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Karė Maskolijos su Japo

nija.
Nuo dviejų beveik sanvai- 

čių centru ^ovos japoniškų 
kariaunų su maskoliškom- 
sioms buvo Liaojango apie- 
linkės. Šita kova, rokuojant 
pagal skaičių dalyvavusių jo
je spėkų ir pagal skaičių žu
vusių iš abiejų pusių žmo
nių, priskaitoma prie vienos 
iš didžiausių, istorijoje žino
mų, kovų, kada nors įvyku
sių tarp godžių garbės ir plė
šimų viešpatysčių. Per pa
skutines dvi sanvaiti mūšiuo
se ties Liaojangu žuvo iš a- 
biejų pusių apie 55 tūkstan
čius žmonių, tarp kurių iš ja
poniečių pusės vokuojama 
apie 25 tūkstančius, iš rusiš
kos gi pusės žuvusių rokuoja 
į 30 tūkstančių. Abi pusi 
mušėsi su neapsakomu įnirti
mu, užpulti maskoliai gynėsi 
su atkaklumu, bet japonie- 
čiai, iki šiol visur beveik su
mušę maskoliškas kariaunas, 
sumušė jas ir čionai. Iki šiol 
vienog nėra da tikrų žinių 
apie pasekmes tolesnės kovos 
tarp besitraukiančių iš Liao
jango maskoliškų kariaunų 
ir suvienytų maršalo Oyamos 
japoniškų kariaunų, besisten
giančių apstoti iš visų pusių 
Kuropatkiną.

Liaojangą užėmė japonie- 
čiai. Maršalas Oyama, gar
sus japonų vadas da iš laiko 
Japonijos su Chinais karės, 
kurioje jis vedė savo armiją 
į Port Arthurą ir tame žygy
je užėmęs buvo teipgi Wei- 
hai-wei ir Talienwan, dabar 
užėmė Liaojangą. Generolas 
Kuropatkin, ant kurio ma
skoliai teip pasitikėjo, kad 
jis, po visų savo iki šiol drą
sių bėgimų nuo japoniečių, 
turėsęs ant galo Čia sumušti 
savo priešins į dujas, dabar 
vėl bėga į šiaurę Mukdeno 
linkui, kuomet jo pirmutinis 
pagelbininkas, generolas 
Stachelberg, su savo iš 25 
tūkstančių susidedančia armi
ja yra atskirtas į vakarus nuo 
Liaojango ir iš visų pusių ja
poniečių apstotas. Masko
liai savo pajiegas koncen
truoja dabar apie Yentai, ne
žinia, gal čia manoma vėl su
siremti su priešium. Neži
nia teipgi, ar japoniečiai pa 
siliks Liaojange ir stengsis jį 
sudrutinti apsigynimui nuo 
maskolių, jeigu tie kada vėl 
manytų ant jų užpulti, ar tuo 
tarpu da paliks jį nejudintą. 
Apleisdami Liaojangą, ma
skoliai išlėkdino į orą visus 
kariškus magazinus ir padegė 
visą miestą su mieriu, idant 
nieko nepalikti, kuomi japo
niečiai galėtų pasinaudoti. 
Rusiški valdžios laikraščiai 
garsina, kad Kuropatkin pa
sitraukęs iš Liaojango ne dėl 
to< kad tą padaryti butų bu
vęs priverstas iš šalies japo
niečių, bet dėlei savo apro- 
kuotų strategijos tikslų. Ka
dangi vienok rusiška valdžia 
kiekvieną savo nelaimę toje 
karėje garsina atbulai ir kiek
vieną rusiškų kariaunų bėgi
mą nuo karės lanko skelbia, 
buk tai daroma vien dėle? ap- 
rokuotų Kuropatkino strate
giškų plianų, tai ir šis jos pa
skutinis garsinamas stratėgi- 
škų Kuropatkino plianų pri
imamas Maskolijoj nekitaip, 
kaip aiškiu muilinimu savo 
valdinių akių. Apie pabė
gimą maskolių iš Liaojango 
žinios iš Tokyo garsina: deši
nysis rusiškos kariaunos spar
nas užpultas japoniško gene
rolo Oku korpuso, nors gynė- 
4 smarkiai, negalėjo išlaiky
ti; tarp rusiškų kareivių už-

gimė panika ir jie sumišime ge 
pradėjo bėgti upės Taitze 1 
linkui; besistengiant persi- 
gauti per upę, kuri buvo ge
rokai patvinus, sumišime a' 
pie tūkstantis rusiškų karei
vių prigėrė.

Maskolijos valdžia jokių 
svarbesnių ir sau nemalonių 
žinių iš karės lauko negarsi
na, viską, kas jos galybę 
kompromituoja akyse savo 
valdinių, visomis spėkomis 
stengiasi paslėpti nuo plačio
sios visuomenės. Bet veltui: 
jeigu valdžia ir negarsina vi
sų savo nelaimių, tai žinios 
apie tai visgi josios valdinius 
pasiekia kitokiais keliais ir 
nors kurčias da ir tylus, bet 
rustus žmonių murmėjimas 
priešai valdžią, bereikalo į- 
klampinusią viešpatystę į tą 
pragaištingą karę, duodasi 
vis platesniuose rubežiuose 
girdėti.

Pereitos seredos naktį gene
rolas Kuroki su savo kariau
na persikėle per upę Taitze ir 
užėmė apielinkes Jingtai, be
sistengdamas užkirsti kelią 
traukiančiam Mukdeno lin
kui Kuropatkinui. Armija 
maršalo Oyama teipjau perš- 
jo kiton pusėn upės Taitze ir 
stengiasi užpulti maskolius iš 
užpakalio, taigi japoniečių 
plianas yra — apstoti Kuro
patkiną pirmiau, negu jam 
pasisekti gali pasiekt Muk
deną.

Prancūziški laikraščiai pra
neša, kad prieš kovą ties Li-

tęs į Petropil| telegramą rei
kalaudamas, idant juo grei
čiausiai jam butų prisiųsta 
daugiau generolų ir šeip aug 
štesnių oficierų, kurie užva
duotų kovoje žuvusius, sužei
stus ir sergančius. Dėl tos 
priežasties duotas tapo įsaky
mas generolui Meyendorfui 
su likusiąja dalim I-mojo 
korpuso keliauti į Mandžuri- 
ją. Iškeliavo į Mandžuriją 
teipgi generolas Sobolev, vir
šininkas šeštojo siberiškos ar
mijos korpuso. Neužilgio 
trauks į karę generolas Mala 
ma, viršininkas kubaniškų 
kazokų. Skelbiama teipgi, 
buk caras užpykęs ant gene
rolo Stachelbergo užtai, kad 
tas, nuolatai, ir ypač svarbe
sniuose reikaluose, susergąs 
pilvu ir priegtam reikalaująs 
visada speciališko trūkio savo 
pačiai ir jos skaitlingiems 
tarnams, atšaukiąs jį nuo ka
res lauko. Stachelbergo vie
tininką turėsęs paskirti pat
sai Kuropatkin.

Angliški laikraščiai prane
ša, buk Barbinę pradėta da
ryti didelius prirengimus be
siartinančiai žieminei kampa
nijai. Statoma ten 60 milži
niškų mūrinių triobų kazar- 
mėms, kurių kiekvienoj ga
lės tilpti vienas kariaunos 
pulkas. Beta, statomos di
delės medinės špitolės sužei
stiems ir sergantiems karei
viams. Kariškos ministeri
jos departamentas aprūpini
mui kareivių drabužiais su
pirkęs mieste Nižni Novgorod 
visus avių kailius, kokie tik 
buvę ant jomarko atgabenti, 
ir užsakęs padirbdinti daugy
bę skrandų kareiviams; skran
dos turi būt prirengtos iki 
pirmai spalių mėnesio die
nai. ■

Kuropatkin praneša į Pe
trapilį, kad generolui Sta- 
chelbergui, kurs buvo atskir
tas nuo Liaojango ir japonie- 
čių apstotas, pasisekę pabėg
ti ir jis jau susivienijus 
prie svarbiausiųjų Kuropat- 
kino pajiegų. Pranešdamas 
tai, Kuropatkin teipjau rei
kalauja, idant jam juo vei
kiausiai butų prisiųsta pa-

>lba. Reikalauja jis apie 
^50 tūkstančių naujų karei
vių.

Dėlei patikusios maskolius 
nelaimės ant karės lauko, 
kaipo pasekmė to, rusiškos 
keturprocentinės Viešpatystės 
po p i eros nupuolė ant vieno 
ketvirtdalio procento.

Pasklido vėl gandas, buk į 
karės lauką caras dabar jau 
ištikro esąs pasirengęs keliau
ti. Tam tikslui esąs jau pri
rengtas ilgai kelionei cieco- 
riškas trukia.

Paskutinės žinios nuo karės 
lauko dalykų stovį perstato 
šiteip: sumušta Kuropatkino 
armija suskubintu žingsniu 
traukia į Mukdeną, paralėli- 
škai gi su Juo, kitu keliu, 
traukia ton pačion linkmėn 
japoniškoji kariauna po vada 
generolo Kuroki. Rusiškos 
armijos užpakaliu genasi 
maršalas Oyama. Taigi Ku
roki stengsis užeiti Kuropat- 
kinui už akių, nepasiekus 
jam da Mukdeno, ir sulaikyti 
jo bėgimą teip ilgai, pakolaik 
iš užpakalio nepasiryš ma
skolių Oyama. Tokiu budu 
čia įvyktų kova, kuri galėtų 
pasibaigti visišku sumušimu 
Kuropatkino. Klausimas 
tik, ar generolui Kuroki pasi
seks užbėgti maskoliams už 
akių. Rusiškos kariaunos 
traukia maždaug geresniu ir 
todėl lengvesniu keliu, išilgai 
vedančios į Mukdeną gele
žinkelio linijos, kuomet japo
niečių kariaunos kelias daug 
sunkesnis, didesnes kliūtis 
stato jiems kalnai ir užtvinu
sios nuo paskutinių lytų 
tarpkalnės. "■ Kareiviai lygiai 
bėgančių maskolių, kaip ir 
besigenančių japoniečių, la
bai pavargę, nuo nuovargio 
daugybė krenta ant kelio ir 
čia numiršta. Žinių prane
šėjai pasakoja, kad rusi
škiems kareiviams ypatingai 
stoka apsiautuvo, daugybė 
jų eina arba visiškai basi, ar
ba velka ant kojų visai be 
padų cebatus.

lykai susižinojimuose su kito
mis viešpatystėmis turi b»t 
atliekami tik pagal rodą mi
nėto rodininko. 8) Korėjos 
valdžia savo y vairiuose suta
rimuose, tarybose ir konven
cijose su svetimoms viešpaty
stėmis, teipgi pirm suteikimo 
kokių nors konoensijų, pada
rymo kontraktų ir tt su sve
ti mžemiečiais, turi klaustu 
Japonijos valdžios rodos.
Tuo tarpu tokiu dipliomati- 
šku Korėjos rodininku pa
skirtas tapo amerikietis Da
rbam White Stevens, j u risti • 
škas rodininkas japoniškos 
pasiuntinystės Wasbington^, 
ir finansišku rodininku -į- 
japonietis Megata, direkto
rius muitinyčios mieste To- 
kyo.

Maskolija.
Maskolijos caras pagarsino 

naują „ukazą”, kuriuo per
maino kaikuriuos paragrafus 
įstatymų apie žydus. Pagal 
tą ukazą, ant toliaus visiems 
apšviestiems, augštesnės luo- 
mos, teipgi tarnavusiems ka
riaunoje žydams bus leista 
apsigyventi visose viešpaty
stės dalyse ir miestuose, išski
riant nekurias tik vietas, kur 
dėlei ypatingų sanlygų jiems 
apsigyvenimas bus uždrau
stas. Kokios tokios tos ypa
tingos sanlygos ir ką po jo
mis suprantama, negalima da 
žinoti, bet pagal tą kliauzulą 
valdžia galės tokias uždrau
stas vietas apsigyvenimui su
rasti visur, kur tik ji pano
rės.

Korėja.
Japonijos valdžia pagarsi

no padarytas savo tarybas su 
Korėja, atsilikusias 22 dieną 
rugpiučio tarp Japonijos ir 
Korėjos reprezentantų Seule. 
Pagal tas tarybas, Korėja 
tampa, teip sakant, pavaldi
ne šalim Japonijos. Tarybų 
turinys šitoks: 1) Korėjos 
valdžia sutinka priimti rodi 
ninku savo finansiškuose da
lykuose Japonijos valdinį, 
kurį jai pati Japonijos val
džia paskirs. Visi Korėjos 
finansiški reikalai turi būti 
aprūpinti tik su žinia ir pri
tarimu to rodininko. 2) Ko
rėjos valdžia sutinka priimti 
sau kaipo dipliomatišką rodi
ninką užrubežinių dalykų de
partamente vieną iš Japonijos 
valdžios prirodytą svetimže- 
mietį, ir visi svarbesniejie da-

Iš Vilniaus.
Savininkas turkiškos duon

kepės Vilniuje, turkiškas u. 
kėsas Ibrahim Bazali, paau> 
kavo 500 kepalų duonos Vib 
niaus vaikų prieglaudos na> 
mama ir tai todėl, kad carieĮ 
nė pagimdė sūnų. Nereikia 
užmiršti, kad nieks tiek blo
go ne{>adarė Ibrahimo tėvy
nei, ką maskoliški carai. Ir 
jis mat, teip kaip tūli men
ka pročiai lietuviai geidžia la
bo savo tėvynės skriaudėjui.

Vilniaus moterų komi te
tas mieste iki šiol carui ant 
karės nuo žmonių išlupo 
86023 rubl., neskaitant viso
kių daiktų.

Iš džiaugsmo, kad carui 
užgimė sūnūs, ir Vilniaus je- 
neral-gubernatorius užsima
nė, megždžiodams carą, paro
dyt malonę jo paties be pa
mato nuskriaustiems žmo
nėms: jis palinosavo iš arešto 
jo paties, be sūdo ten suso- 
dytus, žmonis.

Vilniuje yra rando užlai
koma telegrafinė mokykla. 
Pereituose metuose mokyklą 
lankė: 68 stačiatikiai, 3 liu
teronai ir 5 katalikai. Ka
talikų per tai teip mažai eina 
į tą mokyklą kad ją baigę tė 
vynėj negali gaut vietos, ka
dangi mat per kvailumą Ma- 
Škotijos caro, jie Lietuvoj ne
gali gauti vietų; katalikai te
legrafistai gali būt tik Suval
kų gubernijoj, kitur Jie urėd- 
ninkais negali būt teip, kaip 
ir žydai; Suvalkų gubernijoj 
vienog vietų katalikams lie
tuviams teiposgi yra nedaug.

Viršininkas Vilniaus kar
eiviško apskričio, savo cirku
liaru oficierus persergsti 
prieš revoliucijonierišką pro
pagandą terp kareivių, liepia 
peržiūrinėti kareivių daigtus, 
ypač knygas; labiausiai da
boti žydus, latvius ir lietu
vius.

Vidaus ministerija užtvir
tino įstatus Vilniaus miesto 
kreditinės draugystės, kokios 
iki šiol mieste nebuvo.

Examinai norinčių pastoti 
į Vilniaus reališką mokyklą 
atsibuvo 3 rugsėjo, į krikščio
nišką mokintojų institutą 22 
rugpjūčio, į II vyrišką gim
naziją 22 d. rugpjūčio, į žy
diškų mokintojų institutą 20 
d. rugpjūčio.

Mėsos prekės Vilniuje, pa
gal užtvirtintą miesto rodos 
taksą, yra dabar sekančios: 
svaras geriausios mėsos pe
nėtų jaučių 82 kap., I sorto 
18j kap., 2 sorto — 11 kap., 
3 sorto — 9| kap.; svaras ge
riausios mėsos vietinių galvi
jų 17 kap., I sorto — 1)| 
kap., 2 sorto — 10 kap., 8 
sorto — 74 kap.; svaras nerū
kytų lašinių 12 kap.

16 d. rugpjūčio Vilniuje 
siautė vėtra, kuri išlaužė 
daug medžių soduose; miesto 
aplinkinėse nuplėšė stogus 
nuo triobų.

Pastatyti ant priemiesčio 
Žvėrinčiaus triobą vaikų Ii- 
jjonbučiui apsiėmė kontrakto- 
rius Kamenecki už 895000 
rubl.

Ant karės lauko kelių mi
nisterija siunčia 182 geležin
kelio stacijų už veizėto jų ir jų 
vietininkų ir 740 kondukto
rių. Paims juos nuo visokių 
geležinkelių, teiposgi ir nuo 
Lietuvos geležinkelių.

Vilniaus žemdirbių drau
gystė rengia netoli miesto že
mesnę žemdirbystės moky
klą, prisidėti su pinigais prie 
to prašo ir randą, bet neži
nia, ar randas ant to duos 
kiek.

Pereituose metuose Vilniu
je ir jo aplinkinėse buvo 82 
dirbtuvi, kuriose dirbo 1872 
darbininkai, 68 pramoninkų 
įtaisų, kuriose dirbo 2216 
darbininkų, 26 spaustuvės su 
526 darbininkais; taigi išviso 
121 pramoniška įtaisa, kurio
se dirbo 4614 darbininkų. 
Iki 28 d. liepos šių metų iš tų 
dirbtuvių prašalino nuo dar
bo 586 darbininkus, taigi ga
na daug ant teip mažo fabri
kų darbininkų skaitliam*.

Vilniaus žemiškas bankas, 
už skolas, per akcijoną par
davinėjo 10 d. rugpiučio na
mus Vilniuje. t

no beveik visą miestelį. Su
degė keli šimtai namų su vi
sais gyventojų krutančiais 
turtais. Net suvirtum tūk
stantis žmonių neteko turtų, 
nė pastogės. Susitvėrė jau 
komitetas šelpimo padegėlių. 
Juos šelpti tai pareiga Lietu
vos žmonių; apie pinigus ant 
karės tegul sau caras su savo 
tarnais rūpinasi, kadangi jų 
užsispyrimai karę pagimdė. 
Mums turi būt artymiausi 
vargai Lietuvos žmonių negu 
reikalai caro, kuris Lietuvai 
nieko gero nepadarė.

Iš Baltstogės, G arte n o gu
bernijoj.

12 d. rugpiučio užbaigė čia 
savo darbą rando išsiųsta a- 
kių daktarų komisija. Balt
stogėj buvo docentas Peter
burgo universiteto Zelenkow- 
skij. Jis per visą laiką ap- 
apžiurėjo 4718 akims sergan
čių ligonių, padarė 716 ope
racijų, 200 žmonių išgelbėjo 
nuo apjakimo.

Iš Vilniaus gubernijos.
80 d. Liepos vagiliai nak

tyj bandė užpulti ant namų 
savininko Rešanų valsčiaus, 
Vilniaus pav., Pankovakio. 
Jie paleido į duris ir langus 
kelis šuvius. Pankovakio gi 
sūnūs atsiliepė iš karabino ir 
pašovė vieną iš užpuolikų, 
B. Jakubonį. Tas paskui li
kosi suimtas ir patalpintas 
ant išgydymo Vilniaus ligon- 
butyj; kitų užpuolikų dar 
nesuėmė.

Iš Vilniaus vyskupystės, 
ant aprūpinimo katalikų ka
reivių, Vilniaus vyskupas 
Roop išsiuntė ant karės lau
ko kunigą Opalskį ir Janušai- 
tį, lietuvius abudu.

4 d. rugpiučio, dvare Pa
namose, netoli Vilniaus, va
giliai pašlavė dvi kirvi. Ra
do jas paskui kaime Novosel- 
kuoee pas ūkininką Dargevi- 
čių.

Dvare Okmeniškiuose, Vil
niaus pav., nuo ganyklos va
giliai pašlavė trįs arklius.

Vilniaus pav., kaime Paši
laičiuose. Riešanų valsčiuj, 
sudegė namai ir kitos triobos 
ūkininko Sničkos ir kluonai 
jo brolio ir namai ir negyve
namos triobos ūkininko Ma- 
guno.

13 d. rugpiučio, kaime 
Novoselkuose sudegė namai 
ir visos negyvenamos triobos 
Tomaševičiaus. * Namuose 
sudegė krutanti turtai, o 
tvartuose: 3 karvės, 6 avys ir 
kuilys.

Antroje pusėj liepos mėne
sio Vilniaus gubernijoj buvo 
51 gaisrai; gaisrai tie užgi
mė: nuo neatsargumo 9, nuo 
nevalytų ir negerai įtaisytų 
kaminų 5, nuo padegimo 5, 
nuo perkūno 8 ir nuo nežino
mų priežasčių 29. Visuose 
atsitikimuose ugnelė pridir
bo blėdies ant 120129 rubl.

Netikėtų mirčių buvo 12, 
žmogžudystė viena, vaikžudy- 
stės 2, staigų mirčių 1, pat- 
žudystės 4; prigėrė 10 žmo
nių.

Vagystų papildyta 6. Pa
vogė <1 a igtų už 50 rubl., ga
tavų pinigų 596 rubl. Ar
klių pavogė: Vilniaus pav. 
1, Trakų 8, Lydos 8, Ašme
nų 7, Dianos 2, išviso 20 ar
klių.

Iš Voložlno, Vilniaus gub.
17 d. rugpjūčio siautė čia 

baisus gaisras, kuris išnaiki-

Geologiški tirinejlmal.
Kelių ministerija atsiuntė 

iš Peterburgo inžinierių Ka- 
rilovičą aut geologiškų tinuė
jimų j Lietuvą Tirinėjimu* 
Karilovič atliks šįmet išilgai 
dirbdinamo dabar geležinke
lio nuo Bologoje į Sedlecus, 
kurio dalis bėgs per Lietuvą.

Sujungimas Nemuno su 
Vislu.

Kelių ministerija galuti
nai rengiasi sujungti Nemu
ną su Viela kanalais, iš ko 
Lietuvai butų nemaža nau
da. Ministeris atsišaukė jau 
| viešpatystės randą reikalau
damas ant to mierio pinigų.

Sanvaltltiis I^aikraaatia

‘LIETUVA’
Išeina kas Pėtnyčią Chicaęo, H,

, Stačiatikiško vyskupo gi
rioj, netoli miesto, neseniai 
koksai Stankevičia paplovė 
savo numylėtinę, apsivedusią 
moterį, Semionovą Prieš tai 
abudu girtuokliavo ir ant 
nakties nuėjo į girią ir ten 
Stankevičia perpiovė pilvą 
savo numylėtinei teip, kad 
žarnos išpuolė.

Netoli Minsko, turtingi žy
dai parengė didelę farmą mo
kinimui ir pratinimui žydų 
vaikų prie žemdirbystės.

Ant parupinimo darbo 
neturintiems darbininkams, 
Minsko zemstva užgyrė pajie- 
goms neturinčių darbo dar
bininkų pradėti visokius vie
šus darbus Minsko, Borisovo, 
Bobruisko ir Pinsko pavie- 
čiuose. Lietuvoj žmonės ba- 
duoja, kadangi dėl caro pra
dėtos karės visoki darbai, 
pramonė ir prekysta Lietuvoj 
apsistojo, nėra kur skatiką 
uždirbti. Pareiga visų (Lie
tuvos gyventojų šelpti savo 
vargstančius brolius. Žmo
nės vienog nesupranta savo 
pareigų, nes vietoj šelpti ba- 
duojančius savo vargšus, jie 
krauja pinigus carui ant ka
rės, dėl kurios ne vien Lietu
va, bet visa Maskolija skęsta 
varduose.

Laiškas iš Lietuvos.
Pirmamjam savo laiške aš 

buvau rašęs apie paduotus 
prašymus dėl cenzurnotų 
lietuviškų laikraščių leidimo;, 
ten truputį nepilnos buvo pa- ^1^0 jį dat^r teda patnin-

spaustuvę, turi didelę kauci
ją padėti, o Jankus pinigų 
neturi. Rd.)

Beniejie, pašvęsti Didžia
jai Lietuvai, laikraščiai kas- 
žin ar visi toliau beišeis. 
«« Kryžiaus” ir „Tėvynės Sar
go”, spaudai leidus, da ne
pasirodė nė vieno numerio; 
„Darbininkų Balso” N4 sta
čiai sako, kad „Tėvynės Sar
gas” daugiau nebeišeisiąs — 
eisiąs į Didžiąją Lietuvą caro 
garbinti ir su policijos, žan
darų ir kazokų pagelba kovo
ti su tais „bjaurybėmis” be
dieviais, socialistais. Vei
kiausia teip ir bus su tais po
nais. Nuo Naujų Metų vei
kiausia nustos beišėjęs ir „U- 
kininkas”; ir jis, tur būt, 
eis į cenzūruotųjų laikraščių 
eiles. N u si bodo jam toks gy
venimas, slapstymo*, žanda
rų persekiojimas. Legališ- 
kųjų laikraščių eilėse būda
mas, matyt, mano daugiau 
naudos žmonėms atnešti, 
daugiau šviesos jiems suteik
ti. Apsirinka, nabagas. Ar 
gi jis da ir iki šiol nepažino 
caro valdžios „nagaikos” ir 
visokių jos „maloniųr Ar 
gi jis jau užmiršo tą savo tei
kiamą per tiek metų kovą su 
maskolių valdžia? Ar gi jis 
užmiršo, kiek reikėjo prisi-, 
kentėti per tą 40 metų musų 
žmonėms už nekalčiausias lie
tuviškas knygas, dar gi mal
dų knygas! Gaila, kad teip 
greitai tą viską „Ūkininkas”

iš Rygos.
Kaip kituose Maskolijos 

kraštuose, teip ir Rygoj, dėl 
karės apsistojo pramonė, 
daugelį dirbtuvių uždarė. 
Pulkai darbininkų vakščioja 
be darbo. Pereitą sanvaitę 
neturinti darbo darbininkai 
pakėlė neprilankias randui 
demonstracijas. Pagelbinin
kas |>olicijos viršininko Lia- 
šin stengėsi su policistais su
sirinkusius darbininkus išvai
kyti. Susirėmime patsai Lia- 
šin įr du jo policistai likosi 
gana sunkiai sužeisti.

Iš Kauno.
10 d. rugpiučio Kaune li

kosi suareštuotas žinomas Že
maitijoj vagilius, žydas Mi- 
lach Levin. Šitas žydas mat 
1 d. rugpiučio, naktyj, ant 
Kijevo gatvės Kaune, užmu
šė 80 metų ūkininką Alytaus 
valsčiaus, Vilkmergės pav., 
PoloČenką.

Iš Minsko.
Moteris Lietuvos tirinėtoja 

Misema, Minsko gubernijoj, 
Naumiestėlio pavietyj, ant 
laukų dvaro Tuganovičių už
tiko akmenis fosforitus, var
tojamus ant pagerinimo že
mės, ant dirbimo padirbtų 
minerališkų mėšlų. Akmens 
tie labai didelės vertės, turi 
84,86% fosforinės rūgšties. 
Radinys tas labai svarbus. 
Be abejonės Lietuvoj pradės 
juos vartoti ant pagerinimo 
žemės, kuri per žmonių neiš
manymą užleista ir neatbūti
nai reikalauja pagerinimo.

Mieste Minske nuolatai pa
sitaiko gaisrai. Nuo ko jie 
užgema, nežinia; išgąsdinti 
žmonės mena, jog nuo pade
gimo, bet kas yra padegėjai, 
to iki Šiol nepasisekė susekti.

Minske neseniai susitvėrė 
pirmutinė čia savitarpinės pa- 
šelpos draugystė su posmerti- 
ne, kokios Čia iki šiol nebu
vo.

duotos žinios, be to kai-kurios 
nevisiškai teisingos: i š 
Vilniaus tesirengė pa
duot prašymą sąvaitiniam 
laikraščiui ,,Garsui” Karo
lius Jakštas, ne Jokstenus — 
išleisto jas, Jonas Baronas — 
redaktorius; nepadavė, ka
dangi nėra vilties, kad butų 
leista; kun. Ambrožiejus tuo 
tarpu tesirengia leisti tiktai 
„Bitininką”; Petras Vileišis 
yra padavęs prašymą kasdie
niniam laikraščiui — „ Vil
niaus Žinios”. Iš P e tra
pi 1 ė s padavė prašymą Ka
zimieras Pšeciševskis „Lietu
vos Balsui” (bene du kartu 
sąvaitėje); Dubinę kas bene 
padavęs prašymą kartu su- 
Baltromaičiu minėtam aną 
kartą sąvaitiniui laikraščiui 
„Žiburiui”; eina kalbos, buk 
teippat padavęs prašymą 
dvarponis Juozas Karpius iš 
Klovainių (Panevėžio pa v.) 
„Dieniniam Ūkininkų Laik
raščiui”, bet tai, rodos, tiktai 
paskalos. Iš Rygos Viz
baras prašė sąvaitinio laikraš
čio „Žinios”. Nė iš Šiaulių, 
nė iš Kauno, kaip pasiskubi
no pranešti savo skaitytojams 
Amerikos laikraščiai, iki šiol 
da nieks nėra padavęs nė jo
kio prašymo, norint jau se
niai rengiasi.

Tilžės spaustuvininkai, iš
girdę apie spaudos leidimą, 
labai nusiminė, - ypatingai 
nusiminė Šenkė ir Jankus — 
juodu iš karto anaiptol neno
rėjo tikėt, kad tai butų tikra 
žinia, bet.... turėjo įtikėti. 
Tikrai, Tilžės spautuvinin- 
kams ir tikriems vokiečiams 
ir lietuvininkams, dabar tru
putį nutruks. Tuo tarpu, 
kolai k Didžiojoj Lietuvoj 
bus viskas įtaisyta, jie da ge
rai galės pasipelnyti, o pa
skui užtruks karvutė. Da
bar jau siunčia jie savo kny
gas, ypatingai maldinės, per 
cenzūrą ir džiaugiasi, kad 
daug kas prašo, bet neilgai 
teip bus. Nujaučia tai ir jie 
patįs ir visokiais budais rūpi
nasi apie savo ateitį; Jaukus 
net rūpinasi įkurti Didžiojoj 
Lietuvoj savo ’ spaustuvę. 
(Turbut nepasiseks. Masko- 
lijoj svetimtautis uždedama

ti po kojų.»ICis po seno
vės Prūsų Lietuvoj „Varpas”" 
ir, naujai pasirodęs, pirmei- 
vės jaunuomenės laikraštis 
„Draugas”; Londone, be abe
jonės. po senovės eis „Darbi
ninkų Balsas”.

Dėl ko tapo leista ir kokia 
bus ta cenzūruotoji spauda, * 
geriausia galima patirti iš 
Lietuvių Socijaldemokratų 
Partijos išleistų atsišaukimų 
— ,,Spauda leista!” Gal jau 
žino „Lietuvos” skaitytojai 
tą atsišaukimą, Aš čia pa
duosiu dabar kitą atsišauki
mą dėl spaudos leidimo, išlei
stą lenkiškoj kailio j Lenkų 
Socijalistų Partijos (P/ P. 
S.); ir šitas atsišaukimas ge
rai parodo caro valdžios poli
tiką, paaiškina, kokia bus ta 
leistoji mums spauda, ir pa
rodo, aut ko mes dabar turi
me didžiausią atydą atkreip
ti. Štai kaipekaniba tas at
sišaukimas:

,,DRAUGAI IR DRAU
GES!

Prieš 40 metų krauju ir 
kardu, neišpasakytu žmonių 
novijimu ir didžiausiomis ne
teisybėmis sugniaužė caras 
Lietuvoje sukilimą. O pa
skui pradėjo čia viską savaip 
rėdyti: atėmė nuč čianykščių 
gyventojų visas tiesas, be su- 
simylėjimo pradėjo juos spau
sti ir pavedė lupti savo begė- 
džiams valdininkams. Užka
riautojas draskė Lietuvą, 
kaip laukinis žvėris ir visoms 
spėkoms rūpinosi visiškai ją 
sumaskolint. Kas tik buvo 
tenai lenkiško arba lietuvi
ško, tapo baisiausia persekio
jama arba stačiai uždrausta. 
Iš visur tapo išvaryta lenki
škoji kalba, tapo uždrausta 
lenkiški laikraščiai leisti, da 
daugiau — kai kurį laiką bu
vo ginama lenkiškai kalbėti 
viešose vietose. Lietuviams 
gi sumaskolinti caro valdžia 
uždraudė spaudinti lotyniš
komis raidėmis lietuviškas 
knygas. Nė vienas pats lau- i 
kinis užkariautojas, nė vienas^ j 
bjauriausias tironas, kaig 
pasaulė stovi, nieko 
nebuvo prasimanęs. T 
caro valdžiai atėjo į galvi
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tas pasibiaurėtinas užmany
mas atimti visai tautai jų 
raides ir įbrukti savo ,,ka- 
giaunas"!

j'4 Dabar, keturiasdešimčiai 
i metų praėjus, tapo atmestas 

tas laukinis uždraudimas, ca
ras „susimylėjo” ir leido lie
tuviams spaudinti knygas lo? 
lyniškomis raidėmis. Taigi 
per keturiasdešimtį metų val
džia įsikabinusi laikėsi už sa
vo kvailo, ' niekam netikusio 
paliepimo, per keturiasdešim
tį metų visos lietuvi
škos knygos, visas jų 
apšvietimas buvo už
draustas, nes „kaziauno- 
mis’’ raidėmis nenorėjo rašy
ti nė vienas lietuvis! Tai ko
kius užnuodytus vaisius at
neša caro valdžios viešpatavi
mas! »'

O kad dabar tapo atmestas 
. tas biaurus uždraudimas, tai 
ne dėl to, kad caro valdžia 
butų pradėjusi gėdyties savo 
pasielgimo ir kad ji rūpintų
si lietuvių apšvietimu. •£) 
ne, anaiptol! Caro valdžia 
nemano sumažinti savo ma- 

’ skolinimo politikos—ji, kaip 
seniau, teip ir dabar, neken
čia ar tai butų lenkų, ar lie
tuvių apšvietimo. V a 1- 
džia tiktai dėl to at
metė tų uždraudimų, 
kad nieko nepelnė sa
vo barbariškumu. 
Maskoliškų raidžių nepasise
kė lietuviams įbrukti, nes jie, 
nepaisydami į caro uždraudi
mų, spausdindavo savo kny- 

. gas ir laikraščius užsienyj ir 
dešimtimis tūkstančių stapta 
gabendavo į Lietuvų. Veltui 
valdžios tarpai persekiojo tų 
kontrabandų: žmonės, kurie 
gynė savo šventas tiesas, pa
sirodė stipresniais už caro 

u prisakymus. Caras apturėjo 
savo kvailos, niekingos poli
tikos vaisius: norėjo suma- 
skolinimų pasėti, o užaugino 
baisių kontrabandų, priprati
no lietuvius prie uždraustų 
knygų, prie kovos eu caro už
draudimais ir prisakymais.

[sz Amerikos
Nieks dovanos negavo.

St. Louis, Mo. Ant visosvieti- 
nės parodos turėjo būti orlai
vių lepktynės. Jose dalyvavo su 
savo orlaiviais du amerikonai, bet 
iš to nieks neišėjo. Jeigu ant pa
rodos nebūtų supjaustę orlaivio 
Santos Dumonto, kaipo vienatinio 
konkurento iš Europos, jis be 
abejonės butų dovaną 100000 dol. 
gavęs. Amerikoniški išradėjai ir 
vieni likę ant dovanos neužsipei- 
nė, kadangi jų išgiriami orlaiviai 
prieš vėją visai lėkti ne galėjo.

kalboms amerikoniško admirolo. 
Tuom tarpu tie nekenčiami negrai 
yra Amerikos ukėsai, karėse už jos 
naudą lieją kraują teip jau kaip ir 
jų neužkenčianti.

Panaikinti alimentai.
New York. Nuo 2 d. rugsėjo 

New Yorko štete turi būt pildo
mos šįmet užgirtos tiesos, pagal 
kurias perskirtos nuo vyrų mote
rys, gaunančios nuo jų alimentus, 
jeigu vėl išteka, žudo alimentus. 
Sudų pripažintus alimentus buvu
sioms savo moterims vyrai tik tol 
turi mokėti, koi> jos ne turi kito 
vyro. Vyro mat pareiga maityti 
savo moterį.

New York. Ant Attorney uly- 
čios pereitos rytą užsidegė didelis, 
ant penkių lubų, gyvenamas na
mas. Ugnis smarkiai išsiplatino, 
teip kad įnamiams išbėgimas iŠ de
gančių namų buvo labai apsunkin
tas ir 14 žmonių gyvasčių — dau
giausiai vaikų ir moterų, ugnyje 
pražuvo, apie 20 radosi sunkiai ap
degintų.

Nelaime kastyneee.
Calumet, Mich. Tu marše k ka- 

stynėse, šachtoj No. 2, nupuolu
sios uolos likosi užmušti ant vie
tos du darbininkai.

susitaikyti ir Štraikai
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Pirmutinis sniegas.
I Duluth, Mik. Aplinkinėse Vir- 

ginia 29 d. piutės pirmą syk šią 
vasarą pasnigo, oras atšalo. Snie
gas ir šalnos užkenkė daržovėms 
ir laukų vaisiams. Didelės šalnos 
buvo ir kitose vietose vakarinės da
lies Minnesotos.

Dinamito expiloai|a.
Columbus, Oh. Farmeris Er- 

nest Weber iš Marseilles gabeno 
100 svarų dinamito. Važiuojant, 
pasibaidė arkliai, ir pradėjo daužy
ti. Nuo smarkaus susitrenkimo 
dinamitas expliodavo; expliozijos 
patsai Weber, jo arklys ir vežimė
lis likosi į šmotelius sudraskyti.

Szlrszlu kersztas.
New York. Keli vaikai, užtikę 

širšių lizdą, pradėjo į jį mėtyti su 
akmenimis. Ant syk iš lizdo išlė
kė pulkai širšių ir pradėjo vyti vai
kus, 12 metų Aleksandrą Dickso- 
ną įvijo į Brear River. Vaikinas 
panėrė po vandeniu, bet tąsyk šir
šės laukė. Kaip tik jis iškišo gal
vą iš vandens, vėl jį gylė. Kiti 
vaikai pabėgo, o Dickson prigėrė. 
Kaip žmonės, teip ir kiti gyvūnai 
mat už skriaudą atkeršyja savo 
skriaudėjams.

Sztetas be iždo.
Madison, Wis. šteto guberna

torius atstatė nuo vietos kasteriu 
Kempfą, kadangi jis ne galėjo pa
statyti reikalaujapnos kaucijos. 
Atstatytas kasierius užrakino kasą 
ir raktus paėmė pas savę ir tokiu 
budu štetas negali prie pinigų pri
sigriebti, urėdninkai ne gali gauti 
algų, kol vaidai už kasierystą ne 
pasibaigs. Kasoj mat pasirodė ne 
priteklius 3400 dol., bet kasierius 
Kempf nepriteklių uždengė. Po- 
tam gubernatorius pakelė jo kau
ciją iki 600000 dol. Tos kaucijos 
Kempf pastatyti negalėjo, per tai

už savo 
privertė caro valdžių

ufci 1 aisti.
Tai, draugai ir draugės, da 

vienas patvirtinimas, kad tik 
kovodami, drąsiai, smarkiai 
kovodami tegalime ką nors 
laimėti! t

Dabar lietuviai galės savo 
krašte spausdinti knygas. 
Bet klausiame savęs, ar to 
užteks, kad butų galima pjr- 
myli pastumti lietuvių ap
švietimas, kad butų galima 
suteikti žmonėms tikras mok
slas? O ne! Juk labai gerai 
žinome, koks jungas laiko pri
spaudęs visą kraštą, žinome, 
kaip persekioja valdžia tikrą 
apšvietimą! Valdžia tiktai 
tai teleidžia rašyti, kas jai nė 
jokios blėdies neatneša, o už
draudžia tai rašyti, kas galė
tų atidaryti žmonėms akis ir 
parodyti jų padėjimą, jų tie
sas ir jų uždavinius. Apšvie
timą labai varžo caro valdžia, 
o ypatingai varžo pas mus, 
Lietuvoj ir Lenkijoj. Taigi 
norint lietuviai ir galės dabar 
atvirai leisti knygas, bet, jei 
jie nori sakyti žmonėms visą 
teisybę, tikrai juos šviesti, 
turi tai nelegališkais 
keliais atlikti, turi 
leisti uždraustas kny
gas ir laikraščius. 
Teip turi elgties kiekviena 
tauta, prispausta caro jungu. 
Lietuviai atmetė „kaziaunas” 
raides, bet teippat biaurus 
yra ir ^kaziaunas” apšvieti
mas, o su ja naudingai tegali 
kovoti tiktai musų, r e v o- 
1 i & c | j i n i s, locija 
lįst iš kas a p Švieti-

Rabino duktė norėjo pasiplauti.
VVashinoton, D. C. Žydelkai- 

tė Rosa Stern, duktė rabino sina
gogos ant 8 gatvės, užsimanė nu
sižudyti: ji su britva perplovė sau 
kaklą ir rankas susipiaustė. Nu
gabeno ją į ligonbutį, kurio dakta
rai persitikrino, jog gerklė likosi 
perpjauta, todėl jie apie jo* išgiji
mą abejoja. Rosa turi 28 metus 
ir į mėnesį laiko terėjo ištekėti.

Colorado anarchija.
Aniconda, Col. 1 d. rugsėjo 12 

vyrų įsiveržė į namus turtingo čia- 
nykščio gyventojo, Hobteno ir jį 
su prievarta paėmę, per kalnus iš
gabeno į Canon City, šerifas 
Bell su savo žmonėms užtraukė 
gaudyti užpuolikų, bet jų ne ma
tęs, sugrįžo į Crepple Creek. Ar
gi Čia iš tikro niekada nepasibaigs 
ta biauri anarchija pasėta milici
jos jenero Bellio? Negerai, jeigu 
valdžios, vietoj stengtiesi užlaikyti 
tvarką, sėja anarchiją.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Montreal, Canada. Netoli 

Richmond, ant Grand T runk gele
žinkelio, susimušė du bėganti į 
priešingas puses trukiai. Prie to 
4 pasažieriai likosi užmušti, o daug 
žmonių tapo sužeistų.

Winnipeo, Mas. Netoli Sintu- 
luta, ant Kanados šiaurinio gele
žinkelio,susimušė du trukiai. Prie 
to penkios ypatos likosi užmuštos, 
o daug tapo sunkiai sužeistų, terp 
kurių yra ir sunkiai sužeisti.

Tex. Aplinkiniai 
reikalauja daug dar- 

Moka

Be mažo nenumirė nuo bado.
New Yor^, Central Parke ra

do pusgyvę merginą Hattie Bar- 
nes. Ji per dvi sanvaiti gyveno 
parke, buvo moskitų sukandžiota 
ir'išrodė baisiai. Ji išlavinta raš
tininkė ant mašinos, bet negalėjo 
gaut darbo. Per dvi sanvaiti jai 
pasisekė išmelsti nuo praeivių 5c. 
ir už juos pirko bananų; daugiau 
ji nieko per visą laiką ne valgė.

Aako* degtines.
Roollk,*N. D. Šeši indijoaai, 

kurie per daug prisigėrė spirito, 
pasimirė, o daugelis gėrusių sun
kiai serga. Keturių nėra vilties 
išgelbėti nuo mirties.

Sseiniyniszka tragedija.
Minnkapolis, MiN._.T<rptuio 

Jokūbo Gran įjt jo moteries, dėl
, t I yubernatorins atstatė nuo vię- į mažm^ijO, užgimė vaidai, laike 

tos. bet tas, nors ir pasitraukė, kun»l pagriebęs revolverį,

Kzpllosfjo*.
Lorenc, Oh. Čianykščiose plie

no dirbtuvėse, dirbant patronus, 
atsitiko expliozija, kurios vienas 
darbininkas likosi užmuštas, vie
nas sužeistas mirtinai, o du sužei
sti ne mirtinai, nors sunkiai.

Punxsutawney, Pa. Parako 
dirbtuvėse Laflin & Rand Co. už
sidegė 800 bačkų parako. Explio- 
zijos viena ypata likosi užmušta, o 
trįs sunkiai sužeistos.

Yelow Creek, Oh. Nuo gaisro 
vienuose namuose užsidegė kai
myniškas kerosino rezervoara*. 
Užgimusios nuo to expliozijos 6 
ypatos likosi užmuštos, o 4 sun
kiai sužeistos.

Bricelyn, Min. Netoli nuo čia, 
ant farmų, laikė kūlimo javų eks- 
pliodavo kuliamosios mašinos ka
tilas. Expliozijos likosi penki 
darbininkai ant vietos užmušti ir 
keletas sunkiai sužeisti. Po ex- 
pliozijos tuojau užgimė ugnis su
gabentuose javų pėdų stirtuose ir 
beveik viską išnaikino. Expliozi- 
ja užgimė dėl neatsargumo maši
nisto, kurs per neapsižiūrėjimą 
leido keletą atmosferų daugiau ga
ro spaudimo.

Makury*.
La Crosse, Wis. Pietinėj mie

sto dalyj siautė smarkus sūkurys 
naktyj 2 d. rugsėjo. 8 ypatos li-

1 Coal Creek, Trn. šitose ap
linkinėse Itraikuoja 1250 angleka- 
sių. Priežastis štraiko yra ta, kad 
kompanija užsimanė numažinti 
darbininkų alga*, šitose aplinki
nėse dirba su neprigulinčiai* į uni
ją darbininkais tik vienos kasty- 
nė*.

1 Nrw York. Prasidėjo tary
bos terp kontraktorių ir viršininkų 
darbininkų, dirbančių prie triobų 
statymo,organizacijos ir yra viltis, 
kad pasiseks 
pasibaigs.

T Waco, 
pliantatoriai
bininkų rinkti medvilnę, 
geras algas,bet negauna tiek darbi
ninkų, kiek reikia.

1 Portsmouth, Oh. čianykš- 
Čios Portsmouth Steel Co. dirbtu
vė* likosi uždarytos ir 500 darbi
ninkų atsirado be darbo.

5 Runkin, Pa. Prasidės neuž- 
ilgio darbai čianykščiose drato 
dirbtuvėse. Prie darbo patilps 
1250 darbininkų.

T New York. Mentelių siuvė
jai, 2500 darbininkų, laimėjo štrai- 
ką ir privertė kontraktorius pripa
žinti uniją.

5 Nbw York. Čianykščiai barz
daskučiai apreiškė darbdaviams, 
jog nuo 11 dienos rugsėjo jie ne 
dirbs nedėlioms.

5 Glassport, Pa. Prasidėjo 
darbai čianykščiose kirvių dirb
tuvėse. Prie darbo patilpo 500 
darbininkų.

5 Jouet, III. Dirbtuvėse Great 
Western Cereal Co., kurios stovė
jo nuo vasario mėnesio, prasidėjo 
darbai.

1 Philadrlphia, Pa. 700 len- 
torių ir blekorių štraikuoja čia ant 
iškovojimo ant 15% didesnių al- 
n-

Coroapolis, Pa. Prasidės 
darbai čianykščiose Įtampų dirbtu
vėse. Gaus čia darbą 1000 darbi
ninkų.

5 Cannonsborg, Pa. 
dirbti Čianykščios blėtos 
ir 8000 darbininkų gavo

pasakytai Išsiplatino girtuoklystė, 
per tai net organizacijos čia neat
sižymi prakilniai* darbais, kadangi 
nėra kam tokiais darbais užsiimti. 
Ant susirinkimų daugiau būna 
barnių negu gerų darbų, kadangi 
ant tokių darbų reikia blaivaus 
proto.

Lietuviškas Kliubas čia gana se
niai susitvėrė, bet iki šiol nieko 
svarbaus nenuveikė ir kasžin.ar ne 
iširs, kaip iširo knygynas ir giedo- 
rių draugystė. Už tai sanariai kal
tina prezidentą (ir sanariai ne bus 
be kaltės, kadangi jie juk priziden- 
tą renka. Rd.).

Valnamanis.

Iš So. Manchester, Conn.
Hartford^ lietuviai iki Šiol mažai 

kuom atsižymėjo ant tėvynės labo. 
Nors čia jų diktas būrelis gyvena, 
bet tautiški reikalai mažai kam ru
pi, gal daugeli* ir supranta tėvy
nė* reikalus,bet jais nenori užŠiim- 
ti. Mat daugumas Hartfordo lie
tuvių labiau myli alutį negu tau-

So. Manchesterio lietuviai, nors 
jų mažas būrelis gyvena, augščiau 
stovi už Hartfordo lietuvius, ka
dangi So. Manchesteriečiai iš pa-

raktų nuo kasos neatiduoda.

Kad negalėjo kitu užmuszt, pats 
nusižudė.

Nzw York. Žinomas čia milži
nas, kalvis Sacks, kuris jau dvi 
pačias nuvarė į geresnį svietą, ap
leistas trečiosios, nuėjo į jos tėvų 
namus norėdamas ją su prievarta 
namon parsigabenti, bet į namus 
įeiti ne galėjo. Todėl nuėjo ant 
kiemo ir šaukė, kad kas nors išei
tų, kurį jis galėtų užmušti. Ka
dangi nieks jo noro išpildyti neno
rėjo, tada iš kišeniaus išsitraukė 
buteliuką su karboline rūgščia ir 
visą rugštę išgėrė. Nuo to į 
valandos pasimirė.

dusyk šovė į savo moterį, po ko 
patsai sau .kulką į galvą suvarė. 
Gran numirė ant vietos, jo mote
ris gi, nors sunkiai sužeista, da 
gyvena ir tikima, kad ji pasveiks.

Ant elektriaako suoto.
Aubvrn, N. Y. Už užmušimą 

Jono Vangarden ir jo pusseserės 
I?aęnham, pereitą panedėlį likos 
čia ^nužudytas su elektros pagelba 
italas Guiseppe Versaccia. Ant 
tokios bausmės buvo jis sūdo nu
spręstas.

pusę

Milžiniszka* žiūroną*.
Boston, Mas. Harwordo 

versiteto astronomiškai observato
rijai dirbdina Anglijoj žiūroną, ku
ris bus didžiaužias ant svieto; stik
lai jo turės penkias pėdas diamet
ro. Žiurioną tą dirba angliškas 
astronomas Common, stiklą gi jam 
nuliejo Prancūzijoj. Žiūroną tą 
aukauja observatorijai nežinomas 
aukautojas.v
Apie Amerikos gyventoju už*le> 

mimus.
Laike paskutinio Suvienytose 

Valstijose gyventojų suskaitymo 
buvo: žemdirbių 10438919, o tame 
4459346 darbininkai. Mokytų žmo
nių 1264734, o tame 111247 kuni
gų, 140415 daktarų, 29560 archi
tektų, 114703 advokatai, 92264 
muzikai, 30098 laikraštininkai, 90- 
290 urėdninkų. Prekystoj užimtų 
buvo 4778233. Tarnų buvo 1565- 
440; darbininkų 1614786.

ani

Little Rock, Ark. Pereitą ne- 
dėldienį dvi baltveidės mergaitės 
užrodė žmonėms ant tūlo negro, 
buk jis norėjęs joms piktą padary
ti. Baltveidžių užpultą negrą pa
sisekė policijai nuo įniršusios mi- 
taios išgelbėti ir į kalėjimą nuga
benti, bet urnai da didesnė balt
veidžių minia susirinko, įsilaužė į 
kalėjimą ir išvilktą iš ten nelai
mingą juodveidį čia pat ant medžio 
pakorė. Kabąs ant šakos kūnas 
prie to likos da karabinų kulkomis 
sušaudytas.

trenkė į vienus namus ir gana sun
kiai apdegino šešias ypata*.

Skatllz, Wash. Keli kranto 
žvejai iš jūrių išgriebė stiklinę, 
kurioje buvo sekantis raštas: „Lai
vas L. Morna skęsta, nėra nė jo
kios vilties išsigelbėti. 6 d. kovo 
1904 m." Minėtas laivas 27 vasa
rio su kviečiai* išplaukė iŠTacomos 
ir nuo to laiko apie jį ne buvo nė 
jokios žinios.

Isz darbo lanka

Pradėję 
dirbtuvės 
jose dar-

1 Philadelphia, Pa. 
korių pakėlė čia štraiką. ive rei
kalauja po Ve. daugiau už darbo 
'valandą.

5 Skarom, Pa. Pasibaigė štrai
kai čianykščių dailidžių, dirbančių 
prie triobų statymo.

5 Philadrlphia, Pa. Metelių

700 ble-

ISZ
Lietu viszku dirvų.

tautiškas pareigas supranta. Tai 
mat nežino, kad Dievas liepia 
mums mylėti viens kitą, padėti 
viens kitam, rupintiesi apie labą 
visų savo brolių, o ne garbin
ti ir ginti labą bjauriausių jų per
sekiotojų.

Atvykęs.

Ateis laikas, kuomet męs 
apturėsime palaimintus to ap
švietimo vaisius. O tai tuo
met teįvyks, kuomet Lietuva 
ir Lenkija įgys sau laisvę ir 
sava ran kišk ūmų, kuomet ir 
lietuviai ir lenkai numes nuo 
savo sprando caro retežius ir 
ju tauta galės visiškai laisvai 
plėtotis.

Draugai ir draugės, nepa- 
H darni dirbkime, kad grei

tu ateitų ta valanda!
Lenkų Socijalistų 

Partija Lietuvoje.
kilnius. 1004 m. Gegužes 
nėnųo (senojostiliaus)”, 
t. V. Kapsukas.

Neprotingas studentu pasielgi
mas.

Ada, Ohio. 300 studentų nor- 
mališko universiteto padavė tru- 
stesams universiteto reikalavimą, 
kad visi negrai iš universiteto bu
tų prašalinti. Studentai neina ant 
lekcijų, tūlas skaitlius persikėlė į 
kitus universitetus, kol jų reikala
vimai ne bus išpildyti. Europoj 
niekur studentai panašių reikalavi
mų ne statytų, ten net džiaugiasi, 
kad ir kitokių parvų žmonės nori 
susipažinti su mokslu. Mes gi 
Ameriką vadiname liųosybės kraš
tų. Varymas vienog negrų nuo 
mokslo jau su liuosybe nielęp ben
dro ne turi.. Europos universite
tuose pilna amerikonų studentų. 
Ką gi jie sakytų, jeigu europiečiai 
studentai reikalautų išvijimo ame
rikonų? Rėksmo būt mažiausiai 
ant pusės metų visuose laikraš
čiuose, šauktų, kad reikia siųsti 
ant nubaudimo Europos laivynę

. po vadovyste kokio atsižymėjusio 
I politiškuose susirinkimuose savo

Nelaime užsibaigusi ekskursija
Little Rock, Ark. Penkios 

jaunos ypatos, tarp kurių du vy
riškiai ir trįs moterį*, pasiėmę ga- 
solinu varomą botelį, išplaukė pa
sivažinėti ant upės White River. 
Pavažiavus gerokai toli upe, jauni
mui linksmai besiaučiant, botelis 
netikėtai apsivertė ir visi besi- 
linksminantiejie atsidūrė ant Upės 
dugno. Vienas vyriškis ir dvi mo
terį prigėrė, likusius du, spėjusius 
prisigriebti da prie apsivožusio Ko
telio, žmonėms pasisekė išvilkti 
gyvus ant kranto.

Ant seklumos.
San Francisco, Cal. Angliškas 

garlaivis „Drumbart" pereitą su- 
batą užbėgo ties Point San Pedro 
ant seklumos ir giliai į pieskas 
įsmigo. Išgelbėti jį iki šiol da ne
pasisekė.

Ant garlaivio „Maggie", plau
kiojančio Pacifico pakraščiu, pane- 
dėlio vakare užgimė ugnis. Besi
stengdamas išsigelbėti, garlaivy* 
perdaug prisiartino, prie kranto ir 
įsmigo į dumblą. Laivą nepasi
sekė išgelbėti.

Gaisrai.
Baltimore, Md. Sudegė čia di

delės galvijų skerdinyčios Stocet 
& Corkron. Blėdį gaisro padary
tą skaito ant 200000 dol.

Toledo, Oh. Sudegė čia me
džių krautuvės Neitchelt & Co. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
150000 dol. Sudegė teiposgi gar- 
laivys „Verona."

Nuo didžiojo štraiko.
Besitęsiąs nuo aštuonrų sa n Vai

čių štraikas darbininkų mėsinio 
trusto skerdinyčiose artinasi prie 
galo ir gali būt, kad šią sanvaitę 
užsibaigs. Straikieriai, jeigu ir 
nieko nežudys, — apart to, ką yra 
nužudę bėgyje aštuonių sanvaičių 
bedarbės, — tai rodosi nedaug ką 
pelnys. Darbininkų organizacijos 
prezidentas Donneily lankėsi pas 
mėsinio trusto reprezentantus ant 
tarybų, bet matyti ant tos konfe
rencijos nedaug ką išderėjo darbi
ninkams. Skerdinyčių savininkai 
laikaisi prie savo. Teisybė, jie 
prižada palaikyti ir ant toliaus se
nąją mokesties skalę darbinin
kams, jos numažinti nežada, bet 
nežada nė priimti į darbą vien tik 
į darbininkų uniją prigulinčius 
darbinii^cus, taigi pripažinti dar
bininkų uniją atsisako.

I Washington, D. C. Čianykš
čiuose teatruose pakėlė štraiką 
muzikantai, reikalaudami nuo savo 
direktorių padidinimo mokesties 
ant 20%už vakarą. Suštraikavusie- 
jie muzikantai priguli prie mu
zikantų unijos, bet jiems atsisa
kius griežti, ant jų vietų atsirado 
daugybė neprigulinčių prie unijos 
muzikantų, kurie veik štraikuo- 
jančių vietas užėmė ir spektaklių 
perstatymas netapo pertrauktas. 
Štraikieriai turi būt štraiką praloš.

Y Ashland, Wis. štraikai dar
bininkų rudos dokuose pasibaigė. 
Darbininkams pakėlė po 10c. dau
giau už darbo valandą, ant ko jie 
sutiko ir sugrįžo prie darbo. 
Northwestern dokuose štraikas dar 
nepasibaigė. Atgabeno 25 darbi
ninkus iš Chicagos, bet jie, daži- 
noję, kad juos gabeno užmti 
štraikierių vietas, išbėgiojo, į dar
bą nėjo. i

1 Knoxvtlle, Ten. 850 angle- 
kasių Coal Creek Co. kastynėse 
neprigulinčių į uniją, pakėlė štrai
ką, kadangi kompanija užsimanė 
sumažinti jų algas. Minėti kalna
kasiai atkako čia suštraikavus uni- 
stams vasario mėnesyj ir užėmė 
štraikierių vietas.

B Lawrence, Mas.
Kiek čia yra lietuvių, į kiek par

tijų jie pasidalinę, tai sunku pasa
kyti, bet girtuoklių partija turbut, 
labiausiai visiems į aki* puola, la
biausiai savo darbais atsižymi.

20 d. rugpiučio du lietuviai, be
gerdami, karčemoj susipyko ir 
pradėjo bartiesi. Saliunininkas, 
nenorėdamas muštynių saliune, 
išmetė abudu ir uždarė duris. Iš
mesti vienog nenusiramino, bet 
ant gatvės kovą tęsė. Susirinko 
draugai ir gal būt iškilusi tokia 
muštynė, kaip po Port Arthuro, 
bet dėdės su vežimėliu atkako ir 
pilną jį lietuvių prisikrovė kaip 
grybautojai grybų, nusivežę ant 
policijos stacijos ir ant rytojaus 
atsėjo už pamokinimą gerus pini
gėlius užmokėti. Kad tik ateityj 
pamokinimas išeitų ant naudos,bet 
ir apie naudą reikia abejoti.

Tą pačią dieną kiti lietuviai, su
sitarę, nuėjo pas lenkus ant vestu
vių. Lenkai, patėmiję ne prašy
tus svečius, pašaukė poliemoną ir 
nekviestus laukan išvijo. Tie mat 
nė gėdos ne turi, jeigu lenda ten, 
kur jų nieks nepakvietė. , Bet ma
tyt jie kitaip manė, nes apsigink- 

, lavę, laukė lenkų. Kada tie pra
dėjo po vestuvių skirstyties, lietu
viai pastojo kelią. Prasidėjo smar
kus mušis. Lenkų buvo daug 
daugiau, bet lietuviai turėjo pei
lius, geležis ir akmenis, apie ką 
lenkai ne pasirūpino, todėl ■ „bra- 
cilkus" įveikė, kelis su peiliais 
teip subadė, kad reikėjo gabent 
į ligonbutį. Atbėgo poliemonas, 
bet ir tam reikėjo bėgt nuo narsių 
lietuvių; kada sušaukė daugiau 
sandraugų, jau peštukai buvo iš
bėgioję, rado tik kraujo balas. Na 
dabar, turbut, lenkai turėjo progą 
pažinti, kad lietuviai ne lenkai. 
Lenkai dabar nori savo priešams 
atkeršyti; kelis buvo ant gatvės su
laikę, >et pamatę kad ne tie, pa
leido.

Tokiais mat gražiais darbais at
sižymi tūli musų miesto lietuviai. 
Ne mokantiems skaityti nėra ką dy- 
vytiesi,jeigu ne gražiai elgiasi, nes 
jie ne turi progos susipažinti su 
gražesniu pasielgimu, bet gėda ne 
gražiai elgtiesi tiems, kurie giriasi, 
jog skaito laikraščius ir vėl moks
liškas knygas. Tiems prigulėtų 
ne mokančius gražiai elgties pa
mokyti, o ne vesti kovą su lenkais. 
Tiems reikėtų suprasti, kad per 
muštynes ne tik savę žemina, bet 
žemina visą lietuvių tautą!

Terp čianykščių liktuvių neiš-

reikalu* ir prie kiekvieno* progo*, 
musų jaunuomenė ir į kitą miestą 
nukakus, atsižymi nors aukomis 
ant moskląeivių, už ką užsipelno 
ant garbės. Geistina, kad ir kitų 
miestų lietuviai, keldami visokius 
pasilinksminimus, neužmirštų mu
sų moksląeivių, kadangi mums la
bai trūksta mokytų vyrų, be mo
kytų vadovų nieko ne galima nu
veiki, ne galime susilygįt su kitoms 
tautoms.

Hartforde, 21 d. rugpiučio atsi
buvo vestuvės pas p. Jakštą p. 
Vincento čiurilo* su Antanina Bu- 
činskiute. Ant vestuvių buvo 
prašyti visi So. Manchesterio 
tuviai.

Ant užprašymo pribuvo veik 
sa jaunuomenė. Svečiai gražiai 
linksminosi, ramiai užsilaikė. Be
silinksminant, p. Januškevičia ir 
p. Nikžentaitis užmanė, po kiek 
kas išgali paaukauti ant moksląei
vių ir kankintinių. Užmanymui 
pritarė jaunavedžiai ir jįgngnt** 
avetvą. Tapo padaryta rinkliava.

Susirinkę sudėjo *6.30; atitrau
kus ĮOc. pačto kaštų. *6.20 siun
čiame į „Lietuvos” redakciją. Pi
nigu* sekančiai padaliname: *5.00 
moksląeiviams „Aušros" Dr-tė* 
fondan ir *1.20 kankintiniams (au
kautojų vardai ir jų aukos kitoj 
vietoj. Rd.).

Daugelis Hartfordo lietuvių nie
ko neaukavo, matyt dar tie musų 
broliai saldžiai miega ir nesupranta 
reikalo aukų, bet tikimės, kad a- 
teityj ir jie pabus iš sunkaus mie
go.

Visiems aukavusiems, o labiau
siai So. Manchesterio merginoms 
ir moterims, kurio* savo aukomis 
paragina ir kitų miestų merginas 
prie aukų, vardu moksląeivių ir 
kankintinių ištariame širdingą ačiū.

Aukų rinkėjai:
Jos. Januškevičia, 
Jonas Nikžentaitis.

už

B Rochester, N- J.
N. 88 „Lietuvos", koresponden

tas J. C., užgautas kitokios lyties, 
užsigeidė už tai atmokėti visiems 
čianykščiams lietuviams perstaty- 
dams juos netikroj šviesoj. P. J. 
C. sako, buk čianykščiai lietuviai 
nieko ne veikia ant tauto* labo. 
Tas netiesa. Ar gi p. J. C. neži
no, kad čia yra kuopos Susi v. Liet. 
Amer. ir Tėvynės Mylėtojų Dr-te, 
S. M. (nežinome, ką tas ženklas 
turi reikšti. Rd.), neseniai susi
tvėrė Dr-ste D. L. K. Gedemino, 
(pats susitvėrimas kuopų ir drau
gysčių dar nėra darbais ant tautos 
labo, tąsyk tauta iš organizacijų 
apturi gerą, kada jo* veikia ko
kius darbus ant tautos labo; iš 
vieno tvėrimo kuopų tauta dar 
naudos ne turi. Rd.). Čianykš
čiai lietuviai jau keli* kartus pasi
rodė ir su aukom* ant visokių tau
tiškų reikalų. Tas juk nereiškia, 
kad čianykščiai lietuviai nieko ne 
veiktų ant tautos labo. Jeigu p. 
J. C. mato miegančius savo bro
lius, tai kodėl nežistengia jų pa
kelti iš miego, kodėl jų ne kalbina 
užsiimti darbais ant tautos labo? 
Ar jis pats daug nuveikė darbų ant 
to musų tautos labo ir ką tokio 
nuveikė? Norint kitus peikti, rei
kia juk pačiam atsižymėti kokiais 
nors darbai*. Argi peikiantis to 
ne supranta, kad jeigu kur lietu
viai nieko ne veikia ir tai visi, tai 
ne geresnis turi būti ir jubs pei
kiantis čiajau gyvenantis.

K. V. S.

kulkoms! „Lietuva" (ne ji. Rd.), 
meluoja, buk ateiviai atkeliavę į 
šią Kalį, ik republikonų malonės 
(trustų) randa laisvę (?), mokyk
las, pastoja ukėsais (republikonai 
varžo ateivystę ir pastojimą ukė
sais) šios šalies ir tt". Ne dyvai jei
gu parsiduoda pavieni ypata, bet 
laikraštis, kuris yra apmokamas 
(gal etika Šo reikalauja?'' iš vir
šaus skaitytojų, neturi tiesos gar
sinti visokių melagingu šiukšlių! 
Iki šiol visokį trustai sudėjo *7- 
000000 republikonams garsinimui 
melagysčių ir demoralizavimui ukė-

Vargas mums lietuviams, jog ne 
turimė ne vieno doro lietuviško 
laikraščio Amerikoje. Visi musų 
doros mokytojai kunigai ir laikraš
čiai žmones aklina, kad tik ge
riau* galėtų išnaudoti!

B Brooklyno, N. Y.
Žinoma* čia Jokūbas Kraučeliu- 

nas su ban kruti jo su savo groserija 
dėl neapsirokavimo. Pas jį dirbo 
Jurgi* Vokietaitis, apie kurį jau 
buvo laikraščiuose rašyta, kad jis 
pasinaudojo iŠ visuomeniškų auk 
*50.00 kaip ir h 
•SALvZJTC^lurėjo būt įduoti štrai- 
kuojautiems anglekasiams. Ka
dangi tas ne buvo padaryta, brook- 
lyniečiai reikalavo, kad, kaip She- 
nandorio muzikantai *500.00, teip 
ir J. V. jam žinomus *50.00 moks
ląeivių ir kankintinių fondai. J. 
V. norėjo tylėjimu užbaigt, tai 
brooklyniečiai pasirūpino, kad ne 
tik J. K* turėjo subankrutyt bet ir 
J. V. tarėjo darbo ne tekt, jam 
tas atsitikimas turės kaŠtuot dau
giau* kaip *50.00, kuriuos užslėpė. 
Nors S. L. A. seimas užtarė už 
muzikantus, bet brooklyniečiai, 
žinodami dalykų stovį, pataikė ge
riau nubaust vysuomenės skriau
dėjus. Jeigu visuomenė visur 
baustų savo skriaudėjus, jų būt 
terp mus mažiau; tuom tarpu dau
gelis tokiems pritaria, per tai viso
kį tautos skriaudėjai ir veisiasi pas 
mus kaip grybai po lytui.

. J. S.

B FonUnet, Ind.
Šitame miestelyj yra 5 lietuviš

kos šeimynos ir 30 pavienių lietu
vių.

Darbai eina vidutiniškai, ir už
darbiai vidutiniai. Žmonelės dir
ba po 3, 4 ir 5 dienas per sanvaitę. 
Per pėdės renkasi saliunuose, ge
ria ir rėkauja, susipiksta ir vėl tai
kosi ir prie to vėl geria. Yra čia 
viena lietuviška karčema ir jos sa
vininkas gali džiaugtiesi iš ne gero 
savo brolių pasielgimo.

30 d. liepos buvo smarkios muš
tynės, bet susimušę susitaikė, ant 
atminties susitaikymo iškėlė baliu
ką, parsigabeno alaus ir užprašė 
lietuvius. Taigi pinigai nugarmė
jo į lietuvių gerklę, neteko bent su- 
džiai.

Musų lietuviams nerupi tautiški 
reikalai, bet kaip prisilaka raugo, 
pradeda vaidus. Vaidijasi papra
sta* už daigtus vien neapeinan
čius. Jeigu vienas pasako,- kad 
japonai maskolių sumušę, tai caro 
bernai šoka tą mušti. -Vieni laiko 
maskolių už musų-geradėją ir tėvą 
(tėvas nepersekioja savo vaikų, o 
caras su rujoms savo tarnų' juos 
baisiausiai skriaudžia ir persekio
ja, tiesiog į vargą ir badą stumia 
musų tėvynės brolius, paimtus iš 
gimtinio krašto verčia kraustytis į 
svetimus kraštus duonos jieškoti, 
o į Lietuvą pulkus traukia burlio
kų. Rd.), o japonai, girdi, yra 
„pagonai.” Mat užįai tie caro 
bernai japonus pagonais apšaukia, 
kad jie myli laįsVę, kurios Masko- 
lijoj nėra, skaityti ir mokytiesi, ko 
tik užsimano, veik visi moka skai
tyti ir rašyti, o Maskolijoj 80% 
gyventojų ne pažįsta litarų. Vie
toj niekinti japonus, mes nuo jų 
daug galėtume pasimokyti, ypač 
galėtume išmokti vienybės ir tėvy
nės meilės. -

Jeigu katras iš musų caro gar
bintojų ir bando laikraštį skaityti, 
tai mažai ką supranta. Apie rei
kalą vienybės, apie tėvynės meilę, 
apie meilę savo tautos tiems nė 
neužsimink, nes jie tą laiko už be
dievystę. Teip atžagariai jie mat 
dievotumą ir savo žmogiškas ir

Atsiliepimai politiškų partijų yra 
apmokamai* apgarsinimais, tokiais 
jau, kokiai* yra apgarsinimai biz
nierių, paveikslan, apie kelines; 
kurių du sloniai ne gali perplėšti, 
apie čeverykus su guminėms kar
koms, kurie ne tik išgydo visokias 
daktarų neišgydomas ligas, bet 
suteikia net protą jo neturintiems, 
apie visokius stebuklingus vaistus 
gydančius žinomas ir nežinomas 
ligas, apie cigarus, kurių durnelis 
kosulį gydo; apie miltus, iš kurių 
gema gyvos žuvys. Kaip už ap
garsinimus apie stebuklingus vai
stus, teip ir už pasigyrimus poli
tiškų partijų redakcijos ne atsako. 
Apmokami apgarsinimai yra tai iš
leistuvės biznis, su kuom redakci
ja nieko bendro neturi. Tal
pinti apmokamus apgarsinimus 
laikraščių etika neužgina. Savo. * 
laike „Lietuvos” redakcija pagar
simo, jog viskas, kas telpa po vie
tinių žinių, yra dalykai privatiški 
arba apmokami apgarsinimai. Už 
tą dalį redakcija ne atsako. Argi 
to redakcijos paaiškinimo p. V. A. 
neskaitė? Jeigu ne skaitė, tai 
matyt ne apsimoka kokius nors 
paiškinimus garsinti. Kitur apie 
tai žino ir be ypatiško paaiškini
mo.

Iš Thomas, W. Va.
Šitam mieste yra apie 100 lietu

viškų šeimynų,o pavienių bus apie 
400. Visi dirba anglių kastynėse. 
čia mažai yra skaitančių knygas ir 
laikraščius, iš čia,nors lietuvių yra 
teip daug, nėra aukų ant tautiškų 
reikalų. Vietoj to būva daug 
muštynių ir girtuoklyŠčių.

Neseniai buvo Čia lietuviškos 
vestuvės, bet ant jų, vietoj paau
kauti kiek, ant tautiškų reikalų, 
kaip tai daro lietuviai kitur, sve
čiai susivaidijo.

Vienas iš čia gy venančių lietu
vių, KarpaviČia, peršovė kitą apsi- 
vedusį lietuvį, Grikaucką, į kurio 
pačią buvo įsimylėjęs. Už tai ly
giai KarpaviČia, kaip ir našlė pate
ko ant ilgos metavonės į kalėjimą. 
Užmuštasis Gribauckas prigulėjo 
prie Šventoj ono Krikštytojo drau
gystės ir buvo doras vyras.

Skaitytojas.

B MHlville, Mas.
Darbai eina gerai čianykščiuose 

guminių čebatų ir čeverykų ir mi
lų dirbtuvėse ir uždarbiai ne ma
žiausi: mažiausias uždarbis yra 
*1.25 ant dienos iki 16 dol. ant 
sanvaitės.
- Lietuviškų šeimynų yra čia 8, o 

pavienių bus apie 40. Apie, tau
tiškus reikalus jie nesirūpina, mat 
nėra laiko, kadangi ant to mažo 
lietuvių skaitliaus yra mat trįs kar
čemos. Daugelis labiau linksta 
prie lenkystės negu prie lietuvy
stės. Ir laikraščių mažai skaito: 
ant viso to pulko fietuvių ateina 
vos viena „Saulė" ir viena „Lie
tuva.

jonas.

Ar tai gerai.
Daugumas lietuvių rugoja ant 

„Lietuvos" už garsinimą begėdiš
kų melagyščių ir gyrimą nuopelnų 
Republikonų partijos. Žmonės 
gerai žino apie Republikonų parti
jos visoki&s demoralizuojančias 
korupcijas! Teipgi žino, jog: vieš
pataujant republikonų partijai per 
pastarus 8. metus, šiame laisvės 
(?) krašte lietuviai, lenkai, slova
kai, rusinai, italai, tapo pavaišyti

Red.

Nauji Basztai
Maskolių naguose. Tikras at-

po. Įsileista kasztabi Kusiv. Liet 
Laisvamaniu. Plymouth, Pa.
1904 m.

Aprašyti čia vargai sugrįžusio iš 
svetimų šalių lietuvio, sugriebto 
maskoliškų sargų ir varinėjamo iš 
kalėjimo į kalėjimą kol parvarė 
namon. Atsitikimus tokius ne 
vienas gal pažįsta, kadangi ne vie
nam teko tą viską perleisti:

Iš literatiškos pusės galima šį tą 
veikalėliui užmesti, bet matyt au
toriui ne rūpėjo apdirbti atsitiki
mą literatiškai. Jis apsako čia vis
ką be literatiškos pretensijos teip, 
kaip paprastai būva; aprašė teip, 
kaip pakliuvęs į maskolių nagus 
pasakojo, nesistengė visai padai
linti raštą.

Atsiliepimas.
N. 25 „Lietuvos" patilpo straip

snis p. Rutkaus, kuriame jis išra
do, buk lietuviai žengia atgal. 
Kad lietuviškos tautos istorija 
klaidžioja (ne, istorija ne klaidžio
ja; turbut rašėjas ką nors kitą po 
tuom vardu supranta? Rd.), tas 
gal būt tiesa, bet kad p. Rutkus, 
pamatęs Škaplierniką, paėmė jį už 
laisvamanį tik todėl, kad tas pasi
sakęs esąs tokiu, tai jau tas tvirti
nimas paremtas ant vėjo. Dabar 
mat, ypač Amerikoj,žmonės labiau 
myli doliarius negu idėjas, per tai 
ir visokį Škapliernikai ant su
rinkimo daugiau doliarių, laisva
maniams pers.istato už laisvama
nius, o klerikalams už klerikalus. 
P. Rutkus galėtų aną Škaplierniką 
primesti laisvamaniams, jeigu jis 
prigulėtų prie Laisv. Susiv. (ne 
visi juk laisvamaniai .priguli prie 
Susiv., kaip ne visi lietuviai prigu
li prie tautiškojo Susiv., dėl dau
gelio priežasčių daugelis vienų ir 
kitų ne priguli prie organizacijų, 
ir tokių gal būt net daugiau negu 
prigulinčių. Rd.). Minėtas škap- 
liernikas atkako iš Chicagos, o-ten 
nėra L. L. S. kuopos. K. Rut
kus, primesdamas laisvamaniams 
aną škaplierniką, įžeidžia Laisv. 
Susiv. (mes to ne matome. Tą
syk tas galėtų būt, jeigu Susiv. 
butų vien laisvamanysta; ji vienog 
remiasi ne ant organizacijų, tik ant 
idėjų. Rd.).

Peikia K. Rutkus laisvamanius, 
kad jie drauge nėra socialistais. 
Argi todėl p. R. nori, kad laisva
maniai butų dvejopai, kaip tasai 
Škapliernikas? - ~ ,

Ant seimo laisvamaniai todėl ne
rado pamato susidėti su sociali
stais, kad iš jų pusės, nors buvo 
žadėję, nieks ant seimo ne pribu
vo, lyg norėdami pasislėpti ir nuo 
laisvamanių ir nuo klierikalų. Ko
dėl socialistai ne nori suorgani
zuoti savo Susivienyjimą, kaip su
organizavo laisvamaniai? Argi 
Laisv. Susiv. gali kame kenkti so
cialistams? Jis juk savo sąna
riams ne draudžia būti socialistais, 
ne draudžia turėti sočiaiistiškus 
raštus. Tai kokiu budu galima 
kaltinti laisvamanius už neaugimą 
socializmo terp lietuvių? Nė so
cialistai, nė laisvamaniai čia ne 
kalti, bet kalte visų lietuvių, ku
rie vietoj laikytiesi kokių idėjų, 
girtuoklystose ir tamsybėse skęsta.

K. Balčiūnas.
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LIETUVA

Paėjimas organiszko svieto.
Ika*«U Bittnert.

dale. Augščiau, ant jų yra suneštos uolos. 
Jas dalina | keturias grupas: arckeišką arba 
priešpirminę,paleozoišką arba pirminę, mezozo- 
išką arba antrinę, ir kainozoišką arba nezozo- 
ittų. Grupos vadinamos eromis, dalinasi į 
sistemas: archeiška— laurentinį ir baroniš
ką; paleozoiška — į sil i orišką, devonišką, ak
meninių anglių, diaso arba permišką ir tt. 
Viskas tas parodyta ant paveikslėlio.

Ant jo, suprantama, viskas parodyta tik 
paviršutiniškai. Nereikia dar užmiršti, jog 
ant jo daug^ pridėta tik dasiprotėjimų, aiški
nančių sudėjimą žemės žievės, daleidimų, ko
ki dar nėra moksliškai ištirta teisybe, ka
dangi ištirti visą žemės žievę juk negalima, 
mes galime ištirti tik atidengtus žemės sluog- 
snius, o iš uždengtų vien tuos, prie kurių ga
lima prisikasti. Kad žmogus negali persi- 
kasti per visą žemės žievę, tą visi žino, net gi
liausių kastynių olos nepasiekia nė 3000 pė
dų; giliau iki šiol į žemės vidurius dar žmo
gus neprisigriebė ir prisigriebti negal dėl di
delių karščių. Nepaisant vienog ant visų 
kliūčių, kokių tirinėtojai patinka savo tiri- 
nėjunuose nemažai, geologija, nors kaipo 
mokslas yra dar jauna, neturi daugiau kaip 
šimtą metų, tiek jau susekė, kad mes drąsiai 
galime užsitikėti ir ant jos spėjimų.

Grįžkime vienog dar prie priimtos musų 
laikuose žemės žievės sluogamų kliasifikaci- 
jos. j.

Sistemai, kuriems chronologiškai atsako 
perįjodai, dalinasi į skyrius ir epokas; skyriai 
| etlss, kuriems atsako geologiški amžiai, ži
noma daug ilgesni už tuos, kuriais mer skai
tome dabar praėjusį laiką. Eilės vėl dalina
si į kompleksus, serijas arba sluogsnių grupas 
ir ant galo į atskirus sluogsnius.

Mes jau paminėjome, jog priešpirmuti- 
nė grnpa dalinasi į laurentinį ir buronišką si
stemos. Paskutinis vėl dalinasi į trįs sky
rius: baronišką, viršutinį ir žemutinį kambri
šką-, daugelis vienog geologų jungia du pa
skutiniu skyrių į vieną sistemą ir priskiria jį 
prie pirminės eros, arba priskaito abudu sky
rių prie siliuriško sistemo, taigi tie mok
slinčiai neranda pamato skaityti kambrijų už 
atskirą sistemą, bet visgi jį priskaito prie pa- 
leozoiškos grupos.

Kad sykį pabaigti su laurentišku ir ba
ronišku sistema i s, prie kurių nereiks mums 
daugiau grįžti, kadangi aprašymą mes pra
dėsime nuo kambriško ir siliuriško perijodų, 
pasakome vien, kad abudu tie seniausiejie 
sistemai, viršutinėj eilėj susideda iš gneisų, 
o apačioj iš mikinių slancų; kambrijus gi 
susideda iš pieskinio akmens ir kristališkų 
slancų. Suprantama, kad terp šitų svarbiau
sių uolų yra ir kitos, neteip svarbios, susimai- 
šusios su pamatinėms.

Užbaigę tą paaiškinimą, mes dabar drą- 
galime pereiti prie musų užduotės, taigi 
peržiurinėjimo paėjimo organiškos gyvy-

ant musų apgyventos žemės.

I. PIRMINE ERA.
I. Chads. .— Susitvėrimas žemės.

„Iš pradžių viskas buvo tuščia, be tvar
kos”, sako šventraštis. Bet štai svieto ato
mai, pasiliuosavę nuo motiniško kūno — sau
lės, pradėjo rinktiesi į krūvą, kad sutverti 
naują savistovį dangišką kūną. Susirinko 
nesuskaitoma daugybė tų atomų ir susijun
gė; viskas, ką šiądien matome ant žemės, kas 
gyvuoja, kruta, žydi, dirba, milijonai gyvų 
sutvėrimų — viskas tąsyk tvėrė chaosą be 
tvarkos, pavidale miglos ir debesų, viskas 
klaidžiojo neišmieruotuoee ruimuose. Klai
džiojo! Taigi ir tąsyk tos dulkės ir debesys 
nestovėjo ant vietos, bet krutėjo ir ėjo savo 
keliu, prie gamtos paskirto mierio, atomai 
turėjo jau tokiasjau ypatybes kaip šią
dien, jie viens kitą prie savęs traukė. To
kiu budu beformė miglota medega tirštėjo, 
iš jos tvėrėsi apvali kūnai dėl sukimosi susi
jungusių atomų — tokiu budu prasidėjo be- 
sitverimas planetų, prie kokių priguli ir mu
sų žemė.

Atskiros dalys medegos stengėsi prisiar
tinti viena prie kitos,’jungėsi į krūvą, darėsi 
vis didesnėms, per tai įgavo vis didesnę ir di
desnę pritraukimo pajiegą, kas yra tokia 
jau ypatybė visų negyvų kūnų, kaip meilė 
ir pritraukimas priešingų lyčių yra ypatybė 
visų gyvų organizmų. Ir štai iš miglų, ant 
galo, darosi skysti kūnai. Tas milidniškas 
pasviečio lašas, raukėsi ir spaudėsi vis la
biau ir po įtekme vis augančios pajiegos sa
vitarpinio pritraukimo, nuo ko apsireiškė mil
žiniškas spaudimas,- keitėsi, pereidamas 
nuo šilto į karštą, o nuo to į sutirpusį, de
gantį. Naujas susitveręs dangiškas kūnas 
siuntė smarkius šviesos spindulius į šaltus 
dangaus ruimus, kaip dabar daro musų žemę 
šildanti saulė. Jeigu mes tąsyk, kada tas 
darėsi, iš didelių dangaus ruimų butume 
pažiūrėję į musų žemę, tai ji, drauge su sau
le, butų mums persistačiusi teip, kaip persi- 
stato dabar dangaus ruimuose patinkamos 
dvigubos žvaigždės. Tik laikui bėgant, iš 
palengvo, kada ant žemės paviršiaus, kuri 
tąsyk išrodė lyg mažutė saulė, pradėjo dary
tieji kieta žievė, apsiaučianti skystą branduo
lį, žemės kamuolys nužudė savo šviesą ir per
sikeitė į tamsią planetą. v

Ji skėndo tirštuose debesyse, kurie, įkai
tę nuo karštos žievės paviršiaus, smarkiai ki
lo augštyn, kad daug tirštesnėj negu dabar 
atmosferoj atiduoti savo šilumą. Atėjo lai
kas, kada pirmutinis lašas vandens nupuolė 
aut karšto žemės paviršiaus, net čirkšdama* 
urnai vėl pavirto į garą, kaip darosi, jeigu 
užpilti vandenį ant įkaitytos geležies šmoto. 
Tokiu budu žemės šiluma nuolatai buvo iš
nešiojama vandens garų į tolimus ruimus..

Žemė nuolatos aušo, čirškianti lašai iš 
tirštų debesų puolė ant žemės vis tankiau ir 
tankiau — prasidėjo smarki kova terp ugnies 
ir vandens, kova ta traukiasi ir dabar ir pa
sibaigs drauge su pasibaigimu gyvybės ant 
žemės, kada ant jos viskas apmirs, išnyks 
gyvūnai ir augmenys; bet drauge su tuom 
išnyk* ir ugujs ir vanduo ir nebus kam dau
giau- kovoti.

Bet štai vanduo pradeda imti viršų: po

savo garais Jis palaidoja prieftą — viską nai
kinančią agnį, didiiausią priešą gyvybes. At- 
audusi žemės žievė pasidarė storesnė ir drū
tesnė, galėjo daugiau ant savo paviršiaus pa
kelti; ant jos susitvėrė Jųrės, kurios paskui 
užliejo visą žemės ^paviršių. Debesys pradė
jo atsiskirti nuo vandens ir iš chaotiškos be
tvarkes susitveria rubežius terp oro ir van
dens, ko pirma nebuvo.

a. Pirmutinė žemė: kambriškas ir siliu- 
riškas perijodai.

Kaip garai uždengianti žemę, teip ir su
sitvėrusios paskui, užklojusios visą žemės pa
viršių jūrės negalėjo amžinai viešpatauti. 
Štai iš pradinio oceano iškilo didelės juodos 
kietos uolos: pirmutinė žemė, pirmutiniai 
sausi plotai, bet jie buvo tušti tirai, be jokios 
gyvybės, kilnojami uždarytos eile žemės žie
vės ir vandenų ugnies, kuri, nors pasodyta 
kalėjime, negalėjo nusiraminti, kaip ir žmo
gus sėdintis kalėjime nenori nusiraminti, bet 
stengasi pastoti liuosu, pasiliuosuoti iš po 
užrakto, viskas mat myli laisvę, o ne rete
žius.

Nė jokio gyvo daigto nebuvo ant tos 
pirmutinės sausos žemės, tuščia aplinkui ir 
tik kur-ne-kur iš jūrių kįlo šmotai dumblinio 
jų dugno; iškėlė jį U pati vandenų uždaryta 
žemės viduriuose ugnis, kuri ir syki iškeltą 
jūrių dugną, gana tankiai vėl jose skandino.

Šiluma žemės oro, kuris buvo kur kas 
šiltesnis negu dabar, greitai išdžiovino tas iš
kilusias iš vandens sausos žemės dalis; iš 
dugno iškilo ir kieti granitai, akmenys var
tojami šiądien prie statymo didelių triobėsių 
ir didelių, per amžius besilaikančių, stovylų. 
Niekur ant tos iškilusios iš jūrių vandenų 
sausos žemės šmotų nematyt buvo nė mažiau
sio ženklo kokios nors gyvybės.

Kur ji turėjo atsirasti, kaip ji prasidė
jo? Apleisime tą klausimą, kadangi mat 
žmogus negali susekti pradžią visko; jis su
seka vien tą, kas yra, ką jo akis mato ir at
randa, daigtai gi, kurie nuo jo akių paslėpti, 
ant visados pasilieka neišaiškintais, nepai
sant ant viso didumo ir gabumo žmonių pro
to. Rods apie pradžią gyvybės pakelta daug 
spėjimų, bet jie vis pasiliks spėjimais, iš ti
kro pradžią gyvybės tikrai susekti turbut 
žmogus niekada neįstengs, turės pasinaudo
ki vien iš spėjimų, bet jais neužganėdįs tų, 
kuriems spėjimų nepakanka.

Ar galėjo gyvybė atsirasti iš negyvų mi- 
nerališkų medegų? Darodymo aiškaus to 
mes šiądien niekur surasti negalime. Gal 
gyvybė atėjo ant žemės nuo kitų dangiškų 
svietų apgyventų nuo seniau, ar gal gamtoj 
terp negyvų medegų yra ir gyvos, kurių mes 
surasti- ir patėmyti nemokame — mes to ne
žinome ir gal niekada neįstengsime to susek
ti. Vienas čia yra neužginamu: kad teip 
kaip išarta dirva nepasilieka ilgai nuoga, 
bet greitai apželia visokiais žolynais, teip 
prieš daugelį amžių, kada gyvybė apsireiškė 
ant žemės, apsireiškė didelėj krūvoj ir apgy
vendino tuščius iki tam laikai žemės ruimus.

Pirmutinėse jūrėse iš syk atsirado ypa- 
tiškos veislės maži vėžiukai, kurie, teip kaip 
vįsiems žinomi stovinčiuose vandenyse gyve
nanti kuoriai arba infuzorijos ant gyvenimo 
mažai reikalauja. Jiems giminingi trilobitai 
ir šiądien gyvena didelėse jūrių gilumose. 
Jiems giminingi yra ir kiti gyvūnai gyvenan
ti iki šiol dėžėse, o iš jų, laikui bėgant, išsi
dirbo teip vadinami amonitai.

Visi tie gyvūnai atsirado ant žemės teip 
vadinamame kambriškame peri jode, laike 
tvėrimosi to perijodo žemės sluogsnių.

Plaukinėti vandenyj tų laikų sutvėrimai 
nemokėjo, nors jūrės užėmė daug didesnius 
plotas negp dabar; jie slankiojo ant jūrių 
dugno ir nė jokios draskančios žuvys nestab
dė v eisi mosi tų nerangių sutvėrimų.

Pirmutiniai gyvūnai, aUiradę ant iem«s.

Ne sykį pasitaikydavo, kad tie pirmuti
niai vėžiai iš jūrių gilumų likosi vandens iš
mesti ant ką tik pasidarusios sausos žemės. 
Tūli iš Jų, žinoma tvirtesni, patekę į negilias 
pakrančių vietas, į drėgną, bet kartais iš- 
džiustantį dumblą, stengėsi prisitaikyti prie 
naujų aplinkybių, daugybė gi silpnesnių, 
negalinčių prisitaikyti, pražuvo. Po įtekme 
persikeitusių aplinkybių, patekę ant sausže- 
mio tos veislės gyvūnai pradėjo teiposgi iš 
palengvo persikeitinėti. Žinoma, toks per
sikeitimas atsibuvo labai palengva,vos užma
tomai, bet visi tie persikeitimai buvo perduo
dami gyvūnų vaikams ir su laiku pasidarė 
gana žymios permainos.

Prisitaikymas atsibuvo visokiais keliais, 
sutikmėj su tuom, kokios permainos naujose 
aplinkybėse kovoj už būvį pasirodė reikalin
giausioms; tos ypatybės buvo perduodamos 
vaikams, o tie vėl jas perdavė savo veislei. 
Tokiu budu permainos, kokių reikalavo nau
jos gyvenimo aplinkybės, ir kova už būvį 
traukėsi be paliovos, nors ir pelengva, teip 

(Toliaus bus.)

hz visur,
|| Iš atskaitos Maskolijos kelių 

ministerijos matyt, kad pirmuti
niame pusmetyj Šių metų Maskoli- 
joj atidaryta naudojimui geležinke
lių: Europinėj Maskolijoj 648 vior- 
stai, Finlandijoj 200 viorstų, Sibe- 
rijoj 25. Dabar dirba 5108 vior* 
stus naujų geležinkelių, iš jų: nuo 
Bolagojo į Sedkaus 1083 viorstai; 
nuo Peterburgo į Viatką 867 vior
stai, nuo Orenburgo į Taškentą 
1742 vior.; aplink ežerą Baikal 
(Siberijoj) 198 viorst. Daleista 
padirbti geležinkelį truo Permo į

II Newloundlando pakrantėse 
nuo prancūziško žvejų laivo „Co- 
lezaine” pražuvo 80 kūrėjų, liko 
tik trįs ii viso. Patikęs tą laivą 
kanadiškas „Troap" mena, jog ir 
su likusiais žmonėms prancūziškas 
laivas laike siautusioa vėtros turė
jo paskęsti.

II Vengrijoj teip užsiviešpatavo 
mer ginų prekyste, kad valdžios nė 
jokiu budu negali jos apstabdyti. 
II Vengrijos prekėjai rūpina tavo- 
rą paleistuvystės namams rytuose 
ir pietinėj Amerikoj.

saus kūno, ją* mėtė ii kampo į 
kampą ir tankiai išmetinėjo, kad 
ji „ėda kaip gyvulys." Vos kiek 
paaugo, vertė ją dirbti: kasti dar- 

ravėti žoles kiaulėms, nešioti 
vaikus, už tai vallčius primokėjo 
už ją kurpiui jau tik dešimtį do
liarių. Pradėjo rengti ant galo 
prie konfirmacijos (pirmos išpa
žinties). Kada kiti vaikai apsimai- 
nikavo visokioms dovanoms, ją 
apdovanojo vien išjuokimais ir 
kumšČioms. Nasuprantamu jai 
rodėsi visas mokslas apie Dievą, 
kuris myli visus vienokiai ir apie 
Išganytoją, kuris net numirė už 
žmonis. Po konfirmacijai, pasi- 
liuosavus nuo kurpiaus globos, ji 
pasisamdė pas turtingą ūkininką 
už 20 doliarių pirmuose metuose, 
o už 23 antruose.

Darbo buvo pakaktinai, bet už 
tai ir baduoti ne reikėjo ir muši
mai pasibaigė. Tada išnaikintas 
kūnas susidrutino, apdegusios ran
kos suapyalėjo, nugara išsitiesė, 
veidas paraudonavo ir akyse pra
švito džiaugsmas. Ji buvo graži, 
persistatė gardžia paukštiena vi
sokiems paleistuviams. Septy
nioliktuose metuose kraujas karš
tas, o vasara teip graži. Buvo 
teip saldu klausyti meilės žodžių 
šiltuose vasaros vakaruose ir jausti 
meilius glamonėjimus ant savo 
veido. Nieks iki šiol ant jos ne 
atkreipė savo atidos, niekas malo
niai su ja ne kalbėjo ir ant syk! 
ant syk karštos akys įieško jos a- 
kių, ją apglėbia tvirtos drebančios 
rankos, karšti bučiavimai dega ant 
jos drebančių lupų. Pamislyk tik, 
kad Lena pastojo kam brangi, 
kad yra ant svieto žmogus, kuris 
jos ne niekina. Teip traukėsi per 
visą vasarą, bet rudenyj jau visi 
žinojo, kad gaspadoriaus sūnūs ją 
prigavo, 
rė Leną

Ji verkė ir mėtėsi, nežinodama, 
ką daryti su kūdikiu. Prasidėjo 
baisi, sunki kova už gyvastį. Pir
mus metus praleido ant audimo, 
mezgimo pirštinių ir badavimo. 

-------w—,— ,----------------- ----------- Kada vaikas sulaukė metų, ji pra- 
prisakymą sulaikinėti angliškus dėjo jį palikti vieną namieje, pasi- 
garlaivius gabenančius anglis į Ja- samdė prie kūlimo į kaiminyšką 
poniją.--------------------------------------- ; dvarą. Rytmetyj ji gesino ugnį,

" — -........ kavojo peilį, žirkles ir adatas, ra
li Revoliucijonieriai apgulė Pa- kino duris ir prašė kaimynės: „pri- 

raguajaus sostapilį, miestą Asun- {žiūrėk jį, o jeigu jau per daug 
čion. Maisto produktai mieste staugtų, duokie jam duonos trupi- 
neišpasakytai pabrango: kyliogra- 
mas *2 svarai) duonos kaštuoja 1 
dol.

kitą darbininkę ir-dvaro užveizėto- 
jas pasakė, jog Lena,už savo apsi
leidimą daugiau ne gaus darbo! Bet 
buvo tai ne didelė bėda: Lena 
daugiau ne reikalavo darbo. Var
gas, darbas virš pajiegų, gruodžio 
šalčiai atliko savo darbą. Vakar 
ji du kartu turėjo sustoti, eidama 
namon. Ji pasirėmė į beržą su 
galvą ir raudoni lašai pasirodė ant 
jos lupų. Iš pradžių palengva po 
du — tris, kaip ašaros pas žmogų, 
kuris retai verkia, paskui vis grei
čiau ir greičiau bėgo, kaip kraujas* 
iš žaizdos sužeisto kareivio: juk ir 
ji puolė ant mūšio lauko, kovoda
ma už duonos kąsnį sau ir savo 
vaikeliui. Paskui ji nuslinko na
mon, davė savo mažam Petrukui 
duonos ir bulvių, užkurė, kaip vi
sada, ugnį ir sėdo prieš ją su kūdi
kiu ant rankų. Maži, permatomi 
lašai byrėjo ant vaiko veido.

Mama, per stogą vėl varva — 
verkė vaikas.

Lena nusišipsojo pirmą kartą 
nuo ilgo, labai ilgo laiko ir nušluo
stė ašaras šlapiu sijono galu. Pas
kui gulė su juom į lovą ir abudu 
sunkiai užmigo.

— Mama, ar turi dar bulvių? AŠ 
teip alkanas — verkė vaikas pabu
dęs naktyj. B^t motina miegojo 
ir ne girdėjo. Vaikas vėl palindo 
po užklodalu ir padėjo galvutę ant 
motinos krutinės. Bet po kokiai 
valandai jis vėl pakilo.

— Mama, ar neturi kuom manę 
papenėti? Man teip šalta!

Bet Lena ne krutėjo, jai norėjo
si nors sykį, kaip reikia, išmiegoti. 
Tada vaikas pradėjo verkti ir šauk
ti.

— Mama, miela mama, užkurkie 
ugnį, aš teip bijau!

Garsesniu ir garsesniu darėsi 
vaiko verksmas. Lena gulėjo su-

Tėvai suvadžiotojo išva- atingusi, be krutėjimo: ji ant visa
dos užmigo, miegojo sunkiai ir il
gai po ilgai darbščiai dienai.

Mažas Petras rėkė ir verkė, kiek 
tik jo pajiegos daleido. Jis kabi
nosi už motinos kaklo, glostė, gla
monėjo, Šaukė ir meldė. Ant galo 
ir jis išlipo iš lovos, pribėgo prie 
durų ir pradėjo šaukti:

— Atidarykite, atidarykite I* i 
Bet gaspadoriai sunkiai miego- i 

jo ir nieko ne girdėjo. Jis pribėgo 
prie pečiaus, rado ten porą bulvių 
ir pradėjo jas valgyti. Valgė ir i 
verkė. Nakties šaltis vis labiau 
apėmė jo silpną kūnelį, jis pradė- I 
jo bėgioti po kambarį, atsimušda* l 
mas nuolatai j stalą ir Šaukė.

— Mama, miela mama! i
Ant galo jis užmigo ant Šaltų 

grindų. Ten rado jį užtekanti 
gruodžio saulutė, kada rytmetyj, žymą su atyda, kurs yra labai pa
šalta, palša, palengva pakilo ties 
girios kraštu ir pažiurėjo per užli
pintą su popiera langą mažų name
lių.

Tokiame jau padėjime rado kai
mo Šaltyšius, kada vidurdienyj iš
laužė duris, Leną ir jos sūnų.

Kaip republlkonai gali pa 
pa ž Į mitinai pakili.

II Iš Maskolijos į Galiciją perėjo 
_J su 25 

kareiviais. Austrijos pusėj pul
kauninkas davė kiekvienam karei
viui po 20 rubl. ant nusipirkimo 
drabužių. Tie, matyt, nenorėjo 
mušti japonų.

Kurgan, 734 viot. ( Petro«nkov.. m„ko|ilk„ polkauoink„
ką 225 vior.; nuo Chersoniaus į 
Nikolajevą, 60 vior. Iš viso, ant 
ploto trissyk didesnio už Suvieny
tas Valstijas, Maskolija turi vos ne 
54000 viorstų geležinkelių,taigi vos 
dešimtą dalį to, turi Suvieny
tos Valstijos. Teisybė, Suvieny
tose Valstijose paprasti keliai nie
kam netikę, bet ir Maskolijoj gerų 
paprastų kelių, pliantų yra labai 
mažai.

II Vėl viena vokiška kunigaikš
tienė, kunigaikštienė Louise Sach- 
sen Koburg Gotha, padirbo skau
dulių, iš ko matyt, kad net kuni
gaikštienės, ten kur atsiranda mei
lė, nesirūpina apie kunigaikštystės 
garbę, meilė pergali valdžią. Ku« 
nigaikštienėLouisa prapuolė iš ko
telio mieste Bald Elster ir pabėgo 
su savo numylėtiniu, grafu Matto- 
sitsch Keglewitsch, nesirūpinda
ma apie savo vainikuotą ir turintį 
valdžią vyrą. Valdžia prieš mei
lę ne atsveria. Tuom tarpu valdo
nų šeimynose ant meilės nieks ne 
paiso, per tai tokiose šeimynose ir 
pasitaiko visoki skauduliai. Gam
tos tiesų dar nieks ne perkeitė, ne 
išnaikino; kas jas nori išnaikinti, 
vis apsirinka; kunigaikštienės turi 
juk tuos pačius palinkimus, ką ir 
paprasta kaimo mergina. Už my- 
niojimą gamtos tiesų, ankščiau, ar 
vėliau ateina kerštas.

II Vokiški laikraščiai praneša,buk 
aniolams statomiems atminimai 
protestoniško tikėjimo mieste Spe- 
yer, bažnyčios architektorius užsi
manė paimti vaikus vokiško cieso
riaus, bet ciecoriui tas nepatiko, 
jis atsakė, jog jo vaikai ne am uo
lai (apie tai visi žino), bet cieco- 
rienei architektoriaus užmanymas 
teip patiko, kad ji privertė cieco- 
rių ant to sutikti. Taigi mat nors 
sykį Speyero bažnyčioj bus stovy- 
lai Vokietijos ciecoriaus vaikų už 
aniuolua perstatyti ir pro tęst onas 
galės iš to džiaugtiesi. Gerai dar, 
kad protestonai pne aniuolų nesi
meldžia.

CtO.B. CORTELYOU

II Mieste Lodz, Lenkijoj, ant 
upės Kamien paskendo laivas; iŠ 
buvusių ant jo žmonių — 70 pri
gėrė, o 80 likosi išgelbėtų. Ant 
minėto laivo buvo vietos tik 80 
žmonių, o jis paėmė 70.

> II Ant Newfoundlando, angliško
se šiaurinės Amerikos valdybose 
girių gaisrai išnaikino kaimą Littie 
Bay. 800 Šeimynų neteko turtų ir 
pastogės. Besigelbint nuo ugnies, 
prigėrė du vyriškiai. j >

II Vokietijoj visi metalinių dirb
tuvių darbininkai buvo štraikus pa
garsiną, bet fabrikantai nusigando 
ir nusilenkė, abidvi pusės geru su
sitaikė ir tokiu budu Štraikai likosi 
prašalinti.

II Biznio vedėjas cirko Barnan 
4 Baile y, Robert Norden, Berlyne 
likosi suareštuotas, kadangi mat 
jis su reikalaujama Vokietijoj kau
cija kokias ten prigavystes papil
dė.

|| Maskoliški kreiseriai, plauki
nėj antį Išpanijbs, Prancūzijos, 
Portugalijos pakrantėse gavo vėl

II Nuo 1896 m. iki 1901 m. skait
lius Prancuiijos gyventojų, pasi 
-daugino tik ant 444613, tame bu
vo 220049 čia gimusių vaikų, o 
224564 ateiviai ii kitų kraitų.

II Ant svieto daug yra moterų, 
kurių turtai skaitosi milijonais. 
Turtingiausia ant svieto moteris — 
yra našlė Vokietijos kanuolių fa
brikanto Kruppo: jos turtai verti 
124 milijonus. Iš amerikonių, 
turtingiausia yra Vanderbiltienė, 
jos turtas siekia 80 milijonų dolia
rių, Huntingtonienės 75 milijonų, 
Valkerienės 50 milijonų, Potterie- 
nės 45 milijonų, Gailelienės 40 mi
lijonų, Greėnienes 35 milijonų, 
Astorienes 30 milijonų, Gouldžiu- 
tės 25 milijonų, Hearstienes 55 mi
lijonų doliarių.

II Austrijos ir Vengrijos kariu- 
menėj iki šiol viešpataujanti kalba 
buvo vokiška, nuo dabar magya- 
riškai pripažintos lygios su vokiš
ka tiesos. Jeigu išplatintos tapo 
tiesos magyariškos kalbos, tai to
kio jau išplatinimo turi tiesą reika
lauti čekai, lenkai, rusinai, slova
kai, italijonai, rumenai ir kitos 
Austrijos tautos. Kuom magya- 
riška kalba geresnė už kitas?

II Austrijoj vokiečiai pasitraukė 
iš darbininkiškos Austrijos parti
jos todėl, kad joje darbininkai vi
sų tautų turi lygias tiesas; vokie
čiai mat nori kitų tautų darbi
ninkus už savo vergus laikyti. Vo
kiečiai darbininkai sutvėrė atskirą 
vokišką darbininkišką partiją ir jo
je labiau gina vokietystės, negu 
darbininkų reikalus.

|l Berlyno laikraščiai, nors mas
koliškas randas užsigina, praneša, 
jog už paliuosavimus Vokietijos 
prekystai, Vokietijos randas suti
ko padėti Maskolijai Užtraukti 
Vokietijoj paskolą ant vedimo ka
rės su Japonija. Ant surinkimo 
100 milijonų doliarių, Vokietijoj 
bus emituoti maskoliško rando 
bankai.

II Itališkas laikraštis „Avanti" 
garsina apie darbus caro šnipų Ita
lijoj. Terp kitko jie spaudino Ita
lijoj revoliucijonieriŠkus atsišauki
mus ir juos siuntinėjo ant viso
kių antrašų į Maskoliją. Daugelis 
lenkų ir žydų iš tos caro agentų 
prokliamacijos likosi į Siberiją iš
siųstų.

II Kūnigas Rochiggians iš Asca- 
ti, Italijoj, kuris buvo apskųstas, 
buk pardavė brangius senus baž
nytinius rubus, už ką tapo į kalė
jimą pasodytas, jame pasikorė. 
Rūbai tie per tarpininkus pateko 
amerikoniškam milijonieriui Pier- 
pont Morganui.

N Republikoj Mexico, prie Texa- 
so nibežių, išdegė miestas Juarez. 
Sudegė didesnė pusė miesto na
mų. Blėdys gaisro padarytos la
bai didelės.

II Miestelyj VVolbrom, Lenkijoj, 
siautė gaisras, kuris i&naikino 160 
namų, o terp tų ir katalikiiką kle
boniją. Sudegė ir vienas vaikas.

II Konstantinopoliu) pasimirė bu
vęs sultanas Marad, nuo sosto 
prašalintas dabartinio sultano ir 
laikytas iki šiol nelaisvėj.

II Ant Kanariškų salų atkako 
maskoliški kariški laivai Baltiko 
laivynės paimti anglis nuo jų lau
kiančių porte laivų.

II Garsus Italijos vulkanas Ve- 
suvius vėl pabudo iš miego, meta 
ugnį ir akmenis, iš olos teka upė 
degančios lavos.

II Prūsuose, Šlezijoj, 
G raupe n siautė gaisras, kuris iš
naikino 50 namų, neskaitant negy
venamų triobų.

mieste

|| Ant Filipinų salų išdegė mie
stas Binaug. Ugnyje pražuvo 100 
žmonių, o 5000 neteko turtų ir pa
stogės.

|| Čekijoj, einant kariumenei j 
Kostelic, 8 kareiviai numirė, o 85 
nuo pailsio sunkiai apsirgo.

Vargsze Lena.
Parašė Alfred von Gedenstjerria.

Ji turėjo septynioliką metų ir 
per visą savo amžį ne matė nė 
vienos linksmos dienos. Ji turėjo 
septynioliką metų ir ji nežinojo, 
kas yra motinos apglėbimas, gla
monėjimas lengvų, nors šiurkščių 
rankų; ji beveik galėjo suskaityti, 
kiek kartų ji privalgę ganėtinai. 
Ji ne atminė nė tėvo, nė motinos. 
Tėvas pateko į pataisymo namus 
už tai, kad užmušė žmogų; motina 
gi numirė tąsyk, kada Lena nemo
kėjo dar vaikščioti. Tąsyk valš- 
čius, su primokėjimu dvidešimts 
septynių doliarių, primetė Leną 
kurpiui, kuris turėjo penėti kūdi
kį, rėdyti ir duoti jam reikalingą 
motinišką meilę. Bet kad tie do- 
liariai ėjo ant duonos plutų, šaltų 
bulvių, skudurų mažam kunui, tai 
ant motiniškos meilės liko vos ne- 
vos trečdalys doliario. Nors ji bu
vo maža, išbalusi ir teip išdžiuvu
si, kad galima buvo lengvai suskai

Spartus pakylimas George 
B. Cortelyou įralybę Ir urė
de lai darodo.

Dauguma atkeliavusių iš sveti
mų salių ukėsų nesupranta progos 
kaip geras apsukrus darbininkas 
republikonas gali įgyti gerą vardą 
bei urėdą šioje šalyje, ką darodys 
žemiaus privesta* paveikslas. 
Tuom pasekmingu vyru yra Geor
ge B. Cortelyou, dabartinis pirm- 
sėdis tautiško rupublikonu komi
teto, vedančio didelę kova, kuri 
turi užsibaigti išrinkimu republi- 
koniskų kanditatų spaliu mėnesi- 
ie- ___

Jis įgijo spartų atsižymėjimą 
energiškai, išmintingai ir teisingai 
dirbdamas su pasišventimų už di- 
deję republikonų partiją prie ku
rios jis priklauso.

Ant kiek jam seksis augŠČiau 
pakilti ateitė tik parodys, tuom 
tarpu jo tolesnis pasisekimas yra 
ne aprubeži uotas.

Šimtai (ukstančių ateivių ukėsų 
turi tokią pat progą atsižymėti 
kaip P. Cortelyou, kurie iŠ visų 
pajiegų stengsis pagelbėti p. Cor
telyou išrinkti visus republikonų 
kandidatus ateinančiam spalių mė- 
nesije.

Jeigu republikonai pergalės, 
tuomi dų^ progą ateiviam ukė- 
sam atsižymėti, o p. Cortelyou 
gaus vieną daugiau nuopelną, o 
kad jis dirba dėl gerovės republi
konų, jo pasisekimas bus visuome
niškas. Papasakokie savo pažy
stamiem apie jo gyvenimą ir dar
bus, primydamas, kad jie pa
tys arba jų vaikai, gali teip pat 
pakilti jeigu turės energija, gabu- 
bą ir iš visu pajiegu dirbs dėl ge
rovės republikonų partijos, kaip 
p. George B. Cortelyou dirba.

Perskaitykie jo gyvenimo apra^

čių, esančių ant lentynos."
Pavasary] ir vasaros laike ji dir

bo ant ūkininkų laukų, gaudavo 
valgį ir 12 centų ant dienos, rude
nyj, už bulvių kasimą.gaudavo tiek 
jau centų ir po 20 virtų bulvių ant 
pietų.

Lena dirbo greitai ir gerai, ji 
įgavo garbę geriausios darbininkės 
kaime ir stengėsi nenustoti garbės, 
pastoti reikalinga pagelbininke 
ūkininkų, kada pas juos atsiras 
daugiau darbo.

Nusileidžiant saulei, kada tamsa 
pradėdavo gulti ant laukų, gi
rios kelias temo, pelėdos Šaukė sa
vo vaikus ant vakarienės, visada 
girdėt buvo greiti žingsniai neap- 
autų kojų, bėgančių per nupuolu
sias spygles ir sausas kosulys besi
veržiantis iš keno ten krutinės. Tai 
Lena skubinosi pas savo vaiką su 
skaudančia nugara ir plyštančia 
nuo skaudėjimo krutinę. Juo ar
čiau ji buvo savo namelių, juo 
greičiau plakė jos Širdis po pilka, 
peršlapusia nuo prakaito sermėgai- 
te, juo greičiau mušė purvinos 
kulnys į sudriskusias sijono padėl- 
kas. Ak! juk jis galėjo užslinkti 
augštyn ir išpulti per langą, nors 
ji ir nustūmė stalelį nuo sienos! 
Jis galėjo užlipti ant skrynios ir 
nusisukti sprandą!.... Ji ne dre
bėjo, kada ant licitacijos žmogiš
kos mėsos kurpius reikalavo už ją 
17-auksinų; ji ne drebėjo, kada 
ūkininko pati, kurio sūnūs į nieką 
pavertė jos visą gyvenimą, išvarė 
ją iš namų, rėkdama, jog ji išar
dė jos šeimynos 'ramybę. Bet ji 
drebėjo už savo Petrą, vaisių jos 
gėdos, už kūdikį, kuris darė dvi
gubai sunkesniu jos gyvenimą,sun
kino kovą už duonos kąsnį.

Kada vaikas buvo sveikas ir 
linksmas, vadino ją „mama," arba 
kada stovėjo prie durų, arba snau
dė parėmęs savo išdžiūvusį veide
lį ant rankutės, ji iš tikros širdies 
džiaugėsi, tai buvo jos vienatinė 
linksmybė liūdname jos gyveni
me. Ji rėtai jį bučiavo, ji ne gla
monėjo jo, bet jos vargšė širdelė 
plakė teip šiltai kaip ir po brangiau 
siu audeklu. Namieje ji paimdavo 
kelis lašus pieno, kurį jai padova
nodavo ten, kur ji dirbo, arba nuo
graužas dešros, gautas nuo darbi
ninkų, kartais pirktą kromelyj sil
kutę. Paskui užkurdavo ugnį, im
davo Petrą ant rankų, penėdavo 
ir supdavo jį. Keliai skaudėjo, o 
akys be mislies žiurėjo į ugnį. Ant 
galo Petras užmigdavo, šakos su
degdavo, o lytaus lašai vis smar
kiau mušė į popierą, su kuria bu
vo užlipytas sukultas langas.

Tai buvo rytmetyj prieš Kalė
das, dvare pradėjo kulti, 
buvo parengta ir darbas 
prasidėti.

— Viskas prirengta?
— Ne, palaukkite, Lena

Vietines Žinios.

Viskas 
turėjo

— Panedėlyj, apvaikŠčiojime 
valdžios įvezdintos teip vadinamos 
Darbo Šventės (Labor Day), šį
met ne dalyvavo tiek daug darbi
ninkų, kaip tas paprastai kituose 
metuose būdavo. Straikų apim
tas Chicago, ypač gi straikas sker- 
dinyčių darbininkų, daug prisidėjo 
prie sumažinimo didelių darbinin
kiškų parodų. Daugumas darbi
ninkiškų organizacijų stačiai nu
balsavo parodose nedalyvauti ir 
nedalyvavo. Kuomet pereituose 
metuose parodaujančiųjų eilėse 
dalyvaudavo apie šimtą ir daugiau 
tūkstančių darbininkų, šįmet jų 
buvo ne daugiau per 45 tūkstan
čius. Iš tikro, kam gi gali rūpėti 
kėlimas linksmių parodų, kada al
kis kankina. O Chicagos darbi
ninkus, ypačiai skerdinyčių, kur 
dirba ir didžiausioji čia gyvenan
čių lietuvių dalis, jau nuo septy
nių ar aštuonių sanvaiČių vargas 
kankina.

— Atbėgęs State ulyčia iš Šiau
rinės miesto dalies ulyčinis trūkis, 
panedėlyj, be mažo ne įvažiavo į 
perkertančią ulyčią upę, ant ku
rios tiltas tuosyk buvo augštyn iš
keltas. Trūkis buvo pilnas žmonių, 
motormonas gi Williams, pastebė
jęs, kad tiltas iškeltas, stengėsi įsi
bėgusį trūkį sulaikyti, bėt bremzė 
visai neklausė ir trūkis, p>erlaužęs 
prietilčio garadą, pirmgaliu pasi
korė ant kranto. Ant laimės pa- 
sažieriams visiems pasisekė iššok
ti iš karų, pažeidimą aplaikė tik 
vienas motormonas, bet ir tai ne
pavojingai. Pasikorusį karą iš
vilko ant krašto su pagelba arklių.

— Policijai pasisekė sugauti sep
tynis vaikiozus iŠ plėšikų bandos, 
kuri anksti panedėlio rytą sušaudė 
tūlą Joseph Burns ir jo brolį Ro- 
b<Trtą. Vaikiozai prisipažįsta prie 
papildytos užmušystos. S u are š- 
tuotiejie visi Čekai: Kocka, Novak, 
Matus, Kaler, Condre ir du broliu 
Sokup.

— Du nesugauti plėšikai atsi
lankė nedėlios rytą į aptieką Stolz 
& Grady, ant kertės North Clark 
ir Indiana ulyČių, i^ su revolve-

mokinantis; Georg/^^te Corte
lyou iš Hempstead N. Y. Pirmsė- 
dysRepublikonų Tautiško Komite
to, užgimęs mieste New York, 26 M 
Liepos, 186- m. mokinosi publiš- 
kose ir privatiškose mokslainėse; 
pabaigė mokslą „Hempstead L. L 
Institute" ir „State Normai 
School,” Westfield, Nftss. gavo 
pagarbės ženklą L. L.' B. iš Geor- 
getown ir L. L. M. iš Colunabia 
University, o 10 birželio 1903 m. 
žymę L. L. B. iš to pat universi
teto: 1883 m. pastojo tiesų repor
teriu New York’e, nuo 1885—1889 
buvo perdėtiniu pradinių mokslai- 
nių New York’e, tame pat mete 
prasidėjo jo publišką tarnystė ir 
buvo privatišku sekretorium, ke
leto urėdu kaipo tai: Post Office 
Inspector New Yorke, the Surve- 
yor porto 'New York ir ketvirto 
Assistant Postmaster — General; 
spalių meno 1895 gavo už rašti
ninką prie prezidento Cleveland, 
vasaryje 1896 išp>ldančiu rašėju. 
1 liepos 1898 pagelbininku sekre
toriaus prezidento McKinley; 13 
balandžio 1900 presidento sekreto
rium, antru kart paskirtas 15 ko
vo, 1901, o 16 rugsėjo 1901 priim
tas prezidento Roosevelt. 16 va
sario 1903 paskirtas ministeriu 
naujai uždėtų Pramonės ir Darbo 
šakų ir tą pat diena patvirtitas, 23 <. 
berželio 1904 išrinktas Pirmsedžiu 
Republikonų Tautiško Komiteto. v

kodčl ateiviai ukėsai pa- ' 
remia prezidentą Koo- 

sevelt.

Jie gina jų tiesas ir reika
lus, jo partija užstoja ir 
vektuoja juos, suteikdamas 
lygias tiesas su Amerikoj 
gy musei*.

kurie atėjote iš‘kitų šalių

turi po r;aįs rankoj privertė esantį aptie- 
cilinderiu nužarstyti grudus, o jos koriaus pagelbininką atidaryti ka- 
dar nėra. f G. * '

— Ko ji, kvaila boba, ne ateina? tus ten 150 doliarių. 
Laukė penkias, gal dešimtį mi- , • - . ,__ -__

tyti visus šonkaulius ant jos tam-Į nutų ir ant galo jos vietoj pastatė , auksuų laikrodėlį ir brangų ž»edą.

są, iŠ kurios vagiliai pasiėmė ras- 
;_ ;__ l'C Nuo aptie-

Laukė p«nkias, delimtį mi- kuįūm. e««įįbįoinko

Jus 
jieškoti luosybės, pasisekimo ir 
laimės luošoje Amerikoje kaipo 
tai: lenkai, ungarai, lietuviai, ita
lijonai, čekai ir .maskoliai, iš prigi
mimo esate patraukti paremti ir 
balsuoti už Roosevelt ir Fair- 
banks. Kodėl? Kodėl jus turite 
balsuoti už Republikonus?

Ant to štai šitokį atsakymai:
L Už tai kad prezinentas Roo- . 

sevelt perstato ir išpildo didelę nž- 
duotę, kuri ir jus atgabeno į .1 Šitą
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Šalį. lūs atkelevote todėl kad gy- 
veoitno iŠligos Čion yra geresnės 
negu jūsų tėvynėje. Atėjote pa
gerinti savo būvį, rasti geresnį dar
bą, geresnę užmokesti, geresni na
minį gyvenimą, geresnes progas 
dėl jus vaikų. Kodėl viskas yra 
čion geriau? Už tad, Amerikos 
apsaugojimas rūpinasi apie darbą, 
ir darbininkus, duoda jiems nuola
tinį darbą su gerų užmokesčiu. 
Prezidentas Roosevelt užstoja ap
saugojimo tiesas, kurios atneše di
delę naudą. Jis ir ant tolinus jas 
užlaikys. Demokratų partija ir jų 
kandidatai yra priešingais toms 
tiesoms. Balsuodami už Roose
velt, jus balsuojate už savo gero
vę. Balsuodami prieš jį, jus pats 
sau skriauda darotė.

2. <Už tai kad prezidentasRoose- 
velt ir jo partija rėdo pagal tas 
idėjas, kurias jus turėjote savo tė
vynėje. Jus jautėte, kad visi žmo
nės turi lyges tiesas, kad tiesdary- 
stė turi būti dąroma tarpe žmonių 
be skirtumo jų padėjimo ar užsiė
mimo, kad prasčiokai turi būti už
stojami, kad jų vaikai turi turėti 
liuosas mokslaines, su atsakančiu 
laiku. Nė viena partija nėra tiek 
nuveikusi kaip partija Prezidento 
Roosevelt.

3. Už tai kad prezidentasRoose
velt įvedė ir užlaiko amerikonizmą 
ant lygio laipto su kitoms pašau-

( les valstijoms ir priverčia anuos 
elgtis teisingai visuose reikaluose, 
kliudančiuose Ameriką.

Jisai tiki kad Amerika turi išsi
platinti po visą svietą. Jus patys 
arba jus draugai sugryžtate atgal į 
tėvinę, jus norite užstojimo, prezi
dentas Roosevelt jums ne atsakys, 
jo priešininkai, bijosi užsikabyti. 
Ar jus ne norite, kad urėdas jū
sų Šalyje, užlaikytu jusu tiesas 
kaip amerikos ukėso?

4. Už tai kad prezidentasRoose- 
velt, globia visus Suvienytų Val
stijų ukėsus be skirtumo ar čion 
gimęs ar ateivy*. Kuomet lon 
Perdicaris, graikas, bet Amerikos 
ukėsas, buvo pagautas ir į kalinį 
inmestas mieste Tangierse, prezi
dentas Roosevelt nusiuntė Ameri
kos laivinę jį išgelbėti. Kuomet 
Sultanas nedavė lygių tiesų Ame
rikonams Turkijoja su kitomis tau
tomis, prezidentas Roosevelt nu
siuntė Amerikos kariškus laivus į 
Smyrną kad priversti teisingai pa- 1 
sielgti. Po Roosevelto valdžia 
Amerikonai yra užtariami visur.

Šitai yra kelios priežastys kodėl 
ateiviai ukėsai turi ji paremti. 
Balsuodami už jį jus bulsuojate 
už savo gerovę.

Waterbury’o „Snsivienijimo Lietuvio 
Laisvamaniu” kuopa paaukavo „Aust
ro*” draugyste* moksleiviu fondui po 20 
egzempliorių aekancziu 8. L. L. isslei- 
■tu knygucziu:

Kaip Maskolija persekioja Lietuva. 
Preke 10c.

Dvyniai vagiu. Preke 25c.
į Užmussimas caro Aleksandro. Pre- 
I ke 15c.

Ar vyskupas Valancsiu* nebuvo vyliu- 
giu lietuvystes. Preke 15c.

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pre
ke 10c.

Tokiu badu verte visu pašūkautu 100 
egzempliorių knygnešiu yra <15.00.

mas ant 8 saeimynu po 4, 5 Ir 6 ruimua 
Taipgi medinis tvartas užpakalyje Vis
kas neesą <61 00 ranto. Gera vieta sa- 
liunui, groeorniai ar bucaernial. Dasi- 
žinokite pas,

VValth A Walah,
145 La Baile M., Chicago, III,

Pigiai ant pardavimo geras lotas arti 3 
bainycilu.

W. Rielinski,
655 W. 17 Bt., Chicago, III

(10-7)

Pigei ant pardavimo saliunas. geroj 
lietuviu apgyventoj vietoj. Norinti 
pirkti teatsinauk ant adreso:

Mike Adomovics,
3158 Bulter si cor 33rd et., Chicago, Dl.

„AU8ZRO8” Dr-tee fondas 
beaimokinancaial lletuviaakai 

Jaunuomenei. 
Buvo..... ................. .

,, Auszro*” kuopa ChicagoJ .., 
Dr. J. Bsliupaa, Philadelphia

iu Reikalai
Draugyste Ssv. Roko laikys nepaprs- 

sta susirinkimą 18 d. rugsėjo (Septem- 
ber) saleje Juozapo Kavarskio 1193 S. 
Oakley avė. ant kurio neatbūtinai kiek
vienas sąnarys turi pribūti be atsisaky
mo. Nepnbuve turės užmokėti bausme 
•1.00.

Kiekvienas sąnarys te prisiunesia savo 
adreaa pas sekretorių, Thoe Rudis 98 W. 
23 PI.

Prezidentas Jonas Jauksztaa, 
Sekretorius T. Rudis.

Lletuviszkiejie Europos 
inikraszcziai.

Varpa* politiko*, literatūra* ir moks
lo m*n**ini* laikrašti*. Metu pre
ke.........................................................ąi.MA

Ūkininkas lautinkai-polilinkta mė
nesini* žmonių i ai k rasa t la. Melu pre
ke......................................... 76 centai

Abu laikrauoslu iszeina Tilžele (Prū
su Llatuvoje) kaa menuo viena kart*.

Kiekviena* lietuvis, noria poli liukai 
ap*i*avi**li Ir geriau* suprasti Lietuvos 
reikalu* ir *avo pareiga*, nori* sekti Lie
tuvos visumenas gyvenimą, savo broliu 
darbus Lietuvoj ir Ju kova* su caro val
džia bei jos bendrais už savo tiesas, už 
geresne savo ateiti, — kiekviena* pami
nėtuose laikraazcziuoee atraa daug nau
dingu žinių ir pamokimu.

Kaa norėtu parsisiųsdinti viena ar ant
ra laikranli, arba ir abudu kartu, t* pa
deda raižydamas ir siusdamas- pinigu* 
loki adrese:

Pajieszkoiimai.
Pajieškau savo broliu. Juozapo ir Jo

no Gelžiniu, Kauno gub., Raseinių pa v., 
Kviedainoe miestelio, Juozapas gyveno 
8. Boston, Mas*., Jonas 8kagway, Atsa
ke. Jie patys ar kaa kitas teiksi* duoti 
ii ne ant adreso:

Ludvik Gelžin ta,
439 W. Rando!ph st., Chicago, UI. 

(1«-1X)

29 Augusto isz nežinomos priežastie* 
paliko mano narna paalimdama <20.00, 
mano pati Ona Bajuruniene po tėvai* 
Szuksvicslute Kauno gub. Ssauliu pav. 
Kurnenu vol., kaimo Minelkiu. Jeigu 
kas užtėmy*, meldžiu duoti man žine, už 
tai busiu dėkinga*. Jei in trumpa laika 
sugryžtu ase Jai atleidžiu ir ne puses žo
džio ne sakysiu. .-e— j_____ _________ _

Vincas Bajorūnas, Į turintia norą dirbti, mokantis gerai ra-
313 First avė., Carnegie, Pa. Į lenkiamai Ir maakoli«*kai, tegul

- — I atsisaaukia per laiaska ant adreso:
Henry J. Bchnitaer* Bank,

141 Wa*hinglon st., New York, N. Y.
O-l«)

Reikalaujame kiekviename mieste 
lietuviszku agentu, pardavinėti mote- 
rtazkua rubua, imti mieraa nauju ap*te- 
llavimu ir anuo* pardavinėti.

Turime tiktai viena agente p, K P. 
Saimkooi. Kiekvienai ypatai duodant 
užsteliaviir.a prisiuocseme tavo apauta 
paimti miera, už tai rubu* labai gerai ir > Jos. M. Smolentkl, 783 8o. 3 nd St., 
grąžei padarome. Teip pat reikalauja
me kriaueziu ir kriauesku. žinaneziu ge- { Baltimor*. Md.
rai moteriszku rubu dalba. A taisiau k i- Wm. J. Morron, 
te per Išteška ant adreso:

J. F. Richardą*.
Holyok*, Mas*.

•681.10
...6,00
....300
•689 10

UekctjOH angtinzko* kalbos.
Mokys raazyti, skaityti ir kalbėti ang- 

liszkai iiuuldant lietuvteskai. iszeidi- 
nes nuo 1 lėpkriožio 1804 sulyg 30 balan
džio 1805 m. Kiekviena* apiaiky* regu- 
lariukai kaa nedele kur* uiairaasy* lek
cija* angliai ko* kai boa, priaiuadama ■ 
•1.00 ir mvo adreaa pa*

V. J. Petkons Home sludy, 
303 N. Main st. Brockton, Mas*.

(8—30)

M. Šaunus Fabrikstr. 27 Tilsit,Ostpr 
Germany. 

Arba ir katra nors iss žemiau paduotųjų

M. J. Danį (Jonaitis 8108 B. Halsted
Chioago, Dl.

N. Gendrolius 116 Bovea St.
80. Boston, Mas*.

Reikalinga* lietuvy* jauna* vaikina*.

(9—23)

Pajieezkau naszle* be vaiku arba ne 
jauno* dievobaimingos mergino*, mo- 
kanezio* nor* bi*kl ant raszto už gaspa- 
dine. Ataiasaukito ant adreso:

164 Canalporl av., Chicago, III.

Pajieeskau savo brolio, Bernardo Bar- 
nataviozio, Vilniaus gub., per. Al i tau*, 
aod. Skraiosioniu. Ji* pat* ar kaa kita* 
taikais duoti žine ant adreoo: 

Mik* Bernais vieše,
Boz 5, Greenland, N. H.

Pajiesskau Juozapo Cheplaueko kai
mo Pantvardžiu ir Kazimiero Baacsio, 1136 Mople 
kaimo Rotulu abudu Kauno gub , Ra-1 
asiniu pav., Jurbarko vol., turiu svarbu 
reiksią. Jie patys ar kaa kitas teiksis 
duoti žin* ant adreso:

Dominika* Naujokas,
8 Moore st., Cambridgeport, Mas*

Pajiesskau savo brolio, Petro Jassuke- 
vicziaua, Vilniaus gub., Traku pav., Va
rėnos vol., Marcikoniu aod., 9 metai 
Amerikoje, 3 metai atgal gyveno New 
Haven, vėliau Branfort, kur dabar yra, 
nežinia. Jis pats ar kaa kita* teiksis 
duoti žine ant adreso:

Jo*. Yakovonis,
108 Bellevieu av., Brockton. Mas*

Pajiesskau savo draugu: Franczissko 
ir Domininko Palucku, Kauno gub., 
Sziauliu pav., Bzaduvo* parap., Jilionu 
sod., turiu svarbu reikale. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine snt adreso: 

Petras Butkus,
1316 Rebbecca si., Alleghanny Co., Pa.

Kur gali gauti „Lietuvą.” 
„Lietuvo*” redakcija turi tavo agentu* 
Brooklyne, Phiiadelphijoj, Baltimoreje,

Batai affentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

E. Froome*. 73 Orand (t.
Jo*. Baunskte, 155 Metropolitan av*.

Philadalphia, Pa.
J. G ūda vi cm, 3104 Richmood, Si.

8. E. Oor. Sharp A Camdea sis.
Pa* azituo* agentu* gaukite „Lietuva” 

už 5c. kas •ubai*.

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rubli* po........ .  52}
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po. .52}c 
Virs* 1000 rubliu, rubli* po................52}c

Pri* kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paežio kaaztu.

Jai norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikazeziotu ir niekur nėžutu, tai *lua- 
kl te per ..Lietuvos” redakcija, adresuo
jami: A. Olaaevakt,
B24 83rd Bt,. Cbicago, III.

Pasarga prie azifkorcziii;
Nuo dabar emigrantai valiuojanti in 

Amerika turi turėti azifkorte Ir <15 00 
pinigu kiazeniuje. Ka* neturi •15.00 
apart vlfkorte*, to nei n leidžia In Ame
rika pakol jo gimine* jam nepriaiunozla, 
o jei ne.tai gražina JI atgal.Tokio* dabar 
yra nauioo tiesos emigrscijo* užvaizdo*.

•^PREKYSTE*
Lietuviszkn Banku.

(Uideta 1888 mate.)
8iunc*iam pinigu* greitai ir taugiai In 

viaa* dalis tvisto. Parduodame Laiva
korte* ant gr«icziau*lu laivu. Paėsto 
Bta. No. I.

SIS First BU,
8. Mack, 

Elizabeth, N. J

Lletuviazka Aptleka.
Kuri randasi po No. 167 W. IMtli Ir 
Union s t., nuo 1 dienos rugpjuczio pe 

rejo ant mano locuastie*.
Mano Aptleka dabar yra aprūpinta 

kuogenausioma Amerikoniazkom ir Eu- 
ropiukom gyduolėm*, y pači dabar ssvie 
žiat partrauktum iu seno K rajau*. Re- 
ceptai bfina Užpildomi *u didžiausiu at- Laikrodėliu, lalkrdož-u steuiaiu, staliniu, 

btdiaoaczla ir k įteikiu Žiedu, špilkų, teeclu-
Prekes gyduolių dabar yra numažin

tos. Del neturtingu, kurie turės .paliu
dijime nuo vietinio prabaaicziaut. Dak
taras if gyduole* bu* duoto* už dyk*.

Daktare* J. J. Golembioorski* vi*ada 
randasi mano ApliekoJ, kitu* Daktaru*. 
Jeigu ka* nori, paazaukcm per telefoną 
diena ar nakti.

Tikiuoei. kad tautieesisi etai lanke in 
mano aptiek* viMuioe bu* uig*n*dinti.

Bu guodon*.

J. L. ŽukaiiNkas
Liet u visiką* Aptiekoriua

167 W. IBth et., Cblcmco, III.
P. 8. Au taipgi siuncalu pinigus in 

viaaa dalia svieto pigiai ir greitai, ir par
duodu ssifkortes ant visokiu linijų ir uuaLisTals.. 
laivu. Priegtam užlaikau lietuviszku 
knygų krautuve.

Uvorv. T*l|

IraTstuviMi'i įsa kliu miestą užpildau 
greitai Ir prtsluuedu I visu* Amerikos na**- 
tu* Drosu Karauoea pnsiuaedu dykai.

M. J. DAMIJONAITIS, 
3108 t. Halsted Si., CHICAGO, ILL.

Ino lon-sptodKko ant kojų tik 10c.

pilk aslos Kairo*. Hleiskaaa* IsiaaUtaa Telpgl 
tarimo valsu ėal iisaaikialmo plaaka. kad

apeisimo U««* cyvaplaakia*. ori r tam- SPE-

J. M. B. Che m, Co.

SKUBINKITE
* Pirkti Szifkortes pakol pigios, nes toojaos pabraog.

DABAR YRA LABAI PIGIOS.

Štai šifkorčių prekes: | Europą rtEifH

North German LUoyd Linija
Terp New Yorko ir Bremo:

Reguliariiki laivai plaukia 10 iki 12 dienų........ ...............
Ezpresiniai laivai plaukia « iki 8 dienų.............................

Terp Bremo ir Baltimorės:
Laivai plaukia 12 iki 14 dienų.............................................

Hatnburg American LJriiici.
Terp New Yorko ir Hamburgo:,

Reguliarilki laivai plaukia 10 iki 14 dienų........................... ’
Ezpresiniai laivai plaukia 6 iki 8 dienų...............................j

Curiard
Terp New Yorko, Bremo, Hamburgo, Rotterda-

< mo, Amsterdamo ir Antverpo
Laivei plaukia 6 iki 9 dienų.................................................... j

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

Laivai plaukia 5 iki 8 dienų.......... ........................................

Catiadian Pacific R. R. Co.

Terp Montreal, Bremo. Hamburgo, Rotterdamo fr 
Antverpo. -

Laivai plaukia 8 iki 10 dienų.................................................. Į
Terp Mentreal. Liverpool, London ir Glasgow

Laivai plaukia 6 iki 8 dienų.................................................
Virš parodytom prekės yra tik per van

denį. Geležinkelių prekės žemiau.

Pigei ant pardavimo graeerne ir bu- 
eserne. Tiratai apgyventoje vietoje 
lietuviu ir lenku. Adresas:

J. Valigolski.
1518 5th av., Chicago Heighta, III.

Pigiai ant pardavimo du murintai 
dvieju pentru namai, 1057 ir 1059 So. 
Lincoln ąi. Viename in Ju yra nliunaa. 
Visi ruimai ir nliunaa iszrendavoti. 
Rentas neaza 9%. Ataiasaukite pas u- 
vinink,

John Hargarten.
1057 S. Lincoln SL, Chicago, Dl.

Pigiai ant pardavimo 3 pentru mari
nis namas, akmenio prienakis, po nr. 
838 W. 39ih st Kitas vieno pentro na-

Nuodai.
Sveikatos užveizda valstijos 

Illinois dabar perkratinėjo vieno 
garsaus daktaro įnešimą kurs už-1 
manė, kad priversti visus vaistų ir 
valgomų daigtų išdirbėjus prilipy
ti ženklą su parašu „Nuodai,” ant 
tų išdirbių kurie turi savyje nors 
mažiausią dalelę nuodingų prie
maišų. Tokios tiesos aiškiai da- 
rodytų perkančiai visuomėniai, kad 
Trinerio Amerikoniškas Elixiras 
Kartojo Vyno yra vienintėlis, ver
tas užsitikėjimo vaistas nuo skil
vio, neturintis jokių nuodų. Dirb
tas yra iš gryno vynvuogių skysti
mo ir žolynų, kurie geįbsti sužlėb- 
čiojimui ir išdirbimui čysto krau
jo. Per daug metų šį gydykla yra 
tarpe žmonių, ir turi užtarėjus 
kiek vienoje šalyje, tik už tai, kad 
visuomet žmonės užganėdino. Vi
sose skilvio ligose, ar nečystumo 
bei sumažėjimo kraujo, nervišku
mo, kūno apsilpnėjimo, negalite 
rasti, skanesnio bei skubiau išgy
dančio vaisto, per Trinerio Ameri
konišką Eliksirą Kartojo Vy
no. Ant pardavimo viso
se aptiekose ir pas fa
brikantą, Juozapą Trinerį, 799 S. 
Ashland avė., Chicago, III., Pil- 
sen Station.

Nei $1 Nereikia Mokėti iki Iszgydymui
Amerikos Geležinkelis

Terp Cbicago* ir Nėw Yorko.... ..............

Prūsų Geležinkelis.
Terp Tilžė* ir Bremo.;..........................
Terp Tilžė* ir Hamburgo.................................
Terp Tilžės ir ttoiterdamo...............................

•17.00 
•25.00

•17.00

•17 00 
•25.00

•17.00

•15.00

•17.00

•15.00

•16.00

•5.15 
M 80 
•6.60

•34 00
•36.50

•34.00

•35.50
•38.00

<34.00

•17.00

•34 00

•17.00

•15.00

•5 15 
•4.80 
•6 60

Kiek kaituoia getežinksiit terp New Yerke ir kitą Miestą, klauskite mus per ąrematas. 
Apart čia paminėtą luiiįą turiu** dar ir kitas, kurią dėl stokos vietas, negaliate čia iiskaityti. 

•orėdami kitą liniją, klauskite mus per ąromatas.

Geriausiai yra pirkti Uktrtet “LIETUVOS” REDAKCIJOJE, nes H turi agentūras visą kom- 
pani|ą. goriausią liniją ir visą laivą, j Europą, ii Europos ir visas žalis.svieto.

čia galite gauti litkortes kas U kokias norite.

MARIA DOWIATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub. Btauliu pavieto.

723 W. 18th Street.
Nuo 8to* iki 10to* ryto, 
nuo T-to* iki • veL vakar*.

(Kedslloms ūktai nuo ft-teM Iki IC-toi ryto

Teleiun*a:i Morgan 1362. 
Teiefonuot galima in kiekvieno* 

aptiekoa.

Per Dvideszimts Metu
ASZ

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 
kitų. Datyrimas yra geriausias mokintojas. Ma
no gydyme ligonių nėra jokio spėjimo, bandymo 
ar nenusisekimo. Aš žinau, ką aš galiu padary
ti gydyme ligos ir aš padariau kaip reikia.

‘ r

ISZGYDAU KUR KITI NEGALI
Biaurus, 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. Perskaityk sekančias padėkavones. Parašyk pas gydytinius, jegu nori išgirst tiesą.

Jerome, Ariz. 
Brangu* Profetoriaa Golllm:—

Kam ai niekad netikėjau, tas dabar yra 
tikra tiesa. JuriJgydėte mane nuo mano chro- 
alftą ir pavojingu ligą pilnai ir ai netugie- 
biu ganėtinai iireikili mano iirdlngf padėks- 
▼ong ir nusistebėjimą 11 jūsų gydymo. Kiek
viena* čion tino, kuomi**! buvau prie! mano 
gydymąsi pas jus ir po triją mėnesią gydymo
si. ai netik ifeigydžiaa saro ligą, bet dar jau
čiuosi geriau ir smagina, negu ai jaučiausi 
prie! apairglmą.

Tarnu ta esi prakilhum žmogum ir neimi 
■no žmonią pinigą, kaip daugelis kitu, bet II- 
gydai juos į trumpiausį laiką be didelią kai
tų. Kotnas serganti* vyra* ar moteris negali 
padaryti geriau*, kaip priimti jutą pagelbą ir 
jie bu* iigydytal* greitai ir tikrai.

M ingo Jonctlon, Ohlo.

Su guodone,

Palmerton, Pa.
Mano Brangus Profesoriau Collins:—

Labai man iiksma praneitl jums, kad po 
trumpam just/gydymul ai jaučiuosi labai ge
rai. Al jaučiuosi, lyg kad bučiau gimė* ii 
naujo. Jtuą puikios gyduolė* ligydi mano 
skausmą krutinėję Ir strėnose, kurie skausmai 
kankino maną per daugelį metą. Mano trum
pa* kvėpavimas iinyko teipgi Ir ai dabar ne
turiu sunkenybė* kvipuotl. Mano valgoma* 
sugrįžo vėl ir mano sveikata yra tokia, kokios 
ai nė* u tarėją*.

Dėkavodama* joms labai graliai už jnsą 
maloną ir gerą gydymą, ai rekomenduoja ja* 
tanžiniikal visiem* savo tėvynainiam*.

Su goodone.
Vincenta* Gregar.

Brangu* D-r* Collins:—
Septynios sanvaltė* atgal nieks negalėjo 

sakytl.kad ai gyvensiu. Mano pilvinis nesvei
ki* ir skausmai strėnose kuone užsmaugė ma
ne. Ai vėmiaa po kainam valgiui su tokia 
aiytnu, kad kožnaa matanti* mane, turėjo

1 maną* didžiausią pasigailėjimą. Ai mė
ginau daktaru* ant daktaru, llleidaa įimtus 
dolerią ant visokią vaistą, bet ai negalėjau 
rasti pagelbos niekur. Vienas H mano drau
gą nurodė man Tamlsta. Ai paraitau pas jis, 
apvalydama* savo padėjimą ir dabar, į septy
nias trumpes sanvaites. nematydama* nė jū
sų, likausi ligydyta. Ta* yra daugiau, negu 
ai tikėjausi. Ta* yra pastebėtina. Brangu* 
Dre ir *1 niekuomet nepamirilu ju»ų malo
ningumo ir rekomenduosiu jus visnr koinam, 
kurį tik pažįstu.

Su guodone. Joną* Jarecsko.

E. C. Collins, President, N. Y. Metai Institute, 140 W.34-thSt Nei York, N.Y.

■■i

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
G&fbub mediAkan uiti urėto Jan, užbaigęs vokiAkua ir amerikoniškus Universite

tus, bu daug metų patyrimų yra autorium, išrodinėtojum ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir iii**isenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, )>eržengimas gamtos tiesų, 
nustojimas gyvybės, lenkimais draugijos,Nunykimas ir tt. yra tai {jarekmės sulau
žymo sveikaV« tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kati artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleink falšyvai begėdystei ar pasididžiavimui suturėti ga
vę nuo eugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau 
yra per vėlu.

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

Atmink— Mes duodame užtikrinimą išgydymo kiekvienos ligos paimtos ant 
gydymo. Jeigu tu nęgyveui 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 išrašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų 
atydoe kas jose yra.

Gyduoles Dykai Iki lazgyjlmiii.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III _ i ,
M»t užpnloet* visus ksnčisnėiu s nuo užtisenSjusią Ilgą, nee kurią negalei* iisigydytl, ateilaukii j musą gydynyčlą Ir pamė- 

gyti metą NAUJA BUDA, kuri* yra laikoma* oi neklaidingą.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedėliosi* ir Iventadieniai* nuo 10 tik Iki 12.
RODĄ DYKAI!

Kaulai kur ta į 
N tiri pae . 

Petrą Beleki ne* 1 
isztroukea, o 

pa* JI galima alsi-
vedyti, ne* Ji* turi 
puiku ir szalu ba- 
varak* siu, gardžia 
ruska ocziazczen* 
arielka, cigarus net

iaz Havanos, o iszaigeru* gauni žmogų* 
puiku užkandi kiekviena diena, tai Jau 
ilgiau su tamist* kalbėti negaliu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Pne to Jie turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už tlumocsiu 
susikalbėti angllszkal. Ateikit* pas ma
ne, o asz jum patarnnuaiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pa* mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakls, 
3321 Auburn av., Chicago, IU. 

(Tarpe 33-ios ui. ir 33-io PI.) 
Telephonas Yards 6012. i

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

verta 25c. gauni dykai, Jei užairaazy- 
■i laikraazti „Lietuva” ir užmokėsi <3 00 
už vi*o meto prenumerata ia* virszau*. 
„Lietuva” yra didžiausia* ir geriausia* 
laikrasstia visoje Amerikoje. Joje raal 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

A tai u* k 82.00 su savo aiszkiu adresu 
o gausi „ Lietuva” kas subeta per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos” 
tezletetojo, adresuodama* teip:

A. OL8ZEW8KIS, 
824 33rd 8t. Btstion 60. Chicago, 11.

F.PBradchulis
Attomej ud Conoselor at Ui. Į

Ckinter of Comotrc Bldj. Roog 709
8. E. Oorner LaSalle A Wa«hington ate 

CHICAGO, ILL.
Telephon* Main 8642.

W lėni n tai ii lietuvy* advokatas, baigę* 
mokai} Jurteprudenciįoscsion Amerikoj 
Weda provM kaip dvilinka* taip ir 
krimlnalinkaa visuose auduose.
Ree. 3112 8. Halsted arti 31 mos.

arti 81-mo* ui. Tel. Yards <046

Dyk vi aukniniN Laikrodėliu!

utuiiuku.
[»' i' e k. r o * i. u k «z > ).

rantuoto ant 25 mrtu Ra- 
nyk tuojau,, o me, tuojau, 

? pnaluaime bttuterlja ant 
’v’ėm&te’ , pardavinėjimo Ka-la itz- 

parduoti pritlaik mumti 
Jm.-SO ir *auil •*< laikrodėli au lenclugelul 

ykai C*rown Muppljr Houat*.
Ltep b 23. IS3 Raudaioh at Cblnaeo. 1)1

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

KatMOe-a, Amerlkoaiezkae, 
Weliawaa, Szarpaa, Juos-

ree ir dėl Marezalku

’ GuodotmienM kunigams tszdir" 
ba -Kapais Arnotai-. Dalmati- 
ke<L Alba». Mula* ir visus bai- 
.nytiniut parėdus. Vboki dirba at
lieka artistiszkai in laiką. * 

Į Noredsmo* guodotino* Dr-tes, 
arti* guodotini Kunigu, kad Jusu

dirbo* butu prideraneziai atlikta* ir tuom suszelpti caoro t*utet{, paveskite ji tikrai 
lieta vaidai, \

T. ANDRUSZEWICZ & CO. '
115 W. Dltlilon St, Chleago, III.

DIDŽIAUSIA ARIELKU KRAUTUVE.
Mes apmokame ekspreso kaštus ant visų orderių 

virš £5.00 į rytus nuo Chicago. į vakarus nuo Chicago. 
Apmokame ekspresą tik ant £10.00 arba daugiau.

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

- Pirkite arielką ii pirmą rašką, kam reikia mokėti pelną 
kitiems mažiem* agentams.

PATEMYKITE MCS I’RKKKH.

Brande 
Kammel

ia.25 ir viri.
112.00 .. n

•k’OO „ 
<8.50 „ 
•3 IX) ..

Kum (arok) „

Shei-i-jr

•d.M ir virė
te OO„ ., 
•150 „

už tuos pinigu* 
W' Klauskite

Pamėgyklte pirkti ano muk. matyaite kad m« 
negu kiti. AUią«klte ,u onterm pinigo* rvgjttri 
privatiik-M korte>• prekių. Jeigu ąt»ią«it» 10 pr 
čyalo namą darbo Biackbcrry vyno dykai su piro

MORRIS FORST & CO., Cer. 2nd Av*. • SmitklteM SL. PITTSBURG,FA.
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Na*|*e*iai Iszraste* Medicines: nmJ***i 
mūza vaitui yra pazektnlaziaazi. gydo daugyt« 
liga . Plaaka* tikrai ataugiaa. zliakima. pi«i«

Dr.O.G.Heine
DENT1STAS.

du bud u Radi k ai gydymas, parašykite pas
Dra. J. M. Brundza
Seal p and Halr Specialist

N*w York ABrooklyn, U. 8. A.

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

Gyvenimas viriui Aptiekos. 

, CHICAGO, ILL.
Traukia dantis be jokio skau

dėjimo, instato auksinius, ar ko* 
kius kas nori. Darbą savo gva-

Gauk szluos &ruus daiktus a y Ui.
Vsiktaaaii. merginom, ir klekviaaam pris.a 

ilm« Dykai, *pmoka,ttn« paeita ir pavterydm 
*4 arti«uliuk«» blkutcrijo*. karino* Kiurti** 

1 PaMATks Pisk* Pardavei juo* po lOc. kaina 
l pri.latl m u m Ii ŽMIO. o tnei gavi pielgu, 
' tuojau, poliu atimi tau ui tavo darbą Dykai 
viena iii aunzcilau parodytu artikulu: (1) 

. Graiu Hatnllioa 2* kalibru kakauika, (S) (ra 
iu aukuota amerlkonužkali viduriai* Laimo 
dali. ittrodaoU ivg aukilnli gvarantuot*, in 
» OMtu, (S) greita, pilno didumo Mamdolika 

i (4) graila I pėdu aug,zta Luara, (S) dldtle 
Akmonima <•) aukuota LAtKaonsu. (7) bakiu- 
ka tu H tuklao'ridabrlnlu Pkiliu ir VIDELCIU. 
(S) pilat udletlnl nOXRLl, (B) priao aukio 
ŽIKOA. (IC) Importuota g-nau»io pitono BRIT- 
VA.(ll)grain PEILI, <IZ> rraiu it coliu ilga 
taktinio moterį.ik a ant kaklo LKNC1VGELI 
tu kom pateliu (1*1 graiu aukalnta KRYK K U. 
(14) greita iterling ndabro BRAN8OLETA.

, 8,te terorai yra aagaacilau.loa verto* ir duot 
Tam litai sora dirbu dėl tavo uidarblo Ir dėl 
■asą aamo kari* vra azlarni blzayja jau 15 m.

Reiktajame vyro ir motero
Kencziancziu kokia nors nesveikata ar 

gyvenime nepasisekime, kad prisiusiu 
mumis savo varde ir adrese, o mes pri
siusime bude (spasaba), su kuriais 
visus skausmu* ligas ir nelaimes pra
šiai i n rite. Nesiųskite pinigu, tiktai 
savo varde ir adrese. Pasakykite ir 
savo draugams apie ssi apgarsinime, o 
tuom padarysite jiems didele reradejy- 
ste. Raszykite tuojausant adreso:

Tatra Medical- Institute,
747 8. Halsted SL

Cbicago. IU.

Metropolitan Block, OHtOAOO.

Lietnvisikii-Riish Aptieki
267 Hsnover et. 267

Boston* M38S.
Turime pilnai apliekoriszku tavom 

kaip krajevu teip ir užrubežiniu. Ap
linkoje visados randasi daktaras, kurs 
duoda rodą visokiose ligose be Jokios 
m o k e* t les.

Visi Silpni Vyrai,
te skaito šį pasiūlymą.

Turim labui akyvą receptą garsaus Daktaro 11 
seno krajaus. Ir žinau U pat yrimo jog gydyklos 
yra geriausio* dėl nusilpnėjusią vyrą. Vaistai pa
gal tą receptą lėgydė maną nuo jaunystės klaidą.

■poclalistą, ipitolią, diržą Ir tt. be jokio* paark- 
mės; ligydė daugybą ir kitą, teip pat kentėjusią. 
Žinodama* kaip sunku yra gauti geru* vaistus, at 
pagvlbėsią kiekvienam reikalau>nčiam vaistą, 
prtaiąnsdamss pilną recepto kopiją su apraėymu. 
gromatoje dykai. Recepte ažraėyto* stiprio*, bet 
ne vodlngos gyduolės, kurio* gali gauti ktekvte- 
■ojapttekoj ir ižslgydytl namie> nA-kam neži
nant. Ta* vaisto* suslatslo viso* nenaturaliėka* 
•ėklo* tekėjimus, lėgydo nusilpnėjimą, gyslą ižti- 
nitną. silpną atmintį ir U. ir nepalieką jokią žen
klą nuo jaunystes IMykumo. Uralo visą sistemą, 
kraujo* gauna nauja tekėjimą per visą kūną, su
stiprino smegenis ir nert as ir gauna patraukimą 
prie linksmumo ir draugijos. Senus žmones pada
ro tvirtais ir >učiantesi jaunesuiaia. Ugydo grei
tai, ant visada ir padaro žmogų tinkančiu prr 
darbo, biznio, pasilinksminimo ir apaivedimo.

Nemislykite jog ai esu ve-nu litą, ką prisiun
čia dykai receptus, diržus Ir medicina ksipo pa
gundymą. kad ii vilioti U žmonią pinigus už Ole
kam nevertus srlte pavojingus vaistus siunčisat 
G O. D. ne kuomet ne orderinotas. Toki alurbtiė* 
iėplėėą žmogui paskutinį dolerį, Ujuoki* jo kei- 
tėjimus ir paduoda adresą kiliem, tokiem pat ap
gavikams. Jeigu kuomet buvote tokią apgauti; 
nebijokit man rąžyti. a» neturiu jokio mierio įvi
lioti nuo jusą pinigus arba parduoti jumis netin-

lėalte upgarsyU iiume laikrodyje. Rąžykite Alą- 
d ten Ir gaukite recepto kopiją Ir reikalingą infor
maciją dykai per išliką. Teip pat porstydu kaip 
U galiu tą viską padaryti be didaUą lėdavlmą 14 
savo pusės. Adresuokite:

C. BeDtsoH, P. L Boi 666, CMcalo, I1L
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