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Gaisrai mieste nesiliauja. 
Neseniai sudegė miltų malū
nai ir lentų piovinyčios. Nuo 
ko užgema tie teip tankiai at
sitinkanti gaisrai, to iki šiol 
nepasisekė susekti; daugelis 
mena, kad nuo padegimo.

Londono laikraščiai pagar
sino, buk per Prancūzijos tar
pi ninkystę, Maskolija sten
giasi nupirkti kariškus laivus 
nuo pietinės Amerikos repu- 
blikų Chili ir Argentinos, 
bet dar nežinia, kiek teisybės 
yra tame paskale. Ir Japo
nija perka, kur gali, laivus, 
juos šarvuoja, stengiasi su
tverti rezervo* laivynu iki at
ėjimui maskoliškos Baltike 
laivynės.

Pereitų sanvaitę dar nepa-

Atmokėdama

Iš Prūsų Lietuvos.
Tilžės lietuviška Dainorių 

Dr-tė, 14 d. piutės parengė 
Kaukėnuose lietuviškų šven-

lš Dorpato, Latvijoj.
Iš farmakologiškos (aptie- 

koriškos) laboratorijos 
Čianykščio universiteto per
nai likosi pavogti visokį daig
iai ir instrumentai verti 1300 
rubl. Ilgai nė jokio vagilių 
pėdsakio negalima buvo su-

kurie sulai: 
s prekėjų h

Iš Bobruisko, Minsko gub
Penkiuose valsčiuose Bo- 

bruisko paviečic terp gyvu
lių siaučia siberiŠkas maras. 
Nuo 14—20 d. liepos apsirgo 
48 arkliai ir 24 raguoti gal
vijai; nuo 20 — 27 d. liepos 
apsirgo 94 arkliai ir 44 galvi
jai. Beveik visi apsirgę gy
vuliai pastipo.

Iš Platerovo, Disuos pav.
Platerove grafo Broel Pla- 

tero, kur yra gana didelės 
dirbtuvės, siaučia rauplės. 
Ant prisakymo grafo felče
ris norėjo visiems darbinin
kams skiepyti apsaugojančias 
rauples, bet darbininkai ne-

pietL 
i sulai- 
ir kra-

Prūsų Lietuvių Susivieny- 
jimas, Apatiniuose Eiseliuo- 
ae, 14 d. piutės atlaikė pa
prastų savo susirinkimų.

Netoli Priekulė*, Minėje

ant tiesų, teip pepaisya ir to
liau.

Caro manifeste {garsin
tos neva dovanos Finlandijai, 
bet tuojau* po tų dovanų tas 
pats caras išdavė prisakymų 
panaikinti net šešėlį savisto- 
vės Finlandijos kariumenės, 
Finlandijos atskirų kareivi
škų a|>skritį panaikino ir jį 
priskyrė prie Peterburgo ap
skričio. Tai tau ir dovanos! 
Vietoj dovanų, finlandiečiai 
sulaukė didesnį susiaurinimų 
savo tiesų.

Nė Lenkija, nė Lietuva, nė 
Mažrusija, nė Kaukazo tau
tos dėl užgimimo carui sū
naus nėr u laukė nuo jo nė jo
kių dovanų; džiaugtiesi to
dėl drauge su caru Šitų Ma- 
skolijoe dalių tautos neturi 
nė mažiausios priežasties. Ne
sidžiaugia nė tikri maskoliai, 
išėmus gal popų ir caro tar
nų, ant kurių malonės ir iš
naudojimo atiduoti po seno
vei Maskolijos žmonės. Ti
kri maskoliai, kur tik pasitai
ko proga, kelia C neprilankias 
carui demonstracijas.

Karė Maskolijos su Japo-

Aukos ant karės iš Kanno 
gubern.

Gyventojai Kauho guber
nijos, caro į vargų įstumti, 
deda po senovei aukas savo 
prispaudėjui carui ant karės 
reikalų. Iki šiol vien Rau
donojo Kryžiaus Drtė Kauno 
gubernijoj ant naudos ser
gančių kareivių surinko jau 
11497 rubl. 86 kap.

Pabėgę nuo kariumenės.
Pagal pagarsintas Vilniaus 

kariško apskričio (prie jo pri
guli ir Suvalkų gub.) statis
tiškas žinias, iš pašauktų šį
met stoti į kari u menę jaunų 
vyriškių, iš Vilniaus gub. ne
stojo, taigi pabėgo 2498,. ku
riame tai ekaitliuje buvo: 
1187 krikščionys, 804 žydai, 
2 mahometonai; protestonų 
netruko nė vieno ir tai ne 
vien pernai, bet nuo 1894 
metų. -----

sekti, tik neseniai |- universi
tetų atėjo mokintinis gimna
zijos Weinberg ir jo draugas 
Org ir apreiškė, jog jie in
strumentus pavogė, neturėda
mi kitokio mierio, kaip dary
ti visokias bandavones. No
rėjo paskui pavogtus daigtus 
atgal atnešti, bet po vagystei 
universitetas buvo sargiai da
bojamas, tai nezuaimiai pa
mesti nepasisekė. Už tų va- 
gystų minėti vaikinai pateko 
po sudu, bet kad jų pasakoji
mai pasirodė teisingais ir jie 
pavogtus instrumentus pilnai 
sugrųžino, sūdąs juos išteisi
no. :

Adomas Plušas.
Karaliaučiuje valdžios suė- 

ėmė 40 maskoliškų žydų išei
vių. kadangi jie mat aplen
kė kvarantėnos stacijų, ir su
grųžino į Tilžę. Čia vienog, 
dasinoję žydai už savo vienti- 
kius užstojo, sudėjo tuojaus 
300 markių ir valdžios dalei- 
do žydams liuosai keliauti į 
Amerikų.

Žųsų prekysta Eitkūnuose 
vis didinasi, dabar kas dienų 
iš maskoliškosios pusės atga
bena po 6 vežimus žųsų.

Kaštai pastatymo tvirto 
geležinio tilto po Tilže, ant 
plianto į Tauragę, a į įskaityti 
ant 1400000 — 1800000 Mr. 
Darbus prie statymo tilto ke
tina pradėti dar šį rudenį. -

įstengė pasikėlė!ių suvaldyti, 
kadangi, dėl stokos reikalin
go ištekliaus ižde, negali ant 
syk siųsti daug kareivių į Af- 
rikų. Iki šiol karė su pasi
kėlei iais* kaštavo jau 80 mili
jonų markių, o tuom tarpu 
ir be jos, imant tik paprastus 
išleidimus, ant šių metų iždo 
ministerio apkaitytame biu
džete laukiamas nepriteklius 
net 70 milijonų markių. 
Krauti dar didesnius moke
sčius ant gyventojų sprando 
jau negalima. Reikia todėl, 
su iždo išleidimais elgtieu 
pačėdžiau. Kad * užčėdyti 
kiek pinigų ant karės su pa
sikėlusiais Afrikosčiabuviais, 
reiks sumažinti išdavimus ant 
kitokių reikalų. Išdavimai 
gi Vokietijos didžiausi yra 
ant laivynės ir kariumenės, 
ant ko ciecorius reikalauja 
vis naujų kreditų, bet jų nėra 
iš kur imti. Todėl parla
mentas rengiasi pirmiausiai 
sumažinti' išdavimus ant ka
riumenės, ypač gi ant pensi
jų kareiviams. Nors tas cie- 
coriui ir nepatiks, bet ir jis 
turės pasiganėdinti 
mento užgirimais.

Vilniaus jeneral-guberna- 
torius pasodino į areštų ant 
trijų dienų vežėjų Vincų Leš- 
nevskį, o Ignotų Sosnovskį 
ant 2 dienų už neužmeldavi- 
mų priimto berno.

Vilniuje sudegė tavorų 
krautuvės Segalio. Blėdį gai
sro padarytų skaito ant 5000 
rubl.

CHICAGO, ILL., PETNYCZIA.Ž d. Rusėjo,(8t;p.) 1904 m.

liu. Krašto sostapilis, mie
stas Asumption apgultas re- 
voliucijonlerių, bet kaip svet- 
timi laikraščiai paduoda! 
rando kareiviai nenori muš* 
tiesi. Jeigu teip, tai, matyt, 
jie pritaria revoliucionie
riams. Jeigu tas butų teisy
bė, tai su pritariančiais prie
šams kareiviais randas juk 
revoliucijos negalėtų niekaip 
pergalėti; geriausiai įdary
tų, jeigu pradėtų tarybas su 
revoliucionieriais ir pasiduo
tų, tuom prašalintų nevaisin
gų kraujo praliejimų.

Randui neužtenka revoliu
cijos. Jis dar susierzino su 
kaimyniški Argentinos re- 
publika. Į 
perėjo dalis 
nės ir nuo

Maskoliški kreiseriai 
nės Afrikos pakrantėse 
kė vienų angliškų laivų i 
tė jį. Laivo nepaėmė, ka
dangi ant jo nerado nieko to
kio. kų galima būt laikyti už 
kares kontrabandų 
sitikimas vėl suerzino angli- 
jonus, o kadangi ir be to 
terp Anglijos ir Maskolijos 
daug yra nesutikimų, tai er
zinimai, sulaikymai be pama
to angliškų laivų, gali priver
sti Angliju atvirai stoti su 
ginklu rankoj Japonijos pu
sėj. Atėjus žiniai apie sulai
kymų angliškų laivų Afrikoj, 
taigi labai toli nuo karės lau
ko, tuojaus ant visų Europos 
berzių nupuolė kursas masko
liškų bondų ir angliškos vieš
patystės rentos. Kur yra 
daug degančių medegų, ten 
greitai gali užgimti gaisras.

Anglija vėl nusiuntė į Pe
terburgu smarkų protestų 
prieš stabdymų angliškos pre- 
kystos bet ten, kur karės nė
ra/parugojo, kad Maskolija, 
nors pažadėjo nesulaikinėti 
daugiau svetimų laivų, savo 
žodį sulaužė.
už tai I maskoliams, Anglij 
prisakė savo kolionijų 
tų viršininkams kitose 
dalyse neduoti iš sa’

išsipirkimo nuo bau- 
dalį. Iš tikro vie- 
išsipirkimas ukinin- 
užmokėtas, tie vien

Iš Ašinėnų, Vilniaus gub.
Neseniai čia nusinuodino 

du maskoliai: kamarninkas 
apskričio sūdo ir veterino- 
rius. Paskutinis, prarijęs 
nuodus, šoko dar į upę, norė
dama pasiskandyti, bet iš u- 
pės jį išgriebė ir nugabeno į 
ligonbutį, kur jis ir pasimi-

Argentinų mat 
rando kariume- 
čia užpuolė ant 

stovinčių kitoj rubežiaus pu
sėj revoliucijonierių. Kadan
gi tie iš tos pusės nesitikėjo 
užpuolimo, tai juoe rando 
pajiegos sumušė. Bet užtai 
Argentina pakėlė protestų 
prieš peržengimų rubežiaus ir 
dabar siunčia savo kareivius 
ant Paraguajaus rubežių. 
Maža priežastis gali pagimdy
ti karę terp Paraguajaus ir 
Argentinos, kuri nuo seniai 
j ieško progos, kad galėtų tų 
visų, turinčių vos 650000 gy
ventojų, republikų apvaldy-

Iš Baltstogės, Garteno gu
bernijoj.

Čia tankiai paskutiniuose 
laikuose atsitinka gaisrai. 
Terp kitko neseniai užgimė 
gaisras garinėj spaustuvėj 
VVolobrinskio, kur spaudina- 
si maskoliškas laikraštis „Za- 
padnaja Okraina.” Ugnis 
išnaikino visų mašinų dalį.

Jau ,,Lietuvoj” buvo pami
nėta, kad redaktorius čia iš
leidžiamo maskoliško laikraš
čio su svetimais pinigais pa
bėgo. Laikraštį tų prikėlė iš 
numirusių kitas maskolius ir 
davė jam vardų ,,Zapadnaja 
Okraina”. Kada to laikraš
čio išėjo pirmas numeris, žan
darai etapais atgabeno į Balt
stogę ir pabėgusį pirmutinį 
redaktorių, kuri sugavo Kiši- 
ne ve. Jis pasisavino 8000 
rubl. pinigų vietinės preky
stes mokyklos, kurios buvo 
sekretorium ir aukas sudėtas 
jct laikraščio redakcijoj ant 
naudos Raudonojo Kryžiaus 
Dr-tės, taigi ant pašautų ma
skoliškų kareivių.

Krikščionys 
I* panašių namų Vilniuje netu
ri. Mat krikščionys niekina 
žydus, bet nuo jų gero pasi
mokyti neįstengia.

5 d. piutės ties Vilniumi 
siautė audra ir smarkus ly
tus, nuo ko ant syk visos že
mesnės gatvės užtvino. Ant 
Didėsės gatvės be mažo ne
prigėrė šešių mėtų vaikas, 
kurį pagriebė smarkiai bė
gantis vanduo. Smarkus vė
jas, kuris putė laike audros, 
išlaužė daug medžių miesto 
soduose.

Caras maloningai, kaip sa
ko, teikėsi daleisti pastatyti 
naujų katalikiškų bažnyčių 
miestelyj Medvedičiuoee, 
Minsko gubernijoj, vietoj 
griūvančios senos. Ne dide
lė tai carpalaikio geradėjy-

Neseniai susitvėrusi Vil
niuje moterų apsaugojimo

Vilniuje, nuo ateinančių 
mokslo metų, likosi parengta 
prekystes mokykla moterims, 
kuri turės tokias jau tiesas 
kaip ir moteriškos gimnazi
jos. Mokslas trauksis 7 me
tus. Mokys mokykloj: tikė
jimo, maskoliškos, vokiškos 
ir prancūziškos kalbų, istori
jos, geografijos, matematikos, 
gamtos mokslų, fizikos, buch- 
halterijos, korespondencijos, 
politiškos ekonomijos, tiesų, 
chemijos, pažinimo tavorų, 
technologijos, kaligrafijos, 
piešimo, rankų darbų, gim 
nastikos, etnografijos, angli
škos kalbos, giedojimo ir mu-

Mokestis už mokslų paskirta: 
I ir II kliasose 100 rubl., III. 
IV ir V —125 rubl., VI ir 
VII — 150 rubl., prirengimo 
kliasoj 88 rubl. ir apart to 
dar kiekviena piokintinė pirm 
įstojimo turi įmokėti 100 ru-

Vok lelija.
Kova terp vokiečių ir čia

buvių pietinės Afrikos vokiš
kose vaidybose traukiasi nuo 
ganią! ir vokiečiai iki šioljjjH-,

Iš Vilniaus gubernijos.
1 d. piutės, kaime Žindu- 

liuose, Širvintos valščiuje, 
esant visiems gyventojams 
prie lauko darbų, užgimė gai
sras. Kaime liko tik senos 
negalinčios jau dirbti mote
rys ir maži, vaikai. Gaisras 
užgimė namuose Nainos ir 
greitai išsiplatino ir ant kai
myniškų namų. Ugnis išnai
kino penkias ukes. Blėdį 
gaisro padarytų skaito ant 7- 
000 rublių, neskaitant kru
tančių turtų, o viskas apsau
gota buvo vos ant 1090 rubl.

teip sunku. Jeigu maskoliai 
sykį nužudys Port Arthurų, 
nužudys ir kariškus laivus, 
stovinčius porte. Nepagady- 
tų laivų yra nedauge o paga- 
dytiejie nedaug atgabęs nau
dos. Reiks tuos laivus pa- 
skandyti, kitaip Jie pateks 
japoniečiams.

Atsinaujino mūšiai ir 
Mandžurijoj. Paryžiaus laik
raščiai pirma garsino, jog 
Kuropatkin pasinaudojo iš 
lytų laiko ant sudrutiuimo 
savo pajiegų; buk jam suga
beno tiek kareivių, kad pasi
liovus lytui, jis žengs pryša- 
kin prieš japoniečius. Tie 
vienog nelaukė, kol Kuropat
kin pradės žengti pryšakin, 
bet pereitos sanvaitės ketver
ge ant visos linijos pradėjo 
žengti pryšakin. Kuropat
kin, pranešdamas apie tai ca
rui, pridūrė, jog pirmų die
nų maskoliams pasisekė pa
laikyti savo pozicijas, bet ant 
rytojaus pradėjo trauktiesi. 
Visi japoniški jenerolai: Ku- 
roki, Oku ir Nodzu drauge 
stumia Kuropatkinų. Japo- 
niečių pozicijos yra dabar vos 
10 mylių nuo Liaojango. Mū
šiuose maskoliai nužudė apie 
5000 kareivių užmuštų ir pa
šautų, nužudė ir šešias ka- 
nuoles, bet kaip Kuropatkin 
sako, maskoliškų kanuolių 
šūvių likosi pagali y tos net 32 
japoniečių kanuolės. Ka
dangi vienog tų kanuolių 
maskoliai nepaėmė, tai ne
gali nė žinoti, ant kiek jos ii-

Gani,” iOd’ 
pats Kuropatkin prisųiažįsta, 
jog jam -reikėjo trauktiesi 
prieš susijungusius ' japoni
škus jenerolus, turinčius 270- 
000 kareivių. Pagal priva- 
tiškas žinias, viena dalis Ke
roki kariumenės apvaldė ge
ležinkelį terp Liaojaųgo ir 
Mugdeno, išardė tiltus. Jei
gu teip, tai išpultų, kad Kn- 
ropatkino armija likosi at
skirta nuo Mugdeno.

Dabar nuo pietų visos ma
skolių pajiegoe likosi su
trauktos į Liaojangų. Japo
niečiai pradėjo mūšį ant atė. 
mimo miesto maskoliam*.

Šiuom kartu, kaip užtikri
na svetimų laikraščių kore
spondentai, esanti jint karės 
lauko, Kuropatkin negali 
nuo didelio mūšio išsisukti. 
Po Liaojangų todėl laukia
mas dideli* mušis, kuriame 
iš abiejų pusių dalyvaus apie 
pusė milijono kareivių, o 
nuotrotos kariaujančių pusių 
bus didesnės negu buvo gar
siame mūšyje po Sedanu, kur 
Prancūzijos ciecorius Napole
onas pateko į vokiečių ran-

ir merginas nuo 
kilpų, apart to rūpina nete
kusioms darbo moterims ir 
merginoms darbų, prieglaudų 
ir valgį; mokina sukirpimo 
ir siuvimo, kad greičiau galė
tų rasti uždarbį: organizuoja 
darbų; jieško darbo jo netu
rinčioms ir ant galo įpuolu- 
eioins į vargų duoda pašelpų.

Padavadijimu apšvietimo 
ministerio, mokestis už mok
slų Vilniaus reališkoj moky
kloj ant ateinančių metų li
kosi padidintas nuo 40 ant 
50 rubl. ant metų nuo kiek
vieno mokintinio. Brangsta 
mat Lietuvoj mokslas; kitur 
jį stengiasi padaryti kuo pi
giausiu, Mas kol i jo j gi vis 
brangina ir sunkina jo gavi-

Musų nepastovumas.
Jeigu mes užmanome kų 

nors, tai išsyk užmanymus 
remiame, nors ir tame nemo
kame gerai atskirti svarbe
snių, tikrai tautiškų nuo 
menkesnių, vietinių; kartais 
toki vietiniai užmanymai,4 
jeigu juos remia gabus agita
toriai, turi didesnę paramų 
už svarbesnius, tikrai tauti
škus. Juo toliau, juo labiau 
atšalame, užmirštame seniau 
pakeltus užmanymus, tų ne
nuveikę, keliame naujus. Ir j 
tų vienog toks jau likimas' 
kaip ir pirma pakeltų,.-! 
Senesnio jie užmanymai pral 
deda vis mažiau patikti.: Kad] 
išteisinti savo atšalimųSąuJ 
tildyti eaužinės graužimų/ 
laikui bėgant, pradedame 
niekinti, apšmeižinėti užnur 
n y to jus. Pas mus gi, jut 
kas geriau rėkia, juo dar . 
giau rauda pritarėjų. A; ii 
šmeižėjai gi rėkti moka, n 
todėl daugelis ir klaur | 
nors apšmeižimai yra biaul JI 
šašas ant musų tautiškoj m 
no. Mes gi be apšmeižingM 
nemokame apsieiti. AįįjjĮ 
šmeižėjai yra terp Amerikai 
ir terp tėvynės lietuvių, vK 
sus juos į krūvų sudėjus, ka« 
žiu ar jų nebus daugiau dB 
dirbančius su 
šventimu ant musų tautos®.

Iš Minsko.
Minske likosi parengtas 

adresinis biuras, kur yra 
adresai visų miesto gyvento 
jų. Amerikoj tokių biurų 
niekur nėra, kadangi joje nė
ra priverstino meldavimo. 
Biurai toki Europoj atgabe
na naudų visiems.

Minsko policijos viršinin
kas atsišaukė į vidaus mini
sterijų su prašymu daleisti 
jam išleidinėti kasdieninį 
laikraštį, kurį visi namų sa
vininkai turėtų priverstinai 
laikyti, bet nabagas daleidi- 
mo negavo. Ne policijos 
darbas užsiiminėti laikraščių 
išleidimais.

Minsko urėdninkai uždėjo 
savo pardavinyčių reikalin
giausių tavorų. Per pirmu
tinį pusmetį šių metų parda- 
vinyčia pardavė tavorų už 
70149 rubl. Cukraus parda
vė už 18800 rubl., arbatos 
už 8000 rubl., sūrio ir sviesto 
6500 rubl., alaus ir degtinės 
6300 rubl., žuvių, dešrų už 
5200 rubl., miltų už 4500 rb., 
žirnių 3300 rubl., kavos ir 
kakao už 2300 rubl., taba
ko už 2000 rubl, žvakių už 
1600 rubl., muilo ir kvėpylų 
už 1500 rubl., popieros už 
500 rubl. ____

gadyti maskoliški laivai sten
gėsi išeiti iš Port Arthuro ir 
bandė išėjimų valyti nuo mi
nų, bet viena* neatsargiai už
bėgo ant minos, kuri explio- 
davo ir išardė laivų; kitas gi 
laivas japoniškos laivynės šū
vių tapo pagadytas, pra
dėjo skęsti; jį kiti laivai grei
tai nuvilko į portų. Pataisy
ti paskutiniuose mūšiuose pa- 
gadytų laivų maskoliai netu
ri kur, kadangi japoniečių 
šūviai pasiekia'jau dokų ba
sonų; gali juos šiek tiek už
lopyti, kad laikytųsi ant van
dens, bet pataisyti ant tiek, 
kad galėtų stoti į mušiu*, 
nėra kur.

Stovinti Chinų porte Shan- 
ghai du maskoliški kariški 
laivai gavo nuo caro prisaky
mų nusišarvuoti, bet to iki 
šiol nepadarė. JaponieČiai 
prieš užvilkimų išpildymo pa
žadėjimo pakėlė protestų ir 
pranešė svetimiems kraštams, 
jog maskolių pasi
elgimas privers japoniečius 
siųsti į Chinų portų kariškus* 
savo laivus ir su prievarta 
paimti maskoliškus, arba juos 
nušarmoti.

Pasislėpęs prancūziškų val
dybų porte Saigon maskoli
škas kariškas laivas dar nega- 

. vo prisakymo nusišarvuoti, 

. bet prancūziškos valdžios ti
ki, kad tokį prisakymų atsiųs 
caras. Laivas tas teiposgi 
gana drūčiai sušaudytas.

Apie mušius aplink Port 
Arthurų vien prieštaraujan- 
čioo ateina žinios. Pagalvi® '^bsT^pagadytoš 
nas: paėmimo tos dručiausios 
Azijoj maskoliškos tvirtynės 
galima laukti diena nuo die
nos; pagal gi kitas, maskoliai 
gali gintiesi dar ilgai, maisto 
ir amunicijos maskoliams 
buk netrūksta. Pritarianti 
maskoliams Paryžiaus laikraš-1 
čiai net garsina, buk japonie
čių vadovai persitikrino, jog 
per šturmų Port Arthuro ne
galima paimti, todėl vedantis 
veržimų maršalas Oyama pa
liovė šturmavęs tvirtynę. Ži
nia paskutinė vienog, rodosi, 
neteisinga, kadangi šturmavi- 
mai nesiliauja. Svetimų 
kraštų buvę Port Arthure ka
riški delegatai skaitlių dar 
galinčių stoti į mušius ma
skoliškų kareivių paduoda 
ant 15000. Pradžioj apguli
mo skaitlių ginančių tvirtynę 
padavinėjo ant 30000-40000. 
Jeigu tos skaitlinės teisingos, 
tai išpultų, kad maskoliai nu
žudė jau didesnę pusę karei
vių buvusių Port Arthure.

Ant ištirimo maskolių sto- 
vynių ir apkasų, japoniečiai 
pradėjo naudotiesi ir iš orlai
vių, ko maskoliai dabar netu
ri, kadangi pradžioj karės at
gabentas orlaivys pateko ja
poniečiams. Kaip užtikri
na chiniečiai, pabaigoj perei
tos sanvaitės iš Japonijos at
gabeno 22000 šviežių japoni
škų kareivių į Dainy ant su
stiprinimo veržiančių Port 
Arthurų. Chiniečiai užtikri
na, jog maskoliai iš fortų į 
rytus nuo geležinkelio likosi 
išvyti, išvijo maskolius ir iš 
forto Nr. 5, bet jo užimti ja
poniečiai negalėjo. Maskoli
ški jurininkai ir kanuolės 
nuo laivų teiposgi likosi per
gabenti į miestų ant gynimo 
jo nuo japoniečių, kiti visi 
fortai, išėmus dviejų, jau ja
poniečių rankose, už fortų jie 
užėmė jau pozicijas vos 1200 
žingsnių nuo Naujo Port Ar
thuro, nuo tų stovyklų net 
karabinų šūviai pasiekia 
na u j | miesto dalį.

G <vę pastiprinimų, japo- 
nioėiai iš naujo pradės veržti 
miestų; kad dabar jie turi 
jau veik visus fortus, tai ap
valdytu miestų ištikro jau ne

siduoda. Atkakęs fabrikų 
inspektorius stengėsi prikal- 

draugystė, saugojanti moteris bėti .ir pagazdino darbinin- 
paTeistuvių kus, kad jeigu jie nesiduos 

skiepyti, sveikatos užveizda 
gali suvisu uždaryti dirbtu-, 
ves.

jų ir por-
) žemės 

»vo portų 
ens tiems 
pems lai- 
inėja an- 
ivus. To 
i, kadan-

4 d. piutės, Vilniuje, ant 
priemiesčio Naujas Svietas, 
siautė gaisras, kuris išnaiki
no 12 medinių namų ir du 
mūriniu su visais krutančiais 
gyventojų turtais. Blėdį 
gaisro padarytų skaito ant 
75000 rubl.

Vilniuje nusinuodino 19 
metų tarnaitė. Nugabenta į 
ligonbutį ir .ten atgaivinta, 
kaipo priežastį savo pasielgi
mo padavė, jog ponai neuž
moka jai nuo seniai užtarnau
tos algos ir tankiai muša. Ar
gi jau nėra bausmės ant to
kių išnaudojančių beturčius 
niekšų!

Per sanvaitę, nuo 28 die
nos liepos iki 5 d. piutės Vil
niuje apsirgo visokioms lim
pančioms ligoms 88 ypatos: 
šlakuotoms šiltinėms 12, pil
vinėms 7. tymais 54, difteri
tu 2, kokliušu 10, kraujine 
2, rože 1.
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Iš Vilniaus.
Caras prisakė, ant uždengi 

mo perviršijančių kaštų pa
statymo Lietuvos bepročių 
namų Vileikoj, pusę tų kaštų 
paimti iš žemiškų surinkimų 
lietuviškų gubernijų: Kauno, 
Vilniaus, Garteno, Vitebsko, 
?HiunAv, pu ii«xrc tavi, nr1 
kiekvienos gubernijos.

Vilniaus II vyriškoj gim
nazijoj mokestis už mokslų li
kosi pakeltas iki 60 rublių 
ant metų už kiekvienų mo
kintinį; iki šiol reikėjo mo 
kėti tik po 50 rubl.

Vilniaus žydiškame prie
glaudos name laiko 216 be
turčių senelių abiejų lyčių. 
Užlaikymas namo kaštavo 
pernai 40508 rubl. Nejudi
namo kapitalo tų namų yra 
101600 rubl

Maskolija.
Dovanos caro Maskolijos 

gyventojams, pagarsintos dėl 
užgimimo sunaus, neužganė
dina gyventojų, kadangi iš 
tikro tos dovanos menkos, 
neapirta nė jokių svarbių 
žmonių reikalų; visos tos ca
ro dovanos pagarsintos vien 
monijimui žmonėms akių. 
Caras žmonėms dovanoja at
likusių 
džiavos 
nog tas 
kų jau 
neužmokėjo, kurie išsimokėti 
negalėjo, iš kurių nė jokiu 
bud u jau nieko išspausti ne
buvo galima. Panaikino pla
kimų rykštėmis nusidėjėlių, 
bet iš tikro plakimas jau pir
ma nebuvo valščių sudų pri
taikomas; tankiai vienog vir
šininkai plakė žmonis prie
šais tiesas, kur tiesos plakti 
nedaleidžia, kaip tai buvo sa
vo laike Kražiuose. Tie vir
šininkai, kaip pirma nepaisė

vanis, 
" gliMrt

maskoliai nuaigand* 
gi be angliškų anglių masko
liški kariški laivai negalėtų 
nuplaukti iš Baltiko į Azijų, 
o ant viso kelio, apart Angli
jos, kiti kraštai neturi anglių

• krautuvių. Maskolija teisi
nasi, jog maskoliški laivai 
tik todėl sulaikė angliškus 
pietinės Afrikos pakrantėse, 
kad ten esanti laivai iš Terp- 
žeminių jūrių išplaukė pir
ma, begu atėjo prisakymas

* daugiau neužkabinėti neutra-
liškų kraštų laivų. Maskoli
škas randas net prašė Angli
jos išsiųsti savo kariškus lai
vus j ieškoti maskoliškų ir 

. jiems perduoti
rando prisakymų neužkabinė
ti laivų neutraliskų kraštų. 
Anglija prašymų išpildė ir iš
siuntė du karišku laivu jie- 
škoti maskolių 
maskoliškus laivus, nežinia.

Dališ kariškų laivų jau iš
plaukė iš Baltiko jūrių; neži
nia Vienog, ar išplaukė vien 
ant išbandymo tų laivų, o 
gal juoe ištikro pradeda jau 
siųsti į Azijų. Rodosi, kad 
dabar jau siųsti nebūtų pa
ranku. kadangi patekus Port 
Arthurui į japoniečių rankas, 
maskoliški kariški laivai ne
turėtų kur prisiglausti, o ant 
prisįgriebimo į Vladivostoku 
net tųsyk, jeigu japoniečiai 
nestabdytų, reikia trijų mė
nesių; taigi Baltiko laivyne 
ateitų į Vladivostoku tųsyk, 
kada jo' pertas butų "užšalęs, 
laivai negalėtų įeiti, o ne- 
utrališki kraštai neduos jiems 
prieglaudos, kadangi tas bu
tų kiškiu sulaužymu neutra- 

r lifiBhmo. ’

Port Arthuro komendan
tas Stoessel, bevieliniu tele
grafu išsiuntė carui telegra
mų, kuriame praneša, jog gįs, 
kiek galėdamas, Port Ar
thurų, bet nėra vilties, kad 
galėtų ginti ilgiau kaip 4-5 
sanvaitės. Jeigu todėl pats 
Stoessel nužudė viltį, tai ma
tyt, tvirtynė ištikro laikosi 
silpnai ir jos pavertimo gali
ma laukti diena nuo dienos. 
Kuropatkin, nor japoniečius 
po Liaojangų ir sumuštų, ne
gali apgultiems atsiųsti pa
galbų.

Iš Vladivostoko su 20000 
kareivių ištraukė jenerolas 
Linievič. Jis su toms pajie- 
goms nori įsiveržti į Korėjų. 
Nedidelės vienog tai pajie- 
gos, su joms negali japonie
čių iš Korėjos išvyti, ypač 
kad Korėjoj, drauge su Ko
rėjos armija, ras gal dusyk 
didesnį priešų skaitlių.

Pietinė Amerika.
Naminė karė republikoj 

Paraguay traukiasi savo ke-



= -----
Apėmelžimai iterdft uima- lietuviškai gerai rašyti, kų 

nymą silpti musų vardu dele- Jaunoji lietuvių gentkartš 
gatą į Nyderlandus ant terp- Amerikoj laiko už nereika- 
tautiško darbininkų kongre- lingu daigtų. Tik nuo besi- 
so. Kada tasai užmanymas mokinančių jau universite* 
likosi pakeltas, visi tylėjo, 
rado j| geru, geras buvo ir 
aukautojų renkamas delega
tas. Kodėl tąsyk apėmeižė- 
jai tylėjo, kodėl nekritikavo 
užmanymo, o aukautojai, dė
dami aukas, nestatė nė jokių 
pasargų? Kodėl tik tąsyk, 
kada delegatas turėjo reug 
tiesi į kelionę, apėmeižėjai 
pakėlė sgalvą, o aukautojai 
pradėjo reikalauti sugrąžini
mo pinigų? Ar gi jie nesu 
pranta, kad tokiu savo i«si- 
elgimu, akyse kitų tautų, ga
lėjo sukompromituoti musų 
tautą, ją pažeminti?

Dabar antai Amerikoj pra- 
' sideda apšmeižimai ,,Aušros

JJr tėe”, kuri teipjau turi ui 
mieri viešą labą: lavinimą 
intelektuališkų tautiškų pa- 
jiegų? Kam tie apšmeižimai? 
Jeigu „Aušros” viršininkai 
nepatinka, tai Juk sąnariu 
balsais jie renkami. Tegul 
žmonės rašosi į Aušros Dr-tę 
ir jeigu susirinks daugiau 
priešų dabartinių viršininkų, 
jie galės išsirinki sau kitus, 
šeniejie noriai pasitrauks, 
kadangi juk niekam nemalo
nu, jeigu ant jo purvais drab- 

■; sto. „Aušra” niekam konku
rencijos nedaro, nedaro ji da
bar nė „Motinėlei”, kadangi, 
kaip „Žvaigždėj” buvo pagar
sinta, Motinėlė nuo dabar 
šelps vien einančius į mokslą

- Amerikos lietuvius, ,,Aušr?i” 
gi atiduoda pirmutinystą be
silavinantiems Europoj. Terp 
Amerikoj gimusių lietuvių 
jau sunku surasti gerai mo
kantį lietuviškai rašyti; toki, 
pabaigę čia mokslus ir sti
priau ant 8avo kojų atsistoję, 
eis greičiau Andziulaičio ke
liais.

Daugeliui nepatinka, kad 
Aušra neišduoda pravardžių 
jos šelpiamų. Tą Aušra da
ro todėl, kad jos šelpiami y- 

■ypm^JĮą^kolijos pavaldi nij^ 
jeigu valdžia žinotų, kad kas 
iš besimokinančių kad ir už- 
rubežiniuose universitetuose 
lavinamas yra kaštais užru- 
bežinių lietuviškų draugys 
čių, juos persekiotų ir jie ne
galėtų grįžti namon, o tuom 
tarpu, ypač Lietuvoj dabar 
reikalingos intelektuališkos 
pajiegos. Ant galo, slėpimo 
pravardžių, dėl augščiau mi
nėtų priežasčių, reikalauja 
,,Aušros” konstitucija ir ji 
buvo uždedant draugystę vie
šai pagarsinta. Kodėl tąsyk 
nieks neprotestavo ir tik da
bar daugelis reikalauja, kad 
„Aušros” viršininkai laužytų 
visų užgirtą konstituciją? Ar
gi konstitucijos tik ant to už- 

| giriamos, kad Jas galima būt 
ant jeib pareikalavimo laužy
ti? Ant galo ir apie kousti- 

r tuciją sprendžia sanariai; jei- 
į gu kas Joje yra negero, sa

nariai, balsų daugumu, gali
1 reikalauti permainymo. Kon- 
| stitucija vienog, kokia ji ne

būtų, turi būt pildoma. Terp 
Aušros Dr-tės sąnarių nėra

tuose galima reikalauti rašti
škų darbų, kas prie tokio 
darbo tinka i kitokių darbų 
galima bus reikalauti, kada 
jie pabaiga mokslą.

[sz Amerikos

3

[r

Aušros Dr-tės sąnarių nėra 
I privilegirnotų ir mažiau pri- 
v vilegiruotų, bet visų tiesos 
1 lygios, nėra ten ištikimesnių 

ir mažiau ištikimų. Dali
nant sąnarius į ištikimus ir 
neištikimus, privilegiruotus 
ir tiepririlegirnotus juk išti- 
kro Aušra elgtųsi neteisin- 

Ant kiekvieno snsirin- 
jl kimo skaitomi būva atsišau- 

rkimai kandidatų ir rekomen- 
’Įdacijos, nurodomi ir nuopel- 
|nai kandidatų, Jeigu kas to- 
fkius turi, slepiamos būva tik 
tikros pravardės. Nuopel
nus nekiekvienaš gali turėti, 

į kadangi Europoj ypač į uni- 
enitetua eina jauni, tuojaus 

gimnaziją; o antai Ma- 
olijoj gimnazijų atestatai 
dviejų metų net žudo ver
gu senesniu Jau negalima 
j universitetą, nė į kitokį 

jaagštesnių mokslų institutą 
pastoti. Besimokinanti gi 

<yp*Č Maskolijos gimnazijose 
tiek turi!darbo ir teip dabo- 
jami, kad rašyti ką nors ant 
lątBUrių naudos Jie, tiesiog, 
tegali, o darbuotiesi kitokiu 

‘ wu neturi nė progos. Už- 
■ika, kad jie bent išmoksta

Indfjooat netiki Amerikos ran
dui.

Alamosa, Cal. Senatorius Pat- 
terson, ant rando prisakymo, atka
ko į Uta indijonų rezervaciją, no
rėdamas nupirkti nuo indijonų 
griuvėsius senų indijoniškų miestų. 
Indijonai vienog atsisakė vesti ta
rybas. Jie sako, kad iki šiol ran
das nuo indijonų ėmė, ką panorė
jo,žadėdama visokias geradėjystes, 
bet gavęs, ko norėjo, visai nesirū
pino apie išpildymą indijonams 
duoto pažadėjimo. Dabar todėl 
indijonai jau netiki randui ir su 
juom nenori vesti nė jokių tarybų.

Dvynucslu auksines vestuves.
Peoria, III. Atsibuvo čia auk

sinės vestuvės dviejų brolių dvy- 
nučių, Petro ir Adomo Reisingų. 
Juodu dabar turi 78 metus, abudu 
apsivedė vieną dieną, 22 d. piutės 
1854 m.

BeprottazkM darbas.
Sr. Marys, Oh. Nežinomi pik

tadariai išardė čianykštį vandens 
rezervoarą. Valdžios pasirūpino 
apsaugot bent aplinkinius laukus 
nuo užliejimo. Jeigu piktadariai 
butų išardę galvą rezervoaro,tąsyk 
visas vanduo iš ežero Mercer butų 
išsiliejęs ir be abejonės daug žmo
nių butų pražuvę. Dabar su 
šunims j ieško piktadarių. Pasikė
sinimas išardyti šitą rezervoarą 
yra ne pirmutinis.

Prigėrė.
Boston, Mas. Išplaukus mažoj 

valtelėj ant jūrių keturiems vyriš
kiams, vilnys apvertė valtį ir visi 
joje buvę supuolė į vandenį. Vie
ną iš vandens dar gyvą ištraukė 
žvejai, trįs gi kiti prigėrė.

Nuszove 8OOO aviu.
Antelope, Or. 20 ginkluotų 

vyriškių su uždengtais veidais iš
vaikė piemenis ir iššaudė 2000 avių 
Morrouso ir Kennano. Matyt, kad

padarė, nežinia.

Bodas.
Reno, Mo. Paskutiniai debesų 

praplyšimai ir nuo jų užgimę tva
nai perkirto privežimą maisto pro
duktų į Tonapab. Gyventojai 
miestelio kenčia badą, oldėl išar
dymo geležinkelio, nieko. privežti 
ne galima.

Sakarys. j
Jamestown, N. Y. 25 d. piutės, 

per Chatauųua pavietį perėjo bai
sus sūkurys. Jis pasiekė pikniką, 
ant kurio buvo 5000 žmonių Park- 
hurst Grovt. Žmonės, kur galė
jo, slėpėsi po medžiais. Perkūnas 
suskaldė daug medžių parke. Ke
turios ypatos likosi užmuštos, o 
daug tapo sužeistų.

Užgriuvo 4 kalnakasius.
Pottsvtlle, Pa. Pine Hill ang

lių kastynėse, nusileidus į olą ke
turiems darbininkams, nugriuvo 
nuo viršaus uolos ir užtvenkė olą 
ir tokių budu joje esantiems darbi
ninkams užkirto išsigelbėjimo ke
lią. Nusiuntė tuojaus pagelbą at
kasti užgriuvusius ir tikisi juos at
rasti dar gyvus. Užgriuvę yra 
slovakai.

Ponai ne gražiai eigtasi.
Denver,Col. išpirko varantus ant 

tūlų čianykščių ponų ir apskun
džia juos už suokalbį, neteisingą 
suareštavimą, mušimą, net už 
kraustymą kišenių. Terp apskų
stų už tokius nusidėjimus yra: bu
vęs miesto Victor majoras, kasie- 
rius First National banko, prezi
dentas to banko, 4 kastynių super
intendentai. Pažiūrėsime, kas iš 
tų skundų sude išeis. Butų labai 
ne gražu, jeigu apskundimai pasi
rodytų teisingais.

Vario ir aukso laukai.
Salida, Col. Kaip paduoda 

laikraščiai, Chapeta kalnuose, Mo- 
niscb distrikte, koksai James Bond 
rado naujus vario rudos ir aukso 
laukus, 
traukia 
kraštų, 
nūs.

Į tas aplinkines dabar 
aukso j ieškotojai iš visų 
tikėdami surinkti milijo-

Vėtros
Watertown, S. D. 

vėtros siautė 22d.piutės šiaurvaka
rinėj dalyj šteto pietinės Dakotos, 
laike kurių kelios ypatos likosi už
muštos; sužeistų yra net kelios de
šimtys. Miestelis Willow Lake 
likosi beveik su visu išgriautas.

Baisios

Nelaimes aut geležinkeliu.
Massilon, Oh. Netoli nuo čia 

susimušė pasažierinis trūkis su ta- 
voriniu. Prie to du geležinkelio 
tarnai likosi sumalti.

Topeka, Kans. Netoli Topeka

nupuolė trūkis Santa Fe geležin
kelio nuo augšto kelio pylimo. 
Prie to 4 ypatos likosi sužeistos, o 
terp tų viena mirtinai.

Panonre City, Nebr. Netoli 
Violet, ant Chicago, Burlington ge
ležinkelio, susimušė du trukiai. 
Prie to diktai pasažierių likosi su
žeistų.

Trznton, Mo. Pasažierinis trū
kis Chicago Rock Island & Pacific 
geležinkelio iššoko iš rėlių netoli 
Princeton. Prie to 45 ypatos li
kosi sužeistos,

Rochzster, N. Y. Netoli Pitts- 
ford, ant Rochester and Eastern 
Electric Railroad geležinkelio su
simušė du trukiai. Prie to 80 pa
sažierių likosi sužeistų, o tame 
skaitliuje 9 tapo pavojingai sužei
sti.

Knoxytlle, Ten. Kasant pa
matus geležinkelio tiltui, oloj už
griuvo 6 darbininkus. .Kada juos 
atkasė, du buvo negyvi, o 4 sun
kiai sužeisti.

Prigėrė,
New Yore. Netoli Climbery 

apvirto valtis ant jūrių. Prie to 
prigėrė trįs išplaukusios pasivaži
nėti ypatos.

^lyborne, Tex. Netoli Acton 
apvirto valtis su šešetu vaikų. 
IŠ* jų tik du priplaukė prie kranto, 
4 gi prigėrė.

Showhegan, MaISe. Žvejojant 
šitose pakrantėse, prigėrė čia į dvi 
dieni šešios ypatos.

ExpllosUoN.
New Yore. Gyvenime 

liaus Rosenzweigo expliodavo ga
rinis katilas. Rosenzweigienė ir 
jos dvejetas vaikų likosi teip sun
kiai sužeistų, kad, kaip mena dak
tarai, nuo sužeidimų turės mirti.

Shemabia, Pa. Buck Ridge 
Coal Co. kastynėse atsitiko baisi 
gazų expliozija, kurios keturi kal
nakasiai likosi baisiai apdeginti. 
Terp tų yra Antanas Talitskis, gal 
lenkas,ar lietuvis.

Izrae-

GaiMi-Mt.

Stamford, Con. Užgimė čia 
Išganymo armijos miegbutyi gais
ras. Keliaujantis siuvėjas Link 
sudegė, kitas gi, koksai Ferguson 
iššoko per langą ir mirtinai apši
lai lė.

Seattle, Wash. Aplinkinėse 
Barrow siaučia girių gaisrai, kurie 
pridirbo blėdies ant 200000 dol.

Crowley, La. Užsidegė čia ke-
nfcmo rezervoKraE Išdegč jau 41 
kerosino basenai, • juose 10000 
bačkų kerosino. Ugnis dar neuž
gesinta ir platinasi toliau.

Steel Corpo- 
patilps 1200

Reading Co.

I McKzzs Rooes, Pa. Darbai 
eina labai palengva; dabar žada 
pradėti darbus vienoj dirbtuvėj, 
kuri nuo metų stovėjo. Gaus jo
je darba keli šimtai darbininkų.

Y Pittsburg, Pa. Prasidės dar
bai dirbtuvėse Claiston Furnace 
Co. ir United States 
ration. Prie darbo 
darbininkų.

1 Reading, Pa.
pagarsino, jog lokomotyvų dirbtu
vėje dirbs tik po 5 dienas per san- 
vaitę po 8 valandas ant dienos,lie- 
jinyčiose gi tik 4 dienas.

I E. St. Louts, III. 100 račių 
čianykščių galvijų piovinyčių, pri
tardami štraikuojantiems mėsinin
kams, pristojo prie štraiko.

1 Los Angelos, Cal. štrai
kuoja katilioriai čianykščiuose 
varstotuose Atchison, Topeka & 
Santa Fe geležinkelio.

I New Yore. Pasibaigė 
pliumberių štraikas Brooklyne. 
Kontraktoriai sutiko pakelti algas 
iki 84.75 ant dienos.

5 Pittsburg, Pa. CarnegieCo. 
pagarsino, jog nuo dabar savo 
dirbtuvėse dirbs ir naktimis; priė
mė 650 naujų darbininkų.

5 Cannonsburg, Pa. Pradėjo 
dirbti čianykščiose blėtos dirbtu
vėse ir 8000 darbininkų patilpo 
prie darbo.

5 Ambridge, Pa. Čianykščiose 
American Bridge Co. dirbtuvėse 
pradėjo dirbti ir 5000 darbininkų 
rado jose darbą.

1 Waltham, Mass. Sustojo vi
sos čianykščios medvilnės dirbtu
vės ir per tai 1500 darbininkų ne 
teko darbo. r

1 Chicago, III. Pennsylvanija 
geležinkelis sumažino mašinistų 
skaitlių ant ketvirtos dalies.

1 Bornam, Pa. 800 kalnakasių 
čianykščių kastynių sugrįžo prie 
darbo.

• Girard, Oh. štraikuoja Čia 
darbininkai Carnegies Co. geležies 
dirbtuvių.

1 Varner Minės, Ala. štrai
kai traukiasi čia nuo seniai ir neži
nia, kada pasibaigs.

5 Youngstown, Oh. Štraikuo
ja darbininkai čianykščių plieno 
dirbtuvių.

5 Hartford, Con. Pasibaigė 
štraikai darbininkų dirbančių prie 
budavonių. Darbininkai štraiką 
laimėjo.

tikinčių kvailumo. Kunigai prie
šingi darbininkų judėjimui, tokiais 
pasirodė ir Brooklyno kriaučiai, 
atimdami atgal savo auką paskirtą 
ant kelionės delegato ant darbinin
kų socialistų kongreso. Tas mat 
ir suartina kriaučių s su musų ku
nigais ir už tai juos kuniginiai 
laikraščiai remia, už juos užstoja.

Kriaučiai sako, jog jie atsiėmę 
atgal savo auką,paskirtą ant kelio
nės musų delegatui ant darbinin
kų kongreso todėl, kad musų dele
gatas ne bus priimtas, tai* vėl buk 
Laisvamaniai iš kitų aukų pąsi* 
naudos ir sau garbę pasisavįs; to
liau, kad esant štraikams, jiems 
reikalingi pinigai (bet sykį paau
kauti ant viešo labo pinigai persto
ją būti savasčia aukautojų, jie pa
stoja savasčia visuomenės; tik vi
suomenė sprendžia ant ko tuos pi
nigus apversti, jeigu buvo paau
kauti be pasargų. Rd.). Tame 
yra tik ne doras išsikalbėjimas, nes 
jie ant savo mitingo, ant prikalbė
jimo tūlų tamsių dvasių nutarė, 
kad ir 500 dol. kaštuotų, pinigus 
atimti. Musų gi kunigėliams kiek
vienas sudemoralizavimas lietuvių 
labai patinka, kadangi sudemora- 
lizuotus, negalinčius doro nuo blo
go atskirti, lengviau į savo vežimą 
pakinkyti, kad jį ištrauktų iš 
dumblyno. Musų kunigai remia 
knaučius jų reikalavime, kad ant 
viešo labo paaukauti pinigai butų 
sugrąžinti, bet kodėl negrąžina 
pinigų žmonių sudėtų ant bažny
čių, jeigu žmonės, pamatę, kad už 
jų pinigus statytas, bažnyčias kuni
gai padovanoja airiams vysku
pams, reikalauja jų sugrąžinimo; 
kodėl gindami savo kišeninį tas au
kas,kaip kur net tų pačių aukauto
jų kraują pralieja?

Kunigų užtariami ir išteisinami 
kriaučiai gavo savo pinigus atgal 
iš „Vienybės" redakcijos. čia 
vienog tūlos bažnytinės draugystės 
prie kurių priguli beveik vien 
kriaučiai,paaukavo įkun.Varnagy- 
rio bažnyčią po langą už 100 dol. 
Dabar vienog kunigas tas draugy
stes bažnyčioj per pamokslus nie
kina ir keikia. Kodėl kriaučeliai, 
aukavę langus nesinaudoja iŠ pa
mokinimo kunigų „Žvaigždės" ir 
kitų, ir ne pareikalauja savo langų 
kad ir 500 dol. kaštuotų? Gal 
reikalauti ir aukų ant bažnyčios 
sudėtų. Tąsyk pamatytų ir kriau
čiai,kokios doros prisilaiko kriau- 
čiams pritarianti dabar musų ku
nigai.

Iš Turners Faile, Mas.
Lietuvių yra čia apie 100 ypa

tų, bet tautiškai jie dar miega ir su 
tautiškais darbais ne pasirodo. Ne 
perseniai čia susitvėrė bažnytinė 
šv. Petro Dr-tė, bet ji rūpinasi 
vien apie atlikimą ausines, tautiš
kų darbų neužkenčia. Jeigu kas 
ii sąnarių užsimanytų pritarti tau
tiškam Susivienyjimui, Laisvama
nių Sušivienyjimui, Tėvynės My
lėtojų arba Aušros-Dr-tei, tokį gal 
tuojau* išmestų iš draugystės kai
po bedievį (Jeigu čia išsivieš- 
patavo tokios pažiūros,tai tame be 
abejonės ir neausininkai kalti. Ge
ras paveikslas visada žmonis pa
traukia. Tegul neausininkai tik 
dirba, o užtikriname, kad su laiku 
prie jų pristos ne vienas ausinin- 
ka*. Be darbo ir vaisių nėra. 
Vienu peikumu dar nieks svarbių 
vaisių neužsiaugino. Rd.).

čelkis.

Isz visur.
II Dienoje kriškto sunaus, caras 

išleido manifestą,kuriuom panaiki
na rykštes už visokius nusidėji
mus. Finlandijai paskiria 1500- 
000 rubl., žinoma ne savo, tik fin- 
landiečių sudėtų pinigų, ant nu
pirkimo žemės jos neturintiems; 
prisako atleisti nusidėjimą išėju
siems iš tėvynes finlandiečiams ir 
daleisti jiems grįžti atgal; nuimti 
bausmes nuo tųFinlandijos valščių, 
kurie pasipriešino įvedimui caro 
padavadijimui panaikinančiam pri
vilegijas Finįandijos kariumenės; 
nuimti bausmes nuo žydų valsčių, 
uždėtas už pabėgimą žydų nuo 
tarnavimo šariumenėj. Manife
stas numažina bausmes kriminali
stams ir atleidžia kaltes politiš
kiems nusidėjėliams, išėmus pa
pildžiusių žmogžudystę. Toks 
yra turinys manifesto ir tokios yra 
svarbiausios dovanos žmonėms 
dėl užgimimo carui sunaus.

ISZ
Lietnviszku dirvų.

Isz darbo lauka
’ Nuo didžiojo štrai ko.
Mėsininkų štraika^ mėsinio tre

sto skerdinyčiose dar vis nepasi
baigė. Vakaruose prie darbo į 
skerdinyčias trusto ponai prigabc- 
no negrų, japoniečių, net c kinie
čių, bet visgi visur dirba su maže
sniu darbininkų skaitliumi negu 
buvo pirma.

Štraikieriams jau nusibodo štrai- 
kai, kadangi jie ant algų nužudė 
jau porą milijonų doliarių. Dar
bininkai sutiko grįžti prie darbo už 
senas algas,kad tik išgelbėti uniją, 
bet ir tą pasiūlymą trusto ponai 
atmetė. Jie reikalauja visiško pa
sidavimo štraikierių ir žada prie 
darbo priimti kiekvieną atsišau
kiantį skyrium, visai nepaisydami, 
ar jis priguli, ar ne priguli prie 
unijos. Taigi trusto ponai mat 
stengiasi išnaikinti uniją, kuri nors 
darbininkams ir ne daugiausiai ge
ro atgabena, mažiau negu gali, bet 
visgi nemaloni piniguočiams.

Jeigu šiuom kartu darbininkai 
štraiką praloštų, tai kaltė bus ne 
vien godumo trusto, bet ir darbi
ninkų unijos viršininkų, kurie be 
apsirokavimo pritarė štraikui, o 
paskui viliojo darbininkus, užtik
rindami, kad štraiką turi laimėti. 
Iš pradžių,juk po kelių dienų štrai- 
kas buvo pasibaigęs, bet vėl atsi- 
naujimo, kadangi ne visiems štrai- 
kavusiems buvo vietos skerdiny
čiose. Štraikas atsinaujino su uni
jos žinia ir pritarimu,o tuom tarpu 
bent iki šiol unijos viršininkai ne
įstengė nieko darbininkams išderė- 
ti. Gaila būt, jeigu darbininkai, 
tiek per štraikus nužudę, nieko ne 
pelnytų.

I Pittsburg, Pa. Stiklo dirb
tuvės atsisakė ant toliau priiminėti 
prie darbo vien prigulinčius prie 
unijos darbininkus, bet priiminės 
lygiai unistus, kaip ir prie unijos 
neprigulinčius. Tas, žinoma, ne
užganėdina prigulinčių į uniją ir iš 
to gali užgimti štraikai.

I Pittsburg, Pa. Darbininkai 
Republic Iron & Steel Co. pieti
nėj miesto dalyj ir Monongabela 
Steel and Iron Co. dirbtuvėse Mc- 
Keesporte pakėlė štraiką. Štraike 
dalyvauja 2000 darbininkų.

I Pvllman, III. Čianykščiose 
vagonų dirbtuvėse sumažino dar
bus ir per tai 6000 darbininkų li
kosi prašalintų:* dirbtuvėse dirba 
dabar vos keli šimtai darbininkų.

Iš Brooklyno, N. Y.
čianykštė Lietuvos Sūnų Dr-tė, 

asisakydama mokėt centus ant tau
tiškų reikalų, ne tik nužengė vė
žio žingsniu, bet, rodosi, užsitrau
kė ir Dievo bausmę.

Šita draugystė paprastai kiek
vieną metą darydavo pikniką ir 
balių; šįmet piknyko ne buvo, ka
dangi ne gavo parko; balių vienog 
nutarta neatbūtinai laikyt. Net 
komitetas buvo paskirtas pasam- 
dyt salę. Komitetas vienog, slink
damas vėžio žingsniu, savo užduo- 
tės neatliko ir raporto nepristatė. 
Todėl išpildantis draugystės ko
mitetas pats paėmė į savo rankas 
visą reikalą. Pasamdė tą pačią 
salę, kurioje per trįs metus laiky
davo balių; visus patarnavimus 
atlikdavo pats sanariai ir per tai ir 
draugystė gerą turėdavo pelną. 
Ant pereito mitingo ir 8 priešai 
centų ant tautiškų reikalų pribuvo, 
drauge su prezidentu Lietuviškos 
taktiškos salės ir, ant keršto, paė
mė kitą salę baliui (žinoma, dabar 
draugystei atseis užmokėti už »- 
bidvi); čia vienog sanariai nega
lės užsiimti patarnavimais, o sve
timtaučiams reiks brangiai mokėt, 
tai pelno gal visai nebūt. Tautiš
kos salės prezidentui mat airiai vis 
labiau už lietuvius patinka, nors 
jis vos porą žodžių angliškai moka 
ištarti. Jis mat už lietuvių pini- 
nigus nori statyti salę, kad lietu
vius galėtų milžti, o kad iš jos vo
kiečiai ir airiai naudą turėtų.

Nedyvai, jeigu draugystėj viskas 
eina vėžio žingsniu. Turint toki 
vyrą už vadovą, kitaip ir būti ne- 
gal. Ne tik bažnyčias, bet ir sa
les rengiame airiams (kokiu bu
du? Rd.), pats vargstame, o ki
tiems duodame iš mus pasipelnyt.

L Š.
Brooklyno kriaučiai nepasiganė- 

dino atėmimu savo aukos, bet nie
kina visus, kas išrodo jų negražų 
pasielgimą; kad ir su melo pagel- 
ba, užsipuola ant tų laikraščių, 
apie kuriuos žino, kad jų darbo ne 
gali pagirti. Tarąe musų kriauče- 
liai rado uolius apginėjus pas mu
sų kunigėlius. Priežodis juk sa
ko: savas savojo jieško: geras ir 
doras glaudžiasi prie gero, o pik
tas randa apginėjus terp piktai da
rančių; piktai darantis, apginda
mas tokį jau, tuom pačiu gina ir 
savę. 1902 m. kunigai apreiškė 
per savo „TevynėsSargą,” jog lie
tuviai privalo remti carpolaikio 
sostą, mylėti Maskoliją, o terp 
kriaučių yra mat teiposgi caro ir 
Maskolijos garbintojai. Vieni ir 
kiti stengiasi pasinaudoti iš jiems

sios buvo pietiniuose Italijos kraš
tuose. Ant salos Sicilijos 30 na
mų likosi sugriautų, o daug drū
čiai- pagadytų. 12 žmonių liko
si užmuštų. Mieste Sorrento vėtra 
sugriovė dalį šv. Povilo klioŠto
riaus. Daug blėdies vėtra padarė 
laukuose, o dar daugiau giriose.

|| Rytinėj Galicijoj tvanai išnai
kino laukus, gyventojus laukia ba
das (jis net per tankiai lanko len- 
kų valdomą Galiciją), dėl ko šį
met čia ne bus nė kariumenės ma
nevrų.

|| Turtingiausia Vokietijoj darbi
ninkų organizacija — yra organi
zacija dirbančių knygų spaustuvė
se: ji turi kapitalo 1 milijoną do
liarių; antrą vietą, pagal turtingu
mą, užima mūrininkų organizacija: 
jos kapitalas siekia 420000 dol. 
Turtai visų Vokietijos darbininkų 
organizacijų 1908 metuose siekė 
800000 dol.

II Pešte valdžios pagarsino nu- 
sibankrutinimą katalikiško vysku
po Ivankovico. Jis palieka 
milijono kronų skolų. Į pabaigą 
jau amatininkai paliovė dirbę ką 
nors vyskupui, kadangi jis papra
stai neužmokėdavo. Matyt bedie
viai tie amatininkai, jegu jie nė 
vyskupui ne nori savo darbo au
kauti, ne nori jam dirbti dykai!

II Saksų karalystėj (Vokietijoj) 
sveikatos užveizda skundžiasi, kad 
prisiveisė daug netikrų daktarų:yra, 
girdi,apskričiai, kur yra po lygiai 
daktarų ir visokių pigavėjų. Na, o 
ką sakyti apie Ameriką, čia ant 
vieno tikro daktaro rastum gal de
šimtį užsiimančių gydymu, kurie 
apie gydymą mažiau išmano negu 
kiaulė apie pipirų skanumą.

II Belgijoj, porte Antverpen, už
sidegė petrolejaus krautuvės, ku
riose sudegė apie 200000 bačkų 
kerosino. Mena, kad laike to gai
sro sudegė du krautuvių sargai. 
Nuo ko užgimė gaisras, tas iki šiol 
dar ne ištirtas. Blėdį gaisro pa
darytą skaito ant vieno milijono 
frankų.

II Pagal apskaitymą Dr. Hele- 
niaus, nuo svaiginančių gėrymų 
kas metą miršta žmonių: Angli
joj 40000, Belgijoj ir H Olandijoj 
20000, Maskolijoj 100000, Prancū
zijoj 40000, Vokietijoj 40000,Skan
dinavijoj 10000; ii viso per vienus 
metus 250000. Tai per šimtmetį 
išpuola 25 milijonai žmonių. Pa
ryžiaus fizijologas Richet apskai
tė, jog karėse 19 amžyj pražuvo 
ii viso 14 milijonų žmonių. Taigi 
pasirodo, kad svaiginanti gėrymai 
[Mėmė daugiau žmonių gyvsačių 
negu karės. Nijolei* figa, nėifeffi1^ 

riant maro, nė džiovos ne paima 
tiek aukų ką degtinė ir kiti svaigi- 

| nanti gėrymai, o vienog žmonės 
dreba prieš marą, o degtinės ne- ( 

Į tik nesibijo,.bet prie jos kimba. 
Svaiginanti gėrymai ne tik užmu- 
ša žmogų, pirm laiko nuvaro į ka- 

Įpas, bet nupuldo čielaz-. tautas, ką 
| geriausiai matome ant lenkų ir ‘ 

_ maskolių; degtinė stabdo ir musų 
pasikėlimą. Girtuoklių vaikai ne 

kiū’ukiik", ! didel.u protu, portalu- ,
mut, kapiui,. kukin ar ne dau. P«»okli, ne ,
.įmananti mus, kunifai būt, da- i Degtiną,
leidę jnm ant kapini, k.IMti. “>ki“ bud" >"* >*«*!“«» kmoni- , 
Rd’. ’ jos priešu.

Darbai eina čia ne geriausiai: j 
dirba 2—8 dienas per sanvaitę.

Lietuvių yra čia diktas būrelis, 
vaidų didelių terp jųxnėra; už tai 
kazirninkų čia yra pakaktinai. — 

Čianykščiose kastynėse dirba tik 
prigulinti į uniją; neprigulinti į 
uniją iš kitur tegul čia ne keliauja, 
nes darbo ne gaus/ ne prigulinčių ' 
po žeme ne leis.

II Vokiškame laikraštyj „Koel- 
nishe Ztg.'* vienas keleivis rašo, 
buk surado ant salos Borneo, pieti
nėj Azijoj, uodeguotų žmonių vei
slę. Uodeguočiai tie yra tai Poe- 
nanai, gyvenanti salos Borneo vi
duriuose^ Uuodegos jų neapžėlu- 
sios plaukais, piršto didumo.

Spindulys.

Iš Sprinsfleld, UI.

Ii Berlyno laikraštis „Vossische 
Ztg." paduoda, buk pietinėj Mas* 
folijoj, Bessarabijoj, buvo vėl žy
dų skerdynės, kuriose daug žydų 
likosi užmuštų, o su viršum šimtas 
sunkiai sužeistų. Skerdynes tas 
buk pagimdė popai savo siundy-

|| Italijoj siautė smarkios audros 
su debesų praplyšimais, nuo ko 
daugelyj vietų užgimė tvanai. 
Snigo ne tik Alpų kalnuose, bet 
ir Lombardijoj. Oras urnai atša
lo.

|| Mieste Havanoj užgimė smar
kus mušis straikuojančių darbinin
kų su scabsais. Muštynėse vienas 
darbininkas likosi užmuštas, O du 
sunkiai, gal mirtinai, sužeisti.

II Mieste Tsinausa, Chinuose, li
kosi išiipinėti plakatai chiniškoj 
kalboj, kuriais gyventojai kviečia
mi išpiauti visus svetimtaučius į 
septynis mėnesiu*.

' || Konstantinopoliaus priemie- 
styj Galata sudegė didelė kaviny- 
čia. Iš degėsių ištraukė 20 sude
gusių žmonių kūnų, bet mena, kad 
sudegė daug daugiau.

II Netoli Thorno, Vakariniuose 
Prusnose, sudegė didžiausios Vo
kietijos cukraus dirbtuvės. Blėdį 
gaisro padarytą paduoda ant 5 mi
lijonų markių. t

II Prūsų randas garsįna, jog už- 
derėjimas vasarinių kviečių ir ru
gių Prūsuose yra tik vidutinis, žie
minių kviečių ir rugių truputį ge
resnis.

II Ant salos Naujos Zelandijos, 
Australijoj, siautė žemės drebėji
mai, kurie ypač mieste Wellington 
daug blėdies pridirbo, j pagadino 
daug triobų.

H Mieste Ascoli keli kun. peteko 
po sudu už pardavimą iš bažnyčios 
brangaus abrozdo amerikoniškam 
milijonieriui Pierpont Morganui.

II Popiežius už savo delegatų ant 
Filipinų salų paskyrė zokoninką 
Benediktinų klioŠtoriaus, kunigą 
Ambroziejų Agiur.

II Iš pietinės Maskolijos, ypač 
iŠ Besarabijos, vėl bėga į užrebe- 
žius žydai; jie mat bijosi naujų 
skerdynių.

U Ameriksmistų kongresas mie
ste Stuttgart, Vokieti jo j, pasibaigė. 
Sekantis kongresas atsibus mir šti*

16 d. šito mėnesio likosi nupuo
lusio akmens čianykščiose kasty
nėse užmuštas lietuvis Kazimieras 
Gedutis. Paliko jis pačią su tre- 
jatu vaikų. Turėjo savo namus, Į 
gražiai gyveno. Palaidotas ant 
airiškų kapinių. Kadangi prigu- Į 
įėjo į uniją, tai likosi palaidotas su 
didelėms iškilmėms. Unijos pre
zidentas, nors ne katalikas, prie 
kapo kalbėjo apie darbininkų pa
dėjimą ir vargus (jeigu kūnas bu-

mzis per pamokslus ant žydų.

II Berlyno laikraščiai paduoda, 
buk užmušėjas maskoliško vidaus 
ministerio Plehwės pasimirė kalė
jime. Maskoliškiems tirinėtojams 
tuom likosi Atimtas galėjimas su
sekti, kas toks buvo tasai užmušė
jas; iki Šiol jo pravardę iškvosti ne 
pasisekė.

Ouebeck, Kanadoj.

II Kanadoj dega girios prigulin
čios japoniečiui Asoki. Ugnije 
pražuvo keturi japoniečiai.

*11 Labradoro pakrantėse pasken
do laivas ,,Salina." Iš buvusių 
ant jo žmonių — 4 ypatos prigėrė.

' Italijoj,Apeninų kalnuose pas
nigo, sniego slėnyse yra ant vie
nos pėdos storai. Oras atšalo.

II Kriokavos lenkiški laikraščiai, 
kuriems paprastai mažai kas tiki, 
garsina, buk ant parubežinės sta
cijos Granica žandarai suareštavo 
trįs maskoliškas aristokrates, ku
rias sugriebė gabenant iš užrebe 
žiu revoliucijonieriŠkus raštus. 
Jas pasodino tuojaus į Petrokavo 
kalėjimą.

Nauji iszradimai
H Berlyno laikraščiai garsina, 

buk į Vokietiją atkanka tokia dau
gybė nenorinčių eiti į karę vyrų iš 
Maskolijos, kad daug jų Prūsų 
valdžios suėmė, atgabeno ant mas
koliško rubežiaus ir išdavė masko- 

| liškiems rubežiaus sargams. Toks 
vienog pasielgimas Vokietijos val
džių yra priešingu terptautiškoms 
tiesoms: pagal tas tiesas, Vokieti
ja gali tų pabėgėlių pas savę ne
laikyti, gali paliepti pasitraukti iš 

v . . Į Vokietijos, bet ne turi tiesos išduo-
Icmyno) d . Maskoli^.
Jis likosi 14 1

x> be

V. B.

Iš Worcerter, Mas.
Užgimė čia provos 

musų dvasiško vadovo, 
apskųstas už davimą šliubo be 
laisnio Eimaičiui su savo sesers 
duktere, kuriai, kaip sako, ant 
greito reikėjo vyro. Sude, ant 
linksminimo svetimtaučių ir žemi
nimo lietuvių, pasirodė truputis 
purvų, bet tikrai nieko svarbaus 
neišaiškyta, nors laikraštis ,,Wor- 
cester Evening Post" apie provą 
patalpino net dviejų špaltų straips
nį.

Ant to dar nepasibaigs viskas. 
Dabar Eimaitis žada skųst kunigą 
už nelaikimą pažadėjimo. Jissa-| 
ko, buk kunigas žadėjo prieš ap- 
sivedimą net 5000 dok, o paskui, 
kada apsivedė, žadėtų pinigų neiš
mokėjo. čia,be abejonės,purvų bus 
daugiau.

Už davimą šliubo be laisnio 
nigas užmokėjo bausmę 5 dol. 
didelio debesies mat nupuolė 
žas lytus.

II Londono laikraščiai paduoda 
| žinią, buk terp Maskolijos ir Vo
kietijos padarytas yra paslėptas 
sutarimas, ant kurio pasirėmusi, 
Maskolija gali siųsti visus savo 
kareivius nuo vakarinių rubežių į 
Aziją. Už užtikrinimą, kad Vo
kietija nė jokiu budu ne kenksMas- 
kolijai šioje karėj, paskutinė pada
rė didelius paliuosavimus Vokieti
jos prekystei, sumažino muitus ant 
vokiškų tavorų gabenamų į Masko
liją. i

ku
HI

ma-

Iš Dalia?, Ore*
Oregone lietuvių labai mažai, 

todėl apie tautos reikalus nėra 
kam rupintiesi ir tų lietuvių, koki 
čia yra,nėra kam iš miego prikelti.

II Dėl karės su visu pasiliovė 
siuntimas tavorų iš Lenkijos į ry
tinę Aziją: iki karei iš Lenkijos ei
davo į Chinus ir' į Mandžiuriją po 
8000 siuntinių su tavomis, nuo 
pradžios gi karės iki dabar ne iš
siuntė nė vieno siuntinio. Per tai 
Lenkijoj uždaro fabrikus vieną po 
kitam, kur dar dirba, ten dirba vos 
dešimta dalis pirma dirbusių dar
bininkų.

II Pereitą sanvaitę Peterburge 
paplito paskalas, buk užmušėjas 
maskoliško vidaus ministerio Pleh-

Darbininkų padėjimas čia daug we8f kaip susekė, yra mąs
sunkesnis negu labiau apgyventuo
se štetuose. Lietuviai čia galėtų 
atvažiuot tik farmą užsidėt, reika
laujanti darbo tegul čia ne važiuo- 
a, nes ant žiemos, dėl nuolatinių 
lytų, darbai su visu sustoja, žmo
nes per 8—5 mėnesius turi be dar
bo sėdėt, kol lytus nenustoja.

Girių gaisrai čia daug blėdies 
pridirbo, sudegė daug sukirstų me
džių.

J. M.

koltus Samsonov, kalėjime pasi
mirė. Žinia ta vienog pasirodė be 
pamato. Samsonov kariško sūdo 
likosi ant pakorimo nusprąstas; 
nusprendimas tas paduotas ant už
tvirtinimo carui, kuris gali bausmę 
sumažinti.

li Beveik visoj Italijoj 22 d. piu- 
tės siautė baisios vėtros, smarkiau-

II Prancūzijoj, mieste Marseilles, 
štraikuoja laivų varstotų darbinin
kai. J ie reikalauja 8 valandų dar
bo dienos prie iki šioliškų algų. 
Jeigu jų reikalavimai bus atmesti, 
suštraikuos darbininkai visuose 
Prancūzijos portuose.

II Japonijoj, provincijoj Ivaice 
rado aukso laukus, kuriuos skubi
na išnaudoti, kadangi mat Japo
nijai reikia dabar aukso ant vedi
mo karės. Randas iŠ tų kastynių 
tikisi turėti po 15 milijonų doliarių 
ant metų.

II Pradžioj šių metų Vokietijos 
rando skolos siekė 2933000000 
markių, bet randas kaltas buvo 
savo žmonėms, o ne svetimiems; 
Maskolija gi už savo skolas sveti
miems turi palukus mokėti.

II Maskolijoj gyvena 2 milijonai 
vokiečių, o tame 1200000 Lenki
joj. IŠ miestų daugiausiai vokie
čių yra Rygoj, nes 102000, Peter
burge 60000, VarSavoj 15000, O- 
desoj 12000, Kijeve 70000.

II Maskvoj maskoliška policija 
suėmė pabėgusį iš Pragos kasteriu 
žemdirbių banko, Feliksą Reisin- 
gerą. J is paŠlavė 8 milijonus mar
kių banko pinigų ir su jais išdūmė 
į Maskoliją, su svetimu pasportu, 
ir čia uždėjo banką.

|| Vokiški laikraščiai praneša, 
buk šioje karėj Anglija kariaujan
čioms viešpatystėms pardavė 88 
laivus. Angliški laivai ;buvo tie, 
kuriuos japoniečiai paskandino įė
jime į Port Arthuro uostą.

II Eime kastynėse, kur kasa Ita
liją, Hanovere, atsitiko baisi ex- 
pliozija, kurios 4 darbininkai liko
si ant vietos užmušti, 12 gi tapo 
sunkiai sužeistų, o terp tų yra ir 
mirtinai sužeisti.

t Profesorius Pickering garsina, 
jog per didelį žiūroną Lowe obser
vatorijos patėmijo ant mėnulio pa
viršiaus didelį tamsų lašą dviejų 
colių ilgio ties mėnulio kruteru 
,,Plato." Pickering mena, kad ta
sai mėnulio vulkunas dar nėra 
ataušęs, jis meta ugnį ir tasai la
šas yra tai durnai, kįlanti iŠ vulka
no. leigu teip, tai išpuola, kad 
musų žemės mėnulis nėra dar su 
visu apmirusiu kunu ir ant jo’ yta 
oras, o jeigu yra oras, tai turi būt 
vanduo ir gyvybė.

II Ant amerikanistų kongreso 
mieste Stuttgarte. profesorius; Dr. 
Fraas išreiškė nuomonę, jog Ame
rika yra senesnė už Europą: kada 
Europa dar tverė jūres, Amerika 
buvo jau sausžemiu. Tą profeso
rius Fraas susekė, tirinėdamas A- 
merikoj geoliogiŠkus žemės sluogs- 
nius.

t Vokiškas chemikas Blau išra
do būdą, kaip paversti į skystimą 
žibinimo gazą,kurį,jeigu prireikia, 
visada galima paversti į gazinį. 
Tas skystas gazas pasirodo ant 
praktikos geresniu už tą, kokį 
dabar vartoja ir pergabent jį pa
rankiau.

t Juo daugiau daro bandavonių 
su padirbtu Paryžiuj brolių Le- 
baudy orlaiviu,juo jis pasirodo ge
rėsiu. Lekia jis su greitumu 80 ky- 
liometrų (viorstų) per valandą.

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

▼erta ŽSe. gausi dykai, jei nisiraAy- 
>1 laikra*xti,,Lietuva" ir užmokėsi tt.00 
ui viso meto prenumerata iss virssaus. 
„Lietuva" yra didžiausia* ir geriausias 
laikrasstis visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbia žinių ir naujienų.

Atsiusk tt.00 su savo atekiu adresu

meta Ir paiku kalendorių dovanai.
Pinigu* siusk ant vardo „Lietuvon" 

teleistojo, adresuodamas teip:
A. OL8ZEW8KI3, 

•M 83rd 8t. 8taUon 00. Chicago, II .
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Trumpa senobės Istorija.
Ira nMMkoliaakM kalbos verte D.

į a kliuvo plėšikams ir, kaipo vergas, parduo
tas buvo Irlandijon. Baisų gyvenimą jis ve- 

. d6: kentė šaltį ir badą, miegojo ant Sėmės 
urvą; terp laukinių Įmonių, jam rodėsi, pa
virtęs į laukinį, paskutinį žmogų. Tik dai
lus sapnai gelbėjo jį; jam sapnavosi, buk jis 
persikėlęs į kitą, šviesų Dievo svietą; kasiin- 
koks balsas iš gilumos, tartum, jam liepda
vęs: „1 ikšiol tu verkei apie savę; verk da
bar apie kitus, ir pamatysi amžino gyvenimo 
saulę. ”

Patrikas ištrūksta iš Irlandijoe, pagal į- 
kvėpimą, to paties balso, mokinasi klioštoriuj 

į Martyno iš Turo ir ! sugrįžta Irlandijon 
krikščionystės skelbti. Karaliaus rūmuose 
jį apgina pranašė Brigita, kuri žaidžia ant 
kanklių ir sudeda dainas puotoms. Ji gie
da, buk Patriko rankose esąs dyvinas žoly
nas. apsaugąs nuo myrio. Druidai ir bardai 
(dainiai) iš pradžios ėjo prieš Patriką, bet 
jis juos pritraukia prie savęs, ir jie pavirsta į 
pamok*!įnikus naujojo mokslo. Bardai pri
kabina savo kankles ant kryžių ir, gieda teip 
saldžiai, jog Dievo aniuolai prisilenkia iš 
dangaus jų paklausyti.”

i Šv. Patriko mokiniai įsteigė keletą klio- 
štorių, o kuo karščiausi iš jų keliavo pamok
slų sakyti ant sausumos. Garsiausiu terp jų 
buvo šv. Kolumbanas, kurs visą gyvenimą 
praleido kelionėj, perėjo visą Galliją, skelbė 
krikščionystę gilumoj staHffieldiškos Vokieti
jos, įsteigė-keletą klioštorių, drąsiai barė už 
pasileidimą frankų karalius ir pabaigė savo 
dienas itališkam klioštoriuj ties Alpais.

Daug iš to, kuom naudojosi senobės dru
idai), pasiliko ir pas šitus pamokslinįkus. Jie 
žynavo iš žvaigždžių, nubrėždavo paslapti
nius ženklus, jieškojo atsakymų iš skaitli
nių. Navatniai jie išrodė: su ilgais plevė- 

- suoj ančiai s plaukais, pasirėmę ant ilgų laz
dų, su kailio maišu ir maišeliu vinių ant pe
čių, po du, arba šventame skaitliuj dvylikos, 
jie keliavo per šalį: jie buvo nusidažę (totu- 
uoti), kaip žyniai, blakstienai raudonai nu
dažyti; ant veido nupiešti išvinguoti paveik
slai; jie nešiojosi su savim- vaikines lenčiu- 

, kės, parodydavo ant jų rašto mokslą, tar
tum, kokį slaptos mokslą, ir šaukdavo ant 
turgaviečių: ,,kas pirks išmintį?” Bet pas 
Irlandijoe pamokslinįkus kartu su tuom bu
vo daug drąsos, atsižadėjimo ir karšto tikėji
mo. Savo papročiuose, jie netoli buvo nu
žengę nuo aplinkinių puslaukinių žmonių ir 
mokėjo sujudint jų širdžių jausmus.

Apie 700 metus K. G. beveik visa Eu
ropa gyveno bndu, panašiu į aprašytą Ho
mero. Barbarai savo tamsumu paglemžė 
apsišvietusius žmones. Vėl išnaujo reikėjo 
europiečiams pradėt mokytis ir pagerint sa
vo gyvenimą.

— GALAS. —

Paėjimas organiszko svieto. 
Pagal Bittneri. 

ĮŽANGA.
* Sviete nėra tikros ramybes: viskas kru

ta, vystosi, lavinasi, žengia prie augštesnių 
formų. Žmogus teiposgi nepasiganėdina sa
vo šiądieniniais darbais, įnagiais, užaugintais 
vaisiais, bet stengiasi nuveikti vis ką gere
snio, gerina viską. Visi žmonių nuveikti 
darbai, kokius matome ant žemės, yra, teip 
sakant, išdygę iš seniau buvusių, yra pageri
nimu, geresniu pritaikymu prie šiądieninių 
sąlygų. Mokslai, dailės šakos, net platinan
tis labiausiai mokslus raštas, kokį šiądien ci
vilizuoti žmonės vartoja, yra tik pagerinimu 
seniau vartojamų; šios dienos musų literos 
yra išsidirbusios iš abrozdinio rašto, kokį dar 
šiądien vartoja Amerikos indijonai.

Kaip žmogus visus savo darbus stengia
si gerinti, taikyti prie gyvenimo reikalų, teip 
daro ir gamta. Kaip žmogus nesiliauja dir
bęs, gerinęs viską, ką gali, tą patį daro ir 
gamtos pajiegos, jų pagerinimo darbas nė 
ant valandos neapsietoje, nors vaisių to dar-
to negalima ūmai patėmyti, permainos gam
toj atsibūva iš palengvo. Ir žmonių daromi 
pagerinimai teiposgi ne ūmai atsibūva. Nuo 
išradimo pirmo su ratais vežimo iki dabarti
nių geležinkelio trukių perėjo juk teiposgi 
tūkstančiai metų. Gamtos padarytos per- 

.i! mainos svarbesnės, todėl ant svarbesnių per-;
mainų reikia ilgesnio laiko.

Bet kas gi yra to teip vadinama gamta? 
Ar gi tai yra tik tas mažas trupinėlis vadi
namas musų žeme, kurį žmogus gali aplink 
apkeliauii į šimtą dienų, arba dar į trumpe
snį laiką? Arba tai yra didelė musų saulės 
sistema, ant | milijono kartų didesnė už tą 
dalį, iš kurios susitvėrė planeta, ant kurios 
mes gyvename, kurioje musų žemė yra tik 
vos užmatoma maža žvaigždutė? Arba tai 
yra sistemai milijonų saulių, matomų ant 
dangaus pavidale žvaigždžių, kurių rubežiai 
skęsta palšoje šviesoj ,,Paukščių kelio”? 
Ne, gamth apima dar platesnius rubežius, 
gamta peržengia rubežius musų supratimo, 
siekia net ten,kur protas žmogaus nepasiekia. 
Gamta užima visą matomą ir nematomą pa- 
saulę, apimamą ir neapimamą musų protu.

Tuose neišmieruotuose pasaulės ruimuo
se mes nerasime nė vieno nekrutančio, ne- 
persikeičiančio kūno lygiai dabar, kaip laike 
jų besitvėrimo. Dvasia, kuri į minu tą laiko 
galėtų apžvelgti milijonus metų, pamatytų 
žvaigždes, milžiniškas saules, aplink kurias, 
kaip peteliškės aplink žiburį, sukasi plane
tos. Kodėl gi viskas sukasi, kodėl tie svie
tai, saulės ir planetos su savo mėnuliais nesi- 
ilsi, bet kruto? Taigi aišku, kad tas krutėji
mas reikalingas. Dideli dangiški kūnai per 
pasaulės ruimus traukia vis tolyn ir tolyn, 
kadangi gamtos pajiegos neduoda jiems ap
sistoti, velka juos vis toliau ir toliau, į gere
snes vietos, kur jie geriau savo užduotį atlik
ti gali. Suprantama, mes nežinome, koki 
mieriai paskirti tiems dangiškiems kūnams, 
ką gamta nori atsiekti versdama viską krutė
ti. Mes galime vien spėti, dasiprotėti, kad 
gamtoj yra tiesos, sutikmėj su kurioms kru
tėjimas turi atsibūti linkmėj mažiausio žudy
mo energijos.

Tuose krutėjimuose didiejie kūnai pa
traukia mažuosius, kaip tėvai vaikus; saulės 
atsiskiria nuo netvarkos ,.paukščių kelio” ir 
iš palengvo tveria aavietoves sistemas, teip 
kaip atskiros tautos priešistoriškuoae laikuo
se atsiskyrė nuo motiniško kelmo ir sutvėrė 
sau atskiras viešpatystes. Paskui tūlos pla
netos persikeičia į mėnulius, iš netvarkos iš
sidirba tvarka ir ant galo atsiranda vieta, 
kur sėkla gyvasties gali įleisti šaknis, pražy
dėti ir išduoti vaisių.

5 Perėjo nesuskaitoma metų daugybė. 
Kas buvo tąsyk, kada gyvybė ir gamtos pa
jiegos kovojo ir ant galo pergalėjo tas žiau
rias pajiegas, kurių rankoms pavestos buvo 
darbas parengimo svieto pamatų? 1 $ gam
ta paslėpė nuo musų akių žemės ir kalnų 
sluogsniuose, lyg pavydėdama mums žinios 
apie praėjusių laikų savo darbus. Paslė|>ė 
vienog vėltu, nes žmogus ir ten prisigriebia 
ir suranda tą, ką gamta paslėpė nuo musų 
akių: Į gilesnius žemės sluogsnius po sun
kiam darbui prisigriebia kalnakasys, o su 
juom drauge, arba kartais ir pirmiaus, mok
slinčius tlrinėtojas. Tose gilumose, teip 
kaip senovės Egipto faraonų kapuose mok
slinčiai suskaitė užrašus ir darbus palaido
tų, geologai susekė gamtos paslaptis, nuo 
žmonių paslėptas žemės gilumose apie susi- 
tvėrimą musų žemės žievės, o paleontologai, 
tirinėjanti praėjusių laikų išnykusią jau gy
vybę. susekė tose žemės žievės gilumose koki 
gyvūnai ir augmenys prieš daugybę amžių 
gyveno ir augo ant žemės; jie susekė pratė- 
vius dabartinių gyvūnų ir augančių augme
nų . .

Pasinaudodami iš mokslo archeologijoj 
užsiimančio tirinėjimais liekanų kultūros se
nų laikų tautų, iš užsilikusių iki šiam laikui 
liekanų, iš Egipto piramydų, obeliskų, žiny
čių ir visokių parašų aut tų monumentų, 
mes šiądien galime kaip ant delno matyti 
visą gyvenimą egiptijonų, jų užsiėmimus, 
kultūrišką laipsnį, ant kokio jie pasikėlė, 
tikėjimą ir apeigas; teipjau iš liekanų iška
stų iš žemės sluogsnių, iš suakmenėjusių kū
nų gyvūnų ir augmenų, mes galime Įjerstaty- 
ti permainas, visą išveizdį gamtos ir gyvybės 
visokių laikų, istoriją susitvėrimo musų že
mės ir visko, kas prieš daugybę amžių aut 
jos atsitiko. *

Peržiūrėkime mes tuos seniai perėjusius 
laikus gyvenimo musų apgyventos žemės.

Zengkime į tuos tolimus laikus, kuriuose 
gamtiškos pajiegos ant musų žemės, su neil- 
stončia energija turėjo parengti dirvą laimei 
ir vargams, iš kurių naudojamės ir mes, va
dinanti savę išaugštintois, gamtos privilegi- 
ruotais sutvėrimais, kaipo palaikais visiems 
gamtos parengtais. . .

Mes norime perskaityti lapus musų že
mės istorijos, visą Jos gyvenimą per milijo
nus metų, pradedant nuo chaoso be tvarkos 
iki musų dienų. Ne abejojame, kad toje 
miisų žemės istorijoj rasime daug žingeidaus 
ir užimančio.

Vienog pirm pradėjimo peržvalgos praė- 
jusio musų terašą gyvenimo ir perinaiaų 
venusių ant jos gyvų sutvėrimų ir puošusių 
laukus augmenų — mes privesime tūlus 
paaiškinimus, be kurių sunku būt suprasti 
visas tos atsitikusias ant žemės permainas.

* Kaip Jau paminėjome, viskas, ką mes ži
nome iš praeities musų žemės ir gyvenimo or
ganiško svieto, remiasi ant pažinties sudėji
mo žemės žievės, kuri susideda iš čielos eilės 
sluogsnių visokio sudėjimo ir išveizdžio. Kiek
vienas iš tų sluogsnių turi atsakantį senumą; 
susipažinęs gerai su geologijos mokslu, be jo
kio apsirikimo gali pasakyti, kokiam perijo- 
dui žemės gyvenimo atsako kiekvienas iš tų 
sluogsnių. Taigi aišku, jog peržiūrint sudė
jimą žemės žievės, mes iš vienos pusės turime 
tos žievės sluogsnius, o iš kitos jų senumą: 
juo giliau yra koksai sluogsuis, juo seniau 
jis yra susitveręs, taigi jis senesnis, Juo augš- 
čiau yra — juo jis jaunesnis, taigi vėliau su
sitveręs.

Geologai padalino žemės žievės sluog
snius pagal jų padėjimą ir laiką susitvėrimo. 
Pirmutinė kliasifikacija vadinasi stratigrąjih 
ka, antroji gi — chronologiška. Iš Čia padė
to paveikslėlio, viršutinė dalis kurio persto

Perplautas ilvsizdiz žemės iievffe.
Uždengti aluoganiaia K o rd i pečių kalnuose.

? —lava: E —bsrathai, trappai, trachitai; D—pro Airei; 
0 — aerpentinaa, diorito: B — mum granitas, gramilitas, 

sienitas; A — granitas.

to perpiovimą žemės žievės su jos sluogsniais, 
skaitytojas gali suprasti ir padėjimą tų 
sluogsnių ir jų geologišką kliasiAkaciją. Kei
kiančia vien pridurti, jog ant paveikslėlio 
parodytos ideališkas išveizdis, taigi toks, ko
kio gamtoj beveik negalima patikti: čia pa
rodyti visi sluogsniai, ištikro gi jų visų vie
noj vietoj negalima patikti.

Sluogsniai paženklinti literoms nuo A 
iki F perstoto pirmutinę, teip vadinamą ažo- 
iška, neturinčią nė jokių gyvų daigtų žievės 
dalį. Ji susideda iš sustingusių vulkaniškų 
arba plutpni&kų uolų. Vertikališki, išsišako
ję dryžai, parodo vietas pertraukimo toms 
uoloms viršutinių sluogsnių dar tuose laikuo
se, kada jie buvo nesustingę, skystame pavi- 

(Toliaus bus.)

Nauji Basztai
Atūžiant. T. T. Ježo apysaka. 

Lietuviukai iupulde JonasMont 
vila. 1904 m. Brooalyn, N. Y. 
998 pusi.

šita apysaka tilpo pirma 
,,Žvaigždėj", dabar skyrium į 
knygą atmušta, todėl ,,Žvaigž
dės” skaitytojai ją nuo seniai pa
žįsta. Ji versta ii lenkilko, para
šyta Ježo, kuris pas dvasiški ją ne 
turi didelės malonės. Parašyta 
užimančiai ir verta perskaitymo. 
Lietuviškas vertimas ^eras, nors 
yra ir ne geri išsitarimai, toki kaip 
pv. dada.*^

Chemija. \ 36 pavoikaleiiala. 
Parasae K<mk -erto S. M. Ply 
mouth.Pa. 1904*. ’MleiUkMi- 
tais Tėvynės Mile. J1. Dr-steo. 
liepusi. — ▼ .

Yra tai 11 knygutė išleista kal
tais Tėvynės Mylėtojų Draugystės. 
Chemija yra tai vienas ii svarbiau
sių mokslų, ją pažinti naudinga 
kiekvienam žmogui, šitoje kny
gutėj tasai mokslas, jo pamatai, 
aiškinami teip prieinamai, kad ga
li suprasti ir mažai apšviestas žmo
gus. Už išvertimą knygutės gar
bė jos vertėjui, o Tėvynės Mylė
tojų Dr-tei už jos išleidimą.

Draugas. Ptrmeives lietuviu 
jaunuomenes laikrasstts. Nr. 1. 
47 pusi.

Telpa šitame numeryj sekanti 
straipsniai: spaudai leidus — Kap
suko; ■ Mokslo skyrius — Buvusio 
L. D. P. sąnario. II už kulisų — 
V-tė; feljetonas — Europos lietu
vio; Proletariaus laiškai — Inteli
gento — proietarijaus; Lietuviškų 
laikraščių peržvalga — B-ys. Ko
respondencijos apie vidutines ir 
augštasias mokyklas; II visuome
nės ir politikos gyvenimo.

Kun J. Deharbe, D. 1. Kymo- 
Katalikiaskas didesnysis Kale
li Isman dėl lietuviuku mokalai- 
niu Amerikoj Chk’iago. III. Isa- 
leistas „Kataliko- 1904 m. 198 
pusi.

Apart katekizmo, yra knygoj ir 
priedas apimantis: „Budą atliki
mo išpažinties, su maldoms 
ir ministrantura. Kalba vertimo 
ne geriausia: vartojami dar vis 
„vaisiai žyvato" „ir „griešniejie." 
Knyga atspausta ant labai prastos 
popieros.

Maskoliškoj kalboj išėjo knyga, 
parašyta profesoriaus Dorpato u- 
niversiteto, Lautenbacho, p. a. 
„Kratkij abzor litovskoj literatu- 
ri.”

vokiečių, nes 2989, įvedu 2940, 
čekų 1806, lenkų 1166, italijonų 
1069, lietuvių gi tik 64, šveicarų 
59, belgijonų 54, sirijonų 52. Tai
gi mat lietuviai žengia paskutinėse 
eilėse, nors jų yra daug daugiau 
n«gu> paveikslan, holandiečių, o 
tuom tarpu vakarines mokyklas 
holandiečių lanke daugiau negu 
dusyk tiek, ką lietuvių.

— Namuose pn. 21 Auburt av. 
40 metų vokietis Lorenz Lentsch 
pereitos nedėlios dieną peršovė sa
vo podukrą Augustą ir jos numy
lėtinį Evaldą Poler, o paskui ir 
pats persišovė. Pats atliko ant 
vietos; sunkiai sužeistą merginą 
nugabeno į šv. J uozapo ligonbutį, 
bet daktarai ne turi didelės vilties, 
kad ji galėtų išgyti; Foler pašau
tas ne mirtinai. Mat Lentsch pats 
buvo įsimylėjus į savo podukrą ir 
nekentė, kad ji priiminėjo jauni
kį-

— Pereitą sanvaitą Chicagoj pa
simirė 472ypatos,kuriame tai skait- 
liuje buvo 264 vyriškiai ir 208 mo
terys; vaikų iki 5 metų amžiaus 
pasimirė 168, senelių virš 60 metų 
79. Daugiausiai mirčių buvo nuo 
žarnų uždegimo, nes 102, nuo džio
vos 52, nuo širdies ligų 89, nuo 
plaučių uždegimo 82. Užmušystų 
papildyta 87.

—- Pereitos nedėlios diena buvo 
gana karšta Chicagoj, todėl dauge
lis žmonių šaltame vandenyj jieš
kojo atsišaldymo. Kiek iki šiol 
žino, besimaudydami viešose mau
dynėse, pereitą nedėlios dieną pri
gėrė du vaikai.

> — Ateinančią nedėlios dieną, 8 
vai. vakare, gyvenime Dr. Grai- 
čiuno, pn. 3202 S. Halsted st., at
sibus susirinkimas „Aušros Drau- 
tės,” ant kurio užprašomi lygiai 
sanariai, kaip ir draugai ir priešai 
moksląeivių ir Aušros Dr-tės.

— Chicagos skerdinyčių distrik- 
te pereitos nedėlios dieną likosi 
peršautas negras Thomas Tayior. 
Peršovė jį teiposgi negras Leo- 
nard Duncan, bet jam pasisekė pa
bėgti.

— Pereitos nedėlios dieną, ant 
kertės 44 ir Halsted st., rado sun
kiai pašautą Štraikuojantį skeidi- 
nyčių darbininką Jerry O'Leary. 
Mena, kad jį peršovė policistai 
Englewood policijos stacijos.

skubina užsirasyt.per tai mažai yra 
pinigų ant išleidimo. Minėtas or
ganizatorius užsimanė prikalbėt, 
kad unija atimtų paaukautus pini
gus ant kelionės delegato į Nyder
landus ir juos atiduotų ant laikraš
čio. Teip ir padarė.

Bet aš mano pinigų ne duodu 
ant laikraščio; gal duosiu, kaip pa
matysiu,koks bus laikraštis, dabar 
reikalauju, kad mano aukauti pini
gai ne dingtų pas jus; ant ko buvo 
aukauti, ant to tegul ir lieka, ne 
žiūrint,ar delegatas važiuos šįmet, 
ar už dviejų metų ir kas važiuos, 
man ne galvoj. Aš ne noriu būt 
visuomenės išjuoktas ir paniekin-

Parodykit, ką unija nuveikė ant 
tautiško labo? Ji vien niekina 
tautiškus reikalus ir tai tik per ne
dorus vadovus, kurie uniją išnau
doja ant savo labo.

Gal mano laiško komitetas ant 
mitingo ir ne perskaitė, gal vieni 
sau sužinojo, tai pagarsinu unijai 
ir visuomenei, kad nuo išnaudo
tojų apsisaugotų. Aš ne užstoju 
kelio jų laikraščiui, tik reikalauju, 
kad mano auka ne butų suvartota 
ant ko kito, ji turi būt apversta 
ant to4aąt ko buvo iŠ syk paskirta.

DumŠa.

Žeigeldus atbahiai arba 
echo.

Prancūziškas laikraštis „L'ln- 
termiediaire" patalpino aprašymą 
vietų, kur kiekvienas balsas iš
duoda žingeidžius nepaprastus 
atbalsius arba echo. Visi žino, 
kad šuktelėjus ginoj, šauksmas iš
duoda echo, kalnuose balsas atsi
liepia net kelis kartus; yra vietos 
Europoj, kur kiekvienas balsas iš
duoda kelissyk, arba net kelioliką 
kartų atbalsį. Atbalsys arba echo 
Woodstocko parke dienos laike 
atsikartoja 17 kartų, o naktyj net 

. 20 kartų. Gulinčiame terp kalnų 
«Nere kiekvienas lukteltas žodis 
atsikartoja 9 sykius. Valijoj, po 
tiltu Menai, laike mušimo polių, 
kiekvienas į polių sudėvimas, atsi
mušdamas į kitus polius ir vande
nį, atsikartoja 25 sykius ir apart 
to dar prie to girdėt balsas pana
šus į žmogaus vaitojimą. Žingei- 
džiausią echo vienog ' išduoda vie
na katalikiška bažnyčia mieste 
Arigente, Italijoj, čia, matyt per 
nežinojimų, spaviednyčią pastatė 

■ tokioj vietoj, nuo kurios nors ty
kiausias žodis išduoda gana aiškų 
atbalsį kitose bažnyčios vietose. 
Iš to ypač šeimynose užgimė daug 
nesutikimų, paslaptį besispavie- 
dojančių girdėjo bažnyčioj būvą ir 
tą, ką išgirdo nuo besispaviedojan- 
čių, ne slėpė, bet pagarsino, vyrai 
išgirdo savo moterų paslaptis. Iš 
to užgimė provos, pasimetimai po
rų, net žmogžudystės. Kadangi ir 
kunigas provose ne buvo aplenk
tas ir jį skundė jo parapijonai už 
negerus pamokinimus, tai ir jam 
tie atbalsiai buvo neparankus. Ant 
galo spaviednyčią perkėlė į kitą 
vietą ir tuom norintiems išgirsti 
išpažinties paslaptis likosi atimtas 
galėjimas girdėti išpažinimą.

Laike uždarymo Lubline jėzui
tų klioštoriaus ir atėmimo nuo jų 
bažnyčios, teiposgi pasirodė, jog 
sėdint klioštoriaus perdėtinio spa- 
viednyčioj buvo girdėti balsai be- 
sispaviedojancių kitose. Mat jė
zuitų pažinta fiziškas balso tiesas 
ir iš to jie mokėjo pasinaudot: per- 
detinis ne tik galėjo žinoti paslap
tis beėispaviedojančių, bet ir pa
mokinimus po jo valdžia esančių 
kunigų ir iš to trauke naudą 
sau ir zokonui....

Vietines Žinios.
— šią žiemą visokiose miesto 

dalyse bus parengta 80 vakarinių 
mokyklų pasimokinimui angliškos 
kalbos jos nemokantiems atei
viams. Pereitą žiemą vakarines 
mokyklas lankė iš visd 14772 ypa- 
tos. Daugiausiai lankytojų buvo

Atei liepiama | Brooklyno 
krlauėlus.

Išgirdąs,jog Brooklyno kriaučiai 
at«h&' {Mh&Kgūrai puftore*’tarti? 
lionės delegato ant terptautiŠko 
darbininkiško kongreso į Europą, 
pasiučiau aš jiems laišką, reikalau
damas sugrąžinimo mano įmokėtų 
į uniją pinigų, nes prigulėdamas 
suvirtum per trįs metus, įmokėjau 
daugiau kaip 10 dol., nors man ne 
buvo reikalo prigulėt, prigulėjau 
ant labo visuomenės. Dabar, ma
tydamas, kad unijai ne rupi visuo
meniška gerovė, bet tik ypatiŠki 
bizniai, kaip iš dabartinio atsitiki
mo galima matyt, aš reikalauju ma
no pinigų, kurių ant asabiškų biz
nių duoti ne noriu.

Dabar susitvėrusi kompanija, po 
vadovyste tūlo p. K., išnaudoja u- 
niją, o*visokius visuomeniškus ir 
tautiškus užmanymus peikia ir nie
kina kaip įmanydama. Vieną kartą 
girdėjauNewarke,ant parengtų pra
kalbų vietinės S. L. A. kuopos 81 
d. liepos,minėtas Brooklyno orga
nizatorius savo prakalboj išpeikė 
Brooklyno kooperaciją Lietuviško 
Tautiško Namo; daug ko ne galė
damas užmest, sakė, kad Brookly- 
ne susitvėrusi yra kooperacija, ku
ri pabudavos brooklyniečiams kar
čemą. Nors minėta kobperacija 
uždėtų ir karčemą,tegul tik nė vie
no ne išnaudos ir ne peiks visuo
meniškų užmanymų, kaip daro 
kompanija susitvėrusi išleisti ne 
gramatišką laikraštį.

P. K., porą metų atgal, atsi
kraustęs į Brooklyną, buvo di
džiausiu unijos priešu, atkalbino 
vieną kontrakterį N., kad nepri
gulėtų į uniją ir su juom susidėjo 
varyt biznį be unijos, tikėdamas 
gaut seabsų, bet Brooklynę jų 
daug ne gavo, tai nuvažiavo į B<1- 
timorą, iš ten parsigabent, bet ir 
ten ne gavo, mat ir ten jam nieks 
neužsitiki, tai turėjo paleist biznį. 
Tad p. K. sumislijo kitokiu keliu 
uniją išnaudot. į tą tarpą pasi
taikė unijai išrinkt urėdninkus 
minkštaširdžius, kurie už stiklą 
degtinės parduotų visą uniją, o 
kad visą ne galima, tai galima nors 
kiek pasinaudot, Minėtas p. K. 
pradėjo peikt visus kitus užmany
mus, girdamas tik suorganizuotą 
savo kompaniją, įkalbinėjo unijai, 
kad prisidedama su keliais šimtais 
doiiarių,paremtų tą jųjų kompani
ją, bet unija teip daug duot atsi
sakė tik prižadėjo, parengusi pik- 
ninką, paaukaut visą pelną pikni
ko ant išleidimo laikraščio be lie
tuviškos gramatikos. Teip ir pa
darė: atidavė unijos pikninko 
pelną ant laikraščio ir unijos pre
zidentas ne tingi ant mitingų pa- 
svanyti, kad kiekvienas prigulin
tis į uniją, ne atbutinai turi užsi- 
rašyt tą laikraštį, užmokėt 2 dol., 
nors dar ne žinia, koks bus tas 
laikraštis,kurio redaktorius ne mo
ka lietuviškai rašyt, tai nieks nesi-

Atsiliepimas D. L- K. Vi
ta u to Dr-tes.

„Lietuvoj” patėmijome straips
nį (tai ne- straipsnis, tik apmokėtas 
privgtiškas apgarsinimas, toks kaip 
ir apgarsinimai apie tavorus. Už 
straipsnius redakcijos atsako, už 
apmokėtus apgarsinimus atsako 
tik apgarsinimą parašęs. Su ap
garsinimų rašėjais laikraščiai ne 
veda polegnikų. Rd.) brolio Vin
co Stankevyčiaus, kuriuom likosi 
užgauta musų draugystė (mes to 
užgavima nematome. Rd.).

Velioni* StankeviČia ir jo brolis 
nenorėjo, kad musų draugystė pri
gulėtų prie Susivienyjimo, bet no
rėjo prigttlet į Sandarą, paskui ir 
Sandarą Ir draugystę abudu aplei
do.

Kada yelionį atidavėme į bepro
čių namus, jis nuo 7 mėnesių ne 
buvo užmokėjęs prigulinčio mo
kesčio. Juk nė jokia draugystė ne 
šelpia sąnario išbraukto iŠ knygų 
už nemolfėjimą prigulinčių mokes
čių. Stankevyčia gulėjo bepročių 
namuose visų užmirštas. Drau
gystė vieąog neužmiršo, bet pasi
mirus, davė 60 dol. (ne 50) ant pa
laidojimai.

Teiposgi ne tiesa yra, kad yelio-

paminklo kunigo Burbos ir Pary
žiaus pacodos, nes visi sanariai nu
tarė aukaut.

Jonas Ambrazaitis.
Talpinime tą Atsiliepimą, bet 

drauge priduriame, kad nė joks 
laikraštis ;ne veda polemikų su pri- 
vatiškaiš apgarsinimais, o tokiu 
yra pagarsinimas Stankevičiaus 
apie laidotuves jo brolio.

Teisybę rašyt

Redakcijom atsakymai
Stasiui Valaskui. Iš Tamstos 

laiško ne galima suprasti, ko Ta- 
mista nori pamokyti koresponden
tą? Laiške Tamistos ne matyt, 
kad butum ne sakąs apie „Aušrą" 
to, ką korespondento buvo paša-, 
kyta. Jeigu todėl korespondentas 
parašė teisybę, tai prieš ką Tami- 
sta protestuoji?
kiekvienas turi tiesą! Tamistai 
rodosi, kad turi tiesą apšmeižti 
„AušrOs Dr-tą,” o užgini kores
pondentui rašyti apie tuos apšmei
žimus. Pardavinėjimas knygų ir 
rąžančių <yra privatiškas biznis, į 
tą biznį korespondentas nesikiša. 
Nori Tamista korespondento pra
vardės. Kitas korespondentas, 
rašydamas apie apšmeižimus, pa
sirašė pilna pravarde. Jeigu jis 
parašė neteisybę, gali nuo jo pa
reikalauti, kad atšauktų ir parašy
tų,kaip iš tikro buvo sakyta; jeigu 
gi parašė teisybę, tai ko gi Tami
sta nori? Asabiškiems pasikolio- 
jimams reikia jieškoti kitos vietos 
o ne laikraščio. Jeigu parašymas 
teisybės gali kenkti, tai dar labiau 
juk kenkia apšmeižimai. Tamista 
gali mesti ne gražius apkaltiimus 
bet tik persitikrinąs, kad 
teisingi.

jie

K? Republlkonq Partija 
padarė darbininkams.

Republikonai visą tą panaikino da
vė visai kalei išteklių, darbininkui 
geras algas ir pakaktinai darbo su- 
lyg Šiuom laiku.

Tai pasidarė dėl to, kad žmonis, 
kurie veda šalies reikalus yra to
kiais, kuriems darbininko gerovė 
visuomet rupi.

šita partija paduoda savo kan- 
didata ant prezidento Theodorą 
Roosevelt, didį ‘ vadą, dabartinį 
prezidentą, vyrą, kurs stovi ant 
aukščiausio laipto, kaipo draugas 
ir paremijes visų šios šalies dar
bininku.

Jis kovojo už aštuones valandas 
darbo, už veržimą darbo per jau
nus vaikus, už sudavadijimą va
landų moterų ir vaikų darbo, už 
apsaugojimą darbininkų gyvasties, 
už saugojimą jų reikalų ir daugybą 
kitokių darbininkams pagerinimų. 
Dabar jisai sutvėrė Pramonės ir 
Darbo šakas su ministeriu vedimui 
tų šakų.

Roosevelt yra pirmutinis prezi
dentas, kurs tiek daug yra nuvei
kęs ant pagerinimo išligų, darbo 
darbininkų ir tobuliško pasikėli
mo, kad įsteigė net skirtingą šaką 
ant išklausymo, ištyrimo ir suda- 
vadijimo ju reikalų per tam tikrą 
urėdiŠką šaką.

Taigi, nėra dyvo kuomet šiais 
persitikriną šimtai ir tūkstančiai 
darbininkų iš Vokietijos, U n gari- 
jos, Austrijos, Rosijos, Italijos, 
Čekijos, Lietuvos ir Slaviškų pro
vincijų, yra Republikonais ir kad 
ateinančiam spalių mėnesyje ati
duos savo balsus už Roosevelt ir 
Fairbanks ir visus kitus Republi- 
koniškus kandidatus kurie bus ant 
tikieto.

Jie žino kan didėji Republikonų 
partija, kad prezidentas Roosevelt 
ir Republikoniški kongresmanai 
visuomet dirba už jų gerovę ir kad 
jiems pasidėkavojant, darbinikai 
gauna dideles mokestis, daug dar
bo, gražų namų užlaikymą šioje 
liuosoje žemėje ir pasekmę ateitė- 
je.

Visi darbininkai žino, kad tą vis
ką norint įgyti, turi balsuot už Re
pu blikonišką tikietą, prikalbinėt 
savo draugus balsuoti ir stengtis 
kiek galint kad liktųsi išrinkti visi 
Republikoniški 
bus ant tikieto.

|ų Šauksmas 
mėnesį turi būti 
rovė.

ar?4.85Buvo.
Im Hartford, Oonn: Vinoentea 

Csorila ir Antanina Osariltene po 
•1.00: Aleksandra Sserengeviczia 
50c; Bened. Baproncziks, ChM. M. 
Goddard ir Baltram. KurauekM 
po 25c; Jotim Puakunigte, Looom 
Satinckaa, Ivan Zajarniuk(ruskte), 
V. Guteraaioh, Simonas Micsiulte. 
AntMM Žemaitis, V. Lebeckte Ir 
lietu visa kas buczerninkM po lOe; 
AdomM Augustinaviozis.JuM Au
gus t i na v lesi en s, VfnoM Koveckia, 
Augusi Sztebert, Jonas RemM ir 
8t. Mockus po 5c.

Iss Ho Maochestor, Conn. Jos. 
Januszkeviczia, Ben. Saiaveicsiks 
ir JuoaspM Lenkis po 25c; Morta 
Brasanskiute 15c: * Magdalena 
Kriaušiui*. Ona UliMkinte, Lo- 
ontina Peirauskiule, Jonas Nik- 
žemaitis, Joom Lenkia, Joknbn 
Gudaitis. Benedikta Mani arkime 
Ir Rozalija Zokaitlene pe 10c: Ma
rijona Nikženteiliene, Barbora 
Kumpiui*, Bimaonaa Kalonaitis, 
Antenas Gudaitis ir AniįsaM Stri
maitis po 5c Vteo*0.*O. In to: - 
10c. ant persinntinao: *1.90kanktn- 
Uniama, „Aussrai”  ..................5.00

T. Vaitkor, Thorp, Wis..........
Per apvaiksseziojima ssv. Izido

riaus Dr-taS 8o. Chicagoj .1 d. ge
gužio surink ta 92 ŽO. iss kuriu kan
kiniams S1.00;Visztaliui ŽOc-.moks- 
leiviams........ ................... . ................. .1.0)

ReikalingM man labai lietuvtszkM 
advokates (Lawyar), te ate iššaukė ant 
adreso:

Box 1«3,
Mike JonaKis.

Pasarga prie szifkorczin.
Nuo dabar emigrantai važiuojanti in 

Amerika turi turėti szifkone ir *15.00 
pinigu kfszeniuje. Km * neturi *15.00 
apart srifkortea. to neinleidžia in Ame
rika pakol jo gimines jam nepriaiunczia, 
o jei ne, tai-graži na ji atgal. Tokios dabar 
yra nau)oe tieaoe emigracijos užveisdos.

kandidatai, kurie

anteinantį
Roosevelt

spalių 
ir ge-

Draugyscziu Reikalai

8o Boston. Man. Lteūivtatka Drau
gyste (?) turės savo baltu dienoje Labor 
Day. 5 rugsėjo, 311 Albaay st. Boston 
Mase, ant kurio visus lietuvius ir lieta- 
vsites szirdingal kvieesia atsilankyti. 
Baliu* prasidės 1 vai. po pietų. Inženga 
y yru i au mergina 11.00, sn dviema mer
ginomis 11.23.

(*—*) Komitetas.

Chicsgo. Jaunu Vyru DraugtsskM' 
KliubM turas savo ketvtsta balių suba- 
toj, 1 d. spaliu, PulMkio saloje, *00 8. 
Ashland av. terp 18 ir 17 ui. Praaide*

Jl* populiarisxka orchestra prof. Brem- 
hsll's. Visus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingsi kvieczis stsilsnkyti ir pasi
linksminti.

(9—S) , Komitetas.

Chicsgo. Didelis domokrstteskM mi- 
LingM IZ-tos vardus bus laikytas suba- 
toj, 3 Rugsėjo, 730 vai. vakare saloje 
Jos Kovarskio 11*3 8. Oakley av. ant ku
rto visus lietuvius kvieczia kuoskaillin- 
gtsusisi susirinkti.

Komitetas.

PaJieszkolimai.
Pajienkau savo pusbrolio, Petro Mar- 

tinaieteo ir Prancsteskaus su Dominin
ku Lipniu, kaimo Iszdagecziu. Sziauliu 
pav., Kauno gub. Jie patys ar kn ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Kazimieras Martinaitis,'
130 Jackson st.. Neverk, N. J

Pajienkau nvo pusbrolio, Motiejaus 
Rniaucko, Suvalkų gub., gmino Žalio
sios. kaimo Rudžiu, pirmiau gyveno In- 
dian Terrytory. Jis pato ar kM kitos 
teiksią duoti tinę ant adreso:

V. Anskaiita, f
149 Ohio te., McKen Roeks. Pa.

Pajienkau nvo brolio, Jono Bridikio, 
Kauno gub., Raseinių pav., Skaudvilės 
vol., Marginiu aod. Ji* pato ar kM 
kitas teiksią duoti tinę ant adreso:

Stany Bridiks,
Box 138, Broghton, Pa.

Pajienkau nanln b* vaiku arba n* 
jauno* merginos, mokanezios raszyti, 
dievobaimingo* ut gMpakine ir pegelbe- 
ti-prie aztoro. Atoinaukti' ant adreso:

104 Canalport av., Chicago, Dl.

Pajienkau Grasi u ne* Kaziullunaitee, 
Kauno gub., Panevetio pav., sodžiau* 
Dumblinu. Ji pati ar kM kitu taik
ais duoti tinę ant adreso;

Pstsr Strazdas,
153 State st., Norlh Adams, Man.

Pajienkau Antano Matuzo, tes kaimo 
Varmuniu, Ssiauliu jrarap, Kauno gub. 
Jis pats ar kM kitas teiksis duoti tins 
ant adreso:

V. Barttesevicatus,
705 S. Jeffersbn st., Chicago, Dl.

Pajienkau Antano ir Stanislovo Vll- 
kąv'.esiu, Kauno gub., Raseinių pav., 
sodos Bilonu, turiu avarbu reikale. At- 
aiazaukite ant adreso:

V. Novieky, 
511 8o. 14th st., Sheboynn, Wte.

PajiMkau savo broliu. Juozapo ir Jo
no Geltiniu, Kauno gub., Raniniu pav., 
Kvledainos miestelio, Juosapn gyveno 
8. Boston, Maas., Joom Skagiray, Atan
ka. Jie patys ar kM kitas teiksią duoti 
tinę m* sdreeo:

Ludvik Geltinia, 
439 W. Randolph st., Chicago, Dl.

(10-IX)

Kaip prezidentM Rooae- 
velt įgijo vardą didMn.o 
darbininkų draugo negu ki
ti pirm jo buvę prezidentai.

Didumėnė ateivių iš Europos, 
pastojusių Suvienytų Valstijų ukė- 
sais yra darbininkais, kuriem klau
symas apie algas, darbo valandas 
ir abelnas darbo išlygas yra di
džiausia užduote. Pajiega balsa
vimo ženklina pagelbą, pagerini
mui jų išligų, tą balsą turi atiduo
ti už partiją pasižadėjusią dirbti 
pagerinimui jų bnvio.

’ Toji partija yra Republikonų, 
kuri visuomet buvo ir yra darbi
ninkų draugu. Republikonai pa- 
liuosavo vergus, reikalaujantiems 
davė darbą, pakėlė darbininką 
augščiau tįž kitų Šalių darbininkus 
ir 1897, kuomėt po Demokratęr _________ ____
valdžia, darbininkas stengėsi gau^esja nTO pravarde kad žinotume kam 
nors menkai apmokamą darbą, pareikalautu* daigiu* pMlnrti.

Km štaiunta du Ištešku su «lampoms 
teiPltisburg, Pa.. IBMSmallmsa te. 
vienams *5 *0 kitame T*c? Te prislu-

|

Nauji lapelei apie Socializmai 
Mieli Draugai'

Nanji lapelei* tCMjo valake tik tea po 
spaudo*, (formate 0x9 coliu 10 poslapiu). 
Intalpa: „Socialistu Platforma” (au |>a- 
veikalelin) ..Truatai Kapitalistu," „Kiek 
yra motoru darbininkių Amerikoje," 
„Gerai suprantanti? Perstatyto jai.” 
„Samdoms Savastis,” „Labdaryste Ka
piteliam'' (sn paveikateliu). Siberija 
Amerikoje, Coloradoa Valstija (su pa
veikslėliu). Kiekvienas, kurs pnsius 10 
centu aplai k y* 5 lokes broezurelea. No
rinti platinti socializme raazykite pM

K. Rutkua, 
504 Hamilton te., Cleveland. Ohio.

Lietu viszka Aptiek a.
Kuri randasi po No. 167 W. IBth Ir
Union st., nuo l dienos rugpjucsio pe

kuogeriauBiom* Aaterikonteikom ir Eu- 
ropiukom gyduole ir s.ypzcz dabar Mvie 
tiži partrauktos iss seno K rajau* Re
ceptai būna iupildotni tu didžiausiu at
sargumu.

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

Daktaras J. J. Golembiowski* visada 
randasi mano Aptiekoj, kitus Daktarus, 
jeigu kM nori. pMzaukem per telefoną 
diena ar nakti.

Tikiuosi, kad tautieesiai atsilankė in 
mano aptieka visados bus užganėdinti.

Bu guodone.
J. L. Žukauskas
LietuvisskM Apuekoriut.

167 W. 18th et., Chicaco, I1L
P. 8. Asz teipgi siunesiu pinigus in 

vi*M dalis svieto pigiai ir greitai, ir par
duodu ssifkortes ant visokiu linijų ir 
laivu. Priegtam užlaikau lietuvissku 
knygų krautuve.

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po...................... 52f
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po. .52|c 
Virst 1000 rubliu, rublis po................52|c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paėsto kautu.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvalkescsiotu ir niekur netutu, tai sius
kite per,.Lietuvo«” redakcija, adresuo
jami: A. <
924 33rd 8L Chicaco, HL

4
Prekes apgarsinimu

1 colis druko, ui 1 syki...................
Paprasti pajiesekojimai ar drai 

cxiu mitingai ar balių apgarsini m 
50c. ui keina syki.

SOs. r

i

P

b- 
n-

|)8
M*

Didelis palikimaR.
Vargingas restauracijos tarnas, 

dirbantis už labai mažą užmokestį, 
gavo telegramą su žinė, kad dėdė 
numirdamas užrašė jam visą savo 
turtą su virtum milijoną doiiarių. 
Tas palikimas padarys jį ne prie- 
gulmingu ir gal laimingu. Sako- 
mia „gal" laimingu, yra žinoma, 
kad dideli palikimai, milijonai, ne 
atneša visuomet laimės. Jeigu 
apart didelių turtų gausime nuo tė-‘
vų, silpną suvytusį kūną, ligą, ar- - J 
ba prie anos patraukimą, tai ir su 
turtais ne busime laimingi jei ne- 
jieŠkosime pagelbos Trinerio A- 
merikoniško Elixiro Kartojo Vy- 1 ki
no. Tas garsus vaistaš, dirbtas iš ista 
grynų vinvuogių skystimo ir su di- į da 
dėlių atsargumų surinktų žolynų, 
neturintis savyje jokių kemiškų 
prietaisų permainys ir pataisys vi
są sistemą musų kūno, atnaujinant 
kraują. Jo veikmė yra tiesiog ant 
skilvio, kurį padaro tvirtu, sveiku 
ir galinčiu priimti ir sužlohžto- 
ti maistą sudrutina vidurius, 
gali permainyti suvalgytą 
čystą, sveiką ir skaistų 
kurs yra pamatu tvirtybės, 
tos ir patogumo. Ant;
visose aptiekose ir pas p 
brikantą, Juozapą 
Ashland avė., Chicago, 
šen Station.

r
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LABAI SVARBUS PASIULINIMAS PRIESZ ATIDARYTA MOKSLAINIU

Štai iifkoriiiį prekes

KM 00

•17.00

•17.00•15 00

•17.00•15.00

•16.00 •15 00

MAKJA DOWIATT

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI! Lietuvviszka Aparatu Dlrbtuwe

mo

212 First Su

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

•17.00
•25.00

•34.00
•36.50

•17 00 
•25.00

•5.15 
•4 80 
•6.60

•5 15 
•4.80
•6 60

tas. čysta. slidi. tvUgnatl; 
ant fono auksuota* kiell- 
ka* ir kv te t kėlė žaliais lt ki
tokių parvų tepeliai*. fon
dini kampai. Ūpų kraštai 
begotai auksinti, »u viena 
kauline ant vidurio kabu-

No.1907.
Baltos eelulotdos gra

žų* apdarai, išrodo kaip

No. 1901.
Juodi, kUU. drūti au

dimo apdarak IArodo kaip 
skurintel. gražų* išspausti 
išmargin im ai, lapų k raitai 
raudoni. Prekė.,.. 4Oo

Dykai! Dykai!
Gaus kiekvienas Daktariškų kaygutų apie 
ligas vyrų, moterų ir vaikų kas prisiun*

No.1906.
Baltos skurelė* minki

te! iškimšti apdarai, per a- 
bu galu bėga auksuotos 
>o*tos. auksuotas kryžius 
ir ant nugaros parakas, 
auksuoti Ūpų k raitai, fon
dini kampai Prekė. 2*Sc

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

Teteiuna*:: Morgan 1382. 
Teiefonoot (rmlinim in kiekvienos 

aptiekos.

P. 0. B*x 268,
MADISON Sę. N. Y.

Hamburg American Linija
Terp New Yorko ir Hamburgo:

f Reguliarilki laivai plaukia 10 iki 14 dieną..........................
Expreainiai laivai plaukia 6 iki 8 dieną...............................

Ne visi pardavėjai žino kiek atneša naudos pardavimas popieros. Žinoma yra kad išmintingai parink
tas greitai ir pigiai parsiduodantis popierinis tavoras yra geriausiai apmokantis pramonės šakoj. Pinigų ne 
daug reikalauja, tavoras visuomet parsiduoda ir labai didelį pelną atgabeną Musų krautuvėje randasi tik kas 
dieną reikalaujamas tavoras. Kiekvienas daigtas yra teip augštai parinktos vertės, kad parsiduos kožnoje 
vietoje. Mes tikrai gvarantuojame viską, kad yra teip kaip mes garsiname ir iš viso tavoro turėsite didžiausią 
pasirinkimą už žemiause prekę, kokę kuomet girdėjote, ir jus parduodami galėsite lengvai pelnyti 85% greitai 
išparduodami. Pardavėjai kurie su lig šiol popieros nepardavinėjo, turi susiprasti ir nepraleisti šitos paran 
kios progos.

aat nugaros ir fono, raudo
na! begotai auksinti ‘•P’l 
kraštai. raudini kampai.

Prekė t I MS

8COTLAND.
K Katauska*. 24 Pentland PI 

BRIDGETON GLASGUW,

Gaivus mediAkas užžiurėtojaa, užbaigą vokiškus ir amerikoniškus Universite
tus, su daug metų | ištyrimų yra autorium, išrodinėtojum ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų'ir utsisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
uustojimas gyvybės, lenkimams draugijos,'sunykimas ir tt. yra tai įtasekmes sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar Įtasididžiavimui suturėti sa- 
vę nuo sugryžimo prie sveikatom. 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 vargios ravelio, uždegi
mas pūslės, sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme gydymą virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai jtatirai 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 |>arašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų 
atydos kas jose yra.

Gyduoles Dykai iki IszgyJirriMi.

F.PBradchulis
Attoroey and Connseior ai Lai.

Cbunber of Commerce B1<U- Room 701
8. E. Oorner LaSalle & Waahinglon »ts 

CHICAGO, ILL. 
Tele^hone Main 3642.

Wienintuli« lietuvryi advvokzlaa, balfffd 
moksl| jurisprudencijos osion Amerikoj 
Weds prowas kaip ciwiltsskas seip ir 
kriminalissku wisuoee suduoto.
Ree. 3112 8. Halsted arti 31 mot.

arti 31-mos ui. Tel. Yards 6046

ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Dirlsion 8t, Chieags, III.

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Kkygklk, 

Pavesta Lietuves Kstaiikiikai Jaunuomteta.
Kaltes 1«- •<«"• H

JfsMUasta, pružūtaria fo rm.i iriausi* 
maUorispųi aešl,* šataedioa. JfUiot, miš- 
parai >r lepri/u- U”* laibo": loty-

Oflso valandos: nuo 10 ryto Iki 4 jx> pietą; nuo 6 iki 7 vakare. Nedalioms ir iventadieniais nuo 10 tik iki 12. 
RODĄ DYKAI!

723 W. 18th Street
Nuo 8too Iki lOioe ryto, 
ano 7-to* Iki S vai. vakar*.

f Nedsiloms Ūktai nuo S-laa iki 10-tal ryto

S. Mack, 
Elisabeth, N. J

North Germon Lloyd Linija
Terp New Yorko ir Bromo:

Reguliariiki laivai plaukia 10 iki 12 dieną........... ...............
Etpresiniaulaivai plaukia 6 iki 8 dieną................................

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

No.1905.
Balto*: skurelė*

Curtard Linija.
Terp New Yorko, Bremo, Hamburgo, Rotterda 

mo. Amsterdamo ir Antverpo
Laivai plaukia 6 iki 9 dieną...................................... .......

Terp New Yorko. Londono. Liverpoolio. Glas 
gowo ir terp Bostono

Lai vai plaukia 5 iki 8 dieną................................  ........

Naujausio iszradhno.
Lalsskams popieros po 25c. tutinas. 

Popieros susideda Įsa 6 ratunku, su pa
veikslėliais Lietuvos didvyriu, su gn 
iioma pavlnctevonems, dainelėms Ir ki
tokiais apskaitymais. Agentu reikalau
ju po visus miestus ant Ju pardavinė
jimo.

Canadlan Pacific R. R. Co. 
Linija.

Terp Montreal, Bremo. Hamburgo, Rotterdamo fr 
Antverpo.

Laivai plaukia • iki 10 dieną .. ............................. ...................

Terp Mentreal. Liverpool. London ir Glasgow
Laivai plaukia 6 iki 8 dieną............................................. ..
Virš parodyto* prekės yra tik per van

denį. Geležinkelių prekės žemiau.

OFFISAS;
Kerte 31-mos ir So. Halsted alyczia. 

Gyvenimas viriui Aptiekos.

CHICAGO, ILL,

Kaulai kur tu 
besi? Niijri |>ha 
Petrą Kalėki nes 
*•>«’. isztrostkee, o 

pas Ji galima atai- 
vedytl, nes jis turi 
puiku ir stalu ba- 

~ varške alų, gardžia 
ruska ocziszczena 

aa arielka, cigarus net 
iss Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, ui jau 
ilgiau su U misų kalbėti negaliu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl vesellu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypact už tlumocsiu 
susikalbėti anglisskal. Ateikite pas ma
ne, o asz jum psUrnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
iss kitu miestu galite gauti pas mace 
geriausia nakvyne.

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

(Tarpe 33-ios nl. ir 33-io PI.) 
Telepbonas Yards 6012.

E.8T. LOU18. 1LL.
J. J. Ražokas.

NEW BRJTAIN. OONN.
M. J. Cheponia 72 JubileeSt^ 

BALTIMORE. M D.
L. Oavlia. 2018 N. Waahington st

PHILADELPHIA. PA.
M. A. Ignotas. . 925 So. 2nd St.

Nsuįsutisi lurastos ■sdicinev Naajeaal 
mu*u vaistai yta patekmlagiauti. gydc daugy b* 
liga Plinka* Ukrai ataugtas, iliaklma. pleis
kana*. papnerkvs Ir daugel kita Ilgu naajaa- 
šia beda Bedikai gydymas, paraškykite pa*

Dra J. M. Brundca 
Sealp and Ha ir Specialiai

Neav York ABrooklyn. U. S. A.

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

CLEVELAND. OH1O.
C. J.Kssper. 31 Hill St .
J P. G rite. 273 Jefferson St.

Our VVotider” Alavuko Kajietai 
UŽ PASTEBĖTINAI ŽEMA PREKE, i

Patftmykie miera 8X10 coliu', 270 puslapiu, 
už 100 tiktai.........................................

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y. 

Jonas Naujokas. 336 Broome st 
A. Lesniereakis. 144 E.Houston St.

So. BOSTON. MAS8.
Ntkod. Gandrelis. 194 Athens Street 

NEVVARK, N. J.
V. A m brase vieši a. 180 Ferry sl 
A S tane lis, 281 Morris Avenue

BROOKLYN. N. Y 
Stan. Rinkevricsiua, 73 Grand si 
Jos. Matulis. 112 Grand 8l.,

SHENANDOAH. PA- 
Andrius Macsis. 133 S. Malusi.

WATERBURY, OONN. 
Jonas Taraila. 824 Bank si.

SKUBINKITE
Pirkti Szifkortes pakol pigios, nes toojans pabrang.

DABAR YRA LABAI PIGIOS.

Kur gali gauti „Lietuvą.” 
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus 
Brooklyne, PhiladelphljoJ, Baltimoreje, 

Bztai agentu a<lreisai. 
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st.
Jos. Ssunskis, 155 Metropolitan avė. 

Pbiladeiphla, Pa.
J. Gudavicie, 8104 Riohmond, St.
Joe. M. Smolenski, 783 So. 2 nd 8t., 

Baltlmore. Md.
Wm. J. Morton,

8. E. Cor. Sharp A Camden sis.
Pas ssituoe agentus gau|]t4 ,, Lietu va" 

ui 5c. kas subata.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III
■ss užpniome visus kenčiančiu s nuo užsisenėjuiiY Hęų. nuo kuriq negalėjo lislgydyti, atiiiaukti j musą gydynyčią Ir pamė- 

gyti musą NAU1A BUDA, kuris yra laikomas už neklaidingą. -

M ingo Junctlon. Ohio. 
Brangus D-re CoUlns:—

Septynios sanvaitds atgal niek* negaMJo 
sakyti.kad ai gyvensiu. Mano pilvini* nesvei
ki* ir skausmai strinose kuone uismaugd ma
ne. Ai ramiau po kodnam valgiui su tokiu 
tąsymu. k»d kodnas matanti* mang, turtjo 
dėl man;* diddiausif paslgallAJliua. AI mė
ginau daktaru* ant daktarų. Illeidau Šimtus 
dolerių ant visokių vaistų, bet st negalėjau 
rasti pagelbos niekur. Vienas ii mano drau
gų nurotM man Tamista. Al paraitau pas Jus, 
apraiydama* savo padėjimų ir dabar, į septy
nias trumpas sanvaites, nematydamas nė Jū
sų, likausi ilgydytu. Ta* yra daugiau, negu 
ai tikėjausi. Tas yra pastebėtina Brangus 
Dre ir ai niekuomet nepamlrilu Jūsų malo
ningumo ir rekomenduosiu Ju* visur kodnam, 
kurį tik pažįstu.

Su gnodone, Joną* Jurecsko.

Dykai aakainU I^aikrodelia!
a* A Mes duodame etita aau- 

Jaustos mados Amerikon iz- 
ryji ’▼ kals viduriais Laikrodėli, 

■’ • gerai laika rodauti. visai dy-
i i k*l tam. kurs parduot M ar- 

Hki.buKuf musu l.iSut.rno, 
raNRESAObk ru. Hm k.r.ua i.»kstu> ).

!•>, <> «| - kr.-iri- ...
rsntuot.' ant » metu. H»- 
szyk tuo)eu», r mes tuojsus 
prisiusime bliulerija ant 
pardavinėjimo Kada les- 
parduosi prisiask mumis 

J 18.40 ir gausi tai laikrodėli tu leocl«g*lal 
ykal. Crovrn Hupply Houuo.

Dep b n. I«3 Ranctolph st , Chloago, III

Lietuviszka Banku 
(Uždėta 1888 mete.)

Siuncziam pinigui greitai ir Mugiai in 
viaaa dalis svieto. Parduodame Laiva
kortes ant greiesiausiu laivu. Paeito 
Sta. No. & .

Gauk szluos gruius daiktus dykai.
Vaiklaams. merginoms tr klekvlsnam pri*.« 

■Ims Dykai, apmokėsima ,>aoxta ir pavleryslm 
M artikuHukus bltuterljo*. kuriuo* Kiskvibhs 
Pamatus Pibks Pardavės Juos po IOc kotaa 
prisiusi mumis •« 40, o mes gar* plslgu* 
tuojau* pasiuntime tau ut tavo darbe Dykai 
viena iss augssotlau parodytu artikulu: (1) 
Gratu Hamilton S kalibru Kananui*. (•» gra 
Su auksinta smsrikonisrkais viduriais L Alino 
pku. Issrodanti lyg auksinis gvaraatuotaa sn 
M metu, d) greit*, pilno didumo Makvoi-ika 
(d) greita t pėdu augssta Liauta. (J) didele 
Akmokima. i") auksinta Laik«odbu. (?)Jbakss- 
ka su U tutino sidabriniu Pintu Ir VIDLLCIV.

pilna tolletinl BOXKLI. (»> n»uo aukso 
ŽIKČA, (10) Imponuota genesnio pliene* BR1T- 
Va, (II) grsiu PK1LI. (fl) grafo į« «®‘‘“ ''R 
BoktinU motentska ant kaklo LENCluGELI 
to komDaneli(11) miu auksinta KR\£KLI, (H)TrUia BterlinK sidabro BRAN8OLETA. 
Bii* ta y orai yra aursscsiau»los Tartos ir duos 
Tam!• tol norą dirbti dėl savo uidarbL* Ir dėl 
musu namo, kuris vra stiame bisnyja jau 1B m.

Lietuvįszkiejie Europos 
įHikraszcziai.

Varpau politikos, literatūros ir moks
lo mėnesinis laikrutis. Metu pre
ke.................\..........................................*1.23

L'ktniukau įaulisskai-politiszkas mė
nesinis žmonių laikmatis. Metu pre
ke......... .. ..................................t.. 75 centai

Abu laikrasscsiu isseina Tilžėje (Pra
šu Lietuvoje) kas menuo viena karta.

Kiekvienas lietuvis, noris poliliszkai 
apsissviesti ir geriaus suprasti Lietuvos 
reikalus ir savo pareigas, noris sekti Lie
tuvos visumenes gyvenimą, savo broliu 
darbus Lietuvoj ir ju kovas su caro val
džia bei jos bendrais už savo tiesas, už 
geresne savo ateiti, — kiekvienas pami
nėtuose laikrassciiuoee atras daug nau
dingu žinių ir pamokinau.

Kas norėtu parsisiųsdinti viena ar ant
ra laikraszti, arba ir abudu kartu, te pa
deda raižydamas ir siuzdamas pinigus 
toki adresai

M.Saunuu Fabrikstr. 27 Tilsit,Oslpr.
Germany.

Arba ir katra nors iss žemiau paduotųjų
M. J. Damijonaitis 3108 8. Halsted

Chicago. III.
N. GendroHtu 116 Bowen St.

So. Boston, Maaa.

nytiaesa* Draugystėms uždirbs:-', Įi
Karaaaa, Aaserlkoalezkasi' 
Weliawaa, Stsrpaa. J«oa>< jį 7 S 
tas, Kukardss, Ženklelius.$ 
Kepure* ir dėl MsrsZMlku1 *4^^* j, 
paredM*. ' .
darbas butu prideranti i*i atlikta* ir tuom suszelpė 
lietu vraiūii,

b*~’ LAgLumvua shkjm k n* *.S»a.rrT- rar-r 
gaudymų, kad livUloti ii žmonių pinigu* oi sl*- 
k*m nevertu* arta pavojingu* vaistu* siunčiant 
C.O.I1 ne^kuomet ne oederiuotu*. Toki siurbėlės 
JyiėSy žmogui paskutinĮ dolerj, i»Juokia jo ken
tėjimus ir paduoda adresų kitiem, tokiem pat ap
gavikam*. Jeigu kuomet buvote tokių apgauti: 
nebijokit man rąžyti, ai neturiu Jokio mierto įvi
lioti nuo jūsų pinigus arba parduoti Jumis netin 
kanžiu* vaistu* ir jeigu rasite maut neteisingu, gn- 
tesite apgarsyti litam* laikraltyje. RnAykite lių- 
dien ir gaukite recepto kopijų ir reikalingų infor
macijų dykai per latekų. Teip pat parašysiu kaip 
U galia tų viakų padaryti be didelių įdavimų ii 
savo pusės. Adresuokite:

C. Bentson, P. H. Boi 655, CUctgo, III.

LYOJN BI^OTfieRS,
TERP MADISON, MARKĖJ IR MONROE Ūk. CHICAGO, Ikk

Ho.1904.
Juodos fraacusižkoe ly

gio* .kurete*, miukitai l»- 
kiuUu apdarai, kampai M-

Pslmerton, Pa.
Mano Brangus Profesoriau Colllns:—

Labai man likim* praneiti jums, kad po 
trumpam jūsų gydymui *1 Jaučiuosi labai ge
rai Ai jaučiuosi, lyg kad bučiau gimęs ii 
naujo. Jūsų puikios gyduolė* ligydė mano 
skausmų kratinėje ir strėnose, kurte skausmai 
kankino manų per daugelį metų. Mano trum
pas kvėpavimas iinyko telpgi tr ai dabar ne
tariu sunkenybės kvėpuoti. Mano valgoma* 
sugrįžo vėl ir mano sveikata yra tokia, kokio* 
ai nesu tarėjų*.

Dikavodama* Jum* labai gražiai už Jūsų 
malonų Ir gerų gydymų, ai rekomenduoja Ju* 
sanžiniikai visiem* savo tėvynainiam*.

Sn gnodone.
Vince y tas Gregar.

Niekada Teip Pigiai Nebuvo.
Tie kajietai padirbti iŠ labai geros linijuotos ir drūtai apdaryto* popieros, 

su stipriu užpakaliu, gražiai malevoti ir kvietkuoti apdangalai, 270 puslapiu. 
Nepamirškite mieros 8X10, kur kas didesni negu kitur O
už ta preke. Sudėta in medinius baksukus, po 100 kajietu in Ma X I 
bakųuka. Už pige preke, tik......... ..........................................

P1TTSTON. PA. 
Kazakuvnczia. 1150 Wyoming avu.

TURNERS FALL8, MA88.
K. P. Siimkoni*.

kokias gy duoles naudoti ir kiek joe 
kaaztuoja, kaip izznaikinti pleiskanas 
karpas, papautus ir užauginti plau
kus, u»ua, barzda ir tt Parodo pa
veikslus ir preke* yvairiu Eiektro- 
Gydancziu aparatu ir kitokiu daiktu.

JOHN’S SUPPLY BOISE ULi.’lu

Amerikos Geležinkelis.
Terp (’hlcagoa ir New Yorko...................................... .

Prūsų Geležinkelis.
Terp Tilžė* ir Bremo.........................................................
Terp Tilžės ir Hamburgo.... .................
Terp Tilžės ir Rotterdamo...................... .......................

Kiek kaitiMja ųelezinkslis tarp Naw Y ark a ir kitą miešti), klauskite
Apart čia paminėtų Hai|ų>tarime 4ar ir kitas, kurių dėl stekas vietas, neųalime čia iškaityti. 

Norėdami kitų lini|ų. klauskite mus per grumstas.

Geriausiai yra pirkti Vfkortes ‘ LIETUVOS" REDAKCIJOJE, nes ji tari agei tarsi visų kom
panijų. geriausių linijų Ir visų laivų, j Europą, tl Europos ir visu kalislsviete. 

Čia galite gauti irfkortes kas tik kokias norite.

kieti 
drūti apdarai, gražų* LL. 
spausti temarglmmaL auk
suoti Ūpų kraėtai.

Prekė 5Oc

Visi Silpni Vyrai, 
te skaito šį pasiūlymą.

Turim labai akyvų receptų ganau* Daktaro ii 
seno kra>us, ir žinau ii patyrimo >g gydyklos 
yra geriausio* dėl uusilpnėjusių vyrų. Vaistai pa
gal tų receptų iigydė manų nuo jaunystė* klaidų, 
ant kc ai praleidau Įimtus doliarų st* daktarų 
specialistų, ipitolių. diržų ir tt. be Jokios pasek
mė*; iigydė daugybę ir kitų, teip pat kentėjusių. 
Žinodamas kaip sunku yra gauti geru* vaistu*, ai 
pagelbėsiu kiekvienam reikalaujančiam vaistų, 
pnsiųnsdanus* pilnų recepto kopijų su apraiymu. 
gvoinatoje dykai. Recepte užrašytos Stiprio*, bet 
ne vodingv* gyduolės, kurias gali gauti kiekvie
noj aptiekoj ir Usigydytl namieje niekam neži
nant. Tas vaistas sustabdo visas uenaturaliiL** 
sėklos tekėjimus, tigydo nusilpnėjimų, gyslų ižti- 
nimų. silpnų atmintį ir tt. ir nepalieku jokių žen 
klų nuo jaunjrsto* išdykumo. Uralo visų sistemų, 
kraujas ganu* nauja tekėjimų per visų kūnų, su
stiprina smegenis ir nervas ir gauna )«irauktmų 
prie linksmumo ir draugijos. Senus žmones pada
žo tvirtai* ir jančiantesi jaunesniais. Išgydo gvet__
tai. ant visada ir padaro žmogų tinkančiu prie |j. RukeyiOM 3243 8*1 mOC alrMl 
darbo. Manio, pasllinkaaainimo ir apsivesiinso.

jremisljkitę jog ažesu vienu ii tų. kųprisius I SCRANTON. PA.
Jia dykai receptu*, diržus ir medicinas kaipo pa- Į Joeeph Pelrikia. 1514 Rcun Avė

Laikrodėliu, iaikrdoėiu sieniniu, staliui*. 
Mdinanoilu ir kitokiu. Žiedu, špilkų, lenciu 
geliu, drukuojamu masriuollu. Visokiu mu 
likalisiku Instrumentu ir daugybes kitokiu 
tavora. Taipgi padirba® Draagystsm pauze 
ii*, sagutes & tt. Darba gv ura a tuo lala.

ArunUAViMV* i*s kita miestu lupi Ida u 
greitai Ir prisiunczlu i visus Amerikos kran
tus Dieni Katauooa prisiunozlu dykai, 
kas pnsiunona savo adresą ir už 10 centu 
marke dėl pante kaistu Adresas.

M. J. DAMIJONAITIS, 
3108 S. Halsted St, CHICAGO, ILL.

F. Milonzevakia, 
Box 724, Stoughton, Man.

(9-2)

Reikalaujame vyru ir moters
Kenczi*ncziu koki* norą nesveikata ar 

gyvenime nepaziaekimz, kad prisiusiu 
mumis savo varda ir adresa, o mes pri
siusime bud* (spazabt), su kuritis 
visus skausmus, ligų ir nelaimes pra
šiai i n *i Ve NeMiiinkit® ptnImu, tiktai 
savo varda ir adreaa. Pasakykite Ir 
savo draugams api* ssi apgarsinima, o 
tuom padarysite jiem* didele reradejy- 
ste. Raszykite tuojaus ant adreso:

Tatra Medical Institute,
747 S. Halsted St,

Ctiica<o, 111.

LYON BROTHERS 
MADISON, MARKET AND MONROE STREETS 

CHICAGO, ILL.

No. 1902.
Juodi, kieti, drūti au

dimo apdarai, terodo lyg 
■kuriniai, gražų* išspausti 
limarglnimai. auksuota* 
krežuli* ant tono, auksuo
ti lapų krai ta i. I-rekė 3Oc

35 Gyventa** Vaizdeliai nuriedanti teaėtnotiiu 
sekančiu gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas; 
— Vagi*, — Kas kaitas; — Gatve* vaikai; — 
Papar-'io žiedą,: — Miiko *arga»; — Signalas; 
- Keleivi*. Chicago. IH. 1MM. pn»L » 15c 

JVO LietuvUMe* Parako* Y vairine. Dalis Ūkę
PL LJlVsn»ri£ius. Cmic^. !SlM | 

m. pusi- 3B0- Čia m pa ĮSI tat&i gražiu, juo- ! 
klngu tr idngeidžiu paraku. Kas šita knyga 
tarė*, tam gera ir gražiu pasakų niekados ne
truks. Preke neapdarytos .50

' Guodotmiems kunigams iszdir 
tbat-Knpak, Arnataa. Italmati- 
‘kum AIms. Stulas Irvinushaž" 
,nytinius parėdus Visoki darbą ,at- 
> lieka artistiukai in
' Norėdamos guodotmos Dr-tęs, 
iarba guodotmi Kunigu, kad Jusu 
suwo tzutetę, paveskite ji tikrai

Ne.19O3.
Juodo* francuztekos 

skarelės kieti lygus apda- 
rak auksiniai paraial ant 
fono ir nugaros, lapų kraA 
tai bagetai, raudonai aak> 
suoti. madini kampai.

Prekė 6100

a
 Aš gydžiau visokias chroniškas ligas su didžiausia 

pasekme. Priežastis mano pasisekimo yra ta. kad aš 
negydau kitokių ir KAD MANO VAISTAI YRA IŠBAN
DYTI IR TAPO IŠRASTI GERIAUSIAIS Aš pažįstu ligas 
kurias aš gydau, teip, kaip kūdikis pažįsta savo abėcėlę.

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

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

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

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

ties.

Asz Tave Iszgydysiu!
Asz mu seniausia* »pecljali*- 

ta* Chleauol nuolatiniam gv- 
4 v m* vyrlszku ir užranejnslu 
Ibiu A»i Hzgvdau nnodugtiiri

ir rui.i

krūtim
-trenu: .relini* »r nvĮuprasta 
plakimą szlrdle*: užima aus^ 

•s ir gaivoje; drebėjimą kraujo, pamelinarusiu* 
ptHn, spuogu* ant veido ar kūno, geltonas pir
mas ar rona* ant bet dalies kūno, puvim* ar skau
dėjimą gerklėje, uikietejima viduriu, bjaurius tr 
taisius sapnus, aunkutna kojose, indubu*ia« akis, 
nubeglma sekios laike miego ar prie nuslszlapinl- 
mo, negalejtma miegoti ar valgyli, dusuly, trumna 
krapavtma; niežu*, skuros. inkstu, kepenų ir skil
vio ilga*. Jeigu <vi nuolatal nuvargę* ir greitai 
naiistanti*. baugus, gėdinga*, nusiminė*. Užsirū
pina* Ir nustoja* viltie* iazgyUmo. Jeigu Irt trako* 
daly* yra nusilpneje Jog negali atsakanczial atlik
ti vyro priderjsczlu Ir neturi vaisiaus: jeigu esi 
užkrėstas kokia liga, turi tankiai ralapintls diena 
ir naktyje, ui stela pas mane o asz duosiu teisin
ga rodą dykai.

8u«is*l*pinlma* lovoje bemiegant yra labai la
kini* ir ged* daranti* kenkimas, ir dauguma* ne- 
jteasko pagelbos tikėdami jog negalima iraslgydy- 
tl. Am savo tam tikrais vaistais užtikrinu iszgy- 
dyma trumpam laike.

KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu dykai Ite- 

tuvlszka knyga apraszanczia virai vyriszkas Ir 
paslaptinga* liga*, kaip nuo Ju apsisaugoti ir taa- 
slgydvtL Prisiuik už >o marke ant paeito kraštu. 

Dr.B. M.ROSS,
Ofisas atidaryta* kasdien nuo D Iki L Panedelto 

Seredos. I'etnyczto* Ir Rubato* vakarai* nuo 6:W 
iki S. Nedėliotu nuo 10 iki 1.

Jerome, Ariz. j 
Brangu* Profesoriau Coįlin*:—

Kam aė niekad netikėjau, tas dabar yra 
tikra tiesa. Jus išgydė te mane nuo mano chro
niškų tt pavojlngųjlgų pilnai tt *B nesugis 
biu ganėtinai tereikAtt mano Širdingų padėka- 
vonj tt nusistebėjimų UI jūsų gydymo. Kiek
viena* čion žino, legali aš buvau prieš mano 
gydymusi pas Jus ir po trijų mėnesių gydymo
si, aš netik išsigydžiau savo ligų, bet dar jau
čiuosi geriau ir smagiau, negu aš Jaučiausi 
prieš apsirgircų.

Tamista esiprakilnum žmogum tt neimi 
nuo žmonių pinigų, kaip daugelis kitų, bet iš
gydė: juos į trumpinusį laikų be didelių kaš
tų. Koėna* sergantis vyras ar moteris negali 
padaryti gerinus, kaip priimti jūsų pageltą tt 
jie bu* Išgydytam greitai tt tikrai.

Stt gnodone.
Emery Jortą

E. C. Collins, President, N,Y. Medical Institate, 140 W.34-tliSt, Nei York, N.Y

T1 Lietuviškos Parako* Y vairios. Dell* II. Su
rinko Dr. J. Basanavičių*. Chlcago. III. ĮSOS 
pusi. SSft Telpa čia SOk gražiu, žingeidžių tt 
tackiM* paraku, bovyjaačiu kiekviena skal

ioj* tt klausytoje............................. SI 50Apdaryta77..r....................................M OO
114 Ponas ir Berno*. Chloago, TU. IBM pusi. #4.

Apysakaite I. Tolstojaus l* gyvenimo masko
lišku kaimiečiu; žingeidi norinčiam susipa
žinti su buvlu ir sanlygoms gyvenimo masko
lišku kaimiečiu; JI verčia skaitytoja jausti 
drauge su prislėgtai* vargu žmonėmis.... 15c 

810 Dėde atvažiava. Komedija viename akte.
Pagal lenkiška sutaisė K. B-a tt M. P-i*. Chi 
oago, I1L ĮSOS, pusi M. Rita komedija buvo 
kelis kartus lošta lietuviškos draugystes Pe
terburge, Maskolljoje. Ji yra maųkolllkos 
valdžios cenzūruota tt todėl ja galima tr į 
Lietuva parsiųsti. Mrakolijo* valdžia uar 
siuntimo nedraudžia. ................. ......... VOc

Pinigus siuskite ant adreso: 
A. OLHZEWHKI, 

084 33rd8t„ Cbic*a«>, IU.

Ino Korn-spaadda ut toji tik 10c. 
Gvaraniavojems iszgydyma.

Dantų gėlimo tt Bkorbuto, Papuošk a* augldit 
Plauku slinkimą suteikite ir sulenkite aat pra
plikusios galvos. Pleiskana* isznalkiaa TMpgi 
turim* vanta dsl isznalklalmo plauku, kad 
barzda nereiktu skųst, arba moteris turi ant 
apcimimo ilgu* gyvapteukiua, mes esame SEK
CIJA LIST Al S

J. M. B. Cbem, Co.
boz 100 Sta. W. B'klyn-N*w York I

AR SERGI?

KAIP ISZSIGYDYTI BE DAKTARO

k.r.ua
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