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“Lietuva” apsodina riaokiaa Knygaa, KonstitaoijM Ir ri«o-

Karė Maskolijos su Japo- 
nlja.

Nuo mūšio ties Liaojangu, 
kur maskoliai tapo baisiai ja- 
poniečių sumušti, ant karės 
lauko nedaug kas atsimainė. 
Kuropatkin, besistengdamas 
pabėgti nuo visiškos prapul
ties, bėga šiaurės linkui į 
Mukdeną. Bėgimas surištas 
su neaptsakomais sunkumais 
ir pavojumi. Kaip francu- 
zai po vada Napoleono, nepil
nai šimtas metų atgal, trau
kėsi atgal iš Moskvoa, brisda
mi iki juostos sniegu, teip 
dabar Kuropatkin su savo ar
mija, bėgdamas nuo sekančių 
paskui jį japouiečių, breda 
iki juostos vandeniu. Mat 
nuo didelių lytų visos apielin- 
kės bestukso Vandenyj, iš
mirkusi žemė pavirto į klam
pynę, kuria prisieina netik 
patiems kareiviams su dide
lių vargu klampoti, bet prie 
to reikia da vilkti sunkias ka-i \nuoles ir vežimus su amunici
ja. Tuo tarpu gi atsikarto- 
jantiejie lytus netik kad ne
leidžia žemei prabrinkti, bet 
kelionę da labiau apsunkina. 
Kareiviai baisiai pavargę, 
daug jų nuo nuovargio krin
ta į purvyną, negalėdami to- 
llaua eiti. Bet visai armijai 
apsistoti ir pasilsėti nėra ka
da, paskui ją genasi japonie- 
čių kariauna po vada marša
lų pyama, iš abiejų gi Kuro- 
patkino pusių generolai Ku- 
roki ir Oku su savo armijo
mis. Negalima todėl laiką 
gaišinti, kadangi japoniečių 
šoninės kariaunos galėtų ma
skolius apstoti iš visų pusių, 
kas juk butų Kuropatkinui 
tikra pragaištim. Kuropat
kin padalino savo armiją į 
tris koliumnas, kurios trim 
keliais traukia į šiaurę. Mar
šalas gi Oyama, sekdama į- 
durmu, teipjau padalino sa
vo kariaunas su mieriu, kad 
neleisti dabar toms trims ma
skoliškos armijos koliumnoms 
išnaujo susivienyti. Masko
liškos valdžios Petrppilyj nu
siminė, bijosi, kad toks susi
vienijimas Kuropatkinui gali 
ištikro jau nenusisekti, ir jei
gu nenusisektų, butų jam 
labai riestai. Dėl tos prie
žasties maskoliškas laikraštis 
Novoje Vrėmia rašo: „Musų 
armija bėga nuo priešiaus 
daug už mus stipresnio, ypa
tingai kaslink ginklų. Ne- 
atsiliekanti nė ant žingsnio 
japoniečiai šaudo į musų ka
riauną iš trijų šonų. Pavo
jus labai didelis. Šiandien 
niekas negali žinot, kada tas 
bėgimas ir ta kova apsistos. 
Viskas priklauso nuo prie
šiaus. Perdaug lengvai ma
nėme iki šiol apie japonie- 
čius, tyčiojomės iš jų pajie
gų, bet labai apsigavome. 
Nukentėjome daug jau nelai
mių, betpryšakyj laukia mus 
da sunkesnės nelaimės.” Tai
gi mat ir patįs maskoliai pra
deda jau prie savo nepasise
kimų prisipažinti, negali jau 
jų užslėpti, nors ikišiol jie 
viską tą stengėsi nuo žmonių 
užslėpti. Pripažįsta dabar, 
kad Kuropatkino padėjimas 
labai pavojingas ir kad iš to 
vienas jam tėra išsigelbėji
mas: bėgšta. Ir Kuropatkin 
bėga. Manoma dagi, kad jis 
nė Mukdene ne apsistosiąs, 
bet trauksiąs da toliau, ka
dangi ir čia nepasitiki ant sa
vo pajiegų atstovėti prieš ja- 
poniečius.

Laikraščių korespondentai 
pereitą ketvergę pranešė, kad 
ties Mukdenu įvykęs mušis. 
Pirmas ir septynioliktas ma
skoliškos armijos korpusai

stengiasi sulaikyti generolą 
Kuroki, Kuropatkin gi su 
svarbiausia dalim savo armi
jos traukiasi į Tieling, gulin
tį keturias-desimt mylių į 
šiaurius nuo Mukdeno. Jei 
ištikro Kuropatkin atiduoda 
japoniečiams Mukdeną be ko
vos, tai galima spėti, kad jis 
trauksis da toliau į šiaurius 
ir, rasi, apsistos tik Darbi
ne. Vokiškų laikraščių ko
respondentai rašo, buk mar
šalo Oyama armija sparčiu 
žingsniu traukia į šiaurius ir 
nori maskoliams užkirsti ke
lią ne ties Mukdenu, bet to
liau į šiaurius nuo jo.

Tokiose sanlygose uuotro- 
tos abiejų kariaujančių pu
sių yra milžiniškos. Iki šiol 
pagarsinta, kad iki 2 d. rug
sėjo rusiškų kareivių žuvo 22 
tūkstančiu, bet iš tikro skai
tlius turi būt daug didesnis, 
kadangi kasdien pribūva to
lesni žuvusių kareivių sura
šai. Pro Mukdeną kasdien 
praeina po aštuoniolikę tru
kių, gabenančių sužeistuo
sius; jiems net daktariškos 
pagelbos nestengiama paduo
ti ir daugumas miršta kelio
nėje.

Nežiūrint ant savo didelių 
pragaiščių ant jūrių, Masko- 
lija šiomis dienomis rengiasi 
išsiųsti į rytinės Azijos van
denis savo baltiškąją laivynę. 
Žinovai kariškų dalykų tokį 
Maskolijos žingsnį rokuoja 
labai pavojingu. Teisybė, 
ta baitėMcoji taivynė, jeigu ji 
visa kaip yra bus siųsta, yra 
gana tvirta, bet ta jos tvir
tybė butų gal atsakoma bu
vus keletą sanvaičių atgal, ir 
tai ten jau ant vietos. Šen- 
dien gi padėjimas ant jūrių 
yra visai persimainęs. Atli
kimui savo kelionės į rytinės 
Azijos vandenis, baltiškoji 
laivyne gali naudotis trimis 
keliais; arčiausias iš jų butų 
Suezo kanalu, tolesnis gi pro 
Geros Vilties žemgalį, taigi 
apvažiuojant apie Afriką, 
trečias — apvažiuojant pieti
nę Ameriką. Pirmojo turi 
būt maskoliai neapsirinks 
jau dėl. to, kad čia perdaug 
butų ant akių Anglijai, kuri 
apie kiekvieną rusiška lai- 
vynės judėjimą be abejjnės 
mokėtų pranešti Japonijai. 
Tas pat beveik butų, jeigu 
ji plauktų ir aplink Afriką. 
Taigi parankiausiu, rodos, 
bus kelias aplink pietinę A- 
meriką, bet tas yra teip to
lus, kad pasiekimui Azijos 
užims jai mažiausiai tris mė
nesius laiko.

Tuo tarpu Port Arthuras 
bus jau be abejonės japonie
čių rankose. Kas atseina gi 
Vladivostoko, tai į tą laiką 
jis gal jau bus visai užšalęs, 
rusiškoji laivyne tokiu budu 
negalės prie jo prieiti. Be
to, per tą laiką be abejonės 
japoniečiai bus jau ir savo 
laivynę daug labiau sudrūti
nę, atnaujinę. Juk dabar, 
sumušę rusiškus Port Arthu- 
ro ir Vladivostoko eskadras, 
japoniečiai nereikalauja be
veik nė pusės savo laivynės 
turėti prirengtos kas valan
dėlę stoti į kovą, taigi turi 
laiko užtektinai pataisymui 
daugiau ar mažiau pažeistų 
savo kariškų laivų. Taigi 
atgauti pilnai savo pajiegas 
ant jūrių Maskolijai vargiai 
pasiseks, nors ji ir labiausiai 
to norėtų. Jeigu ji ką pa
sieks toje karėje, tai ne ant 
jūrių, tik ant sausžemio, nors 
čia, be abejonės, karė prasi
tęs da gana ilgai.

Kuomet pirma maskoliai 
užmetinėjo Japonijai, kad 
jos kareiviai nedorai pasiel- 
gią su rusiškais sužeistaisiais, 
užmuštaisiais ir nelaisvėn pa-

imtaisiais, dabar tokius už- 
metinėjimus daro japoniečiai 
maskoliams. -Jie viešai 
skundžia maskolius, kad tie
jie savo nedorybėse pereina 
net nuožmiausias laukines 
tautas. Daktaras Kato savo 
raporte pasakoja, kad jis sa
vo akimis matęs, kaip 
maskoliški kareiviai kapoję 
japoniškiems sužeistiemsiems 
ausis, išlupinėję akis, pylę į 
burną smiltis, o paskui jau 
juos žudę.

Parėjo gandas — kiek tame 
teisybės, da nežinia —, buk 
generolas Kuropatkin busiąs 
neužilgio nuo vadovystės pra
šalintas. Visa jo armija bu
sianti padalinta į dvi maže
sni armiji, iš kurių viena bu 
sianti pavesta vadai genero
lo Linevičo, kita — generolo 
Kaulbarto. Kuropatkin pa- 
si liksiąs pirmuoju vadu tik 
de nomine, de fa c to 
gi jis jokios valdžios neturė
siąs. Rusiški laikraščiai iki 
šiol tą gandą nė patvirtina, 
nė užgina, todėl apie jo tei
singumą nieko da negalima 
žinoti. Politiškuose rateliuo
se kalbama, buk caras esąs la
bai neužganėdintas savo nu
mylėtuoju Kuropatkinu, 
kurs kiekvienoj kovoj su 
priešiumi vis p ra kiša ir pa
skui turi bėgšta gelbėtis.

Pereitą seredą pagarsinta, 
kad mobilizavimas ketvirto, 
aštunto ir trylikto korpusų 
rusiškos kariaunos atlieka
mai sn didele elraba ir kad 
neužilgio į Mandžuriją pribus 
192 tūkstančiai naujų karei
vių. Teipjau pranešta, kad 
iki pradžiai spalių mėnesio 
bus pristatyta Kuro[>atkinui 
tūkstantis kanuolių. Sun
ku vienog tikėti, kad į teip 
trumpą laiką butų tas galima 
atlikti; per septynis mėne
sius. taigi nuo prasidėjimo 
karės, Kuropatkin vos-ne-vos 
sulaukė 160 tūkstančių ka
riaunos, ką gi tad galima pa
daryti per vieną mėnesį? E- 
šaut vienai tik geležinkelio 
linijai Siberijoj, didelius 
transportus į trumpą laiką 
negalima juomi atlikti.

Rugsėjo 8 d. du japoniški 
transportiniai laivai bombar
davo Korsakovską, ant Sa
chalino. Laike bombardavi
mo, dvi kareivių pilni japo
niški garini valti nuplaukė 
ant užvaryto ant seklumos 
rusiško kariško laivo ,,No- 
vik”, sulijio ant jo ir valandą 
ten pabuvę, sugrįžo vėl prie 
savo transportinių laivų. 
Korsakovsk yra pusėtinai ap
ginkluotas miestas, todėl ant 
japoniečių šūvių tuojau atsi
liepė jo.* kraštinės baterijos. 
Po kelių valandų japoniečiai 
nuplaukė į jūres. Kada po 
to garnizono oficierai nuvy
ko apžiūrėti „Noviką”, užti
ko, kad atsilankę ant jo ja
poniečiai sujungė jo elektri
škas žiburių vielas su užsta
tytomis,* povandeninėmis, mi
nomis, norėdami tokiu budu 
išlėkdinti jį į orą. Vielos 
likos urnai nukapotos ir mi
nos išgaudytos.

Laikraščiai praneša, buk 
vice-karalius, Aleksiejev, pa
davęs carui prašymą, kad jį 
pjaliuosuotų nuo tos vice-ka- 
ralystės. Ar caras tą jo pra
šymą priims, nežinia. Caras 
esąs labai neužganėdintas 
Aleksiejevu ir nesykį piatsai 
norėjęs jį nuo to urėdo at
šaukti, bet neišdrįsęs, neno
rėjęs tos kompromitacijos.

Pereitą panedėlį baltiškoji 
eskadra, susidedanti iš 8 ka
riškų laivų, 4 kreizerių ir 
daugelio mažesnių laivų iš
plaukė iš Kronštadto į Lie- 
pojų. Liepojoje prie tos e-

skadros prisidės daugiau ka
riškų laivų ir po to visi jie u- 
mai plauks į rytinės Azijoa 
vandenis.

Iš Port Artburo nieko ypa
tingo negirdėti. Šaudymai 
nesiliauja, bet tuo tarpu daug 
silpnesni. Pereitą sanvaitę, 
kaip laikraščiai garsina, ma
skoliams pasisekė uivilioti 
japoniečius ant pakastų mi
nų, sujungtų su Port Artbu- 
ru elektriškoms vieloms. Ex- 
pilotuojančios minos užmušė 
apie 700 japoniečių.

Austrija.
Pasciecorių Franą

pą, Vindobonoje, pereitą pa- 
nedėlį lankėsi su vizitu Bul
garijos kunigaikštis Ferdi
nandas. Nuo 1901 metų yra 
tai da pirmas sykis apsilan
kymo Bulgarijos kunigaikš
čio i>as Austrijos ciecorių, to
dėl menama, kad šis vizitas 
surištas esąs su kokiais nors 
svarbiais politiškais 
lais.

Turkija.
Turkijos valdybose 

kai-kuriose vietose 
vėl maištai. Mieste
vyko smarkios muštynės tur
kiškų kareivių su armenaia 
Pulkas ginkluotų armeniečių 
įsiveržė į miestą, apėmė kėlio
ji ką didesnių triobų ir apei- 
šancavo apsigynimui nuo tur
kiškų kareivių. Jie vienog 
buvo iš savo tyirtynių išvyti. 
Turkijos valdžia pasiuntė k*

Vokietija
Maištai čiabuvių vokiškose 

pietvakarinėse Afrikos val
dybos nesiliauja ir kova vis 
da tęsiasi. Pereitą sanvaitę 
įvyko gana karštos mušty
nės terp vokiečių ir hererų. 
Paskutiniejie mat stengėsi 
prasimušti pro apsiautusią 
juos vokišką kariauną, kas 
jiems ir (msisekė, nors toje 
kovoj krito jų apie 50 žmo
nių. Ta kova be abejonės 
prasitęs ilgą laiką. Vokiečiai 
neįstengia į urną laiką išsių
sti į Afriką užtektinų kariškų 
pajiegų įveikimui sukilusių 
prieš juos čiabuvių, o tiejie 
jug lengvai nesiduos savę 
valdyti. Kiekvienai taute
lei jug miela laisvė ir nors 
vedanti dabar prieš vokiečius 
kovą Hererai nepriklauso prie 
civilizuotųjų, bet meilė liuo- 
sybės ir pas juos nėra maže
snė, negu pas civilizuotus 
žmones. Kiekvienas gyvas 
sutvėrimas myli Ii uosy bę, my
li todėl ją ir Hererai.

Y pa tas, privatiškai užsii
mančias dirbimu papirosų, 
Vilniaus muitinyčios užveiz- 
das persekiodavo ir bausda
vo. Dabar tūla moteris, kuri 
tokiu dirbimu papirosų pri- 
vatiškoms ypatoms uždar
biaudavo sau ant duonos ką
snio ir už tai tapo nubausta, 
pjasiskuudė į senatą. Sena
tas pripažino, kad muitiny
čios užvaizdas neteisingai {m- 
steigiąs ir kad dirbimas piapi- 
rosų privatiškoms ypatoms 
nesąs uždraustas, kadangi to
ki dirbėjai papirosų neparda
vinėja, neveda jais pirkly- 
stos, bet dirbdina tik priva- 
tiškoms ypatoms už jų pačių 
pinigus. Mat Maskolijoj 
kiekvienas urėdninkpalaikis, 
ypatiškam pasipelnavimui, 
gali įdaryti tiesas ir sava
rankiškai versti žmones jų 
klausyti.

Pirklys Maišei pasiskundė 
policijai, kad iš jo namų pa
vogta 275 rubl. pinigais ir 
šeip smulkesnių auksinių ir 
sidabrinių daigtų vertės ant 
400 rubl. Kaltina jis savo 
tarnaitę, kuri likos suareštuo
ta. Kaltinamoji prie jokios 
vagy stos neprisi|>ažįsta.

Nežinomas vagilius pavogė 
arklį gyvenančio Škapliernos 
n tyčioj miesčionio Antanai
čio. Arklys buvo vertas 70 
rublių.

Iš priežasties gimimo caro 
įpėdinio, Vilniaus general
gubernatorius apgarsino pa- 
♦mosavimą nuo baudos visų 
katalikiškų kunigų, kurie už 
prasikaltimus Maskolijos val
džiai, buvo klioštoriuose už
daryti.

Prie Vilniaus vidutinės 
chemiko-tecbniškos mokyklos 
valdžia leido įkurti, miesto 
kaštais, prirengiamąją kliasę. 
į kurį galės pastoti baigusio- 
jie miesto mokyklos kursą.

Iš Vilniaus.
Įžengiamieji e egzaminai į 

Vilniaus prekystos mokyklą 
prasideda 10 dieną rugpiučio.

Ant pastatymo Vilniuje 
Vilniaus apskričiui ligonbu- 
čio sergantiems proto ligomis, 
valdžia paskiria dalį iš su
rinktų Minsko gubernijoje 
beturčių prieglaudai pinigų, 
sumoje 96996 rubl.

Ant rinkos, prie Safiano u- 
lyčios, miesčionys Fedorov ir 
Butkevičius užpuolė ant ei
nančio rinka savo pažįstamo, 
Turovskio, ir išsitraukę pei
lius, gerokai tąjį subadė. 
Užpuolikus policija suėmė.

Išpildomoji komisija 3čio 
odontologiško susivažiavimo 
Odesą buvo padavus valdžiai 
prašymą, idant dantų gydyto
jams butų leistos tiesos atli
kinėti kareivišką tarnystę sa
vo specijališkoje šakoje. Da
bar Vilniaus dantų gydytojų 
draugystei pranešta, kad tokį 
prašymą valdžia atmetusi.

net iš Vilniaus, bet terp visų 
jų neatsirado nė vieno mo
kančio ablavą vesti. Padary
ta tik vieną varymą, bet vil
kų niekas nematė. Nedaug 
mat jų beužsiliko Lietuvoje, 
kaip maža beužliko ir 
kur galėjo slapstytis 
vilkai, bet meškos ir 
didesni žvėrys.

lš Vilniau* gubernijos.
Pavydikuoee, Riešėnų vai., 

Viln. gub., tūla mergina O. 
pagimdė kūdikį, kurį paskui 
rasta darže į dilgėles įmestą 
negyvą. Kūdikio motina li
kos suareštuota.

Kieme Vejalka, 30 liepos 
nuo nežinomos priežasties už
gimė ugnis, išnaikinusi trio- 
bas ūkininkų S. ir J. Sarga- 
lių. Sudegė dveji gyvenami 
namai ir šioki toki krutina- 
miejie turtai.

Miestelyje Vidiškiuose, 1 
d. rugpiučio sudegė miesčio
nio Dvaro gyvenami namai, 
daržinė ir valgomų produktų 
krautuvė. Sudegusios trio- 
bos ir tavorai nebuvo nuo u- 
gnies apsergėtį. Dvarui ug 
nis pridirbo blėdies ant pus 
antro tūkstančio rublių. A- 
part to, sudegė da prigulinti 
katalikiškai bažnyčiai namai, 
vertės 400 rubinu ir turtai u- 
kininko Girijoto.

Kaime Paguliankoj, Ujino 
vai., vagis nujojo nuo gany
klos ketvergį kumelį ūkinin
ko Kavaliaucko. Kumelys 
buvo vertas 60 rublių.

Kieme Naujuose Juodakio- 
nyse, Varnių vai., užgimė u- 
gnis. Sudegė ūkininko Ste- 
panavičiaus gyvenami namai, 
gyvulių tvartai ir visas kitas 
judinamas turtas. Pragai
šties ugnis padarė ant 1400 
rublių. Sudegusios triobos 
buvo įpirktos tik ant 500 rb. 
Gaisro priežastis nežinoma.

Medžiojimas vilkų.
Giriose, netoli geležinkelio 

stacijos Gudogojų, Vilniaus 
gub., 6 d. rugpiučio buvo 
parengtos medžioklės vilkų. 
Ant medžioklės suvažiavo 
daugelis dvarponių netik iš 
apieliukės, bet ir iš tolesnių 
apygardų, pribuvo medėjai

Iš Vitebsko.
Vitebsko gubernatorius į- 

sakė žemiečių viršininkams 
surinkti statistiškas žinias a- 
pie išsidalinimą kaimų ūki
ninkų į viensėdžius. Savo 
cirkuliare gubernatorius nu
rodo, kad pagerinimui ūki
ninkų padėjimo ir žemdirby
stės, būtinai reikalinga iš
skirstyti kaimus į viensėdžius 
ir drauge panaikinti servitu
tus.

Po išnaikinimui baudžia
vos, ūkininkai Vitebsko gu
bernijoj gavo po gabalą že
mės privatiškon savastin, kai
mų gi ganyklos ir pievos j»a- 
siliko visuomeniška savastim, 
taigi jas valdo išvien ūkinin
kai net kelių aplinkinių kai
mų. tankiai dagi jomis nau
dojasi ir dvarponis. Duoti 
ūkininkams žemės šmotai pa 
prastai buvo ne vienoj vietoj, 
bet tankiausiai trijuose ar 
keturiuose laukuose. Taigi 
tokie ūkininkų žemės šmote
liai išsiblaškę toli nuo kita- 
kito ir podraug toli nuo ūki
ninko sėdybos. Kaimo lau
kai surėžyti ežiomis į aiškinu 
rėžius, teip vadinamus šniū
rus. Kiekvienas šniūras pri
klauso atakiriam ūkininkui, 
tokiu budu vienas ūkininkas 
turi keletą tokių šniūrų ne- 
krūvoj, bet išsiblaškiusius to
li nuo kits-kito, kas labai ap
sunkina ūkininkavimą. Ap
dirbimas ilgų ir siaurų šniū
rų neparankus tuomi, kad, 
duokime sau, arti galima jie 
tik "išilgai. Dėl jų betvar- 
kingo išsiblaškymo, ūkinin
kai negali įvesdinti nė page
rintos dauglaukės ūkės, nė 
užsiimti sėjimu pašarų. Ūki
ninkų padėjimas juo toliau, 
juo eina nieky n. Dėlei nuo
latinio besidalinimo žemės 
tarp ūkininko vaikų, rėžiai 
visiškai sumažėjo, ilgi šniū
rai, kadangi juos visada be- 
sidalinantiejie skaldo išilgai, 
susiaurėjo į teip siaurus šniū
relius, kad tankiai vienu to
kiu šniūrų negali išilgai ūki
ninko vežimas išvažiuoti. U- 
kininkai patįs mato ir supran
ta visus neparankumus tokio 
žemės išsiblaškymo ir išsiskai
dymo ir paskutiniame laike, 
ant susirinkimų, tankiai pra
deda apsvarstinėti reikalin
gumą prašalinimo tokio bu
do ūkės ir perkeitimo jos ant 
vienstukės sėdybos. Bet tas 
darbas terp ūkininkų eina la
bai palengva. Perėjimą ūki
ninkų iš kaimų į viensėdžius, 
iš daugrėžės ūkės į vienstukę 
sėdybą, daugiausiai trukdo 
atsirandanti iš tų pačių ūki
ninkų priešginos ir rėksniai, 
kurie ant susirinkimų prade
da tuojaus rėkti „netinka
me”, matomai patįs nesupras
dami tos naudos, kokią jie 
galėtų turėti iš tokio perkei
timo. Beto. tūlose vietose 
tamsus, netoli matantiejie 
žmonės bijosi visokių naujų 
įvedimų, neišsitiki, ganėdija- 
si tuomi, ką turi ir su kuo 
nuo seniai susigyvenę. Prie 
to vėl prisideda nevienokis 
žemės gerumas, vienur ji ge
resnė, kitur niekesnė, todėl 
išsidalinimas jos ūkininkams 
daro nemaža sunkumų. La
bai retai reikalaujamas prie 
to matininkas, ir žemė dali
nama įvairiais budais: vie
nur ant susirinkimų apipre-

kino j a kiekvieną atskirą etų* 
kį ir paskui viešai juos pa r- 
davinėja su primokėjimais, 
kitur — v’są gautąją sumą 
dalina terp visų ūkininkų, 
da kitur — traukia burtus ir 
tt. Iki šiam, vienog, laikui 
da tik menka kaimų dalis su-' 
prato reikalingumą pjasiskir- 
stymo į viensėdžius ir nedaug 
da jų pasiskirstė.

Permainos kunigų Telšių 
vyskupystėje.

Telšių vyskupystėje pada
rytos sekančios permainos ku
nigų: parapijų administrato
riais paskirti: kn. Antanas 
Juzepavičia, Kvėdainių filia- 
listas, į Grinkiškius; kn._An
tanas Kryžauauskas, Pajur- 
žiu filiai., į Salakus; kn. M. 
Petronis, Kalnujų filiai., į 
Žigaičius.

Paskirti filialistais: ku. A- 
domas Jusis. Triškių kamen- 
doriūs, į Pajuržius; kn. Jur
gis Kazlauskas, Josvainių ka- 
mend., į Pakalnius; kn. Vin
cas J uozupaitis, Žigaičių ka
ine nd., į Kalnujus; kn. Ju
stinas Simanaitis, Salaku ad
ministratorius, į Skemėnus.

Perkelti administratoriai: 
kn. Jonas Zorys iš Grinkiš
kiu į Dotnavą. Filialistai: 
kn. Nikodemas Petkus iš Ske- 
mėnų į Kvėdaiuius; kn. Mi- 
kolas Petrauskas iš Juodaičių 
į Avilius; kn. Fliorijonas 
Juchnevičia iš Avilių į U ta
škius; kn. Juozas Imbras iš 
Ubiškių į Juodaičius. Ka- 
mendoriai: kn. Juozapas Bu- 
blys iš Anykščių į Triškius; 
kn. Aleksa Svainiokis iš 
Krevnos į Veviržėnus; kn. 
Petras Šimanauskas iŠ Alsė
džių į Kurklius; kn. Simo
nas Šule iš Kauno į Alsė
džius: kn. Ignotas Audrešiu- 
nas iš Jūžintų į Josvainius; 
kn. Antanas Petraitis iš De
beikių į Pavandenį.

dencijų su ypatiškais išnieki
nimais ir koliojimais. Jeigu . 
juos visus sudėti į krūvą, 
kiek jie bereikalingai užima 
laikraščiuose vietos, tad butų 
galima išleisti keli numeriai 
su naudingais pamokinimais.

Norėtum žmogus taikyti 
vienus su kitais ar per svieti
šką laikraštį, ar per kunigų 
išleidžiamą, ir čia be išjuoki
mo neištruksi. Busi svieti
šku, o ištarsi švelnesnį žodį 
kunigams, tuojaus išgirsi pa
sityčiojimą: ,,Dievas duos 
dvasią šventą” — skelbs ku
nigai; „jau tas kunigams 
skvernus laižo” — pustosi 
svietiškiejie. Ir teip be ga
lo. Matyti, per mažai da 
mes suprantame doros p riša- • 
kymus, neatskiriamo kovoje 
doro ginklo uuo nedoro. Jei
gu teip atsitinka terp Ameri
kos lietuvių, gali būt ten ki
tokios sanlygos; ten gyvena 
daug lietuvių, turi jie daug 
parapijų, kunigų, laikraščių 
— gal yra už ką ir vaidytis... 
Bet čia pas mus, Škotijoj, lie
tuvių gyvena nedaugiausiai., 
rodos nebūtų nė už ką plau
tis, o vienog panašus atsitiki
mai ir čia apsireiškia.

Buvęs čia kn. Varnagiris 
sutvėrė piarapiją, sutaisė pa- 
šelpinę draugystę, suorgani
zavo duonos keptuves, dr-stę 
„Sandarą”. Visose pildė vi
sas pareigas komitetai, kuni
gui tik algą mokėjo. Bet po 
kiek laiko tūli, ypač Glasgo-

Visu tinas apšvietimas 
Maskolijoj.

Apšvietimo ministerija per- 
kratinėja dabar klausimą a- 
pie reikalingumą įvedimo vi- 
sutino mokinimo vaikų Ma
skolijoj. Su tuo mieriu į vi
sas valsčių mokyklų direkci
jas liko išsiuntinėti užklausi
mai apie skaitlių gyvenančių 
valsčiuose vaikų, reikalaujan
čių mokslo ir apie skaitlių 
reikalingų tam tikslui moky
klų.

Iš Škotijos.
Privedu žodžius straipsnio: 

„Mbsų ginklas — apšmeiži
mai,” tilpusio „Lietuvos” nr. 
33: „Ar apšmeižėjai supran
ta, kiek blogo daro savo ap
šmeižimais lietuvių tautai? 
Ar jiems rodosi, kad apšvie- 
stesni lietuviai .neturi jau
smų, godonės savęs? . Mėty
dami purvais į kiekvieną ap- 
šviestesnį, dirbantį ant tau
tos labo, ne vieną nubaido 
nuo darbo. ”

Augščiau ištarti žodžiai be 
abejonės palyti nevieną dir
busį ant tautos labo ir po šiai 
dienai bedirbantį. Kas ne
dirbo, ar nedirba, tas to nė 
nejaučia. Bet yra, lyg tyčia, 
— gal pinigais paperkami — 
agentai, kurie be paliovos ke
lia vaidus ir neapykantą terp 
lietuviškų draugysčių ir kuo
pų. Nėra, rodos, tos drau
gystės, tos kuopos ar parapi
jos, ar net pavienės ypatos, 
kuri, jei tik šiokiu ar kitokiu 
budu triusėsi ant tautos la
bo, butų .išsisaugojus apšmei
žimų, ir tankiausiai ypatiškų 
apšmeižimų. Nėra to laik
raščio numerio, kur nebūtų 
redakcijos prikergtų paaiški
nimų, atsakymų dėlei prisiun
čiamų į laikraščius korės po n-

kunigą, neapkęsti jo. rašė ir 
siuntė prašymus vyskupui, 
buk -kunigas nežiūrįs savo ' 
dvasiškų piareigų, o tik užsii
mąs bizniais ir t. p. Išvažia
vo Varnagiris — prairo para
pija, pakriko pjašelpinė drau
gystė. Šeip-teip da išsilai
kė „Sandara”. Tuo tarpu, 
taigi 1900 m., susitvėrė „Švie
sos’’ draugystė. Jos tikslas 
buvo: , .šviestis, skaityti laik
raščius, knygas ir platinti jas. 
Bet ir čia geru neapsiėjo, at 
srrado šmeižėjai; pradėta už
sipuldinėti, kad komitete esą 
bedieviai, socialistai, laikraš
čiuose (žr. „Kataliko” nr. 
13, „Žvaigždės” nr. 26, 1901 
m.) pjasirodė išniekinimo pil
nos korespondencijos, o kiek 
šmeižta privatiškuose suėji
muose! Nežiūrint vienog 
ant to, draugystė ėjo savu ker 
Ii u. Išvažiavus kn. Varna- 
giriui, atsirado niekeno ne
prašytas kn. Vaitys. Iš pra
džių viskas buvo gerai, tik 
vėliaus kunigas 
kad „Šviesos” 
jam pavojinga 
dangi daugelis
kalavo, kad visame butų sena 
tvarka, t. yra, kad viską pri
žiūrėtų komitetas teip, kaip 
tai buvo prie kn. Varnagirio. 
Kun. Vaitys pradėjo ant 
,,Šviesos” draugystės viršinin
ko purvais mėtyti netik pri
vatiškuose namuose, bet ir 
bažnyčioj. Tik savo keik
smuose jam nemokant atskir
ti ypmtos nuo skaitymo, žmo
nės suprato kunigą keikiant 
skaitymus, o ne viršininką, 
tokiu budu da labiau savo 
karjierą pagadino. Išvažia
vo kn. Vaitys į Paryžių savo 
sergančios motinos lankyti; 
jau du metai, da nesugrįžo. 
Žmonės pjasiliko be kunigo. 
Ant galo šįmet p>aršaukė kitą 
kunigą, Čiuberkį. Į tą tarpją 
atvažiavo ir kunigas Siamas 
(save vadino Lizdeika). Kad 
daugiau gauti pinigų, kn. 
Šlamas įkalbėjo žmonėms 
Burnbank’e, llamilton’e ir 
Blontyre, buk Čluberkis ne
galįs mišių laikyti nė pamok
slų sakyti ir kad jis neturį* 
reikalingų tam popierų. A- 
pie per keturis, mėnesius a-



biejv čia gyvenimo kits-kito 
nesimatė, nore kn. Ciuberkis 
sakės, jog jie buvę draugai iA 
gimnazijos laikų. Kn. čiu« 
berkis pasakė: ,,Mokėkite 
man algę, patįs rinkite ko
mitetą ir patįs parapijos kasą 
valdykite. AA, girdi, kolek* 
tnoti neisiu, butų tai mano 
vardo pažeminimas.”

Kaip kunigas sakė, teip vit 
si sutiko. Išrinko komitetą 
iš protingesnių vyrų, kurie 
savo užduotį suprato.
viskas gerai. Galiaus kuni
gas paprašė daugiau algos. 
Nė komitetas, nė parapija 
nesipriešino, visi sutiko pa
didint kunigui algą. Bet 
štai pasirodo, kad tūli komi
teto sąnariai, yra biznieriai. 
Prasidedi kovą. Tūli biz
nieriai šoko iš to pasinaudot, 
pradėjo žmonėms įkalbinėti, 
kad kasierius statąs sau šio- 
į ai, o žmonės jam ant to pi
nigus dedą. Žmonams dide
lio dokumento nereikia, nore 
patsai kunigas nieko prieš 
komitetą neturėjo, kunigas 
pats buvo kasos prižiūrėtoju. 
Ir štai berželio 10 dieną vi
skam paįra. BellshiU’e ant 
susirinkimo komitetai atsisa
ko pildyti ant toliau savo pa
reigas. Kunigas pasiliko ne
smagus. Berželio 24 d. ku
nigas patsai sušaukia mitin
gą į Motherwell, išrenka vi
są naują komitetą. Algą ku
nigui paskiria didesnę (da
bar gąuna ant mėnesio po 
£27.10.0 arba $135.00). Dau
gelis vienog teip uraiu per
mainymu komiteto, ir tai vi
so ant syk, neužganėdinti; 
beto, reikiant parašyti čekį, 
reikia kreiptis prie senojo 
kasieriaus. Kad išvengti vi
sų nesmagumų, kunigas iš
važiavo ant dviejų mėnesių į 
Lietuvą.
kunigui, 
žmonės.

Andais
tilpo Taijasuolio rašyta iš Ško
tijos korespondencija, kurioj 
iŠ krieso eidamas autorius 

niekiausius a

Ėjo

Museum of the United States; 
Chicagoj — Field Columbia Muse
um ir Cambriclge, Mass. — Har- 
vard’s Museum.

Priedas prie soologissku inatirt- 
nejlmu.

Katalikiškas kunigas Stanton, 
praleidęs'ant salų Filipinų keletą 
metų ant moksliškų, ypatingai bo- 
taniŠkų, ištirinėjimų, atrado dau
gybę nežinomų iki šiol parazitiškų 
gyvūnėlių kliasos hymenoptera. 
Pargabeno jis jų į Washingtoną iŠ 
viso 152. Prisiėjo tiems, iki šiol 
nežinomiems, sutvėrimams pada
ryti tris naujas grupas. Tulus iš 
jų užvardyta atradėjo vardu.

Nenori saliutuoti negrą.
Augusta, Ga. Laike kariškų 

manevrų apielinkėse Monssas, ka
reiviai atsisakė saliutuoti vieną iš 
aukštesnių oficierų, kadangi mat 
tas buvo negras. Toks kareivių 
nepaklusnumas kariškai disciplinai 
sušiaušė ir baltveidžius oficierus, 
valstijos gi gubernatorius atsilie
pė, kad kareiviai turį būt aštriai 
nubausti už neatidavimą savo vir
šininkams garbės, nepaisant ant 
to, kokios jie rasos ne butų.

Persiskyrimai sseimynoee.
Valdžios paskirta tam tikra ko?/ 

misija moterystės dalykuose pa
garsino dabar surinktas gana aky
vas žinias apie laipsnį išsiplatini- 
mo moterystės persiskyrimų. Ko
misijos pagarsintos žinios parodo, 
kad ant kiekvieno 1000 moterysčių 
pripuola 5 persiskyrimai legališku 
keliu ir 12 pasimetimų. Žinios 
parodo teipgi, kad ta persiskyrimo 
ir pasimetimo manija ypačiai įsi
viešpatavusi augštesniuose, tur
tingos buržuazijos sluogsniuose, 
nors netrūksta jų ir terp darbinin
kiškų šeimynų.

Gal, nesant dabar 
truputį aprįpis ir

„Kataliko” nr. SI

lėtą žmonių gerokai apkruvinta. 
Aštuoni parapijonų vadovai, terp 
jų trįs moterįs, likos suareštuoti. 
Užsidariusį klebonijoj kunigą sau
goja policija.

Sapnas iazRipUde.
Laport, Ind. Gyvenanti čia tū

la Mrs Bywater, aplaikė nuo savo 
giminaitės, Mrs Chase, iš Galien 
laišką, Kuriame rašėja pranešė, kad 
sapne ją persergėta, jog ji negy
vensianti ilgiau per tris dienas. Po 
dviejų dienų ta pati Mrs Bywater 
gavo telegramą, kad Mrs Chase ir 
kita jos sesuo likos netikėtai trū
kio suvažinėtos. Taigi mat sap
nas nemelavo.

Paminklo užmussta.
New York. Tūlai Yetta Beiko- 

viez, 18 metų merginai, beklupiant 
prie savo tėvų kapo ant Washing- 
tono kapinių, staigu puolė ant jos 
augštas akmeninis kapo paminklas 
ir nelaimingą visiškai sutrynė. 
Mat duobkasiai, bekasdami šaly- 
grečiui duobę kitam kapui, buvo 
išjudinę paminklo pamatus, per ką 
akmuo, negalėdamas atlaikyti lyg- 
svarumo, griuvo.

ŽemeM drebejima*.
.✓San Francisco, Cal. Pereitą 

petnyčią pietinėj Kalifornijoj buvo 
jaustas lengvas žemės drebėjimas.

PaeekmingaN bandymas su balio
nu.

St. Louis, Mo Orlaivių išra
dėjas T. C. Benhow, iš Montanos, 
atliko čia keletą pasekmingų 
bandymų su savo naujai išrastu 
balionu. Balionas padarytas pa
vidale milžiniško cigaro, 150 pėdų 
ilgas, su pritaisytu apačioj laiveliu 
iš aliuminiaus. Varomas gaziniu 
motoru, turinčiu 10 arklių pajiegą. 
Benhow galėjo lėkti prieš vėją, 
kaip ir pavėjui, nors prieš vėją 
bėgimo greitumas daug mažesnis. 
Išradėjas pasitiki, kad galėsiąs da
bar užpelnyti sau paskirtą konkur
sinę dovaną 100 tūkstančių dolia
rių. Gali būt, juo kad didžiausio

to, balioną amerikiečiai mokėjo 
nuo dalyvavimo konkursuose pra
šalinti, supiaustydami jį.

ReguiiariMzka kariauna apgyni
mui Mstraikuojancaiii darbininku.

Denver, Col. Federališka val
džia davė įsakymą reguliariškai 
kariaunai vykti į Cripple Creek 
kastynių distriktą ant suvaldymo 
štėto milicijos, urėdninkų ir teip 
vadinamo Valstiečių Susivienijimo 
(„Citizens’ Alliance"), tauriau
siu budu persekiojančių štraikuo- 
jančius čia kalnakasiams ir šeip 
jiems simpatizuojančius žmones. 
Tas Valstiečių Susivienijimas, su
sidedąs vien iš turtingiausios bur
žuazijos ir kastynių savininkų, 
drauge su nusamdyta milicija ir 
papirktais urėdninkais, savo *užsi- 
spyrime išnaikinti visai .'.vietines 
darbininkų organizacijas teip toli 
nužengė, kad netiktai štraikuojan- 
čius darbininkus, bet dagi kiekvie
ną šiek tiek darbininkams simpa
tizuojančią ypatą kemša į smirdan
čius kalėjimus, o paskui trukiais 
gabena laukan iš Colorado valsti
jos ir grasina myriu bausti, jeigu 
išgabenamiejie drįstų atgal sugrįž
ti. Daugelį doresnių urėdninkų, 
kurie prieš tokias Valstiečių Susi
vienijimo nedorybes neprilankiai 
išsitarė, grasinimu pakarti privertė

vėl prasidėjo.

bli 
mus t nepatinkamos jam 
o Varpo” kompanijos 
„Šviesos” draugystės.
la tik. kad korespondentas 
nepaduoda nė dienos, nė vie
tos atsitikimo, kur ir kada 
tas buvo.
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korespondentas piktas 
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Čiuberkis nesikreipė su viso 
kioms rodoma prie Tamsuo
lio, bet kreipėsi prie,,Var
po" kompanijos perdėtinio. 
Jug kad galėtų, aprašytų ir 
kunigą, bet tik nesmagu ra
šyti ką nore ant kunigo į ka
talikišką laikraštį.

Šaknis viso to pikto, tai 
lietuvių tamsumas, kitaip jo 
neišaiškinsi.

Kalnakasys.

Netikėtai prisiėjo iMSRiinaudyti.
Winona, Min. Katalikiškas 

kunigas J. Mazurski iš North 
Creek, Wis., išėjęs pasivaikščioti 
ant siauro, vien trukių bėgiojimui 
paskirto, tilto, patėmijo smarkiai 
atbėgantį trūkį. Spėti atgal su
grįžti kunigas jau ne butų galėjęs, 
todėl, išgelbėjimui gyvasties, pri
siėjo šokti 15 pėdų žemyn į vande
nį, ką jis ir padarė. Kunigo ne
mokėta plaukti, bet subėgę žmo
nės visgi jį iš upės išvilko da gy
vą.

jų vietos likos pastatyti didžtur
čiams tarnaujantiejie to paties 
Valstiečių Skisivienijimo sąnariai. 
Nuolatiniai skundai ir protestai 
susiorganizavusių darbininkų ir 
jiems didžiuma pritariančių gyven
tojų, ant galo valdžią privertė, tos 
anarchijos suvaldymui, pašaukti 
reguliariŠką kariauną.

Isz Amerikos
Nelaiminga kelione balionu.
Trosola, III. Pereitą ketver

gą balįonistas Joseph Eisle, iš 
Louisville, Ky., išsikėlęs balionu 
augštai, norėjo paskui su^pagelba 
skėčio nusileisti žemyn. Ant ne
laimės, besileidžiant skėtis užkliu
vo už augšto medžio viršūnės ir 
nelaimingas balionistas nupuolė 
nuo 100 pėdų augščio žemyn. Už
simušė jis ant vietos. Prisižiūrė
ti lekiančiam balionistui buvo su
sirinkę apie 5000 žmonių, jam 
krentant žemyn, daugumas moterų 
nuo išgąsčio apalpo.

Uamtažlnystee mažėjai Suvieny
tose Valstijose.

New Yorko viešpatystės murė
jus pagarsino veikalą („Natūrai 
History Museums in the United 
States and Canada"), kuriame ap
rašo visus esančius Suvienytose 
Valstijose ir Kanadoje gamtažiny- 
stės muzėjus. Pabaigoje liepos 
mėnesio pereitų 1903 metų Suv. 
Valstijose buvo iš viso 243 gamtos 
istorijos muzejai, Kanadoje, drau- 

x.ge su Newfoundlan<lija—22. Dau
giausia muzėjų randasi New Yorko 
valstijoj, jų yra čia 27. Toliaus 
eina: Pennsylvanija, su 17 muzė
jų; Illipois — 13; Massachusetts— 
12. Daugelis iš tų muzėjų rišaŠi 
su įvairiais viešpatystės ir priva- 
tiŠkais universitetais. Prie svar
biausių priklauso: New Yorke — 
American Museum of Natūrai His- 

‘ tory; VVashingtone — National

Likos

Buvusi majorą kaltina užniURzy- 
»toj.

Charlottesville, Va.
čia suareštuotas Samuel McCue,
buvęs miesto majoras. Kaitina jį, 
buk jis savo moterį užmušęs. Jo 
moterį rasta pereitą sanvaitę ne
gyvą, bet ar ištikro ją nužudė pai
sai jos vyras, tikrai da nesusekta.

' Lynczo Rudas.
Hualsvtllk, Ala. Rugsėjo 8 

d., minia įtūžusių baltveidžių pra
simušus pro pašauktą kalėjimui 
saugoti miliciją, įsiveržė į kalėji
mą ir išgabenus iš ten juodveidį 
Horace Maples, pakorė. Juod- 
veidis mat buvo užmušęs Joną 
Wardrop, senį, kurį apielinkėj ro- 
kavo labai turtingu ir šykščiu. 
Gubernatorius buvo tyčia prisiun
tęs miliciją apsaugoti juodveidį 
nuo minios, bet mat nė milicija 
negali suvaldyti gaujos, pas kurią 
lynčiavimas juodveidžių įėjo senei 
į maniją.

Nelaimei ant geležinkeliu.
Prtnceton, III. Greitasis pa

sažierinis trūkis, bėgąs Rock Is- 
land geležinkeliu į Kansas City, 
susimušė su stovėjusiu ant šoninės 
linijos tavoriniu trukiu. Trys 
žmonės likos užmušti ir apie 30 
radosi sužeistų. Pasažierinio trū
kio mašinistas išliko gyvas, bet 
peČkurys tapo baisiai sulamdytas 
ir rodos nuo žaizdų ne išgis.

St. Louis, Mo. Ant Wabash 
geležinkelio linijos, bėgąs visu 
greitumu iš Dės Moines, Ja. į St. 
Louis pasažierinis trūkis, netoli 
stacijos Peddleton, Mo. nušoko 
nuo rėlių. 
ant vietos 
sunkesnius 
dimus.

Romeo,
Santa Fe geležinkelio linijos susi
mušė du iš priešingų pusių atbėgę 
tavoriniai trukiai, 
monas likos užmuštas,
gi ir inžinierius tapo 
sužeisti.

Charlotte, N. C.
Portsmouth į Atlantą į 
trūkis, netoli nuo Catawa Junction 
nušoko nuo šėnių ir nuo augštos 
geležinkelio supilos nusirito į duo
bę. Septyni pasažieriai likos už
mušti, 35 radosi sunkiau ir leng
viau sužeisti.

Tilkilwa, III. 
land geležinkelio 
priešingų pusių 
prie ko du žmonės tapo užmušti, 
19 sužeisti, iš tų du mirtinai.

Septynios ypatos likos 
užmuštos, o 25 aplaikė 
ir lengvesnius pažei-

Ant Topeka &

Vienas bremz- 
mašinistas 
puvojingai

Parapijinei* tasynes — ne vienu 
lietuviu privole.

Miestelyj Allegheny, netoli Pitt- 
sburgo, jau nuc poros mėnesių tę
siasi chorvatų parapijonių tąsynės 
su savo kunigu. Parapijonys 
skundžia savo kunigą Bekovacą 
už pasisavinimą sau parapijos pi
nigų ir reikalauja, kad vyskupas jį 
iškeltų, bet vyskupas jų reikalavi
mo iki šiol neišklausė. Parapijo
nys nutarė kunigo neįleisti dau
giau bažnyčion. Pareitą nedėlią, 
kada kunigas norėjo eiti mišių lai
kyti, rado duris didelėmis vinimis 
užkaltas ir užbarikaduotas. Ne
nusiminęs kunigas pasišaukė į pa- 
gelbą policiją, išmušė su kirviu 
bažnyčios duris ir atlaikė mišias. 
Tuo tarpu ties bažnyčia susirinko 
daugybė parapijonų, kurie grūmo
dami, laukė kunigo išeinant. Ant 
galo išėjo ir kunigas,bet jį apsiau
tus dabojo pulkas policistų, kurie 
buožėmis pradėjo užstojan čius 
tiems kelią žmones pliekti. Užgi
ms smarkios muštynės, kurioj ke-

Bėgąs iš 
pasažierinis

Ant Rock Is- 
susimušė du iš 

atbėgę trukiai,

Philadelphia, Pa. Susirin
kusi parke žmonių minia norėjo 
lynČiuoti du juodveidžiu vaiku, 
kurie užgavo vieną baltveidį vai
ką. Išgelbėjo vienog juos pribu
vus policija.

isz darbo lauko.

Nuo didžiojo štraiko.
Štraikas mėsinio trusto darbi

ninkų, kurs tęsėsi aštuonias ir pu
sę sanvaitės, pasibaigė pereitą 
pėtnyčią. Darbininkai štraiką pra
laimėjo. Nuo panedėlio sugrįžo 
jie prie darbo, nepadarę jokios aiš
kios sutarties su skerdinyčių savi
ninkais. Teisybė, buvo darytos

šiokios tokios tarybos, tūli darb
davių prižadėjimai darbininkams, 
bet tas tik prižadėjimai, formališ- 
kai gi jie atsisakė pasirašyti ant 
kokių nebūk, nors menkiausių, 
darbininkų reikalavimų. Sunku ir 
buvo tikėtis, kad darbininkai 
įveiktų milijonierius, kuriems per 
visą Štraiko laiką tarnavo visa 
miesto policija, visi urėdninkai ir 
patsai miesto galva — majoras 
Harrison. Tarnavo, žinoma, ne 
uždyką, už savo tarnystę ėmė jie 
gerus pinigus. Darbininkai gi, 
uždirbdami prieš Štraiką po 5—6 
doliarus ant sanvaitės, neturėjo 
jug susidėję skatiko juodai dienai, 
už tokią algą pragyventi vienam 
žmogui sunku,* ką gi tad * pasakyti 
apie tuos, kurie iŠ to uždarbio tu
ri visą savo šeimynąTužlaikyti — 
savo moterį, vaikus! Žmonės,vos 
su dideliu vargu besikasanti darbo 
laike, suštraikavę turi visai pa
vargti, prisieina baduoti, ar gali 
tad jie į teip trumpą laiką priver
sti kapitalistus sutikti.ant savo rei
kalavimų geresnių darbo sanlygų 
ir didesnės mokesties, — kapitali
stus, kuriems tarnauja milijonai 
doliarių, o už tuos milijonus — po
licija ir visi urėdninkai! Nuolati
niai nepasisekimai štraikų turi dar
bininkus pamokinti, kad jie, veik
dami vien su pagelba straikų, ko
vodami vien ant ekonomiško lau
ko, niekada neįstengs iškovoti sau 
geresnių sanlygų, niekada nepage
rins sau būvio. Darbininkiškos 
unijos ir organizacijos turėtų per
keisti savo iki šiam laikui vartoja
mą kovos įrankį, neapsirubežiuoti 
vien ekonomiška kova, bet po
draug veikti ir politiškai. Negali
ma niekada išnaikinti pikto, jeigu 
pirma neišnaikinsi priežasčių, ku
rios tą piktą gimdo.
. 1 East Chicago, III. Po ilgų 

tarybų su reprezentantais 30 tūk
stančių darbininkų, firma Republi- 
can Iron and Steel Co. pagalios 
susitaikė su darbininkais ir nuo 12 
rugsėjo darbai
Darbdaviai norėjo numušti darbi
ninkams mokestį ant 15%, bet 
tiems nesutinkant, fabrikantai bu
vo savo fabrikus uždarę. Dabar 
darbininkai pristojo ant numušamo 
ant 10% mokesties, todėl darbai 
vėl prasidėjo.

5 Cripple Creek, Col. čia- 
nykšČių kalnakasių štraikas vis da 
tęsiasi. Kastynių savininkai di
džiuojas, kad jie nedaugiausiai žu
dą, kadangi ant štraikuojančiųjų 
vietų jie turį pusėtiną skaitlių 
„RĮrebRų". To distrikto kalnaka
sių unijos prezidentas Howrlis j»a- 
leido į štraiko laužytojus atsišauki
mą, kviesdamas juos mesti darbą 
ir negelbėti kastynių savininkams 
pergalėti štraikuojančius savo drau
gus.
5 Boston,Mas. DaugelisNaujosios 
Anglij. medvilnių dirbtuvių, kurios 
jau nuo keleto mėnesių stovėjo už
darytos, pradėjo vėl dirbti. į atsi
dariusias dirbtuves pareikalauta 
iki šiol apie 13 tūkstančių darbi
ninkų. Prieš užsidarymą dirbtu
vių skaitlius dirbusių jose darbi
ninkų siekė per 75 tūkstančius, 
taigi kone šešis sykius daugiau,ne
gu jų dabar pareikalauta.

1 Milwaukee, Wis. Terp dar
dančių didelėj geležies dirbtuvėj 
darbininkų unijos ir fabrikantų ei
na dabar tarybos dėl naujos darbi
ninkams mokesties skalės, kurią 
darbdaviai nori numažinti. Darb
daviai sako, kad dėl nupuolimo 
geležies prekės, jie neįstengią mo
kėti darbininkams tiek, kiek iki 
šiol mokėjo.

1 East Chicago, III. čia- 
nykščiose geležies dirbtuvėse fir
mos Republican Iron and Steel 
Co. pasiliovė darbai, per ką 1500 
darbininkų neteko darbo. Kom
panija mat norėjo nemažinti darbi
ninkams mokestį, bet unijai ant to 
nesutikus, savininkai uždarė dirb
tuves.

5 Coal Creek,Ten. Aplinkinėse 
kastynėse suštraikavo čia 1500 ne
prigulinčių į uniją darbininkų už 
tai,kad jiems tapo numažintos ant 
15% algos. Kaipo skabsai dirbo 
jie ant štraikuojančiejų kalnakasių 
vietos jau nuo vasario mėnesio šių 
metų.

r Omaha, Nebr. Štraikuojan- 
tiejie gyvulių skerdinyčių darbinin
kai daugumu balsų nutarė štraiką 
pabaigti, jeigu skerdinyčių savi
ninkai pristos ant tų pačių sanly
gų, kokios buvo iki štraikui. štrai
kas, tokiu budu, vistiek ką nelai
mėtas.

r Lackawanna geležinkelių 
kompanija apgarsino, kad ant 
kiekvieno tavorinio trūkio iŠ trijų 
prie bremzių dirbančių darbininkų 
vienas bus prašalintas. Kaipo 
priežastį to paduoda sumenkėjimą 
pramonės judėjimo.

T Chicago, III. Pereitą subatą 
uždarytos Čia tapo ant nepaskirto 
laiko International Havester Co. 
dirbtuvės: Deeringo, McCormicko 
ir Plano. Dėl tos priežasties apie 
9 tūkstančiai darbininkų neteko 
darbo.

1 Niw York. Čianykščių siu
vėjų štraikas, įvykęs 11 didelių 
dirbtuvių, pasibaigė. Štraikieriai, 
skaitliuje 2500 darbininkų, štraiką 
laimėjo.

Iš Plymouth, Pa.
Rugsėjo 4 dieną čianykštė „Lie

tuvaičių draugystė" apvaikščiojo 
savo Šešių metų gyvenimo sukak
tuves. Buvo prakalbos, dainos, 
dekliamavimai. Kalbėtojai buvo 
užkviesti ir iš kitų miestų, kaip 
antai iš Scrantono ir Pittstono. 
Susirinkimą atidarė draugystės 
pirmsėdė p. Skadienė, paaiškinda
ma, kokiam tikslui daromas tas su
sirinkimas ir užkviesdama svečius 
gražiai laike kalbų užsilaikyti. 
Apvaikščiojimas prasidėjo daina: 
„MeS'Sveikinam kiekvieną čionai 
ateinantį", kurią padainavo D-ro 
V. Kudirkos Dainininkų Draugy
stė. Su kalba pirmas išėjo p. P. 
Paseckas iš Scrantono. Jis pagy
rė moteris už jų rišimąsi į tautiš
kas draugystes ir parengimą pana
šių susirinkimų, ant kurių žmonės 
gali išreikšti savo mintis ir apšne
kėti visokius tautiškus reikalus, 
bet drauge nurodė ir tai, kad iki 
šiol poterių krutėjimas visai da 
menkas buvo, kad moterįs apsi
švietimo reikaluose, kurs joms teip 
labai reikalingas ant gero išauklė
jimo savo vaikų ir įkvėpimo jiems 
tėvyniškų jausmų, esą labai užpa
kalyj pasilikusios. Mu«ų tautai 
labai reikalingi tvirti ir stropus 
darbininkai, bet tokių nedaug su
lauksime, jeigu motinos nemokės 
iš mažens įkvėpti savo vaikams 
tautišką dvasią.. Po juo kalbėjo 
p. M.^ Valentinavičius iš Scranto
no ir p. J. Kazakevičia iŠ Pittsto
no. Visų šių trijų kalbėtojų kal
bos buvo patiektos maž daug ant 
vienos ir tos pačios tėmos. Ket
virta kalbėjo D-rė Želvienė. Kaip 
pirmiejie kalbėtojai savo kalbose 
ragino prie darbo moteris, teip 
D-rė Ž. baudė vyrus už jų nerū
pestingumą organizuotis į politiš
kas darbininkų draugystes ir nesi- 
stengimą susipažinti su draugijos 
reikalais, štai ir šįmet ateina rin
kimai urėdninkų Suvienytose Val
stijose; lietuviai vienog nesiskubi
na rištis į tvirtą darbininkišką 
partiją ir agituoti terp savo brolių, 
kad laike rinkimų neparsidavinėtų 
už stiklą alaus ir cigarą visokiems 
republikonų ar demokratų politi
kieriams, kurie paskui, įgiję sau 
urėdus ir valdžią, skriaudžia žmo
nes visokiais budais. Išsirinkę 
sau ištvirkusius ir godžius pelno 
politikierius viršininkais, žmonės 
darbininkai negali nieko gero tikė-

jiems, kad jie norį gaut didesnės 
mokesties už darbą. Darbdaviai 
nusistebėjo. — Kodėl, girdi, jus 
prieš porą sanvąičių buvote apsi
ėmę net darbininkų organizaciją 
išnaikinti, kad tokiu budu butų ir 
jums ir mums geriau, o dabar jau 
reikalaujate nuo musų net dides
nės mokesties už darbą? Dabar 
kai-kurie darbdaviai labiau prita
ria (? R.) darbininkams, negu no
rėjusiems jiems prisilaižyti kon- 
traktoriams, kadangi suštraikavu- 
siejie darbininkai nieko daugiau 
nereikalauja, kaip tiktai to, kad 
mokestis už darbą pasiliktų tokia 
jau ir ant toliaus, kokia buvojiems 
mokama per tris paskutinius me
tus. Kontraktoriai iršta. Vienas 
iŠ lietuviškų kontraktorių atsirado 
teip diktas vyras, kad per tris die
nas net keliems darbininkams už- 
daužė paakius. Pereitą vienog 
nedėlią, kada jis, užsigėręs, saliu- 
ne pradėjo perdaug biauroti lietu
vius ir kumŠČias sugniaužęs ant jų 
užsipuldinėti, tai tūli, norėdami 
smarkaujančiojo atsikratyti, pa
šaukė policijos vežimėlį ir srnarki- 
ninkas likos nugabentas į kazą, 
kur turėjo septynis doliarius užsi
mokėti už nakvynę.

Lietuviškas kriaučius.

tiejie prie tos. progos sumestų po 
keletą centų pašelpai moksląeivių 
ir Lietuvos kankintinių, išvarytų 
iš tėvynės už lietuvystę ir platini
mą apšvietimo terp tamsybėje 
skenstančių žmonių. Kaip reikia 
šelpti už teisybę ir gerą darbą nu
kentėjusius brolius, ne mažiau tu
rime Šelpti ir- besimokinančią ne
turtingą lietuvišką jaunuomenę, 
iš kuries išeina musų tautiški dar
bininkai, tie stulpai, ant kurių re
miasi lietuvių tautos ateitis. Iš 
svečių nebuvo nė vieno, kurs tam 
užmanymui butų pasipriešinęs, vi
si suprato reikalą ir visi su noru 
aukavo, kiek kas galėjo. IŠ pa
darytos rinkliavos susidėjo *4.07, 
iš kurių atrokavus 7c. persiuntimo 
kaštams, likusius padaliname pu
siau kankintiniams ir moksląei- 
viams. Pinigus siunčiame į „Lie
tuvos" redakciją (aukos ir aukau
tojų vardai pagarsinti kitoj vietoj. 
Rd.).

Iš Rocktord, 111
Šita vieta, tai yra dailiausia 

Šiaurinėj dalyj IPinois valstijos, 
bet turbut lietuviams mažai yra 
žinoma. <

Lietuvių čia randasi tikt dvi 
šeimynos, kurios abidvi priguli į 
Susivienyjimą L. A., ir vienas vie
nutis. Lietuvių vienučių čia tan
kiai pribūva iŠ kitur, bet neilgai 
trukę, vėl sunyksta, kitur iškeliau
dami. Tur būt tie mus vientau
čiai čia nerimsta dėlto,, kad neturi 
liuosas valandas kur savotiškai 
praleisti. Mat gertuvės (saliu- 
nai > čia yra uždaromos nuo 10 va
landos vakare šiokioms dienoms, 
o nedėliose uždarytos per kiauras 
dienas.

Terp vietinių lietuvių yra ir 
laikraščiai: „Lietuva," „Vieny
bė" ir „Viltis" — taigi ant teip 
mažo skaitliaus, rodosi, skaitymo 
užtenka; apart laikraščių, pasiskai
tymui ir pasimokinimui randasi ir 
knygų: Lietuvos Istorija, Geogra
fija ir kt. Kad lietuvių skaitlius pa
sididintų, tad gal butų galima ir ko
kią draugystę suvert, kuri pada
bintų lietuvišką vardą ir patiems 
lietuviams butų naudinga.

Darbai lyg buvo sumažėję; per 
liepos ir rugpiučio mėnesius, buvo

UUkadaug? tokie politikieriai tat-. dirbtuvių sustojusių,
nauja ne darbo žmonėms, bet didž
turčiams, kapitalistams. Darbi
ninkai turėtų tą jau nors sykį su
prasti ir daugiau neparsidavinėti 
politikieriams, bet tvirtai susiorga
nizavę, turėtų stengtis į visokius 
urėdu^ įstatyti socialistų, taigi 
darbu .nkų partijos kandidatus< 
kurie rūpinsis ne apie didžturčių 
reikalus, bet apie gerovę visos dir
bančios draugijos. •— Po Dr. Žel
vienės kalbėjo p. P. Živatkauskas 
iš Scranton. lis trumpai paminė
jo apie baudžiavos laikus, nurody
damas, kad kaip tuose laikuose 
Lietuvoje ponija ir dvasiški ja ver
ge ir kankino žmones, teip šiądien, 
nors anuometinės Imudžiavos ne
turime, esame ne mažiau vergiami 
ir kankinami ponų fabrikantų, ka
pitalistų ir jiems tarnaujančios dva
siškuos.

Kalbų tarpuose dekliamavo eiles 
p. čekaitienė iš Pittstono, p. Dil- 
baitienė iŠ Scrantono ir da dvi ma
žos mergaitės, o Dr. V. Kudirkos 
choras padainavo iš viso devynias 
dainas.

Svečių buvo suvažiavę iš visos 
apielinkės diktas būrelis, nepatin
gėjo ateiti ir vietiniai, ypač iš jau
nimo. Apvaikščiojimas atsibuvo 
gana gražiai, nuolatiniai delnų 
plojimai rodė, kad susirinkusiejie 
buvo vakaru užganėdinti.

Lietuvis.

Iš No. Boston, Mass.
Štraikas Bostono siuvėjų tęsiasi 

jau trįs sanvaitės, bet teip išrodo 
kad neužitgio pasibaigs. Musų 
lietuviški kontraktoriai pirmiau su
sitvėrė savo uniją, prie kurios pri
traukė teip gi kelioliką žydiškų 
kontraktorių, ir po to davė žinią 
darbdaviams, kad jie apsiimą pri
siūti užtektinai drabužių ir norį iš
ardyti darbininkų siuvėjų uniją. 
Darbdaviai, žinoma, apsidžiaugė ir 
prižadėjo kontraktoriams gelbėti 
visomis pajiegomis, kad darbinin
kų uniją išardyti. Neužilgio po 
to, darbininkų unijos viršininkai 
pakvietė savo kontraktorius pasi
rašyti ant unijos reikalavimų, idant 
mokestis už darbą pasiliktų pagal 
senas sanlygas, bet kontraktoriai 
nuo to atsisakė, apreikšdami, kad 
ant toliaus jie jokių unijos reikala
vimų nepripažįstą ir nieko apie 
darbininkų uniją nenorį žinoti. 
Tada darbininkų unijos viršinin
kai pašaukė visus darbininkus ant 
štraiko, išskiriant 20 šapų, kurių 
kontraktoriai ant pastatytų jiems 
siuvėjų reikalavimų veikiai’pristo
jo. Tada tik kontraktoriai pama
tė, kad darbininkai yra gerai susi
organizavę, laikosi tvirtai ir kad 
jų unijos jiems nepasiseks išgriau
ti. Kontraktoriai šaukėsi darbda
vių pagelbos ir podraug pranešė

D. Dumia.

|| Mieste Leeds, Anglijoj, prasi
dėjo trįsdešimt septintas metinis 
Anglijos darbininkiškų unijų re
prezentantų suvažiavimas. Susi
važiavimo prezidentu aprinktas 
parlamento sąnaris Richard Bell. 
Iš viso susirinko 500 delegatų, 
reprezentuojančių 1500000 (milijo
ną ir penkis šimtus tūkstančių) su
siorganizavusių darbininkų.

U Pereitą ketvergą popiežius 
Pius X priėmė Vatikane 1500 
francuziškų piligrimų. Savo pra
kalboje į atsilankiusius jis išsitarė, 
kad Francuzija da nėsanti katali
kų bažnyčiai numirus ir kad jij ne
žiūrint ant tuotarpinių nesusiprati
mų, visada busianti paklusne Vati
kano dukterim.

Iš llomeatead, Pa.
Darbai čia tuo tapu eina gerai, 

bet ir darbininkų yra užtektinai, 
teip kad iš kitur atvažiuojantiems 
darbas sunku gauti.

Iš lietuvių gyvenimo nedaug ką 
galima pranešti, gyvena jie čia sau 
ramiai, muštynių negirdėt, nors ir 
pasitaiko kartais susivaidyti. To
kie vaidai užgetna dabar daugiau
siai dėl karės Maskąlijos su Japo
nija, vieni mat simpatizuoja japo- 
niečiams, kiti gi užtaria už masko
lius, vadindami carą savo ,,ba- 
tiuška" (tokių nišmanėlių, daran
čių gėdą lietuviams, kaip girdėt, 
atsiranda ir kitur.) Tokie caro 
tarnai paprastai jokių laikraščių 
neskaito, todėl žmonelės tamsus, 
nieko nežino, apie tautiškus musų 
reikalus nieko nesirūpina, kadangi 
jų visai nesupranta.

P. Savalskis.

kitos dirbo nepilną laiką. Sulyg 
rugsėjo mėnesiu, stovėjusios dirb
tuvės, kaip ir ne pilną laiką dirbu
sios, pradeda dirbt ištisas dienas. 
Paprastiems darbininkams neleng
vas čia darbo gavimas; daugiausia 
amatininkų reikalaujama rakandų 
(mėblių) dirbtuvėse. Rudeniop 
pi adės dirbt ir cukraus dirbtuvė, 
kurioj 400 paprastų darbininkų at
ras sau užsiėmimą.

Dėl sausos vasaros, medžių vai
siai, kaip antai: vynvuogės, obuo
liai ir slyvos, nunoko be laiko, ko 
dėl aplinkės ūkininkai kaip'ir mie
sto gyventojai turėjo Šįmet daug 
pragaišties; teip pat ir valgio pro
duktai, ypač bulvės, žirniai ir dar
žovės ne užaugo dėl stokos lytaus, 
užtai viskas labai bragu.

Vincas.

Iš Lawrence, Mas.
Rugsėjo 4 dieną atsibuvo vestu

vės musų tautiečio Augusto Jan
kausko su Barbora Kentriute. Sve
čiai gražiai linksminosi, šoko, dai
navo, šnekučiavos apie įvairius da
lykus. Gabaus parėjus kalbai 
apie tautos reikalus, užmanyta ta
po paaukauti, po kiek kas gali, 
sušelpimui maskoliškos valdžios 
nubaustų už tautos dalykus Lietu
vos kankintinių ir drauge besimo
kinančios lietuviškos jaunuome
nės. Padarius tokį užmanymą p. 
K. Šumauskui, visi ant to sutiko 
ir į trumpą laiką svečiai sumetė 
*5.50, kuriuos aukavusiejie pas
kirsto šiteip: 3 dol. moksląeviams 
ir 2.40 dol. kankintiniams; 10c. 
nusitraukia persiuntimo kaštams. 
Pinigus siunčiame į „Lietuvos" 
redakciją (aukos pagarsintos ki
toj vietoj. R.).

Gražu butų, kad lietuviai ant 
kiekvienų savo vestuvių, krikšty
nų, balių ir šeip visokių sueigų 
neužmirštų/musų tautiškų reikalų 
ir rinktų tam tikslui aukas. Jeigu 
visur teip butų daroma, lietuviai, 
duodami po keletą centų, savo ki- 
Šeniui didelės skriaudos nejaustų, 
bet iš tų centų susidėtų geroka pi
nigų krūvelė, iš kurios ne vienam 
kankintiniui už lietuvystę ašaras 
nušluostytume ir ne vieną su var
gu ir badu kariaujantį moksląeivį 
sušelptume. 1

P. Čyras.

Iš Newark, N. J.
Rugsėjo 4 dieną buvo . čia pas 

Jurgį Ivanauską keltos krikštynos 
jo sunaus, gimusio 9 d. rugpiučio. 
Svečių buvo susirinkę per 10 ypa
tų, kurie, besilinksmindami ir be
sišnekučiuodami apie visokius bė
gančius atsitikimus ir reikalus, vi
są laiką gražiai praleido. Neku- 
rie iš svečių užsiminė, jog butų 
gražiu daigtu, jei besilinksminan-

Isz visur.

II Pretorijoj, Transvaliuje (piet. 
Afrikoj), atrasta išdraskytą kapą 
kunigaikščio Victoro von Scbles- 
wig-Holstein, kurs 1900 metuo
se, betarnaudamas Anglijos ka
riaunoje laike karės su būrais, čia 
pasimirė. Kas tokį nedorą darbą 
papildė, iki šiol nesusekta.

II Atplaukęs iš Jokohama į Mar- 
seilles franeuziškas pirklystės lai
vas „Oceanien" pranešė, kad sa
vo keliopėj namon, laivas tapęs 
japoniškų kariškų laivų sulaikytas 
ir padaryta ant jo krata. Kontra
bandos vienog jokios nerado.

II Žydų nacionalistų susivieniji
mas pagarsino savo metinę apy
skaitą ūgio į iŠsiplėtojimo žydiško
jo gaivalo įvairiose viešpatystėse. 
Anot tos apyskaitos, viso ant že
mės gyvena dabar 10932777 žydai. 
Iš to skaitliaus Maskolijos rube- 
žiuose (terp to, žinoma, ir Masko
lijos užgriebtuose kraštuose — 
Lietuvoj, Lenkijoj etc.) gyvena 
5189401 žydas; Austrijoj ir Vengri
joj — 2075878; Suvienytoje Val
stijose Šiaurinės Amerikos — 1- 
258218; Vokietijoj — 586948; Tur- 
kijoj — 466361. Likusioji dalis 
išsiblaškius po visą pasaulį. Vie
noj tik New Yorko valstijoj gyve
na 600000 žydų, iŠ kurių 
500000 pačiame New Yorko 
ste.

apie
mie-

U Angliškų laikraščių korespon
dentai praneša, buk Sazanov’pi, 
užmušėjui vidaus dalykų ministe- 
rio Plehvės, pasisekė iš kalėjimo 
pabėgti. Pabėgimą jam buvo su
maniai prirengę jojo draugai.

II Konstantinopolije bandyta nu
žudyti Turkijos sultaną, Abdul 
Hamidą. Jam bevaikščiojant apie 
haremus, netikėtai keliolika bos- 
niečių su plikais kardais užpuolė 
ant sultano leibgvardijos ir prasi
dėjo kova, kurioje keletą bosnie- 
čių užmušta ir sužeista. Kada 
sultanas, po sarga, skubinos į ha
remą pasislėpti, paleista į jį Šūvį 
iš revolverio, bet kulka, nors bu
vo gerai nutaikyta, atsimušė į sul
tano serdoką, kurį jis visada po 
viršutiniais rūbais dėvi. Dėlios 
priežasties sultano palociaus sar
gyba tapo labiau sudrutinta.

H Skaitlius bėgančių nuo tarny
stes rusiškų kareivių paskutiniame 
laike kas syk didinasi. Daug jų 
bėga ir per Prūsų rubežių. Tuos 
vienog iš pabėgėlių, kurie neturi 
užtektinai pinigų ant iškeliavimo į 
Angliją arba į Ameriką, Prūsų 
valdžia, kaipo neparankius sau 
svetimtaučius, grąžina atgal j pa* 
rubežį ir atiduoda maskoliškoms 
valdžioms. Pereitą sanvaitę į vie
ną tik dieną sugrąžinta į maskolių 
nagus 9 pabėgusiejie nuo tamystos 
kareiviai.

i Ant vietos užmušto Plehves, 
vidaus dalykų ministeriu Maskoli- 
jos caras paskyrė kunigaikštį 
Sviatopolk-Mirskį, dabartinį Vil
niaus, Kaune ir Grodno general
gubernatorių.

Ii Ostrowce, Radomio gub.,Len
kijoj, žmonės vėl buvo pakėlę 
muštynes žydų. Vienas žydas li
kos visai užmuštas, apie 25 sun
kiai sužeisti. Kelioliką žydų na
mų išdraskyta.

II Mieste Progress, Meksike, 
gaisras išnaikino daugybę triobų ir 
žmonių turtų. Daug gyventojų 
neteko pastogės

II Netoli Puerto Principe, ant 
Kubos, nušoko nuo šėnių darbinis 
trūkis. Du darbininku užmušta, 
da sunkiai sužeista.

|| Italija išderėjo nuo Chinų val
džios pavelijimą parengti ant Chi
nų teritorijos bevielirilo telegrafo 
stacijas.

H Eina gandas, buk pietinėj 
Maskolijoj užgimę nauji mušimai 
žydų. Patvirtinančių žinių da nė-

Vietines Žinios.

|| Mieste Lodz, Lenkijoj, užgi
mė Gehligo rakandų fabrike ugnis, 
kuri į trumpą laiką užvaldė visą 
fabriką. Laike gesinimo, urnai 
sugriuvo vieną fabriko sena, pa
laidodama griuvėsiuose kelioliką 
dirbusių čia ugnagesių. Iš griu
vėsių iškasta 12 žmonių visai už
muštų ir 13 sunkiai sužeistų, tarp 
kurių daugumas mirtinai. Apart 
žmonių gyvasčių, ugnis pridirbo 
pragaišties ant 300000 rublių.

II Iš angliško porto Plymouth 
nežinia kur pražuvo užstatytos ten 
povandeninės minos. Elektriškos 
vielos, jungiančios minas su bate
rijomis, likosi nukapotos, o minos 
pavogtos. Iš tirinėjimų susekta, 
kad laike atsilankymo 
vų su vizitu į anglišką 
16 liepos, vokiškiejie 
labai arti prie minų
Nužiūrėjimas todėl yra, kad tą 
klastą anglams padarė vokiečiai.

vokiškų lai- 
portą 12— 
laivai buvę 
prisiartinę.

II Mieste Autenil, Francuzijoj, 
numirė 81 metų senas Louis D< ib- 
ler, žinomas Paryžiaus budelis, 
kurs per 36 metų savo nelemtos 
tamystos giliotina nužudė 827 
myriop nuspręstus prasikaltėlius, 
terp jų 4 anarchistus.

— Pereitą nedėldienį lenkai su 
didelėms iškilmėmis atidengė Ta
do Kosciuškos monumentą, pasta
tytą Humboldo parke. Pamink
las yra bronzinis, pastatytas ant 
augšto, masyviško granito, pama
to ir perstato jojantį ant žirgo 
Kosciušką, laikantį dešinėj rankoj 
iškeltą kardą. Paminklą dirbdino 
skulptorius Chodzinski, kaštavo 
jis 30 tūkstančių doliarių, kuriuos 
lenkai surinko nuo žmonių, norin
gai aukavusių tam tikslui pinigus. 
Atidengimo iškilmėj dalyvavo apie 
kelias dešimtis tūkstančių žmonių.

Nors nesmagu, prisieina vie
nog paminėti čia atsitikimas, kurs 
kiekvienam doram lietuviui turi iš
šaukti gėdos raudonį; dalykas su
rištas su ta lenkų iškilme atidengi
mo paminklo. Panašus išsišoki
mai nepašauktų ir nesubrendusių 
lietuviškų patrijotų butų gal juo
kingi, jeigu jie nebūtų teip paiki ir 
nedarytų gėdos visiems lietuviams/ 
Nepridedami nieko nuo savęs, pri- 
vesime vien tą, kas buvo nedėlios 
Chicago Tribūne paduota. Ten 
rašo: Besididžiuodami, buk Kos- 
ciuško buvę* lietuvis, ir besiskųs- 
dami, kad jųjų tautiečiai nėsą už
prašyti dalyvauti apeigose atiden
gimo paminklo, vakar (subatoj, 10 
d. rūgs.) lietuvių delegatai stengė
si perkeisti tos iškilmės programą. 
Komitetas, reprezentuojąs 9(?R.) 
lietuviškas parap. ir 30 tūkstančių 
žmonių, atsilankė pas advokatą 
G. Haight ir apreiškė, kad Kos- 
čiuŠko buvęs lietuvis, todėl ką 
lenkai galį turėti' bendro dalykuo
se pastatymo jam paminklo? Vi
si, girdi, lenkai iš paviečio, net iš 
Lenkijos tapę užkviesti, bet lietu
viu nėsą paminėta programe nė 
vieno. „Ar negalėtumėm mes iš
gauti i n j u n c t i o n ?” užbaigė 
savo skundus lietuviški delegatai. 
Advokatas atsakęs, kad savo pa
siskundimus jie darą per vėlai, ka
dangi jau visos ceremonijos atiden
gimo paminklo esą parengtos ir jų 
perkeisti jau negalima. —

Komentarų nereikia.
— Pereitą nedėldienį policija iš

traukė iš Michigan ežero lavoną 
nepažįstamos moteriškės. Iš jos 
brangių rūbų matyti, kad ji paeina 
iš turtingos Šeimynos.

— Namuose po nr. 6881 Calu- 
met avė. 10 metų vaikas Jack Cle- 
mens, besibovydams su užtaisyta 
Šaudykla, netyčia nušovė savo 8 
metų seserį Lucillę.



Paėjimas organiszko svieto.
Pagal Blttneri.

Milžiniškas amonitas.
Tpkiu vardu vadinosi galvakojai sliekai, kurių dėžės 

panašios buvo į avino ražą: Vėlesniuose laikuose dėlės darėsi 
vis tiesesnės, stengėsi iJsivyjiioti. Ant paveikslėlio parody
tas amonitas turėjo 9 pėdas diametro. Dabar teip didelių

- nėra. į

sakant, gamta be pailsio gerino jos sutvertus 
sutvėrimus, kad palengvinti jiems kovę už 
būvį. Organizmai, negalinti išlaikyti naujų 
aplinkybių, dėl stokos atsakančių palengvi
nančių kovų už būvį ypatybių, turėjo pražū
ti ir pražuvo, nepalikdami savo veislės, netu- 
turinčios reikalingų gyvenime ypatybių.

(Tokiu budu gamta kaipi rinko geriau
sius, tvirčiausius, turinčius kokias nors nau
dingas ypatybes, pagerinimus — neturinti 
gi tinkamų ypatybių turėjo pražūti nepalik* 
darni savo veislės, jeigu ji netiko gyvenimui. 
Čiag&mta mat darė tų patį, kų daro sumanus 
gyvulių augintojas arba sodauninkas, norin
tis išdirbti geresnę gyvulių veislę, arba gere
snius, naudingesnius, ar gražesnius augme
nis:; jis renka ant veislės kuo geriausius, kuo 
geriausias turinčius ypatybes gyvulius, arba 
sėklas nuo geriausių ir gražiausių augmenų; 
iš tokio parinkimo užauga paprastai gyvu
liai ir augmenys su dar žymesnėms tėvų ypa
tybėms. Ir gamta darė tį patį: jį rinko ant 
veislės tėvus su turinčioms nors neznaimias 
kokias nors naudingas ypatybes; tik tuom 
skiriasi gyvulių augintojo ir sodauninko dar
bas nuo darbo ‘gamtos, kad žmogus, rinkda
mas veislinius, daro tų su aprokavimu, žino- 
dams kodėl teip daro, gamtoj gi toks parin
kimas atsibūva pats sau. be jokios priežiū
ros ir nurodymo. Tokį apsireiškimų pa p ra- 
štai vadina gamtišku parinkimu, kuris labai 
didelę turėjo ir turi įtekmę ant pasigerinimo, 
prisitaikymo prie aplinkybių visokių organiz
mų.

Tokiu budu, keliu smulkių persikeiti
mų, vedančių prie geresnio pritaikymo orga
nizmų prie aplinkybių, prie gyvenimo ant 
žemės, kur tos gyvenimo aplinkybės teiposgi 
keitėsi, galėjo, pa veikslam iš vėžio išsidirbti 
skorpionas, pirmutinis sausžemio gyvūnas. 
Kambriškame ir siliuriškame perijoduose 
atsirado teiposgi biaurus, panašus į vabalus 
sutvėrimai, kurių daugybė kibždėjo drė
gnam dumble. Sątvėrimai tie buvo teip į- 
stabus, kad dabar, patikę iš jų išsidirbusių 
dabartinių gyvūnų veislę, vos galime pati
kėti, kad jie išsidirbo iš tų senų išnykusių 
žingeidžių gyvūnų.

Reikia čia pasakyti, kad moksliškos pa
žiūros apie persikeitimus gyvūnų likosi pa
keltos vos pradžioj pereito amžiaus. Pirmu
tinis, kuris išdryso išreikšti savo abejojimų 
apiie pastovumų ir nepersimainymus gyvūnų 
ir augmenų buvo, prancūzas Lamarck, gyve
nęs beveik kartu su garsiu prancūzų gamtos 
žinovu Cifvieru, kurio moksliškų pažiūrų lai
kėsi visi mokslinčiai iki Darwino.

Cuvier mokino, kad atmainos ir veislės

denyse, kurie ugnį gesino ir išsiyeržusį de
gantį skystimų arba lavų Šaldė, aušino. Sun
ku net pasakyti, kokia baisi kova traukėsi 
terp tų dviejų neužsikenčiančių gamtos pa- 
jiegu, taigi terp vandens ir ugnies. Griau
smai ir užimąs uždarytų po žemės pluta ug
nies pajiegų girdėt buvo visur; ugnis, du
rnai ir garai kįlo į orų, pati dar silpna žemės 
pluta kilnojosi ir drebėjo; vienur Ji truko ir 
per pasidariusius plyšius veržėsi ugnis ir 
stengėsi pergalėti savo priešų, atgauti nužu
dytų galybę. Jūrių vandens virė, Čirškė, 
kunkuliavo, akies mirksnyj čielos jūrės pa
virsdavo vėl į garų, miglų nuo neišpasakyto 
karščio, vandens virto į tuos pačius garus, iš 
kokių buvo pasidarę. Besidarymas žemės 
tuose laikuose ėjo ne tykiais, palengvais 
žingsniais, bet per baisias audras ir urnai. 
Kalnų viršūnės metė ugnį į vandenį, tos pa- 
jiegos su baisiu įnirtimu kovojo terp savęs 
neužsileisdamos dar labiau, negu dabar neuž- 
sikenčia terp savęs galingos tautos, susitvėru
sios iš žmonių veislės, iš sutvėrimų panašių 
į dievystę, kaip sako šventraštis. Jautre
snės augmenų veislės, atsiradusios tuose lai
kuose, turėjo pražūti; mat tankiai nuo kovos 
dviejų galinčių labiausiai kenčia silpni.

Ant geresnio supratimo, kaip vedama bu
vo kova terp ugnies ir vandens, taigi dviejų 
galiūnų viens kito neužkenčiančių, iš kurių 
vienas, jau pergalėtas, bet turintis dar gana 
daug pajiegų, stengiasi atgauti nužudytų ga
lybę, pakalbėsime apie vulkanų išsiveržimus. 
Štai iš kokio plyšio teka deganti lava; di
delė, panaši į cukraus galvų vulkano viršū
nė kįla vis augštyn ir augštyn ir ant galo 
viršūnė ta iškįla augščiau vandens paviršiaus. 
Griausmu, smarkesniu už perkūno griausmų, 
ugnies pajiegos išreiškia savo džiaugsmų; pa
sirodanti ant dangaus ties ta vieta raudoni 
debesys reiškia, jog deganti lava iš vulkano 
olos kįla vis augštyn ir augštyn.

Viduryj vulkano garų pajiega ir lavos 
sunkumas per tūlų laikų laikosi dar lygsva- 
rystoj, — lava oloj tai kįla augštyn, tai vėl 
puola žemyn, teip kaip vanduo monometre 
arba samavare verdant arbatų.

Bet garų s|iaudimas nuo apačios auga vis 
labyn ir labyn ir ant galo, peržengęs atsakan
tį rubežių, urnai nustoja lygsvarystos, nega
li toliau ramiai užsilaikyti, bet plyšta kaip 
padegta bomba su neišpasakytu smarkumu, 
išmeta, išstumia laukan iš olps degančių ma
gų. Lavos skystimas, viduryj kratero pavir
tęs į įkaitusius lašus, iškįla į augštį kelių 
viorstų. Drauge su lava garų eNpliozija iš
meta teiposgi įkaitusius akmenis, degančius 
pelenus ir sloginančius garus. Neišpasaky
to didumo uolų ir akmenų šmotai, sverianti 
tūkstančius tonų, trūksta nuo kratero sienų 
ir lekia į neišpasakytų augštį kaip milžini
škos bombos. Dar įstabiau išrodo debesys

IJ*i vert ims* vulkano Etno*.gyvūnų nepersikeičiamoe, iškasami gi iš že
mės kūnai kitokių jau išnykusių gyvūnų ir 
augmenų rodo, jog prieš didįjį tvanų ant že-, 
mes atsitiko daug netikėtų katastrofų išnai- .. 
kinusių vigų gyvybę; paskui reikėjo vėl ilgo 
laiko, kol ant žemės atsirado nauji sutveri- . 
mai nepanašus į tuos, kurie per tas katastro
fas išnyko.

: Tokiu budu Cuvier visai priešingai, ne
gu dabartiniai mokslinčiai, tikinti į nuolatinį 
išsivystymų irgerinimasi organizmų, tvirtinu, 
buk visi gyvūnai atsirado ant syk, ant kau
lų išnykusių per buvusias ant žemės kata
strofas.

Taigi karšti debesys pradžioj dengė že
mę; debesys tie buvo teip tiršti, kad per juos 
ant žemės paviršiaus nė saulės šviesa negalė
jo prisigriebti, debesų eilės traukė, grumu- 
liavosi aut viena kitos, kovojo viena eilė su 
kita, tik vietomis bekovodami debesys pasi- 
retino ir per tas retumas prisigriebė ant galo 
šviesa ant žemės, apšvietė kalnų viršūnes ir 
slėnis. Po įtekme šviesos, žemė pirma apgy
venta tik smulkučiais, neužmatomais grybe- i 
liais, bakterijoms iš vietinių grybelių veislės, 
teiposgi pelėsių grybeliais, kurie vien gali 
apsieiti be šviesos ir be jos veistiesi, visi ža- 
liejie augmenys ir gyvūnai nė gyventi, nė 
veistiesi be šviesos negali, turi išnykti, jeigu 
kur ir atsiranda; po įtekme šviesos žemės pa
viršius užsidengia ant galo žaliu užklodalu. 
Iš pradžių ant dumblo ir vandens atsirado 
maurai ir kitoki smulkus žaliuojanti augme
nėliai, teiposgi kerpės. Tai buvo pirmuti
niai gyvi organizmai, atsiradę ant žemės.

3. Devoniškas perijodas.
Naikinančios visokių gyvybę ugnies pa

jiegos, kurios iš pradžių viešpatavo ant že
mės, dar šitame perijode nebuvo su visu su
valdytos, dar nebuvo supančiotos, — jos dar 
vis stengėsi atgauti nužudytų jau truputį ga
lybę, bet vanduo pradėjo imti viršų ant ug
nies. Tūlose vietose, kur vos sukietėjusi že-

juodų, sunkių nuo daugybės pelenų durnų 
kuriuose lakioja vingiai žaibų, girdėt griau 
smas kaip ir lytiniuose debesyse, bet griau 
smų tų negalima nė sulyginti su griausmu 
vulkano kratere ir žemės viduriuose.

Žemė ant didelių plotų aplinkui dreba 
po trenksmu galingų požeminių pajiegų, ku
rios iškelia ir vėl nuleidžia į oceano vandenis 
kų tik pasirodžiusios sausos žemės plotus; 
milžiniškos uolos ir akmens išmesti į neiš
pasakytų augštį požeminių pajiegų, nupuola 
atgal į oceanų. Besigrumuliuojanti augštai 
išsiveržę iš kratero durnai, kaipi besileidžian
čios iš dangaus juostos uždengia žemę ant 
didelių plotų, per juos negali prasimušti sau
lės spinduliai. Tų tamsų tik kartas nuo kar
to ardo šokinėjanti terp tų baisių debesių 
žaibai ir šviesa požeminių pajiegų išmestos 
degančios lavos.

Bet ta silpna šviesa vulkaniškų išsiver
žimų eina vis mažyn ir mažyn, pasitaiko re
čiau ir rečiau; debesys durnų kiekvienam 
akies mirksnyj darosi vis juokesniais ir tir- 
štesniais.

PAMOTE
Vengriškai psrsM •**

Jauna ir graži Jono Gatoa mote
ris, po pagimdymui kūdikio, urnai 
pasimirs. Gailėjo Jonui moteries 
labai,, bet ką darysi? Pasimirė, 
tai pasimirė. Palaidojo ją, bet 
kūdikis, gražus ir sveikas, pasiliko 
gyventi.

Prie jauno našlio gyveno daug 
už jį senesnė giminaitė. Paėmė 
vaiką ant rankų ir, liedama ašaras, 
pradėjo jo apgailistauti: Nelai
mingas tu, kūdikėli, našlaitėli, kas 
iš tavęs bus? Pražūsi tu, bėdžių- 
lėli, be motinos, pražūsi!

Kodėl ji teip rokavo? Be prie
žasties juk Šiuose laikuose nešne
kama apie dalykus, ypadngai su 
kūdikiu, kurs da tik trįs/flienos ant 
žemės gyvena.

— Kas gi iš jo turėtų būt? Bus 
žmogus ir, be abejonės, geras žmo
gus, — atsakė tėvas, bučiuodamas 
raudonus mažiulėlio skruostelius.
— Nesirūpink, sūneli,apleido tave 
motina dabar, bet ji vėl sugrįš, ne
paliks tavęs vieno.

— Et, Jonai, vis tai nebus tikra 
motina!

— Jau aš apie tai pasirūpinsiu, 
kad butų jam tikra motina.

—Jau, jaul Guli ji ten, varg
šė, kape ant amžių, neprikelsi jos!
— verkė giminaitė: — O ta moti
na, kurią parsivesi,bus jam ne mo
tina, tik pamotė!

Po pakasynų, Gata paėmė savo 
kūdikį, nugabeno į miestą ir ten 
jį paliko.

Buvo tai rustus, savyj užsidaręs, 
žmogus. Niekada jis apie tai 
daugiau nešnekėjo ir niekas nedrį
so jo apie tai klausinėti. Žmonės 
tik pečius traukė ir patyloms terp 
savęs kuždėjosi — Galas jį žino, 
turi būt atidavė kur nors ant iš
auklėjimo!

Po dviejų sanvaičių sugrįžo fo
nas natnole, o po trijų sanvaičių 
jau apsivedė su kita — jauna ir 
gražia našle Barbora.

Ir dabar žmonės stebėjosi ir pe
čius traukė: — Žiūrėkit! žiūrėkit! 
Netikėlis, bene nudaigojo kur savo 
vaiką!

Nekiek ilgai trukus, antroji pati 
pagimdė jam vėl sūnelį. Barbora 
nespėjo da pasveikti ir iš lovos iš
lipti, o jau lonas, paėmęs naujai 
gimusį kūdikį, išgabeno ir tąjį mie
stan.

Žmonės net akis išvertė. — Kas 
tai galėtų būti? Nespėjo Pievas 
duoti, o tėvas ir tą bene į liekną 
gabena! — Kaip paprastai, paėjo 
visokie liežuviai, visokios kalbos; 
moterįs ypatingai laužė sau galvą, 
protavo ir šeip ir teip. „Ką gi iš- 
tikro jis nori *u savo vaikais pada
ryti? Kam jis juos atiduoda, ir 
kodėl teip daro? |uk gal, Dieve 
sus'mylk, nenorės iš savo vaikelių 
padaryti, amžinus svieto pašaipMl"

Tuo tarpu, kada už jaunos pore
lės nugaros skraidžiojo visokios 
kalbos ir apkalbėjimai, tyliuose 
Gatos namuose girdė jos* tik vaito
jimas ir dejavimas. Jauna motina 
buvo dideliame nusiminime, be at
laidos reikalavo, kad vyras sugrą
žintų jai jos kūdikį, meldė, keikė, 
grūmojo net atsiskyrimu, tai vėl 
keliais vaikščiojo apie savo vyrą 
perprašinėdama jį, bet lonas pasi
liko kietas, kaip kiečiausia uola: 
niekas jo nesujudino.

— Vaikutis yra geroj ir patogioj 
vietoj, nesibijok. Po kiek laiko 
gausi jį atgal. Prie lavono mano 
pirmosios moteries aš padariau 
pažadus ir niekada jų nesulaužy
siu!

Teip praslinko penkeri metai, 
bėgyje kurių motinos Širdis ne sy
kį rodėsi plyŠte pliš iš skausmo. 
Mėgino visokius budus perŠnekėti 
vyrą, bet vis be jokios pasekmės. 
Beširdis tėvas, teisybė, tankiai va
žinėjo miestan savo vaikų pama
tyt, bet sugrįžęs nieko daugiau sa
vo pačiai bepapasakodavo, kaip 
tiktai tiek, kad vaikai esą sveiki ir 
gerai jiems einasi.

Sukako penki metai. Buvo tai 
dieną prieš Barboros varduves. 
Prisiartinęs prie savo moteries Jo
nas tarė:

— Nagi, žmonute, pasiruošk: 
prikepk pyragų, blynų, kepsnių, 
žodžiu — parengk gerą pokilį sa
vo varduvėms. Važiuoju vaikų 
parvežti.

Iš džiaugsmo moteris net sukly
kė ir apsikabinusi vyro kaklo pas
viro jam ant krutinės. Tas vienas 
žodis į akymirką išsklaidė visus 
tiek metų skausmus ir kentėjimus! 
O,kaip gi saldus butų buvę tie pen
ki metai motinos Širdžiai! Penke
ri metai! Kaip laimingas laikas 
nuo pirmo kūdikėlio išduoto garso 
iki pirmutinių jo žingsnių ... ko
kia tai linsmybė, kada kūdikis pra
deda jau pastebėti dalykus, kada 
pradeda jo supratimas plėtotis.... 
Kiek tai motinos širdžiai džiaugs
mo, kada ji pirmą sykį pastebia, 
kaip ta mašina, dvasia vadinama, 
pradeda judintis, veikti.... Iš- 
pradžių viena plunksnelė, paskui 
ratelis, da vienas ratelis, ant galo 
sujunda visi tekiniai, viskas ima 
judėti, virpėti. Koks užimąs, koks 
skambėjimas!....

ant motinos akių! Tą minėtiną 
dieną ir katinas gavo kavos puo
delį.

Kada kūdikį maudyta, minkštos 
jo ir Švelnios, kaip katino kailelis, 
lupelės vapaliojo: „kit.... kit..."

Sykį parpuolė ir savo suknelę 
sutepė; sušuko: — „Mama, man 
kitą suknelę," o kada vėl kitą sy
kį parpuolė ir ausį užsigavo, pra
virko: „mama, kitą ausįl"

Ir tokius atsitikimus per ilgą 
laiką pasakojama giminėms ir kai
mynams, rašoma laiškuose į drau
gus ....

Jeitfu ,,jis" prasijuokia, džiau
giasi visi namai, visų veidai nu
švinta, rodosi ir saulė pradeda 
skaisčiau žibėti. Tai muzika, be- 
silyginanti aniolų balsams, tai lygi
nasi paukštelių būrio čiulbėjimui 
tarp žaliuojančių medžių ir žydin
čių žolynų.

Ir teip kūdikis turi savo, teip 
sakant, istoriją, pilną įvaiiių-įvai- 
riausių atsitikimų. Jei kūdikis 
protingas, jo protingumu didžiuo
jasi visa Šeimyna, visi giminės, jei
gu ne protingas — džiaugiasi jo 
paikumu.

Ir tokiais būtent pirmais penke- 
riais metais neleido Jonas pasi
džiaugti nė sau, nė savo moteriai. 
Vienog viskas tas buvo užmiršta 
valandėlėj, kada šv. Barboros die
noje įvažiavo į kiemą rogės ir tė
vas išvyniojo iŠ didelių lapinių kai
linių du paraudusiu, gyvumo pil
nu, vaikučiu.

Visa žibėdama ir džiaugsmo, su 
smarkiai plakančia širdžia, apka
bino juos motina. Žaibo greitu
mu mėtė ji akis tai ant vieno, tai 
ant kito, stengdamasi pažinti, kat
ras iš jų yra jos tikrasis.

— Mama! — suriko vienas ir ap
sikabino jos kaklo.

— Mama! — šaukė antrasis ir 
spaudėsi prie jos.

Katro pabučiavimas buvo sal
desnis? Barbora ant valandėlės 
užsimąstė, bet nieko negalėjo at
skirti.

Tėvas vieną iŠ jų pavadino Jur
giu, kitą Povilu. Stuomens buvo 
abudu vienodo, gymiu visai beveik 
panašus į kits-kitą, kūniškas išsi
vystymas abiejų vienodas. Jų 
amžiaus skirtumas buvo juk nedi
delis. x

Žmona patraukė savo vyrą į Ša
lį ir staiga užklausė:

— Katras mano?
— Koks vaikiškas klausimas, 

nusišypsojo vyras: — abudu tavo. 
Daviau juos slapta krikštyti ir pas 
svetimus žmones auklėti vien dėl 
to, kad tu nepažintum, katras ta
vo ir kad abu lygia motiniška mei
le mylėtum.

— Žmogau! suprask, ką darai!
— Apgalvojau viską gerai. Tu

rėk kantrybę. Kada vaikai su
lauks dvydešimtiea metų, kada 
jiems lengviau bus apseit ir be mo
tinos meilės, tąsyk dažinosi.

Nepasiliko jai nieko geresnio, 
kaip mylėti abudu lygiai, rūpintis 
lygiai apie vieną, kaip ir kitą. Bet 
motinos širdis vistik ramumo sau 
neranda, ji visur sekioja paskui 
juos, tirinėja. Prisižiurinėjo vai
kams ir miegant ir dienos laike, 
statė prieš veidrodį tai vieną, tai 
kitą, tirinėjo palygindama jų gy
mio ruožus su savo, besistengda
ma tokiu budu susekti savo tikrąjį 
sūnų. Kartais koks nors ypatin
gas žvilgterėjimas, koks nors gy
mio išreiškimas, tai vėl koks ištar
tas žodis dilgterėdavo jos Širdį: 
„tas!" Bet tai buvo vien tik apsi
gavimai: sykį tai buvo Jurgis, tai 
vėl Povilas. Ir kur gi ta motinos 
širdis? kur tas jos magnetiškas nu
jautimas, apie kurį rašo poetai? 
Argi niekas nesušnabždėjo jos šir
dyje? Niekas, iŠtikro niekas! A- 
budu vaiku matė joje tikrą savo 
motiną.

Abu buvo mitrus, meilus, moki
nosi gerai, buvo sveiki ir abiem

tikrųjų gi langą išbeldė Povilas.
Teip slinko diena po dienos, ir 

vyras tą patėmijo.
— Tai teip, miela žmonute.... 

puikiai išdarai! Bet aš juokiuosi 
iš tavęs, žinau, jus visos į savę pa
našios. Tavo širdyj pajudinau tik 
vieną stygutę, o jau joje tuojau at
siliepė pamotės širdis.... Nesu
pratai bandymo! *<

— Kokio bandymo?
—1 Bandymo su vaikais. Užsi

spyrus reikalavai, kad parodyčiau 
tau tavo sūnų, aš tąsyk ir sugalvo
jau: gerai, parodysiu tau'tąjį, kat
ras pirmiau įęis į kambarį.

— Kaip?! — sušuko apmaudos 
pilna moteris. — Tai tu mane pri
gavai!

- Gali būt, bet ar tu ne teipjau 
apsiėjei? Nuo to laiko, kaip pa
rodžiau tau įėjusį Povilą, tu pra- 
dėjei visai apie Jurgį nesirūpinti, 
dagi rodos ir neapkęsti jo; visą sa
vo meilę atiduodi Povilui.... Ne, 
tu nėši gera motina!

Barborą apleido visos1 pajiegos 
ir ji, alpdama, parpuolė ant kėdės. 
Jautėsi apgalėta, patrempta. Nuo 
to sykio nebedrįso daugiau savo 
vyrą kvosti, suprato, kad viskas 
bus veltu.

Laukė kantriai toliaus.... Su
kaks dvydeŠimt metų, ir tada ji 
viską dažinos.

Tie metai vis ir vis artinosi. 
Nuo augančių ant kiemo didelių 
liepų pradėjo lapai byrėti; vaikus 
išsiųsta į mokyklą. Kada liepos 
vėl pražido ir apsidengė žalių lapų 
vainiku, vaikai grįžo namo. Teip 
praėjo daug metų.

Ir štai užstojo metai, kada lie
pos vėl apsidengė žiedais ir žaliais 
lapais, bet vaikai jau namo nebe
sugrįžo. Nuo mokyklos suolo 
tiesiog iškeliavo jie toli, toli.... 
kur raudonos, kruvinos rožės krin
ta ant žaliuojančių pievų....

Kaip paprastai, atėjo sykį pro
fesorius į mokyklą, veidas jo buvo 
nepaprastai rimtas, d tarnas, kurs 
šeip visada paskui jį nešdavo kny
gas, dabar nešėsi, ant pečių užsi
dėjęs, didelę, sunkią Šaudyklę.

— Jaunikaičiai! — pasikėlęs nuo 
katedros tarė gerbiamasis profeso
rius: — Atidėkite savo knygas į 
Šalį. Viskas tas dabar niekai. Gy
vename sunkiuose laikuose.... 
tuojau pamatysime, kuris iš jus 
pataikys nuvaldyti Šitą ginklą. 
Sunkiuose laikuose ginklas tampa 
lengvu, visi turi jį nešti.

Visa mokykla ištraukė į kovą už 
Jiuosybę, terp to ir abudu broliu 
Gatos. ” Vedė juos patsai profeso
rius. Vienoj didelėj kovoj, kur 
daugybė žmonių gyvasčių pražu
vo, pražuvo ir Povilas. į tėvų 
namus sugrįžo vienas lurgis.

Nebuvo tai nieko nepaprasto. 
Tų, kurie žuvo, į padanges nekel
ta, stebėjos vien iš tų, kurie gyvi 
sugrįžo, kadangi kova su priešių- 
mi buvo ant „žūti, ar būti!" Tas, 
kurs gyvas grįžo namo, gėdijos 
to.... tėvų namuose teisinos.... 
Bet Gatos džiaugėsi iŠ sugrįžimo 
kareivio. Bent tas išliko gyvas! 
Aną Dievas davė, Dievas atsiėmė. 
Net ir motina pradėjo pamaži nu
siraminti. O jeigu....... jeigu šis
butų tikruoju sunumi? Kasžin —. 
o gal anas.;.. Gata vis da tylė
jo, o juk tai buvo dvidešimtiejie 
metai.

Gabaus vieną dieną, įėjęs į mo
teries kambarį, rimtai tarė:

— Babora, Šiandien atėjo ta mi
nėtina diena.....

.— Kokia diena? — paklausė 
žmona su nuduotu beskirtiškumu, 
nors širdyj pajautė aštrų dilgterėji-

SkubuH pakylinias sekre
toriaus republikoniško 

tautiško komiteto.

Kaip pakilo Į aštuonis me
tui nuo neženklyvo žmo- 
raua į galybę, yra gerų pa- 
mokinimų balsuotojam*.

Šitai paveikslas Elmer Dover, 
naujo sekretoriaus Tautiško Re- 
publikonų Komiteto; jaunas vyras 
kurio skubus kylimas yra paveiks
lu kiek yra progos geriems repub- 
likonams. Prieš 8 metus jis buvo 
rėdytoju mažo laikraščio, uždirb
davo >12 ant sanvaitės.

Gavo už ištikimą sekretorių pas 
didį draugą ir užtarėją darbininkų I 
ir sveturgimusių ukėsų mirusį se
natorių Hanna, teip gerai jis .tar
navo republikonu partijai, teip ge
rai pažino žmones, teip galingai 
dirbo už žmones, kad sį metą jis 
vėl pakilo į pažymą gaudamas vie
tą sekretoriaus tautiško komiteto. 
Jisai turės daugybę darbo vedant 
didę repuklikonų partija į pergalė
jimą per ateinančius rinkimus.

Ponas Dover yra vertas didžiau
sio užsitikėjima balsuotojų. Pats 
buvęs darbininku jis supranta dar
bininkų reikalavimus. Tarnauda
mas pas senatorių Hanna jis turė
jo susineŠimus su tūkstančiais 
Europoje gimusių darbininkų pa
stojusių ukėsais šios Šalies. Gali
te užsitikėti jo darbams dėl jus 
naudos, o jo sumanumas bei ener
gija padaugins rebublikonų eiles. 
Jis yra tik 30 metų senas, o pakilo 
į 8 metus. Šitokios yra atviros 
progos republikonam be skirtumo 
ar gimę Šioje šalije ar užrubežyje, 
progos negalimos pasiekti kitose 
šalyse ir kitose 'politiškose parti
jose.

Už demokratų sunkus lai
kai. Už republikonu 

ceri laikai.

aštuonis kartus daugiau. Užčėdy- 
jimo bankuose pasididinimas de- 
pazitų demokratams valdant buvo 
195 milijonai doliarių, tuomi tar
pu valdant republikonams pakilo 
iki 1223 milijonų doliarių arba še
šis kartus daugiau*.

Ir daugybė kitų aiškių taktų da- 
rodo daug geresnius laikus valdant 
republikonam. Skaitant urėdiš- 
ką raportą terp valstijinės pramo
nės komisijos, išmokėta vien algų 
geležinkelio darbininkams 1903 
metuose, 311 milijonų dolia
rių daugiaus negu 1895 m. valdant 
demokratams. Tai yra paveikslas 
pasididinimo pramonės, visose ša
kose. Paimkime paveikslan gele
žies iŠdirbystę: 1892 m. buvo iš
dirbta Suvienytose Valstijose de
vyni milijonai tonų. Valdant de
mokratam nupuolė iki šešių ir 
pusės milijonų tonų per metus, 
bet perėjus valdžiai į rankas re- 
publikonų pakilo sulyg septynio
likai milijonų tonų per metus.

šitie faktai paimti iŠ urėdiškų 
surašų parodo skirtumą, gerų lai 
kų valdant republikonams ir sun
kių laikų valdant demokratams. 
Ar jus norite kad grjštų atgal sun
kus demokratiški laikai ?

Draugyscziū Reikalai

mes žievės pluta buvo neteip tvirta, požemi
nė ugnis su nesulaikoma pajiega veržėsi, bė
gantis skystimas iė vidurio žemės veržėsi lau
kan ir tekėjo plačioms upėms ir skendo van-

Gamta dar sykį uždengia žemę juodu 
užklodalu, per kurį neprisigriebia saulės 
šviesa, kad tamsoj galėtų parengti viskiu kas 

(Toliaus bus.) .

Šitai buvo prie motinos vaikelis, 
kuris pirmutiniu savo draugu rado 
katiną. Pirmi jo žodžiai, kokius 
galėjo ištarti, buvo: „kit.... 
kit”!.... Ir tai atsitiko namie,

Skirtum* tarp repubbsonų ir 
demokratų valdžios darody 
eime taku.s, palyginant •- 
bidvi partija* kuomet ano* 
turėjo galybę

Rinkimai ant prezidento darodys 
mums ar šita šalis ir ant toliaus 
pasiliks republikonu rankose ar 
^pereis į rankas demokratų. Skir
tumą tarpe dviejų partijų mes ži
nome iš patyrimo. 1892 m. buvo 
išrinktas demokratų prezidentas ir 
turėjome 4 m. jų valdžią. 1896 m. 
republikonu prezidentas likosi iš
rinktas, ir nuo to laiko turime rė

buvo gera.
Vieną sykį Gata susirgo. Su

mani žmona tuojau sugalvojo, ga
lėsianti dabar pasinaudoti proga ir 
išgauti paslaptį. Jei kūnas silp
nas, — protavo ji — tai be abejo
nės ir dvasia nusilpsta. Slaugstė- 
si todėl apie jį, glamonėjo, myla
vo, bet drauge su užsispyrimu 
meldč, kad atidengtų jai paslaptį.

— Parodyk man mano sūnų, šir
dele tu mano, buk geras! Žinau, 
koks tu visada buvai man geras. 
Meldžiu! Prižadu tau Dievo var
de,kad jei tik dažinosiu,katras.... 
Nebusiu pamote priimtam- 
jam sunui, myliu juodu abudu ly
giai ..........

— Na jau gerai, —atsakė vyras, 
— kadangi jau prisiekei, pasaky
siu tau....

Toje valandėlėj įėjo į kambarį 
Povilas.

— Šitai jis ir yra, tavo sūnūs, — 
šnypštelėjo Gata.

Pašoko motina; tarytum karštli
gės krečiama ėmė ji vaiką spaudy
ti, bučiuoti, glamonėti ir vėl bu
čiuoti ir vėl spaudyti.

Per pietus Povilas gavo gražes
nį obuolį, o laike vakarienės moti
na atpiovė jam daug didesnę gar
daus pyrago riekę.
Sode, bežaizdami su sviediniu, vai
kai išmušė langą. Užklausti, kat
ras tą padarė, abudu atsakė neži- 

I ną. Motina tuojau nusprendė: 
I„tai jau Jurgis tą padarė!’’ — iš-

mą.
— Šiandien suėjo lygiai dvide

šimt metų nuo musų sunaus gimi
mo.

širdis jos smarkiai pradėjo plak
ti, ant veido išsimušė raudonis, bet 
staigu nublanko.

— Tai kas? — paklausė dreban
čiu, dusliu balsu.

— Noriu išpildyti savo prižadė
jimą .... Turi dabar pilną tiesą 
to nuo manęs reikalauti. Tuojau 
dažinosi, katras yra tavo tikruo
ju sunumi.

Ištraukė iš kišeniaus popieras.
Kaip žaibas, prišoko ji prie vy

ro ir ranka užėmė jam burną.
— Tylėk, tylėki nesakyk nė žo

džio/. .. nė žodelio! — sušuko. — 
Nenoriu nieko žinoti.... girdi, 
niekol.... niekada....

Ąnt jos kaktos išsiveržė šalto 
prakaito lašai.

— Nieko nežinodama, turėsiu 
bent pusę savo sunaus....

Gata užsimąstė.
— Tavo teisybė, Barbora. Bet 

ką darysime su šitais liudijimais?
— I ugnį juos! Susimildamas, 

triesk juos į ugnįl
Židinyje ugnis jau baigė gesti. 

Gata įmetė popieras, liepsna tvyk
stelėjo ir viskas pavirto į pelenus.

Daug fcentėjusios motinos veidas 
nušvito nepaprasta šviesa, tarytum 
šviesa spindulių vainiko.

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

Prie kiekvieno liuntinio reiki* pridėti 
30c. sot paežio kasztu.

Jei norit*, kad pinigui greitai ir gerai 
žuvai kszczlotu ir niekur neiutu, taiaius- 
kile per,.Lietuve*” redakcija, adresuo
tam!: A. Olaaevski,
924 33rd 8t.. Chlcago, III.

publikonų valdžę.
Idant suprasti ką demokratų 

pergalėjimas reiške, mes turime 
atminti metus 1892—1896, kuomet 
demokratai tuiėjo valdžę. Kas 
tuomet atsitiko? Visa pramonė 
kentėjo. Daugybė dirbtuvių ir 
fabrikų likosi uždaryta, kiti vos 
pusę laiko dirbo. Virš dviejų mi
lijonų darbininkų neteko darbo. 
Skaitlius subankrutijimų vienuose 
metuose pasidaugino nuo 10,344 
iki 15,242. Daugelije vietų buvo 
įtaisytos putros virtuves, kuriose 
buvo dovanai dalinamas maistas, 
tiem katrie ne galėjo gauti darbo 
ir užsipelnyti ant pragyvenimo. 
Toliaus dar mes faktiškai darody- 
sime baisybes vargo valdant demo
kratams 1893 m. septynios dešim
tys geležinkelio kumpanijų suban- 
krutino.

Ta nelaimė uždavė didelį smū
gį visai pramonei, kad 1895 ir 
1896 m.baigianties demokratų val
džiai 26,571 myle geležinkelio arba 
yiena septinta dalis *$fcležinkelių 
visos šalies likosi parduota ant li- 
citacijos. Nuotrotos ir kentėji
mai buvo neapsakomi. 1896 m. 
žmonės išrinko republikoną prezi
dentą ir užstojo republikonu val- 
dže. Kas tuomet atsitiko? Tuo
jau tapo įvestos republikonu re
formos ir pramonė pradėjo atgyti 
visose šakosę. Fabrikai sulyg 
tuolaik uždaryti pradėjo dirbti ir 
naujus statyti.' Darbas pasidaugi
no ir užmokestis pakilo. Pinigų 
terp žmonių pasididino ant tūks
tančio milijonų doliarių. Ban
kuose depazitai per keturis demo
kratų metus buvo tik 300 milijonų 
doliarių, pakilo pirmuose keturiuo
se metuose valdant republikonams 
ant 2400 milijonų doliarių, arba

Cbieago. 5-tas dideli* balių* pareng
ta* Liuocy bes Dr-le*. atsibus nedalioje, 
25 rugsėjo. 1904 m.. Fr*ih*it Turner sa
lėje, 3417-3421 8 Halstad »t., tarpe 34to* 
ir 35 ui. Baliu* prasidės 3 30 vai. po 
pietų. Tikiet** vyrui su, moter* 25c. 
Ant szio baliau* Dr ate paaukavo ant 
iszlaimejimo auksini 95 00. Tikieta ant 
i*zl*im*jimo gaus kiekviena* perkanti* 
ant baliau* inžengo* tik i eta. l*z laime ji- 
mu atsibus 10 vai. vakare Pertai ai- 
praazome visut lietuviu* ir lietuvaite* 
atsilankyti ant musu baliau*, kur galėsi
te linksmai paaibovinti ir pasiszokti, ne* 
muzike bu* puiki, o prie tam persitik
rinsi! apie savo laime, ne* <*ali papulti 
ant jusu tie 95.00. Ateikit visi! 
s Komitetas.

Dideli* vieszas susirinkime*. Lietu- 
viszko Gimnastiazko Kliubo (Nepngul- 
mingas u k e* u Kliubaa) atsibus nedalioje 
25 d. rugsėjo sz. m. 2 valanda po pietų, 
svetainėje Pallace Hali H9—93 Graod st. 
Brooklyn, N. Y. Užkvieczlam* visu* 
u kęsu* ir n* ūke* u* kuomi skaitlingiau
siai susirinkti ir iszgirzti naudinga isz- 
aiszkinima seru ir blogu pusiu tzeodie- 
nines politiko*. M iena tapti virnem* 
ukesais, suprasti veikme* politiko* ir 
susiorganizuoti in tvirta ukeeu Kliuba.

Komitetas.

Dideli* Balius!
Antras didelis lietu visikas balius, pa* 

rengta* Lietuviazko* Evangeliszko* Dr-' 
Martino Dr te* atsibus subatoje, 8 diena 
spaliu 1904 m. Ruchl’s salėj* 220—224 
We*t 12 st. tarpe Jefferson ir Union st., 
Cbieago. Prasidės 7:30 valanda vakar*, 
įėjimas 25c.. motery* ir mergino* dykai. 
Visu* lietuviu* ir lietuvaites uipraszome 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir iki vė
lai nakezei prie geros muzike* linksmai 
pasistokti, kurie atsilankys bus visuomi 
užganėdinti.

(30-9) Komitetas.

Antras didelis balius Dr-tes ^TV JyiYž 
Evangelisto. Hartford, Pono„laibus 34 
d rugse+o UOt yrrrfkTrtfsioje saleje mu* 
m 1 acte, German Hali, prasidės 7 valanda 
vakare. Pribus aplinkiniu miestu Dr-te* 
ant to musu baliaus, muzikantai yra 
nargabenti isz Paryžiaus. I n žengs 25c. 
vyram, moterys ir merginos dykai, ne 
užmirškite diena, bzirdingai urpraszo.

(23—9) Komitetas.

^AU8ZRO8” Dr-t«e fondu 
beKituokinancziai liet u v tarkai 

jaunuomenei.
Buvo..................................... 1689.10

Per kriksztvnas pas J. Ivanaus
ku, Newark. N. J. svecziai sudėjo: 
A. Dominauckiene (kurna) 91.00; 
K. Dominauckas. A*. Vaitiekūnas, 
A. fizliogeris. P. Muždeika. V. Ma- 
oeviez. A. P. Adamus. P.Rimkus. 
D. Dumsza ir N. Dnmsziene po 
ž5c; K. Tomkus 50c; J. Ivanaus
kas 15c: P. Dauksza 10c; Morta A. 
Adamus 7c. Viao 94 07. Isz to 7c. 
persiuntimo kasztam*; 92 kankin- 
tiniams; „Auszrai”.^........ ....................2 00

Per vestuves A.Jankausko,Law- 
rence, Mass., paaukavo: A. Jan
kauskas. K. Szumauska* ir P. 
Wroblewski (lenkas) po 91.00; P. 
Czyras, J. Kentra M. Maczelas.X. 
Narkuniene, F. Milius. N. Milie- 
ne ir A. Razauska* po 25c; J. Pet
rauskas 15c: F. S tekis. J. Kleino- 
tas ir R. Keatra po 10c: F. Mote- 
cziunas 5c. Viso 95.50. Isz to 
10c. paeito kasztams; 92.40 kan- 
kintimams; mokslaeiviam*................3 00

9894.10

Mieste Capetown 80. Afriea, 13 diena 
liepos 1904. pasimirė Franciszkus Batū
ras 29 metu senas, paeinanti* isz Kauno 
gub., Sziauliu pav., Ssedvos parap. 
Pažeriu sod. Norėdami platesniu žinių 
raszykite pas. Jacub Dumsze,8ir Loavrri 
Road 97Cape tovn, 80 Afriea.

40 dienų badavimo-
Tas atsitiko daugybę kartų ir 

gana tankiai kad visuomenė suvi- 
su ne paiso ant nesenet pagarsinto 
atsitikimo. Aplinkui savę mato
me tiek daug priverstino badavi
mo vieni badauja iš ne turto, antri 
bedarbės,kiti per tinginį ir neapsu- 
krumą, kiti vėl badauja per ligas 
vidurių ir skilvio. Kuomet skil
vys nenori priimti maiąto ir jo su- 
žlebčioti Trinerio Amerikoniškas 
Eliksiras Kartojo Vyno yra vienin
telis vertas užsitikėjirno ir gelbin- 
tis vaistas. Iš palengvo prikėlė 
skilvį prie darbo, duoaa jam pa- 
jiegą priimti ir sužlėbčioti maistą 
ir sujudina prie darbo visus kitus 
žlebčiojimo organus. Padirbtas iš 
grynų vinvuogių skystimo, Šaknų 
žolių veikenčių kaipo pagelba su- 
žlėbčiojimui. Gydo ligotas karš- 
čiuojančes sienas skilvio, atmaino 
krauja, pagelbi gyvybei, o kad la
bai skanus, už tai yra ideališka 
šeimyniška gydykla nuo visokių 
ligų skilvio ir vidurių. Ant par
davimo visose aptiekose ir pas 
patį fabrikantą, Juozapą Trinerį, j 
799 S. Ashland av., Cbieago, III., Į 
Pilsen Station.
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Paįleszkoiimal.
Pajieškau savo broliu. Juozapu ir Jo

no Geliiniu. Kauno gub., Raseinių pav.,
- ‘ Kviedaioo* miestelio, Juozapas gyveno 
1 8. Boston. Mass., Jonas Bkagvray, Alas-

Ita. Jie pacy* ar kas kitas teiksis duoti 
žine ast adreso:

Ludvik Gailinis, 
439 W. Randaiph si., Chicago, III.

(16—IX)
39 Augusto isz nežinomos priežasties 

paliko mano narna pasiimdama 420.00, 
mano pati Ona Bajuruniene po tėvais 
Szukevfcziuta Kauno gub. Szauliu pav. 
Kurszenu vol., kaimo Mineikiu. Jeigu 
kas ūžte m y z, meldžiu duoti man fine, už 
tai busiu dėkingas. Jei in trumpa laika 
•ugryitu ass jai atleidžiu ir ne puses žo
džio ne sakysiu.
i. Vincas Bajorūnas, 
313 First avė., Carnegie, Pa.

1 į. ’ (9-2C)

Pajissakau darbo už bartenderi prie 
galiūno, moku raszyti ir skąityli lietu- 

■ ' visakai, lenkiukai, ruakai Ir anglisakai, 
norecze toki darba gauti, reikalaujanti 
te raszo ant adreso.

John T. Mack, ;
P. O. B. 8 Presto, Pa.

Pajieazkau savo pusbrolio, Andriaus 
Skucso, du metai atgal gyveno 65 Inter
vale st., Brockton, Mass., turiu pas ji 
svarbu reikalą. Ji* pats ar kas kitas 
teiksis duoti tinę ant adreso:

Juozas Degutis, 
668 Milwaukee avė., Chibaso. III.

Jai kas patemys Joną Kudzminska, 5 
pėdu augsztas, plaukus skir^ per vidurį 
ir szukavo in vinzu, raudonai tamsaus 
veido, turi pradante priešakyje augs*tai. 
Atvažiavo isz Chicago, buezens. buvęs 
sužaistas ir gavės nuo kompanijos 31200. 
mili gerti ir kitus girdyti. Po dvieju 
dienu pradingo ir su juom mano 340.00 
kas ji patemys, praszau duoti žlne, o bu
siu degingas.

J. Krikczunaa.
835 W. Pratt st., Baltimore, Md.

PajieaCkau savo draugu: Antano ir 
Felikso Paliuliouiu isz Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Pušaloto parap., Miadeko- 
niu kaimo. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti tina ant adreso:

Kazimieras Bedikas,
(6—88) Rhone, Luz. Co. Pa.
Pajicaskau savo szvogerio, Banadol 

Vai tke vieži aus, įsa kaimo Lemenu, pav. | 
Traku, gub Vilniaus, gyveno Philadel- 
phta, turiu svarbu reikalą. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti tinę ant adreso r 

Martin Bubile,
120 Millbury st, Worcester, Mass.

Pajiaukau savo pusbrolio, Justino 
Laurinaiczio,Kauno gub., Smilgių par„ 
Dobtaiunu sod. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žind ant adreso:

Augustinas Matikaitis, 
1554 So. 3rd st, St. Louis, Mo.

Paji«szkau Kaaimiero Matulio iszKau
no gub , Raseinių pav., Vabalnyku per., 
Renieikiu sod. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso: 

George Palilionis,
1572 Jackson Blvd., Chicago, III.

Szlmkoni. Kiekvienai ypatai duodant; 
užsteliavitr.a priaiunozeme savo apenta Į 
paimti mietą, už tai rubus labai gerai ir 
grąžei padarome. Teip pat reikalauja
me knaueziu ir knauczku, žinancaiu ge į 
ral moterissku rubu darba. Ataiazausi- 
ts per laisalįaiant adreso:

J/FyRichardaa.
136 Mople zt., \ Holyoke, Mass , 

>9-30)

Pigiai ant pardavimo 3 pentru mūri- i 
n it namas, akmenio priessakis, po nr. J 
838 W. 39th st Kitas vienu peniro na- , 

Wias ant 3 szeimynu po 4, 5 ir 6 ruimu* . j 
eipgi medini* tvanas užpakalyje. Vis

tas nesza 861 00 rento. Gera vieta ša
itanui, grvserniai ar buosernlai. Dasi- 
žinokite pas, i

Wal*h 4 Walsh,
145 La Šalie at., Chicago, III,

Pigiai ant pardavimo geras lotas arti 3 
bainycziu.

W. Bielinski,
655 W. 17 8t., Chicago, III

(10—?>

Lekcijos angtisskos kalbos.
Mokys raszyli, skaityti ir kalbėti ang- 

liszkai iszguldanl listuviszkai, iszeidi-' 
nes nuo I lapkriezio 1904 sulyg 30 balan
džio 1905 m. Kiekvienas apiaikya regu- 
larisaksi kas nedels kurs užsiraszvs lėk- j 
oi jas aaglisskos kalbos, prlsiusdamaa į 
81.00 ir savo adresa pas

V. J. Petkons Home study, 
303 N. Main st. Brockton, Mass.

(9-30)

Broliai mylėtojai laisves!
Daugelis yra lietuviu, mokančiu ru- 

siszka kalba,megstanciiu pasiskaityti ge
ru raaztu toje kalboje. Sziuoml prane
šiu, kad pas mane kiekvienas gali to
kiu rasit u gtuti: įvairiu sooijaltssku ir 
revoliucijiniu laikraszcziu, knygų, bro- 
czuru, gražiu ir graudingu apysakų ir tt. 
Raszykite ant szio adreso.

J. O. Sirvidas,
401 E. Main š’t., Plymouth, Pa.

Prekes apgarsinimu.
k colis druko, už 1 syki.................... 50c.
Paprasti pajieazkojimai ar draugys- 

cziu\mitingai ar balių apgarsinimai po 
50c. už kožna syki.

Pujieszkom.
Prigulincziu prie International Union* 

Į 40 cigarmekeriu.

J. Naujokas Cigar Co.
334 E. 33th\t-,

(23—9) New YorkCity.

Pasarga prie szifkorczhi
Nuo dabar emigrantai važiuojanti in 

Amerika turi turėti nifkorte ir 815 00 
pinigu kiszeniuje. Kas neturi 315.00 
apart srifkortes. to neinleidžia in Ame
rika pakol jo gimines jam neprisiunozia, 
o jei ne,tai gražina ji atgal Tokio* dabar 
yra naujo* tiesos emigracijos užvaizdo*

T. M. Podlaski,
25-1 h avė. A C. N. W. R. R. Tračių,

Reikalauju becaerio. mokanezio gerai 
savo darba Gera vieta dėl gero darbi
ninko, atsmaukite

r—F Rayunec,
•32nd are, Jt Lake st.. Melrose Park.Ill

Pirmos Kliasos Saliūnas.

Reikalingas lietu vys jaunas vaikinas, 
turintis norą dirbti, mokantis gerai ra- 
szyti lenk įsakai ir maskoliszkai, tegul 
atsiszaukia per laiszka ant adreso:

Henry J. Schaitzers Bank, 
141 WashiDgton st., Nev York, N.Y.

(»~ 16> *
Bei k alau j sme - kiekviename mieste 

lietuviszku agentu, pardavinėti mote- 
riszkus rubus, imti m teras nauju apate- 
Mavimu ir anuos pardavinėti.

Turiu tiktai viena agente p, K. P.

Užlaikau ge
riausia arielka, 
vyną, llkierius 
ir kitokius gė
rimus, szalta 
bavarska alų.

lietuviJkus ci
garus ir gardu 

kokias provas užužkandi. Kurie turi 
sužeidimą fabrikuose ar kitur, pas mane 
visada gaus rodą dykai. Pribuvo i s* ki
tu miestu gaus pas mane puikia nakvine 
ir gražu priėmimą. Neužmirszk atsilan
kyti. , (33-9)

LVON BROTHERS
MADISON, MARKET AND MONROE STREETS

CHICAGO, ILL.

SKUBINKITE
Pirkti Szifkvrtes pakol pigios, nes taojaas pabrang.

DABAR YRA LABAI PIGIOS.

LABAI SVARBUS PASIULINIMAS PRIESZ ATIDARYMA MOKSLAINIU N 

“Our VVonder” Alavnko Kaiietai 
UŽ PASTEBĖTINAI ŽEMA PREKE.

Patėmykie miera 8X10 coliu, 270 puslapiu, d*
už 100 tiktai................................................<ĮĮ><_>eU

Niekada Teip Pigiai Nebuvo.
Tie kajietai padirbti iš labai geros linijuotos ir drūtai apdarytos popieros, 

su stipriu užpakaliu, gražiai malevoti ir kvietkuoti apdangalai, 270 puslapiu. 
Nepamirškite mitros 8X10, kur kas didesnė negu kitur 
už ta preke. Sudėta in medinius baksukus, po 100 kajietu in MI
baksuka. Už pige preke, tik.................... ...............................

Atidarėme Savo Sztore Popieros Pardavimo ūepart’ta.
Ne visi pardavėjai žino kiek atneša naudos pardavimas popieros. Žinoma yra kad išminfingąi parink

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

LYOH gl^OTHeRS,
TERP MADISON, MARKET IR MONROE CJR. CHICAGO, ILL.

Lietuviszku Bunka.
(Uždėta 1888 mele.)

Siuncziam pinigus rreitai ir saugiai in 
visas dalis svieto. Parduodame Laiva
kortes ant' greieziausiu laivu. Paežio 
Sta. No. 8.

8. Mack.
213 First St., Elizabeth, N. J

LietuviNzka Aptieki*
Kuri rznžzsi po No. 137 W. IHth ir 
Union zt., nuo 1 dieno* rugpjuczio pe 

rejo ant mano locnaaties.
Mano Aptieka dabar y r* aprūpinta 

kuogenauaioms Amerikoniazkom ir Eu- 
ropiazkom gyduolėm*.ypacz dabar *zvie 
žiai partrauktum isz seno Krajaua. Re
ceptai būna inpiĮdomi tu didžiausiu at
sargumu.

Preke* gyduolių dabar jrra numažin
to*. Del neturtingu, kurie ture* paliu
dijimą nuo vietinio prabasscsiaua. Dak
taras ir gyduole* bus duoto* už dyka-

Daktaras J. J. Golembiowskis visad* 
randas* mano ApUekoj, kitus Daktarus, 
■jeigu kas nori, paszauk*m per telefoną 
diena ar naktį.

Tikiuosi, kad tautiaeziai atailank* i* 
mano aptieka visados bus užganėdinti.

Su guodone, . a r

J. L. Žukauskas
Lietuvisskas Antiekorius.

167 W. IHth »t-, Chiostero, III.
P. 8. Asz taipgi siunesin pinigus in 

visas dalis svieto pigiai Ir greitai. Ir par- > 
duodu szifkortes ant visokiu linijų ir ' 
laivu. Priegtam užlaikau lietuviszku l 
knygų krautuve.

Per Dvideszimts Metu
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.

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

ma yra pasakyti, jog aš pagelbijau 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 padėka vonių 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.
Brangus ProfesoriauCollins:—

Kam až niekad netikėjau, ta* dabar yra

niikų ir pavojingų ligų pilnai ir ai nesugie- 
biu ganėtinai lireikfti mano žirdlngų padėka- 
vonę ir nusistebėjimų ii jūsų gydymo. Kiek
vienas čion žino, kuomi ai buvau priež mano 
gydymusi pa* Jus ir po trijų mėnesių gydymo
si. až netik ižsigydžisu savo ligų, bet dar jau
čiuosi geriau ir smagiau, negu až jaučiausi

Tamista esi prakilnum žmogum ir neimi 
nuo žmonių pinigų, kaip daugelis kita, bet 14- 
gydal juo* į trumpinusį laikų be didelių kač
ių. Koėna* serganti* vyra* ar moteris negali 
padaryti geriau*, kaip priimti jūsų pagelbų ir 
Jie bu* iigydytais greitai ir tikrai.

Su guodone.

Palmerton, P*;
Mano Brangu* Profesoriau Collins:—

Labai man likimą praneAti jums, kad po 
trumpam jūsų gydymui až jaučiuosi labai ge- 
raL Al jaučiuosi, lyg kad bučiau gimė* 1* 
naujo. Jūsų puikios gyduolės ižgydė mano 
skausmų krutinėję ir strėnose, kurie skausmai 
kankino manę per daugelį metų. Mano trum
pas kvėpavimas iinyko telpgl ir *ž dabar ne
turiu sunkenybės kvėpuoti. Mano valgumas 
sugrįžo vėl Ir mano sveikata jrr* tokia kokio* 
*ž nėsu turėjęs.

Dėka rodamas jums labai gražiai už jūsų 
malonų ir gerų gydymų, až rekomenduoju jus 
sanžinižkai visiems savo tėvynainiams. ■

Su guodone.
Vincentas Gregar.

E. C. Collins, President, N.Y. Medical Institute, 140

Mlngo Junctlon, Ohlo. 
Brangus D-re Collins :—

Septynios sanvaltės atgal niek* negalėjo 
sakytLkad až gyvensiu. Mano pilvinis nesvei
ki* Ir skausmai strėnose kuone užsmaugė ma
ne. Ai rėmiau po kožnam valgiui su tokiu 
tąsymu, kad kožna* matanti* manų, turėjo 
dėl manę* didžiausių pasigailėjimų. Al mė
ginau daktarus ant daktarų, ižleidau įimtu* 
dolerių ant visokių vaistų, bet ai negalėjau 
rasti pagelbo* niekur. Vienas U mano drau
gų nurodė man Tamista. Al paraitau pas jus, 
apražydama* savo padėjimų Ir dabar, į septy
nias trumpa* sanvaites, nematydama* nė jū
sų, likausi iigydyto. Ta* yra daugiau, negu 
ai tikėjausi. Ta* yra pastebėtina. Brangu* 
Dre ir sž niekuomet nepamirllu jūsų malo
ningumo ir rekomenduosiu jus visur kožnam, 
kurĮ tUt P*žį*to-

Su guodone, Jonas Jurecsko.

1.34-tliSt Nei Yort,N.Y.

Nei $1 Nereikia Mokėti iki ’lszgydymui.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Gantus mediAkas užžiurėtojas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniukus Universite

tus, su daug metų patyrimų yra autorium, išrodinėtojum ir specialistu gydyme 
privatiAkų, nerviškų ir uieisenėjuaių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustoji man gyvybės, lenkimasis draugijos, ‘sunykimas ir tt. yra tai į laeekjnės sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar pasididžiavimui suturėti sa
vą nuo sugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau 
yra per vėlu.

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

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

Gyduoles Dykai Iki Iszgyjimtii.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III.
■n užpraiom* ritas kenčiančiu t nu* už>iwn«|usią Ilgą, mm karią negalėto ilsi gydyti. atsiUukti j mūzą gydynyčią ir pamė- 

gyti musą NAUJA BUDA, kuris yra laikomas už neklaidingą.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pietų; nuo 0 iki 7 vakare. Nedalioms ir iventadieniais nuo 10 tik iki 12.
RODĄ DYKAI!

Dykai! *>PREKYSTE«
Kaulai kur tu. 

begi? N tiri (mm 
Petrą Salėki nes 

isztrosskes, o 
po ji galima aui-
vedyti, nes jis turi 
puiku ir szalta ba- 
varska alų, gardžia 
ruski ocziszczena 
arielka, cigarus net

iss Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
Igiau su tamista kalbėti negaliu. Lik 
veiko turiu skubintis. Prie to jis turi 

puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocnu 
susikalbėti angllsskai. Ateikite po ma
ne, o oz jum patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
iss kitu miestu galite gauti po mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakfs,
3321 Auburn a v., Cbictųpo, III.

(Tarpe 33-los ui. ir 83-lo Pi.) 
Telephono Yards 6012.

Gražu d)d*li ir labai gera kalendorių 
verta 25c. gauni dykai, jei užsiraižy
ti laikrodi,, Lietu va” ir užmokėsi 82.00 
už viso meto prenumerata iss virtum. 
„Lietuva” yra didžiausio ir geriausio 
laikraaztis visoje Amerikoje. Joje rot 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujisnu.

Atsiusk 82.00 su tavo atokiu adresu 
o gausi „Lietuva” ko subata per vio 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus aiuak ant vardo „Lietuvos” 
Iszleistojo, adresuodamaa teip:

• A. OLSZEW8KIS, 
934 33rd 8t. Station 60. Chicago, U .

Dr.O.G.Heine
DBNT1STAS.

F.PBradchulis
Attorney and Coanselor it Lh.

CbambM of Commerce Bldg. Room 709
8. E. Oorner LaSalle A Wohington sts

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 8642.

Wienintelis lietuvrys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosozion Amerikoj 
Wedaprowo kaip oivrllissko bei p ir 

' kriminaliszko visuose suduose.
. Bes. 3112 S. Halsted arti 81 mos.

arti 81-mos ui. Tek. Yards 6046

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

Gyvenimas viriui Aptlakos.

CHICAGO, ILL.

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

Laikrodėliu, lalkrdok u siminlu, staliniu, 
budinsooilu ir kitokiu Žiedu, špilkų, lenolu 
geliu, atakuojamu masrUeltu. Visokiu mu- 
r įkalink u instrumentu ird*ugyb.s kitokiu 
ta voru. Telpgl psdirbam Draugystėm paoae- 
lis, sagutes ir tt. Darba gvarantuolam.

AruTULiaviurs Įsa kilu miestu Papildau 
greitai ir prlsluneulu 1 visus Amerikos kraus
tus Didui KutaLioo* prlslunosiu dykai, 
kas prlsiuDozia savo adrese Ir ui 10 centu 
marke dei paeito karstu Adresas. _ , 

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

Apari čia paminėtą liniją turime dar ir kito, kurią dėl štoko* vietos, negalim* čia itekaityti. 
Norėdami kitą liniją, klauskite mus per gromatas.

Štai šifkorčių prekes: j Europą HEarep.

North German Lloyd
Terp New Yorko ir Bremo:

Regulianlki laivai plaukia 10 iki 12 dienų.........................
Ezpresiniai laivai plaukia 6 iki 8 dienų......................... ..

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

Hamburg American LUrd}a.
Terp New Yorko ir Hamburgo:

Reguliarižki laivai plaukia 10 iki 14dienų..................... ..
Ezpresiniai laivai plaukia 6 iki 8dienų......................

.............
Cunard Linija.

Terp New Yorko, Bremo, Hamburgo, Rotterda- 
mo. Amsterdamo ir Antverpo

Laivai plaukia 6 iki 9 dienų............ ....................... ................
Terp New Yorko, Londono, Liverpoolio, Glas- 

gowo ir terp Bostono
Laivai plaukia 5 iki 8 dienų..................................................

Canadian Pacific R. R. Co. 
Linija.

Terp Montreal, Bremo. Hamburgo, Rotterdamo it 
Antverpo.

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

317.09 1 
825 00

•17.00

•17 00, 
•25 00

• 17.00

•15.00

•17.00

•15.00

•16.00

•5.15
34.80

Į M.60

•34.00
•N.50

•8400

035.50
•38.00

•34.00

•17.00

•34 <10

•17.00

\

•1500

•5.15
•4.80
•6 60

Virš parodyto* prekės yra tik per van
denį. Geležinkelių prekės žemiau.

Amerikos Geležinkelis.
Terp Chicago* ir New Yorko....................................

Prusą Geležinkelis.
TerpTilžč* ir Bremo.....................................................
Terp Tilžė* ir Hamburgo....................... ....................
Terp Tittės ir Rotterdamo......................... .................

tai sastuoi* g*»ezini**iu terp n*w rara* tr aitą miestą. Klausau* mus per gremžtas.

Geriassiai yra pirkti iHkorte* ‘LIETUVOS” REDAKCIJOJE, nes ji tori agentūras visą kom
paniją. geriausią liniją ir visą laivą, j Europą, it Europos ir visas ialis.svieto. 

čia galite gauti iHkories kas tik kokias norite.

MAKJA DOWIATT

Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. 18th Street
Nuo Stos iki lOtoe ryto.

Telefonas:* Morgan 1382. 
Teiefonuot galima iss kiekvienos 

aptiekoa.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.
Guodotinoms tauttukom* ir baž- 

n-tinem* JraugyMem* iszdirba:-' 
Kaiaasta, Amierikosiszkaa 
Weliswaa, Szarpus, Juos-1 
tas, K m kardas. Ženklelius,1 
Kepure* ir dėl Mararalku

' Guodouniem* Kunigams iszdir 
'be;-Kapas. Arnotas. Ikalmati- 
kna, Albas. Stalas ir visus baž- 
^oytinins parėdus. Visokį darbą at-
1 lieka artistiszkai in laiką.
i Norėdamos guodotinos Or te*, 
iarba guodotmi Kunigai, kad Jusu

darbas butą priderančiai atliktas ir tnom suszelpti savo tautetj, paveskite ji tikrai 
lietu vaitiai.

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Dirision 8t, Chicago, Dl.

DIDŽIAUSIA ARIELKU KRAUTUVE.
Mes apmokame ekspreso kaštus ant visų orderių 

virš 15.00 į rytus nuo Chicago. Į vikarus nuo Chicago. 
Apmokame ekspresą tik ant f 10.00 arba daugiau.

Mes atsakome u£ visus mus tavorus. Jeigu nepa
tiktų, sugrąžinkite tavorą, o mes atiduosime pinigus.

Pirkite arielką ii pirmą ranką, kam reikia mokėti pelną 
kitiems mažiems agentams.

PATEMYKITE MVH PREKES.
Orra Rubine ur Kormne Arielka $150 aš galioti*.

Torkoly nuo
Brandt M
Kummtl .,

fri ižtl Ir v irt 
32 00 „ .. 
Si no „ .. 
Si »O ,. ,.

«13OO 
♦s no

SlivOTicu nuo tH.flS Irvir*- 
$ JOO„ ., 
t! 5O „ .,Bluckb'ry ..

Sheiry ..
Psmčgvklte pirkti nuo mus. mstr.it. kad nx*t duosime jutui r-resnĮ tarovų ui tuos pinlyu. 

nr<u kiti. Atsiųskite su orderiu pinigus registruotame lailke arba “money order" Klauskite 
nrivatiikoa kortos prekių. Jeigu atsiusite 10 pravardiiu sn adresais, mes prisiųsiu. 1 bonkų 
C) sto namų darbo Blackberry vyno dykai su pirmu apstellavimu. t

MORRIS FORST & CO., Cor 2M Avė. * SmitMeM SL, PITTSBURG,PA.
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Nsu|susiai Iszrastes.Medičio*: N**j*usi 
musu vaistai yr* pssrkmlngiausi. gydo daugybe 
lign . Plaukus tikrai staugtas, slinklms, pisi* 
ksns*. pspuerku* ir daugel kitu Ilgu su naujau 
*1* bud u Radikal gydymas, paraszykite pat

Prof. J. M. B Tundra
Ne v York ABrooklyn, U. 8. A.

Ino Korn-spaoduku antkoju tik 10c.
Gvsrantavojeme isrgydym*.

Dantų galimo ir Skorbuto, Papuczkas nugidlt. 
Plauku slinkimą sulalkite irsutanklte ant pra
plikusios galvos, Pleiskanas isznaiklna Telpgl 
turime vaistu dėl iszuaiklnisso plauko, kad 
barzda nereiktu skųst, arba moteris turi ant 
apgimimo ilgus gyvaplaukius, mes esame SPE- 
C1JAL1STAIS .

J. M. B. Chem, Co.
boi ISO 8ta. W. B'klyn-Kew York

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

Sztai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

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

~ Philadelphia, Pa.
J. Gudavicze, 3104 Rlchmond, St.
Jos. M Smolenski, 783 So. 3-nd St.,

Baltimore. Md.
Wm. J. Morron,

8. E. Oor. Sharp & Camden sts. 
Po oituos agentus gausite „Lietuva” 

už 5c. ko subata.

jft$4
.........................-...........t-..................-..............................................

Lietnviszkai-Ruslii Aptieki
237 H ano ve r st. 237

Boston, Mass
Turime pilnai aptiekoriszku tavoru 

kaip krajevu teip ir užrubežiniu. Ap- 
tiekoje visados rsndoi daktaras, kurs 
duoda rodą visokiose ligose be jokios 
mokeaties.

Visi Silpni Vyrai,
te skaito šį pasiūlymą.

Turim labai akyvų rve.pt, (tanaus Daktaro ll 
seno kr*Jaus, ir žinau II patyrimo jog gydyklo. 
yra geriausio. dčl nusilpnėjusių vyrų. Vaistai pa
gal tą receptą IlgytH manę nuo jaunyalAa klaidų, 
ant kc ai praleidau įimtu* doliarų ant daktarų 
specialistų, ipitolių, diržų ir tt. be jokia* pasek
mės; ligydė daugybę ir kitų, teip pat kentėjusių. 
Žinodamas kaip sunku yra gauti gerus vaistus, ai 
pagelbėsiu kiekvienam reikalaujančiam vaistų, 
prisiųnsdamas pilnų r^ępto kopijų au apeažymu. 
gromatojedykai. Recepte užrašytos stiprio*, bet 
ne vodingo* gyduolės, kuria* gali gauti kiekvie
noj aptiekoj ir ilsigydytl namieje niekam neži
nant Tas vaistas sustabdo visas neuaturaliėka* 
sėklos tekėjimus, iėgydo nusilpnėjimų, gyslų Uti- 
nlmų. silpnų atmintį ir lt. ir nepalieku jokių žen
klų nuo jauuysto* iŪykumo. Uralo visą sistemų, 
kraujas gauna nauja tekėjimų per visų kūnų, su
stiprina smegenis ir nervas ir gauna patraukimų 
prie linksmumo ir draugijos. Senus žmones pada
ro tvirtais ir jaučiamės! jaunesniais. lAgydo grei
tai. ant visada ir padaro žmogų tinkančiu prie 
darbo, biznio, pasilinksminimo ir apsivadimo.

Nemislyklte jog a* esu vienu H tų. kų prisiun
čia dykai receptus, diržus ir medicinas kaipo pa
gundymų, kad UvilioU ii žmonių pinigus už nie
kam nevertus arba pavojingus vaistus siunčiant 
C.O.D. ne kuomet ne orderi uotu*. Toki siurbėlės 
Ulplėių žmogui paskutinį dolerį, 11 juokia jo ken
tėjimu* ir paduoda adresų kitiem, tokiem pat ap
gavikam*. Jeigu kuomet buvote tokių apgauti; 
nebijokit man rąžyti, ai neturiu jokio mierio Uvi- 
Įloti nuo jūsų pinigu* arba parduoti jumis netin
kančiu* vaistu* ir jeigu rasite manę neteisingu, ga
lėsite apgarsyti iitame laikraityje. Rąžykite žiu- 
dien ir gaukite recepto kopijų ir reikalingų infor
macijų dykai per laižkų. Teip pat parašysiu kaip 
až galiu tų vlskų padaryti be didelių iždavlmų ii 
savo pusės. Adresuokite:

C. Bentson, P. H. Boi 656, Ciucųo, DL

mstr.it
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