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Metas XII

Politiszkos žinios.
—°—

Kare Maskolijos su Japo
nija.

Iš paskutinių atėjusių ži
nių pasirodė, jog telegramą 
carui apie tikrų dalykų stovį 
Port Arthure jenerolas Stoes- 
sel siuntė ne su vienu laivu 
., Ros toro pny’’, bet su 4 pana
šiais laiveliais, iš jų tik vie- . 
nam pasisekė prisigriebti į 
Čifu ir perduoti telegrafo 
biurui ‘ Stoesselio telegramų 
carui; kitus laivelius patėmi- 
jo japoniečiai ir vienų po ki
tam paskandino, kadangi pa- 
siduęti nenorėjo. Nuo pa
skandintų laivelių žmonių ne 
išgelbėjo, jie visi su laivais 
nugramzdėjo į jūrių gelmes. 
Taigi aišku, kad telegrame 
turėjo būt svarbios žinios, 
jeigu Stoessel siuntė net ke
turis laivelius ar, žinoma, jie 
plaukė ne krūvoj, tik sky-1 
rium; jis žinojo gerai, kad ne. 
visi ištruks, bet rizikavo lai
velius. Kokios tos carui per-

• siųstos žinios, visgi nieks ne
žino. Rods laikraščiai garsi
na, buk Stoessel savo tele
grame carui parašė vien šiuos 
žodžius: ,,mirštame badu.”
Jeigu ir ištikro teip skamba 
tas garsus telegramas, tai vis-Į 
gi laikraščiai negali jo įturio 
žinoti, kų jie garsina, yra jų 
pačių išmislytu.

Japonijos ciecorius nuo 
veržiančio Port Arthurų jene- 
rolo Nogi gavo telegramą, 
kuriame japoniškas jenerolas 
praneša savo ponui, jog visi 
reikalingi darbai ant veržimo 
Port Arthuro pabaigti ir jog 
po pietų 26 lapkričio japonie
čiai ant visos linijos pradėjo 
šturmą, bet kad maskoliai 
smarkiai ginasi, tai japonie
čiai iki šiol neatsiekė savo 
mįerių. Smarkus mūšiai iš 
visų Port Arthuro pusių 
traukiasi toliau. Laike štur
mo iš Port Arthuro ir chinie- 
čiai negali išbėgti, todėl į Či- 
fu nieks negali atgabenti 
naujų žinių iš maskolių teip 
smarkiai ginamos tvirtynės.

Kadangi japoniečiai ant 
galo pamatė, jog maskoliai 
ištikro siunčia į Azijų savo 
Baltiko laivynę ir kad dalis 
jos jau perplaukė Suezo ka
nalų ir prisigriebė į Raudo
nąsias jūres, tai jie subruzdo 
labiau' prie Port Arthuro. 

. Ciecorius prisakė jenerolui 
Nogi pasiskubinti su užėmi
mu tos tvirtynės, nors tas 
daug kareivių gyvasčių ka
štuotų. Iš Japonijos dabar 
ateina prie Port Arthuro 
daugiau naujų kareivių ne
gu sustiprinimui kariškų pa- 
jiegų Mandžurijoj. Tūli 
laikraščiai paduoda, buk nuo 
armijos jenerolo Oku, stovin
čio priešais Kuropatkinų, da
lis kariumenės likosi nusių
sta ant sudrutinimo veržiau- 

< čių Port Arthurų. Neužilgio 
todėl reikia laukti svarbių ži
nių nuo Port Arthuro: arba 
japoniečiai su didelėms nuo- 
trotoms užims tų maskolių 
tvirtynę, arba nužudys teip 
daug žmonių, bandydami 
veržti, teip apsilpę, kad ant 
ilgo laiko negalės bandyti 
šturmo. O tuom tarpu ma
skoliška kariška laivyne 
plaukia į Azijų; ji susijungu
si su laivais esančiais Port 
Arthuro uostoj, butų jau 
drūtesnė už laivynę admirolo 
Togo. Per visų karės laiką 
ir japoniečiai nužudė kelis 
laivus, bet vietoj nužudytų, 
pirko svetur daugiau ir na- 

. mieje pasidirbo kelis naujus,
Amerikoj pirko penkis po
vandeninius laivelius ir tie 
jau atėjo į Japoniją. Sene
snius admirolo Togo laivynės

laivus, daugiau ar mažiau pa- 
gadytus mūšiuose, dabar sku
biai taiso. Maža dalis laivų 
daboja išėjimų iš porto, o iš 
kitų japoniečiai organizuoja 
laivynę, su kuria pasirengę 
patikti laivynę garsaus admi
rolo Roždestvenskio, kada to
je atplauks į rytinę Azijų. 
Drutina jie fortais nuo jūrių 
nuo jnaskolių atimtų Dainy, 
rengia fortus atsigynimui prieš 
laivynę ir aplinkinėse Port 
Arthuro, jeigu maskoliai ant 
jūrių su nauja laivyne paim
tų viršų ir japouiečiams prieš 
Baltiko laivynę reiktų gintie- 
si. •

Japonijos randas atsiliepė 
į Angliju nurodydams, jog 
nors Anglija su Japortija tve
ria ryšį, vienog Anglija ken
kia savo saudraugui gelbėda
ma maskolius. Maskolija 
pirko kelis laivus, o net du 
torpediniu Anglijoj, pasku
tiniai jau likosi išsiųsti į Ma 
skolijų. Torpedinių laivų be 
rando daleidimo nė jokia 
dirbtuvė iš Anglijos negalė
jo išsiųsti. Jeigu maskoli
ška Baltiko laivyne negautų 
iš Anglijos anglių, ji nė jo- 

! kiu budu negalėtų prisigrieb- 
ti į Azijų. jeigu Roždestveu- 
sky galės prisigriebti į rytinę 
Azijų, tai tik todėl, kad An
glija suteikia jam anglis. 
Anglis gi pati Maskolija pa
garsino už karės kontraban
dų, todėl Anglijos randas tu
ri tiesų uždrausti jų pardavi
nėjimų vedančiai karę su Ja
ponija Maskolijai. Kur ei
na apie uždarbį, pelnų, ten 
Anglija 
draugus, 
priešus. ■ 
ka: ir ji 
vė du povandeniniu laivu. 
Laike paskutinės naminės ka
rės Amerikoj pietiniai štėtai 
pirko Anglijoj laivų Alaba- 
mųr su kuriuom daug blėdies 
pridirbo šiauriniams štėtams. 
Po pergalėjimui pasikėlimo, 
už tas nuotrotas Amerika pa
reikalavo didelio atlyginimo 
ir už pardavimų to laivo be 
mažo neužgimė karė terp An
glijos ir Suvienytų Valstijų 
ir ant galo Anglija turėjo už 
mokėti atlyginimų. Dabar 
gi Amerika parduoda gin
klus ir laivus abiėm karę ve
dančioms pusėms ir tų laiko 
už gerų daigtų, kadangi pre- 
kysta ginklais gerų atgabena 
pelnų.

Tik po Japonijos protestui 
Anglijos užrubežinių dalykų 
ministeris pagarsino perser
gėjimų, jog pagal tiesas,savi
ninkai laivų laužanti neutra- 
liškumų gali būt atiduoti po 
sudu. Ar po tam pagarsini
mui pristatymas anglių ma
skoliams pasiliaus, galima a- 
bejoti. Kad kontrabanda 
pasiliautų, randas turėtų a- 
pie jos apatabdymų pasirū
pinti, kol jis apie užlaikymų 
neutrališkumo nesirupįs, ka
rės kontrabanda neišnyks ir 
tuom pačiu Anglija labiau 
užkenks savo draugei Japoni 
jai negu visi Maskolijos drau
gai. Ištikro Prancūzija la
biau daboja neutrališkumų 
negu Anglija, kuri visada 
teip darė ir ne kartų pavoju
je apleido savo draugus.

Mandžurijoj pereitų san- 
vaitę nieko svarbaus ne atsi
tiko, nė viena pusė ištikro ne 
pradėjo žengti pryšakin, nors 
ir netruko susirėmimų, bet 
jie, nors buvo ir smarkus ir 
kruvini, didelės svarbos ne
gali turėti. Japoniečiai apie 
tuos susirėmimus nieko ne
garsina, bet ir iš Kuropatki- 
no pagarsintų telegramų ma
tyt, kad tie susirėmimai ne
buvo svarbus. Kuropatkin 
pranešė į Peterburgu, jog 24

parduoda uet savo 
geibi savo draugų 
Tų daro ir Ameri- 
maskoliams parda-

d. lapkričio Japoniečiai su ne
išpasakytu smarkumu užpuo
lė aut maskoliškų pozicijų po 
Yensentin, bet Jų užpuolimų 
maskoliai numušė su dide
lėms jų nuotrotoms. Paskui 
dar japoniečiai bandė apeiti 
maskolių pozicijas, bet ir tas 
nepasisekė. Tame susirėmi
me, maskoliai nužudė devy
nis užmuštus ir 57 pašautus 
kareivius.. Tas aiškiai paro
do, kad mušis, nors galėjo 
būt ir smarkus, bet didelės 
svarbos turėti negalėjo, tų 
matyt jau iš nuotrotų.

Berlyno laikraštis „Lokal- 
anzeiger” pranešė, buk iki 
atėjimui Baltiko laivynės į 
Azijų japoniečiai stengsis, 
kiek tik jų pajiegos daleis, 
ne tik paimti Port Arthurų, 
bet teiposgi dideliame mūšy
je sumušti maskolius Man- 
džurijoj. Jeigu todėl tas 
laikraštis mena teisingai, tai 
neužilgio ir Mandžurijoj rei
kia vėl laukti didelio mūšio.

Peterburge praplito žinia, 
buk po Port Arthuru masko
liai galutinai, aut visos lini
jos numušė Japoniečių už
puolimų ir buk prie to jie 
baisias turėjo nuotrotas teip, 
kad negreitai išdrys vėl ant 
tvirtynės užpulti. Reikia 
vienok čia pridurti, kad iki 
šiol, ypač privatiškos, masko
lių žinios retai pasirodė tei
singoms.

Matyt maskoliški kareiviai 
ištikro ant karės lauko elgia
si bjauriai, jeigu net Kuro- 
patkin likosi priverstas bau
sti skaudžiai prasižengusius 
kareivius. Iš vieno kazokų 
regimento jis lie|>ė sušaudyti 
12 kareivių už nepritinkan
čius civilizuotiems 
viams pasielgimus.

karei-

Suvienytos Valstijos
Amerikoj išsi viešpatauja 

iš palengvo maskoliškos šau
ly gos ir jeigu tauta neapsi- 
žiurės, sudemoralizuoti ir de
moralizuojanti visų tautą jm> 
litikieriai gali paversti lai
svės kraštą į antrą Maskoliją. 
Ir dabar jau politikieriai pa
mėgo tūlas tik Maskolijoj 
pasitaikančias formas.

Pereitą sanvaitę preziden
tas Roosevelt atsilankė ant 
parodos mieste San Louis. 
Visas kelias nuo SVashingto- 
no iki St. Louiso buvo nu
statytas detektyvais,apsaugo
jimui „šventos” prezidento y- 
patos. Ant parodos į tas 
triobas, kur lankėsi preziden
tas. paprastų lankytojų ne
leido. Reikėjo dar geležin
kelį saugoti su tūkstančiais 
kareivių, o amerikonai butų 
pas savę pamatę, kaip keliau
ja caras po jo despotiškai val
domą Maskoliją. Kitur, net 
monarchiškuose Europos kra
štuose, ypata valdono niekur 
nėra jau teip saugojama. 
Žengiaht teip toliau ir musų 
politikieriai gali iš laisvo kra
što prezidento padaryti at
skirtų nuo žmonių 
caras valdoną.

Štėte Coloradoj 
tavo sanlygos dar 
negu Maskolijoj.
rinko kastynių savininkų į- 
nagio gubernatoriaus Pea- 

garsaus darbininkų

MaNkolija.
Garsus Kražių skerdėjas, 

buvęs Kauno gubernatorius 
Klingenberg, paskutiniuose 
laikuose patekęs už guberna
torių Į Mogilevų, kur neseniai 
buvo parengtos tokios jau 
kaip Kišineve žydų skerdy
nės, likosi ant galo už savo 
negražius darbus caro nuo 
vietos prašalintas. Mat išė* 
jo | aikštę, kad jis ir po jo 
valdžia esanti urėdninkai ne 
tik ne bandė ginti skerdžia
mų žydų, bet stojo skerdėjų 
pusėj. Sulaukė ant galo 
bausmės, ant kokios už savo 
darbus seniai užsipelnė.

Kas užgims Maskolijoj, ko
kius vaisius išduos atsibuvu
si Peterburge, sušaukta vi
daus ministerio Sviatopolk 
Mirskio,roda žemiški} institu
cijų reprezentantų, dar neži
nia. Kelis iš tų reprezentan
tų caras priėmė savo rūme 
Garskoje-Selo. Jie reikalau
ja, kad Maskolijai raras duo
tų konstitucijų, kad tautos 
reprezentantai galėtų kon
troliuoti randų ir Jo urėdnin- 
kus. Ar caras tų reikalavi
mų išpildys, negalima dabar 
žinoti. Žinoma, jis išpildy
mų vilks teip ilgai, kol tik 
bus galima. Iš gero noro di
desnės laisvės žmonėms ne
duos; bet jeigu ant karės lau
ko ir toliau nesiseks, tai, bijo
dama žmonių pasikėlimo, tu
rės jiems šį tų duoti. Ant 
Maskolijoe žmonių labo reikia 
geisti, kąd karėj ir toliau 
maskoliams nesisektų.

Juo toliau užsitraukia ka
rė. juo aiškiau pasirodo visa 
netvarka karės ministerijoj. 
Daktarai skundžiasi, jog 
trūksta visko, net vaistų ser
gantiems kareiviams, trūksta 
lazarietų patalpinimui iššau
tų ir sergančių kareivių. Da
bar pasirodė, jog nežinia kur 
dingo net 350 geležinkelio 
vagonų su vaistais ir kitokiais 
reikalingais daigtai. kurie 
turėjo būt išsiųsti į Mandžu- 
rijų ir ne atėjo. Gal tų 
daigtų nė nesiuntė, pinigus 
ant to paskirtus urėdninkai 
gal sukimšo į savo kišenių?

Ant kiekvieno žingsnio pa
sirodo, jog reikia urėdninkų 
darbus kontroliuoti, bet ca
ras vis dar nedrysta jų sau
valių siaurinti, kadangi bijo
si savo tarnų labiau negu ja- 
poniečių.

spaudos Maskolijoj, masko
liškas po Latvijos satrapų į- 
tekine išeinantis Rygoj ma
skoliškas laikraštis ,,Rižsky 
Vestnik” praneša, jog į spau
dos užveizdą atsišaukė net 16 
ypatų su prašymu daleisti 
jiems išleidinėti lietuvišką 
laikraštį. Tas laikraštis to
liau sako, kad dėl stokos mo
kančių lietuviškai cenzorių, 
spaudos užveizdą negali vi
sus prašytojus užganėdinti, 
todėl ji šiuom tarpu dalei* 
sianti tik vieną lietuvišką 
laikraštį Peterburge ir du 
Vilniuje. Turbut ne stoka 
cenzorių yra priežasčia, kad 
randas daleidžia tik 3 lietui 
viškus laikraščius. Juk ir 
aut cenzūravimo tų reiks 
dviejų cenzorių. Antai Var- 
šavoj išeina su viršum 60 len
kiškų laikraščių, o juos cen
zūruoja tik trįs cenzoriai ir 
da tie patįs turi cenzūruoti 
pundus kas dieną ateinančių 
iš užrubežių visokiose kalbo
se laikraščių. Trįs Varsa vos 
cenzoriai tiek gali atlikti, o 
du lietuviški negali j>erskai- 
tyti daugiau kaip trįs laikra 
ščius. Na, argi tai ne 
kingas teisinimas.

nių neramumų, ypač kad ne
ramumo dvasia užsikrėtė kar
eiviai. Neįstabu todėl, jeigu 
caro ir jo tarnų pakinkiai 
dreba.

juo-

VilBulvių užde r ėjimas 
niaus gub.

Užderėjimas bulvių 
niaus gubernijoj buvo ne ge
riausias: pa vasary j. ypač Di
anos ir Vileikos paliečiuose 
užkenkė šalnos; apskritai 
vienog imant, išpulė viduti
nis, Dianos vienog pavietyj 
buvo neužganėdinantis. 
Šveutėnų ir Trakų |»aviečiuo- 
ae surinko vidutiniškai po 
600 pūdų nuo desiatinoe, liet 
užtai Dianos |»avietyj nesu
rinko nė pusės to ir tos su
rinktos bulvės genda ir pūva 
dabar; kituose kviečiuose, 
nors surinko ne daugiausiai, 
bet surinktos bulvės geros.

tokį kaip

išsiviešpa- 
bjauresnės 
Ten neiš-

body, 
priešo; kitas gavo net 11000 
balsų daugiau. Peabody vie
nog, turėdamas po savo val
džia milicijų, nuo vietos ne
pasitraukia ir atvirai garsi
na, kad nepasitrauks. Tai 
tau ir laisvė rinkimų, tai tau 
įtekmė žmonių ant valdžių ir 
urėdninkų, kurie juk lai
svuose kraštuose yra tik tar
nais juos išrinkusių. Teip 
jau nė Maskolijoj negali atsi
tikti.

Isz Lietuvos.
Iš Vilnimis.

Vilniuje Jau pradėjo dar- 
buotiesi neseniai susitvėrusi 
savitarpinio šelpimo lietuvių 
draugystė. Perdėtiniu tos 
draugystės yra A. Vileišis. 
Draugystės mieriai yra: 
stengtieai pakelti doriškai ir 
materijališkai savo sąnarius. 
Ji duoda pašelpų įpuolusiems 
į vargų, rūpina darbą jo ne
turintiems, moka pensijas pa
senusioms, negalintiems už
dirbti sąnariams, šelpia šei
mynas sąnarių, laidoja numi
rusius. Ant padidinimo tur
tų draugystė turi tiesų pa
rengti }>er metus ne daugiau 
kaip keturis kartus: koncer
tus, teatrališkus |>erstatymuB, 
muzikališkus vakarus, bet 
ant to kiekvienų sykį turi iš
melsti vietinių valdžių dalei- 
dimų. •

Per sanvaitę nuo 28 d. spa 
lių iki 4 d. lapkričio Vilniu
je buvo apsirgimų visokioms 
limpančioms ligoms: šlakuo
toms šiltinėms apsirgo 12 y- 
patų, pilvinėms 7, rauplėms 
6, tymais 8, ‘difteritu 2, rože 
2, siberišku maru 1.

Vienas iš pirma priešingų 
sugrąžinimui lietuviškos

Iš Vitebsko.
Vitebsko pavietyj likosi 

pagarsinta mobilizacija, į 
miestų susirinko daug pašauk
tų. Kadangi kitur, yįiač 
Mažrusijoj, pašaukti į kariu- 
raenę kėlė maištus, tai ir čia. 
lygiai valdžias, kaip ir miesto 
žydus a|>ėmė baimė. Val
džios laikraščiuose garsino, 
buk maišatį kelia tik pasigė
rę, taigi kad maištų priežastis 
yra degtinė. Todėl čia dar 
prieš paskirtų susirinkimo 
dienų uždarė visas rando deg
tinės pardavinyčias, kad caro 
garbės apginėjai neturėtų 
kur pasigerti; žydai uždarė 
visas savo Įtardavinyčias. 
Maištai vienog buvo, taigi 
juo-i matyt, ne degtinė gim
do. Rezervistai mieste su
daužė 9 rando degtinės par- 
davinyčias. Ant vaikymo 
maištininkų sutraukė kazo
kus, bet juos rezervistai su 
akmenimis išvaikė. Paskui 
ant dabojimo namų atsiuntė 
pėkštininkus. Ir laike tur
kiškos karės, 1877 m., šaukė 
po ginklu rezervos kareivius, 
bet tąsyk niekur maištų ne
buvo. Kodėl juos žmonės 
šiądien kelia? Teisinti tą 
vien degtine negalima. Ma
tyt žmonės negodoja jau Ma
skolijoj nė caro, nė jo val
džios. Tą geriausiai parodo 
jau tas, kad daužyti ir nai
kinti visur pirmiausiai pra
deda rando degtinės pardavi
nyčias, taigi caro pašaukti 
po ginklu rezervos kareiviai 
pirmiausiai naikina rando sa
vastį, taigi pirmiausiai: ken
kia carui ir jo tarnams^ Ne
sibijo nė caro urėdninkų, į 
akčyžios urėdninkus mėto su 
akmenims. Jeigu karė užsi
trauks ilgai, jau paskui ran
das neįstengs nutildyti žmo-

Iš Dlnaburgo, Vitebsko g.
Kaip visur Lietuvoj ir Lat

vijoj dėl karės apsistojo dar
biai, apsistojo jie ir Dinabur- 
ge ir juo toliau, juo daugiau 
darbininkų atsiranda be dar
bo, juo daugiau šeimynų ken
čia įvadų. 'Darbininkai skun
džiasi ant stokos darbo ir ma
žo uždarbio: barbdaviai mat, 
naudodamiesi iš sunkaus dar
bininkų padėjimo, už darbų 
moka te i p mažai, kad iš to 
niekaip negalima išmisti. 
Darbdaviai, prekėjai ir namų 
savininkai bijosi mieste esan
čių kareivių, kad jie, kaip 
tai darė kituose miestuose, 
nepradėtų - visko daužyti. 
Maskolijoj laukia mat baisių 
sanlygų, jokios kitur Euro
poj buvo vidurinių amžių ga
dynėj. Iš tikro vienog Ma
skolijoj dabar yra tikrom vi
duramžines sau lygos, todėl 
neįstabu, jeigu jos išduoda 
tokius jau vaisius, kokias ki
tur žmonės |>ergyveno vidu
rinių amžių gadynėj.

ant mūšio lauko: Juozas Bo- 
brovka is Vileikos pav. Pa
šauti: Ign. Kursudis iš Di
anos pav., Roman Tolkoč iš 
Dianos pav. Užmuštas 17 d. 
berželio Abr. FrendeH. Pa
šautas 4 d. liepos Mot. Unu- 
kanekas iš Ašmėnų pav., Ka
zimieras Pumputis iš Šventė- 
nų pav. ir Šm. Raiza iš Vil
niaus pav. Liko ant mūšio 
lauko Ickua Goniec iš Vil
niaus. Liko ant mūšio lau
ko: Konst. Dubickis iš Aš 
mėuų pav., Pov. Mačiukas iš 
Vilniaus pav. Pašauti: ' A- 
domas Klizus iš Trakų pav., 
Adomas Kazakevičia iš Tra
kų pav., Kazimieras Matule- 
vičia iš Trakų pav.

Iš Baltstogės. Garteno gb.
Iš visų Lietuvos miestų 

daugiausiai dirbtuvių yra 
Baltstogėj ir jos aplinkinėse. 
Apsistojus visur darbams, 
čia atsirado daugiau negu ki
tur baduojančių darbininkų. 
Čia susitvėrė komitetas, ku
rio pareiga, kiek galint, parū
pinti darbų jo neturintiems 
ir per tai baduojantiems dar
bininkams. Komitetas tas 
rengiasi uždėti varstotus, kur 
nors dalis neturinčių darbo 
darbininkų galėtų rasti už-. 
darbį. Ir prie geriausių no
rų vienog komitetas visiems 
baduojantiems neįstengs su
rasti darbų. Baduojančių 
darbininkų Baltstogėj yra 
tūkstančiai, Už tų Išdavi
mų tik randas kaltas.

Iš kaunu.
Iš Kauno į Mandžuriją li

kosi išsiųsti: pagelbininkas 
l>erdėtinio inžinierių Kauno 
tvirtynės, pulkauninkas Vo- 
jevodzki; pulkauninkas 2 
Kauno tvirtynės regimento 
Morozov; kapitonas Kauno 
tvirtynės regimento Demia- 
kov ir kapitonas Romanov. 
Be abejonės tie maskoliai be 
noro išvažiavo iš Lietuvos. 
Kaune j juk ramiau ir link
smiau : negu Mandžurijoj! 
Ten kraują lieti gali juk ne- 
maskoliai!

Užmušti, 
patekę į

arba 
karei-

garsina 
iš Vii-

pašauti, 
nelaisvę 
vlai

Karės ministerija 
pravardes kareivių
niaus gubernijos užmuštų, 
pašautų,arba prapuolusių ant 
kares lauko. Užmuštas tapo 
20 balandžio Jonas Mirauckas 
iš Vileikos pav. kaimo De 
muckųj Liko ant mūšio 
lauko:II. Verbilavičia iš Vi
leikos pav,., V. Michavičia. 
Jokūbas Bfirovskis iš Ašmė
nų pav., Jonas Zrobov, Jo
kūbas Zemia iš Dienos pav. 
Pašauti: Kazimieras Chodiko 
iš Vilniaus ir Petras Radzi- 
kevičia iš Ašmėnų pav. 31 
d. liepos liko ant muši^lau
ko: Barkauckas Vincas iš 
Lydos pav. Pašauti: Miko} 
la Zdanavičia iš Ašmėnų pv.; 
Julijonas Gregoravičia iš Ly
dos pav., Juozas Čarila iš Aš
mėnų pav.; Bronisl. Kačan, 
Lydos pav. Užmuštas Zisel 
Levin iš' Ašmėnų pav.; pa
šautas — U. Bondar iš Aš
mėnų pav. 7 d. piutės liko

j labai užjaučia tam sumiši- 
jmui. Gana stropiai platina
mi atsišaukimai da labiau su
kursto žmonės. Vyresnybė 
rūpinasi kuo-gražiausia ap
sieiti su žmonėmis: da nie- 

j kuomet teip nebuvo.
j Štai du, hektografuotu Di
džiojoj Lietuvoj, ,,Draugo” 
^organizacijos, atsišaukimai 
dėl mobilizacijos:

„VYRAI!
Štai jau ir pas mus, Lietu

voj, pradėjo imti ,,zapasnuo- 
siuB.“ Ir pas mus galima sa
kyti, nėra tokios šeimynos, 
iš kurios nebūtų varomas ar
ba jau išvarytas į karę kok
sai vyras. Tėvai lieka be 

| vaikų, vaikai — be tėvų, ae- 
įsers— be brolių; visi lieja 
kruvinas ašaras, rankas bla 
ško, šaukiasi susimylėjimo, 
bet nieks jų neišklauso, 
nieks neužstoja. Motinos ir 

! pačios, rasi, paskutinį kartą 
kabinasi savo brangiemsiems 
ant kaklo, alpsta, ir tuos ne
laiminguosius išplėšia joms 

| iš glėbio akli caro valdžios 
tarnai. Tankiai palieka na
mie šeimyna be jokio para- 
mo, be duonos kąsnio; vaikai 
badu dvesia, seni tėvai netu
ri kur priglausti savo baltos 
galvos.

V isus varo į karę. į tokią 
baisią karę, kokios da nėkuo- 
met nėra buvę. Dešimtimis - 
tuksiančių ten krinta įš abie
jų pusių žmonės; jie pavirsta 
į biauriausius gyvulius, brai
do kraujuose, šaudo nieko 
pikto jiems nepadariusius to
kius pat žmones, japonus, ko
jomis; mindžioja didžiausių 
Kristaus prisakymą: 
artymą savo, kaipo 
—!” Ir nematyt,

i bus galas tai baisiai 
uei. Carui karėje labai blo
gai eina:'' jis vis pralaimi ir 

Į pralaimi, bet kur tau jis nu
sileis! Juk jis da tebeturi 

, daugybe aklų žmonių, kurie, paėmė ma-1. jam paliepus, eina savo 
kraują lieti; ir pas mus da 
atsirado tokių aklių.

Beveik visi, skaitydami to
kius lapelius, sako, kad juo
se gerai rašoma, tik, girdi, 
ką vienas padarysi %... Ne, 
brolau, nebe vienas esi! Tik

tuLietuvos inteligentai 
rėtų naudotieji.

Maskoliškas randas suma-! 
žino truputį apsunkinimus 
rengiant žmonėms pamoki-1 
nančius skaitymus: pirma' 
lektoriai galėjo tik perskai
tyti rando daleistą knygutę 
ir nieko pridėti negalėjo, da- j 
bar gi daleista ir patiems pre- ■ 
legentams sutaisyti lekciją, ’ 
gali jie rengti pasikalbėji
mus. Musų gyvenančiai 
Lietuvoj inteligencijai pride
rėtų pasidarbuoti ir rengti 
visur apšviečiančius žmonių 
protų skaitymus ir pasikal
bėjimus. Tokias lekcijas ir 
pasikalbėjimus rengia lenkai 
Lenkijoj, kodėl to negalėtų 
Lietuvoj daryti musų ten gy
venanti inteligentai? < Iki šiol 
jie apie apšvietimą savo bro
lių nesirūpino kaip priderė
tų, veik visur užleido masko
lius, jiems pavedė dvasių ir 
protą lietuvių. Maskoliai iš i 
to naudojosi, paveržė nuo lie
tuvių dirvą, kurią ne leu- 
gva bus nuo maskolių atimti. 
Mes rėkavom, rodėm masko- j 
liams kišeniuj sugniaužtą 
kumščių, o tų dirvų, apie ku- !* 
rią musų inteligencija Lietu-J 
voj nesirūpino, 
skoliai. Karšto kraujo mat' 
nevisur pakanka, bet kartais 
reikalingas ir šaltas protavi
mas, ypač gi reikia daboti, 
kad musų priešai iš musų ne- 
a}>sižiurėjimo negalėtų pasi
naudoti.

Iš VirbaliailS, Suvalkų ai>sidairyk aplink, imk skai- 
trulj tyt naudingas, ypatingai so-

Kaip !>ad»o<la Tilžės „Nau- k“^ele6’ ° pamaty'
ja Lietuviška Ceitunga 
Virbaliaus gydytoją, 
Janavičių iš lovos išvilko du 
policistai ir išgabeno į Sena- 
pilį, kur jam suteikė paliepi
mų tuojaus keliauti į Man- 
džurijų. Daktaras mat buvo 
pirma gavęs prisakjmą ke
liauti ant karės lauko, bet 
jis pasakė, jog sergąs ir ne
galįs keliauti. Turbut kas 
valdžioms pranešė, jog dak
taras liga apsimetė nenorė
dama traukti iš Virbaliaus. o 
iš tikro jis yra sveikas.

,, mylėk 
pats sa- 
kuomet 
skerdy

• si, kad jau visa caro viešpa- 
Dr a pradėjo krutėti ir pri- ų

Laiškas iš Lietuvos.
22 d. spalių tapo apgar

sinta ir kai-kuriuose Lietuvos 
pavietuose mobilizacija: Su
valkų gubernijoj — Stara- 
polės, Kalvarijos, Seinų ir 
Suvalkų pavietuose; Kauno 
gub. — vienam tiktai Zarasų 
pavietyj. Šaukė į kariu me
nę, pradedant nuo 1887 me
tų.

Ne daugiau pusės teatėjo 
šaukiamųjų; kiti da ikišiol 
slapstosi, kiti jau seniai išbė
go už sienos, kiti da dabar 
tebebėga. Baisus sujudimas 
pakilo dėl to visoje Lietuvoj: 
klyksmas, verksmas tėvų ir 
vaikų, vyrų ir pačių — neiš
pasakytas. Lenkijoj prasi
dėjo baisus sumišimai; jau 
keli šimtai žmonių ten savo 
kraujų praliejo. Lietuviai

spaustiejie nori atsikratyti 
nuo caro ir ponų-piniguočių 
jungo. Jau laikas ir tau 
pratrinti akis ir stoti į kovą 
su tikrais savo skriaudėjais, 
o ne nešti į Mandžuriją savo 
galvos guldyti! legul sau 
eina į karę ir lieja savo krau
ją tie, kurie jos užsimanė. 
Bet kur tau jie eis, kad jie 
turi daugybę aklių, kurie, 
kaip avinai, guldo už juos 
savo galvas. Jie ramiai sau 
namie sėdi. linksminasi, 
brangius vynus geria; jie ne- 
pralieja nė lašo kraujo, ne
girdi nė kulkų švilpimo, nė 
vaitojimo ir verksmo mirštan
čių žmonių; jie, tie dykaduo
niai, nė sėja, nė akėja. pil
nus kišenius prisikemša!

Ir už ką męs turime teip 
kentėt, už ką atsidėkavot? 
Ar už tai, kad jau ir teip iš- 
čiulbė paskutinius syvus, . 
kad apkrovė nepakeliamais 
mokesčiais, kad niekur teisy
bės negalime rasti?! Ar už 
tai, kad mus verstę verčia į 
į maskolius-pravoslavus,  ̂per
sekioja musų kalbų ir tikėji
mą?! Kad jie nesulauktų! 
Jau geriau slapstykimės, bė
kime už sienos!

29(16). X. 04. „
,,Draugo” organizacija.

Antrasis atsišaukimas teip 
skamba:
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Isz Amerikos

pasisekė vienog.
Draugas.

Treczią kartą.

j. J. Razokas.
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Isz darbo lauko.

Mat 
ne

nieks neturėjo tiesos mesti laukan; 
ar kunigai teiposgi įžangą mokėjo, 
nežinau.

k. m. E. St. 
sueiga Simano 
Dr-tės komi- 
tulų svarbių

Paskui vienog rugoja, kad 
Prie tų pras-

Į

Mobile & Obio geležinkelio. 
*to 35 ypatos likosi sužeistos, 
terp jų yra it sunkiai sužeisti.

ll;

VYRAI, RENGKIMES 
Į KOVĄ!

Per dienų dienas męs dir
bame, kaip arimninkai-jau-
čiai, liejame kruviną prakai
tą, kenčiame karštį ir šaltį ir 
vos pusbadžiai tegalime išmi
sti; o kokiai nelaimei, ar li
gai atsitikus, susilaukę žilos 
senatvės, turime eiti tarbas 
persi kabinę, šunų lodinti. 
Męs, darbininkai, apdirbame 
laukus, statome puikias trio- 
bas, tiesiame geležinkelius; 
musų broliai pabrikuose au
džia gelumbes, daro visokias 
mašinas ir išdirba tavoms, 

1 kasyklose kasa anglis, auksą, 
sidabrą ir visokius brangius 
daiktus. Musų rankomis y- 
ra viskas padaryta, visi iš jų 
minta.
kruvino musų prakaito sau 
didelius turtus susikrauja, 
per dienas važinėja linksmi
nasi, šilkais taisosi, brangius 
vynus geria, o mums už tą 
sunkų musų darbą vos trupi
niai nuo jų stalo tepakliuva, 
tiktai tiek, kad męs badu ne- 
nudvėetume, kartais — nė 
tiek. Męs negauname nė de
šimtos dalies savo uždarbio.

Musų vargai prasideda jau 
nuo pačio gimimo, o tepasi- 
baigia tiktai grabe. Teisy
bės nėra pas ką jieškot, nes 
valdžia yra tų-paČių ponų 
rankose. Kas turi daugiau 
pinigų, to ir esti visur teisy
bė.

Negana da to: neturtėlis 
yra visur niekinamas, stum
domas. laikomas šuns vietoje; 
visur yra paminta po kojų 
artymo meilė.

Mus, lietuvius, kad geriau 
galėtų laikyti savo rankose 
caro valdžia, rūpinasi paver
sti į maskolius-pravoslavus, į 
aklus caro ir ponų garbinto
jus; persekioja katalikų tikė
jimą. Pilną musų kraštą 
priveisė visokių maskolių, vi
sur brukte bruka savo masko
lišką kalbą ir persekioja lie
tuviškąją, liepia mums gar
binti didžiausius savo bude- 

—Hus, stato jiems musų krašte 
paminklus.

Bet ir tai da ne viskas. Po
nai-piniguočiai ir caro val
džia negana da buvo turtų 
prisipiešusi; ji da daugiau 
užsimanė sugrobti į savo ran
kas žemių, užsimanė Mandžu- 
rijos. Prasidėjo karė. Jau 
tūkstančių tūkstančius kru
vinu musų prakaitu sukrau
tų pinigų ji suėdė, pora šim
tų tūkstančių žmonių palai
dojo. Pasirodė, kad jau ne
beužtenka carui kareivių — 
prasidėjo mobilizacija. Jau 
ir Lietuvą ji aplankė. Bai
sus trukšmas visur pakilo. 
Kas tik galėjo, kas turėjo pi 
nigų, bėgo; kiti bėgo, palikę 
čia pačią ir vaikus, kiti — 
palikę gyvenimus; daugelis 
slapstosi. Tamsesniejie gi, 
bent pusė jų, palikę čia pa
čias ir vaikus, brolius ir se
seris, liedami kruvinas aša
ras. eina į Mandžuriją savo 
galvas guldyti. Koks klyk
smas, koks verksmas visur 
buvo! O, tas nekaltas krau
jas pralietas, tos ašaros ir so
puliai šaukia atmonijimo! 
Musų kantrybės saikas jau 
pripildytas! Nelaimė tiems 
prakeiktiems budeliams, 
ro tarnams, ir besočiams 
nams-piniguočiams. kurie 
simanė šitos karės! Męs 
begalime ilgiau išturėti — į 
kovą, vyrai, į kovą!

Vienos ašaros ir aimanavi
mai mums nieko negelbės. 
Kolaik męs, kaip avinai, 
klausysime tų žmogžudžių, 
musų padėjimas vis eis blo
gyn ir blogyn, — užtai: į ko-' 
vą! Juk nevilksime męs per 
visą savo amžių tokį jungą, 
nekęsime tokias neteisybes! 
Męs žinome, kad didžiausi 
musų skriaudėjai — tai po- 
nai-piniguočiai ir caro val
džia. Męs turime kovoti, 
kaip kovoja susipratę visos 
pasaulės darbininkai, kad ne
būtų nė turtingų, nė betur
čių, kad visi žmonės lybiai 
naudotųsi visais turtais ir 
darbo vaisiais. Žinoma, iš
karto męs to nepasieksime ir 
tuo tarpu męs turime kovoti, 
kad valdžia pereitų į žmonių

ca-
po- 
už-
ne-

rankas, kad įvyktų demokra
tų respublika ir laisva Lietu
va.... Į kovą, vyrai, dabar 
geras laikai Karė jau labai 
nusilpnino ir da labiau nu
silpnės caro valdžią. Labai 
galimas daiktas, kad, pama
niusios iMaskolijos silpnumą, 
neužilgo užpuls ant jos ir ki
tos viešpatystės — tuomi ji 
da labiau nusilpnėtų. Žmo
nės gi, teip nuvarginti ir gali 
greitai sukilti. Bukime pri
sirengę!

,,Draugo” organizacija."

Iš Prūsų Lietuvos.
Iš Pruaų šįmet į flaskolij^ 

per Eitkūnus gabena daug 
silkių; kaa dieną atgabena iš 
Karaliaučiaus po 15 vagonų 
silkių. Prasti mat šįmet lai
kai Maskolijoj.

Pilavos porte paleido nuo 
darbo 100 darbininkų, o dar 
neužilgio ketina paleisti 150. 
Tūli darbininkai kreipėsi 
prie maskoliško konsuliaus, 
klausdami, ar jie ne galėtų 
gaut darbo Maskolijos laivų 
dirbtuvėse, bet nuo konsu
liaus dar negavo atsakymo.

Netoli Mažųjų Tūlių, bė
gantis ant Stalupienų geležin
kelio trūkis pervažiavo lietu
vį mūrininką Vingeitį ir už
mušė ant \<*tos.

Iki trijų sykiu.
Stanford, Con. Netoli čianykš- 

Čios geležinkelio stacijos greitasis 
trūkis pervažiavo 20 metų Franką 
Eganą ir į Šmotus sudraskė. Ke
turi metai atgal šitą vaikiną pirmą 
kartą pervažiavo trūkis ir ratai nu- 
piovė jam vieną koją. Neužilgio 
potam vėl trūkis jį pagavo ir pa
vojingai sužeidė galvą teip, kad 
jis tūlą laiką buvo bepročių na
muose; dabar trečią kartą jau jį su 
visu sudraskė.

Parodo* lankytojai.
St. Louis, Mo. Iki pabaigai pe

reitos sanvaitės čianykščią viso- 
svietinę parodą atlankė 18317457 
ypatos. Paroda trauksis jau tik 
3 dienas, taigi, imant iki šiolišką 
kas dieną lankytojų skaitlių, ji ne
turės ne 19 milijonų lankytojų. 
Parengimas jos kaštavo daugiau 
negu buvusios 1893 m. Chicagoj, 
bet užtai lankytojų turi ant treč
dalio mažiau, nors ir Chicaginė 
turėjo suviršum milijoną doliarių 
nepriteklio. Nesiseka mat Ame
rikai su rengimu visosvietinių pa
rodų, o ji visgi ne nori apsileisti. 
Dabar už 9 metų visosvietinę pa
rodą nori parengti San Francisco. 
Ir tai iš kalno galima pranašauti 
nepasisekimą.

Gaisrai.
St. Louis, Mb. Ant parodos 

pliaciaus, nuo expliozijos užgimė 
gaisras Missouri trioboj. Triobasu 
visais joje buvusiais daigtais sude
gė. Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
200000 dol. Prie gesinimo du ug- 
nagesiai likosi sužeisti, iš jų vienas 
sužeistas mirtinai.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Springfield, III. Netoli Ben- 

ton susimušė du trukiai VVabash 
geležinkelio. Prie to daug pasažie- 
rių,iš viso kelios dešimtys žmonių, 
likosi sužeistų.

Cleveland, Oh. Ant Pennsyl- 
vania geležinkelio, netoli Bedford, 
susimušė geležinkelio trūkis su 
elektrišku karu, kuriame buvo apie 
20 pasažierių. Prie susimušimo 
visi pasažieriai karo likosi sužeisti, 
terp sužeistų yra du mirtinai su
žeisti.

Memphis, Ten. Netoli nuo čia 
iššoko iš rėlių geležinkelio trūkis 

Prie
o

EzpilOEljOA.
Nžw York. Dirbtuvėse „Con

solidated Gas Co. atsitiko gazo 
expliozija, kurios vienas darbinin
kas likosi užmuštas, o trįs 
sunkiai sužeisti.

1 Easton, Pa. 400 darbininkų 
Vulvanite cemento dirbutvėse pa
kėlė štraiką ant iškovojimo dides
nių algų. Iki šiol jiems mokėjo 
tik po >1.35 ant dienos. Daugu
mas tų darbininkų yra slovakai.

1 Racine, Wis. Čianykščiose 
irėjinyčiose suštraikavo modelia- 
toriai, iš viso 150 darbininkų, ka
dangi kompanija užsimanė numa
žinti jų algas ant 25—50%.

r Springfield, III. Šerifas 
Franklin paviečio, kur Zeiglerio 
kastynėse yra štraikai, pareikalavo 
kariumenės užlaikymui tvarkos.

r Chicago, III. Čianykščiose 
galvijų piovinyčiose suštraikavo 
galvijų skerdėjai.

isz 
Lietnviszku dirvų

Is ElizabAth, N. J.
Rinkimai pasibaigė, bet ir jie 

mums ne daug gero atgabeno, pa
rodė vien, kaip daugelį kartų pir
ma, kad dora ir principai mažai 
musų brolius apeina; ką brangina 
visi dori žmones, tas pas mus gar
bės neranda. Nėra ką labai ir 
peikti tų musų brolių, kurie my- 
nioja doros prisakymus, kadangi 
mes apie įkvėpimą doros prisaky
mų mažiausiai rūpinamės iki Šiol 
ir dabar myniojame dorą, kur tik 
proga pasitaiko, lyg rodosi mes nė 
jokios nepripažintume. Jeigu mes 
kartais ir atsiliepiame neva apgyni
me doros, tai į tą apginimą ar
čiaus prisižiūrėjus, surastume pri
taikintą seną farizėįų sentenciją: 
pone, dėkavoju tau, kad ne esmu 
kaip ansai muitininkas. ■ Pas mus 
vienog tiek doros rasi pas muiti
ninką ką ir pas jo priešą. Ir vie
nų ir kitų ji myniojama, tik po jos 
skraiste mes viens kitą koliojame 
ir niekiname. Kas tik panorės 
rasti įnagius atlikimui ne dorų dar
bų, tokius pigiai gal pas mus pasi
samdyti.

Ir laike rinkimų tūli lietuviai 
Elizabetbe, kapitalistų pasamdyti, 
lakstė vieni pėksti, kiti vežimuose, 
gaudydami savo brolius, varydami 
juos į kapitalistų tinklą ir už 
raugą, arba už trupinius nuo poli
tikierių stalo, vienas kitam ir 
ausis apdaužė. Mat jeigu mes 
negalime apdaužyti musų tautos 
priešų tai daužomės bent terp sa
vęs ir tikime, kad atliekame svar
bų tautišką darbą. Pirm rinkimų 
politikieriai, turintiems mažiau gė
dos ir geresnę gerklę, duoda alaus, 
tie tai jau varu varo balsuoti mu
sų darbininkus už savo priešus ka
pitalistų tarnus. Lietuviai, nors 
visi darbininkai, ne suprasdami ką 
daro, turėdami savo rankose gink
lą, su kuriuom gali iškovoti geres
nę ateitį, tą ginklą atiduoda kapi
talistams, darbininkų priešams. 
Socialistus, darbininkų užtarėjus 
niekina, apšaukia bedieviais ir lai
ke balsavimo balsuoja už kapita
listų tarnus. Musų darbininkai 
mat ne supranta, kad jų balsais 
išrinkti tiesdarių buto sanariai ap
dirba ir užgiria tiesas, o urėdninkai 
pildymą tų tiesų prižiūri. Argi 
musų broliai darbininkai nesu
pranta, kad kapitalistų tarnai už- 
girs tik tiesas pančiojančias dar
bininkus ir palengvinančias išnau
dojimą darbininkų? Tokiu budu, 
tą gali suprasti ir mažai išmanantis, 
kad kas laike rinkimų balsuoja už 
kapitalistų tarnus, balsuoja už sa
vo ir visų darbininkų priešus. Bal
savimai yra labai svarbus, bet to 
musų broliai ne supranta, duoda 
balsą tam, kas daugiau raugo pa
stato.
prasti laikai ateina.
stų laikų vienog pats prisideda.

čianykštė moterų draugystė 
pradeda eiti silpnyn, išmintinges
nės, matydamos ne gerą rėdą, 
iš draugystės pasitraukė, liko tik 
tokios, kurioms rupi vien nieknie
kiai. * \

Musų kunigėlis žadėjo šįmet tu
rėt gatavą bažnyčią, bet vos iška
sė skliapą ir pailso; dabar žada pa
vasarį pradėti darbą.

Likosi atidaryta vakarine mo
kykla. Visi blaivesniejie vaikinai 
vakarais eina į mokyklą, o visi lai
ke rinkimų parduodanti balsus ka
pitalistams alkūnėmis trina saliunų 
barus. .

Iš Brooklyno, N. Y.
Kaip jau buvo laikraščiuose mi

nėta, čia susitvėrė moterų draugy
stė, p. v. Susivienyjimas Lietuvai
čių Brooklyne; draugystė yra pa
gelbinė, bet mažai turi pritarėjų. 
Kada pernai susitvėrė šita draugy
stė, tai prie jos išsyk prisirašė 
diktai moterų, nes turėjo Šv. Mag- 
delenos vardą, buvo tikėjimiška, 
bet paskui, prisirašius keletai ap- 
šviestesnių moterų, persikeitė į 
tautišką, be tikėjimiškų vystyklų, 
likosi apdirbta ir laisva konstitu
cija. Iš syk po reorganizacijai 
draugystės viskas ėjo gerai, bet 
pasimirus jos pirmsėdei, a. a. Kur- 
sentaitienei (gaila, kad mes viską 
remiame ne ant idėjų, bet ant ypa
tų. Ypatų gyvenimas neilgas, to
dėl reikia garbinti nė ypatas, bet 
idėjas; pas mus yra atbulai. Rd.) 
viskas pairo, jau laukėme myrio 
draugystės, nes visos tamsiosios 
sanarės apleido draugystę, apšau
kė ją už šliuptarnišką, pasitraukė 
ir pati draugystės įkurtoja, nuneš- 
dama ir draugystės pinigus. Ku- 
da reikėjo mokėt posmertinę Kor- 
sentaitienės vyrui, tai viena iš teip 
vadinamų apšviestesnių, turėdama 
asabišką piktumą, tam priešinosi 
visokiais budais (niekur draugys
čių nusprendimai nesiremia ant 
noro vienos ypatos. Kur susiren
ka daug žmonių, ten turi būt ir vi
sokios nuomonės. Pasipriešini
mas vienos ypatos yra tai ne vertas 
minėjimo mažmožis. Rd.).

Čia yra net keli šimtai merginų, 
bet apšviestesnių ir norinčių apsi
šviesti yra labai mažai, mažai yra 
skaitančių laikraščius, už tai daug 
yra tikinčių į visokius burtus, į

kokius nieks apšviestesnis ne tiki. 
Toms burtų mylėtojoms nerupi 
tautiški reikalai, bet rupi vien, kad 
greitai gautų jaunikį, leigu pa
rengia teatrą arba balių su prakal
boms, tai jau prisirenka pilna salė 
(tame nieko blogo nėra: geros pra
kalbos ir atsakančiai parinktas 
perstatymas teipjau lavina protą 
ir jausmus kaip ir skaitymas; kas 
myli pamokinančias prakalbas ir 
gerą teatrą — tas pamylės ir skai
tymą. Rd.), laukia tik pabaigos. 
Nedėlioms susirenka į vieną stubą 
pulkas vyrų, o merginos tai net su 
dviem blekinėm laksto raugalą 
nešdamos iš saliunų. O jau jų 
šnekos, tai Dieve atleisk! Tos tai 
pasitraukė iš draugystės, bet liko 
prie jos visos apšviestesnėsės ir 
per tai draugystė ne daug žudė. 
Dabar draugystės reikalai eina ge
riau, galima nuveikti ir ką svar
besnio,kadangi pasitraukė tos, ku
rios pirma darbą trukdė. Po ka
lėdų draugystė žada parengti pra
kalbas ir dekliamacijas (ant savo, 
ar ant viešos naudos? Rd.), kal
bėtojais žada būti ne tik vyrai, bet 
ir moterys. Draugystei labiau su
stiprėjus, galima bus nuveikti ir 
šį tą ant viešo labo.

Ir musų vyrų ne galima per 
daug girti, o kas liūdniausia, kad 
terp neužsipelnančių ant pagyri
mo yra ir tūli teip vadinami laisva
maniai. Prieš rinkimus tūli lais
vamaniai parengė prakalbas, kal
bėtojai net susiriesdami kėlė į pa
danges, garbino kapitalistus, be 
kurių buk darbininkai ne turėtų nė 
ką į burną įdėti. Nežinia, ką jie 
per mierį su savo prakalboms no
rėjo atsiekti. Ar kvailus dar la
biau apkvailinti,o nesubrendusiems 
miglą ant akių užleisti? Juk visi 
protaujanti žino, jog kapitalistai iš 
darbininkų prakaito lobį sau krau
ją, jie gali išnaudoti darbininkus 
tik tol, kol jie nesusipranta ir duo
dasi iŠnaudot.

Laisvamanė.

pabėgtų, kaip pabėgo pirmasis. 
Kunigas Pėža per pamokslus kal
bina lietuvius sutver kokią' ten 
naują draugystę. Vieną nedėlios 
vakarą padarė lietuvaičių mitingą 
bažnyčioj, bet nežinia, ar pasisekė 
jas prie gero patraukti, kadangi 
čia lietuvaičių yra mažai ir tos ne
gali girtiesi prakilnesniais darbais. 
Tą patį ketina padaryti ir su „ka
valieriais." Apart to, žada prašy
ti miesto, kad įrengtų lietuvišką 
knygyną; ant to reikia, kad po 
reikalavimu pasirašytų 50 vyrų tu
rinčių ukėsystės popieras. Sako 
knygynė bus visos lietuviškos kny
gos, tik priešingas tikėjimui pažy- 
mėsęs kunigas Pėža. Iki šiol pa- 
rapijonai giria savo kunigėlį, tik 
nežinia, ar ilgai teip bus. Juk vi
sur beveik išpradžių parapijonai 
giria naujai atėjusį kunigą,jiems ro
dosi, kad naujasis yra geresnis.... 
vaidai ir nesutikimai tik vėliau už- 
gema.

19 d. lapkričio į gyvenimą Sa
kalausko ant vestuvių Petro Kri- 
paičio su Natalija Kurpaitiene su
sirinko tūlas lietuvių skaitlius. 
Besilinksminant K. J. Sabai t re už
manė paaukaut, kiek išgalint ant 
lietuviškų reikalų. Susirinkę su
dėjo >2.05, (vardai aukautojų ki
toj vietoj. Rd.), kuriuos teip pa
skirstome: >1.05 ant kankintinių ir 
>1.00 ant moksląeivių „Aušros" 
Dr-tės fondui. Pinigus siunčiame 
į „Lietuvos" redakciją.

M. Stapulionis.

Iš Stoughton, Mas.
24 d. šio mėnėsio Čia buvo pa

rengti šokiai, ant kurių pribuvo ir 
keturi lietuviški kunigai. Tarpuo- 

1 se terp šokių buvo prakalbos, ku
rioms ypač atsižimėjo kunigai.

Pirmiausiai kalbėjo kunigas Pė
ža iš Brocktono. Jis savo kalboj 
ragino lietuvius ryŠtiesi į krūvas, 
mylėti viens kitą, saugotiesi vai
dų; ant apsišvietimo rengti knygy
nus, tik pridūrė, kad Amerikoj yra 

I daug negerų laikraščių ir knygų, 
kokių nereikia skaityti. Nepasa
kė vienog koki yra tie ne geriejie 
raštai ir ant ko remiasi tas jų ne- 

’ gerumas.
Antras kalbėjo kun. GrineviČia, 

ką tik iš Lietuvos pribuvęs. Jis 
teipgi kalbėjo apie tą patį, matyt 
ne turėdama laiko kitokį tematą 
apdirbti: jis teipgi kalbino lietu
vius mylėti viens kitą, pridėjo 
vien nupeikimą carui, apšaukda
mas jį lietuvių patėviu f Lietuvoj 
ne trūksta kunigų liepiančių carą 
mylėti kaip tėvą, išdavinėti net 
negodojančius carą lietuvius. Rd.].

įtunigas Jakštis iš Worcesterio 
teipgi liepė mylėti viens kitą, kaip 
Christus prisakė, bet ne mylėti ir 
saugotiesi [koks Chnstaus prisa
kymas liepia tą daryt?] tų, kurie 
niekina ir aprašinėja ne gražius 
kunigų darbus [turbut ypač jų 
prietikius su mergoms? Aprašy
mus apie tūlų kunigų mergas kar
tais ne kuniginiams laikraščiams 
atsiunčia ir kunigai, ypač apie 
Worcesterio mergas. Ar ir nuo 
tų kunigų lietuviai privalo apsi
saugoti? Rd.]. Liepė ir apra
šančių kunigų darbus laikraščių 
neskaityti, bet vietoj jų parsiga
benti geriau iš Lietuvos, nes ten 
dabar bus teiposgi išleidinėjami 
[po caro tarnų cenzūra. Ar ne 
geriau iš syk raginti užsirašyti 
„Cerkovną VestniEą? Rd.]. Ku
nigėlis vienog užmiršo, kad žmo
nės iš tų negerųjų raštų išmoko 
daugiau, negu iš daugelio musų 
kunigų pamokslų: iŠ kun. Jakščio 
keikiamų raštų daugelis žmonių 
dasižinojo, jog ne gražu yra peš- 
tiesi po saliunus, net bažnyčiose 
ir ant šokių; kad ne gražu yra gir
tuokliauti lygiai saliunuose, kaip 
ir ant tūlų parapijų fairų. Kuni
gai to musų žmonių ne mokina, 
bet siundydami brolius ant brolių, 
piudo, su fairais pratina prie gir
tuokliavimų.

Kunigas Žilinskas, lyg supras
damas neprotingą Jakščio kalbą, 
perpraše savo kalboj tuos klausy
tojus, kurie ką kunigų išsitarimuo
se nepatinkančio galėtų patėmyti. 
Kalbino teipgi lietuvius gyvent 
sutikime, bet apie negerus 
raštus nieko ne minėjo. Papasako
jo anegdotą apie ožką, kuri susi
rinkusius prajuokino. Kalbino 
mylėti savo prigimtą kalbą.

Kalba kun. Jakščio, matyt, dau
geliui patiko, kadangi girdėt buvo 
rankų plojimai [gal ^plojanti visai 
jos nesuprato. Rd.], tik Jonas 
Šidlauckas ištarė, kad čia ne va
lia tokių piudymų platinti. Už tai 
kun. Pėža liepė Simkevičiui iš
mest Šidląųcką. Šimkevičia ant 
to atsakė, kad tą gali pats kunigas 
daryti, jeigu jam išmetimas reika
lingas. Tuom ir uždarė kunigui 
burną. Už įėjimą šidlauckas už
mokėjo 35c. kaip ir kiti, todėl jo

Iš East St. Louis, UI.
Lapkričio 15 d. 

Louis'e, III. buvo 
Daukanto tautiškos 
teto apsvarstymui 
reikalų. Pasibaigus sueigai, p. J. 
A. Brazis užmanė, kiek kas išga
li, paaukauti ant neturtingų gerų 
tautiečių, norinčių pasiekti augš- 
tesnį mokslą, ir kankintinių už 
lietuvystę Lietuvoje. Ant to visi 
pristojo ir sumetė >2,25 ir iš
rinko aukų rinkimui ir persiunti
mui, kur reikia, komitetą iŠ sekan
čių sąnarių: J. J. Razoko, I. A. 
Bražio ir J. M.Saročkos. Paskui, 
parėjus namon, J.I. Razokas ir J. 
M. SaroČka sukolektavo >3.90. 
(Pravardės aukautojų kitoj vietoj. 
Rd.).

Tas aukas paskirstome teip: 
ant moksląeivių >3.15, tuos pini
gus siunčiame p. A. Olševskiui, 
„Aušros" Dr-tės kasieriui. Ant 
kankintinių už lietuvystę >3.00 pa
siuntėme p. J. J. Paukščiui, kan
kintinių komiteto kasieriui. To- 
liaus Sim. Daukanto Dr-tė žada ir 
ant kitų tautiškų reikalų rinkti 
aukas, ant kiek jos pajiegos išga- 
galės. Taigi jau E. St. Louis'o 
Simano Daukanto tautiška Dr-tė 
nužengė žingsnį pirmyn; reikia ti
kėtis, kad ateityje dar daugiau ant 
tautos pakėlimo nuveiks. Todėl 
reikia, kad visi geresnieji e vietiniai 
lietuviai, kokių jie nuomonių arba 
tikėjimo ne butų, šelptų Sim. Dau
kanto Dr-tę ir S. L. A. kuopą, 
prisirašydami ir prikalbinėdami 
kuodaugiausiai naujų sąnarių; Dr- 
tei įsigyvenus, įgavus didesnį 
skaitlių sąnarių, bus galima dides
nius darbus ant tautos labo nu
veikti. Galiausiai, vardan Simano 
Daukanto Dr-tės, visiems tautiš
kus reikalus supratusiems ir au
kautojams ir aukautojoms ištariu w _ __________„ ___ ____
širdingą ačiū,tikėdamas,kad ir kitą simanė gyvenimą padaryti, 
kartą garbus tautiečiai kelių centų 
nepavydės ant pakėlimo musų tau
tos. Simano Daukanto Dr-tė, ro
dosi, įves būdą rinkimo aukų kas
met po kelis kartus. šelpkime 
lietuviškus mokŠląeivius, nes jie, . 
įgavę apšvietimą, platįs jį terp sa- Novellė Lucijono Zuccoli. 
vo tautiečių. Ateinantis kolekta- 
vimas,rodosi, bus ant naudos Tėv. Į 
Myl. Dr-tės ir lietuvių nelaisvių 
Japonijoj.

Iš Baldwinvllle, Mas.
Lietuvių čia yra diktas būrelis, 

bet su gerais darbais jie nesigarsi- 
na. Teisybė, sudėjo jie >2.35 ant 
lietuvių nelaisvių Japonijoj, bet ir 
ant to toli ne visi aukavo.

Čianykščiame sude buvo prova 
Pranciškaus Girdaičio, kurį skun
dė Patronelė Rasutis neva už be
gėdišką užpuolimą. Skundas vie
nog pasirodė ne teisingu. , 
minėta čia gimusi mergina, 
piėgdama dirbti, kitokiu budu už-

Iš Sounderland, Man.
čia nykščiai lietuviai, galima sa

kyti, beveik nesirūpina apie tau
tiškus darbus. Laikraščių, ypač į 
geresniųjų, teipbsgi ne mėgsta 
skaityti.

Lenkų čia yra daugiau negu lie
tuvių [juk veik visur teip yra, 
kadangi lenkų į Ameriką daugiau 
atkanka. Rd.]. Neseniai Saldu- 
fielde susitvėrė lenkiška draugystė, 
į kurią prisirašė ir lietuviai. Drau
gystė ta ketina pirkti lotą ir staty
ti bažnyčią, bet iŠ syk ne sako, 
kad lotą pirko bažnyčiai; sako kad 
perka jį statymui kokio ten namo, 
slepia tą nuo airių kunigo, kad jis 
neužbėgtų už akių, kadangi baž
nyčia kenktų jo bizniui. ’

Aplinkiniai lietuviai vasarą už
siima auginimu cibulių, o žiemą, 
vieni dirba giriose, kiti prie taba
ko, o dar kiti stubose be darbo 
sėdi. Šįmet pasisekė gerai, nes 
cibuliai ir tabakas gerai užderėjo. 
Už cibulius gauna po 55—65 c., o 
už tabaką po 16—19 c. už svarą. 
Tuom žmones pasiganėdina ir ant 
ateinančios vasaros žada daugiau 
žemės pasisamdyt, bet nežinia, ar 
ateinati metai bus teip geri.

Gerai butų, jeigu šitų aplinkinių 
lietuviai sueitų į vienybę, jeigu 
sutvertų kokią organizaciją, paim
tų krūvoj didesnį gabalą žemės ir 
uždėtų tikrai lietuvišką kolioniją, 
kur galima būt pastatyt ne tik baž- , 
nyčią, bet ir parengti mokyklą, 
kurioj lavintų lietuvių vaikučius, 
teiposgi ir suaugę galėtų ko gero 
išmokti, jeigu parsitrauktų'apšvie- 
stesnį mokintoją, geresnį už esan
čius dabar parapijinėse mokyklo
se. Žinoma, geresnį mokintoją 
reiktų geriau užlaikyti, geriau su 
juom apsieiti, nes apšviestesnis 
ne panorės, kad jeib kas jam ant 
sprando jodinėtų,kaip tai daro mu
sų kunigai su mokintojais parapi
jinių mokyklų, bet iš apšviestes- 
nio mokintojaus visiems butų di
desnė nauda. Pigią mėsą, kaip 
sako patarlė — šunes ėda.

Šimkonis.

Iš Brockton, Mas.
Darbai šiuom kartu eina čia vi

dutiniškai. Terp čianykščių lietu
vių vaidų nėra, gaila tik, kad ma
žai yra skaitančių knygas ir laik
raščius.

Yra čia dvi draugysti: Šv. Ro- 
cho, pagelbinė, tikėjimiška ir Kliu- 
basLietuvių ukėsų,užsiimantis po
litika, jis išima ir ukėsystės popie
ras jų neturintiems.

Yra čia ir lietuviška Šv. Rocho 
parapija ir bažnyčia. Prasišalinus 
kun.. Plaušinaičiui, už kleboną at
kako kunigas Pėža. Parapijonai 
greitai užrašė bažnyčią ir kleboni
ją ant vyskupo vardo, turbut pa
būgo, kad ir naujasis kunigas ne-

"I.
— Nežinau, kodėl tu man tą vis

ką pasakoji — tarė Marco Pittara, 
palengva šluostydamas stiklą.

Gaapars Vigo juokėsi; naktyj, 
tuščioje karčemoje Stefano Tūrio, 
esančioj ant kelio nuo Antkoli 
Corrado į Saracmesco.Gaspar gau
davo įkvėpimą ir čia jo fantazija 
tvėrė visokius plianus. Jis pasa
kojo visokias istorijas savo drau
gui Marco ir perstatinėjo jas už 
tikrus atsitikimus buvusius toli
muose kraštuose ir istorijos tos, 
senos ar ne senos, aprašinėjo bai
lias figūras ir drebančius regėji
mus.

Marco dūsavo: jis nenorėjo kas 
vakars patekti į kilpas, bet drauge 
jis norėjo sau ir kitiems parodyti 
savo drąsą.

Marco Pittara, pralobęs vyno 
prekėjas, tvirtas, apie penkių de
šimčių metų, mėgstantis išsigerti, 
buvo nervišku kaip moteris; jis 
kas vakaras išeidavo iŠ karčemos 
įbaugytas, eidavo namon dairyda
masi į visas puses, lyg laukdamas, 
ar nesusitiks su kokiu ne paprastu 
matymu. Jis gyveno apie pusmy- 
lį nuo Anticoli, o pasakotojui isto
rijų Gasparui reikėjo pereiti vos 
porą žingsnių, kad prisigriebti na
mon.

— Gera drąsa — mislijo kartais 
Marco. — Jeigu Gaspar turėtų ei
ti teip toli kaip aš, tąsyk norėčiau 
aš jį pamatyti.

Bet Gaspar Vigo nesibijojo. Su 
dvasia geidžiančia darbo, su nera
mia dvasia, jis nenorėjo nupulti 
teip žemai kaip daugelis jo vien
kiemių, besisamdančių už mode
lius Rymo daildarių varstotuose, 
jis apėio pusę Europos, išbandė 
tūkstantį amatų ir su mažu kapita
lu sugrįžo į Anticoli, kur laiką pra
leido ant tinginiavimo. Jis dienas 
ir naktis praleidinėjo restaranuo- 
se ir karčemose, vaikŠčiodams iš 
Mandela ir Saracinesco į Servorą, 
iŠ Augusta į Cinteramo. Jaunas 
gražutis, linksmas pasakotajas, kol 
ne pradėdavo pasakoti savo iŠmis- 
lytų ne galimų istorijų; noriai vai- 
šydavo kitus, bet nešiduodavo nie
kam savę nuskriausti. Gasparą 
visi pažinojo ir visi mylėjo.

Kartais jis pakeldavo tokius įsta
bius išmistus traukiančius kitus į 
apsvarstymus.

Jis tvirtino, paveikslan.jog kiek
vienas žmogus, pirma negu nu
mirs, du kanu stato ant pavojaus 
savo gyvastį; trečią kartą jau gilti
nė nuneša.

— Atleiskie, susimildamas, — 
pasakė Marco tą vakarą, kada 
užsimislijęs, glostė savo stiklą — 
aš turiu penkiasdešimtis metų ir 
dar nė kartą mano gyvastis ne bu
vo pavojuje, visada gyvenau ra
miai.

— Tu pirmiausiai paklausyk — 
atkirto Gaspar. —r Pirmiausiai tu 
ne gali pasakyti, kad tavo kailis 
niekada nebuvo pavojuje. Kartais 
ėsi dideliame pavojuje, o apie tai 
nežinai. Mirtis lakioja aplink mus,

o mes jos nematome; ji užpuola 
ant kito ir rodosi, lyg kad ji ne bu
tų visai prie mus prisiartinusi.

— Tai tu turi tiesą — pasakė 
Marco, pripildamas jo stiklą.

— Žinoma, kad mano pusėj tei
sybė. Bet kartais pasitaiko, kad 
su ja susitinki veidas į veidą.

— Su kuom? — paklausė Stefa- 
no Tūrio, pabudęs ant suolo.

— Su mirčia — atkirto Gaspar 
ir Marco vienu balsu.

— Et, šunes ją te suėda — atsa-- 
kė Stefano, vėl užmerkdamas akis.

— Ir teip, tu ėsi su ja veidas į 
veidą ir matai ją •— traukė toliau 
Gaspar. Ir du kartu ji tavę ne 
kliudo, o trečią kartą nuneša, kaip 
tikras savininkas!

Jis pakėlė stiklą ir išgėrė vienu 
mauku.

— O tu? — paklausė Marco, už
imtas tokiu kabalistišku išradimu. 
— Tau ar pasitaikė ją matyti?

Gaspar Vigo susiraukė, paglo
stė juodą kaip anglis barzdą, ir iš
tarė beveik pusbalsiai. . '

— Du kartu!
— Tai teip! — suriko Marco. — 

Kur?
— Pirmą kartą Londone: aš nu- 

puoliau nuo vežimo, kuriame va
žiavau ir patekau terp arklio kojų. 
Vežimas buvo pieskos prikrautas 
ir ratai praėjo vos du centimetru 
nuo mano galvos; dar ant piršto 
arčiau ir iš mano galvos butų pasi
daręs blynas.

— O antrą kartą? — paklausė 
Marco.

— Antrą kartą' — Ryme — pa-, 
sakė Gaspar ir nepridėjo daugiau 
nė žodžio.

— Ryme? Kaip gi? — paklau
sė Marco,. veltu laukdamas tąsos 
pasakojimo.

Gaspar vėl paglostė barzdą ir su
traukęs lupas,tarė:

—- Moteriškas klausymas ....
Nutilo viskas ir tūlą laiką abu

du draugai klausė dainų jaunuo
menės kalnuose. Ketvergais ir 
subatoms jaunuomenė vaikščioda
vo prieš namus savo numylėtinių, 
akompanijuodami ant instrumen
tų, dainavo dainas, jų balsai skam
bėjo kalnuose ir slėnyse, besijung
dami kartais su "balsais naktinių 
paukščių.

Išgirdęs, kad viena dainorių 
kompanija artinasi, Marco Pitta
ra atsistojo, rengdamasi eiti drau
ge, Gaspar metė pinigus už vy
ną.

— Tai tu — pasakė Marco iš
eidami — tu matei ją du kartu.

— Du kartu — atkirto Gaspar 
liūdnai.

— O trečią kartą — galas ?
Gaspar ne atsakė. Abudu priė

jo prie durų ir kada abudu priėjo 
prie vartų, Marco ištiesė ranką 
prie draugo ir kaipi kalbėdams 
užžadus, ištarė:

— Tikėkime, kad daugiau su ja 
nesutiksiva.

— Ko?— paklausė Stefano Tūr
io, keldamas uždaryti duris.

— Mirties! — atsakė Marco ir 
Gaspar drauge.

II. e
Gaspar Vigo būva fiumylėtiniu 

pačios Marco Pittara.
Kaltu, sakė Gaspar, buvo ne 

jis; kaltu buvo Marco, kuris, ant 
rubežiaus senatvės, išdryso apsi
vesti su Šešiolikos metų mergaite, 
viena iš gražiausių tipų Sabinijos, 
su puikiu kūno sudėjimu, dide
lėms mėlynoms akimis, Šviesiais 
plaukais ir klasišku veidu.

Šitos veislės gražios merginos 
perleidžia žiemas ir pavasarius 
Ryme daildarių dirbtuvėse, pozuo- 
damos jiems už modelius, o vasa
rą pasilieka kalnuose. Greitai 
suaugdamos, jos greitai ir peržydi 
sunkiuose darbuose, kokius turi 
atlikti namieje. Jos semia vande
nį slėnyse, juom pripildo didelius 
varinius uzbonus,, neša juos ant 
galvos ant kalno viršaus, ant gal
vos jos nešioja malkų pundus ir 
kitokias sunkenybes, su sudėtoms 
ant krutinės rankoms eina paleng
va per laukus ir kalnus.

Marijantonia Pittara,- ištekėjusi 
už Marco, nereikalavo bijotiesi 
greitai nužudyti savo gražumą, 
kadangi ji po savo valdžia turėjo 
dvi tarnaiti ir laikėsi kaip kokia 
poni.

Ji vieną kartą patiko Gasparą 
ant kelio, jodama ant jomarko į 
Ascoli. Jauna moteriškė jojo rai
ta be balno, Gaspar ėjo pėkŠčias; 
abudu nusileido nuo kalno, trauk
dami gražiu, medžiais iŠsodytu 
nuo Anticoli į Anicino slėnį keliu 
ir pasikėlė ant kito kalno šono 
ant didžiojo kelio, vedančio į Ar- 
coli.

Susigrūdime jomarko, terp žmo
nių ir gyvulių, terp kromų su ta- 
vorais ir vežimų, Gaspar per visą 
laiką buvo prie Mariantonos; jis 
pririšo jos mulą tvarte ir ėjo visur 
su ja drauge pirkti visokius ta
vorus, o vakare, užsodinęs ją ant 
jos gyvulio, parėjo drauge namon.

Tokiu budu jauni žmonės pa
mylėjo viens kitą; kadangi tą die
ną kalbėjosi apie visokius dalykus, 
išpasakojo viens kitam savo rūpes
čius, tai pirmiausiai terp jų apsi
reiškė savitarpinis sanjausmas, o 
paskui abudu nutilo ir ėjo drauge 
tylėdami. Paskui matėsi dar 
porą sykių ir kad susitikti, abudu 
užmislinėjo visokias priežastis

skyrium, o paskui jau išmislinėjo 
jas drauge susikalbėję ir išreiškę 
viens kitam meilę.

Gaspar eidavo į Aureną gaudyti 
vėžių ir ant to išrinkdavo tankiau
sius lendrynus; Mariantonia atei
davo teiposgi į tuos tankumynus. 
Jaunas vyras ne slėpė, kad apie 
tuos susitikimus gali dasižinoti ki
ti ir tas gal pasigarsinti visoj ap
linkinėj; bet jis nesibijojo Marco 
Pittara ir prie pirmo susikirtimo 
nusprendė grįžti į Rymą, arba ke
liauti kur kitur toliau, ar arčiau, 
kadangi gyventi namieje be meilės 
jam butų nuobodu.

Palengva įsimylėję pastojo vis 
drąsesniais ir kada Marco su rei
kalais iškeliavo ir dvi, tris naktis 
ne nakvojo namieje, Gaspar atei
davo j jo namus.

Vieną subatos vakarą pro na
mus praėjo pulkas jaunimo, jie ėjo 
prie merginų langų dainuodami 
meilės dainas, bet prisiartinę prie 
Mariantonos durų, nutilo jų 
dainos; vietoj jų, buvo girdėt tik 
šnabždėjimas, kas ten ištarė vardą 
jaunos moterišaės, kitas pridėjo 
žeminantį jos garbę patėmijimą.

(Pabaiga bus).

Isz visur,
II Maskoliški laikraščiai, padrą

sinti veidmainingais pažadėjimais 
naujo Maskolijos vidaus ministe- <, 
rio, įgauna daugiau drąsos ir pra
deda randui statyti reikalavimus. 
Dabar veik visi maskoliški laikraš
čiai reikalauja, kad sykį butų atim
ta administracijai tiesa be sūdo 
vaikyti pulkus žmonių iŠ namų ir 
gabenti visai ne kaltus į Siberiją. 
Laikraščiai reikalauja ir panaikini
mo karės laiko tiesų, pagarsintų 
tūluose didesniuose Maskolijos 
miestuose. Tą galima laikyti už 
gerą apsireiškimą, (gavusius tru
putį daugiau drąsos laikraščius ne 
lengva bus suvaldyti, jie juo to
liau, juo drąsiau statys randui rei
kalavimus. Jeigu tik laikraščiai 
įgauš žmonių pritarimą, jau admi
nistratoriai ne drys bausti be pa
mato.

Ii Austrijos sostapilėj Vindobo- 
noj pulkas jaunų vyrų, apie 10000 
žmonių, kuriame tai skaitliuje bu
vo daug universiteto studentų, 
prieš namus ministerių perdėtino 
Kaerbero kėlė neprilankias randui 
demonstracijos, paskui stengės 
įsiveržti į rotušę. Sutraukti vie
nog žandarai minias išvaikė. Su
sirėmime daug civilistų ir penki 
policistai likosi sužeisti.

II Anglijoj ir Škotijoj pereitą 
sanvaitę siautė smarki sniego dar
gana ir vėtra, buvo ir dideli šal
čiai. Sniego pusnys apstabdė su- 
sineŠimus. Westwordante užpu
stė bėgančius geležinkelo trukius. 
Ant jūrių teiposgi atsitiko daug ne
laimių.

II Ant salos Celebes, pietinėj 
Azijoj, siautė baisios vėtros, ku
rios išvarė jūrių vilnis ant kranto, 
o jos nuplovė daug čielų kaimų ir 
pliantacijų, buvusių prie kranto. 
30000 žmonių neteko per tai pa
stogės ir turtų.

II 25 d. lapkričio Vokietijoj ir vi
soj vakarinėj Europoj užstojo žie
ma su šalčiais. Apart to., ant Bri
tiško kanalo irŠiaurinių jūrių siau
tė smarkios vėtros, laike kurių 
šiautimo paskendo tūlas skaitlius 
mažesnių laivėlių.

II Mieste Kintriuli, Turkijoj, tur
kai kėlė demonstracijas prieš bul
garus ir užpuldinėjo ant patiktų 
bulgarų. Turkai vartojo revolve
rius ir iŠ jų Šaudydami, užmušė, 
arba pašovė daug bu 1 garų.y-s

I IŠpanijonas Alvarez ^padirbo 
naują orlaivį be balionotik-su 
sparnais. Atliktos bandavones ne 
buvo nepasekmingos,jas atliko vie
nog be žmonių. Orlaivį į orą pa
kėlė rods su baliono pagelba, bet 
balionas, iškilęs 2000 pėdų augŠ- 
tyn, orlaivį paleido. Orlaivys nu
lėkė 1% viorsto ir palengva nusi
leido ant žemės. Antrą kartą išra
dėjas pats rengiasi lėkti ir tiki, 
kad prižiūrint mašinas, bandavo- 
nės pasiseks geriau. Kol antros 
bandavonės su sėdinčiu žmogum 
ne bus atliktos, negalima apie ge
rumą naujo orlaivio kalbėti.

t Direktorius Heidelbergo 
žvaigždžių tėminyčios surado dan
gaus ruimuose naują planietą mu
sų sistemos.

Redakcijos atsakymai.
P. Meškiui. Rauda buvo gera 

kaipo kalba laidojant kūną — da
bar tą garsinti ne paranku, ypač 
toj formoj, kaip parašyta. Viskam 
mat reikia ir atsakančios vietos ir 
laiko. Juk nė motina vaiko, nė 
vaikas tėvų ne raudoja perėjus ke
liems metams, bet daro tą tąsyk, 
kada tam atsakantis laikas.

Prekes apgarsinimu.
1 colis druko, ui 1 syki....................jo®.
Paprasti pajieazkojiniai ar drai 

esi u mitingai ar balių apgarsinimi 
50c. ui k eina syki. po



Paėjimas organiško svieto. 
Pairai Bittneri.

Slenkant gletčero ledams, jo nuslinkęs į 
pietus galas nuo didesnes Šilumos, nuo Šil
dančių saulčs spindulių greitai tirpo, smar
kiai tekanti vandens upeliai neSS pieską ir 
dumblu žemyn ir klojo žemesnėse vietose. 
Tas tekančio vandens suklotas dumblo ir

daugelis manė, kad tie paukščiai turi dar gy
venti kur neprieinamuose, žmonių neapgy
ventuose Madagaskaro kraštuose, bet gyvo 
jau niekam nepasisekė patikti; reikia todėl

pieskos eiles, paskui vėl užklojo nučiuožusio 
toliau gletčero ledai ir jiems nutirpus, pali
ko ant žemės pavidale teip vadinamų suneštų 
vandenų eilių. Bet gletčero ledai negalėjo 
slinkti be galo, kadangi toliau į pietus Šilu
ma bijvo per didele, ledas teip greitai gale 
tirpo, kaip greitai slinko, čiuožė visas gletče- 
ras.ir tokiu budu saules spinduliai uedaleido 
ledams nučiuožti toliau už jiems paskirto ru- 
bežiaus.

Nuo sutirpusių ledų pasidarė tokia dau
gybė vandens, kad jis turėjo išsilieti per jū
rių krantus ir padirbo naujas jūres: Aralo- 
KaspiSkai-Juodąsias, kurios vakaruose jun
gėsi su Terpžeminėms; iŠ jų iki Šiol liko tik 
Juodosios Jūrės, o Kaspiškos ir AraliSkos pa
virto į atskirtus nuo jūrių suraus vandens 
didelius ežerus; nors į tuos ežerus teka upės 
ir nors juose vanduo sūrūs, bet jie ištikto nė
ra jūrėmis, tik ežerais, su jūrėms neturi su
sijungimo. Bet gletčerai nesirėmė į tas jū
res, tarp jų ledų ir jūrių buvo plati juosta 
sausžemio su daugybe ežerų ir upių didesnių 
negu dabar. Tuose kraštuose, terp jūrių ir 
gletčerų ledų, buvo kaipi rojus, kur rinkosi, 
vystėsi, augo, veisėsi visa gyvybė ketvirtaei- 
linio musų žemės gyvenimo peri jodo.

Jau iš to, ką iki šiol paaiškinome, ma
tyt, kad ir lediniuose laikuose «nt žemės ne- 
visur vienodos būva klimatiškos saulygos. 
Ledų apimtuose kraštuose klimatas buvo teip 
šaltas, kaip dabar kraštuose prie žemės polių, 
kur ledai teiposgi niekada nenutirpsta; o 
tankiai kraštuose ledų apsiaustuose, bet jų 
neturinčiuose, buvo su visu šilta. Teip, pa- 
veikslan, šiądien jau ištirta, jog lediniuose 
laikuose pietinė Prancutija buvo po ledu, o 
užtai aplinkinėse Paryžiaus, taigi toliau į 
šiaurius, kur. rodosi, klimatas turėjo būt šal

Epiorni* (Aepiornia ingens).

tesniu, augo vynvuogės, laurų, figų ir kito
kį medžiai, koki šiądien tuose kraštuose, dėl 
didesnių dabar šalčių, augti negal, žiemą iš
šąlą. Apskritai imant, augmenys augę ket
virtąjį iniame peri jode jau panašus į augan
čius dabar ant žemės. Drauge su augme
nims tolimų šiaurinių kraštų, tokių antai 
kaip pįįfiariški arba šiauriniai gluosniai (Sa
lia Poliaris), mažyčiai šiauriniai berželiai 
(Betula nana) ir samanos, augo teiposgi viso
kios atmainos aržuolų, popelių ir tt.

Kaslink gyvenusių ant žemės ketvirta- 
eiliniame perijode gyvūnų, tai jie jau mažai 
kuom skyrėsi nuo šiądien ant žemės gyve
nančių. Tūli iš jų užsiliko iki šiai dienai ir 
baigia savo gyvenimą. Iš tokių reikia įsimi

manyti, kad tie milžiniški paukščiai jau su- 
visu išnyko, bet išnykti turėjo ne labai se
niai.

Ledinio perijodo laikuose atsirado milži
niškas, plaukais apžėlęs slonius, mamuto* 
(Elepbai primigenius) ir toks jau plaukuo
tas noearagi* (Rhinoceros tichorhinus). Dėl 
ilgų ir tankių plaukų, uždengiančių jų kūną, 
abudu galėjo pakęsti didelius šalčius, dabar 
gi lygiai sloniai, kaip ir nosaragiai gyvena 
tik šiltuose teip vadinamo senojo svieto kra
štuose, šalčių nepakenčia, kadangi trūksta 
dabartinėms atmainoms saugojančių nuo šal
čio vilnų. Mamutai turėjo 18 pėdų, taigi 
pustrečio sieksnio ilgio iltis, nosaragiai gi 
turėjo du tvirtu ragu. Giminingas nosara- 
giui elaemothsriu* turėjo vieną milžinišką ra
gą ant kaktos, kitą gi, daug mažesnį, aut no
sies.

nėti: gyvenanti dar Lietuvoj, Baltbokščio gi
riose ir ant Kaukazo, žizdrų, gyvenantį Au
stralijoj paukštį einu ir pietinės Amerikos ir 
Naujos Zelandijos nepalekiantį paukštį Ki
vi (apterii). Jo giminaitis, milžiniškas moa 
arba dinomis giganteus, turėjęs 12 pėdų 
augščio, gyveno teiposgi ant salos Naujos 
Zelandijos ir dar neseniai išnyko, o kaip tū
li laikraščiai neseniai rašė, dar labai mažas

Skeletas »loniau« elephaa ganės*

Nauji Rasztai
Prof. R. Vipper, Trumpa *eno> 

be* istorija. Is* ruaiaako* kalbos 
verte D. Chlca<o, III. 1004 m. 
306 pusi.

Šitas raštas tilpo pirma „Lietu
voj”, todėl daugelis skaitytojų tu
rėjo jau progą su juom pirma su
sipažinti; knygoj pridėti tik par- 
vuoti žemlapiai, ko laikraštyj ne 
buvo. Seniau istorijos rašėjai ant 
pirmos vietos statė kares valdonų 
vedamas, taigi seniau istorija bu
vo tai istorija valdonų ir karių. 
Šitame veikale karės paskutinę 
užima vietą, ant pirmos vietos sto
vi istorija kultūros, kas ištikro yra 
kur kas svarbesniu už kares ir pa
čius visokių kraštų valdonus.

Naujas Kalendorius 1006 me
tams. Sutaisė P. M. Tilžėj. 1004 
m! 106 pusi

Apart kalendoriškos dalies, tel
pa Šitame kalendoriuje pirmiausiai 
statistiškos žinios apie musų že
mės gyventojus, ilgokas straipsnis 
p. a. Kaip žmonės išmoko rašyti 
ir knygas spaudinti. Iš tikro ši
tas straipsnelis ne apima rašto 
istorijos, ii to straipsnelio negali
ma žinoti kaip ir iš ko išsidirbo 
literos, bet jis apima istoriją spau
dos, taigi aiškina ne teip svarbų 
kaip raštas klausymą. Toliau ei
na pamokinitpas, kaip sapgoti akis 
nuo užsikrėtimo egiptišku uždegi
mu. Vaizdelis Prie šviesos, para
šytas Jono Franko [turbut Yvano 
Franko. Jis rašydamas lenkiškai 
arba vokiškai visur pasirašo Yvan 
Franko, vardo savo ne verčia]. 
Statistika Kauno ir Vilniaus gub., 
tik antai gyventojų skaitlius Vil
niaus gub. paduotas klaidžiai 
1157228. Prūsų Lietuva. Lie
tuviai Amerikoj. įstatai Tėvynės 
Mylėtojų ir Aušros Dr-tės. Iš
trauka iš įstatų S. L. A. Kalinio 
daina ir Tautiška giesmė [su na
toms]. Spaudo* atgavimas. Lie
tuviški raštai išėję iki 1904 m. Lie
tuvių išeivystė. Politika.

Fr. I'jimarch. Pirmoji pecelba 
nelaimi ilguose ataitiktmuoae. Išs
verto daktaru* A. V. Tilžėj. 11KH 
m. 120 pusi.

Saulėn ir menesio užtemimai. 
Tilžėj. ltWN m. 36 pusi

Abidvi knygutės išleisto* jau 
seniau ir apie jų išėjimą savo laike 
buvo paminėta; nežinome todėl 
su kokių tnieriu ja* mums antru 
kartu atsiuntė. Gal tai yra antra 
laida?

Moa ir kivi.

skaitlius gyvena neapgyventuose žmonių 
kraštuose ant pietinės Naujos Zelandijos sa
los. Kiek teisybės vienog yra laikraščių ži
niose, sunku pasakyti; gana, kad niekam iš 
ištikimų Naujos Zelandijos gyvybės tirinėto- 
jų nepasisekė jau niekur tų paukščių patikti. 
Dar didesnis už moa buvo epiornis, gyvenęs 
ant salos Madagaskaro, prie rytinių Afrikos 
pakrančių. Kiaušinis šito paukščio turėjo 
14 colių, taigi dvi pėdi diametro; jo lukšte 
patįlpo 148 vištos kiaušiniai. Apie milžini
šką didumą šito paukščio galima turėti šiokį

Skeletas epiornio.

tokį supratimą iš pridėto čia paveikslėlio, 
perstatančio skeletą paukščio, prie kurio, 
ant geresnio sulyginimo didumo, padėti žmo
nių paveikslai, .kiaušinis ir skeletas to mil
žiniško paukščio yra Paryžiaus gamtos murė
juje. Dar geriau tą paukščio didumą gali
ma matvti ant pridėto čia paveikslėlio viso 
paukščio, kaip jis išrodė gyvas. Ant suly
ginimo didumo, pridėtas ant paveikslėlio 
upinis arklys arba hypopotam. Kadangi su
rastas ant Madagaskaro epornio kiaušinis 
buvo čielas ir su visu gerai išsilaikęs, tai

Paminėsime dar milžinišką megatherijų 
(Megatherium Cuvieri), giminingą šios die
nos teip vadinamiems tinginiams, gyvenan
tiems giriose pietinės Amerikos; dabartiniai 
vienog maži, o megatherijus turėjo 18 pėdų 
augščio, kaulai jo buvo štyvesni už kaulus 
šios dienos slonių. taigi dabartinių tvirčiau
sių žvėrių. MUodon buvo jau daug mažesniu 
už megaterijų. Milžiniški glypt«)donai, žvė
rys serdokinių veislės, turėjo 12 pėdų ilgio ir 
7 pločio. Tų veislių žvėrys gyvena ir dabar, 
tik dabartiniai yra mažyčiai, nė didumu, nė 
tvirtumu negali lygintiesi su gyvenusiais ant 
žemės laikuose ketvirtaeilinio perijodo; da
bartiniai gyvena Šiltuose kraštuose.

Iš elnių giminės gyveno tuose laikuose 
didelis su plačiais ragais elnias vadinamas 
cervu* megacero*. Plotis terp ragų galų šitų 
milžiniškų elnių buvo 10 pėdų ir daugiau, 
taigi pusantro sieksnio. Iš to ragų pločio 
galima jau turėti ir šiokį tokį supratimą apie 
gyvulio didumą. Iš jaučių giminės reikia 
paminėti tarą (Bos primigenius), gyvenusį 
vidurinėj Europoj dar XIII šimtmetyj, taigi 
laikuose Gedimino; jis gyveno ir Lietuvoj. 
Ragus jų vartojo Lietuvos, Lenkijos ir Vo
kietijos ponai ant puotų, iš Jų gėrė midų ir 
kitokius gėrymus.

Iš užsilikusių iki šiol ant žemės žvėrių, 
gyvenusių laikuose ketvirtaeilinio perijodo, 
paminėsime: mu*lcu*inį jautį, šiaurinį elnią, 
taigi žvėris dabar gyvenančius tik šaltuose, 
begiriniuose kraštuose, teiposgi lemmingą, 
bobrą\ šiądien vienog gyvenimo vieta šitų 
žvėrių yra labiau aprubežiuota, daug maže
snė. Kobrai, paveikslan, dar šimtas metų 
atgal gyveno ir Lietuvos upėse ir ežeruose, 
bet šiądien Jau nėra, Europoj jie baigia jau 
nykti, yra jų daugiau tik Siberijoj ir šiauri
nėj Amerikoj. Vienu iš žingeidžiausių žin
dančių ketvirtaeilinio perijodo žvėrių buvo 
naguočius, su verbliudų ypatybėms žvėris, 
teip vadinamas macrauckenia, beveik dusyk 
didesnis už šios dienos verbliudus. Netruko 
tuose laikuose ir teip vadinamų krepšinių 
žvėrių, koki užsiliko dar iki šiol Australijoj, 
tik ten dabar gyvenanti yra mažyčiai ir tie 
baigia nykti; ketvirtaeiliniame perijode tos 
veislės gyvenę žvėrys buvo milžiniško didu
mo: diprotodonta* buvo milžinas, prilyginus 
jį prie šios dienos to skyriaus žvėrių, galva 
jo turėjo trįs pėdas ilgio; ne daug mažesniu 
buvo ir thylacoleo. Pirmutinis buvo žolėdis, 
gyveno teip, kaip baigianti jau savo dienas 
Australijoj kangurai, antrasis prigulėjo prie 
draskančių, mintančių mažesniais, silpne
sniais gyvūnais.

Bet svarbiausi žvėrys ketvirtaeilinio pe
rijodo be abejonės buvo draskanti, su ku
riais ką tik atsiradęs ant žemės silpnas fizi
škai ir protu ųe augštai dar pasikėlęs žmo
gus vedė sunkią kovą už pirmą vietą terp gy
vų musų žemės sutvėrimų; iš kovos tos vie
nog apdavanotas didesniu protu žmogus išė
jo pergalėtoju, užėmė pirmą vietą ir besila
vindamas protiškai, jau nesidavė iš tos pir
mos vietos išstumti. Iš draskančių tų laikų

(Toliau# bus.)

Ką kaštuoja laimė?
Parašė Fr. W. v. O e s t e r e n.

Kada kunigaikštis Ra jam iš Pa
hanore priaugo pilnų metų, pašau
kė jį prieš savo veidą tėvas, kuni
gaikštis ir pasakė:

— Rajume! Nuo Šios valandos 
aš darau tavę ponu tavo norų ir 
valdytoju tavo darbų. Nieks te
gul ne drysta tavę kuom nors 
spausti. Spręskie tu pats apie sa
vo likimą. '

Jaunas kunigaikštis žemai pasi
lenkė,dėkavodams tėvui ir tuojaus 
nukreipė savo žingsnius pas vergę 
Gurnaidą. Jis stcjo prieš ją ir pa
sakė:

— Aš myliu tavę, Gurnaida. Ta
vę apturėti yra sapnas mano lai
mės ir laimė mano sapnų. Bukie 
mano. Prieš Dievą ir žmonis no
riu aš tavę už moterį turėti.

Vergė papurtė liūdnai savo gal
vą.

— Ir aŠ tavę myliu, kunigaikštį 
Rajaml — pasakė ji. — Ir aš nė 
sapne ne geidžiau didesnės ir švie
sesnės laimės kaip būti tavo mote- 
re. Bet to aš negaliu tikėti.

— Kodėl, Gurnaida? t Aš esmu 
ponu mano norų, valdytoju mano 
darbų. Kas gal mano ir tavo 
geismus aprubežiuoti, įsas gali mus 
skirti?

— Kungaikšti Rajam! Eikie ir 
sujieškokie mano podę, fėją Ma- 
ghanurl Paklauskie jos,kaip bran
gi yra šita laimė, kiek ir kuom už 
ją tu turi užmokėti? Ir jeigu tu, 
tą dažinojęs, dar norėsi, tai grįžkie 
pas manę atgal ir tąsyk aš sutinku 
amžinai tau prigulėti.

— Nėra nieko, Gurnaida, ko aš 
nepanorėčiau atiduoti už tą laimę. 
Su viskuom, kuom esmu ir ką tu
riu, ne bus man per brangu musų 
laimę nupirkti.

Gyvenk sveika. Aš sujieškosiu 
tavo podę ir paskui sugrįšiu atgal.

Kunigaikštis Rajam iš Pahanore 
sėdo ant greičiausio arklio ir jojo 
dvi dieni ir dvi nakti be pailsio, 
jieškodamas lėjosMaghanur. Ryt
mety] trečią dieną jis stojo prieš 
ją-

— Aš noriu Gurnaidą, tavo 
krikšto vaiką imti už moterį — pa
sakė jis. — Ji siuntė manę pas ta
vę, galinga fėja, kad tu manę pa
mokytum, ką turiu daryti, kad tą 
laimę apturėčiau.

— Tu turi ją pirkti, kunigaikšti 
Rajam iš Pahanore! — pasakė fė
ja-

— Aš žinau tai ir noriu tą pada
ryti. Viską, kuom esmu ir ką tu
riu, duodu aš už mano laimę. Pa- 
sakykie man, ką ji kaštuoja?!

— Tas kaštuoja tavo kunigaikš
tišką karūną.

— Imkie ją.
— Tas kaštuoja tavo galybę ir 

tavo turtus.

— Aš aukauju abudu.
— Tas kaštuoja tavo širdį.
— Aš nužudyti ją esmu pasiren-

— Ir tavo gyvastį.
— Nariai mirsiu, pabandės lai

mės.
— Gyvastį tavo tėvo.
Kunigaikštis nusigando.
— Jeigu to neatbūtinai reikia — 

pasakė ant galo sunkiu balsu.
— Gyvastį tavo motino*.
Rajam suriko.

* — Ne, ta* yra negalimu.
— Tai laimė ne gal būt tavo, 

kunigaikšti Rajam iš Pahanore.
Jis vedė valandą baisią, tykią 

kovą su savim. Pergalėtas, jis 
ant galo pasakė vos girdimu bal
su:

— Gerai. Imkie ir tą.
Čia fėja nnsijuokė ir pasakė:
— AŠ tik štukavojau, norėdama 

tavo širdį išbandyti, kunigaikštį 
Rajam iš Pahanore — pasakė ji.— 
Daug mažiau kaštuoja laimė.

— Baisi štuka! Kietas išbandy
mas — pasakė kunigaikštis.— Bet 
sakykie, ką gi kaštuoja ta laimė?

— Nė tavo vainiką, nė tavo ga
lybę ir tavo turtus, nė tavo Širdį, 
nė tavo gyvastį, nė tavo brangių 
ypatų, nėjokio peilio įdurimo, tik 
kas dieną iki paskutinei tavo die
nai.. f. tūkstantį špilkų įdurimų.

Išgirdęs tą kunigaikštis, pabalo 
ir persigandęs, pašoko atgal. Už
dengė veidą su rankomis ir išbuvo 
teip valandą, ne ištaręs nė žodžio. 
Pask ui sėdo ant arklio ir be žodžio 
prasišalino iš čia. Ji* nesugrįžo 
pas Gurnaidą. Niekada ne pažiu
rėjo daugiau į ją meiliom* akimis. 
Ji* išsižadėjo laimės, kadangi už 
ją prekę palaikė už perdidelę.

Na, o argi fėja ne teisybę pasa
kė? Ką gi laukia kunigaikštį ve
dusį už moterį vergę ir pačią jo 
moterį — jeigu ne tūkstančiai kas 
dieną adatų įdurimų? . Kunigaikš
ti* gali vergę turėti už sugulovę, 
iščiulbti ją, o paskui išvaryti, 
bet ne gali ją imti už motelį. To
ki mat yra žmonių papročiai ir do
riški persitikrinimai.

Vietines Žinios.
— Ateinančią nedėlios dieną, 

gyvenime p. Genjoto, pn. 97 
Canalport avė.atsibus susirinkimas 
Aušros Dr-tės, ant kurio užpra
šomi lygiai prigulinti, kaip ir ne
prigulinti į draugystę. Yra svar
bu* reikalai ant apsvarstymo.

— Chicagoj pradeda siausti vi* 
smarkiau rauplės, smarkiausiai jos 
siaučia nešvariausiai užlaikomoj 
žydų apgyventoj miesto dalyj. 
Toj dalyj gyvena ir daug lietuvių. 
Tegul todėl lietuviai turinti vaikus 
veda juo* pas daktarą, kad įskie
pytų apsaugojimo vaistus.

Pasarga kuopoms B- L. A.
Mes žemiau pasirašę, kaipo pro- 

vo* komitetas, duodam pasargą 
guodotinoms kuopoms, ir abelnai 
S. L. A. sąnariams, idant nekreip
tume! atydos ant P. Mikolainio 
gana ilgoko straipsnio, tilpusio 45 
n. „V. L.”, kuriame jis užsipuldi- 
nėja su visokiais nonsensais ant 
savo draugų komitete, o ir drauge 
ant kasienauj T. Paukščio, už 
bandymą sueit į santaiką su S. L.
R. K. A., padarant galą provai ir 
sustabdant aikvojimą lietuviškų 
doliarių per svetimtautiskus advo
katus. Bet mus draugui p. P. Mi- 
kolainiui nepristojant ant garsin
tų „V. L.” išlygų, prova tapo ati
dėta iki busenČiam seimui.

Kiek matoma iŠ P.M. straipsnio, 
tai P. M. neapeina tvarka ir 
gerovė lietuvių, o ką jau apie S. L. 
A. labą, tai M. anė per mintį tas 
neperbėgo, bet jam tik rupi kelt 
vaidus, o labiausia eina, turbut, 
ar tik ne pastatyt ant giliotinos 
jam nepatinkančių ypatų R. K., 
nežinom, argi P. M. galėtų 
šiame reikale savo mierį atsiekti?

Turit pamint, guodotini draugai, 
jog nuo pristojimo M. į anuomlai- 
kinį Susivienyjimą, kokia tvarka 
atsibūdavo seimuose, vien tik iš 
dedelės dalies per pp. Mikolainio 
ir kun. Miluko jeibius, nuo ko tu
rėjo ir Susivienyjimai plyšti pu
siau. Bet, matomai, p. Mikol. 
tuom nepasiganėdino ir bando ant
rą rolę, panašią pirmajai, atlošt
S. L. A. ir paimt absoliutišką val
džią ant L. A. ir pasakyt „mano" 
o ne musų. Nes tik meldžiam pa- 
tėmyt, kad M. jau tempė stigas, 
ir bandė šokįt Susivienyjimą pagal 
savo smuikavimą, t. y. nesiklau
sęs cent. viršininkų, jau šaukė 
Brooklyno kuopos nepaprastą su
sirinkimą kas link mus provos su 
R. K. Tai gi ir čia parodo, kaip 
p. M. velija gerovės Susivienyji- 
mui, o opatingai Brooklyno kuo
pai, darydams nereikalingus kaš
tus, išmokant svetimtaučiams už 
svetaines. Argi čia nelabas lietu
vių? Turbut p. M. nori tapti 
misijonieriuir leisti*, per lietuviš
kas kelionijas organizuot kuopas, 
kaip kad darė kun. Milukas prieš 
16 seimą, o tąsyk vietoje R. K., 
pastatys pp. Valentinavyčių ir Pa- 
secką ant giliotinos.

Kaslink p. M. motyvų provos 
dalykuose, jis jos prasmę menkai 
sau perstato, bet tik remiasi ant 

to, nepaisydamas kiek patrotysi, 
[žinoma, kad ir dusyk daugiau*] 
bet turim gaut tiek, [lyg kad jau 
ir žino kiek]< O apie liudininkų 
tąsynes ir gaišinimą laiko jam ne
apeina; turbut M. laiko nestokuo- 
ja, o da ir nauda priegtam yra šio
kia tokia.

Teipgi p. M. savo straipsnyj net 
su seilė* nubėgimu užmėtinėja, 
buk M.Valentinavičia pasigyręs 
apie gavimą po >500 judošgrašių 
nuo S. L. R. K. A. komiteto už 
gerą patarnavimą suėjime į santai
ką [gaila, kad nepasiulėm p. M. 
pusę, tąsyk beabejo butų rnarša- 
vęs drauge ant pietų]. Taigi, 
guodotini draugai, ‘ malonėkit tė- 
myt, kur čia to žmogelio liogika? 
Padėkim sau, jeigu ir Butų gauta 
judošgrašiai, kaip p. M. sako savo 
straipsnije, tai argi rastųsi nors 
vienas ant tiek paikas pasigirt p. 
M.? Bet jeigu p. M. buvo valia 
klaust, po kiek gavom, tai ta pati 
valia buvo M. V. sakyt kad po 
>500, bet turbut p. M. bu* sunku 
surast ant to liudininkai, pakol jis, 
bus Mikolainiu.

Kaulink provos, tai kaip mina- 
vejom, tapo nukelta iki sei
mui, o ir apie provos tikrą sto
vį, kol neužbaigta, nematome 
reikalo jos pilkai išguldyt visuo
menei, bet jeigu mudu, V. ir P., 
norim matyt jo* galą, tak turbut 
mes provos dalykus matom aiš- 
kiaus negu p. M. ir tokiu budu 
bandėm sueit į santaiką, ant pa
duotų „V. L.” išlygų. Bet pribu
vus p. M. ir nepristojant ant išly
gų, tąsyk mudu, V. ir P., su prie
šingo* pusės komitetu sutarėm ir 
pasirašėm, atiduot seimams 
ant nutarimo,priimt išlygas, ar eit 
toliaus provotis.

Pranešam guodotinbms kuo
poms, ir abelnai Susivienyjimui, 
kad sį reikalą padavėme preziden. 
S. L. A., kad jie, centr. viršinin
kai, rodavytųsi.ką turime veikti su 
šiuom reikalu, pasitikim, jog 
centr. viršininkai, pasirodaviję, 
praneš ir guodotinoms kuopoms, 
ką kuopos turės veikti Šiame rei
kale.

Taigi, guodotini draugai, malo
nėkit patėmyt, kad čia nėra teip 
baisus dalykas, kaip p. M. persta
to savo riebiame straipsnyj, kur jis 
stengiasi parodyti, kad neva tik 
jam vienam rupi gerovė Susi- 
vienyjimo, o mudu perstato už 
ludas pardavėjus, bet pasitikim, 
kad ateitis parodys, kas yra vėty
tojas gero Susivienyjimui, o kas 
yra Judošiais ir išnaudotojais.

Su guodone
M. Valentanavyčia, 
P. S. Paseckas. 
Provos komitetai.

„Šiaudinės ugados.”
„Žvaigždės" num. 45 yra pa

talpinta kun. J. V. Kudirkos 
„Šiaudinių ugadų” [— Kudirkos 
žodžiai] kontraktas, kurs skamba 
sekančiai:

„81 spalio ponai Paseckas, Va
lentinavičius ir Tarnas Paukštis 
pribuvo pas manę ir po ilgų kal
bėjimų ir tarybų, kūnas užbaigėm 
ant ryt Wilkesbarre, sutarėm šito
kias ugadas: Mes duosim Susiv. 
L. A. 300 dol. ir trečią dalį musų 
Sušivienyjimo knygų, gaudami 
nuo jų pusę KriauŠaičio gramati
kų; kaštusgi court’o per pusę už- 
simokėsim ir mes „pasistoravo- 
sim" čarterį ir pečėti su literoms 
R. C., t. y. Susiv. Liet. R. K. A., 
kaip buvo nutarta ant seimo Wil- 
kesbarre,” — [ant ko] „anuodu 
komisijos vyru pasirašė.”
. „Vienybės" num. 45 „anuod- 
dviejų komisijos vyrų” pranešime 
„Dalykuose provos S. L. A. su S. 
L. R. K. A. skaitėme:”

„S. R. K. [Susiv. Rymo Kata
likų] sugrąžina mums čarterį, 
pečėtį, pusę knygų — ir 
>300—"

Bet iš kun. Kudirkos tų „šiau
dinių ugadų" kontrakto aiškiai 
matyt, jog apie gražinimą Čarterio 
ir pečėties nėra nė mislies, ir kad 
„anuodu komisijos vyru" su p. 
Tarnu yra nutarę čarterį ir 
pečėtį palikti kuni
gams, dėlko p. Tarnas Paukštys 
jau dirba net nuo spalių mėnesio 
1903 metų. ]eigu kunigai gražin
tų tai, kaip rašo pp. Paseckas ir 
Valentinavičia, tai kun. Kudirka 
butų parašęs tame „šiaudiniame 
kotrakte” šiteip:

„Mes duosime Susiv. L. A. čar
terį, pečėtį, 300 dol.” ir tt., ir ne
būtų rašęs, kad „mes pasistoravo- 
sim čarterį ir pečėtį su literoms R. 
C., — kaip buvo nutarta ant sei
mo Wilkesbarre” [kur kunigai nu
tarė pridėti prie S. L. A. literas 
R. C.], bet butų parašęs, o „mes 
pasistoravosim išsiimti sau naują 
čarterį ir pečėtį-su literoms Susiv. 
L. R. K. A." ir tt.

Tikrai „šiaudinės ugadosl” Pa
tys kunigai jas teip pavadino ir iš 
to juokiasi, o musų didvyriai di
džiuojasi, jog didelį darbą nuvei
kė, nė patys nežinodami apie ką 
tarėsi, nė ką jie gauna. Iš to 
džiaugsmo jie net užmiršo provos 
dieną, ir tą atkėlė nuo panedėlio, 
31 spalinio, ant nedėlios, 80 spali
nio; užmiršo kiek gauna knygų ir 
kad negauna čarterio su pečėčiul

Aišku kaip ant delno!
Ponai Paseckas ir Valentinavi

čia vienudu neturėjo tiesos daryti 
tų „šiaudinių ugadų” be susižino
jimo su visais komisijos sanariai*. 
Neturėjo tiesos priimti p. Tarno 
Paukščio, žinodami jo Šiaudinį pa
stovumą. Neturėjo tiesos ant to
kių „Šiaudinių ugadų” sutikti, nes 
S. L. A. seimai išrinko ir patvirti
no provos komisiją atjieškojimui 
viso S. L. A. turto. Seimai tik 
žodžiu įsakė provos komisijai, jog 
gal taikintiesi, jeigu kunigai gra
žintų S. L. A. turtą pagal pasida
linimą sąnarių, kur S. L. A. pri
klauso vien pinigais >1677.50, ne
skaitant knygų,spaustuvės, knygy
no ir karūnos. Ant galo neturėjo 
tiesos pavesti tą dalyką [t. y. 
„šiaudines ugadas"] nusprendimui 
centrališko komiteto, kurio sąna
rys, p. T. Paukštys, teip smarkiai 
šoka pagal kunigų griežimą. Pro
vos komisija nepriguli nuo centr. 
komiteto, bet nuo seimo, tai yra, 
kuopų ir sąnarių. Jeigu centr. 
komitetas butų provos komisija 
išrinkęs, tada ji prigulėtų nuo 
.Gentr. komiteto. Dabartiniame 
suvėlime reikalų, aš už savo pa
reigą laikau viską pranešti kuo
poms ir sąnariams, kas dedasi mu
sų organicacijoj, idant iš laiko ap- 
sisergėtume, kad laisvas musų S. 
L. A. vėl nepatektų į kunigų glo
bą, nes kn.Kudirka tame „Žvaigž
dės” num. rašo:

„Galima tikėtis:, kad kuopos, ar 
Seimas, kaip nutarėm palikti, ap
sidirbs su Mikolainiu, ir prova bus 
pabaigta.”

Iš kur gavo tą tiesą kun. Kudir
ka nutarti palikti kuopoms arba 
Seimui apsidirbimą su Mikolai
niu?! IŠ kur apie tai žino? Ar 
tai jau kun. Kudirka yra S. L. A. 
diktatorių?

Bet štai kame to „apsidirbimo” 
branduolys. Nereikia užmiršti, 
jog tarpe S. L. A. sąnarių yra dau
gelis „šiaudinių", ir jog kunigai 
jau dabar varo agitaciją tarpe S.L. 
A. sąnarių, idant ant ateinančio 
Seimo nusiustų daug „Šiaudinių" 
delegatų, kaip tai jie buvo prisiga- 
benę tokių ant 16 Seimo, kurie 
nutartų sustabdyti provą ir viską 
palikti ir atiduoti kunigams, ku
rie gana daug rašė „Ž.," jog S. L. 
A. gyvuoja po jų valdžia [nes čar- 
teris jų rankose] ir tokiu budu vi
sas S. L. A. turtas jiems priklau
so, ką jiems atidavus ir dar persi
prašius, jie dovanosę S. L. A. są
nariams prasikaltimą prieš juos.

Tai koks kunigų mieris, ir dėlto 
jie jau dirba! Jie viską daro, ką 
gali, kad tik supiudyti S. L. A. są
narius.
* Kada du provos komisijos sana
riai sulaužė Seimų nutarimus ir 
reikalavimus, nepildo savo užduo
čių kaip reikia, todėl kuopų ir są
narių pareiga yra, viską Šaltai ap
svarsčius, išrinkti naujus du sąna
riu į provos komisiją, kuri išpildy
tų seimų nutarimus.

P. Mikolainis.
Visos tos polemikos vedamos 

per laikraščius ne atsakančiai: pa
našiuose atsitikimuose kitos tautos 
elgtųsi kitaip ir apseitų be vaidų, 
kokių pas mus,dėl laužymo formų, 
ir be to yra per daug. Panašiuo
se/atsitikimuose nesutinkanti ko
misijos sanariai cikuliaru praneštų 
ką nori organizacijos kuopoms, o 
tos praneštų savo nusprendimus 
centrališkiems viršininkams, tie 
pagal kuopų balsus, nuspręstų 
ką daryti. Ne butų tąsyk nė vai
dų, nė nevaisingų polemikų.

Red.

Pataisymas
Užpereitame „Lietuvos" nume

ry; pat ii po korespondencija iš East 
St. Louis, III. su pasigarsinimu 
aųie sudėjimą 1 dol. ant lietuvių 
nelaisvių Japonijoj. Pačiame už- 
vadinime ir pravardėj vieno au
kautojo įsiskverbė zeceriška klai
da (ne cenzūra, kaip mena klaidą 
taisantis. Tokių žinučių ir Mas- 
kolijoj cenzoriai ne perkeičia. Ze- 
ceriškos klaidos visur pasitaiko. 
Rd.) turi būt: „Iš St. Louis, Mo., 
o ne Iš East St. Louis, III. Au
kautoja, kurios pravardė perkei
sta, yra Katarina Sabatienė, o ne 
Sakalienė.

Draugyscziu Reikalai
Chieago. Teisybes Mylėtoju Dr-te 

ant savo pusmetinio susirinkimo nutarė 
paremti Artojau* užmanymą kaslink 
invedimo lietuviu tautos statistikon Su
vienytu Valstijų laike abelno gyventoju 
surasso.

Deltogi meldžiame issleistojaus „Lie
tuvos" patalpiuti szita nutarime dalei 
žinios ir patraukimo kitu prie užmany
to visuomenissko darbo.

Dr-te Teisybe* Mylėtoju per
J. K. Chmielauskas,

865—33rd st.

Pajleszkoiimai.
Pajieszkau Katarinos Kolodslnskaites 

Kauno gub , Siauliu pavieto, Kuresenu 
vbl., Va*skenu kaimo, 13 metu Ameri- 
rikoje, gyveno Chicagoje, 111. Ji pati 
ar kas kita* teiksi* duoti žine ant ad
reso;

Jonas Matas,
18 South st., SomerviUe, Mas*.

Pajieazkau savo paežio*, kuri 20 d. 
lapkriesio apleido mane su Kazimieru 
Jokubaioiiu. Ji yra žemo ūgio, tamsiu 
plauku, ant kairiojo veido (turi karpas 

ir maža randi i uk*. apie Tt metu am
žiaus. Jokūbaitis sugesto ūgio, laikas, 
rauplėta*. Abudu yra Kauno gub., Ža
gare* parap Kas juos kur pale m y a, 
meldžiu duoti man žinia, o busiu už tai 
dėkingas.

Franczisskus Kernagis, 
•ORublest., Chieago, III.

Pajieszkau savo ssvogerlo Jono Vir
bicko, Suvalkų gub.. Virbalu kaimo, 
pirmiau* jis gyveno Coloradoe valst., o 
paskui iszvažiavo in Dunojaus valstija. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

John Bkirkevich, 
Picton, Goto

Pajiesikau savo broliu Antano ir Ta
mošiau* Vsraagiriu. Jau keliolika 
metu kaip Amerikoje; paeina iss kaimo 
žvirgždaiesiu, Vilkavisskio pav., Suval
kų gub. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Jonas Varnagiris, 
243 Roebling *t„ . Brooklyn, N. Y.

. (4-XII)
Pajieazkau savo eeeereno Izidoriaus 

Spaustinavicsio, Eržvilko parap , Bacziu 
kaimo, Raseinių pav., Kauno gub., apie 
9 metai kaip Amerikoje; turiu prie jo 
svarbu reikalą. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso;

Petras Bajorynas,
19 Warren st., Cambridge, Mas*.

Pajieeskau savo sesers Juzefo* Gedvi
laite*, trys menesiai kaip pribuvo in 
Amerika, kaip rodosi in Bostoną. Ji pa
ti ar kas kitas teiksis duoti žine ant ad 
reso:

‘ Frank Gedvill,
21, Enumclavr, Wash

(»-XU)
Pajieazkau savo pusbrolio Juozo Ba- 

biaeko Suvalkų gub., Kalvarijos pav* 
Liubavo parap, Trumpiniu kaimo, 
pirmiau gyveno Irvin, Pa. Jis pat* ar 
kas kitas Miksi* duoti žine ant adreso

Anton Wa**elL
1530 W Monroe st, Bpringfield, III.

(9—XII)
Psjieszksu savo vyro Ignoto Džers- 

meikoa. Suvaiko gub., Liubavo miesto. 
Asz atvažiavau in Hudson. Pa., o jis ki
tur iszvažiavo. Jis pats ar ka* kita* 
teiksi* duoti žine ant adre*o:

Marijona Džeromeikieae,
Hudson, Pa

Pajieazkau savo draugo Juozapo Czi- 
kanavieziaua, gyvenusio pirmiau so ma
nim ir nežinau kur iszvažiavusio: turtu 
pne jo svarbu reikale. Ji* pau ar kas 
kita* veiksi* duoti žine ant adreso

Joną* Red vinauekaa, 
448 W. 32nd st, New Verk.

Pajieazkau Juosapo Itatavicziaua, Su
valkų gub.. Kalvarijos miesto; pirm me
tu gyveno Skotlandijoje. o paskui atva
žiavo in Pennsylvania. Jis pau ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Kar. Cogelskis, 
30 Aetna st., Naugatuck, Comu

Pajieazkau savo draugo AntanoN'avie- 
kio buvusio Kenosboje, Wi*., o dabar 
turbut Chicagoje, III. ir Fr. Barczio, bu- 
nanezio kur nors Pennsylvanijoj. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žine ant st
reso: ,

WiUiam Dilhus,
374 N. Chieago si., Kenoaha, Wi*.

Pajieazkau savo vyro Jono Kerucsio, 
14 metu kaip mane paliko Lietuvoje ir 
gyveno Amerikoje; ji* yra Senapile* 
pav., A n tane vo kaimo, apie 35 metu va
lio, vidutinio ūgio, storas, tamsiai gelto
ni plaukai, szneka lenkiukai ir lietu- 
viszkai: 13 metu atgal gyveno Spring 
Valley’je. Ka* maa apie ji praneša gaus 
55 00 dovanu.

Antonina Kerutiene, ’ 
520 N. Burr st., Kevraoea, 111.

Pajieazkau savo brolio Juozapo Pili- 
paiezio, Ignoto Szauskio ir Juozapo Po- 
niszkio. Jie petys ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

F. Philips.
620 W. Market st., Louisvflle, Ky.

„AU8ZROS” Dr-t«s- fondas 
beaiinokinancziai lieturinzkai 

jaunuomenei.
Aukos isz St. Louist J.J. Ražo 

kaa. J.A. Brazys. M. Braziene, J. 
M. Sarocska, P.Maksztelis, J.Dlk- 
ssaitia, Jul. Mylaszev^czia, A.Kil- 
manaa, L. Rimgaila, V. Benieta, 
J. Saroczka, V. Szimkua, P. Joni
kas. A. Garkauckas, J. Baube, 8. 
Erkmonaa. K. Beržinskis, G. Ma- 
cikunaa, J. Klijunas, V. Bartim- 
kaitis, J. Simonaitis, O. Juk nike. 
A. Gužyte po 25c. A Stirbike 15c. 
J. Maciejauskas ir J. Preikszaitis 
po 10c., J. Jakeleviczius 5c.

Sikiu vise 96.15
Mokslaeiviams ...............................93.15
Kankintiniams 93.00.
Isz Brockton, Mas* K. J. Sa

bai tis, A. Baronas, M. SUpulionis. 
F. B ražas po 25c.; P. Kripaitia, N. 
Kripeitiene, V. J. Petkon, A.Kai- 
rys, J. Kripaitia, J. Valuckaite, E. 
Sakalauckiene, A. Macziukas. J. 
Ustupas po 10c.; J. M. Kubilakis. 
P. Milevskis, A. Csemeri po 5c.

Viso labo 12 05
91.05 ant kankintmiu.
Ant mokslaeiviu.............................91.00

Padėdamas Prancūzijoje.
Musų žmonės turi klaidingą su

pratimą, manydami, buk linksmas 
gyvenimas Prancūzijoje, apie ka
rį teip daug skaitome yvairiose 
apysakose, palieka žmones betur
čiais, kitaip sakant, buk Prancūzi
jos žmonės yra labiausiai išlaidus. 
Ištikrų gi yra, kad niekur ant svie
to nėra žmonių besirūpinančių 
kuodaugiausiai- užčėdyti savo se
niems metams. Nėra nieko ver
tesnio, kaip kad matyti senus 
žmones užČėdijusius savo pinigus 
ir sveikatą. Jus galite ir turite 
padaryti tą patį. Trinerio Ameri
koniškasis Elixiras Karčiojo Vy
no pagelbės jums užčėdyti sveika
tą ir net pinigus, kadangi dauge
lyje atsitikimų nereikalausite Šauk
ti daktaro. Jis veikia ant skilvio 
ir gydo jį iŠ vidaus, podraug 
reguliuoja skyščių skilvinių syvų. 
Veikia ant vidurių ir padidina pa- 
jiegas raumenų, kurie nedaleidžia 
užsitvenkti. Yra priežaščia pil- 
ningo gromuliojimo, kuris ir 
stiprina kraują, išdirba sveiką kū
ną. Ant pardavimo visose ap- 
tiekose ir pas patį fabrikantą, Juo
zapą Trinerį, 799 So. Ashland 
av? Chieago, Ui., PUsen Station.



LIETUVA

Ant issrandavojimo dideli ruimai. Al- 
•įmukite in "Lietuve*" redakcija.

Reikalauja 500 <*rbininku m Michi- 
ysno ir Wi*consino gires. Mokeatii nuo 
826 iki 835 ant menesio, boardas ir rui
mas, kelione pigi. Reikalauja 500 ang- 
lekasiu in lUinols, Indiana ir Iowa val
stijas. teipgi darbininku in fabriku*, ant 
tarnystos ir tt.

Atstssaukit* in offlsus:
4217 S. Ashland are.. 606 Noble »t., arba 

in didyji offl«a 167 Waihington st.
Ruimą* 18.

J. Lucaa, lietuviuką* agentas, 
. (»-11)

Reikalinga* vaikinas lietuvy* gerai 
mokanti* rasayti lietuviukai, lenkiukai 
Ir maskol taškai ir mat daug sumeken
ti* angliukai. Turi turėti tris ar ketu
ris uimtus doliariu uisistatymui kauci
jos; darbu uvėrus Ir lengvu; neturinti 
reikalaujamu pinigu te neatsiliepia. At 
•iššaukti {'U

F. J. Mockeviczia,
83 Kndicott «t„ / Boston, Mas*.

Keikalinga* geras, žinanti* savo 
amate, padorus vergą m išira prie lietu
vi sek o* jcatalikiukos bainycaioe; vieta 
yra gera ir apemes ja nuigraudins; no
rinti* ja apimti, turi atailiepti pu vieti
ni kleboną žemiau paduotu adresu ir 
praneaiU; kiek turi metu, vedee ar pa- 
ctiuota*, kur mokinosi ir ar supranta 
bažnytine mušike ir giedojime; ar pats 
turi'balu ir koki ir ar gali vesti ir mo
kinti bažnytini chore; teipgi turi pra- 

« neesti, kur pukiausiai pildė tarnyste, 
pnsiusdamu josiu* paliudijime.

< Rev. C. Skrypko,
We«tville, III.

Beikalingas geru barkyperis, mo
kanti* lietuviuką ir lenkiuką kalba; at
smaukti reikia pas F. Ellis 11512 Front 
•t Kensington, UI.

No.1906.

No.1907,
Balto* celuloldos gnu 

žų* apdarai, llrodo kaip 
balčiausias slontaus kau
lai. čysta, slidL žvilganti; 
ant Šono auksuotas ktoli- 
kai ir kvtotksU žaliai* Ir ki
tokių purvų lapeliai*, rau
dini kampai, lapų k raitai 
begotai auksinti, »u viena 
kauline ant vidurio kabu
te. Prekė.........1150

Balto* skarelė* m Inki
lai likimėli apdarai, per a- 
bu galu bėga aukiu.Ao* 
juostos, auksuotas kryžiai 
ir ant nugarei* paraiaa, 
auksuoti lapų k raita i, rau
dini

Dabar Laikas!
Ar tau kenkia kas? Gal nori Persisz- 

kos ar Lletuvisskos Trajankos?
Gal Bebru lasau?
Gumbalasiiu?
Pamaczninko?
Gal tave drugys krsesia?
Gal turi reumatizme?
Gal negirdi?
Ar gal esi silpnas ant akiu?
Gal turi iszberimus ant kūno?
Ar gal slenka tau plaukai? /
O gal nori nuprasti nuo gėrimo degti

ne*, rūkymo pypkes, cigaru, paperosu,

Nei $1 Nereikia Mokėti iki Iszgydymui

A.nt pantai Into geras uliunas pi
giai; ataissaukti po nr. 151 Canalport 
ava

Pigiai m t pardavimo geras lotas ant 
Hermi tage avė. arti 46tos ui., netoli lie- 
tuviukos bažnyczios. Atsissaukit in 
„Lietuvos*’ redakcija.

JONAS SZOLIS,
Pirko name už 86000.00 pu. 4308 S. 

Laitui st. Chieago, 111. ir atidarė ja
me į

Grosorne ir Bucaerne.
Užlaiko ssviežia ir gera tavora ir viską 

parduoda pigiau negu kiti.
(2—25—05)

BREVIORELIS

No. 1901.
Juodi. kietL drūti au

dimo apdarai, llrodo kaip 
• kuriniai. gražus Įtapau*tl 
iimargininiai. lapų k raitai 
raudoni. Prekė. ...dLOo

Con n.

5Oc

Matheus Žukai lis, 
227 E. Main sk, New Bri»-‘

ktakiautia, grakianuia ir emogiauiia 
maldakn^ji arktie tažnyčioe. Jtiiioe, miš
parai ir etplikatijot d eiejote kalbom lotp- 
n.Mai ir lietuciikai. Turi rieae reikalingai 
maldai ir kalendorių teip kaip dideli kny
ga. Balta plona gera popiet a. Čia yra jot 
paveiktliliai irprtUb:

No.1905.
Balto* skurelės kieti 

drūti apdarai, gražų* 14- 
spaosti limarglnimal, auk
suoti lapų kraltal.

Prekė 5Oc

Lietuviai kas Agentai knygų ir 
Laikraszczia.

Pas mane galima gauti visokiu knygų 
aocsalistissku. svietiszku Ir religiszku; 
szale to pardavinėja britvas, peil.ua, gu
mines literas, kaipogi ir plunksnas pa- 
dusakoms ir patalus. Viską ta gausite 
pas lietuvi,

K. Rutku, 
19H Ann st., ( Pituburg, Pa,

Syki pirkęs vėl pirksi.
Isztieeu gražiausia* gromatoms popie- 

jaa galima gauti pas mane; prisiuak 25c. 
paczUnems markėms, o gauai tuaina — 
agentams duodame uždarbi. Pa* mane 
galima užsiraaayti laikraacaius — Lietu
va. Vienybe Lietuvninku, Darbininku 
Baisa, Ūkininką, Varpa ir Spinduli. Už
simokėjusiems už iaikraszczius duoda
me dovaneles.

N. Gendrolius,
194 Aįhens at., So. Boston, Mas*.

Tik už 10c.
Tuzinas kuogražiausiu popiet u su vi

sokioms pavineziavonema ir kuopuikiau- 
•ioms kvielkoma kurios rodosi paežio* 
kalba. Kas prisius 30c. gaus 12 popie- 
ru ir 2 knygi; Žydo pakuta ir Saliamono 
knyga. Taipogi mes parsitraukėme isz 
Palangos lietuviuko* Trajankos, kuri 
yra geresne už visas kitas, baksėti pasiu
sime už 30c. Turime didele krautuve 
visokiu Knygų. Abrozdu. Abrozdeliu 
atidaromu Altorėliu ir ražaneziu tikru 
krajavu. Mulu . krautuvėj pigiausio* 
preke* perlietiem* ir sztorninkams; mes 
reikalaujame agehtu ir duodame gera 
uždarbi. Norintiems dasižinoti pls- 
cziaus už 2c. stempa pasiuneziame kau
linga.

Katalikiška Maldų Knygele, 
Pavesta Lietuvos Katalikiškai Jaunuomenei

No.1902.
Juodi, kieti, drūti au- 

dimo apdarai, iimdo lyg 
•kuriniai, gražus iispausti 
Skuar gi nūnai, auksuotas 
kžyžutia ant tono, auksuo* 
tilapų kraitei. Prekė

No.1903.
Juodos franeuzifto* 

skarelės kieti lygus apda
rai, auksiniai paraėai ant 
Šono Ir nugaros, lap<Į kram
tai begotai raudonai auk
suoti, raudini kampaL

Prekė $ 1OO

No.1904.
Juodos francutjkos ly

gio* įkurelės, minkite! li
kimai i apdarai, kampai UL

nei begotai auksinti Isptj 
krUtai, rundlnl kampai.

PrekS tliiS

Kuy gOM satvon s|hiik.(Xv
A.ky«l Apaireimtklmai Statote, ant kuriu tano 

ne* nuolato* žiuri, bet Ju gerai neeupranta; 
•u 7 abroaelial*. Naudingiau** kuygeto ant 
*urtoto daaižlnojtmul lai ko daro*! Sal 
bal, griaaimai. lietu* ir iniegaa; kaayra 
debeįiai ir ant ko jie laiko*!............. 3Ov

Arltreetika. Kniga liaaimokinimul roku adų.
Preke............................................................ U®c

HYGIENA. Daktariizka knyga arba moklini 
apie užlaikyto* aerelkato*, i*» kurio* gali be 
pagelbo* daktaro isuigydytl nuo daugybe* 
ligų. Salta knygai* priaralo raatia klekw«e- 
nuoee namuoe*, ne* ka* jų *u alyda perakai- 
tya.patatkya apal*augotl nuo tukataacaiu wi- 
■okiu ligų, patalky* užlaikytiouelybe)e*awo 
•eelkata, pailginti *awo amži ir mokė* užau
ginti *weikaia ir tvirtai* *awo vaikeliuk 
Pr-ų*......... ...................................  3So

35 Gyvenimo Vaideliai aualdedantl i) altuontn 
•ekanėiu gražiu pa*ak*iėiu: Ataiaveikinima*; 
— Vagi*; — Ka* kalta*; — Gatve* vaikai; — 
Paparčio žiedą*:— Mižko aargaa; — Signalą*; 
— Keleivi*. Chtoago. IU. ĮSOS. pu*l. N.. 15o 

*53 Paaako* ii gyvenimo lietuviikų Valių bei 
Velnių. *urinkto* D ro J. Baaanaviėiau*, 470 
pu*lap , Chieago, 111. 1WB m. Šioje knygoje 
telpa keli tuntai gražiu pa*aku: apie rojų 
(dangui, ėyiėiu. pekla: apie gilUne. mara. 
ketera, apie dvaae* (dužia*), velniu*, 'u vai
dinimas! ir ti. Pa*ako* užraiytoa t kiūto 
kalboje kokioje buvo pasakoto* Kauno gub, 
pagal kauniečiu kalba. Suvalkų gub. vagai 
suvalkiečiu kalba. Prutu Lietuvoje pagal Pre
su lietuviu kalba. Dsukijoj pagal dsuku kalba 
ir it- Ka* mėgsta gražu** pasaka*, tegul nu, 
siperka iia knyga. Preke t*eapdar....*M.OO 
Apdarytoe..... . ....................................WBO

70 Liet n v liko* Pasako* Y vairios. Dali* I. Su- I
rinko Dr. J. Butauavičiu*. Obk-agti. Iii.. IWB 
m. pusi. *O. Čia telpa ĮSI labai gražiu, juo
kinga ir žingeidžių pasakų. Ka* lita knyga | 
ture*, tam gere ir gražiu pasakų niekado* ne- > 
truks Preke neapdaryto*................... SI 50
Apdaryta........................................... 1WOO

71 Lietuvliko* Pasako* Yvalrto*. Dali* II. Su
rinko Dr. J. Basanavičių*. CbK-ago. UI. IMS 
pu»L Xk>. Telpa čia 31* gražiu, žingeidžių ir 
juokingu pasakų, bovyjančiu kiekviena skal
ioje ir klausvtoja...................................  SI 50
Apdaryta................................................. SWOO

114 Ponas ir Berną*. Chieago, IU. UKM pusi M.
Apyaakaiie L. Tol*tojau* ii gyvenimo ma*ko- ; 
lieku kaimiečiu; žingeidi norinčiam susius- | 
sinti su buvtu ir sanlygotns gyvenimo masko
lišku kaimiečiu: ji verčia skaitytoja jausti 
drauge »u prislėgtais vargu imouemv*.... 15o 

JU S Robinsonas Krusiua Graži ir moralilka pa
saka. Antra pertaulta lakia. Chieago. Iii. 
IAB pusi. 83............................................U5c

810 Dede atvažiavę. Komedija viename akte.
Pagal lenkinta sutaisė K, B-a ir M. P-ia. Chi
eago, III. HMM. pusi tSS. Šita komedija buvo 
keli* kartus Įeita lietuviško* draugyste* Pe
terburge. Maskolijoje. Ji yra maskoliško* 
valdžios cemuroota ir todėl ja galima Ir | 
Lietuva persiusti. Maskolijoa valdžia jo* nar
siu ntlmo nedraudžia. .............................. UOc

815 Geriau* vėliaus negu niekad. Komedija vie
name akte. Pagal lenkiška sutaisė K. H * 17 
M. P-i*. Chieago. III. nu. piuL 48. Aita 
knygute teip kaip ir No, *10 vra Ma»kohj«>* ■ 
oensuroadaieista ir gali būti Lietuvon siun
čiama...................................................... 15c

331 Žile golvon — velnias vuodegoa. KomedŲa 
viename akte. Pagal tenktika sutaisė M. P-žs. 
Chieago. III. IAB, pusi. Ji. Šita knygute teip 
kaip ir No. S10 yra Maskolijoa eensuro* dale e 
•ta ir lodei gali būti Lietuvon siunčiama. lOo

SO7 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verto Dr. 
A. Bacevlčia, spauda .. Lietuvos.** Chieago, 
III. IAB. pusi. Knygele »u daugeliu pa
veikslėliu: gyvuliu-vabsuu. tuviu, žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, aiškiai ir supranta
mai išaišUaa gamtos istorija, ypač tuo* da
lyku*. ant kuriu žmones nuolatai žiuri, bet ju 
gerai nesupranta.. ............  5Oc

30** Garnio* pajiegn* ir kaip Iš lu naudotis. Pa
gal Bltn*ra sutaisė Siera**, Chieago. IU. 1AM 
pusi. 338. Svarbiu* moksliiko* vertes knvga, 
su daugybe paveikslu yvasria tna^neriju ir 
kitokiu prietaisu aut iinaudojuuu gamuau* 
pajiegu.................................'................. 5Oc

501* Svieto pabaiga. Iš rusiško verte Pr Aluteli*. 
Chteaga. I1L. IMS. pusL SI. Kas nori Susiži
noti kada bus svieto pabaiga tegul perskaito 
iia knygele.........................../,............... lOe

030Ethnologija arba mokslas apie žemės tautas 
Pagal Dr. M Habertandta paraše šernas 
ChK-ago. III IAB. pusi. *K7. Yra tai tvarbiau- 
eta moksliška knyga apie visas musu pasau
lės žmonių veisleš. Ji parodu vi»u viešpatv*- 
čiu, visu žeme* kraštu ir net mažiausiu sale
lių žmonis ir ju paveikslus. Aprašo ju kilme* 
parva. tikėjimą, papročius, užsiėmimą ir abel- I 
nei viską. H patirpusia paveikslu matysite 
Amoniu gražiu, prastu ir blausiu, tūla visas 
kūnas plaukai* apžėlęs, veidas į beždžione* 
panašu* Raštas šventas sako: LBatvere Die
vas žmogų ant abrozo ir paveikslo savo." bet 
pažvelgus į tuiu Amonio veislių veidua mato
me dideli nevienodam*, tada nežine kurto 11 
ju yra panašus paveikslui Digvo. Kas nori 
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito 
Iia knyga. Preke neapdarytos..S8.OO
Apdaryta grasiuose ir drūtuose audimo suta
rtose....... r................................................su.Bo

800 Kaip žmogus gyveno ant žemes’ Paraše S. 
M. Išleido T M. D. pusi 47. ChicagA IIL 
Knygute aprašo visa cun^rae* gyvenimą ant 
žemes nuo pat jo itslradimo iki pasiekimo ei- I 
vilizacijo*. 2S paveikslėliai parodo senove* I 
žmonių vartotus akmeninius tarankius, na- i 
mos ir tt................................................ lOo

850 Aukos Kares Dievui. Parato Jonas Gražys 
Chieago. IIL, IAB. pu*l. 40. Si knygele ap
rašo Kokios kada kare* buvo, kas buvo ju 

, priežasčia. kiek to* kaštavo, kiek bledes žmo
nėms padare ir daro, ir kas į jas žmonija šta
me ...............................................................lOe

Pinigus siuskite ant adreso:
-A.. OLHZKYVHKI,

024 33 rd St.. Chic*«u, IU.

kurie gimdo dusuli ir džiova?
Primušk 2c. mark* ant atsakymo ir ra- 

•syk.

Penlan Egyptiftii Co.,
Chlcopee Falls, Mass.

Nerviszki Vyrai.
Vyrams rataalaujaatieme pageibos prisiunelu 

kopija garsaus recepto dykai Ne O O O
ne apgav mgus vaistus, tiktai recep

tą. PerekaitukUe ssta paaarga 
HTBAUGIAI.

8rl pasarga yra vyrams sagrtaetos aervlsa- 
kos tistomos, kurto per savo jauaystes klaida* ja 
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite 
bando patentuotus apauvingu* vaistu* etoktriss- 
kus diržas, “specialistus" ir kitus Betikusius be 
vertes gydymu* Nuo diržu nepagysiu, o auola- 
tai vartodami vaistus suualkyslte pilvo žlehctio- 
jiaa. užuuodluslto visa tįsumą ir padarysiu 
savo liga neissgydoma

Daug metu asa kentėjau savo jaunystes klai
da* aervisakuma. naKliaiu* ukejimas. skoka 
vyrteakumo. silpna atnilaty. stoka ambicija* 
neramumą, gėdingumą, sirenų skaudėjimu, visa- 
ils y nusilpimą ir tt. kaip palkssas pirkau ir var
tojau visokias paUntuoias gyduole* ir viską ka 
tik įasgirde*. Ant galo buvau priverstas vežino- I 
tilo Kropą pagelb<a j to* Moli pas garsu daktare. I 
kurs man* ir isagyd*.

To daktaro reo*pta. pagal kuri maa vaistai 
buvo užrassyli. asa ir dabar tarta pas sava. Kaip 
tai šneku yra pagyti n*o lu ligų ass žinau uis 
patyrimo, lodai aas noriu ir kitus pagelbsti. Kas 
man aprasiys savo liga, asa tam pasiusiu užpe- 
ozetvtam* laissk* to recepto kopija su patari
mais dykai. Ass Jau gavau sslmtus lalssku Įsa 
visu šilo* ssal les k rasit u ano vyra, kurto raeao 
kad imdami vaistu* pagal «iy receptą vislszkai 
pagijo, teip kaip ir asa.

Recepte užraesyli stiprus bet nevodingi vai
stai ir reoeptas taip pa rasi y ta* kad vaistu* gali
ma gauti kiekvienoje geroj* apliekoje už mažu* 
pinigas Gavę reoepta. jai neaorestta patys eiti 
ia aptieks užetoilaoti vaistus, lai para*s*kito 
maa, o as* Jums juos ošia Chioagoje pas i ra pi a- 
*|B ir pnsiunsi* A*1 aesaaesiu C. O. D. kad 
Įsivilioti ano jus pinigus, arba perduoti jumis 
vaisius, kuriu jus nenorite. Jeigu patemyslle 
mane kame aors neteisingu, gulite tai paganyti 

•šitame paeiiame laikrasztyje
Ssl pasarga gal nebus daugiau garsinama, 

taigi raasykitę man stiandlen, o gausite to re
cepto kopiu* ir reikalingus patarimus dykai 
tuoj*u*. Bsy pasluiitima ass gailu atlikti be jo
kiu jums kaastu. Adresuokite: -*

C. Bsntsen, P H. bei 655. Chica«*. IU.

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS.

OFFISAS: 
Kerte 31-mos ir So. Hilsted ttljuin. 

Gyvenimas viriui Aptieks*. 

CHICAGO, ILL.

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

MAKJA D()W1ATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno fub. Ssauliu pamišto.

723 W. 18th Street 
Nuo Stos Iki lOtoe ryto, 
nao 7-loa Iki S vai. vakar*.

Nodsllotet liktai ano S-los Iki 10-tai ryte.

Teleiunaat Morgan 1882. 
Telefonuot galima iss kiekvienos 

aptiskoe.

Morris Forst dr Co.
Corn i-nd Avė., & SmiUfleld St., Pittsbort Pi.

nuu issdirbeju. Galite bąli persiiiudi> kad busczysla.
Mus yra didžiausia ir vv re s Įsasis užalltkejlmo krautuve Snvtoayteee Velstl-

Miltui alaiuntkit* tavo orderiu* ARI KLK U”. Met parduodame re ik alau-

•uarasiBti

• t*lut>*ln>r

ho loru-spandaka intkojn tik 10c.

•U <M*c ,.
Tuckuli ano tu U5 ir siras 
Slivovita „ M. Uit „ _ 
Brande <M» .. ..

„ ...... .. »•* „
Rum (araltasi. SU <M>. KubukI S150

Fort Wioe 1150, bbei

1 1 CK Y blu. •1’"‘ui« lenciūgėlių au-* AVizjvavs uUabriniu ir
auksintų. G romą to m rašomų mašinėlių, 
armonikų, akripkų, klertirtu, koncer- 
linkų. ir Kitokių muzikų ir tavorų.

Ar neri teisingai laikų rodančio laikro
di ' Ar sariakripkf arba armonika tu
rinčiu gėry balsą? Tai pirk nuo M. J. Osmiiensičio.o 
gausi t* t orą pinigų vertą, ir syk| pirkąs, bust kuatu- 
menu ant visadoa.

Aptteliavimirt ik kitų miestų atiteku greitai, ir išsiun
čiu į visu* Amerikos kraštu* Reikalaujant kstalfago 
nuo visokių daiktų, reiki* prisiųsti už 6c. m ark y dėl 
paču. kaštų. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS.
3108 8. Nalsted lt. CNICAGO. ILL.

Naujas Iszradimas.
Musu naujai išrastas ir patvirtintas 

geriausių daktarų vynas, vadinamas: 
“TsgoTsaic” yra geriausias ir sveikiau
sias už visuskitua iki iiol buvusius kar
čius ir kitokTuTvy dus Togu Tome pra- 
ėsh na visokias ligas, kaip tai: Reuma- 
tizmų. neuralgia, skaudejima vidurių, 
aunkujM ant krutins* teijnfi taiso a 
petitą^,iiiu sakant yra reikalingas 
kiekvienam žmogui Mes tarnaudami 
savo guodotiaiems tautiečiams vely* 
jame dėl persitikrinimo paklausti sa
vo artimiausio saliuniniko apie tf mu
sų naujai išrastą vynų Togo Tonic. 
Prekė už butelį 81-00, už tuziną 87-80 
Reikale prašom ataisaukti ant adreso;

TOCO WINE CO.
517 ■ihrssks* Avė.. CNICAGO. ILL.

Kaulai kur tu 
begi? N ugi ims* 
Petrą Kalėki nes 
labai isztroeake*. o Į 
pas ji galima alsi- - 
rėdyti, nes jis turi j 
puiku ir szalta ba- 
varaka alų, gardžia 
ruaka ocziszczena I 
arielka, eiga rus net

puiku uikaodi kiekviena diena, ui jau 
Klausu ta m i sis kalbėti negelia- Lik' 
veiku turiu skubinti*. Pne to jis turi i

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK, N. Y.

Jonės Nsujoks*. 336 Broome >t.
A. Le*niewski*, 144 E.Houston St.

So. BOSTON, MASS.
Nlkod. Gsndrolia. 191 Athen* Street

NEWARK, N. J.
V. Ambr&zeviczi*. 180 Ferry >4.
A' Sūnelis, 281 Morri* Avenue

BROOKLYN. N. Y.
8Un. Rinketricsiu*. 73 Grsnd *4.
Jo*. Matutis, 112Grand St.,

SHENANDOAH, PA.
Andriu* Maczis, 133 S. Main *t.

WATERBURY, CONN.
Jonas Tareila, 824 Bank *t.

E.ST. LOUIS, ILL.
J. J. Ražokaa,

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Cheponi*, 72 Jubilee St.,

BALTIMORE. M D.
L. Gawhs, 2018 N. Wa*hington st

PH1LADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 925 So. 2nd St.
J. Rukevicze 3243 Salmon Street

SCRANTON. PA.
Joseph Petrikis, 1314 Ros* Avė.

MAHANOYCITY, PA.
A. B. Strimaitis, 138 W. Spruce Street

CLEVELAND, OHIO.
K. Rutku*, 564 Hamilton st.

PITTSTON, PA.
Jur. Kazakevviczia, 1150 Wyomlngave.

TURNERS FALLS, MASS.
K. P. Szimkonis,

MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banis,

8EATTLE, Wa*h.
Ant. Sukurskis, 307 Maynard avė.

8COTLAND.
K Katauskas, 24 Pentland PI.

BRIDGETON GLASGOW,

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

verU25c. gausi dykai, jei užairaazy- 
•i laikraazti „Lietuva" ir užmokėsi 82.00 
už viso meto prenumerata isz virszaus. 
„Lietuva” yra didžiausia* ir geriausias 
laikraazti* visojfe Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk 82.00 su savo aisekiu adresu 
o'gausi „Lietuva" kas subaU per visa 
meu ir puiku kalendorių dovanai.

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

A. OL8ZEW8KIS, 
924 33rd St. Station 60. Chieago, II

Gvarantavojeme issgydyma.
Dantų gėlimo ir Bkorbeto, Pepueskas angidit. 

Plauku sllaktma sutelkite ir sutaakito ant pra
plikusios gulvoa. Pleiskana* isiaalktna Taipgi 
turime vanta dėl to>eslkiaimo plauku, kud 
banda nereiktu skųst, arba moteris turi ant 
apgi mimo ilgus gyvupteaklas, mes esame SPE- 
C4J AUSTAIS.

J. M. B. Cbeni, Co. 
boz ISO Sta. W. B'klyn-New York

Dr. C. Z. UKN1CH,
MoksIlNekAH akiu daktaru*.

Gydau visokias ligas skiu ir prilaikau 
reikalaujantiems akinius; stsiszauktl 
reikia vakarais ir nedeliomts, arbs per 
laiszkus.

246 E. Chieago av., arti Clark st.
(9-XII)

F.PBradchulis
Attornej and Coonselor it Lav. 
Chimber of CommerM Bldj Room TOS 
S. E. Corner LsSalle A Wsshington su. 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 3643.

Wieninulls lietuvy* adtrokšt**, beigf* 
mokslf lurisprudendloscslon Amerikoj 
Weds prow kaip civillaskas Seip ir 
kriminsliszkas visuose suduos*.
Re*. 3112 8. HalNted arti 31 mos.

Tek Y arda 6046

klauso kiekvieno, o ypacz už Uubocsiu i 
susikalbėti anffbsskai. Ateikit* pas m a ' 
ne. o saz jum patsmnustu už dyka viso
kiuose reikaluose ir ptvvoee. Atvažiavę ; 
isz kitu miestu Kalite Kauti pas mane . 
Keri ausi a nakvyne.

Petras Szlakls,
3321 Auburn ar.. Chi<*si<o, 1H.

(Tarne 33-ioe ui. ir 33-io PI ) 
Tslephonas Verda 6012.

Ot, kaip tai greitai gali pramokti.

A*z esu seniausia* tpecljallstas Chicagvl nuola
tiniam gydyme vyriuku ir uzsenejuslu ■•*“■
Asz iszgydau nuodugniai kraujo už- 

nuodyjima, reumatizmą, užsenejueias 
paslaptingas ligas ir ligas paeinanezias 
nuo žagitno save ir iszdyktuno; gelvma 
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvos, 
skaudejima po krutinę, sąnario, nugara 
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta plakim; 
szirdies, užyma ausvse ir galvoje, dre
bėjimą kraujo, pamelinavusiua paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple- 
mas ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sajniu*, sun
kuma kojose,, indubusias akis, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo. negalejima miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepaviina, niežus, skuros, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai' paistantis, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užairupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkoe da 
lys yra nusilpneje jog negali atsakaneze- 
atlikti vyro prideryseziu ir neturi vai
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, tai 
ateik ar raszyk pas mane o asz duosiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiszlapinimas lovoje bemiegant yra 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne- 
jieszko pagelboe tikėdami jog negalima 
iszsigydyti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu iszgydyma trumpam laike.

KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuvi&zka knyga apraszanczia vi
sas vyriszkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo ju apsisaugoti ir tazsigydytL
h*. D M DACC I7S S.CUrk St-kerte 
Vi. D. IH. KUOJ Monroe. Chksfo. III.

Ofisas atidarytas kasdien nuo 9 Iki 4. Panedelio, 
fteredos. Prtnyczlos Ir Bubėtos vakarais nuo 6:JC 
Iki 8. Nedeltom nuo 10 iki L

Angliszksi skaityt, raszyt Ir suprast 
iss užduotiniu po lekcija kas nedalia. 
Kas prisius 81.00 gaus visus iszejusius 
nuo pat pradžios iygaziol laksztus ir to
lesnius iki 30 balandžio. Kada iszeis isz 
spaudos visa knyga su žodynu suvirs* 
350 laksztu, koznas prenumeratorius 
gaus ja dyKai. Pora laksztu prisiusime 
ant pažiūros už 10c. arba už 10 viencen- 
cziu markiu. Adresas yra toks;

W. J. Petkon,
303 N. Main st., Brockton, Mass.

Jonas Jonikas

ir Livery Stable-
Laidoja mirusius, parsamdo karietas 

ir buggss ant pagrabu, kriksztynu, vese- 
liu ir kitokiu reikalu. Teijjgi užsiima 
perkrauslymu visokiu daigiu isz vietos 
In vieta in dypus ar iss dypu, anglių Iss- 
važi jjimu Irti.

Teleionan 3. Weatville, III.
(14 X—7 I *05)

AR SERGI?
Jeigu sergi tai atsiusk už 2c marke o 
apturėsi musu nauja didely katalioga 
kuriame yra apraszyta placziai ir 
aiszkiai visokios ligos, ir pasako

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

JOHN’S SOPPLY HOUSE cŽcL’Il

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garsus mediAkas užžiur^tojas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniftkus Universite

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

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

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

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

Gyduoles Dykai iki Iszgyjimvti.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chieago, III
M .t ulgraioflia visut kenčiančiu t nuo uHissnsjutių llųų. nuo kurių nsųateio ilsiųydyf'. atsilaukti j mirtų gydynyčią ir pamė

tyti musų NAUJA BUDA, kuris yra laikomas už neklaidingų.

Ofiso valandų*: nuo lu ryto iki 4 f*> pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nodėliom* ir iveniadientais nuo 10 tik iki 12. 
RODĄ DYKAI!

Patyrimas Dvideszimt Penkių Metu
ANT PATARNAVIMO VISIEMS LIETUVIAMS AMERIKOJE.

TEMYK1TE.

8L Krsfswskl iiųydytss nes lamstams 
rankas*, kolose ir strsnoM. 

Brockton, Mats.

Kad perkeletnia musu dirbtuvių isz 
Itevrenc*. Mas* in Boston, Mas*, ir ui 
silmatne tuomi paežiu dirbimu gražiau
siu popierių raszymui gromatu su viso 
kiom psvinczevooem, gražiausiom kviet 
kom, abrozelei* ir ka tik kas nori, ui tu
sius 25c., 5 tuzinai ui 81.00 duodame 
pulke dovana prie 5 tuzinu pirkinio. 
Teippat užlaikome daug skyrių siidaro- 
mu altorėliu Ir visokiu abrozeliu, szilki 
niu, auksuotu, sidabruotu ir tt. Szkap- 
lleriu ir Roiancziu. Turime didele 
krautuve visokiu knygų. Reikalaujame 
agentu ir duodam* dideli uždarbi. Ad 
resuokite teip.

A. Žvingila.
P. O. Box 3232, Boston, Mas*.

Kas prisius savo adrese, gaus nauja 
tnuau katalioga.

? S

5 s < J*
± =
S -

•z

Ar yra Lietuvis, kuris nebūtų girdėjus apie stebuklingąjį New Yorko Specialistą Projetoriiį 
Dtą E. C. COLLINSA. Visi laikraščiai per dešimtį metų yra rašę apie jo nepalyginamą sugie- 
bumą gydyti ligas, kurios buvo laikomos už neišgydomas kitų Daktarų.

Laiškai padėkavonės ateina kasdien nuo ligonių, kurie buvo nasruose myrio, be 
vilties kuomet pasveikti, o kurie dabar vėl yra sveiki visiškai.

Kovojimas su liga, tuo didžiuoju naikintoju laimės žmogaus ant žemės, buvo jo darbu diena 
ir naktim per dvidešimt metų. Jis dar vis nepameta Šito gero darbo Šiądien.

Visi sergantiems žmonės sugaišinę laiką ir praleidę pinigus veltai bandydami pa
sveikti, turėtų tuojaus kreiptis prie šito specialisto, kuris yra gydęs tokias pat ligas 
šimtais ir neturi reikalo daryti išmėginimus.

Perskaityk kelis iš sekančių pripažinimų. Tegul pasako kiti, ką Prof. Collins yra 
jiems padaręs — ji« gali tą patį padaryti ir tau.

BRANGUS DAKTARE:-
sirx»u

viau kraujau ir jaučiaosl visiškai be 
pajautos, nežiūrint į tai. kad ėjau pas 
visokius specialistus ir daktares. To
kia būda griebdamasi paskatino*, 
kaip skystanti* britvoa — parašiau pa* 
Tamistf. Profesoriau, ir Tamuta atsi
žiūrėdama* ant mano prašymo prisiūti 

. *vi man vaistu*, kuriuos vartodamas 
nepilnai per tris sanvaites slysrs* 
pilny sveikatų, teip kad apsivedžiau 
ir dabar estu laiminga*.

Todėl priimk Tamista nuo manfs 
pedėtų. kurių stenrsiuoei parodyti re 
kotueoduodamas Tomisto* sli*iebumf. 
sanžiniškumų visiems mano požįsta-

mista užlaikytų savo globoje Ir dėl 
•oro žmonijos

WALF.RYAN OSMČJLSKI.
SM Main St.. .Paterson. N. J.

GARBUS PROFESORIAU:—
Siryau nuo keleto* metų uždegimu gumbo, 

visiškai subiugėjan ir nupoolteu ant sveikatų*, 
tto prie daugelio gydytojų, bet vietoje (rauti patfėršjimų. jančiaasi 
vi* bioįttea ir daėjeu Iki tokio laipsnio, kad gyvastis mano kabojo 
kaip ant plauko. Išskaičiosl apie garsų Prof. Colllns'o, nors su di
deliu nenoru, parašiau pas jį įprašydama savo ligf klausdama rudas. 
Nora neprašiau vaistų, vienok jis juos prisiuntė. Priėmiau ir pra
dėjau vartoti ir laipsniškai mano sveikata augo irdaber jaučiuosi 
visiškai sveika, kaip niekad kitados. Meldžiu tad priimti nuo 
man;* šimteriopų padėksvonj.

Idant Dievas suteiktų Tomistai kuoilgiausĮ gyvenimų siųsiu

baltotnsiom*. nuo ko 
per ky turėjau kreip-

Domicėlė Matukaitienė iigydyta nuo 
nsrviUueio Ir sunkaus skau

dėjime krutinėję.
Si. Rsymond. Qoe.. Spol- *> d- l9O4m. 

BRANGCS PROFESORIAV COLLINS:—
Turiu didelj smagumu <>rane4ti TnmistaL kad •» imu jusn vaistu* 

penkto* ksovaites. i-raJMama* jin** įnirau amšinu Iteonii*. Neita' 
Įėjau mu-goti. naktimi* kaitau, viduriai buvo sugedę, rodirei beveik 
n»*galiinii sugromuibMl mano maistą. Mano viduriai buvo baisiai 14- 
pusti. Sitais silpna ir kepeny* ligu>tos. Dėžinės rankos n<-gaĮėjau 
vartoti ant nieko, buvo sustirusi i< peties ir saliu teisingai pasakvtl. 
kad viso* Šitos negalės iknvko nuo )u»u gydymo ir ai negaliu surasti 
indi i 4 jums padėkavoti už jūsų darbą.

Ai meldžiuosi pa* musų dangišką ji TPvą. idant Temina ilgai «y 
ventumei dėl padarymo daug gero Siame sviete kitiem*, sergantiem* 
teip kaip *4. Gali Vatu 1 sta * u naudot i kitą laišką kaip tau patinka, 
jei manai, kad Jis pri*idės prie gelbėjimo kitiem* Vargiam* pasveikti. 
At tinau, kad jeigu Ta m i* ta nebūtom man pagelbėję., tai bučiau ai- 
tidurp kape, nes pertoli buvau nuėjus.

A* gydžiausi pa* savo namadaktarą ir praieidati daugvbe pini 
gij, kartai* pagėrejo bi*kį ir vėl atkrito liga. At t-ipgi turėjau reu 
matlim| artiausio bodo ir Jis mane apleido, takstauu svkia ačiū TW 
nii-tai. At uiaugau ant dvylikos svare nuo pradėjimo imti jusu 
vaistus ir bus man linksma t>apa*akoti kožnam aute julu gvdvmo 
budj ir apie tai. k| ji* padarė dėl manę*.

Sa Širdingumą OLIVER CLON’TIER.

HELENA DOBROSIKLSKA.
McKeesport Pa.
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Nau|airtiai Iszrastos Medicinos: Nsa>asi 

moša vaistai yra pasekmlairlaasi, irydo daugybe 
ligų Plaukas tikrai ataugtas, slinkime, pleis-

II

siu badu Radlkal gydymas, paraitykite pas

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

Ant 17 Akmena
Raliroad LiiiLrOdfiliS

Patentuotas regulia
torius, smukia užsaką* 
mas ir sustatomas, vy - 
rišike* ar motertsskas. 
I8K aukiootas, dvigubi 
•■Huntlng" iukutai, 

1 isakvietk uotas, 
ikrai nrai laika rodo

ilsi telks
laikantis; gvarare 
t uotas ant 26 metu. 
8*y telkrodsly pasiun- 

..u., v. _ ___________ 00 adreso, sa paveiyjt-
tnu issegiamlnuoti Jsi«a bus toks kaip raito- 
me. uSsimokek ei presui SS 7S it atvetlsio 
kaistus ir pasiimk islkrodslr, jei na, nemoksk 
na vieno oento. Atmink, ksduĄ toki P** Įa^P: 
daly kitur mokosi *86 00. Prts laikrodėlio dar 
pridedame 14K stiklinta labai rėža lenoiu<*ly 
•a kompaso dykai.

Eicelslor Iitch Co..
900 Centrai Bank Bldg, ChlcaffO.

tai esi sergančiu ir reikalauji sugiebaus Daktaro 
pageibos kol nueisi aršyn: Nervišką ligą; Drebėjimą širdies; Chronišką katarą plaučių; Inkstų ligą; 
Kepenį ligą; Reumatizmą: Skrofulą; Galvoskaudį; Gėlimą strėnų ir pečių; Katarą pilvo; Dyspep- 
siją; Džiovą; Kraujatekius; Gumbo ligas; Baltąsias.

Ir abelnai vyriškas ir moteriškas privatiŠkas slaptas ligas ir teipgi ligas vaikų.
Dras Collins gydo tik tokias ligas, kurias gali užtikrinti, jog tikrai išgydis.
Arti ar toli gyvenate, rašykite pas Drą Collinsą, aprašykite savo ligą aiškiai, o apturėsite 

vaistus, kurie jus iŠtikro išgydis.
Dabar yra laikas, kol žiema su savo Šalčiais neatėjus, nusikratyti ant visados nuo savo ligų.

Professor Dr. E. C. Collins, '
140 West 34th Street, INew York, IN. Y.

Jeigu kenti kurį i5 sekančių nesmagumų,
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