesnių sutvėrimų.

Kitas tų laikų sutvėrimae, ichtioMuru*', 
buvo gana pavojingu ir galingu plesiosau- 

tu priedu ir dar už juo* didesnis: turė
jo 40 pėdų ilgio; ilgu# žandus pilnus didelių 
uimnaitintų, trijų colių iljjfio. dantų. Jūrių 
vandenyse plaukinėje greitai, sunku u no jo 
bnvo ištrukti mažesniems gyvūnams. Akis 
turėjo dideles, beveik tokid didumo kaip 
žmogaus galva, su sklerutiškai# kaulais, su 
kurių pagelba galėjo akį arba labiau išpusti, 
arba išskėsti ir per tai visokiu# daigtų# galė
jo matyti teip gerai nuo labai toli ir nuo ar
ti: jeigu norėjo kokį idaigtą matyti nuo toli 
—• išskėtė su sklerotiškų kaulų pagelba akie# 
lėlę, norėdamas gi matyti arti — ją sutrau
ki. Tokiu badu akys tų sutvėrimų buvo 
kaipi tikri žiūronai: jie galėjo matyti lygiai 
dieną, kaip ir nakties laike, teip ant vandens 
paviršiaus, kaip ir jūrių gelmėse; sklerotiš- 
ki kaulai saugojo akis 
tfaprantima. kad nuo 
buvo pasislėpti silpnesniem# gyvūnams, o 
tokiu ant maisto ichtiosaurai nemažai reika
lavo. Iš suakmenėjusio mėšlo, teip vadina
mų „koprobtų”, šitų sutverimų, aišku, jog jie 
prigulėjo prie draskančių gyvūnų skyriaus. 
Žarnos jų buvo teip sudėtos kaip šios dienia* 
rėk i nų arba žmonis ryjančiu žuvių. gyvenan
čių šiltų kraštų oceanų dalyse, taigi buvo 
panašios į Archimedo šrinbą. Ant paveik
slėlio parodytas ichtioaaurus dantimis įsika
binęs į kūną plesiosanro. Plesiosaurai, nors 
baisus kitiems sutvėrimams, pamatę ichtio
zaurą. stengėsi jam iš kelio pasitraukti, pa
sislėpti.

Apleisime vienog tą mnsų žemė# gyveni
mo perijodą ir pereisime į kitą, į teip vadi
namą kreidini ir peržiūrėsime tolesnį išsivy
stymą gyvybės ant žemė#.

Paėjimas organiszko svieto, 
ragai Blttueri.

dumblo, apželta augmenims, o su laiku ant 
jų atsiranda gyvūnai, kurie, radę pakaktinai 
maisto, o mažai priešų, prisiveisia greitai ant 
tų naujų sausos žemė# sklypų.

Sluogsniuose juriško# sistemos mes ran
dame suakmenėjusius kunus gyvūnų ir aug
menų, gyvenusių laike tvėrimo#! tų sluog- 
sulų ir iš jų galime spręsti apie gyvenusiu# 
ant sausžemiu ir jūrėse gyvūnus. Iš tų gy
vūnų kūnų tne# galime turėti ir šiokį tokį su
pratimą apie jure# tų laikų ir apie jų pa
skirstymą ant žemė* paviršiau#.
menėj u šių liekanų mes matome, kad jūrės 
juriško perijodo nebuvo labai gilios, jeigu 
jose veik visur gyveno k o ra Ii ai ir dirbo pyli
mus, iš kokių jmskui darėsi salos. Didelėse 
gilumose k italių nėra, jie, dėl didelio van
dens spaudimo, gyventi negal

Bet teip kaip ant sausžemio tuose lai
kuose gyveno toki baisus milžiniški sutvėri
mai kaip atlantosaurns, teleosaurus ir kiti, 
ne truko visokių 
ve n o baisu# pleei&MurfTi ir ichtioMurai 
va plesiosanro buvo j'anaši į galvą driežo, bet

Nuo praėjusiųjų metų liko 
Skolos sugrąžino E. R.

„ N. A.
Sanariai įmokėjo

Lioterija sąnario M. U. 
pataisyta, (bilietai po 10 kp. 
serijoms po 100, fantų pre
kė nuo 15 kap. iki 100 rb.; 
vienas fantas prisiėjo ant 25 
bilietų) davė

Antroji sąnario M. U; pa
taisytoji lioterija 
Š. R lioterija 
D. O. lioterija

Padidinimui A. L. stipen
dijos nuo nežinomo

Per sąnario E. 
rankas

Redakcijos atsakymai.
KzLKIVIUI iš LaW£KNCK. Neg*, 

įima suprasti, ką reikia aprašyti. 
Asabiški atsitikimai skaitytoju* ne 
apeina, aprašymo ne galima remti 
ant to, ką kas girdėjo, nė ant asa- 
biŠkų datyrimų. Ar ne galėtum 
Tamista aiškiau aprašyti atsitiki
mus.

P. Šrš. Klausymas dalinimu 
žemės, rengimo fartnų, pardaviny- 
čių, dirbtuvių Lietuvoj labai svar
bus, bet to negalima remti ant au
kų, ant labdarystės; tą turėtų at
likti kooperatyviškos draugystė*. 
Amerikiečiai to padaryti negal, 
nors ir norėtų, ne tik todėl kad 
randas to nedalei*, bet kad jie ne 
įstengs. Per metus Amerikos lie? 
tuviai ant tautiškų reikalų sudeda 
ne daugiau kaip du 2000 dol. Už 
tuos pinigus galima nupirkti tiek 
vos žemės, kad jos užtektų viešai 
pusėtinai farmai. Davinėjimas dy
kai žemės niekur gerų vaisių neiš
davė, todėl ją duoda ant išmoke*- 
cio, taigi parduoda, bet ne dova
noja.

Su rugojimu, ar reikalavimu nu
merių , .Draugo” reikia kreipti* 
tiesiog į to laikraščio redakciją, ka
dangi nieks kitas'už jos darbus at
sakyti ne gal.

P. Kist. Atsiųstų raštelių lite
ratiškas apdirbimas prastas, todėl 
į spaudą jie ne tinka, pertaisyti 
ne galima. Pradėk Tamista nuo 
aprašinėjimo bėgančių atsitikimu 
ir skaityk daug ne tik lietuvišku 
belletristiškų raštų, o iš palengvo 
priprasti pne rašymo toki^ rainę. 
Skaitydamas gerai parašytus hmF 
tus, Tamista pats pamatysi, ko 
trūksta taviem šiem s. Iš syk niek* 
literatu ne pastojo; prie to reikia 
rengtieu ilgai ir lipti nuo vieno 
ant kito virbalo; reikia išsidirbti, 
išsilavinti.

SanariŠkų jnešų n 
sanariai.

Priimti 8 nauji gani 
bud u dabar, t. 
nariai.

Susinešimams adresas tuo tarpu:
M. Šaunu* Fabrikstr. 27, Tilsit 
Ostpreussen, Germany.

Prašome ir kitus laikraščius per- 
•paudinti.

Žiburėlio vyriausybė.
25-IX 7-X 04 tn.

Demokratai išrinko ant užėmi
mo tos vietos teisingą žmogų sė
džią Parker, kurs visą savo gyva
stį buvo advokatu ir sudžia, jo vi
sas darbas buvo aprubežiuotns 
vienoje dalyje New York valstijos 
klausant visokių provų.

Jis yra geras advokatas, bet ne
turi jokio iŠsitobulinimo, kad buri 
aukštu urėdninku Prezidentu. Jis 
neyra papratęs valdyti, jis ne kuo
met nevaldė žmonių, jis nepažm- 
sta žmonių šios Šalies, kadagį jo 
visas darbas buvo atliekamas vie
noje dalyje valstijos New York.

Iš antros pusės Republikonų 
kandidatas Theodoras Koosevelt 
dabartinis prezidentas,per tris me
tus jis yra šiame urėde, yra viena* 
iš tobuliausių prezidentų kokį ša
lis turėjo. Dabartinis turtingu
mas šalies yra aiškiu darodymu.

Dabar pažvelgkime į jo pubift- 
kus darbus, jis turėjo susirikimą su 
žmonėmi visų luomų, kur jis gavo 
patyrimą valdymui ir būti garsiu 
Prezidentu. Nuo’pat i»un¥ d,e" 
nų jis buvo mokinamas, publiško 
gyvenimo. Dvidešimties trijų mc 
tų buvo išrinktas į New Yorko ie- 
gistratraturą, dvidešimties šešm 
metu buvo Republikonų tautišku 
delegatu; jis paraše keletą knygų 
apie iŠsiplatinimą ir istoriją šios

Keli Žiburėlio visatinio 
MUMirinkhiio ■■tarimai.
2. Apgarsinti, jog 1903—4 me

tai liko 2 mėnesiais trumpesni, 
t. y. buvo tik 10 mėnesių per tai, 
kad 1902—8 metų apyskaita buvo 
užbaigta ne 1 d. liepos, kaip buvo 
ant 1903 m.susirinkimo nuspręsta, 
bet 1 d. rugsėjo 1903 metų. To
kiu budu 1904 metų ,,Varpe” ap
garsinto) apyskaitoj tur būti,vietoj 
,,1 d. liepos”, pastatyta „1 d. rug
sėjo.”

8. Peržiūrėta ir užtvirtinta apy
skaita nuo 1 d. rugsėjo 1908 m. iki 
1 d. liepos 1904 metų.

4. Prie $ 5 įstatymų pridėti pa
sergėjimus;

I. Toksai sąnarys, ne vė
liau kaip vieniem* metam* 
praslinkus, gali buri priimtas 
atgal į draugystę be balsavi
mo, jei užmokė* įnašą už pra
leistus metu*.”

H. ,.Susirinkimas gali pa- 
liuosuoti sanarį nuo įnąšos už 
apsvarstomuosius metus.”

5. Susinešimams turėti viešą 
adresą, kurs butą pridėdami pne 
įstatymų, apyskaitų ir laikraš
čiuose garsinamas.
I. Garsinti kuo plačiausias apy

skaitas keliuose laikraščiuose.
H. Išleisti į visumenę tam tik

rą atsišaukimą, kviečiantį prisidėti 
pne Žiburėlio.

9. Atmesti projektą komisijos 
sąnariam* priimti ir palikti ( 2 
kaip buvus.

II. Išpildyti pernykščio susi
rinkimo nuspredimą apie išleidimą 
atviro laiško, ,,vargo pelės” ir iš
leisti už tam tyčia paskolytus pini
gus dar du atviru laiškeliu.

12. Priimti vyskupo Baranaus- 
kio biustą Kaz. Uliauskio darbo, 
atliedinti jį ir pardavinėti; para
ginti A. L., kad jiaskubintų Dr. 
Kudirkos biustą.

16. Atmainyti š 15 šiaip: „Su
sirinkimas yr tik tuomet tie*uotas, 
jei susirenka 1 * dalis sąnarių; per
mainymui įstatymų reikalinga ne
mažiau kaip pusė visų sananų.”

18. Padidinti stipendiją J. J. 
nuo 120 rb. iki 180 rb., L. O. nuo 
12(1 iki 180 rub.,. duoti stipendiją 
O. Y. — 180 rb., U. A. 180 rb. ir 
A. L. 360 rb.

Susirinkimo peržiūrėtoji 
tvirtintoji apyskaita.

T. O.
O. J.
A. T.
M. U.
O. G 
E. V.
A. J.

Nuo linksmųjų
Škotijos auka per M 

rankas

Skeletas lrieer*top*o

iniliioižki albatrosai. A įkritai, |>aukščiai 
to jierijodo ant kelio #avo išsivystymo nu
žengė toliau, stovėjo augščian ui savo prabo
čių#, bet užtai Kaišios reptilijos ne tik nenn- 
žengė toliau, bet sugrįžo žingsnį atgal: ir 
didume sumažėjo, o drauge su tuom nu
žudė ir dalį savo |»ajiegų. Uitai |>aukščiai, 
juo toliau, juo geriau prisitaiko prie lakioji- 
mo, prie skraidymo ant oro.

Dėl Štoko* darbo, gyvenanti* 
pn. 239 Indiana str.,30 metų W«I- 
lace D. Bell,prileido į kambarį gn- 
zo ir dar su britva perplovė —w 
kaklą. Rytmety) rado jį jau ne
gyvą.

Rauplė* ir influenza atsirado 
Cbicagoj. Pereitą sanvaitę mie
ste pasimirė 462 y pato*, knriaaae 
tai skaithuje buvo 261 vyriškis iz 
201 moteris; vaikų iki 5 metų no*, 
žiau* pasimirė 107, senelių virš 0B 
metų 108. Daugiausiai mirčių 
buvo nuo džiovos,nes 54, nuo žar
nų ir pilvo ligų 48, nuo inkstų ligų 
43, nuo širdies ligų 38.

iŠ viso rs. 
Išleidimai. 

Stipendija: A. L.
A. L. pinigų nusiuntimas 
U. A



Šešis metus buvo C’viiŠalies.
aervice cotnmissioner kur išmoko 
visą mašineriją valdžios, vėliaus 
Ha t o policijos komisorium mieste 
New York tame urėde užsipelnė 
sau dedelią garbų. Gavo už ka
riškos laivynės sekretoriaus pagel- 
btainką ir prisidėjo sutaisyme šios 
paikios Suvienytų Valstijų laivy
nės. Kuomet pakilo karė su IŠpa- 
ni]a jis atsisakė nuo urėdo ir pa
sidavė už liuosnori, su laiptu pul
kauninko ir tarnavo tfeip prakilnei 
kad tapo pakeltas į Bn^adier Ge
neral. Pasibaigus katei, likosi iš
naktas Gubernatoriunį New York 
valstijos ir jo valdymas buvo labai 
pasekmingas, kur užsipelnė bega
linį dėkingumą darbihmkų steng
iamasis jiem visame kame gelbė- 
m* * I

LIETUVA

.. .......... ...... .... ....... ’

Draugyscziu Reikalai
Balius BaltUM.

Ansonia. Cona. Lietuvtakas politta- 
kas Kltubas laikys pirmą balių saloje 
po 8 Higb at. 29 spaliu (October) 1904 m. 
subatos vakar*. Prraidea 7-ta valan
da ir trauksis iki 12 vai. nakties. 
U i prasto m e atsilankyti vielinius ir ap
linkinius lietuvius, ant los puikios sobo- 
vos, puikus muzikantai graji* lietuviu
kus stoki ua Pelnas i si baliaus bus pas- 

j kirą*ant lietuviuko knygyno. Inejima* 
vyram 15c., moterim ir merginom dykai. 

(21—28) Komitetas.

Mes lietuviai Cook pavieto, Illinois su
tverėme kliub* po vardu Demokraliu 
kas Lietuviu Sabalh kliubas Cook pa
vieto, Sherman House, Chicago Ir ištrin
kome tekšnosią* ypalas ant Komiteto- 
John Zemeck, Joseph Arloff, John' Ag- 
linski, Kasimir Putas, Paul Vabal. Lson 
Betiinski, Anton Veoskus, Frank Marti
niu*. William Ssnkevict, George Ben- 
dik. Alsx Orent, Wm Martisnus. John 
Zubovą. Lsoų Stungsvica, John Petro
niu*. John Kurnu*. Frank Palbmit, 
Mik* Meldai!*.

Prauome visu broliu lietuviu balsuoti 
ui P. Sabalh ant ateinancaiu rinkimu. 
Sudžia A. J. Sabalh yra geras žmogus ir 
lietuvėm jau daug gero padare, kaip lik* 
isannktas dar daugiau padarya Ponas 
Sabath parake, lietuviai jieukodami 
pagelbos pas mane gaus ja diena ar nak
tį. P. Sabath yra kandidatu ant Cook 
Oounty Recorder. Primename tiem k a 
dar nesi registravo, kad tai atliktu 18 d 
spaliu, neregistravia neturės tiesos bal
tuoti. Delegatai: John Aglinski, Kai. 
Pužas. Paul Vabal, Frank Martinius, 
Geo. Bendik, John Zemack, Joe Arloif. 
Norinti placsiau daaiiinoti apie Kliuba 

vvr» katrai iiei mislina trali I rtsikite arba rasayk't* paa John Zemeck ja už vyrą katras jie misnna gan Joe Arloff sekr 629 8. Canal
buri tinkamesnis būti Prezidentu. »t, Chicago, III. (14—4)

Taigi, teip jis bavo galingas vy
tas, kad didėji Republikonų parti
ja prašė jo būti Vicė-Prezidentu, 
o asirus Prezidentui McKinley pa
stojo mylimu ir atsitikimu Prezi- 
ėentu šios didėsės Republikos.

Mes prašome svetur gimusių 
okėsų palyginti darbus Šių dviejų 
kandidatų ir jeigu jie nežiūrės vi
sai kitų klausymų tegul tik balsuo

Pajiesskau ravo brolio Aleksandro Žal- 
geviesio, Kauno gub„ Saiauliu pav., 
Baisogalos parap., Jonlnkonlo kaimo, 5 
metai Amerika, prieez metus gyveo* 
yVeetvilla, III. Ji* pat* ar ka* kita* t*ik- 
*1*duoti iine antsdreso:

Vlad. 2alg*vlcse, 
Box 278, C«*tle Shannon, P*.

Pajieszkau doro* ir spszvieatoe mergi
nos. lietuvaites ant apsivedimo. Jeigu 
kur tokia randasi, prasuu adresuoti.

A. C. G.
Box 14 8t*. W.. Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo pusbrolio Adolpo Nor- 
keviesio. Kauno gub Ir pav., Krakių 
parap., Lucay visnaedis, 3 metai Amsri- 
ke. Ji* pau ar kas kita* teiksis duoti 
žine ant adreso:

Edv. Pranckeviose,
353 Ark st.. N*w Britain, Co*n.

Pajieszkau ravo pusbrolio tVilliamo 
Triūsk u to, Suvalkų gub., Seinų pav., 
VeiMju gm., Klivisliu kaimo. Septini 
metai Amerika. Jis pau ar ka* Kita* 
teiksi* duoti ii n* ant adreso:

; Petras Ivinskis,
Park Place, Pa.

Pajieszkau ravo pažystamo Jokūbo 
Bertulio, Kauno gub., RaMiniu pav., 
Eadrejevo vol., Aukrariu kaimo. Turiu 
svarbu reiksią jam naudinga. Jis pau 
ar ka* kliu uiksi* duoti iine ant ad-

Pigus namas.
Pigiai ant pardavimo namas su lotu 

ui 8850. Atoi««auklte po 3026 Loomis 
st. Obicago, III. ir klauskite savininko

kasti nes valstijos* Indiana, 
lova. Mokestis pagal uni-

500 darbininku in Wa> 
valstija visi matai saliu

Reikalauju 1500 darbininku in vakarl- 
nea valatljea 500 vyru In VViaconalno ir 
Michlgano girea Ir tartokua mokeatia 
nuo 826.00 iki 830.00 valgia ir gyveni
mą* dykai pigi kelione. 500 darbiniaku 
In Anglių 
Illinois Ir 
jos akais, 
ahington
nėra žiemos, pakaktinai darbo prie su- 
taisymo In blakes žuviu, tertokuoM ir 
girloM, mokeatya nuo 82.00—2.50 ant 
dienos. Geros mokestis anglių ir sidab
ro mainoee, szl menesi pigi kelione. V*- 
licze jauniem vyram keliauti In ta saali, 
kur galima pigei pirkti fsrmaa, nuo 
84.00 už akre ir brangiau, viską* gerai 
auga, trejus javus galima per metus va
lyti, rauykit lleluviszkal arba saabta- 
kai atsilankyk ils.

J. Lucas, agentas, 
167 Washington et., Chicago, III.

Grand Openlng-
K*n*in«ton, Ui. Atidaręs nauja ra

li u na darau inkurtuviu balių subatoj Ir 
nedelioj, 29 ir 30 spaliu, ant kurio gra- 
jys gera muzika prie kurio* svecziai su
sirinks didelėj* salėj* gaiM gerai pasi
saukti ir gražiai pasilinksminti. Todėl 
visu* aplinkinius ir pažinstamua kvie- 
0**0 atsilankyti, o visi busiu kuogeriau- 
•iai priimti.

Frank Ssedvilaa.
>428 K*n*inglon av., Ksnsinglon, Ui.

Laimingas prekijas.
Ponas Pranas Moti, savi- 

ainkas didelės mastinių tavorų 
krautuvės mieste Seaton, Texas, 
yra vienas iš tų prekSjų, kurie su

7tas Didelis balius.
Chicago. Draugystes Ssv. Kazimiero 

Karalaiczio atsibus nedelioj, • d. lapkrt- 
ežio (November), 1904 m. Pulaskio salė
ja, 800 So. Ashland av.» tarpe 17 ir 18 
ui. Balius prasidės 5.30 vai. vakare, 
inieoga vyrui su motore I5c. Sairdin- 
gai užprasso atsilankyti visus lietuviu* ir

Francilssku* Wiu,
533 8. Halsted si., Chicago, III.

Pajieszkau mergino* ant apsivedimo, 
mokanezioa rasayti ir skaityti ne senes
nes kaip 24 melu. Praszau auiasaukti 
ant adreso: »

Frank Baronas, .
P. O. Boz 62. ' Wilaon, Pa.

Pajieszkau savo vyro Juozapo Saliažo, 
Kauno gub., Saiauliu pav., Žagare* mie
stelio. Pirm* gyveno Piymouth, Ps, 
dabar jau treczia metas yra mieste Chi
cago, III. Ji* pau ar ka* kitas teiksi* 
duoti žine ant adreso:

Temykite' ant pardavimo gera bucser- 
l ir grocerne lietuviu apgyventoje vfc.

loje, bisnis gerai iudirbtM ir labai ge
rai einas, geroj* vieloje net ast 1 gatves, 
tarp* didžiausiu fabriku prie pat Binge
lio kur 12000 žmonių dirba. 8avi*inka* 
uždėjo kita bisai lai sziu parduoda už 
nužeminu preke Norinti pirkti alsi- 
szaukite pas.

D. Bocikus.
218 First st.. Eitabrthpon, N. J.

Ant pardavimo lietuvisska buczsrne, 
nuo Molai IssdlrbtM bisnis viskas ui ga
tavus (oash) pinigus parsiduoda. Varta 
•1000 doleriu, bot parduos ui •700, ge
ram imogui gal dar ui meilau. Kari
ninkas priverstas tavtiluoil in Lietuva 
r uiimti tevtake, kadangi visi gimines 
išmirė. Aiaisuukile pas.

F. J. Mockevicsla.
88 Endicottst . Boston, Mase.

Ant padavimo sali u na* po nūn. 150 
W. 18ih st. lietuviu Ir slovaku avgy van
toj* vieloj*, bisnis gerai isadirbiM 
Parduodu iaz priežasties ligos. Ateiarau- 
kil* ant adreso.

Augusi Palarecki,
150 W. 18 8t.. Chicago, III.

(15-88)

TKMYK1TK.

rinko turtą visuomet be pailsio > hetuvaitM ant musu baliaus, kur grajl* 
dirbdami. Neperseniai užpuolė I gera musyk* ir koina* sveesis* bus ui- 

-j.t- strg. Į gansdintas.
(4— X) Komitetą*.

Susirinki man. •'
Chicago 111. Virtine T. M. Dr-lM 18 

kuopa ture* ravo rusirinkima nedelioj 
30 d. spaliu 1-ma vai. po pistu p. L.Aiu- 
ko salėj* 3301 Auburn avė. ant kurio 
meldžiami būti visi sąnariui ir norinti 
priairaazyti. nes bu* daug svarbiu ap- 
svanlimu ir rinkimas csntraltako komi
teto.

Kas nori save vadinti tikru Lietuviu 
neatbūtinai turi prigulėti prie TevynM 
Mylėtoju Draugystes kurios metine mo- 
kMlis lik 80c. Chicagiecziai nestsili- 
kim nuo kitu liet, kolioniju.

Komitetas.

ant jo dideli sąpulei 
aose, gal nuo sunkaus darbo, ir 
buvo priverstas jiešMoti pagelbos 
pas du daktaru. Bet kad anie jam 
nieko negelbėjo, o. skaudėjimas 
buvo vis didesnis, sutrupinąs ėmė 
gerti visokius vaistus) kas tik jam 
kokius patarė, bet ir tie negelbėjo. 
Dabar jis mumi rašo: „Pagal i aus 
pradėjau gerti Trinerio Ameriko
nišką Eli.rirą Kaltojo Vyno kurs 
man buvo labai išgirtas ir su dide
lis džiaugsmu iš pat pradžių paju- 
**□ palengvinimą ir buvau persi
tikrinęs kad mane pagydins. Iš
gurąs šešes bonkas, galėjau vėl 
užimti krautuvės valdymą ir nuo' 
to laiko jaučiuosi sveiku ir tvirtu, 
o liga inkstų suvisu pranyko.” 
Kas tiktai vartojo tuos vaistus tai 
žino, kad nėra'geresnių čistinimui 
kraujo ir nervų sistemo. Veikmė 
ją yra tiesiog ant skilvio ir nervą, 
išdirba naują kraują, naujus rau- 
■nenis ir naują smagumą. Padirb
tas iš naturališko čysto vyno ir io-

Jnhjooa Ssliaii***,
7 Connerlon st., N*w Britain, Gost*. 

(U-XI)

Pajieszkau savo draugo J*no Maci
jausko 3^aeui A sn ari k e, pirma gyveno 
Balti m ore, Md. yra siuvėjas, Suvalkų 
gub., Liudviaavo parap. Ji* pat* ar 

! ka* kita* teiksis duoti žine ant adreso: 
I Juza pa* Valaitis,

100 E. Worcester *L, WorcMler, Mas.

Pajieszkau savo pusbrolio Vlado J*ge- 
Į lavieziau*. Vilniau* gub., Traku pav., 
j Alazandrtakio* vol., Vabalu kaimo, ja* 
■ ilga* laika* nuo mane* įsivažiavo nižinau 
kur. Ji* pat* ar ka* kita* teiksią duoti 
žine ant adreac:

Alezandra V. Jageiencz.
11 Thomaa st., We*tfteid, Mas*.

Lek<U<M Angį lašt o* kalba*.
Kas prisius sidabrini deszitniuka arba 

10 markiu po 1c. tam pribusime viena 
lekcija aagltako* kalbos sol pažiuro* 
Reikalaujame agentu nokti pcenumera-

V. J. Petkoa.
308 N. Main st., Rrocktoa, Maas. 

(7-M)

Kad parkelėmis musu dirbtuvią ta 
ltewrencs, Mas* in Boston. Mara, ir ui 
sifonams tuo m i paežiu dirbimu gražiau
siu popierių raszymui gromatu su viso 
kiom pavincaevoosm, gražiausiom kvl*t- 
kom, abroseisis ir k* lik ka* nori, ui lū
žia* 85c., 5 tuzinai ui 81.00 duodam* 
pulke dovana prie 5 tuzinu pirkluio. 
T*ippat užlaikome daug skyrių si įdaro
ma altorėli u ir visokiu abrvzeiiu, izilki- 
niu, auksuotu, sidabruotu ir lt. Sikap- 
lieriu ir Rožancsiu. Tui ims didele 
krautuve visokiu knygų. Reikalaujam* j 
agentu ir duodame dideli uždarbi Ad 
reeuokite taip.

A. Žvingila.
P. O. Boz 3281, Boston, Mase

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.
Arenta*. Dalmati

Maliavas, 8xai
in laiką.

gsodouni Kunigai, kad J uau
darbu botu pvidmacziai atliktas ir tsom sumelpu savo tratate, paveskite ji tik 
betuvaittei,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Dirision St, Chieago, III.

nsts vaistas gamtos pagamintas. 
Aat pardavimo visose aptie- 
knse ir pas patį fabrikantą, Juo
zapą Trinerį, 799 So. Ashland av., 
Chicago, I11-, Pilsen Station.

Jauniem vyram gera proga.
Suvienytu Valstijų manneriia reika

lauja jaunu tvirtu vyru in vaisku ant 
laivu prie marinerijoa. Moka gera* *1-

gabiem r vyrams daaitarn » uit ant viresl- 
ažrnku, oflcisriu ir tt. Norinti eiti vai- 
nkan kreipkite*! in offta:

Navai Recriuting Statioa, 
1621 Masonic Temple, Chicago, IU.

Paiieszkoiimai.
Jauna* vyra* 22 melu mokantis raszy■ 

ii ir skaityti lieluvtakai, leaktakai. 
slovemszkai ir maskoltakai, pajieako 
merkine* ant apeivedimo ne senesnes 
19—21 matu ir tur.acio* možiauae 85000. 
tDokanczios raszyti ir skaityti anglisakai 
ir voktakai. Praszau atstaaakli pri-

Box 185, Miosrs Mills, Pa.
PajiMzkau ravo pusbrolio, Martino

esin sod., Saiauliu pav., Kauno fub., ry- 
veno Philadsiphijoj. Jis pat* ar kas 
kitas taikais duoti iine ant adreso: 

Pranciiszkua KaxiBi*raitis,
>53n E. 12 st., N*w York.

M*cdel«na Rinldžiuk* po vyru Gsi-

Eidintu sod. Jis daugiauM gyveno apie 
Pittaburg, Pa. Jis paU ar ka* kita* 
teiksi* duoti žme ant adreso:

Urs. Magdelena Gaidsuskisn*.
P. O. B. 228. Burgettatovn, Pa.

(21-4)

Pajieszkau Juozapo Dailides ir Augu
stino Serapino 2 metai at<al gyveno apie 
P -..sburga. Pa. Jie patys ar ka* kita* 
teiksi* duoti žine ant adreso:

Frank Beriamus,
12 S. Logust st., Mt. Carmel, Pa.

Dienoje rinkimu balsuokite
UŽ KANDIDATUS

Nominuotus ant Republikoniškos konvencijos 7 d. gegužio 1904
States Attcraey Joha J Hesly 091 Sberldaa Road
■—  ------- -- . Edw*rd J Braažags M Oe*vod »t

Pster M Hoffnaa ------ --------
Abel Dsvia 
Joha A Lina 
Chvtelf Vali 
Florai D Kracham 
Oicar Hebei 
James G Graff 

Sudžios Superior 
_: Baraei 

Gesrge A Dapay 
Azbl Chytraas 
Jetee Holdom 
Hesry V Fraeman 
Arihur H Chetlaia 

County Commissioners. 
Chh« Struabelm *6 Liaa
Joha P Garner K* S Wi
Edirln K Walker Alk* Cln
loln V Kopf 

Otear De Prieit 
Ed*ard H Olioa 

J ūmbatih 
Hiary J Kolas 
Loois H Mack 

Country Districts. • 
Wm Bu»se Mt Prosptct, IH
AaracįC Boeber 7V New St Blue tilaad. Iii
Jooepbf Carolaa 286 Fomt avė Klver Forei
Alfred Van Stecaberz uisite*. Iii
WbC Hirtray 5«0 Daili it, E va nito a

Congressional Nominations.
Mirtis B Middea 

J įmes R Mana 
Walter W 9'ilson 
Chiriei S Whirton 
ABthoay Miehalek 
Wllllam Lorimer 
Philip Knopf

Henry Shermaa Boatell Virčiais Hotel, Ohio A Roah it* 
—------- ------------  ”— 47 Gordoa Terrsee

Reprezentantai.
9135 Mlchifra avė 
2712 Dearborn et 
•2iH0 Archer are 
S«7 La Salia it 
78 Flfth avė

Pm < ’ounty B<j»rd 
loma* 
Recorler
CIerk Ciresit Coart
Clerk Sapetjol CSurt 
Boardot Rrtk. 
Bo»/d of
Coasty Ssrveysr

308 Divisioa it 
7US Normai ava 
SlO Iackaon Reni

Court.
180 E tilt U
MS N Pantis* st

5780 Woodtewn ST*
1137 Birebwood ava

1«1 W Itth it 
3X32 Dearborn 11 
Mi3 —IlStb st 
3416 W alino* it

Dia (riktas.

Hyde Park Botai and 175 Dearborn 
4*8 N Normai Park Way

83B Rookary Bldg

m.

„AL’SZKOS” Dr-tea iotidira 
beeliuoklnanriial Uetuvisskal

jaunuomenei.
Buvo...................................... 8488.70

Aukos sudalo* aat krikraynu 
pas Tam* Vaaillaucka, Tsrr, Pa. 
Tada* Kasparavicsi* 
Tadas Vasiliauskas 
Juozas Sauipia.........
Jurgis Kevrta..........
J ieva K*vrti*oe ... 
Jonas 8*1 lažas i.... 
Joaas Valaicki*....

Pinigus paakiname taip 81.45 
kankintiniams ir mokslaeiviasas.. .81.40

Ant k rt kmynu mieste Turnera

L Paleckis ...r 
A. Zelsnus..........
G. Z*laniene........ .
J. Platuievicaia.. 
F. Glavicka*........
A. Bagdanaviczia 
8. Valiūnas _ 
A. 8sirvinBka*.ll

8. Bodnickas  ......................25
J. Jsnaszkeviczia......................... 10

Ant draugystes milingo 
*ud*jo:
K. Szimkonis....
J. N agni* v lesia..
J. Vsograitis ....
A Rusztelia........
K. Brizgi*............

Viso labo 82.80
Isz to 81.40 paskirta ant kankin-

tiniu ir ant naudos mok*la*iviu....81.40
„VisnybM" redakcijaPlymouth

Pa. surinko........................................8113.81
Piymouth, Pa. kuops.....................6.25

Sykiu 8553.36

Studijavokime Socializmai.
Kaipo vieninteli kelia insigslbejimo 

ta vargu. Iszejo iaz po spaudos daili ir 
tinkanti socialitmo agitacijai knygute: 
„Del ko i m ogus lieja prakaitai” (Socia
listo knygynėlis N. 1) su paveiksklai*. 
Kaaatuoja lOe. 3 už 25c., 7 ui 50c., 15 už 
•1.00. Kaip sai knygute, telp ir visokį

M A K. J A DOW1ATT

LIETUVIU DAKTARAS
721 W. 18th StreeL

Lietuviuką Aptieks-

rojo ant mano locnastles.
Mano Aptieka dabar yra aprūpinta 

kuogenausioms Amertkontakom ir Ku-

žiai partrauktum iu m*o Krajaua. Re
ceptai būna tapildomi su didžiausiu at
sargumu.

PrekM gyduolių dabar yra numažin
to*. Del neturtingu, kurie turas paliu
dijimą nuo virtinio praboasczisu*. Dak
taras ir gyduoles bus duoto* ui dyka.

Daktaras J. J. Golembioarskls visada 
randasi mano Aptiekoj, kitu* Daktarus,

diena ar naktį.
Tikiuosi, kad tauti*eiiai atsilankė i* 

mano aptieka visados bus užganėdinti.
8u guodone,

J. L- Žukauskas
Lietuvisska* Aptiekoriu*.

167 W. ISth st,, Chicaco, III.
P. 8. Aaz teipgi siuncalu pinigu* in 

visa* dali* svieto pigiai ir greitai. Ir par
duodu szlfkorte* ant visokiu linijų Ir 
laivu. Priegtam užlaikau lietuvtaku 
knygų krautuve.

■ocialtaki ir revoliocijiniai rantai — ru- J 
atakoje, angltakoje ir kitose kalbose — j 
galima gauti pas,

J. O. SzirvidM,
401 E. Main st., Plymoulb, Pa.

Reikalaudami atsakymo malonėkit* 
indsti markute ui 2 centu. (18—XI)

Naujausiai lurastM Hsdicinot: Naujau*!

Ilsu . Plauki

Teisfoseot galima ta kiekvienos

Jonas Jonikas

ir Livery SUble
Laidoja ss 1 rusina, paraamdo i

Ii* ir kitokiu reikalu. Teipgi užsiima I 
perk rausly m* visokiu daigi* ta vietos 
i* vieta 1* dypus ar ta dyp*, anglis ta 
važi >jimu irti.

Teirlooa* 3. IU.
(14 X-7 I X»)

Nerviszki Vyrai

patyrimo. tod*l m 
■*» »pr»»ty» 
en litam* teteik* 
■ate'Irtai. Ass 1 
ytea ttlo* atalte* i

rr Ii*nrTie
padarytit» |

t>*i- Į

ipte, pasai kari maa Tintai ' 
i Ir dabar tarta pei ieva. Kaip

(ratilu

Rocepte ulraaayu lUprai b*t arvodingi val-

Imt!liotl ano Jas pinlsaa. arba psrSaotl Jamte 
vanta*, kana Jas aaaorite. Joigs astemyalto 
mana kam* aon a*t*i»iaca. saliu tai paganyti

Dtelriktae.
1 Rep 

Rep
• R«P Rep
i Šen

Rep 
3 Rep 

Rep

Senatoriai ir
Henry Z Durand 
Edw»rd H Morri* 
Jnrob Boll 
Edwln d Green 
Hotner Gslpin

11

R»p 
Rep 
R«p 
8en 
Rep 
Rep 
Rep

E*?
Rep

U Rep
Rep 

» Rep 
17 Rep 
19 Rep

Rep 
31 Rep

Re»h C Batler 
Welier E Beebe 
Dantei Bu U nėr 
’l'homesC Boyd 
Patnck J MeSbant 
EmilO Kawal«kl 
Saro. -Norden 
W B MeSnrely 
Harry Oidhatn 
lohn ė Hili 
J cha Č W Ui lame 

< >«-or„ Struckman

Be* to|K F Kleeman
WmT Monro*

5t£30 Dearborn lt
150 W 44th lt 
48U7 Porr-itvllle avė 
50S7 'Va.hinglo* avė 
7*7 Berteao ava 
57 Sorrey Court 
1307Chlc*<o avė., Evanrton, IU 
Bartlett, Hanover, IU 
Wilmetta. Ne* Trter, IU 
1588 — 36lh lt

O kas ežia?
Taigi popiero* raszymui gromatu in 

kraju, naujau** iszrastoa, gražiausio* 
visoj* passulej*. Kiekvisnas ka* pri
sius 10c. apmokėjimui pacztos kaszlu, 
gaus už dyka ant pažiuro* 6 popiera* su 
ko pertom. Parduodame 6 tuzinus ui 
81.00. Reikalaujam* agetu visur irduo- 
dams gera uždarbi. Raszydami adre
suokite:

Agent Church goods, 
SU. W. Box 14, Brooklyn, N. Y.

(1S->X1)

sią bud u Ridikai gydyme*, paraitykite pa< 

Prof. J. M. Brandas
Ne* York ABrooklyn, U. 8. A.

eepto koplle lt reikalinga* patarime* dykai 
teojvea. 8>y paelelltlma a«* velia atlikti be Jo
ki* Jam* kasate. Adreeaoklte:

C. BentSM, P. H. 8*z 658, Chicag*. III.

Nei $1 Nereikia Mokėti iki IszgydymuiT*.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Gamuti mediAka* užžiurStojaa, užbaigęs vokiAkua ir amerikoniukus Universite

tui, bu daug metų patyrimų yra autorium, idrodinėtojum ir apecialiatu gydyme 
privati&kų, nerviškų ir užBiBenSjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo i&gelbčti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustojimas gyvybės, lenkimasia draugijos, sunykimas ir tt. yra tai pasekmė® aulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleiak falšyvai begėdystei ar pasididžiavimui suturėti sa
vą nuo sugryiimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau 
yra per vėlu. t

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 miaėtų kenkimų teip, kad to netiktai patirsi greitą paleng
vinimą, bet visišką išgydymą.

Atmink— Mes duodame užtikrinimą išgydymo kiekvienos ligos paimtos ant 
gydymo. Jeigu tu negyveni Cbicagoj, tai rašyk prašydamas klausymų lakšto. Tu 
gali būt išgydytas namie, jeigu suteiksi mums gerą aprašymą savo ligos. Gyduo
les suk ra u name in mažas, be jokių parašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų 
atydos kas jose yra

Gyduoles Dykai Iki Iszgyjlmui.

State Medical Dispetisary,
Pietvakarinis kampas State ir Van B u re n gatvių,

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, Iii

Ofiso valanda*: ąuo 10 ry to iki 4 ptaų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedėlioms it Šventadieniais nuo 10 Uk iki 12.
RODĄ DYKAI!

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 
padėkavonee nuo myo ligonių. Už tai, kad jie tik giriasi eeą gerais daktarais, bet 
vieton išgydyti tik padidina ligą; ar gali teip užsipelnyti padėkavonę? Niekada!

Kuriems rupi sveikata musų žmonių,kad jie ne butų apgaudinėjami, apiplėšiami 
teip vadinamų iš krajaua vaiskavų feidčerių, grąšių viliotojų, tegul visi ligoti krei
piasi prie

Dr. E. Collins’o, baigusio moksli Nei Yorko Duiersitete 
vienam gali visas svietas padėkavoti už teisingą ligoniu išgydymą. 
Keletas ii naujausių laiškų, kariuose išgydyti dėkavoja Prof. Collins’ui:

Krtikią 8ii*WL

Garbus Prof. Collins!
Nuoširdžiai dėkavoja Tamistai 

ui vaistus prisiųstus mano dukte- 
reu Buvau labai nusiminąs ir ne
sitikėjau jos pagijimo. Bet persi
liudijau, kad imdama Tamistos 
vaistus, jau beveik su visu pasvei
ko. Labai nuolankiai Tamistai 
dėkavoja ui išgydimą ir perstaty- 
siu Tamista visiems savo pažysta
miems.

Su guodone,
J oze f Popiel, 

Box 12, Ferinia,
B. C. Canada. Maria Bodnarska, 

Cliffvrood, N. J.Bos 287, Gresi Fallt, Mont.

- Šimteriopai dškavoju Tamistai prof. Oollins ui išgydy
mu mano ligų, jeigu ne Tamistos pagelba, jau bučiau dau
giau saulės šviesoj ne regėję*.

Mikolai Danko, Boz 82, Orbiston, O ’

Garbus D»kt*re:+-
Keliais žodžiais pranešu Tamistai, kad vaistus pasių

stus apturėjau ir | trumpą laiką jaučiuosi sveikesnė. Da
bar jau su visu sveika, ui ką Tamistai iirdingai dėkavoju.

Ona Smith, Ehrmandale, Ind.

Parkai.
Nužemintai prof. Collins'ui dėkavoju už išgydymą 

mano ligos. Negalėjau niekur gauti vietos, teip man 
buvo daėdę tie parkai. Dabar ecu su visu čysta*.

Jonas Renicki, •
Cement Works, Box 32, Hannibal. Mo.

Visogalingas prof. Dr. Oollins:—
Su dideliu džiaugsmu pranešu Tamistai. kad nuo 

Ta m įstos vaistų suvisu pasveikau ir nereikalauju nešio
ti diržą. Garbė ir paguodonė tokiam Daktarui.

Su pagarba.
Andrius Bogatka, 186 We*t Ruthland, Vt.

Pafiudyjimus už išgydymą paslaptingų ligų nenoriu Čia paduoti. Kad COLLINS
yra išgydąs tūkstančius žmonių nuo visokią ligą, tas parodo jo didelį mokslą, kaipo vienatinio Dak
taro užtikrinančio pilną išgydymą visokių silpnybių.

PasIaptines ligas vyrų Ir moterų. Prof. Dr. Collitu gydo pats savo išdirbtu badu ir nėra to
kio ligonio kurį negalėtų išgydyti. Jeigu sergate tokiomis ligomis, tai aprašykite aiškiai savoje kal
boje visą ligą ir savo laišką adresuokite:

Prof. Dr. E. C. Golliiįs,
140 Wj 3 41H Street, New York, N. Y.

PASARGA. Prof.Cpllin* ištyręs jūsų ligą ir supratęs viską aiškiai, pasiųs jums patarimu* ir vaistu*, nuo kurių į trum
pą laiką pagysiu* ir liga daugiau neatslnaujį*. Neapleiskite savo ligų. '

Kur gali gauti „Lietuvą.” 
„Lietuvos" redakcija' turi savo agentu* 
Brooklyoe, Philadelphijoj, Baltimoreja, 

Sztai [agentu adresai. 
Brooklyn, N. Y.

E. Froome*, 73 Grand st.
Jo*. Szunakta, 155 Metropolitan av*. 

Philadelphia, Pa.
J. Gudavicze, 8104 Richtnond, Si.
Jo*. M. Smolenski, 783 So. 2 nd St.,

Balt i m ore. Md.
Wm. J. Morton,

8. E. Oor. Sharp k Camden st*.
Pa* azituo* agentu* gausite „Lietuva” 

oi 5c. ka* subata.

Kaulai kur tu 
begi? Nugi pa* 

^'4 Petrą Salėki dm 
isztroszkea, o

•*’.P“ J* galima alsi-
vedyti, dm Ji* turi 
pulku ir szalta ba- 
vareka alų, gardžia 
ru,ka ocziszczena

S 5 -r-A. gyjeJita, cigaru* net
ta Havanos, o imuigeru* gauni žmogų* ' 
pulku užkandi kiekviena diena, lai jau | 
Igiau iu tamista kalbeli negailiu Lik 
veikas turiu skubinti*. Prie to JI* turi 

puikia aale dėl vm*1Iu i> milingu Ir pa-: 
klauso kiekvieno, o ypacz ui tlumocziu I 
Buslkalboti angliukai. Ateikite pa* ma-1 
ne, o an jum pstamnusiu ui dyka viso- į 
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
ta kitu miestu galiu gauti pas man* i 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
3821 Aubnrn *v.t Chicago, UI.

(Tarp* 83-ios ui. Ir 83-io Pi.) 
Telephona* Yards 6012.

Dr.O.G.Heine
DENTISTAS.

DIDŽIAUSIA ARIELKU KRAUTUVE.
Mes apmokame ekspreso kaštus ant visą orderių 

vitŠ 85,00 į rytus nuo Chicago. Į vakarus nuo Chicago. 
Apmokame ekspresą tik ant >10.00 arba daugiau.

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

Lietanisikri-Roska Aptiek
237 Hanover st. 257

Boston, Mass.
Tnrime pilnai aptiekoriszku tavom 

kaip k ra j* v u teip Ir užrubeiiniu. Ap
linkoje visados randasi daktaras, kur* 
duoda rodą visokiose ligose be jokio* 
mokesti**.

11417 MJchiean ava 
M39 Kimbark ava 
1M W 18th st
77 Beaker it 
2093 W 36th it 
Berwyn. III 
00 N Central Park avė

Chartea Schamacher 
James W KltUemaa 
Wir H Troyer 
Fred i Erirtioo 
He*ryiW Angusti* 
Chrtitra Beck 
Herma n H Breidt 
Robart H Paadarvii

------- r Al bert Glade
39 Samael E Ertekion

Rep Bernard Cletteaberz 
3! Rep Charlei E Erby

Rep Lewii Rinaker

Board o f
Charles A Wathler 
Wane* C Colburn 
Fra* E Chriitian 
RudoithMulao 
Soha ifceridan 
John T O'CoaeaU 
.lemai J MeComb

Charles MeMahon 
Robart M Slmon

Rep

27 Rap

D Įstrik tai.

*710 Milvaakee avė 
1537 N 71 st Court 
* North Csrti* st 
57 Loeott tt
1S8 Larrabee it 
2M Lincoln avė 
ItU Sbeffleld gve ,

Eąualization.
385 Flftb avė 
7308 Bond are 
MII Bitbop tt 
11838 Savyerave 
00 W 14th placi 
980 Elourney tt 
460 N Hoyn* ava

1303 Wolfram st
3581 North Athland aveaoe.

Ino lorn-spudiki antkoja tik 10c.
Ov*rastsvo>n>« iazgydyma.

Daata geimo ir Skorbuto, Papuošk u asgidlt, 
Plsaks sUakima nialkits ir tuUaklte sat pra
plik aaioe galvot, Plelakaaat laualklaa. Taipgi 
turime vaiste dėl Itsaaikialmo plauks, kad 
banda Bereiktu akuti, arba motoru tari sai 
apgimimo ilges gyvaplaskist, mat esamo SPB- 
CUAL18TAI8.

J. M. B. Cbem, Co.
boz 1« Sta. W. B'klya-Vev York

F.PBradchulis 
Attomej and Conoselor it L». 
Chimber of Commerce Bld£. Room 709 
8. E. Corner LaSal 1 e A Washington sU.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3643.

Wienintelis lietu*y« advokatas, baigęs 
mokslą lurUprudencijoecsion Amerikoj 
Wedaprowu kaip olwiltakaa teip ir 
kriminaltakas visuose suduos*.
Bes. 8118 8. Halsted arti 31 mos.

Tek Yards 6046 •

S metu

SuB Torkoly uuo 
■J Hremde M 
m«*v Ksunzael M
Port tVino n

ar Kornine Arielka

ta.aa irvM. 
tuoo„ „ 
ti so „ „ 
ti so ,, H

„ eo.oo.,
M la so ..
., *300
SUvovicn nuo 
Rum (arak) „ 
Hlnckb’ry „ 
Hherry «■

ta.BSlrvir*- 
ta ooN M 
ti so M „

Parašykite pirkti nuo mua, matyliu kad met duoalme iuml retesni Uvorart tncs plnteu 
n kiti. A teteikite tu Selteriu pinigui reaiitruotame lalike arba -moMy orJer" Klnnaklte

MORRIS FORST h CO., C*r tad Ava. a SmitkAaM tt, PITTtBUM.PA.

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. Halsted iljctia.

Gyvenimą* viriai Aptirto*.

CHICAGO, ILL.

Traukia dantis be jokio skau
dėjimo, instato auksinius, ar ko
kius kas nori. Darbą savo dva
ran tuo ja.
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