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Politiszkos žinios.
Kare Maskolijos su Japo

nija.
Žengimas pryšakin japo

niečių, po mušiui po Liaojan
gu apsistojo, o kad Kuropat- 
kin teiposgi nesijaučia }«• 
kaktinai tvirtu, tai ir jis sto
vi ant sudrutintų pozicijų 
aplink Mugdenę. Tokiu bu- 
du kariavimai atistojo, ka
riaujančios armijos turi šiek 
tiek atsilsėti po paskutiniam 
mušiui, kuris ištikro buvo 
baisus. Pagal japoniško 
rando pagarsintas žinias, ja 
poniečiai tame mūšyje nužu
dė su viršum 17000 kareivių 
užmuštų ir pašautų; masko
lių gi nuotrotas paduoda ant 
25000. Užėmę mūšio laukę, 
japoniečiai užkasė arba sude
gino 3100 užmuštų maskoliš
kų kareivių. Londono laik
raščiai paduoda, buk mūšyje 
po Liaojangu maskoliai nu
žudė net 120 kanuolių, bet 
šioje karėj Londono laikraš
čių žinios nevisada pasirodė 
teisingoms, todėl joms ir da
bar nelabai kas nori tikėti. 
Viršininkas japoniškų pajie- 
gų Mandžurijoj, markyzas 
Oyama, pranešė į Tokio, jog 
mūšyje po Liaojangu jenero- 
las Oku paėmė į nelaisvę 13 
maskoliškų kareivių; teipos
gi į jo rankas pateko: 30 ar
klių, 2288 karabinai, 127 a- 
municijos vežimai, 5892 ka
nuolių patronai, 659930 ka
rabinų patronų, daug miltų, 
ryžių, pašaro, drabužių ir ki
tokių daigtų. Oyama savo 
raporte priduria, jog jenero- 
lai Kuroki ir Nodzu rods ne- 
laisvių neturi, bet į jų ran
kas pateko daugiau ginklų, 
amunicijos ir kitokių daigtų. 
Gal • tame yra ir kanuolės. 
bet apie jas Oyamos raporte 
nepaminėta.
Po mušiui po Liaojangu, no

rėdamas užimti besitraukian
tiems maskoliams užpakalį, 
japoniškas jenerolas Kuroki 
su savo armija iš tikro buvo 
atsiradęs dideliame pavojuje. 
Per 24 valandas jis buvo ma
skolių apstotas, kareiviai ne
turėjo nė valgio, nė vandens 
lašo, per tę laikę valgė vien 
žalius ryžius, troškulio žmo
nių nebuvo kuom užgesinti, 
nes dėl maskoliškų kanuolių 
šūvių kareiviai negalėjo prie 
vandens prisigriebti. Tik 
■ant rytojaus išalkusiems ir 
ištroškusiems kareiviams pa
sisekė maskolius nustumti ir 
iš pavojingo padėjimo pasi- 
liuosuoti.

Nuo mikado . viršininkas 
japoniškos kariumenės, mar- 
kyzas Oyama, gavo prisaky- 
mę, kaip tik galima, traukti 
toliau į šiaurius. Į trįs san- 
vaites laiko mikado žada at
siųsti iš Japonijos, ant susti
prinimo armijos, 120000 nau
jų kareivių, kurie atsvers tę, 
kę Maskolija gali atsiųsti 
ant karės lauko. Iš tikro 
dabar japoniečiai vėl pradėjo 
traukti pryšakin. Rods di
desnių susirėmimų dar nebu
vo po Mugdenu, bet pryšaki- 
nes kariaujančių armijų da
lys labiau prisiartino ir terp 
jų jau atsitinka gana tankiai 
susirėmimai. Po tuom mie
stu reikia todėl laukti neužil- 
gio vėl didelio mūšio. Ma
skoliškas jenerolas Sacharpv 
pranešė į Peterburgę, jog, 
kiek galima manyti, japonie
čiai išilgai geležinkelio ant 
visos linijos gavo pastiprini- 
mę. Reikia todėl manyti, 
jog bent dalis pažadėto pasti
prinimo jau atėjo japonie- 
čiams.

Kaip paduoda laikraštis 
,,Express,” japoniečiai pra

dėjo smarkiai bombarduoti 
maskolių stovyklas po Mug
denu, kas yra ženklu, jog ja
poniškos kanuolės taiso kelię 
žengimui pryšakin visos ar
mijos.

Po Port Arthuru nieko 
naujo neatsitiko. Maskoliai 
dar vis laikosi, o japoniečiai 
nebando jau miesto veržti 
per šturmę, kadangi pirmuti
niai šturmai kaštavo daug 
kareivių gyvasčių, o laukia
mos naudos neatgabeno. 
Atkakę į Čifu (>abėgėliai už
tikrina, jog jenerolas Stoeaael 
net 14 metų vaikus pašaukė 
| tarnystę, vaikai tie paskirti 
prižiūrėjimui Sergančių ka
reivių. Didesnė dalis apgi
nančių m i estę fortų dabar 
jau japoniečių rankose, nuo 
japoniečių stovyklų kanuo
lių šūviai siekia jau į Port 
Arthuro vidurį, todėl gyven
tojai slepiasi giliai iškastose 
kelnorėse. Japoniškų kanuo
lių šūvių likosi išgriautas ir 
caro vietininko, garsaus ad
mirolo Aleksiejevo ruimas. 
Jenerolas Stoessel atsiųstame 
į Peterburgę raporte skun
džiasi, jog nuo pūvančių Už
muštų kareivių kūnų mieste 
tokia smarvė, kad žmonės ne
gali jos pakęsti. Pūvanti 
kūnai,žinoma, ir oro nepatai- 
so. Todėl čia laukia maro ir 
kitokių epidemijų. Pabėgė
liai iš Port Arthuro užtikri
na, kad mieste trūksta jau 
mėsos ir duonos yra via ma
žiau, kareiviams pritruko jau 
geresnio parako, o dabar čia 
dirbamas nekam tikęs, per 
tai ir kanuolių šūviai nesie
kia.teip toli, kaip pirma. Vi
sas didesnes kanuolės nuo 
laivų pernešė ant kranto į 
tvirtynę, o jurininkus nuo 
laivų priskyrė prie žemės ka
riumenės. Matyt laivai ne
daug naudos atgabena. Ja
poniški gi kariški laivai vis 
arčiau prisiartina, kadangi ir 
nuo arčiau maskoliai, dėl ne
tikusios amunicijos, negali į 
juos pasekmingai šaudyti.

Atkakęs į Čifu kunigaik
štis Radzivil pasakoja, jog 
Port Arthuro aplinkinėse a- 
biejų pusių už niekę laiko
mos terpta utiškos tiesos, nė 
viena pusė nepaiso ant Rau
donojo Kryžiaus ženklo, šau
do į ligonbučius, aut pikto ir 
prigavystjs vartoja baltę par- 
lamentariškę ženklę. Jeigu 
ištikro teip yra, tai be abejo
nės viena pusė turėjo pirma 
pradėti mynioti terptautiškas 
tiesas. Kodėl japoniečiai ki
tur tų tiesų nemynioja tik 
po Port Arthuru? Matyt ma
skoliai čia privertė japonie* 
čius elgtiesi priešingai terp- 
tautiškoms tiesoms.

Išplaukęs iš Vladivostoko 
gaudyti laivus neutrališkų 
kraštų maskoliškas kariškas 
kreiseris ,,Lena”, su pagady- 
tu katilu turėjo įeiti į San 
Francisco portę. Čia vienog 
Amerikos valdžios nedavė 
jam pakaktinai laiko ant pa
taisymo pagadinimų, bet pri
sakė arba išplaukti, arba nu- 
sišarvuoti. Kadangi laivas 
išplaukti negalėjo, tai jo ka
pitonui neliko nieko dau
giau, kaip nusišarvuoti. Ka- 
nuoles pergabeno ant kranto, 
o laivę nuvilko į rando do
kus ant atlikimo pataisymų. 
Tas laivas jau šioje karėj ne
galės dalyvauti. Tai jau tre
čias maskoliškas laivas yra 
kai pi nelaisvėj portuose sve
timų kraštų.

Angliškas kariškas laivas 
patiko kitę, didesnį maskoli- 
škę kariškę laivę „Korejec” 
Ala akos pakrantėse. Mena, 
kad ir tąs turės užeiti į kokį 
augliškę ar amerikoniškę por
tę. Daboti jį išplaukė aut 

jūrių vienas Anglijos ir vie
nas Amerikos kariškas lai
vas. Jeigu „ Korejec” užeitų 
| kokį Amerikos arba angli
škų valdybų ^>ortę — bus tei- 
posgi nušarvuotas, arba tuo- 
Jaus išvytas atgal ant jūrių.

Kaip tvirtina chiniečiai, 
Port Arthuro porte yra jau 
vos šeši maskoliški kariški 
laivai galinti išplaukti ant 
jūrių, kiti gi visi teip paga- 
dyti, kad iš porto plaukti ant 
jūrių negali.

Japonija rengia kareiviškę 
expediciją ant užėmimo dide
lės prigulinčios Maskolijai 
salos Sachalino. Ant apgy
nimo tos salos maskoliai ne
turi ten kareivių, todėl ir už
ėmimas salos gali atsibūti be 
kokių nors didesnių stabdy
mų.

Maskoliška kariška laivy
ne iš Baltiko jūrių jau kelis 
kartus bandė išplaukti, bet 
išplaukę laivai turėjo sugrįž
ti vis atgal, nežinia dėl kokių 
priežasčių. Darbar tie iš
plaukę laivai gavo prisaky- 
mę grįžti į Liepojaus portę ir 
čia laukti tolesnių prisaky
mų. Gal laivai tie pasirodė 
negerais, arba gal maskoli
škas randas išplaukimu vien 
gazdina Japoniją, o ištikro 
visai nemislija jų siųsti į A- 
ziję, kadangi patekus Port 
Arthurui į japoniečių rankas, 
jie neturėtų kur prisiglausti. 
Kelionėj nelengva būt gauti 
anglių, o paimti pakaktinai 
negalima, kadangi ant laivų 
nėra tiek ruimo anglim*, o 
neutrališki kraštai anglių 
duoti negali. Maskoliški 
laikraščiai garsina, jog Ma
skolija padarė kontraktus su 
laivų kompanijoms, kurių 
laivai paskirtose vietose ant 
jūrių lauka su anglims ir per
kraus jas ant maskoliškų lai
vų. Neužilgio pamatysime, 
kur plauks iš Baltiko masko
liški laivai.

Kaip laikraščiai garsina, 
Maskolija sumobilizavo kari
škas pajiegas kituose kari
škuose apskričinose, o tame 
iš dalies ir Lenkijoj ir karei 
vius siunčia skubiai ant ka
rės lauko, tik Siberijos gele
žinkelis negali daug kareivių 
ant syk pergabenti. Iš tų 
naujų kareivių rengiasi suor
ganizuoti antrę Mandžurijos 
armiją; viršininku jos paski
ria jenerolę Linevičię.

Kaip paduoda Berlyno 
laikraštis ,,Lokal Anzeiger”, 
japoniečiai moka teip paslėp
ti pasikrutinimus savo kariu
menės, kad nepaisant ant vi
sų besistengimų maskolių, jie 
nežino, kur yra didesnės ja
poniečių pajiegos, o kur silp
nesnės pozicijos.

Vienas chiniškas laikraštis, 
išeinantis Pekine, sulygino 
karę Chinų su Japonija su 
dabartine Maskolijos su Ja
ponija ir atranda tas pačias 
priežastis nepasisekimų ma
skolių. Priežastys tos, pa
gal chiniško laikraščio nuo
monę — yra despotiška vien
valdystė caro ir jo urėdninkų 
Maskolijoj. Po dangčiu tos 
vienvaldystė® urėdninkai va
gia, su viešais pinigais elgia
si kaip nori, be jokios kon
trolės, o užtai maskoliškę ar
miję muša japoniečiai. Čia 
esanti karė dviejų principų 
ir joje augėlesnis, civilizuote- 
snis turi paimti viršų. Nors 
maskoliai siųstų ir dar dau
giau korpusų kariumenės ant 
karės lauko, augštesnė valdy
mo forma Japonijos turi pa
imti viršų ant sutrandijusios 
maskoliskos caro vienvaldy
stės ir sauvalios urėdninkų. 
Toj nuomonėj chiniško laik
raščio yra ištikro daug teisy
bės. , Despotiška valdonų 

valdžia jau pergyveno saio 
amžį ir turi atiduoti vieią 
augėlesnėms konslitucijonaB- 
škoms formoms. Šiądien de
spotiškos viešpatystės puolą, 
kę geriausiai matome ant 
Turkijos, kuri savo laike bu
vo galingiausia Europoj vie
špatystė, o Šiądien vos laiko
si. Juo greičiau caras tę su
pras, juo geriau bus visli 
Maskolijai. Gaila vien, kad 
ant įkvėpimo jam -to suprati
mo reikia nepasisekimų karė
se ir teip daug žmonių gyva
sčių.

Vidurinė Azija
* Angliška kariška ei(>edie^- 

ja, užėmusi Tibeto aostapilį, 
miestę Lhassą, (išdariusi su
tarimą su randu to krašto, 
skubiai grįžta atgal į Indija*, 
nori prieš užstojimą šalčių 
prisigriebti Indijų rubežiauą. 
Kareiviai mat neturi šiltų 
drabužių, negalėtų išlaikyti 
žiemos šalčių.

Per tą Anglijos sutarimą 
su Dalai Lamos randu, Tibe
tas pastoja tokia jau Angli
jos valdyba, kokia yra Egip
tas; Maskolijos įtekmė iš čia 
likosi galutinai išstumta, pri
laukus Maskolijai Dalai La
ma užmuštas, ar prašalintas 
nuo vietos, kadangi jo vietoj 
likosi paskirtas pri lanki* 
Anglijai kitas įtekmingas la
ma (kunigas). Anglija mat 
mokėjo pasinaudoti iš Maskp- 
lijos karės su Japonija.

Balkanų pamali®
Turkijoj vėl laukia atsi

naujinimo maištų Macedoni- 
joj ir Albanijoj. - Į Albani
ją Turkija skubiai siunčia 
kariumenę. Ix>ndono laik
raščiai garsina, buk skerdžia
mi armeniečiai padarė sutar
tį su Macedonijoe pasikėlė- 
liais. Macedonijos pasikėlė- 
lių komitetas suteikia gin
klus, dinamitą ir amuniciją 
armeniečiams.

Serbijoj rengiamas iškil
mingas apvainikavimas 
žmogžudžių ant sosto pasūdy
to karaliaus Petro. Nepai
sant vienog ant paramos ka
riumenės, knrios yra įnagiu, 
daugelis Serbijos gyventojų 
nepritaria karaliui, kadangi 
jis nedrysta siaurinti sauva- 
lios kariumenės, kuri spau
džia ypač kaimiečius. Vin- 
dobonos laikraščiai pranašau
ja Serbijoj pasikėlimą kai
miečių prieš valdžią karaliaus 
Petrą

Italija
Italijos karalius, teip kaip 

ir caras, sulaukė ant galo so
sto įpėdinio ir dėl tos prieža
sties, teip kaip ir caras, su
mažino aut pusės metų bau
smę sėdintiems kalėjimuose 
nusidėjėliams.

Italijoj užgimė darbininkų 
štraikai. Ant reikalavimo 
kapitalistų, kad randas su 
kariumene suvaldytų darbi
ninkus, ministerių perdėtinis 
Giolitti atsisakė kapitali
stams padėti, pripažindamas 
darbininkams tiesę visokiais 
budais stengtiesi pagerinti 
savo būvį. Genuoj ir Turi
ne vienog užgimė darbininkų 
maištai, ant jų suvaldymo at
siuntė randas kariumenę, ka
dangi, kaip sako, darbinin
kai naikino privatiškę sava-, 
stį. Susirėmime darbininkų 
su kariumene daug žmonių 
likosi sužeistų. Ryme darbi
ninkai atlaikė susirinkimę ir 
pakėlė smarkų protestų prieš 
įsikišimę kariumenės į tarpę 
darbininkų ir darbdavių. 
Laukia darbininkų maištų vi
soj Italijoj. .

Isz Lietuvos.

Iš Vilniaus.
Vilniaus gubernatorius iš

leido naują padavadijimę, 
kuriuomi uždraudžia ant 
miesto rinkų pardavinėjimą 
visokių greitai užsidegančių 
medegų, kaip antai briežiu- 
kų, kerosiuo, spirito ir tt. 
Teipjau uždrausta ant rinkų 
rūkyti pypkes ir papirosus.

Valdžia patvirtina susitvė
rus} komitetą rinkimui dova
nų ir paaukavimų ant sušel 
pimo nukentėjusių nuo gai
sro, koks pabaigoje liepos 
mėnesio siautė Naujojo Mie
sto priemiestyj.

Vilniaus žeminis bankas 
pagarsino, kad lapkričio mė
nesyj šiųinetų už skolas bus 
parduotos kelios ūkės neišsi
mokėjusių į laiką skolininkų.

Vilniaus sveikatos komisi
ja, apžiūrinėdama įvairias 
krautuves, mėsinyčias ir kito
kias prekystės vietas, randa 
paprastai jas didžiausioj ne
tvarkoj, sanitariški reikala
vimai visai jose nepildomi. 
Komisija stato protokolus ir 
grūmoja kaltininkams bau- 
ame, bet viskas (tasiliekapo 
senovės: komisijos sąnariai 
gauna kyšius ir jie vėl tyli, 
o nukentėti turi dirbantieji® 
tokiose nehigieniškose vie
tose darbininkai.

Nesugauti vagiliai, įsilaužę 
noktyj į namus kapitonoKlei- 
bergio, pavogė 300 rublių pi
nigais ir ant kelių dešimčių 
rublių vertės mažesnių daig
tų.

Paskutiniam laike Vilniu
je pradėjo smarkiai platintis 
disenterija, ypatingai terp 
vaikų. Apstabdymui tos li
gos besi platinimo, sveikatos 
užveizda pataria miesto gy
ventojams gėrymui vartoti 
tik atvirintą vandenį, neval
gyti nenunokusių arba šiek 
tiek sugedusių vaisių ir abel- 
nai žiūrėti, kad vartojamie
ji® valgymui produktai butų 
geri.

Šįmet nuo 9 d. rugsėjo atį- 
daryta tapo nauja privatiška 
aštuonių k lianų gimnazija 
Vilniuje. Atidarė ją, su val
džios pavelijimu, inspekto
rius vietinės reaiiškos moky
klos Vinogradov. Prie jos į- 
steigta teipgi prirengiamoji 
kliaaa.

Miesto valdžios padavadiji- 
mn, visos Vilniaus valginy- 
čios. traktiernės ir alaus par- 
davinyčios, kurios iki šiol bū
davo atidarytos iki 2 vai. 
nakties, ant toliaus turi būt 
uždarytos nuo 12* vai. nak
ties.

21 ir 22 d. rugpiuČio Vil
niaus velvejodistai parengė 
ant Žvėrinčiaus trako lenkty
nes. Visas nuo tų lenkty
nių pelnas paskirtas sušelpi- 
mui neturtingų šeimynų ka
reivių, išsiųstų ant karės lau
ko į Aziją.

Nuo smarkių lytų, besitę
siančių kone pusantros san- 
vaitės. vanduo upėse Nėryj 
ir Vileikoj smarkiai pasikėlė 
ir užliejo žemiau esančias a- 
pielinkes. Nėryj tankiai 
pasitaiko matyti vandens ne
šami ręstai ir balkiai tiltų, 
kuriuos matomai vanduo su
laužė ir nuplovė.

Ant atidengimo paminklo 
paleistuvei Katrei II Vilniu
je, terp kitų likos ant tos 
maskolių iškilmės užprašyti 
visi gubernijos gimnazijų ir 
reališkų mokyklų direktoriai 
ir’ dagi augėlesniųjų kliasų 
mokintiniai. Nežinia, ar 
daug atsiras mokintinių lie
tuvių, kurie ant to užkvieti- 
mo panorės keliauti į Vilnių 

atiduoti garbę teršiančiam 
Lietuvos aostapilį ištvirkėlės 
stabui. Tas stabas bus ati
darytas 10 d. rugsėjo. Ant 
atidengimo pribus net caro 
dėdė, kunigaikštis Mikola* 
Aleksandrovič.
- Ant ^paskutinės francuziš- 
kų te p Korių paveikslų paro
dos Paryžiuj, vilnietis Buiko 
už savo darbus aplaikė bron
zinį medalių.

Šįmet, kaip matyt, ne agur
kų metai. Nors dabar jau 
butų patsai agurkų laikas. į 
Vilnių atgabena jų labai ma
žai, užtat ir prekės labai 
brangios: už kapą reikalauja 
po 1 rublį ir 30 kap. ir augš- 
čiau. .Trakai visada garsėjo 
agurkais, šįmet vienog ir iš 
čia jų nepasirodo. Neužde
rėjo nėį kitokį vaisiai. Į Vil
nių atgabena vyšnių, ima už 
gorčių po 20 ir 25 kap. Uo
gos menkutės ir rūgščios. O- 
buolių ir kriaušių teip jau 
mažai atgabena, o ir tie patįs 
nekokios vertės.

Ant Žvyrinio kalno įvyko 
muštynės terp kurpiaus Ba- 
gotkevjčiaus ir jojo kaimyno, 
kuriose Bagotkevičius likos 
gerokai peiliu subadytas. 
Nugabenta jį į ligonbutį, bet 
gydytojai nesitiki, kad jis 
pasveiktų.

Į augėlesnį mergaičių Ma- 
riniškę institutą Vilniuje pri
ėmė naujų mokintinių: į pri
rengiau) kliasą 43, į I kliasą 
38; 34 merginoms išlaikiu
sioms ąkzaminą, atsakyta dėl 
stokos vietos institute.

Į Vilnių atkako sąnarys 
Fi n landi jos archeologiškos 
komisijos, Daktaras filozofi- 
jos Heikel, tirinėti aprėdalus 
Lietuvos gyventojų. Iš Vil
niaus jis iškeliavo į Kauną ir 
važinės šįmet po Žemaitiją.

Vilniuje likosi įrengta spe- 
ciališka gydinyčia tarnaujan
tiems ant geležinkelių ant 
125 ligonių. Gydiuyčios pa
statymas kaštavo 500000 ru
blių.

Į II Vilniaus vyrišką gim
naziją priėmė šįmet 96 nau
jus mokintinius, o tame 10 
žydų.

Rudeninės arklių lenkty
nės Vilniuje prasidėjo 2 d. 
rugsėjo. Lenktynėse dalyva
vo 50 arklių.

Vilniuje, nešvarumų duo
bėse šįmet rado visokias žmo
gaus kūno dalis. Kaip da
bar policija garsina, visos ra
stos visokiose vietose kūno 
dalys priguli vienai moteriš
kei 50; metų, kuri matomai 
kokių Žmogžudžių likosi už
mušta, bet kas ji tokia, to iki 
šiol nesusekė.

Is Vilniaus gubernijos.
Pirmoje pusėj rugpiučio 

Vilniaus gubernijoj buvo iš
viso 50 gaisrų, kurie užgimė: 
nuo neatsargumo 5, nuo ne
gerai įtaisytų kaminų 6, nuo 
Išdegimo 3, nuo perkūno 4 
ir nuo nežinomų priežasčių 
32. Visuose tuose atsitiki
muose ugnelė pridirbo blė- 
dies ant 258376 rubl.

Netikėtų mirčių buvo 8, o 
tame 2 nuo perkūno. Pats- 
žudysčių buvo 8, vaikžudy- 
stė 1, staigų mirčių 2, prigė
rė 2, negyvėlį rado 1.

Vagystų papildyta 11. Pa
vogė daigtų už 350 rubl., ga
tavų pinigų 142 rubl.

Arklių pavogė: Vilniaus 
pa v. 3, Trakų 1, Lydos 12, 
Ašmenų 3, Sventėnų8, Vilei
kos 1, Dianos 1; išviso 24 ar
klius.

Rugsėjo 5 d naktyj, arklia
vagiai nujojo arklius sekan
čių ūkininkų kaimo Kurme- 
lionių, Ilijino vai.: ūkininko 
Kostunavičiaus kumelę, ver
tės 90 rubl.; Povilaucko du 

arkliu, vertės kiekvienas po 
80 rubl., ir arklį Svkalskio, 
vertės apie 90 rubl. Mažuo
se NoskauČiuose, Šumsko vai., 
pavogė du arkliu arendoriaus 
Grinevskio.

Kernave, Murnįkų vai., 
vagys išplėšė svirną ūkininko 
VilkeviČiaus. Pavogė viso
kios mentos vertės ant 70 ru
blių.

Iš Trakų, Vilu gub.
Per Žolinę ant atlaidų ir 

kermošiaus į Trakus šįmet ma 
žai žmonių pribuvo. Kituose 
metuose per Žolinę privažiuo
davo į Trakus svieto net iš to
limiausių apygardų, ant ker
mošiaus būdavo negali persi- 
mušti per žmones ir vežimus, 
šįmet gi beveik visur buvo 
tuščia. Priežastim to buvo 
nuolatinis lytus, kurs be pa
liovos keletą nedėlių pilda
mas, pavertė kelius į neišbre- 
damą klampynę.' Ūkininkai 
ypatingai skundžiasi ant ly
tingo laiko; javai priėjo, bet 
jų negalima nuo laukų nuva
lyti ir į kluonus suvežti. Lai
kas beveik jau ir žieminius 
javus sėti, bet kę, kad į dir
vas negalima įbristi. Taigi 
dėl tokio oro ir ant kermo
šiaus į Trakus ūkiškų pro
duktų atgabenta labai mažai. 
Iš vežimų parsidavinėjo vieti
niai obuoliai ir kriaušės, bet 
ne geriausių ypatybių. Gar
siųjų Trakų agurkų beveik 
nebuvo nė matyti. Laike 
kermošiaus arkliavagiai nu- 
jojo trejetą arklių, kuriuos surišti su jais 
paslėpė girioj; juos vienog 
ten bejieškantiejie surado. 
Paskutiniame laike Trakų
pavietyj begalo priviso ark- kuose, Merečiuje, Meišaga- 
liavagių; miestas gi Trakai loj, Nalibokuose, Nemenčine 
pavirto į tikrą arkliavagių ir Turgeliuose.
lizdą: čia jie gyvena, čia ran
da ir vietas savo pavogtiems 
arkliams slėpti. Pastebėta, 
kad daugiausia arkliavagių, 
tai—sentikiai (starovierai); y- 
ra nemažai ir žydų. Tie arki ia 
vagaį teip įdrįso, kad netik 
naktimis, bet ir vidurdienyj 
kasdien nujoja po keletą u- 
kininkų arklių. Suvaldyti jų 
nėra kam. Policija? — ta be
veik iš vien su vagimis gyve
na ir vagių „uždarbiu” pu
siau dalinasi. Beto, policija 
valdžios pastatyta ant to, kad 
persekiotų ir engtų nekaltus 
žmonės, o ne sergėtų juos 
nuo visokių plėšikų.

Iš Kadoškovicų, VUn. gb.
Pradžioj berželio mėnesio 

šių metų pražuvo, nežinia 
kur, tūlas Minkov. Kadan
gi visoki daryti iki šiol tiri- 
nėjimai nieko apie jį neau
gėk®, tai menama, kad jis ta
pęs kur užmuštas. Pagal su
rinktas apie jį žinias pasiro
do, kad Minkov buvęs didelis 
mylėtojas svetimo turto, to
dėl labai gali būt, kad užtat 
jį kas nors užmušė. Dabar 
vėl prapuolė kitas žmogus, 
kalvis Raiški. Keletą san- 
vaičių atgal išvažiavo jis į 
Zaslavlių anglių parsivežti, 
bet daugiau nebesugrįžo. 
Raiški buvo nebylys ir mokė
jo rašyti tik skaitlines ir šeip 
teip savo vardą pasirašydavo. 
Išvažiuodams iš namų, jis 
skundėsi, kad truputį nesvei- 
kuojęs. Kas su juo atsitiko, 
niekas nežino.

Užmuštiejie ant karės lau
ko iš Vilniaus gub. <

Vilniaus gubernatorius pa
garsino surašą užmuštų ir su
žeistų ant karės lauko karei
vių iš Vilniaus gubernijos. 
Balandžio 17 ir 18 d. mūšiuo
se ties Tiurenčenu, likos už
mušti: Viktoras Koronevski 
ir Antanas Talačka, abu iš 
Ašmėnų paviečio; Augustas 

Tiškevičia, Petras Krušin- 
skas ir Jonas Grėta, visi trįs 
iš Lydos paviečio; Jonas Mi- 
rauskas ir Dom. Garmantas 
iš Vilniaus pav.; Aleksan
dras Prokopovič iš Vileikos, 
paviečio. Sužeisti: Vladas 
Rancevičia, Juozas Karpaitis 
ir Aleksandras Ivoėka, visi 
trįs iš Lydos paviečio; Vasi- 
ly Januc iš Ašmėnų pav.; 
Pranas Pilvinskas iŠ Svente- 
nų paviečio.

Kasti senovės pinigaį.
Netoli miesto Vileikos vie

nas ūkininkas, beardamas 
laukę, atrado molinį puodą 
su smulkiais sidabriniais pi
nigais iš laikų karaliaus Zig
manto III. Norintiems pirk* 
ti, radėjas pardavinėjo po 20 
kapeikų vieną.

Iš Vendziunų, Šumsku 
vai.

Rugsėjo 3 d. užgimė Čia 
gaisras, išnaikinęs kluonus 
su sukrautais javais ir darži
nes ūkininkų Luškos ir Vit
kevičiaus. Ugnis pridirbo 
abiem pragaišties su viršum 
tūkstantį rublių. Sudegu
sios triobos, drauge su išlikų* 
sioms nuo ugnies, buvo įpirk
tos: Luškos ant 450 rublių, 
VilkeviČiaus ant 500 rubl.

Žolinės ke r mostai.
Rugpiučio 15 d. (šen. ka- 

lend.), iš priežasties katali
kiškose bažnyčiose švenčia
mos Žolinės, buvo atlaidai ir 

kančiose Vilruon gub. vieto
se! mieste Trakuose; mieste
liuose: Giedraičiuėee. Intur-

Statistiškos žinios apie 
auginimą gyvulių Lietu

voj.
Pagal paskutinį surašę gy

vulių Lietuvoj, Vilniaus gu
bernijoj pereituose 1903 me
tuose gyvulių buvo: raguo
čių 651259 galvos; arklių 
245485; paprastųjų avių 467- 
796; gerųjų veislės avių 4- 
852; kiaulių 430897 ir ožkų 
12161, taigi viso 1912450 gal
vų. Palyginant tą sumą su 
abelnu gyvulių skaitliumi už 
pereitų 1902 metų, (įasirodo, 
kad skaitlius gyvulių perei
tuose metuose susimažino ant 
68265 galvų. Grodno guber
nijoj pereituose 1903 metuo
se suskaityta: raguočių 519- 
703; arklių 201996; papra
stųjų avių 589475, geresnių
jų veislės 75660; kiaulių 351- 
627; ožkų 1887; asilų ir mu
lų 32; visas gyvulių skaitine 
1740380. Čia, kaip ir Vil
niaus gubernijoj, a beinąs gy
vulių skaitlius sumažėjo, ka
dangi 1902 metuose buvo jų 
čia ant 40 tūkstančių galvų 
daugiau. *

Iš Prašų Lietuvos-
Darbininkas Alisaitis iš 

Stulbekių (Tilžės priemiestis) 
vienoj lentų piovinyčioj 
įkliuvo į piūklus ir sunkiai 
likosi sužeistas.

Pabaigoj rugpiučio, Prūsų 
Lietuvoj siautė audros ir 
smarkus lytus; nuo kurių 
daugelyj vietų užgimė tva
nai. Gumbinės aplinkinėse 
tvanai užliejo daugelyj vietų 
dirvas ir daržus ir labai daug 
blėdies pridirbo.

Lampsaičiuoee prigėrė 42 
metų butelninkė lietuvė El
zė Puodzienė.

Netoli Gašlų, dvare Arge- 
ločiuose sudegė kluonai ir ki
tos triobos dvarponio Ni- 
kliaus, su visais padarais ir 
šiųmetiniais rugiais ir paša- , 
ru, sudegė teiposgi keturios d 
kiaulės. Ugnį užkrėtė vai- M
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kai. braukydami brietiękua.
27 d. rugpiučio ui javus 

mokdjoTiliSj: už 100 kyliogr. 
kviečių 17.30—17.90 Mk., 
rūgi15.40—16.00Mk., mie
žių 14.60—14.90 Mk., avižų

....... I II —

vietinių bankų ant milijono dolia- 
rių. Tam tikslui jis mat panaudo
jo netikrus bankinius tekius. 
Skundžia jį ir jo pusininkai, 
kuriuos Harroun teipgi mokėjo 
prigauti ant kelių Šimtų tūkstančių 
Soliariu.

nai. Ir perkūnas ne mažai blėdies 
pridirbo, uždegė daug triobų ant 
farmų.

14.60—14.90 Mk., baltųjų 
žirnių iki 24 Mk., bulvių 
8.00 Mk., Meno 4.80 Mk., 
Maudų 3.60 Mk.

Klaipėdoj mokėjo: už dėpelį 
kviečių 7.45—7.70 Mk.. 
rugių 5.75—6.00 Mk., miežių 
5.45—5.70 Mk., avižų 3.35— 
8.60 Mk., žirnių 7.50 
—8 00 Mk., bulvių 2.80— 
3.00 Mk. Už centnerį (100 
svarų) šiaudų 2.00—2.50 
||k., Meno 2.80—8.20 Mk. 
Už svarų sviesto 0.80—0.90 
Mk. Už kapų kiaušinių 2.70
■t mIsz Amerikos.

Baisus žmogžudys
Norwich, Conn. Netoli Cole- 

hester suareštuotas tapo farmerys 
Gershen Mane, žydas. Suskun
dė jį už žmogžudystę dirbęs pas jį 
darbininkas, kurs, bevalydamas 
farmerio skiepą, rado ten, į mai
šus susuktus sukapotus lavono 
šmotus. Darbininkas ūmai pra
nešė apie tą valdžiai, kuri pasiun
tė ant farmos tirinėtojus, ir tie jie 
atrado ten da du paslėptu žmonių 
lavonu, teip jau į šmotus sukapo
tu, Iš tirinėjimų pasirodė, kad

Budege tilta*.
Stillwater, Min. Sudegė Čia 

senas medinis tiltas ant St. Croix 
ežero. Užsidegus tiltui, ant jo 
susirinko daugybė žmonių. Jų 
sunkenybės tiltas ne išlaikė ir su
griuvo. Prie to 2 ypatos likosi 
ant vietos užmuštos, o 20 tapo 
sunkai sužeistų.

Paskendo tafta*.
Washington, Del. Šitose pa

krantėse paskendo velkantis gar- 
iaivys „Durham.” Iš buvusių ant 
to laivo žmonių, 6 prigėrė, o tame 
skaitliuje ir laivo kapitonas.

Prekysta su naujoms Amerikos 
valdyboms.

Per laiką nuo 30 d. berželio pe
reitų metų iki tokiam jau laikui 
šių metų Amerika parsigabeno iš 
Alaskos: aukso už 86300000, kon
servuotų žuvių už 88500000, taigi 
mat Alaskai žuvys didesnę duoda 
naudą už auksą. Ant salos Por- 
torteo Amerika išsiuntė savo tavo- 
rų už 811100000, ant Havai salų 
už 11683303, ant Filipinų tik už 
84832000, ant salos Guam ir Ta- 
tuila už 8205000. IŠ tų gi valdybų 
parsigabeno tavorų: nuo Portorico 
salos už 811722827, nuo Havai sa
lų už 825157255, nuo Filipinų už 
812066934, nuo salos Guam už 
825000.

Sakinos.
Dės Moines, Ia. Visuose 

kraštuose šteto Iowa 15 d. rugsė
jo buvo didelės šalnos, kurios už
kenkė nenunokusiems dar kor- 
nams. Rytmetyj termometras ro
dė tik 30°, taigi nupuolė iki 2° 
žemiau užšalimo punkto. Anksti 
mat šįmet ateina šalnos ir tai šte- 
tuose gulinčiuose pietuose.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Reno, Nev. j Ant Southern Pa

cific geležinkelio susimušė du iš 
priešingų pusių atbėgę pasažieri- 
niai trukiai. Du žmonės likos už
mušti, sunkiai ir lengvai 
radosi penkiolika.

Long Island City, N. 
toli nuo čia susimušė du 
į priešingas puses geležinkelio 
trukiai. Abiejų trukių 
riai likosi su visu sutrinti, 
trukių vedėjus suareštavo.

sužeistų

J. Ne
bėganti

pečku-
Abiejų

nių ne visada paginančių musų 
nuomones, drystančių kritikuoti 
musų kartais ne viešus, bet atsa- 
biškus užsi many mus. Kas bando

šiol ne padarė, tai tik todėl, kad 
ne visi darbinikai supranta gerai 
savo padėjimą ir priežastį vargu.

Iš Van Voorkh, Pa.
Nuo 22 iki 25 rugpiučio buvo

bu todėl, kad iš to tankiai ’užgema 
terp jų visoki nesutikimai. Gaila,

Marx visada samdydavos sau vie
ną darbininką, paprastai iŠ naujai 
atvykstančių iš Europos lenkų, 
duodavo jam darbą, bet už tai nie
ko per keletą mėnesių nemokėda-

Nesiuskite per pacata koMųjau- 
caiu lalsaku.

Siuntinėti per pačtą koliojančius 
laiškus uždrausta tiesoms visų civi
lizuotų kraštų, kadangi mat pačtas

Giriu gaisrai.
San Francisco, Cal. 

čiuose Alameda ir Contra Costa 
dega girios. Sunku gesinti de
gančias triobas, bet degančią girią 
niekas negali užgesinti. Ugnis su 
neapsakomu greitumu apima mil
žiniškus plotus ir giria pavirsta į 
čielas liepsnos jūres. | trumpą 
laiką išdegė čia daug tūkstančių 
akrų girių, ugnies padaryta blėdis 
rokuojama šimtais tukstančių"do- 
liarių.

Spokane, Wash. Aplinkinėse 
Ceur d’Alene ir Rathdrum, Koo- 
tenead pavietyj, baisus gaisras 
naikina girias. Besigelbėdami nuo 
ugnies girios žvėrys lekia į laukus, 
kur daugelis jų patenka 
susirinkusių čia daugybės

Psvie-

vo, sakydamas! užmokėsiąs viską 
jin t sykio. Pradirbusį teip kelis 
gaėnesius darbininką, kada reikė
davo jau alga mokėt, jis pasaloms 
prisitaikęs kirviu užmušdavo ir to
kiu budu darbininko alga likdavo- 
si jam. Tokiu budu jis ant savo 
farmos nugalavo apie dešimtį žmo
nių.

Pleeziku darbai
Swedenborg, Nebr. Pereitą 

panedėlio naktį plėšikai, įsilaužę į 
vietinį pačtą, suskaldė su pagelba 
dinamito geležinį banką ir pavogė 
200 d oi. pinigais ir 400 dol. vertės 
markių. Plėšikų nesugauta. Tuo 
pačiu laiku tapo nesugautų plėši
kų išplėštas bankas mieste Palmy- 
_ ,'Nebr.

Daelius.
New York. Viename iŠ čia- 

nykščių parkų pareitą utarninką 
du susipykę vokiečiai parengė dua
lių revolveriais. Vieną iš jų, pa-

ne tik pasižada pristatyti, kur rei
kia, jam ant persiuntimo paduotus 
laiškus, bet iš dalies ima atsaky
mą ir už įturį jo siunčiamų laiškų. 
Neseniai mieste Peoria, III. buvo 
toksai atsitikimas: viena moteriškė 
pas fotografą Rose davė padirb
dinti savo fotografiją. Kadangi 
fotografija, pagal moteriškės nuo- 
muonę, buvo ne gerai padirbta, 
ji atsisakė ją priimti ir užmokėti. 
Rose potam parašė anai moteriš
kei laišką, kuriame pažadėjo pa
kabinti saliune ne priimtą fotogra
fiją su paaiškinimu, kad ant jos 
parodyta moteriškė ne nori mokė
ti skolų. Užgauta tuom moteriš
kė perdavė laišką sūdo prokurato
riui, ir tasai tuojaus pasirūpino, kad 
ii—čiantit per pačtą tokius laiš
kus fotografas likosi nuspręstas 
ant dešimties dienų kalėjimo, už
mokėjimo 10 dol. bausmės ir sūdo 
kaštų.

Seni vaidai.

šūviams 
medėjų.

vojingai pašautą, nugabeno į li- 
gonbutį, kitą — į kalėjimą.

Povandenines torpedos Japoni
jai.

Boston, Mass. Firma Fore Ri- 
ver Irpn Co. apsiėmė Japonijai 
padirbdinti į trumpą laiką kelioli- 
ką povandeninių torpedų, kurios

• veik bus išgabentos į Azijos 
vandenis. - Torpedas bus gatavos 

, bėgyje dviejų mėnesių. Kompa
nija tą savo apsiėmimą laikė slap
toj, bet dalykas išėjo į aikštę; da
bar ji teisinasi, buk dirbdinimas 
torpedos nėsą Japonijos valdžios 
užsakytos, tik privatiškų ypatų.

PersekioJ imas juodveidžlu.
Carlisle, Ind. Tūlas juodvei- 

dis, -besigindamas nuo konstabelio 
Johnsono, kurs norėjo jį už kokį 
ten mažmožį suareštuoti, išsitrau
kė revolverį ir paleido į jį šūvį. 
Urnai pasklido gandas, buk negras 
užmušęs baltą žmogų ir kaip be
matant,susidarius baldveidžių mi
nia pradėjo visus negrus mušti. 
Besigelbėdami juodveidžiai, nuo 
persekiojimų bėga iš miesto, pa
likdami visą savo mantą beduk- 
stantiems persekiotojams.

Bus paduoti kariszkam gudui.
Atlanta, Ga. Štėto guberna

torius Terrell įsakė pavesti kariš
kam sudui milicijos kapitoną J. 
Hitcb, teipgi oficierus Mėli, Grin- 
ner, Cone ir Morrison už tai, kad 
jie nepildė savo priderysčių ir ne
suvaldė smarkaujančios baltvei- 
džių minios, kari be jokio teismo 
pakorė du negru mieste Savannah. 
Vietoj gelbėti, minėti oficierai 
drauge su milicija ramiai sau pri- 

—sižiurinėjo tam nedoram minios 
darbui it juokėsi iš lynčiuojamų 

.negrų.

Ži*da in dvi dieni perplaukti 
oceaną.

Toronto, O. Išradėjas naujo 
laivo, M. Krapp, apreiškė, kad ne- 
užšlgio, būtent sekančiame mėne
syje, jis atliksiąs naujai savo iš
rastu laivu kelionę į Europą ir kad 
ta kelinė nims jam daugiau per dvi 
dieni laiko. Laivas galės pakelti 
15 tūkstančių tonų. Milford Ha- 
ven’e, Anglijoj, rengiama naujam 
laivui speciališka prieplauka.

Pavogė milijoną doliariu.
i St. Joseph, Mo. Prisiekdintų
jų sūdąs perkratinėjo čia bylą tur
tingo javų pirklio Williamo Har- 
roun. Apskųstas jis už apvogimą

Jacksonvtlle, Fla. Atsinauji
no čia seni vaidai terp šeimynų 
Altmano ir Duncano ir jų draugų. 
Užgimusiose šaudynėse 2 ypatos 
likosi užmuštos, o tūlas skaitlius 
yra sužeistų. Miesto gyventojai 
pasidalino į dvi dali, laukia toles
nių kraujo praliejimų. Buckero 
namai likosi sugriauti. Ant neda- 
leidimo tolesnio kraujo praliejimo 
išsiuntė čia kompaniją milicijos.

, Jauna, o drąsi.
Elgin, III. Netoli nuo čia, 

miestelyj Sandwich, likosi suareš
tuota 17 metų mergina, Myrtle 
Randai. |ą nužiūri, buk ji pas 
turtingas ypatas išsiuntinėjo laiš
kus su reikalavimu pinigų, neduo-- 
dančius žadėjo užmušti. Ar jai 
tais gazdinimais pasisekė išvilioti 
kiek pinigų, nežinia.

Gal pikdaryste.
Cleveland, Oh. Grajijant čia, 

ant kertės Fairmont ir Frank st., 
muzikantų kapelijai, expliodavo 
nežinia keno pamesta, parako pri
pildyta dūda. Expliozijos du ita- 
lijonai likosi mirtinai,o keline mir
tinai sužeisti. Policija tiki, kad dū
da su paraku kokių piktadarių ty
čia buvo pamesta.

Nekenczia japonierziu mokinti
niu.

San Ffancisco, Cal. Į ėianykš- 
čią mokyklų užveizdą ateina daug 
skundų, kad jos per daug priima 
japoniečių mokintinių ir per tai 
buk ne visi amerikonai gali patilp
ti; ypač daugeliui ne patinka, kad 
ir vietinę polytechniką lanko daug 
japorfiečių. Kadangi vienog mie
ste nėra speciališkų mokyklų mon
golams, tai suprantama, kad ja- 
poniečiams negalima ypatiškų ap
sunkinimų daryti. Kaip gi mes 
džiaugtumėmės, jeigu ir lietuvių 
vaikai teip grustusi į mokyklas, 
kaip tai daro japoniečiai!

Vėtros.
Wilmington, Del. Audra ir 

vėtros šitose aplinkinėse daug blė- 
dies pridirbo. Miesto soduose 
daug medžių vėjas išlaužė, vaisius 
nupurtė, užtvinę vandens išnaiki
no dar nesuvežtus javus laukuose. 
Vėtra nugriovė bokštą katalikiškos 
Šv. Povilo bažnyčios. •

Bloomington, Ilu Šitose ap
linkinėse 18 d. rugsėjo siautė baisi 
vėtra ir audra. Vėjas susuko ant 
laukų dar nenupiautus komus. 
Nuo smarkaus lytaus užgimė tva-

Gaurai.

Idaho Falls, Idaho. 
utarninką siautė čia baisus gaisras, 
kurs į pelenus pavertė Šešias dide
les ir keletą mažesnių triobų 
su visais žmonių turtais. Ugnies 
padarytą pragaištį rokuoja ant 500 
tūkstančių doliariu.

Crookston, Min. Rugsėjo 12 
dieną išdegė dalis netoli nuo čia 
gulinčio miestelio Erskine. Ug
nies padarytą pragaištį rokuoja ant 
200 tūkstančių doliariu.

Halieax, N. S. Šitame mieste 
15 d. rugsėjo, laike smarkios vėt
ros, užgimė gaisras, kuris platino
si su neišpasakytu greitumu. Su
degė daugybė medinių namų ir 
krautuvių. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 750000 dol.

Rully, Ky. Sudegė čia namai 
Sappscheno. Ugnyje pražuvo ke
turi jo vaikai, o patsai Sappschen 
ir įo pati sunkiai apdegė.

Chester, Pa. Sudegė Čia krau
tuvės „La Fayette Manufacturing 
Co." Blėdį gaisro padarytą skai
to ant 300000 dol.

Pereitą

Isz darbo lanko.
5 Chicago, III. Susiorganiza

vo čia nauja kapitalistų kompani
ja su 82500000 kapitalo, kuri pa
rengs naujas dideles galvijų piovi- 
nyčias.

* Harrisburo, Pa. Pereituose 
metuose anglių ir geležinių išdir- 
bimų Pennsylvanijoj išprodukavo 
182756843 tonas už 8774963777. 
Darbininkų prie to dirbo 435774; 
išmokėjo jiems algų 8241677718.

ISZ
Lietu viszku dirvų

Ar mes mylime tėvynę, ar 
šavę?

Visur žmonės koyoja už princi
pus, vieni, vietoj senų netikusių, 
stengiasi įvesti naujus, kiti gi, ne- 
užsitikėdami naujiems, dar neiš
bandytiems, gina senuosius. Ir 
mes tą patį stengiamės daryti. 
Sakome stengiamės, bet ar ištikro 
mes teip darome, kaip daro visos 
teip vadinamos civilizuotos tau
tos?

Teisybė, ir mes kovojame, bet 
musų kovoj ne tiek mums eina 
apie principus, kiek apie išniekini
mus asabiškai mums ne patinkan
čių ypatų, luomų ir organizacijų. 
Kunigai niekina, drapsto purvais 
ant visų jų negarbinančių, tie vėl 
tuom pačiu atmoka kunigams. 
Principai toje musų kovoje yra, 
teip sakant,tik priedu ne daug sve
riančiu, yra tik dangčiu, kurio 
vardu mes vedame visai kitokią 
kovą, kovą terp savęs ir joje var
tojame daleistus ir nedaleistus, 
pritinkančius ir kitur seniai panie
kintus ginklus.

Koki vaisiai tokios musų kovos? 
Toki, kad mes nieko sujungtoms 
visos tautos pajiegoms ne galime 
veikti, o per tai ir svąrbių darbų 
nuveikti negalime, o tokių darbų 
turime daug daugiau negu kitos 
tautos, terp kurių svarbiuose dar
buose jungiasi į krūvą žmonės vi
sokių nuomonių. Mes teip dirbti 
ne galime, nes mes, kovodami su 
ypatoms, išmokome viens kito ne
užkęsti, išmokome neužkęsti žmo-

nūs. Kas bando 
tuos užmanymus tikru vardu pa
vadinti, tą mes laikome už niekšą, 
tautos priešą ir drebiame ant jo 
čiela sauja purvų, šaukiame vie
nog į vienybę, į darbą ant musų 
tautos labo, peikiame naikintojus 
tos vienybės, o vienog ir pats el
giamės! kaip ir tie peikiamiejie. Ko
dėl tik anie verti nupeikimo, o sa
vą laikome o vertus garbės ir tos 
garbės sau reikalaujame? Už vie
nokius darbus juk priguli ir vięnoks 
užmokestis. Mes reikalaujame, 
kad visi godotų musų nuomones, 
o ne mokame pagodoti nuomonių 
kitų,neužkenčiame,jeigu kas bandn 
kritikuoti musų nuomones, jeigu 
be kritikos ne nori priimti visų mu
sų užmanymų.

Tas yra blogu. Musų pareiga 
kaipo lietuvių yra ne garbinti spau
gai veikėją, bet stengtiesi kuo 
daugiausiai gero padaryti ant labo 
musų tautos, ant labo musų tėvy
nės Lietuvos. Tėvynei ne veikė
jai naudą atgabena, bet jų darbai. 
Neužmirškime priežodžio,kuris sa
ko: nėra to gero, kuriame ne butų 
dalies blogo, kaip nėra ir to blogo, 
kuriame ne butų dalies gero, rei
kia tik tą gerą nuo blogo mokėti 
atskirti.

Mes geidžiame, kad kiekvienas 
musų darbas butų už tautišką lai
kytas. Dieve mieliausias, kokių 
jau mes institucijų ne bandėme 
tverti po tautiška skraiste? Net 
tautiškas karčemas rengėm ir rei
kalavome, kad visi laikraščiai jas 
remtų. O ištikro ar daug mes tu
rime tikrai tautiškų institucijų, ko
kias tautiškoms galima būt pava
dinti? Tokių turime labai mažai; 
rods besivadinančių tautiškoms 
turime daug, bet terp jų ką nors 
tautiško veikiančių turime labai 
mažai. Galima sakyti, kad svar
biausi musų tautiški darbai yra tai 
centinės aukos ant kankintinių ar
ba moksląeivių. Aukautojų dau
gumas mat centinėms aukoms 
Stengiasi išsipirkti nuo kitokių 
tautiškų pareigų;juk aukaujantiems 
net ant moksląeivių prisirašymas 
prie šelpiančios moksląeivius 
„Ausros" Dr-tės pasirodo per 
brangus. Geriau paaukauti 10c., 
tai bent laikraščiai tą auką pagar
sina, o vardai prigulinčių prie 
„Aušros" Dr-tės sąnarių niekur 
nėra garsinami! Centinė auka 
mat duoda daugiau privilegijų, už 
tiek visi perskaito aukautojo pra
vardę, o prigulėjimas prie „Auš
ros" Dr-tės kaštuoja daugiau, o 
apie tai laikraščiai nieko negarsi
na. Na, argi centinė auka ne vie
nam ne pasirodo geresnė už prigu
lėjimą prie tautiškų organizacijų?

Kas yra su „Aušra" ir su musų 
tikroms vaidų priežastims, tas 
pats yra ir su kitais musų tautiš
kais darbais. Rėkiame, Šaukia
me, giriamės, kad daug dirbame 
ant musų tautos labo, peikiame, 
niekiname tuos, kurie abejoja apie 
svarbumą nuveiktų ir dirbamų mu
sų tautiškų darbų, o iš tikro tikrai 
svarbių nuveiktų tautiškų darbų 
labai mažai; pritrukus tokių, mes 
stengiamės ir ne tautiškus, ne 
svarbius, asabiškus, už tautiškus 
apšaukti. Juk kas į tą ne tiki, tą 
galima išniekinti, apšaukti tautos 
priešu, bedieviu, sliuptarnių arba 
kitokiu.

Argi tas yra geru? Kokios prie
žastys tuos ne geistinus apsireiški
mus gimdo? Priežastys tos yra: 
kad mes kur kas labiau mylime sa
vą, jieškome progos kuo pigiau
siais kaštais pasigirti, tėvynę gi, 
musų tautą mylime kur kąs ma
žiau, per tai svarbių tautiškų dar
bų nuveikti «ne galime. Labiau 
mylėdami savą negu savo tautą, 
ne įstengiame nė musų asabiškų 
piktumų paaukauti ant musų tau
tos labo.

Broliai į darbą! Štai ateina rin
kimai. Štai artinasi laikas rinki
mo augščiausių urėdninkų ir ties- 
darių Suvienytose Valstijose. 
Rinkimai yra labai svarbus, musų 
balsai lygus balsams milijonierių; 
kodėl mes renkame kapitalistų 
tarnus? Nebalsuokime už kapita
listų įnagius išnaudojančius milijo
nus darbininkų, pančiojančius 
juos savo užgirtoms tiesoms, bet 
turinti ukėsystės popieras (netu
rinti jų, o turinti tiesą jas turėti, 
tegul pasiskubina išsidirbti.). Te
gul visi balsuoja už kandidatus 
darbininkų užtarėjų partijos, už 
socialistų kandidatus. Tie vien yra 
darbininkų užtai ė jai s, tiems vien 
rupi gerovė darbininkų. Darbi
ninkų pareiga statyti visas pajie- 
gas, kad per ateinančius rinkimus 
butų išrinkta kuo daugiausiai kan
didatų socialistų partijos; kada jų 
valdininkų eilėse bus daugiau,tąsyk 
išnyks vargai ir badas darbininkų, 
ne reiks ne štraikų, tiesos bus iš
duodamos apgynimui darbininkų 

ne kapitalistų reikalų.o
J. K.

Iš Brooklyno, N. Y.
,,Lietuvos" No. 36 p. Dumša, 

savo atsiliepime į Brooklyno kriau- 
čius, neteisingai apšmeižė Lietu
višką Spaudos Bendriją, sakyda
mas, buk ji yra visuomeniškiems ir 
tautiškiems reikalams priešinga. 
Matyt p. Durniai labiau rupi asa- 
biški vaidai su kokiu ten K., negu 
visuomeniški, todėl užsipuldiufja 
ant Bendrijos vien dėl to, kad mi
nėtas K. į ją priguli. Kokią blėdį 
gali atnešti laikraštis, kurį mes 
norim įkūnyti gaivinimui darbinin
kiškos ir tautiškos dvasios? Argi 
lietuviai jau tiek apsišvietę, kad 
laikraščiai ir knygos jiems nerei
kalingos; kokią blėdį gali tautai 
atnešti atsiradimas naujo laikraš
čio? Jeigu musų išleitas laikraš
tis ir knygos nesutiks su nuomo
nėms kitų, tai dar geriau: nes 
mes galėsime, skaitydami raštus 
visokių nuomonių, geriau prasila
vinti (ne visada. Rd.) ir aiškes- 
nėj šviesoj matyti dalykų stovį. 
Kamgi yra susitvėrusi T. M. Dr-tė 
arba S. L. L.? Arne dauginimui 
raštų ir platinimui apšvietimo? 
Iš kur p. Dumša žino, jog musų 
išleidžiamas laikraštis bus ,,negrą- 
matišku?" Dar ,,Spindulys" ne
išėjo; kada pasirodys pirmas nu
meris, tąsyk galima bus kalbėti 
apie jo ,,gramatiką." Redakto
riaus mes dar neturime, apie išlei
dimą dirbame per dienas ir naktis, 
nuo kito darbo parėję, kad tik 
„Sp.” pasirodymą suskubinti. 
Visi prisidėję prie išleidimo laik
raščio negali mokėti teip lietuviš
kai, kaip p. Dumša nori, nes lietu
viai dar neturi savo universitetų 
kur galėtų išmokti, mes išsimoki
nę namie, arba kitų tautų rašymo 
metodą pritaikom prie lietuviškos 
kalbos. Mes laikysimės lietu- 
viŠkos kalbos kitų laikraščių Ame
rikoj vartojamos. Musų Bendrija 
nieko bendro neturi su Unija 
kriaučių, netiesa, buk mums unija 
pavedusi kokius pinigus nuo savo 
piknyko: mes nė jokių pinigų ne
gavome, tai yra p. DumŠos išmis
tu, buk prezidentas kalbinęs užsi
mokėti po 82.00 už laikraštį ant 
unijos susirinkimo,
susirinkimo ir buvo kalbėta apie 
parėmimą laikraščio, bet iki šiol 
nė cento Bendrija nuo Unijos ne
gavo ir nėra nutarta, kad gaus. 
Nors aš p. D. protestui prieš pa
sielgimą kriaučių su paaukautais 
ant siuntimo delegato į Nyderlan
dus pinigais pritariu, bet kaip gal 
Spaudos Bendrija būt apkaltinama 
už nepagirtinus darbus Unijos?

F. Bagočius.

Norint ant

čia imtynės kalnakasių su kasty-1kad mu”l in*ODės teip aPailt',d«’ 
nių savininkais,/kurios pasibaigė kad *eip Iaikl» Pravertia.
iš dalies laimėjimu darbininkų: ant 
dabar sveria anglis prie darbininkų 

“r'° ir,<,irb* 8 v**’ •Su. U Canton, Mass.
vienog čia eina ne geriausiai, jieš- 
kančių darbo yra daug, o darbo Darbai eina čia gerai ir uždar- 
nėra, kastynių savininkai trumpi- biai vidutiniški.
na darbo laiką, darbininkai, n.ega- ’* Lietuvių yra čia nedidelis bure- 
lėdami ne ant maišto uždirbti, neš- | *>•< gRlėtų, jeigu jau ne su 
dinasi kitur. Vietoj pasitraukusių 
kompanija priima italijonus, ka
dangi mat tie nesilaiko vienybės su 
kitais darbininkais. Prašalina nuo 
darbo slavus ir vokiečius, o jų | ~ prikalbinėjimų prie gero ne la- 
vietoj priima mažiau reikalaujan- bai kas klauso. Už tai nemažai 
čius italijonus. 
ba viršui visai 
apačioj duoda 
darbus.

Lietuvių yra
dę. Gyvena jie sutikime. Gyve
nimai brangus, [MiČiuoti moka po 
8 dol. ant mėnesio. Skaitančių 
laikraščius čia mažai, kadangi nė
ra norinčių skaityti. Žemaičių 
čia visai nėra, bet beveik visi dzū
kai. Apie tautiškus reikalus nesi
rūpina, jų nesupranta, užtai net 
per daug rūpinasi apie alutį.

Adaglius.

Buvęs pas anuos.

kuom kitu, tai nors su aukoms ant 
tautiškų reikalų pasirodyti, bet 
tautiški reikalai jų ne apeina. Mat 
nėra kam prie to kalbinti, o antrą

Už tai ne mažai 
Lietuvių prie dar- lietuviai aukauja ant raugalo ir deg- 
nenori priimti ir 
jiems niękesnius

tinės. Peštynes terp lietuvių čia 
pasitaiko gana tankiai.

D. N.
čia 14, iš jų 5 ve-

8t.Vlsasvietlnd paroda 
Loutfce. 

i.
Mieste San Louis, Mo. atsibūva 

visasvietinė paroda, ant kurios vi
sos civilizuotos ir pusiau civilizuo
tos tautos atgabeno įrodyti savo 
darbo vaisius. Paroda parengta 
ant atminties šimtmetinių sukak
tuvių nuo laiko nupirkimo nuo 
Prancūzijos Louisianos, taigi plo
tų į vakarus nuo didžiųjų ežerų, be

ne paisant ant gana augštų prekių, 
daug yra parduotų, bet ne atimtų, 
kadangi iki pabaigai parodos daig- 
tai tie' negal būt atimti. Gana 
gražus yra japoniški žemčiuginiai 
moteriški papuošimai. Ir abroz
dų japoniečiai ant parodos atgabe
no diktai ir tie abrozdai, ypač pei- 
zažiai (vietų paveikslai) labai gra
žus.

Iš Italijos atgabeno daug puikių 
mebelių, išdirbinių iš marmoro, 
mezginių. Itališki stikliniai išdir
biniai nors ir gana brangus, bet la
bai gražus. Gražus yra itališki 
šilkiniai audimai.

Ir Chinai ne paskutinę užima 
vietą. Gražus yra chiniški išpiau- 
styti ir išdėstyti su perlinėms dė
žėms mebeliai ir visoki mažmo
žiai, teiposgi išpiaustymai iš šio- 
niaus kaulo. Puikus yra išpiau- 
stytas sloniaus dantis, ant kurio 
padėta prekė 16000 dol. Ispiau- 
styti iš sloniaus kaulo rėmeliai fo
tografijoms gražus, o gana pigus: 
nuo 6 dol. pradedant.

Isz visur.

Iš Scranton. Pa.
Veidmainystė ir besistengimai 

sukalti žmonių protą į retežius ran 
da pas mus vis mažiau pasekėjų, 
kunigų išleidžiama ,,Žvaigždė" 
apgynimui jų luomos reikalų ne 
atgabena tokių vaisių, kokių iš jos 
musų kunigai tikėjosi sulaukti, n^s 
žmonėš pradeda vis geriau supra
sti mierius to laikraščio išleistojų, 
mato, jog musų doros mokinto
jams ne teip rupi brolių gerovė ir 
labas, kiek jų locna nauda; ant at- 
siekimo savo asabiškos naudos, 
jie ne kartą darbininkus stumia 
į kapitalistų tinklą, ypač jie sten
giasi stabdyti visokiais budais dar
bininkų apsišvietimą, nes žino,jog 
apsišvietusių darbininkų ne įveiks 
nė jokia galybė, apšviesti darbi
ninkai reikalaus sau lygių tiesų, 
tąsyk dings išnaudotojai ir skriau
dikai, dings kapitalistų agentai.

Supraskime tą sykį mes lietu
viai, kibkime prie mokslo, steng- 
kimės apsišviesti, suprasti, musų 
padėjimą ir reikalus, nes mokslas 
ir supratimas tai svarbiausias dar- 
ninkų ginklas: kapitalistai tik tol 
gali darbininkus skriausti ir išnau
doti, kol jie ne supranta savo pa
dėjimo ir reikalų. Suprantantis 
darbininkas žino priežastį jį spau
džiančių vargų ir visoms pajie- 
goms stengiasi vargą nuo savo 
sprando nustumti. Jeigu to iki

Iš Pittston, Pa.
„Pinigai galvažudžiai", 

lietuviška patarlė: už pinigus ir 
dėl pinigų šiądien atsitinka di
džiausios nelabystės. Per pasta
rus porą mėnesių kun. šedvydis 
apturėjo net penkis anonymiŠkus 
laiškus, grasinančuis myriu, jeigu 
nesudės paskirtoj vietoj tūkstantį 
doliariu. Visi geri katalikai mis- 
lijo ir sakė, jog šis darbas yra 
šliuptarnių-bedievių, bet ant galo 
viskas išėjo į aikštę. 5 d. rugsėjo 
tapo sugauti du lietuviai, P. T. ir 
J. N., kaip policija sako, tikri ano 
nelabo darbo veikėjai. Pas T. 
rasta laiškas, kurio raštas su raštu 
laiškuose, siųstuose kun. Šedvy- 
džiui sutinka. Reikia pridurti, 
jog vienas iš sugautųjų reikalauto
jų tūkstančio doliariu, P. T., yra 
buvęs stiprus stulpas tikėjimo. 
Kada prieš dešimtį metų šioj apie- 
linkėj prasidėjo platintis teip vadi
nama bedievystė, tai ant jos išnai
kinimo geri katalikai sutvėrė armi
ją peštukų po vardu „Križinaucko 
banda". Ne vieną šliuptarnį mi
nėti karžygiai, atsitikus progai, 
butų nuvarę į geresnį svietą už iš
tartą žodį prieš kunigus ir tikėji
mą. Pasėta kunigų sėkla mat 
pradeda išduoti .vaisius. Apie ji| 
gerumą ir kunigai gali persiliudyti 
patys ant savęs. Jug dar ir šią
dien nevienam butų malonu, jeigu 
koks „geras" katalikas visus „be
dievius" nuvalytų nuo veido že
mės.

sako

-Iš New Haven, Conn.
Darbai čia sumažėjo. % Iš kitur 

pribuvusiam beveik ne galima dar- kurių Amerika negalėjo įgauti to- 
bą gauti. K kią galybę, kokią įgavo dabar. Ne

4 d. rugsėjo čianykštis Nepri- įstabu todėl, jeigu St. Louse gar-
gulmingas Kliubas turėjo susirin- binama Prancūzija ir jos ciecorius 
kimą, ant kurio prisirašė 18 naujų Napcleonas I, kadangi pardavi- 
sanarių. Dabar Kliubas iš viso mu Louisianos ištikro Amerikai 
turi 48 sąnarius. jis padarė didelę geradėjystę, pa-

5 rugsėjo Kliubas parengė balių statė ją ant tikrai tvirtų kojų, o 
su prakalboms. Kalbėtojai buvo: 
p. Gilius iš Worcerter, Mass. Jis 
savo kalboj aiškino lietuvių būdą. 
Susivienyjimo prezidentas, p. Ta
raila, kalbėjo apie lietuvių nesusi
pratimus ir vaisius tu nesusiprati- gu kokia nors kita kur nors iki šiol 
mą. Buvo iš Waterburio muzi- buvusi. Amerikos miestai, turinti 
kantai, kurie labai gražiai grajijo. daug tuščių plotų, nereikalauja

Susirinkę linksminosi gražiai, mat teip rokuotiesi su ruimu, kaip 
tik gaila, kad atsirado nemokanti suspausti Europos miestai. Trio- 
laike prakalbų gražiai užsilaikyti, bos gražios, tik didesnė jų dalis 
tie kalbėjosi garsiai ir per tai kalbė- yra, teip sakant, kopijoms triobų 
tojų salėj susirinkę negalėjo gerai buvusių ant Chicagos visasvieti- 
girdėti ir suprasti. nės parodos. Mat amerikoniški

Kliubas kalbėtojams, muzikan- architektai ne mėgsta džiovinti 
tams ir susirinkusiems svečiams, smegenis ant išmislinėjimo ko nau 
kurie gražiai užsilaikė, ištaria šir- Į jo, bet po kelis kartus atkartoja tą, 
dingą ačiū. kas sykį geru pasirodė.

Kliubo sąnarys. Ant parodos Amerika sau pasi
laikė daugiau ruimo negu visi kiti

Iš Lowell, Mass. kraštai drauge. Tas vienog dar
Šiame miestelyj darbai tuo tar- nerodo, kad ji turėtų daugiau ką 

pu eina negeriansiai. Lietuviai, parodyti negu 
kurių čia rokuojama apie 800 gal- drauge; priešingai, kiti kraštai ant 
vų, dirba paprastai odų išdirbimo parodos atgabeno daugiau žingei- 
ir audeklinėse dirbtuvėse; uždirba daigtų negu Amerika, bet ir 
nuo 6 iki 9 doliariu ant savaitės, j terp amerikoniškų išdirbinių daug 
Laikraščius ir knygas skaitančių! J™ *ertų pamatymo, 
lietuvių nedaug: ant Įeip dikto bu- ---- ----- ----------- ;S *“*:-
relio ateina vos trįs egzemplioriai 
„Lietuvos" ir apie tiek „Saulės" 
ir vienas „Vienybės.” Jiems mat 
nėra laiko ant skaitymo ir pasimo- 
kinimo, kadangi alutis gana pigus, 
todėl į jį įsimylėję ir atliekamą j

karėj prieš Angliją, Prancūzija pa
dėjo Amerikai pasiliuosuoti, nu
mesti Anglijos jungą nuo savo 
sprando.

Paroda užima plotą didesnį ne-

visi kiti kraštai

Geriausiai ant parodos iš sveti
mų kraštų perai* tato: Prancūzija, 
Vokietija ir Japonija. Puikiai 
peraistato deimantai ir kitokį bran
gus akmenėliai Paryžiaus jubile- 
rių: čia yra deimantas vertas 100- 
000 dol.,-- kitas, gelsvos parvos,

nuo darbo laiką daugiausiai ant 83000 dol. Dabojančių tuos dei- 
gėrymo praleidžia. Negeriausią mantus sargų vietoj ne labai kas 
čia garbę lietuviai užsipelnė, ro- norėtų būt. Deimantai tie telpa 
kuojami čia kaipo neriamus gaiva- stikliniame bakse, o stiklą suši
lai, todėl ant geresnių ir Švaresnių grudime ne sunku išmušti ir dei- 
gatvių negauna nė namų nusisam- mantus pagriebti.
dyti. Puikus yra Paryžiaus modisčių

Bevęs čia.
Puikus yra Paryžiaus modisčių 

moteriški drabužiai, kokių vertė 
teiposgi skaitosi tūkstančiais dolia- 
rių. Ne prasti ir Paryžiaus kriau-Iš Barre Plains, Mass.

Darbai čia šiuo laiku eina vidų-1įgabenti vyriški drabužiai. 
— - - ---- Gražus Prancūzijos stalių mebe-

liai, bronziniai išdirbiniai. ■ Trans-
tiniŠkai, žmonės uždirba nuo 7 iki 
12 doliariu j>er sanvšitę. Skait
lius gyvenančių čia lietuvi, nedi- P°rt1i trioboj dau* yra P^uziš- 
delis, bus jų gal apie 40. Gyvena ga*
visi sutikime. Skaitančių laikraš
čius ir knygas mažai, ateina tik 
viena „Lietuva” ir viena „Vieny
bė". Yra čia keli prakilnesni lie
tuviai, kurie, būreliu 1 susėjus, aiš
kina savo nesuprantantiems bro
liams lietuvystės reikalus (kaip tie 
aiškintojai gali žinoti lietuvystės 
reikalus, patįs nieko neskaitydami, 
ir nesekdami paskui lietuvių kru
tėjimą? R.). 1

Įima spręsti jau iš to, kad visos 
esančios ant parodos prancūziš
kos automobilių mašinos par
duotos, jos pirktos amerikonų. 
Tame jau ruime yra modelis galin
čio lėkti prieš vėją Paryžiaus inži
nieriaus Deutscho orlaivio.

Prancūzijos sodauninkai ant pa
rodos ne turi konkurentų, jų vai
siniai medžiai, kvietkos, ypač gi 

tėjimą? R.)'. Paskutiniame Tai- rožės ne tur’ 5811 rotės žv'dl 
ke pradėta tairautis apie įkūrimą ka,P Pavasano laike- 
kakios draugystėlės ir pririrašymą Ir da,les tnobo' daug ?ra Pran’ 
prie Susivienijimo Lietuvių Ame-1 

rikoj. abrozdų, o skulptūriškų darbų ant 
parodos Prancūzija atgabeno dau
giau negu koks nors kitas kraštas, 
neišskiriant pačios Amerikos. 
Rods industrijos trioboj, itališkoj 

. dalyj daugiau yra iš marmoro pa
dirbtų stovylų, bet jos yra kopi
joms senų darbų Florencijos ama
tininkų padirbtoms, prancūziškų 
dailininkų atgabentos yra naujos 
dailininkų kcmpozicijos.

Vokietija daugiausiai atgabeno 
knygų ir visokių mašinų. Ne pra
sti ir Vokietijos mebeliai, ypač 
kad jie pigesni už piancuziŠkus 
Ir abrozdų dailės trioboj vokiškų 
tepliorių yra daug, o kas svarbiau
sia, kad terp tų abrozdų ne daug 
yra perstatančių kruvinus mušius, 
ką ypač po karei su Prancūzija 
teip buvo pamėgę vokiški teplio- 
riai. Puikus yra vokiški išsiuvinė- 
jimai. Terp tų išsiuvinėjimų ver
ta pamatymo isiuvinėta kopija 

šiai vietiniuose vilnonių išdirbimų garsaus Rafaelio abrozdo Motinos 
fabrikuose ir austuvėse. Knygų £)jevo< Abrozdas tas teip puikiai 
nė laikraščių neskaito, o jeigu kas 
ir skaito, tai pasislėpęs, 
nes mat vietiniai lietuviai, kaip 
vienas iš jų išsitarė, bijosi užsi
krėsti šliuptarnysta! Visas liuosas 
puo darbo valandas žmonelės pra
leidžia ant girtavimų; nenuoste- jie geri, galima manyti iš to, kad

N. Gendrolius.

Iš Thomas, W. Va.
Neseniai „Lietuvoj" buvo pa

garsinta, buk Čia atsitiko žmogžu
dystė, buk Povylas Karpavičia 
nušovė Grekauską. Kaip iš tikro 
su tuom nušovimu yra, tikrai neži
nia, šiądien nieks nežino, kas 
Grekauską nušovė. Karpavičią 
suareštavo todėl, kad jo ne buvo 
namieje, suareštavęs jį ir Gre- 
kauskienę policistas ir ne gali pa
sakyti, kas Grekauską nušovė. 
Suareštuoti sėdi dabar kalėjime. 
Ar jie kalti, ar ne, tas pasirodys iš 
sūdo tirinėjimo.

J. Kr.

Iš Gilbertville, Mass.
Lietuvių gyvena čia nedaug, 

apie 30 ypatų. Dirba jie daugiau.

išsiūtas, kad reikia ilgai žiūrėti, 
kol pamatai, kad jis siutas, o ne 
nutepliotas.

Japonija atgabeno puikius me- 
belius ir išdirbinius iš bronzo. Kad

II Berlyne, Vokietijoj, likos su
sektas slaptas biuras, užsiėmęs iš
dirbiniu ir pardavinėjimu orderių 
ir titulų. Biuro savininkai mat 
buvo slapta išsiuntinėję a išgarsini
mus įvairiems didesniems kapita
listams, pranešdanr, kad biuras 
padarąs sutartį su beveik visais 
viešpataujančiais namais lygiai 
Europoj, kaip ir kitose svieto ša
lyse, ir norintiems galįs už gerus 
pinigus išdirbti visokius orderius 
ir titulus. Vokietijos bajoro titu
las kaštuojąs 30 tūstančių doliariu; 
barono 50 tūkstančių; titulas <špa- 
niško bajoro 4 tukst.; turkiški or
deriai nuo 2 tūkstančių ir mažiau, 
ir tt. Vokiški laikraščiai dabar 
pakėlė riksmą, reikalaudami, kad 
tas skandalas butų kuoveikiausiai 
ištirtas ir išaiškintas, nežiūrint ant 
to, kad ir didžiausi valdininkai ir 
viešpataujančios ypatos butų į tą 
biaurią pirklystės dalyką įmaišyti.

U Nuo bepročių namuose užda
rytos kunigaikštienės Liuizos Ko- 
burg, dukters Belgijos karaliaus, 
Leopoldo, per prievartą tapo atim
ti visoki brangus daigtai. Prisisa
vino juos kunigaikštienė Schles- 
wing-Holstein, ciecoriaus Vilhel
mo svainiaus moteris. Gana pui
kus tai sentikiai terp viešpatau
jančių namų Vilhelmo ir Leopol
do.

II Kapitalistų kompanija atsi
šaukė į randą mažiausios Europoj 
respublikos San Marino, turinčios 
vos 6000 gyventojų, su prašymu 
daleisti įregti lošinyčią. Ūž dalei* 
dimą kompanija žada: padirbti 
vertą 4 milijonų frankų geležinke
lį, konalizaciją mieste San Marino^ 
elektriškus žiburius ir ulyčinius 
karus. Matyt tikisi gero pelno nuo 
mėgstančių palošti.

II 1885 m. Vokietijoj buvo 15- 
764 daktarai (dantų gydytojai Čia 
ne priskaityti) ir 4624 aptiekoriai. 
1903 metuose daktarų buvo jau 
29997, o aptiekorių 5579,tai vienas 
daktaras išpuolė ant 1954 gyv., o 
vienas aptiekorius ant 10507. Berly
ne vienas daktaras išpuola ant 767 
gyventojų.

|| Belgijos gyventojai vartoja 
dvi kalbi: prancūzišką ir vlamiŠką, 
oficijališka kalba yra prancūziška, 
nors vlamiŠkai kalbančių gyven
tojų yra daugiau. Ant 6693- 
508 gyventojų yra: prancūziškai 
kalbančių 3442839, vlauriškai gi 
3630830.

II Persijoj pasibaisėtinai siaučia 
cholera: nuo jos iki šiol pa
simirė jau 200000 žmonių, o tame 
vien mieste Teheran 30000, taigi 
daugiau negu dešimta dalis jo gy
ventojų. Dėl choleros mieste pa
liovė išeidinėję laikraščiai.

H 18 d. rugsėjo, dvare Fridrich- 
ruhe, netoli Hamburgo, pasimirė 
paskutinis sūnūs garsaus Vokieti
jos kanclerio Bismarckio, Herbe r t 
Bismarck. Velionis gimęs 1849 
m.

Ii Pereituose metuose Saksų ka
ralystėj 1449 ypatos perėjo iš ka
talikiško į protestonišką tikėjimą, 
o 1140 ypatų pametė protestonišką 
tikėjimą.

Amerikonė tirinėtoja, mergina 
Boyd, išsiųsta Pennsylvanijos .ar
cheologijos draugystės, ant salos 
Kretos rado seną pieskos užneštą 
su visu miestą.

II Paraguayaus sostapilėi,mieste 
Asuncion, (pietinėj Amerikoj) ap
sireiškė maras.

II Vokietijos kariauna neužilgio 
bus padidinta ant 40 tūkstančių ka
reivių.

Prekes apgarsinimu.
1 colis druko, ui 1 syki.................... 50e.
Paprasti pajiesikojimai ar draugys- 

caiu mitingai ar baltu apgarsinimai po 
50c. ui kožna syki.
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LIETUVA

Paėjimas organiszko svieto.
Pagal Bittneri.

yra reikalingu tam, ką ji nori padaryti ant 
pataisymo vargų ir pikto, ką terp savęs ko
vojančios jos pajiegos ant iemSs pagadino.

Išsiveržimu pojūtinio vulkano.

Praėjo nesuskaitoma daugybė metų, rei
kalingų ant perkeitimo tos baisios tuštumos, 
tų tirų be gyvybės devoniiko perijodo, iki lai- 

• kų ai meninių anglių perijodo, kuriame augo 
teip puikios girios žingeidžių medžių, kokių 
šiądien jau nėra ant žemės.

Bet ir ką^tik pasibaigęs devoniškas peri- 
jodas buvo visgi jau žingsniu pirmyn,sulygi
nant su pirm jo buvusiu siliurišku. Gyvū
nai, koki atsirado, vis labiau ir labiau prisi
taikė prie plaukinėjimo jūrių vandenyse, ku
rių buvo kur kas daugiau negu d^bar ir to
kiu budu tie gyvūnai iškariauja sau neišpa
sakytai didelę teritoriją gyvenimui; prieš tai 
gyvūnai, koki gyveno ant žemės, plaukinėti 
negalėjo, jie slankiojo vien po vandeniu aut 
jūrių dugno; pirma apgyventas buvo vien 
jūrių dugnas, pabaigoj gi devoniško perijo
do, atsiradus sutvėrimams galintiems plau
kinėti vandenyj, gyvūnai galėjo apgyventi 
visus plačius oceanus.

Tuose laikuose žemę apgyveno jau žu
vys kuo prasčiausio sudėjimo, kurios savo or
ganizacijoj mažai kuom skyrėsi nuo slankio
jusių pirma ant dugno dumblo vėžių. ■’Dau- 
gumas jų kavojo be abejonės užpakalinę kū
no dalį dumble jūrių dugno ir per tai ta kū
no dalis, ant apsaugojimo jos nuo priešų, ne
reikalavo būt .uždengta kietu senioku, kaip 
kitos kūno dalys. Pryšakinė gi kūno dalis 
buvo uždengta senioku, panašiu į vėžių ser- 
doką. Suprantama, kad tos žuvys tik ant 
jieškojimo maisto išlysdavo iš dumblo, bet 
sugavusios pagautį, vėl lindo | dumblą; toki 
vienog iššokinėjimai ir slėpimais! dumble iš
ėjo joms ant naudos, nės per tai žuvys tos iš
moko plaukti; negalinčios išmokti išnyko, ne- 

’galėdamos išlaikyti kovos už būvį, o tolesnė 
^veislė užsilikusių mokėjo vis geriau ir geriau 
plaukinėti. Tokiu budu, kad suteikti gyvū
nams galėjimą geriau išlaikyti kovą už būvį, 
gamta stengėsi jiems suteikti galėjimą gy
venti vis platesniuose ir platesniuose rui
muose; plačiausįus gi ruimus užėmė 
vandenys, visos vandenų eilės nuo dugno 
iki paviršiui.

Apart žuvių gyvenusių dumble, laike 
devoniško perijodo atsirado Jau ir žuvys Kuo
sai plaukinėjančios vandenyj, kurios laikui 
bėgant, išsidirbo iš pirmutinių. Tos Kuosai 
plaukinėjančios visose vandenų gilumose, nuo 
paviršiaus iki dugnui, ant syk paėmė viršų 
ant kitų, priverstų gyventi tik aut dugno, 
jos, teip sakant, pastojo valdytojais vande
nų, su laiku pastojo draskančioms; iš jų tai 
išsidirbo musų laikų net žmonis rijanti teki
nai.

Užtai ant sausžemio terp gyvūnų tų lai
kų negaKma patėmyti nė jokios pirmžengy- 
stės, sulyginant su siliurišku peri jodu. Tei
sybė, tūli augmenys, su kuriais mes susipa- 
žįsime peržiūrėdami akmeninių anglių peri 
jodą, atsirado jau laike devoniško perijodo. 
Prėskų vandenų ežeruose, koki jau atsirado 
tuose laikuose, nerangiai slankiojo tūli gy
venanti kietose dėžėse moliuskai, o mažuose 
augančiuose prie žemės augmenėliuose kibi- 
dėjo daugybė daugkojų sutvėrimų, iš kurių, 
be abejonės, išsidirbo paskui vėžiai.

Tuose laikuose, lygiai gyvūnų kaip ir 
augmenų veislių ir atmainų buvo mažai, pri
lyginti to prie dabartinių laikų nė negaKma, 
išveizdis laukų, dėl stokos y vairumo gyvybės, 
buvo monotoniškas, akys galėjo matyt vien 
tuos pačius žemus augmenėlius ir tuos pačius 
gyvūnus, kuriuos paskui palaidojo storos ei
lės sieros ir akmeninių anglių dulkių, išme
stų vulkaniškų išsiveržimų. . Saulės šviesa 
negalėjo prasimušti per tirštus debesis tų 
dulkių besinešiojančių nuolatai žemės atmo
sferoj; kadangi vulkaniški išsiveržimai nesi
liovė, tai ir vulkanų išmestų dulkių netru
ko. O visi juk be abejonės žino, jog žaliuo
janti augmenys negali augti be šviesos, ant 
išsidirbimo žalumo neatbūtinai reikalinga 
šviesa. Nė joks augmuo, išėmus tūlų ne
gražių grybų, neturinčių žalių lapų ir jų vei
slės neužmatomų Kuosomis akimis bakterijų, 
negali mat augti be šviesos, nors maisto dir
voj ir drėgnumo butų sukrauta kuo daugiau
siai; nors drėgnumo ir svarbiausio augmenų 
maisto azoto dirvoj butų kuo daugiausiai — 
bet be šviesos žaliuojanti augmenys augti ne
gali.

Iš oro sudėtinių tuose laikuose — buvo 
daug anglerugšties. Taigi ’ oro sudėjimas 
buvo kuo atsžkančiausias augimui augmenų; 
mat azotas ir anglerugštis yra svarbiausiais 
augmenų sudėtiniais, todėl ant augimo aug
menys kuo daugiausiai tų medegų reikalau
ja, be jų negali augti. Bet šviesa jiems dar 
reikalingesnė ir be jos augmenys ir turėdami 
daugiau negu reikia kitokiu medegų, augti 
negal.

Ant galo vienog, reikia tikėti, jog švie
sa atrado kelią prie žemės paviršiaus, prasi
mušė kokiu ten budu per tirštus garų ir vul
kaniškų dulkių debesis; po įtekme šviesos ir 
žemės laukai pradėjo žaliuoti.

Iš tikro, po ilgam laikui tie, uždengian
ti žemę nuo šviesos debesys pradėjo slankio
ti greičiau; požeminės ugnies siautimas apsi
stojo, ji lyg persitikrino, kad neįveiks viršų 
paėmusio vandens, besi nešiojanti atmosferoj 
vulkaniški pelenai ant galo nupuolė ant že
mes, oras išsivalė nuo kietų medegų ir vis

daugiau ir daugiau perleido ant žemės pa
viršiaus palaikančių gyvybę šviesos spindu
lių.

4. Girios akmeninių anglių perijodo.
Apleisime požeminės ugnies viešpatystę 

ir pažiūrėsime per šiek tiek išsivalusį nuo vi
sokių garų orą į gamtą naujo žemės gyveni
mo perijodo. Nieko nekenks vienog, Jeigu 
mes, apleisdami tuos žiaurus laikus, dar kar
tą pažiūrėsime į žemės paviršių, kuris musų 
akyse persikeičia ir priima paveikslą labiau 
panašų į pavidalą dabartinių laikų; bet daug 
milijonų metų pereina, kol jis pastoja tokiu, 
kokiu jį šiądien matome. Kaip gi mums 
persistatytų žemė, jeigu nuo viršaus į ją pa

niūrėtume laikuose devoniško perijodo?
Laikuose siliuriško perijodo aut žemės 

paviršiaus kyšojo status, revuoti kalnai, bu
vo liūdnos slėnys; laikuose devodiško peri
jodo kalnai išrodė buki, apvalus kaip kalvos 
Lietuvos laukuose. Žiūrėdami į plotus seno
jo raudonojo pieskinio akmens, pasidąrusio 
ant jūrių dugno, kokio daug yra antai Škoti
joj ir kituose kraštuose, o tame ir Maskoli- 
joj, mes galime perstatyti, kaip laikuose de
voniško perijodo išrodė jūrės ant žemės pa
viršiaus. Jūrės tos turėjo būt vidurinėms, be 
didelių ir smarkių vandens tekėjimų, kadan 
gi suteikianti tam akmeniui parvą geležis ga
lėjo rinktiesi aplink pieskos grūdelius tik 
tykiuose, stovinčiuose vandenyse. Tos vi
durinės jūrės, tokios kaip dabartinės Kaspiš- 
kosios, susitvėrė įdubimuose pasidarusiuose 
prie pasikėlimo dugno, iš kurio pasidarė saus- 
žemiai. Į tas jūres tekėjo daugybė upių, 
dėl ko tų laikų Jūrėse vanduo nebuvo teip 
sūrūs kaip dabar, Jis netiko gyvenimui jūri
nių žuvių ir sliekų. Apleisime vienog per
žvalgą išveizdžio musų žemės tuose seniai pra
ėjusiuose laikuose.

Po tų liūdnų laikų atėjo nauji, geresni 
išsivystymui gyvybės ant žemės; pirmą syk 
žemė užsidengė žaliu nuo žaliuojančių aug
menų dangčiu, augmenys tie su neišpasaky
ta, nepažįstama iki tol energija augo į aug- 
štį drėgname, vis dar miglotame tų laikų 
ore; saulė per miglą buvo matyt kaipi rau
dona aušra, skritulio jos dar nebuvo matyt 
teip, kaip matome dabar, bet ir tos menkos 
jos šviesos, kokia per oro miglas galėjo pri
sigriebti prie žemės paviršiaus, užteko to
kiems žaliuojantiems augmenims ant jų au
gimo, žinoma ne tokiems kaip dabar auganti 
medžiai, kuriems reikia kitokių sanlygų ir 
daugiau šviesos negu buvo-tuose labai se
niai praėjusiuose laikuose. Ir tuose laikuo
se buvo jau girios žingeidžių medžių, augu
sių ant iškeltos požeminių pajiegų drėgnos 
žemės.

Iš pradžių tose giriose truko balsų gyvų 
sutvėrimų, negirdėt Jose buvo paukščių čiul
bėjimo. Nors jose augo augmenys augšti 
kaip medžiai, bet truko joms tų puikių par- 
vų, kokioms dabar puošiasi girios netik šiltų 
kraštų, bet net vidutinės šilumos, kadangi 
ant išsidirbimo tų parvų reikia daugiau sau
lės spindulių, negu jų galėjo prisigriebti per 
miglotą, pilną garų orą tų laikų.

Viskas, kas augo giriose tų labai seniai 
praėjusių laikų, buvo ne kas kitas, kaip iš
augusios į augštį milžiniškos žolės; buvo tai 
ne girios su tinkančiais triobų statymui me
džiais, bet pievos apžėlusios milžiniškoms žo
lėms. Kaip išrodė tos girios, geriausiai per
statyti galima, atsigulus kur prie kranto gi
rios pelkės, žiūrint akimis trumpamačio žmo
gaus į augančius ant plynios augmenėlius: 
tą^yk samanos ir krūvelės ožkabarzdžių, dėl 
jų artumo nuo akies, išrodys mums kaipi di
deli medžiai. Teip išrodė girios tų labai se
niai praėjusių laikų, bet tąsyk į jas nereikė
jo žiūrėti atsigulus; medžių su kietaią kamie
nais, tinkančių triobų, statymui tąsyk nebu
vo, kadangi ir triobų nieks nestatė.

Ant šiaurinio šono Harzo kalnų ir da
bar yra gana tokių plynių, apaugusių ožka
barzdžiais, kuriuose liūdnai šlamščia vėjas. 
Netoli dirba kastynių olose anglekasiai, 
skaldanti ir kelianti į viršų iš žemės vidurių 
anglių šmotus, pasidarusius iš tų pačių aug
menų, kurie augo giriose tų seniai praėjusių 
laikų, kuriuose dar nebuvo žmogaus ant že
mės. Tos milžiniškos žolės nesudegė be žen-

Girios akmeninių anglių perijodo.

klo, bet per milijonus metų gyvenimo musų 
žemės užsiliko iki musų laikų pavidale akme
ninių anglių, iš kurių naudojasi dabar netik 
daugybė žmonių įrengtų dirbtuvių, bet ir pa
vieni žmonės virimui valgių ir apkurimui gy
venimų.

Augmenys tie, augę ant žemės prieš mi
lijonus metų, iš kurių pasidarė visiems pažį
stamų akmeninių anglių sluogsniai, vienog 
ir kaipo augmenys neišnyko, jie pastojo kai
pi pamatu tolesniam išsivystymui augmenų 

(Toliaus bus.)

Klebono bulius.
Lenkiškai parašė M u n o k I.

Klebonas kunigas Putnus sku
tasi sau barzdą.

Kaklą skepetaite parišę*, ant 
kojų turėjo Žvilgančias kurpes, 
vienoj, iki alkūnių paraitytoj, ran
koj laikė skutyklį, Kita gi tampė 
sau odą ant storai išmuilinto vei
do, darydams prie to veidrodyj vi
sokias grimasas, idant iš tankių 
rudų rugienų nepalikti nė pėdsako 
ant pilno, apskrito, raudono veido, 
kurio vidurį puošė didelė nosis, 
plačios storos lupos, pilkos, ap
skritos it pelėdos akįs, viršum ku
rių kerojo dideli kaip karklynas 
antakiai.

Jis be paliovos sekiojo akimis 
paskui skutyklį, atkartodams, val
kiojo jį po veidą ir rinko su girgž
dėjimu nukertamus plaukus drau
ge su gausiomis muilo putomis, iš 
po kurių šian ir ten dogmėmis pa
sirodydavo kraujuotas, raudonas 
pagurklis, rodąs sveikatą ir spė- 
k*-

Kartas nuo karto perveikdavo 
skutyklį per šikšninį diržą, laikas 
nuo laiko iškišdavo galvą pro lan
gą, kad su pasigėrėjimu išmintin
go šeimyninko pasižiūrėti ant vi
sokios gerybės pilno kiemo, kur 
visas margų vištų haremas bėginė
jo apie juodą, su geltonais penti
nais, raudona skiautere ir skardžiu 
balsu, gaidį. čia jau išdidžiai 
vaikštinėjo kurkinas su mėlynais 
karteliais, baltos žąsys teškenoai 
lovyj prie šulinio. Kiaulės, kriuk- 
sėdamos, kaišiojo pro tvarto ply
šius savo riebius, bukus, raudo
nus snukius, ant stogo siautė kar
veliai, laikas nuo laiko su urmu 
pakildami į orą, idant apsukus ra
tą, kitą, iŠ naujo supulti ant pilkų 
klebonijos žontų. Terp paukščių 
klegėjimo ir tylaus burzgėpmo 
muščiokės, kurioj merga Magdė, 
terp kelių suspaudus, sėdėdama 
ant virtuvės slenksčio,sviestą mu
šė, iš gilumos diendaržio — tuo 
tarpu tuŠČiOfkadangi gyvuliai buvo 
išgįti į ganyklas — kartas nuo kar
to buvo girdėtis duslus, storas 
baubimas buliaus, kurs rodėsi skų- 
stė skundėsi užtat, kad jį vieną na
mie palikta.

Klebono akįs bliksterėjo, išgir
dus tą balsą. Nuo poros sanvai- 
cių buvo tai jo džiaugsmu, pasi
didžiavimu, vainiku visų jo, kaipo 
uktvėrio, tnusų.

Pabaigęs skutimą, panėrė savo 
kaktą šalto vandens bliude, nuo ko 
jis tapo da raudonesnis, ir šluosty
damas svariu abrusu veidą, garsiu 
balsu, kaipo namų ponas, jaučias 
geriausį ūpą ir apetitą, pašaukė at
sigrįžęs ir priesienį.

— Veronika!.... kavą!
Valandoj, kada jis norėjo apsi

vilkti lengviu švarku, buliaus bal
sas iš naujo atsiliepė, nuo ulyčios 
gi atskambėjo kitas, neteip skam
bus ir energiškas baubimas.

Klebonas prisiartino prie pryša- 
kinio lango ir su žingeidumu pasi
žiurėjo, kaip kad daro karčiamos 
savininkas, kada išgirsta ties na
mais vežimo dundėjimą.

Basas vaikėzas, apsiginklavęs 
rykšte, rėkaudama, vedėsi ant vir
vės juodmargę karvę. Kadangi 
jie pralenkė klebonijos diendaržio 
vartus, apvyltas savo išrokavime 
kunigas,pašaukė;

— Vaikei — ir pravėrė langą.
Vaikėzas sustojo. Machinališ- 

kai nusiėmė nuo galvos skryblių, 
kita ranka patraukdams virvę, pri
rištą už karvės ragų.

— Vedi Vidrikio karvę? — pa
klausė kunigas, stengdamasi pa
žinti piemenį ir karvę.

— Vidrikio, — atsiliepė vaikė
zas.

— O kur tu ją vedi?
— Pas Kūpą, jagamasti.
Toje valandoj bulius, suvuodęs 

karvę, garsiai subaubė, o juodmar
gė jam atsiliepė, j^er ką kunigas, 
nenugirdęs atsakymo, vėl atkarto
jo savo klausymą, pridengdamas 
delnu vieną ausį, kad geriau girdė
ti. Vaikas antrą sykį garsiau rik
telėjo:

— Pas Kūpą, į Valantus!
— Pas vaitą?
— Taigi.
— O ko ten?
— Pas bulių.
— Pas kokį bulių ?....-
— Pas Kupo bulių. Kūpąs turi 

bulių.
— Kūpąs.... turi bulių?
— Taigi. Nuo vakar dienos.'
— Iš kur tu žinai?
— Tėvas sakė. Kūpąs pirko.va- 

kar ant jomarko.
— Ir tau liepė tėvas nuvesti ten 

karvę?
— Taigi,
— Pas Kūpą?
— Ogi.
— Keliauk sveikas!....
Vaikėzas užsimovė ant galvos 

savo nuplyšusį skryblių, su skyle 
pačiam viršugalvyj, ir suplakęs 
rykšte karvei per nugarą, nuginė 
ją tolyn, nors tojė ir ne labai noriai 
jo klausė.

Klebonas tuo tarpu prisiartino 
prie durių ir pilnu apmaudos bal
su riktelėjo:

— Veronikai po šimts vėl....
Šaukiamoji vienog pati skubinos 

į vidų, nešdama ant skardės pusry
čius ir po pažaste baltą staltiesę.

Dailiai susišukavus, turėjo ant 
savęs svarias perkaliaes drapanas, 
apjuosiančias jos dailų, truputį 
apskritą, liemenį, o veidas jos kaip 
žarija raudonavo nuo virtuvės 
karščio, kur ji rengė pusryčius ja- 
gamaščiui ir šeimynai.

Kūpąs turi bulių!....—su. 
dejavo ūmai kunigas, žiūrėdamas į 
ją savo pilkoms akimis.

— Kūpąs? —- nusistebėjo gaspa- 
dinė. — Kur jis jį gavo?

•— Kur gavo?! Ant jomarko! 
O jus man nieko apie tą nesakė
te!

Buvo tai formališkas apkaltini
mas gaspadinės, kadangi jos pa
reiga buvo pranešti klebonui vis
ką, kas bažnytkiemyj dedasi.

Ta žinia surūpino ir ją.
— Negali bųtl — tarė ji ir įėjo į 

kambarį, pripildydama vidų garuo
jančios kavos kvapsniu. Užtiesus 
staltiese stalą, pastatė ant jo ca- 
krinyčią, arbatinių indelių, stiklinę 
su šaukštuku ir sviestu; prie stalo 
pritraukė arčiau Šikšna išmuštą 
kėdę, kuri nuo tankaus vartojimo 
turėjo ant savęs gana žymius ženk
lus klebono ypatos.

Ant paskutinių gaspadinės žo
džių jis riktelėjo:

— Kaip tai,.negali būt”? Jeigu 
sako, kad turi, tai turi!

Ir, lyg parodydams savo neuž
ganėdinimą, nusigrįžo nuo padėto 
valgio ir gaspadinės. Moteris no
rėjo gintis. Bet kasžin, gal ir tei
sybė, kad tas nenauda Kujias, ant 
piktumo jagamasčiui, slapta par
gabeno į kaimą bulių. Nuo Kupo 
buvo galima to laukti. Nuo senei 
kovojo jis su klebonu, atkeršy
dama už tas pinkles, kokias jam 
klebonas darė laike rinkimo vaito. 
Kapas vienog tapo vaitu ir augštai 
rietė nosį, didžiuodamasi savo 
urėdu ir Itfrtu. Kadangi klebonas, 
kaip ir kiekvienas dvasiškasis, 
teipjau geidė turėti įtekmę ant 
žmonių net ir svietiškuose daly
kuose, — pasekmė to buvo nuola
tinė, nepaliaujama kova terp kle
bonijos ir valsčiaus.

Klebonas Putnus — užslėpti ne
galima — nedaug turėjo savyj ku
nigiškų ypatybių. Teisybė, savo 
budu jis mokėjo valdyti savo kai
menę, kaimenę tikroje žodžio 
prasmėje, taigi su ragais ir nagais, 
bet ne susidedančią iš dvikojų 
avelių. Iš prigimimo ekonomas, 
savotiškai tijūnas, gabus auginime 
galvijų, kiaulių, vištų, suktas gin
čuose su perpirkliais ir užlaikyto- 
jas nemažo darbininkų skaičiaus, 
iš mažens prisigėręs būriškoj šei
mynoj, iš kokios jis paėjo, aklo 
nulankumo ir garbinimo tosuvos 
ir arnoto, užlaikė tą idealą iki už
baigimo vidutinės mokyklos ir de
vynioliktuose savo amžiaus me
tuose įstojo seminarijon. Po ap- 
iaikymui pašventinimo,dvejus me
tus buvo jis katechetu. Bet jau 
ir tada sunki ranka ir sukus liežu
vis jauno kunigo atsiženklino teip 
tipiškai, kad dvasiška valdžia bu
vo priversta perkelti jį į kaimą, 
kur jo nešvanki metodą galėjo šiaip 
teip rasti sau atsakantesnį lauką. 
Nuo to laiko pradėjo jis žmones 
doros mokinti, o prie to, be&ikil- 
nodams iš parapijos į parapiją, 
tuko, rinko grašį ir su pasisekimu 
vedė gaspadorys|!ę.

Metai atgal jis, kaipo sumanus 
ir išmintingas uktvėrys, užgautas 
buvo stoka buliaus kaime, kuria
me skaitėsi į keletą Šimtų karvių. 
Tas dalykas kas met išnešdavo 
kaimui ne mažą skatiką į kitas 
apygardes. J ug ir patsai klebonas 
"už savą galvijus nemažai užmokė
jo. Trumparegiui už bulių.

Ir Štai, po pusę dienos galvoji
mo, rukydams pypkę ir užsigerda
mas kava, musų klebonas nutarė 
įgyti savo bulių, kurs butų tėvu 
visų teliukų, veršiukų Kaime, gal
va kaimenės, tvėrėju naujos, ge
resnės raguočių gentkartės, o prie 
to šaltiniu geram uždarbiui.

Sykį tą nutaręs, neužilgio klebo
nas turėjo jau bulių ir veik iŠ sa
kyklos apskelbė žmonėms apie 
jo „profesija,” iš kurios, teisybė, 
bulius iki šiol juo geriausiai išsi- 
rišdavo. Po du sykiu kasdien ku
nigas ėjo į tvartą ir su pasigerėji
mu prisižiurinėjo galingam gyvu
liui, kurio viri krutėjimai, visas 
sudėjimas darė ant klebono tokį 
įspūdį, lyg tas raguočių karalius 
pilnai suprastų ir didžiuotųsi ta 
role, kokią jam prisiėjo lošti terp 
kaimo kaimenės.

To dėl, kada klebonas pamatė 
Vidrigio karvę ties klebonijos var
tais ir, kaip ant patyčių, vedamą 
pro šalį pas kitą bulių, jis įpuolė į 
tokią apmaudą, tarsi kas jam butų 
norėjęs atimti turtą, valdžią ar gar
bę.

Kavą išgėrė labai susierzinęs, 
vienvalinis gi skambėjimas rėtė- 
žio, ant kurio buvo bulius pririš
tas, da labiau ji erzino. Tas besi- 
erzinimas tęsėsi visą dieną, visą 
sanvaitę, kadangi kaimiečiai visai 
nustojo vedę savo karves pas kle
bono bulių, pavesdami jas Kupo 
buliui.
x Kunigo gaspadinei, kuri iki šiol 
ant nieko negalėdavo skusti^, pra
sidėjo pilnos kartumų dienos. 
Klebonas*juo toliau, juo labiau 
pradėjo ant jos ir ant visų ružytis, 
pyko,skersakiavo—be galo. Jo be- 
sistengimai įgyti iŠ naujo populia-

riškumą savo buliui, nuėjo ant nie
kų. Kūpąs, besinaudodamas tuom 
dalyku varė tokį terorą, kad net 
didžiausi vaito priešininkai, jeigu 
jau nevedė savo karvių pas Kūpą, 
vedė jas, nors už mylios tolumo, 
pas Trumparagį, tik ne pas klebo
ną.

Kunigas Putrius iš piktumo net 
putojo. Pagalios nėjosi jam jau 
apie bulių, bet apie savę patį, apie 
savo ypatišką garbę ir įtekmę.

Stengėsi klebonas net per pa
mokslus sutrinti savo priešą, bet 
veltu: vaitas tik juokėsi sau iš to 
ir dalykų stovis visai neatsimainė. 
Klebono bulius savo apvienėjime 
kasdien labiau nyko, kaip koks ne
pripažintas genijus,vaito gi bulius 
su garbe atlikinėjo savo pasiunti
nystę.

Vietines Žinios.
— Miestas davė jau daleidimą 

kokiam . ten trokštančiam pelno 
impresarijui atidaryti garsų Iro- 
quois teatrą, kuriame prieš naujus 
metus sudegė 600 žmonių ir jame 
juokinti susirinkusius. Ir Chica- 
goj vienog ne trūksta dar dorų 
žmonių; tie tai šaukiasi prie kuni
gų ir pastorių, reikalaudami su
rengimo protestų prieš darymą teip 
baisios nelaimėj vietos juokų vie
ta. Protestas toks iš tikro teisin
gas. Europoj į tą teatrą nieks 
neitų ir per tai impresarijus pats 
turėtų jį uždaryti; Amerikoj be 
agitacijos tokio žmonių sutarimo 
ne galima laukti.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 443 ypatos, kuriame tai 
skaitliuje buvo: 266 vyriškiai ir 
177 moterys. Vaikų iki 5 metų 
amžiaus pasimirė 157, senelių virš 
60 metų 79. Daugiausiai mirčių, 
nes 77, buvo nuo žarnų uždegimo, 
nuo džiovos jėS, nuo plaučių užde
gimo 34 <užpereitą sanvaitę nuo 
plaučių uždegimo pasimirė tik 19 
ypatų.

— Ant kertės 47 ir Wallace st. 
elektriškas karas užbėgo ant 
patrolės vežimo, kuris skubi
nosi gelbėti minių užpultą scabsą. 
Sėdėję patrolės vežime: policijos 
leitenants Prim ir keturi poli- 
cistai nupuolė nuo vežimo ir gana 
sunkiai likosi sužeisti.

— Trįs ginkluoti plėšikai perei
tos nedėlios dieną, su ištiestais re
volveriais atėjo į Hillio restauraci
ją, pn. 718 63 st. ir nepaisant ant 
daugelio restauracijoj buvusių sve
čių, ištuštino kasą. Nepasisekė 
vienog nabagams ilgai džiaugtiesi, 
nes ant rytojaus visus trįs suareš
tavo ir jie sėdi policijos arešte.

— Ant W.i North avė., pereitos 
nedėlios dieną, be jokios prieža
sties likosi trijų jaunų vaikinų 
peršautas lenkas Vladislovas Go- 
lubowski. Nugabeno jį į Šv. Elz
bietos ligonbutį, kurio daktarai 
apreiškė, jog nuo paŠovimų Golu- 
bowski turės mirti. Žmogžudžiai 
išbėgiojo ir jų iki šiol nesurado.

— Moteriške Georgija Cbamber- 
lain iŠ Kansas City apskundė už- 
veizdą Lincoln parko ir nuo jos 
pa j ieško 30000 dol. Mat Šita mo
teriške pasisamdė automobilių ir 
užsimanė pasivažinėti. Motormo- 
nas parke užvažiavo ant akmens, 
moteriukė išpuolė aut kelio ir 
skaudžiai apsikulė. Ką čia kalta 
parko užveizda, tą sunku suprasti.

AtsišaukimftN | lietuvius.
Užmanymų pas mus yra daugy

bė, terp jų yra ir labai naudingų; 
gaila vien, kad musų tautiečiai yra 
atšalę. Vietiniai, kur užmanymas 
yra pakeltas, iŠpradžių kimba prie 
darbo, kiti, turėdami kokius ypa- 
tiškus nesutikimus, daro „konku- 
renČiją” ir stengiasi, kiek galėda
mi, užkenkti; pašaliečiai, nors ir 
neprieštarauja, bet ir nepadeda.

26 d. gruodžio 1902 susitvėrė 
Brooklyne, „Lietuvių Koopora- 
cija”, kurios mieriu yra uždėti dra
bužių krautuvę ir dirbtuvę. Iš 
pradžių gana gerai sekėsi ir parė- 
mėjų ne truko; bet atsiradus prie
šams, susitvėrė kita kooporacija 
po vardu „Tautiško Namo," ku
rio mieriai yra prakilnus, bet sun
kiai atsiekiami prie supratimo lie
tuvių (Mums rodosi, kad pasta
tyti „Tautišką namą” ne sunkiau, 
negu įtaisyti gerą drabužių krautu
vę ir siuvinyčią. Viens biznis ki
tam konkurencijos ne daro. Pa
vydėti todėl nėra ko. Rd.).

Dabar abi kooporacijos turi po 
keliasdešimtis sąnarių išpirkusių 
akcijas, bet to toli nepakanka. 
Tautiečiai sutverę „Lietuvių Koo
peraciją,” matydami esą silpnais, 
nužudė energiją ir norą darbavi
mosi ir koojseracijos reikalai labai 
palengva pirmin slenka; nes per 
netoli 2 metu pardavė tiktai 58 
akcijas po >10 ir turi 48 sąnarius. 
Tas skaitlius labai mažas įvikdini- 
mui užmanymo, ir pastatymui jo 
ant tvirto pamato.

Mieli taučiai, kuriems rupi ma
teriališkas pasikėlimas,atsišaukiu į 
jus vardu „Lietuvių kooporaci
jos," kad padėtumet mums tą 
sunkų darbą nuveikti. Gėda 
mums, kad visi musų užmanymai 
ir pasistengimai nuveikti ką nau
dingo turi liktie tik svajone.

Juk yra tarpe* musų lietuvių ap
sišvietusių ir suprantančių reikalą 
prekystos; atsiranda gera proga 
prisidėti prie musų pradėto darbo 
ir darbuotiesi ant savo labo. Rei
kalaujant išaiškinimo, arba konsti
tucijų, kurios už 10c. kožnam bus 
prisiųstos, atsišaukit ant žemiau 
padėto adreso.

Broliail riškimės į krūvas, dar
buokimės išvien, remkime gerus 
užmanymus, apleiskim vaidus ir 
girtuokliavimus, stengkimės pa
gerinti save ir draugų būvį. Tai
gi, broliai, ranka į ranką ir marš 
prie darbo!

Sekr. Lietuvių Kooporatijos, 
Fortūnatas BagoČius,

276 Wythe avė., 
Brooklyn, N. Y.

Pritarimas.
Rugsėjo 3 d. Waterbury’o, Lie

tuviškas Politiškas Kliubas” laikė 
savo susirinkimą, ant kurio nutar
ta remti p. Artojo užmanymą, rū
pintis, kad lietuviai laike visuotino 
žmonių surašymo butų užrašomi 
atskiroj rubrikoj kaipo lietuviai. 
Apie tą reikia iš laiko pasirūpinti, 
kad rengiant surašai blankas, butų 
ant tų blankų ir lietuviams paskir
ta rubrika. Musų Polit. Kliubas 
apdirbimui to reikalo ,skiria šias 
ypatas: pp. Vincą Daukšį iš Phi- 
ladelphijcs, Petrą Mikolainį iŠ 
New Yorko ir užmanytoją Artoją, 
kurie gal norės apsiimti tą darbą 
atlikti ant naudos lietuviškos vi
suomenės.

Pritardamas tam užmanymui, 
musų kliubas kviečia ir kitus lietu
viškus kliubus ir draugystes prie 
to prisidėti. Jeigu prie to pasi
darytų kokie kaštai, musų kliubas 
neatsisako nė pinigiškai paremti, 
neatsisakys, rasi, nuo to ir kiti tam 
pritarianti kliubai.

Godotini kliubai ir draugystės 
malonėkite apie tai urnai ant savo 
susirinkimų apkalbėti ir prie to 
reikalo prisidėti, nes atidedant lai
ką, kad nebūtų paskui per vėlu.

Varde Lietu v. Politiško Kliubo, 
apdirbėjai:

Jonas Tareila,
Jonas Zemantauskas.

Beda kelios atsakymai.
Padaglai. Vietoj išmislinėti 

naujas, fantastiškas rašybas, ku
rios iš tikro yra tik mišiniu iŠ kitų 
kalbų arba be jokio pamato išmis- 
linėjimu,geriau butų susipažinti su. 
lietuviška gramatika ir dabar var
tojama rašyba.

|. Vist am. Tai zeceriŠka klai
da. Iš to didelių istorijų ne gali
ma daryti.

Pt Chir. Vietoj polemikos, 
geriau būt, kad Tamista praneš
tum, kaip yra ištikro, ypač kad, 
kaip mums rodosi, korespondentas 
netoli prasilenkė su teisybe. Visur 
juk, kur tik yra didesnis skaitlius 
lietuvių, yra terp jų ir girtuokliau
janti ir nesirūpinanti apie tautiškus 
reikalus ir lenkberniai ir kitokį; su
dėjus į krūvą; nieko gero ant tau
tos labo ne veikiančių visur yra 
daugiau negu veikiančių. Ir pas 
jus,be abejonės, yra tas pats. Tai 
prieš ką protestuoti? Už ką pole
mizuoti? Polemikas galima vesti 
tik už svarbius reikalus, vedamos 
už mažmožius niekam naudos ne
atgabena.

Prezidento Roosevelt prl- 
lan kuinas darbininkam

Jo darbai yra pertikrinzn- 
czių dzrodymų, kiek gero 
yra nuveikęs ir tuomi paro
do pareiga svetur gimusių 
ukėsų.

Kuomet didumėnė atkeliavusių 
iŠ Europos ukėse yra darbininkais, 
svarbiause jų pereiga yra balsuoti 
už tuos, kur sau daugiause naudos 
gali turėti. Kaip jau ankščiau ra
šėme apie darbus ir nuopelnus pre
zidento Roosevelt ir republikonų 
partijos ant naudos darbininkų, 
kiekvienas darbininkas yra skolin
gas jiems už gerovę kuriai jie Šian
dien džiaugėsi.

Mes norime da aiškiaus darodyti 
ant kiek prezidentas Roosevelt rū
pinasi apie gerovę darbininkų pa
duodami ištraukas iš jo prakalbų.

„Metus viską į šalį,'"be skirtu
mo ką galime nuveikti ar pelnyti 
permainant mokestis nuo tavorų, 
Amerikos darbininkų algos neturi 
būti sumažintos — teip pat jo gy
venimo išlygos, su proga visuomet 
gayimo darbo."

„Nėvienas dalykas ne reikalau- 
je teip išmintingų tiesų, kaip rei-
kalai darbininkų."

„Niekas kitas nereikalauje teip

• perkančius nuo apgavistes.” Apie 
darbininkų organizacijas jis sako: 
„Nėra galima apkaityti platumo 
ir daugybės gero atlikto per jus 
organizacijas."

šios kelios ištraukos aiškiai reiš
kė palinkimą prezidento Roosevelt 
prie darbininkų, nereikalaujant nei 
žodžio daugiaus. Ateiviam ukė- 
sam labjause turi rūpėti kad prezi
dentas Roosevelt, Republikonų 
kongresas ir Republikonų Valsti
jos Legistraturos vėl,butu išrinkti. 
Republikonų partija pagelbėjo 
jiem uždirbti daug didesnes algas, 
negu kada nors galėjo uždirbti 
Europoje, davė jiem ištisu darbą, 
užtai reikalinga ir ant toliau užlai
kyti republikonų partija, kad gau
ti gerą užmokesti ir ištisu darbą.

Yra pareiga ateivių ukėsų bal
suoti už visą republikonų tikieta 
ne tik už savę bet ir už tuos jų 
draugus kurie ne yra ukėsais, už 
savo gimines kurie ateis iš Euro- 
pos, kad ir ant tolinus palaikyti 
gerus laikus kurie suteikė jiem tur- 
**

Kad tai įgyti reikia neatbūtinai 
balsuoti už Roosevelt’a ir Fai- 
banks ir visus republikonus kurie 
bus ant tikieto.

Draugyscziu Reikalai
Chicago. 5 Ui didelis baliui pareng

tu Liuoaybra D r-tu, zuibuz nedalioje, 
25 rugsėjo. 1904 m., Frelbelt Turoer ža
lėje, 3417-3421 S Hslsted st.. tarpe 34ios 
ir 35 ui. Balius prasidės 3 30 vai. po 
pietų. Tikietas vyrai su moters 25c. 
Ant szio baliaus Dr ste paaukavo ant 
iszlaimajimo auksini 15 00. Tikieta ant 
įšalai mojimo gaus kiekvienas perkantis 
ant baliaus inžengos tikieta. IsaUimeji- 
mas atsibus 10 vai. vakaro Porui už- 
praasome visus lietuvius ir lietuvaites 
atsilankyti ant musu baliaus, kur galėsi
te linksmai pažibovinti ir pasistokti. nes 
muzike bus puiki, o prie tam persi Uk
rinai t apie savo laime, nes sali papulti 
ant jusu tie 96.00. Ateikit nei!

Komitetas.

Didelis BatUos!
Antras didelis lietuviazkas balius, pa

rengtas Lieturizikos Evanse!iszkoa Dr- 
Martino Ur tės atsibus subatoje, 6 diena 
spaliu 1904 m. Ruehl’s salėjo 220—224 
west 12 st. tarpe JefferOoe ir Union st.,' 
Chicago Prasidės 7:30 valanda vakare 
lepmM 25c., moterys ir merginos dykai. 
Visus lietuvius ir lietuvaites nžprassome 
kuoskaitlingiausisi atsilankyti ir iki rū
tai nakezei prie geros muzikes linksmai 
peaiszokti, kurie atsilankys bus vtsuomi 
užganėdinti.

(30—9) Komitetas.

Antras didelis balius Dr-tes Stv Jono 
Evangelisto. Hartford, Oonn atsibus 24 
d. rugsėjo 1904 puikiausioje salėjo mus 
mieste, Germsn Hali, prasidės 7 valanda 
vakare. Pribus aplinkiniu miestu Dr-tes 
ant to musu baliaus, muzikantai yra 
pargabenti isz Paryžiaus. Inženga 25c. 
vyram, moterys ir merginos dykai, ne 
užmirškite diena, širdingai uipeaszo.

(23—9) Komitetas.

Susirinkimas 38tos kuopos 8. L. A. 
atsibus 2 d. spaliu (October) 1904 m. ne^ 
deltoje 2 vai. po piety svetainėje p. 
Draugelio po nr. 73 Grand- st. Brooklyn, 
N. Y. Meilingai užkvieeziame visus są
nariu* pribūti ir užsimokėti prigulineze 
ketvirtaine duokle, teipgi norinezrus pn- 
siraszyti naujus sąnarius.

J. Szunskis, sekr.

Baliui Bali u h.

Pirmas balius Dr-tes Szv. Mikoio Ar- 
kaniisolo bus subatoj 1 d. spaliu 1904 m. 
saleje Alias 32—34 Emma ui. Prasidės 
7ta vai vakare. Inženga vyrui su moto
re 25c. Meilingai užpraszo kuoskaitlin- 
giause susirinkti prie geros muzikos pa- 
oisaokii bei liekamai laika praleisti.

(23—30) Komitetas

Susirink t niHA.
Chicago, 19 kuopa Tėvynės Mylėti je 

Dr tęs turės savo sus-rinkime oedeiioje 
25 d. rugsėjo 1904 p. L. Aiuko saloje po 
nr. 3301 Aubur avė. ant kurio visas są
narius ir nori nesiūs prisiraszyli, vzirdin- 
gai užpraszome ateiti ant 1 vai. po pio- 
tn. Bur iszdalyta sąnariams naujai isz 
spaudos iszeja knygeles ir kiti apsvarty- 
maiT. M. Dr tos reikaluose.

19cos kuopos Komitetas-

Pasarga prie szifkoresiH
Nuo dabar emigrantai važiuojanti in 

Amerika turi'turėti szifkone ir 915 00 
pinigu kiazeniuje Kas neturi 915.00 
anert srifkortes, to neinleidžia in Ame
rika pakol jo gimines jam neprisiunezia, 
o jei ne.tai-gr«žina ji atgal Tokios dabar 
yra naujos tiesos emigracijos užveizdoe.

Saugokitės apgaviko.
Chicagoj nekokį* W. L. Marvello par

davinėja lioteriju tikietus kurie yra jje 
geri. Asz pirkau tu tikietu, bet atva
žiavęs in Ctrcago patyriau kad tokios 
kumpanijos suvisu nėra ir pardavėjas 
yra apgavikas -traukentis isz žmonių pi
nigus. Sziuomi jiagarsinu kad visi apai- 
saugotu nuo to apgaviko.

Ignotas Mikolaitia,
411 Canal st., Waukegan. III.

Pražudė turtą laike ka
res.

Adanson, žinomas franeuzų bo
tanikas pražudė visą sąvo turtą 
laike karės, bet ne pražudė kant
rybės, narsumo bei pasiryžimo. 
Nepaisant ant senyvų 70 metų 
jautėsi gana tvirtu išnaujo surinkti 
turtą. Tokis pakantrumas ir pasi
ryžimas yra pastebėtinas, bet kiek
vienas iš mus gali padauginti savo 
kūniškas ir protiškas pajiegas, 
vartodamas Trinerio Amerikoniš
ką Elixirą Kaltojo Vyno padirbto 
iŠ? grynų vynvuogių, neturinčio sa
vyje jokių chemiškų prietaisų. 
Padidina jis pajiegą, laipsniškai 
paregindamas darbštumą organų 
žlebčiojimo. Skilvys, žarnos, ke
penys ir inkstai pradeda smarkiau 
dirbti, prašalydami iš kūno, viso- 
kes nuodingas materijas, kraujas 
atsinaujina ir visas kūnas j>asistip- • 
rina. Iš kokios nebūk priežasties 
jus skilvys nusilpnėjęs, jus tikriau- 
se išgydys šita šeimynykšte gyduo
le Trinerio Amerikoniškas Elixiras

^Kartojo Vyno. Ant pardavimo 
visose aptiekose ir pas patį fabri- 

J uozapą Trinerj, 799 So.
„ Chicago, III., Piisen

pakaktino ir šalto aprokavimo, 
kaip darant darbininkų tiesas, to
kios tiesos neatbūtinai reikalingos, kantą, 
kad apginti silpnesnius darbiniu- Ashland al
kus nuo prispaudėjų, teip pat kaip (Station.



pafieszkolimai.
M Aufssto isz nežinomo* prisžaitie* 

paliko mano narna paaiimdama 120.00, 
mano pati Ona Bajyrunicne po levai* 
Szukevicziute Kauno fub. Saaulia pa v. 
Kanaanu vok, kaimo Mineikiu. Jeigu 
kai užtėmy*, meldžiu duoti man žino, už 
tai busiu dėkingu. Jei in trumpa laika 
augryžtu an jai atleidžiu ir ne puse# žo
džio ne sakysiu.

Vincas Bajorūnas, 
313 Fint avė.. Carnegie, Pa.

(9-«)
Pajieaakau savo draugu: Antano ir 

Felikso Paliulioniu iss Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Pušaloto para p., Miadeko- 
•iu kaimo. Jie patys ar ku kitu teik
sis duoti kine aat adreso:

Kazimiera* Red i kas,
<6—S&) Rhone, Lūs. Oo. Pa.

’ Pajieskau savo susiedu Domininko 
Martisziaus, kaimo Pauliu, Baltraus 8a- 
bto ir Franciszkaus Damireokio abu iu 
Babitvu visi trys Kauno gub., Raseinių 

'pav. Jie patys ar ku kitu teiksis duo
ti kine ant adreso:

Petru Mielauskts,
M62 Pieaaant st, Beloit, Wis.

Noreeaiau žinoti ar dar yra kur gyvu 
Praneisakus ^Unkevicai ta, kur buvo 
pas mane atsilankęs du sykiu, o paskiau 
iuvaževo in Amerika ir gyveno York- 
Unrn, Tesu. •

Andrius Visitelius, 
Hospicio de la. Mercede, Sala I.

Buenos Aires, Argentina.
Pajiuskau Juoso Žilinsko, Suvalkų 

Cib., Marijampolės pav., Veiveiriu gm., 
u ji kur užtėmy* teiksis man duoti ži- 

ne, o busiu dėkingas.. Pasisaugokite nuo 
jo nes jis man Isskada padare.

A aunu Skucsas,
11) W. 24th st., Chicago, Dl.

Pajiesskau savo draugo Juoso Sseszto- 
ko8—7 metai atgal gyveno Mahanoy 
Piane, Pa., pukui Brooklyn, N. Y. 
Jis pats ar ku kitu teiksis duoti žiąp 
ant adreso:

Juozas Bartusska,
P. O. Boa 203, Minertville, Pa.

Pajiesskau savo pacsioe Anelijos Su- 
tuier.es 45 m., Kauno gub., Raseinių 
pav., Ssilalesiu par. Pabėgo su Antanu 
Zalupiu 45 metu, isssiveže viena vaika 6 
Stotu,-4 padusakaa, 9 kaldru. Kas anuos 
patemys prašiau duoti žine ant adreso:

J uoaapu Sutužis, 
Box 390, Springvalley, III.

Pajiesskau savo draugu: Leono ir Lau- 
rino Bordausku paeinancsiu iss Lauku
vos par., pirmiaus gyveno Glen Carbon, 
Dl. ir kitus draugus meldžiu atsissaukti 
ant salo adreso: L

John Globęs,
88 W. 25th st., Chicago, 111

Pajiesskau šapo broli Antane Geni isx 
kaimo Piburntu 4 metai Amerikoje ir 
Jono Kuparavicsiaus 7 metai Ameriko
je isz kaimo Kreiviu, Szilelio vol.. Ra 
seimu pav., Kauno gub. Jie patys ar kau
kitės teiksis duoti žine ant adreso:

P. Canes,
Box 8, Port Clinton, Oh*o

Pajiesskau savo pusbrolio Franciu 
kaus -Kevisto. Kauna gub., Raseinii 
pav.,8s*uksnu par. turiu svarbu reikti*. 
Jis pato ar kas kitas teiksis duoti žine 
aat adreso:

Petras Kaltine, 
107 Pleasant st., Kenosha, Wis.

Pigiai ant pardavimo 8 pentru murini* 
namas, su šuoru ir gyvenimais ant 5 
sseimynu ir mūrinis tvartas prie to. 
Teartas 312000. parduoda až 38000. Sko
lų nėra

H. Hoffmann, 
3358 8. Halsted st., Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo 3 pentru mūri
nis namas, akmenio priessakis, po nr. 
888 W. 39th st Kitas vieno pentro na
mas ant 3 sseimynu po 4, 5 ir 0 ruimu* 
Taipgi medinis tvartas užpakalyje Vis
kas nesu 361 00 ranto. Gera vieta sa- 
liunui, groeerniai ar bucaerniai. Dasi- 
žinokite pas,

Walsh & Walsh,
145 La Šalie st., Chicago, III,

Pigiai ant pardavimo geras lotas arti 3 
balny esi u.

W. Bielinaki,
055 W. 17 8t„ Chicago, III

(10—7)
pigei ant pardavimo mūrinis namas 

121 String st. tarpe Canalport av. ir 2lst 
ui. trijų prantu ir skiepas, frontas pre
suotu plytų su akmeninei* paraisęseis, 
8 metai senas 6 rando* su visais geriau
siais intaisymais, alneszanti* 3800.00 ran
do* per metus. Lotas 30x100 pėdu, ver
te loto iu trioba 313 500. Savininkas 
parduos už pigiau, atoitsaukite pas.

Henry W. Wilken,
117 String st., Chicago, III.

Lekcijos angliszkos kaitros.
Mokys rassyti, skaityti ir kalbėti ang

liukai iaaguldant lietuvisikai, iszeidi- 
nes nuo 1 lapkriesio 1904 sulyg 30 balan
džio 1905 m. Kiekviena* aplaikys ragu- 
lariszkai kas nedele kurs užsirassys lek
cijas angliuko* kalbos, prisiusdamas 
11.00 ir savo adrese pas

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

(9-30)

Reikalaujame kiekviename mieste 
lietuviuku agentu, pardavinėti mote
riukių rubus, imti mieras nauju apste- 
Havimu tranuos pardavinėti.

Turime tiktai viena agenta p, K. P. 
Saimkoni. Kiekvienai ypatai duodant 
užsteliavima prisiuneseme savo a penia 
paimti miera. už tai rubu* labai gerai ir 
grąžei padarom*. Te i p pat reikalauja
me kriauesiu ir kriaucaku, žinaneziu ge
rai moteriuku rubu daiba. A tauza uki
ts per lėtoka ant adreso:

’ J. F. Richardas.
135 Mople st., Holyoke, Mas*.

(9-30)

Pekarne ant randu arba pardavimo 
su namu, geroje vietoje, lietuviu apgy
ventoje, arti lietuviuko* bažnycsloe, al
si stauki to pas,

L. Ažuka,
3301 Auburn av., Chicago, III.

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y.

Jonu Naujoka*, 330 Broome st.
A. Lunievrskis, 144 E. Houston St.

So. BOSTON, MASS.
Nlkod. Gandrelis. 194 Athens Street 

NEVVARK. N. J.
V. Ambrueviosla, 180 Ferry st.
A' Sūnelis, 281 Morris Avenue 

BROOKLYN. N. Y.
Sun. Rinkesricaius. 73Grand st.
Jo*. Matutis, 112 Grand St.,

SHENANDOAH. PA.
Andriu* Macai*. 133 S. Mainst.

WATERBURY, OONN.
Jonu Taraila, 824 Bank *t.

E.ST. LOUIS, ILL.
J. J. Ražokaa,

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponis, 72 Jubilee St.,

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

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 925 8o. 2nd St.
J. Rūke v lesa 3243 Salmon Street

SCRANTON PA.
Jouph Petrikis, 1514 Rou Avė.

MAHANOY CITY. PA.
A. B. Strimaitis, 138 W. Spruce Street

CLEVELAND, OHIO.
C. J.Kuper, 31 Hill St.,
J. P. Grite, 273 Jefferaon St.

P1TTSTON. PA.
Jur. Kasakewicaia, 1150 Wyomlng avė.

TURNERS FALLS, MASS.
K. P. Ssimkoni*.

8OOTLAND.
K Katauškė*. 24 Pentland PI;

BR1DGETON GLASGOW.

NaujausiosKnygos.

Broliai mylėtojai laisves!
Daugelis yra lietuviu, mokančiu rū

stoka kalba.megstanesiupasiskaityti ge
lt rašėt u toje kalboje. Siiuomi prane
šiu. kad pas mane kiekvienas gali to
kiu rantu gauti: Įvairiu socijalizzku ir 
rovoliucijiniu laikraszciiu, knygų, bro- 
ssuru, gražiu ir graudingu apysakų ir tt. 
Raižykite ant saio adreso.

J. O. Sirvidas, 
401 E. Main »t. Plymouth, Pa.

Reikalingas jaunas vaikinas, norintis 
mokitis aptiekorystea. Atsissaukite ant 
adreso:

Lithuanian Pharmacy, - 
107 W. 18th st., • Chicago, III.

Reikalauju 1000 darbininku in vakari
au valstijų 500 vyru in Wisconsino ir 
Micbigano girų ir tarlokus mokesti* 
nuo 320.00 iki 330.00 valgis ir gyveni
mas dykai pigi kelione. 500 darbininku 
n Washington valstija visi metai ui lt* 
įera žiemos, pakaktinai darbo prie su- 

taisymo in bleke* žuviu, tartokuoee ir 
giriose, mokesty* nuo 32.00—2.50 ant 
dienu. Geru mokutys anglių ir sidab
ro mamose, ui menesi pigi kelione. Vė
liose jauniem vyram keliauti in ta saali, 
kur galima pigei pirkti farmas, nuo 
34.00 už akra ir brangiau, vieku gerai 
auga, trejus javus galima per metus va
lyti, rauykit lietuviukai arba uabln 
kai atsilsnaykite. r

J. Lucas, agentas, 
107 Wuhington st., Chicago, III.

Kas iss lietuviu nori pirkti fermas 
tegul atvažiuoja pas mane, caion galima 
gauti geros žemes nuo 08—12 už akre.

A. Mikalonis, >
Pnce Oo., Kaunan, Wia.

Grand Opening.
Anderes nauja saliuna darau balių jo 

inkurtuviu subatoj, 24 rugsojo, ant ku
rio grajys gera musika ir sveesiai susi
rinkę galu gerai pasisukti ir gražiai 
pasilinksminti. Todėl visus aplinkinius 
ir pažinsi*m u* kviecziu t* vakare pu 
mane atsilankyti.

M i kolų Kowarskia,
1158 S. Leavitt st., Chicago, III.

05 Karalius Apyuks. Dievu ir-Kara- 
liai, Evaldo pasaka. įsileido L. 8. 
D. P. Londone, 1908, pusi. 10... 10c 

071 Lietuviuko* Puako* Yvairioa. Da
lis III. Surinko D-ru J. Buanavi- 
cąiua. Chicago, 111. 1904 m. Oaia 
1*1 pa 202 labai gražiu ir juokingu 
panku. Ku nori gražiu ir juokin
gu panku, tegul nusiperka viena 
kuria iu virs* paminėtu 3 knygų I, 
11 ar III dali, o ture* per vto nvo 
amžių neiissemema panku skarba. 
Kožna dali* arba knyga po.... .01.50 
ApdaryU.......................  .31.75

X71 Lietuviu assaros. tris vaiadaliai i** 
Lietuvo* gyvenimo. Tilžaje 1908, 
pusi. 23. Labai graži pankai ta.. 10c 

115 Prie dvaro. .Parašu Žemaite. Til
žėje 1903, pusi. 47. Graži pasaka.30c 

170 Vaidyla, originaliuka novele. Gra
ži apynka apie senovee lietuvius, 

. stabmeldiukus kunigu* ir ju die
vus ........... ......... 13

301 Sofoklis Antigon*. tragedija i* 
atrui. Tilžėje 1903, pusi. 39....30c 

300 Davatkų Gadsinaoa ir eseip links
mo* dainos, surengė Liepukas. Ant
ra laida. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Gražio* ir labai juokingo* dalnoa.l5c 

305 Eile* Pranctokau* Vaicsaicsio (8* 
kupankoa). IszleidoT. M. D. Ply- 
mouth. Pa. 1903, pusi. 105. Ošia 
talpa su virs* 100 labai gražiu dai
nų............................................. 50c

380 Girtuokliu Gadsinko* ir kito* apie 
girtuoklyste dainos. Surengė Pa- 
masginieti*. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Labai juokingoedainos...... ...15c 

026 Dvidasiimtmetines ,.Ausxrua" su 
kaktuvea. Tilžėje 1903. pusi. 02 Is
torija inkurimo ir gyvenimo laik- 
rassesio „Aussroe” isuidinejusioa 
Prūsuose nuo 1883 m ...........40c 

721 Tautinkn atgijimu Lietuviu ir 
kitu jaunu tautu. Atminėsią! 
20 metiniu ,,Aussroe" suksktuvin, 
Tilžėj. 1903, pusi. 40. Istorijai laik- 
rassesio ..Aussroa", kilimo ir atgijl-

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 padarč 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 reilęia.

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

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

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

ties. Perskaityk sekančias
užsitikėjimu, o apturėsi mano rodą ir mano gyduoles be gaiš- 
padėkavones. Parašyk pas gydytinius, jegu nori išgirst tiesą.

Jerome, Ari*. 
Brangus Protoorian Collin*:—

Kam U niekad netikėjau, tas dabar yra 
tikra tiesa. Jus ilgydėle mane nuo mano chro- 
■MM ir parojingų llg^ pilnai ir a* nesugis- 
biu ganėtinai iėreikiti mano iirdingf padėka- 
vonf ir nusUtebėjimf UI Jūsų gydymo. Kiek
viena* čion žino, kuomi ai buvau prie! mano 
gydymusi pa* Ju* ir po trijų mėnesių gydymo
si. ai netik lialgydžiau savo ligf, bet dar jan- 
ėiuoai geriau ir smagiau, negu ai jančiausl 
prie) apsirgimf.

Tamista esi prakilnnm žmogum ir neimi 
nes žmonių pinigų, kaip daugelis kitų, bet U- 
gydai Juos į trumpinusį laikų be didelių kai
tų. Kožnaa sergantis vyras ar moteris negali 
padaryti gerinus, knip priimti jūsų pagalbų ir 
Jie bu* iigydytaia greitai ir tikrai.

Su guodone,
Emery Joną.

Palmerton, Pa.
Mano Brangus Profesoriau Collins:—

Labai man llksma praneiti Jums, kad po 
trumpam Jūsų gydymui ai Jaučiuosi labai ge
ni. Ai Jaučiuosi, lyg kad bučiau gimęs 11 
naujo. Jūsų puikios gyduolės iigydi mano 
skausmų krutinėję ir strėnose, kurie skausmai 
kankino man; per daugelį metų. Mano trum
pas kvėpavimas iinyko teipgi ir ai dabar ne
turiu sunkenybės kvėpuoti. Mano valgumas 
Sugrįžo vėl ir mano sveikata yra tokia, kokio* 
ai uėsu turėjęs.

Dėkavodamas jums labai gražiai už jūsų 
^malonų ir gerų gydymų, ai rekomenduoju ju* 
sanžiniitoi visiems savo tėvynainiams.

Su guodone,
Vincentas Gregai.

Mlngo Jnnctlon, Ohio. 
Brangus D-re Collins:—

Septynios sanvaitės atgal nieks negalėjo 
sakyttkad ai gyvensiu. Mano pilvini* nesvei
ki* ir skausmai strėnose kuone užsmaugė ma
ne. Al rėmiau po kuinam valgiui tu tokiu 
tąsymu, kad kožna* matantis manų, turėjo 
dėl manęs didžiausių pasigailėjims. Ai mė
ginau daktarus ant daktaru, iilekfau įimtu* 
dolerių ant visokių vaistų, bet ai negalėjau 
rasti pagelbos niekur. Viena* ii mano drau
gų nurodė man Tamista. Al paraitau pa* Jut, 
apraiydama* savo padėjimų ir dabar, į septy
ni** trumpas sanvaites, nematydamas nė jū
sų, likausi iigydytu. Tas yra daugiau, negu 
ai tikėjausi. Tas yra putebėtlna. Brangus 
Dre ir ai niekuomet nepamlriiu Jūsų malo- 

, nlngumo ir rekomenduosiu ju* visur kožuam, 
kurį tik pažįstu. * *

Su guodone, Jonas Jureosko.

E.C. Collins, President, N.Y. Metai Institute, 140 f.34-th SI Nei York,N.Y.

mo Rusinu, Cseku, Silesiloe lenku. 
Bulgaru, Grusinu ir Makedonie- 
. ....................................................... 20c

908 Isz musu praeiles. Psrasse Jonas 
Gražy*. - įsileido L. 8. D. P. Londo
ne 1903, pusi. 10......................10c

977 Varžytines, ka jo* duoda kapitalis
tams. darbininkams. Ir kaip ja* rei
kia panaikinti. įsileido Liet Buc.D. 
Partijos London, 1903, pusi. 10. ..10c

970 Valdžios pilvą*. Paraase JonasGra- 
žys. įsileido L. S. D. PertiI*. Lon
done, 1908, pual. 10.. . . ...........10c

949 Paalepee vilko nasrus rodo lapes uo
dega. įsileido L. 8. D. P. Londo
ne. 1903, pusi. 7........... 5c

1060 Tiesos gaspadoriu ir samdininku 
Lietuvoje. Dalia I. Tilžėj* 1903, 
pusi. 11....................................10c

1042 Ka* ir kiek gali pirkti žemes Lietu
voje. Tilžėje 1903, pusi. 33. 10c

1050 Missku, lauku, sodu, daržu eibes ir 
bausmes už jas. Tilžėje 1908, pusi.
32. Naudinga Knygele ūkinin
kam* ................................................10c

1255 Kalbamokslis lietu visiko* kalbos 
(tai yra gramatika). Įsileista per 
L. L. Spauda E. Jagomosto, Tilžė
je 1805. pual. 84.......................  50c

1522 Paprasti rakandai ir iasdarbiai isz
iuMu, su 74 pieasi neitais. Vertoj. 
8. Įsileido P. Neria Tilžėj* 1908n. 
pusi. 48. Naudinga knygele stallo- 
rlams, pamokinanti apie iszdirbima 
Įvairiausiu mebllu...................25c

1523 Pranaszavimai Michaldo* Karalie
nes to Sabboe, to naujo pervetseia 
ir treti karta atspausta.................. 10c

1529 Bsiapua ir anapus grabo. Parasse 
J. Geruti* Chicago, 1903, pusi. 185. 
Moklisskai dvaatoki gamtos tyrinė
jimai...............................  75c
Apdaryta.......................................01.00

M. J. Damijonaitis, i 

3108 S. Halsted st. Chicago, III. 
raikai*a|i p ru taveni 

Ir užczedytl pinigus, tai ra- 
szyk pa* man*,o gausi 2 di. 
d*l'u* kataliogus iu kat* 
ru galėsi matil, kad asz viską 

?j parduodu pigiau* negu kur 
ruru- _ - , . . -f kitur. Kata! ogu* j kitu* Mie
stus prisiunczlu DYKAI, tik dėl paeito kasztu 
reikia prisiusi ui 5 centu* mark*.

Dykai! Dykai!
Gaus kiekvienas Daktarižkų knygutę apie ■ 
Ilgas vyrų, moterų ir valkų kas prisluus ■ 
savo adresų ant adreso:

L-YA, F. 0. Bcz 280,
■ ADI0ON 00. N. Y., |

LletuvlHzkn Aptieks.
Kuri randasi po No. 167 W. IMth ir 
Uoloti *L, nuo l dienos rugpjucslo pe 

re jo ant mano locnasiies
Mano Aptteka dabar yra aprūpinta 

kuogeriausiom* Amerlkomsikom ir Eu- 
roptokom gyduolėm*,ypač* dabar asvie 
žįst pamauktom įsi seno K rajau*. Re
ceptai būna isspildomi su didžiausiu at
sargumu.

Prekes gyduolių dabar yra numažin
tos. Del neturtingu, kurie ture* paliu
dijime nuo vietinio prabasscslaus. Dak
taras ir gyduoles bu* duotos ui dyka.

Į Daktaras J. J. Goleant>iow«ki* visada 
randasi mano AptiekoJ, kitu* Daktarus, 

Pranešiu savo broliam lietuviam, kad Plukėm per telefoną
parduodame geru* ssliubinius žiedus 
esteto aukso ir labai pigei, aas esu dide-

Didele naąjieiia norintiems
apsivesti.

AR SERGI?
Jeigu sergi tai atsiusk ui sc marke o 
apturėsi musu nauja diddy katalioga 
kuriame yra apraazyta placziai ir 
aiaskiai visokio* Hgoa, ir paaako

KAIP ISZSIGYDYTI BE DAKTARO
kokias gyduoles naudoti ir kiek jo* 
kasztuoja, kaip iainaikinti pleiskana* 
karpa*, papautua ir užaujrinti plau
ku*, usua barzda ir tt. Parodo pa
veikslu* ir preke* yvairin Elektro- 
Gydancziu aparatu ir kitokiu daiktu.
JOltN’S SUPPLY HOUSE

PHjieszkom. •
Priguli n ežiu prie International Union* 

40 cifarmakeriu.
J. Naujokas Cigar Co.

334 E. rtrtth aL,
(23-9) New York City.

REE

Gilk szioos Įrulis diiktis dykil.

Szifkortes Jau Brangsta
Skubinkitės Pakol neperbrugios.

Štai šifkorčių prekes: II Enrep.

diena ar aaktl.
Tikiuosi, kad tautieciiai auilanke in 

lejs drnroje ir noriu's’usipažinti su savo mano aptieka visados bus užganėdinti, 
broleis, parduodu labai pigei ir be jo
kios apgavystes. Galite teip pat gauti Į 
visokiu laikrodėliu, leeeiugeliu, špilkų 
ir tt. Kas atoineasit* ssi apgarsinime ir 
pirkaite už kelis centus gausite pulke do
vana. užprasso M. L. Stašaitis, p* fir
ma H. C. Krucker,

875 Milvvauke* avė., 
Chicago, Iii.

M artivulluku. bižuterija*, kuriuo* Kiutibu* 
P*a*vs* Ptaa* Pardavus juo* pu lOe kokas 
pruiual Buteli 9%t -SO. o ■*! guvu pia‘----
tuojau* pMluailatu teu už tevo darbu Iri 
vtaas l*i uug**eil*k parodytu artikulu 
Gružu Hutelltoa It kalibru auaaaia*. (S) 
Su sukčiais uuMrikoaMikute.įdurtai* Lili 
KU, lusrouaati lyg sukilai* gvsrsutuote*

<i>

Su guodone,

J. L. Žukauskas,
Lietuvtokas Aptiekoriua.

W. IMth st., Chlcaeo, UI.107
P. 8. Aas taipgi siuncslu pinigus tn 

visa* dali* svieto pigiai Ir greitsi, ir par
duodu ssifkortes ant visokiu linijų ir 
laivu. Priegtam užlaikau lietuviesku 
knygų krautuve.

Va. (II) eraža PEILI, (it) sražo lt coliu ilca 
aakaiaia mowmzka aat kaklo LEK'CiDGELl 
•u koapaMll*. (U) rružu auktlate KBYŽKL1, 
(14) gražia aurlia* .idabro BkA bSOLKTA. 
Sik terorai yra a.tii'-iu.ikoi vrrta. irduo.

M*tro»ol>t*n Bleck, CHIOAOO.

NortH Oermari L4oyd Lrinija«
Terp New Yorko ir Bremo:

ReguliariAkl laivai plaukia 10 iki 12 dienų....................... !
Eipresiniai laivai plaukia 5 iki 8 dienų............................... >

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

Hamburg American L tiija.
Terp New Yorko ir Hamburgo:

Reguliariiki laivai plaukia 10 iki 14 dienų....................J
Expresiniai laivai plaukia 6 iki 8 dienų.............................

Cunard Iširti)a.
Terp New Yorko, Bremo, Hamburgo, Rotterda- 

mo, Amsterdamo ir Antverpo
Laivai plaukia 8 iki 9 dienų...........................................

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

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

Catiadlati Pacific R. R. Co. 
Linija •

Terp Montreal, Bremo, Hamburgo, Rotterdamo fr 
Antverpo.

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

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

denį. Geležinkelių prekės žemiau.

022.00
927 00

01700

017 00
027 00

017.00

015.00 ,

017.00

015.00

034.00
030 50

034 00

035.50
038.00

034.00

017.00

004.00

017.00

Nei $1 Nereikia Mokėti iki Iszgydymiii

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Gaivus medi&kaa užžiur^tojas, užbaigę* vokiAkus ir amerikoniukus Universite

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

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

Limpančios ligos, kaipo kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varjtos ravelio, 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— Mes duodanfe užtikrinimą išgydymo kiekvienos ligos paimtos ant 
gydymo. Jeigu tu negyveni Chicagoj, tai rašyk prašydamas klausymų lakšto. Tu 
gali būt išgydytas namie, jeigu suteiksi mums gerą aprašymą savo ligos. Gyduo
les sukrauname in mažas, be jokių parašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų 
atydos kas jose yra.

Gyduoles Dykai iki lazgyjimul.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, mimas 6, Chicago, III.
Ms* BŽpralMis viava ksnčisečiu t nuo už»issn«|u»ii| ligų, nuo kurių negsteįo ilaigyėyti, steriankti Į musų gydysyMą ir pomė- 

gyti motų NAUJA BUDA, kuris yra lamoms* si neklaidingą.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pietąjnuo 6 iki 7 vakare. Nedėlioms ir Aventadioniais nuo 10 lik Iki 12.
RODĄ DYKAI!

vedyti, nes jis turi 
puiku ir szaltaba- 
varska alų, gardžia 
rusk a oczisictena 
arielka, cigarus net

Baniai kur tu 
Nugi pas 

Petrą Srieki nes 
isztroeskes, o 

pas Ji galima atoi-

iss Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
pulku užkandi kiekviena diena, tai jau 
Iglau su tamista kalbėti negaliu. Lik 

sveika* turiu skubinti*. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veselio ir mitingu Ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už tlumocsiu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoce. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

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

(Tarpe 33-los ai. ir 33-io Pi.) 
Telephona* Yards 6012.

F.PBradchulis
Attomey and Coauselor it Lh.

Cbunber of Commerce Bldš. RoomTOB
8. E. Oorner LaSalle A Wa*hinfton su 

CHICAGO, ILL.
Telephooe Main 3042.

Wieninteli* lietuvrys advokatas, baigęs 
moiul| larispradenciloaoaion Amerikoj 
Weda provraa kaip dvilinkas teip ir 
kriminallszkas visuose suduos*.
Bes. 3112 8. Halsted arti 31 moe.

1 arti 31-mos ai. Tek Yards 6040

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

Prusą Geležinkelis.
Terp Tilžės ir Bremo.................................... ..
Terp Tilžės ir Hsmburgo................. .............
Terp TiMė* ir Rouerdamo... ......... . . .............

Geriausiai yra girkti iitkertes ‘ LIETUVOS*' REDAKCIJOJE, ae* H tori

čia galite gauti Mkorte* kas tik kokias eerita.

MARIA IM)WIATT

01600 015.00

05.15
04.80 04.80 

96 60

1o*eionM:i Morgan 1882. 
Teiefonvot falini* to kiekvieno* 

aptiek o*

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.

tas, Kalantas, Ženkleliai 
Keparee ir dėl Marszalki

Guodotintems Kunigams tezdtr"

^kaa, Albas, Stalas ir urmas bei

paodotino* Dr-tea, 
.unigni, kad Jnsu 

darbas butu prideraneziai atlikta* ir tuom suszelpti savo tautelę, paveskite ji tikrai 
lietu vaidai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
116 W. Dlrl.lon 8t, CMeigo, III.

DIDŽIAUSIA ARIELKU KRAUTUVE.
Mes apmokame ekspreso kaštus ant visų orderių 

virš 05.00 į rytus nuo Chicago. Į vakarus nuo Chicago. 
Apmokame ekspresą tik ant >10.00 arba daugiau.

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

Pirkite arielka ii pirmų rankų, kam reikia mokėti pelnų 
kitiems mažiams agentams. ,

I’ATEMYKITE MUH PREKES.
Gert Rugine nr Kornine Arielka 
5 metu

Torkoly nuo 012.123 ir virė. 
012 OO .. M 
01 30 n 
• 130 4 -

Kuuuui-l

Slivovdcn nuo 
Rum (mt i „ 
ISlmckb'ry .. 
Hberry „

•u OO ,. 
•e 30 „ 
•a.oo ..

•12.95 ir viri-
•12.00.. w

P»mėgv kitę pirkti nuo mu». matysite kad toe* duotime jutai gere* n Į tavorų už tuoa pinigu* 
negn kili. At*ių*kitr *u orderiu pinigu* regiatruotame laiAke artu “money order" Klaupkite 
nrivatiAko* korto* prekių. Jeigu atsiusite 10 pravardžių *n adreaaia, mes pnsiųaime 1 bonkų 
cysto namų darbo Bteckberry vyno dykai su pirmu apsteliavimu.

MORRIS FORST & CO., Ccr. 2nd Are. 0 SmithfieM SL, PiTTSBURG,PA.

Dykai!
Gražu dideli ir labai pora kalendorių 

verto 25c. ganai dykai, jei užsirausy
si laikrassti „Lietuva” ir u? mokeei 02.00 
už viso meto prenumerata isz virszaus. 
„Lietuva” yra didžiausia* ir geriausia* 
laikrassti* visoje Amerikoje. Joja rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk 02.00 su savo alszkiu adresu 
o gausi „ Lietuva” kas subata per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai

Pinigu* siusk ant vardo „Lietuvos” 
įsileistojo, adresuodamas teip:

A. OL8ZEW8KI9, 
924 33rd 8t. Station 80. Chicago, II..

Dr.O.C.Heine

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

Gyvenimas viriui Aplietos 

CHICAGO, ILL.

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

Dykai auksinis Laikrodėlis!

D«p'h n, 1M R**aolph *t .

)au*io* niBdo* Am«rikon<**> 
kai* vtouriai* LalkroSali, 
garai laika rožaatl, vl*al dy
kai ten. kart parduot M ar- 
llkullukn* na*a btotertjo* 
po 10*. kožaa. Laktate) Jo 
tesrodo kaip laikrodžio gva- 
raataoto aat * mota. Ra
ityk tuojau*. o mo* taojaut 
pritluiim* bižuterija aat 
pardavinėjimo Kada 1*1- 
pardaotl prteiatk niurni* 

**1 laikrodėli ta leaeiugetal 
louee. 
Chicago, Iii

Asz Tave Iszgydysiu!
Att etų *enl*ii»ia* ipecijatte* 

ta* Chteagol nuolatiniam gy- 
dyme vyriuku ir užienejuila 
lUu A*i i>zgv<lHu nu<x1ugni»i 
kraujo n unutliz-

*■ uŽM-iH-jurU- pM»l»ptintru
ir IIITH- |>H< luanczi.t. nuo 

„k-iino-i ir
I1111.H kaulu. -knuil-iiinH ir

.inl^io.
krutinę. *r
.trinu gtlinm nr
plakimą ulrdte*; užima ausy

te ir galvoje; drebejima kraujo, pamellnavusius 
paakiu*. *puogu* »nt veido ar kūno, geltonas ple-

■ mas ar ronu ant bei dalie* kūno, puvimą ar skau- 
' fcjlma gerklėje, užkietėjimą viduriu, bjaartaą *r 

balsiui lapnu*. aunkuma kojote, tndubuite* akis, 
I nubegima tekio* laike miego ar prie nutiulaplnl- 

mo. negaiejlma miegoti ar valgyti.dusuly, trumpą 
kvepavlma; niežu*, tkurot. inkilu, kepenų ir tkll-

i vio liga*. Jeigu esi nuolatai nuvargę* Ir greitai 
I naUitantl*. baugu*, gėdinga*, nurimine*. užiiru- 
1 pine, ir n u. t olų viltie, iugyiimo. >igu lytlukos 
I Saly* yra nu.llpneje jog nagafi »taakanc»ial atllk- 
| U vyro priderytetiu Ir neturi vaisiau*; teta «*i 
' užkre»t»* kokia liga, turi tankiai *«lapintli diena 
I lt naktyje, tai ateik pa* mane o ašį duotiu teliin- 
i ga rodą dykai. . . ...
I 8u*i*ilaplnlma* lovoje bemiegant yra labai in- 
I kiru* ir gėda daranti* kenkimas, ir daugumai ne-

dyma trumpam laike.
KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.

Ant pareikalavimo kolitam nutltulu dykai Uę- 
tuvlttka knyga apraišančiu vtea* vyriuką* ir 
pMteptlnga* Ug**, kaip nuo Ju »ptte*ugoti Ir it*- 
rigydytl. PrUluik už Sc marke ant paežio kulto. 

Dr.B. M.ROSS,
Oflui atidaryta* kudien nno 9 Iki Ą Panedelio 

Berodo*. Petnycilo* ir Subatot vakarais nuo 6:9 
iki K Medelio® nuo 10 iki 1.
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Lietniisikii-Rish Aptieki
237 Hanover «L 237

Boston. Mass.
Turime pilnai aptiekoriszku tavoru 

kaip krajevu teip ir užrubežiniu. Ap- 
tiekoje visados randasi daktaras, kars 
duoda rodą visokiose ligose be jokios 
mokeatiea.

Nsuįsirtiai lurniM'Mėdicinct: Nanjansi 
musu vaistai yra paaekmtngiausi. gydo daugybe 
liga. Plauke* tikrai ataugina, slinkimą, pleis
kana*. papoorkat ir daagelLkite ligų tu naujau
siu bude Radi k ai gydymas, paraižykite pas

Prof. J. M. Brundza
Na v York ABrooklyn, U. 8. A.

Ino Kon-spudokū ant koja tik 10c.
Gvarantavojeme itggyžyma.

Dentn galimo ir Skorbuto. Papua ak t* nugidit. 
Plauku slinkimą suteikite ir sutankite ant pra
plikusio* galvos..Pleiskanas isuatklna. Teipgi 
turim* vaistu 'd*l ‘istaalkialmo plaukn, kad 
banda nereiktu skųst, arba moteris turi ant 
Spgimimo ilgus gyvaplaukius, mes esame SPE- 
CiJALlSTAIS. KBB CT 
f’J’Į’F' ĮJ. M. B. Che m, Co.
bot iro Ste. W. e CJfc. — B'klyn-Kev York

Kur’gali gauti „Lietuvą.” 
.,Lietuvos” redakcija turi savo agentu* 
Brooklyne, Philadalphijoj, Baltimoreje, 

Batai gagentu adresai.
Brooklyn, N: Y,

E. Froomea, 73 Grand st.
Jos. Szunakis, 155 Metropolitan avc. 

Philadalphia, Pa.
J. Gudavicse, 3104 Richmond, 8t.
Jo*. M. Smolenski, 783 So. 2-nd St., 

Baltimore, Md.
Wm, J. Morton,

8. E. Oor. Sharp & Camden st*. 
Pas saituos agentus gausite „Lietuva” 

už 5c. kas aubata.

Visi Silpni Vyrai,
te skaito šį pasiūlymą.

Turim labai akyvų receptų ganau* Daktaro i* 
seno krajaus, ir žinau ii patyrimo Jog gydyklos 
yra geriausio* dėl nu«ilpaėjusių vyrų. Vaistai pa
gal tų receptų iigydė manę nuo Jaunystė* klaidų, 
aut k< aė praleidau Alnu u* doliarų ant daktarų 
*peciali*tų.^pitolių, diržų irtu be Jokioa pasek 
mė*; iėgydė daugybę ir kitų, teip pat kentėjusių. 
Žinodama* kaip sunku yra gauti geru* vaistu*, ai 
pagelbėalų kiekvienam reikalaujančiam vaistų, 
prisiųnadanm* pilnų recepto kopijų tu apvalymu, 
gromatoje dykai. Recepte užraėyto* stiprio*, bet 
ne vodingo* gyduolė*, kuria* gali gauti kiekvie
noj a pliekoj ir iUigydyti namie Je niekam neži
nant. Tat vatetat sustabdo visa* ne natūrai tek a* 
tėklot tekėjimu*, iėgydo nusilpnėjimų, gy slų iiu- 
nimų. silpnų atmiutį ir U. ir nepalieku Jokių žen
klų nuo jaunyttot Iždy kvmo. Uralo vlaų sistemų, 
kraujas gauna nauja tekėjimų per visų kūnų, su
stiprina smegenis ir nervas ir gauna patraukimų 
prie liuksmumo ir draugijos. Senu* žmones pada
ro tvirtai* ir >uėiante*l Jaunesniais. I Ag ydo grei
tai, ant visada ir padaro žtnegu tinkančiu prie 
darbo, biznio, paeiliakaminimo ir apaivedimo.

b'emislykite Jog ai esu vienu ii tų, kų prisiun
čia dykai receptus, diržus ir medicina* kaipo pa
gundymų. kad iivilioU i* žmonių pinigu* ui nie
kam nevertus arba pavojingu* vaistu* siunčiant 
C.O.D. ne kuomet ne ordenuotu*. Toki siurbėlės 
ilplėėę žmogui paskutinį dolerį. MJuokta Jo ken
tėjimus ir paduoda adresų kitiem, tokiem pat ap
gavikams. Jeigu kuomet buvote tokių apgauti; 
nebijokit m*n rąžyti, až neturiu Jokio mierio atvi
lioti nuo jūsų pinigu* arba parduoti Jumis netin
kančiu* vaistus ir jeigu rasit* manę neteisingu, ga
le, i te apganyti titane iaikraityje. Rąžykite tlų- 
dien ir gaukite recepto kopijų ir reikalingų infor
macijų dykai per lalikų. Teip pat paraėysiu kaip 
ai galiu tų viekų padaryti b* didelių iždavimų ii 
savo putė*. Adretuokite:

C. Bentson, P. H. Boi 65S, Chiušo, DL

tuier.es
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