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Metas XII

Politiszkos žinios.
Kare Maskolijos su Japo- 

nlja
Ant karės lauko Maskolija 

organizuoja antrų armijų, ku
rios vadovu paskyrė viršinin
kų Vilniaus kariško ap
skričio, jenerolų Grippenber 
gų. Paskirdamas jį, caras, 
pripažįsta, jog japoniečiai 
kariauja be pailsio, su neiš- 

i pasakyta drąša ir pasišventi
mu. Caras prižada Grippen- 
bergui atsiųsti 300000 naujų 
kareivių iš europinės Masko
lijos. Naujos maskoliškos 
kariumenės vadas bus savi
stoviu, neprigulinčiu nė nuo 
Kuropatkino, nė nuo Aleksie- 
jevo. Jenerolas Linevič pa
skirtas ginti Vladivostoku ir 
Siberijos pamarius.

Pabaigoj pereitos sanvai- 
tėe Londono laikraščiai pa
garsino, jog po Mugdenu 
prasidėjo smarkus mušis. Ži
nia ta vienog buvo paremta 
ant spėjimo bet ne ant teisy
bės. Laikraščių korespon
dentai, žinodami, kad japo- 
niečiams atėjo pastiprinimas, 
kad atsiuntė ant karės lanko 
šviežius kareivius, spėjo, jog 
dabar turės užgimti smarkus 
mušis ' terp Kuropatkino ir 
japoniečių. Su pranešimu 
vienog pasiskubino
pergreit. Didelio mūšio po 
Mugdenu iki šiol nebuvo, 
nors pirma net Kuropatkin 
pagarsino, kad žengimas pry- 
šakin japoniečių prasidėjo, 

- bet į didelį.mūšį jie nesisku
bina po Mugdenu įsipainioti. 
Priežasčių saugojimosi mūšio 
nė maskoliai negali suprasti. 
Jie mena, jog japoniečiai, 
kad neerzinti per daug jų 
pusę laikančių chiuiečių, pa
sižadėjo vengti mūšio po 
Mugdenu, kur yra kajiai man- 
džuriškoe ciecoriškos gimi
nės. . Ar iš tikro ta priežastis I 
sulaiko nuo mūšio japonie- 
čius, nežinia. Tiek vienog 
žinia, kad nestoka drųsos ir 
baimė prieš maskolius tų da
ro, nes iki šiol japoniečiai, kų 
net maskoliai pripažįsta, net 
per daug turi drųsos. Kaip 
Londono laikraščiai rašo, ja
poniški jenerolai,vietoj stum
ti maskolius iš pryšakio, sten 
giasi užimti jiems šonus ir už
pakalį ir tuom priversti pasi
traukti be mūšio. Buk pa
sitraukus maskoliams, japo
niečiai nori savo kariumenei 
Mugdenė parengti žiemines 
kvatieras. Ar vienog masko
liai ištikro apleis Mugdenu 
nebandę jį ginti, sunku įspė
ti. kadangi ištikro nežinia, 
kiek maskoliai Mandžurijoj 
turi kareivių. Tie pats Lon
dono laikraščiai rašo, buk 
Kuropatkin apleidžia be mū
šio Mugdenu, jau dabar iš 
miesto gabena trukiais amu
nicijų ir provizijų. Kiek 
vienog- yra teisybės tuose 
laikraščių leidžiamuose pa
skaluose, sunku įspėti.

Peterburgo laikraščiai pa
duoda, buk likosi pabaigtas 
ir atidarytas geležinkelis ap
link ežerų *Baikal ir ant jo bė
gioja jau trukiai. Tas išti
kro maskoliams palengvina 
pervežimų kareivių ant karės 
lauko, jų dabar nereikia bent 

nf laivais kilnoti į kitų ežero 
a pusę.

Iš Vladivostoko,ant gaudy
mo gabenančių kariškų kon
trabandų laivų, vėl išplaukė 

- pataisyti jau nuo pagadini- 
mų laike paskutinio mūšio 
maskoliški kariški laivai ir 
buk jiems pasisekė pagauti 
vienų didesnį transportinį 
laivų ir kelis gabenančius 
maistų kareiviams japoniškus 
laivus. Užtai japoniški lai-

vai paėmė didelį laivų gabe
nantį anglis į Port Arthurų, 
kur jų net laivynei jau trūk
sta.

Po Port Arthuru vėl japo
niečiai pradėjo per šturmų 
veržti miestų; žemės kariume
nei padeda laivyne lygiai ad
mirolo Togo, kaip ir Kami- 
muros. Atkakę į Čifu chi- 
niečiai pranešė, buk mūšiuo
se nuo 19 iki 22 rugsėjo Ja
poniečiai nužudė 3000 karei
vių, maskoliai vienog daug 
didesnes japoniečių nuotro- 
tas paduoda. Maskoliai gar
sina, buk japoniečiai laike 
šturmo užėjo ant Išslėptų mi
nų, kurių 
batalijonas 
padanges, 
paskutinių 
skoliai numušė, bet vėl keli 
fortai pateko į japoniečių 

{rankas, o tame ir ofortai apgi
nanti įtaisas vandens trauki
mo ir tokiu budu jie perkirto 
priplaūkimų šviežio vandens į 
miestų. Rods Port Arthure 
yra prūdai ir šuliniai, bet 
juose vanduo netinka gėry- 
mui; yra nesveikas, pagedęs. 
Vokiški laikraščiai mena, jog 
ant veržimo Port Arthuro 
dalis kareivių nuo armijų je
nerolų Kuroki ir Oku perga
benta ir buk tai ir yra tikra 
priežastis, kurios dėl žengi
mas japoniečių šiaurių link 
apsistojo. Dabar jau net 
drąsinanti Maskolijų prancū
ziški, net pats maskoliški 
laikraščiai neturi užsitikėji- 
mo, kad Port Arthur dar il
gai galėtų gintiesi ir diena 
nuo dienos laukia jo Išėmi
mo. Kaip tvirtina pabėgė

Japonija, bet jeigu ištikro to stoja už valdžios skriaudžia- 
kius norus turi maskoliškas mus, tas yra neištikimu ir 
randas, tai jo norai neužilgio 
turės išeiti į aikštę.

Apie išplaukimų į Azijų 
maskoliškos Baltiko jūrių lai- 
vynės ir nieko negirdėt. An
gliški laikraščiai rašo, buk iš 
Emden Įnirto išplaukė trįs 
vokiški laivai su anglims. 
Mena, kad tos anglys paskir
tos maskoliškiems kariškiems 
laivams, kurie jas ant jūrių 
paskirtose vietose perkraus į 
savo. ruimus. į Kanariškų 
salų portus atplaukė masko
liškas kariškas laivas ir norė
jo paimti anglis, bet ant pri
sakymo iŠ Madrido (Kanari- 
škos salos priguli Ispanijai), 
gubernatorius uždraudė duo
ti anglis ir prisakė laivui ri
mai apleisti Įnirtų. Nors ka
pitonas ir teisinosi, kad lai
vas reikalauja taisymo, tas 
negelbėjo, reikėjo be anglių, 
su neĮiataisytu laivu išplauk
ti iš porto ant jūrių.

turi būt persekiojamas. Tai. 
gi iš išsitarimų Sviatopolk 
Mirskio matyt, kad jis, kai|»o 
Maskolijos vidaus ministeria, 
elgsis teip jau, kaip ir prieš 
jį buvę, draus viską, kas val
džiai kelią užstoja; kas jos 
darbus kritikuos, tuos Įierse- 
kios, kaip persekiojo ir Pleh- 
wė, tik gal neteip brutali- 
škai. Naujas vidaus mini- 
steris meta datiar visokius pa
žadėjimus. liet ant sprendimo 
ką iš pažadėjimų išpildys, 
reikia pirma jo darbus pama
tyti. įtaikė sunkių karių 
Maskolijoj randas visada su 
žmonėms elgiasi švelniau, bet 
pasibaigus karėms, griebiasi 
vėl |>ersek iojimo laisvės. 
Risis Sviatopolk Mirsky yra 
priešu didžiausio Maskolijos 
fanatiko Pohjedonoscevo, tter- 
sekiojančio visus kitaip1 ti- j 
kinčius. bet ir jis nėra libe
ralu. Iš liberalų caras į vai 
dži<»s eiles nė vieno nepakvie
tė. Taigi ir valdyme nė Jo
kių žymesnių permainų ne
bus. Iš gero vien noro caro 
valdžia žmonėms nieko geru 
nepadarė; jeigu kada kų pa
darė, tai vien priversta An- 
do priešų, draugų ir užtarė 
jų žmonių. Kas todėl garbi
na carų ir jo valdžių — tad y- 

’ ra didžiausiu laisvės ir gero 
priešu, tas yra ir priešu Ma- 

' skolijos. Tų priderėtų at
minti ir musų caro garbinto
jams. Musų caro garbinto
jai sako, jog caras Lietuvos 
žmonis Įialiuoeavo nuo bau

1 džiavos. Teip mananti kly
sta: už Įtaliuosavimų ant gar- 

liai, ligonbučiuose Port Ar-il,°je'gu žydus spaudžia Ma• bės užsiĮsdno ne Maskolijos

eipliozijoe čielas 
kareivių išlėkė į 
Užpuolimus ant 
apkabų rodi? ma

Maskolija-
Matyt, Maskolija jaučia, 

kad reiks jieškoti paskolos, 
jeigu dabar pradeda gerintie- 
si žydams, daro jiems paliuo- 
savimus. Caro manifpstu li
kosi daleista liuesai gyventi 
žydams, baigusiems augėle
snius mokslus, teiposgi ir 
pirmos gildijos prekėjams ir 
jų tarnams po visų Maskolijų; 
jiems daleista gyventi net po 
kaimus. Paprastai Maskoli
ja truputį paliuosuoja žy
dams pančius vien tąsyk. ka
da stengiasi Įiasiskolinti kur 
užrubežiuose pinigų. Mat 
be žydų pinigų gaut negali.

thuro yra net 15000 sergan
čių kareivių, o priskaičius už
muštus, pasirodo, kad ma
skoliai Port Arthure nužudė 
jau didesnę pusę kareivių.

Pašaukti į tarnystę rezer- 
vos kareiviai Odesoj pakėlė 
maištus ir nenorėjo važiuoti. 
Dėl tų maištų caras, nors bu
vo pasirengęs, neatvažiavo iš
leisti keliaujančių į rytus ka
reivių, ' nes pabūgo jų mei
lės. Ir kitose vietose rezer
vistai priešinosi keliauti į 
karę, tik kitur pasipriešini
mai buvo mažesni.

Nepaisant ant paskutinio 
caro užtikrinimo, jog Masko- 
lija nenusilenks, nesitaikys 
su Japonija, kol jos suvisu 
nesumnš, nedaleis nė jokio į- 
sikišimo neutrališkų kraštų 
su tarpininkyste, Berlyno 
laikraščiai užtikrina, kad rei
kia neužilgio laukti tarybų 
ant užbaigimo karės. Ir ta- 
rybas užmanysianti Maskolija. 
Ant ko tie laikraščiai remia 
tokių nuomonę, nežinia; bet 
kad tų daro ir laikraščiai iš
einanti po rando įtekme, tai 
reiktų manyti, kad žinios tos 
suteiktos užrubežinių dalykų 
ministerijos, d ji juk turi ge
rai žinoti dalykų stovį, ypač, 
kad Maskolija labiau užsitiki 
Vokietijai negu kokiam nors 
kitam kraštui, išskyrus gal 
Prancužijų, kuri surišta tvir
tu ryšiu su Maskolija. Jei
gu todėl Berlyno laikraščių 
leidžiami paskalai yra teisin
gi, tai turbut Maskolijai nu
sibodo karė ir dėl kokių nors 
labai svarbių priežasčių ji no
ri jų užbaigti, nepaisant ant 
to, kad per ikišioliškus nepa
sisekimus ji labai daug nužu
dė Azijoj. Argi ji jau nužu
dė viltį atsigriebti? Arba 
gal randui gręsia pavojus na- 
mieje nuo neužganėdintų gy
ventojų? Rando priešai mo
kėjo išnaudoti tuos nepasise
kimus ant rando nenaudos. 
Mes nežinome, kiek teisybės 
yra tuose paskaluose apie no
rą Maskolijos taikytiesi su

skolijoj ir užrubežių bankie- 
riai žydai neduoda pinigų. 
Apie tai Maskolija persitikri
no laike paskutinės karės su 
Turkija, kadangi niekur už
rubežiuose pinigų gauti ne
galėjo; norint juos gauti, 
randas per visokius laikinius 
paliuosavimus turi gerintiesi 
žydams. Paskui juk tuos pa- 
liuusavimus galima atimti, 
arba ant žydų užsiundyti mi
nias tamsių krikščionių. Pju
dymas ir laižymasi yra pa
matu valdymo* Maskolijoj: 
piudo ir Įtančioja, mynioja 
svetimų gaivalų tiesas, 
kada tų gaivalų nereikalau
ja, geri naši gi ir laižosi pir
ma myniojamiems, kada jų 
reikalauja. Teip daro Ma
skolija per amžių eiles, bet 
juo toliau, juo sunkiau tuom 
budu, susidedančių iš šimto 
su viršum smulkesnių ir 
skaitlingesnių pamuštų tau
tų teip plačių Maskolijų val
dyti. Toks valdymo būdas 
ypač karėse išduoda negerus 
vaisius, parodo Maskolijos vi
sų silpnybę, kurių Europoj ir 
vadina milžinu ant molinių 
kojų.

Užėmęs vietų vidaus mini- 
sterio po užmuštam Plehvvei, 
Vilniaus jeneral-gubernato- 
rius, kunigaikštis Sviatopolk 
Mirsky, savo išsitarimuose ža
da pasirūpinti apie pagerini
mų būvio beturčių žydų, su
teikti daugiau liuosybės per
kratinėti visokius reikalus 
laikraščiams, kadangi, girdi, 
ištikimi laikraščiai yra ge
riausiais rando padėtojais, 
reikia persekioti tik neištiki
mus. Kas gi yra tie ištiki* 
miejie raštai? Sviatopolk 
Mirsky yra biurokratas, o 
pagal tos veislės žmonis, išti* 
kimu yra vien tas, kas pare
mia išnaudojančios ir siur
biančios visų Maskolijų biuro
kratijos darbus, kas neišdry- 
sta tų darbų tikru vardu pa
vadinti, kas .lenkia žemai 
sprandų prieš randų ir jam 
duodasi išnaudoti; kas gi už-

caras, bet Prancūzijos cieco- 
rius Napoleonas III, taigi 
nuopelnai priguli Prancuzi- 
jai, kuri privertė, po lietuvių 
vadinamai Sevastopolinei ka 
re i. panaikinti Maskolijoj 
baudžiavų.

Vidurinė Azija
Maskolija |»akėlė protestų 

prieš traktatų Anglijos pada
rytų su Tibetu, pagal kurį 
Tibetas patenka po Anglijos 
globa. Maskoliškas pasiun
tinys Chinuose. kadangi Ti
betas yra Chinų valdyba, rei
kalauja, kad Chinų randas 
neužtvirtintų padaryto An
glijos su Tibeto lamoms su
tarimo. Ar Anglija paisys 
dabar ant Maskolijos prote
sto, galima abejoti, kadangi 
įsipainiojusi į karę su Japo
nija, Maskolija dalia r negali 
su ginklu savo protesto pa
remti, vienų žodžių nelabai 
kas klauso. įtaikė Anglijos 
karės su būrais Maskolija ne
mokėjo pasinaudoti, užtai 
dabar Anglija pasinaudoja 
geriau ir bent tuom tarpu 
Maskolija negali Anglijos 
mierių vidurinėj Azijoj stab
dyti. Negalėdama kitaip 
Anglijai atkeršyti, Maskolija 
ant oceanų siunčia savo ka
riškus laivus, kurie gaude an
gliškus prekėjų laivus ir to
kiu budu stabdo Anglijos 
prekystų.

Isz Lietuvos.

Iš Vilniaus.
Ant užmanymo žemdirby

stės ministerijos, prie esančių 
Lietuvoj žemdirbystės drau
gysčių ketina parengti speci- 
ališkas kasas, iš kurių butų 
davinėjamos pašeipos ir do
vanos geresniems žemdarbi- 
škiems darbininkams. To
kia kasa jau nuo seniai yra 
prie Latvijoj esančių žemdir
bystės draugysčių ir spėjo iš
duoti gerus vaisius.

Vilniaus mokslinio apskri

čio viršiuiiĮtkas prisakė mo
kyklų perdėtiniams, dienoje 
atidengimo paminklo palei
stuvės Katarinos Vilniuje, iš
dalinti mokyklų mokinti
niams knygas: Globovskio 
— „Ciecorienė Katarina ir i 
jos viešpats vilnas” ir Vino- 
gradovo — ,,Vertė viešnia ta- I 
vimo Katarinos II Šiaurva- i 
kariniui kraštui (Lietuvai)”. < 
Iš tokių literatiškų šašlavų 
neturės mokintiniai nė jo
kio* nųudos; Caro įstatyti 
Lietuvos vaikų lavintojai ge- i 
rų ir naudingų raštų Lietu
vos mokintiniams juk neduos, i 
kadangi jiems nerupi pakė
limas žmonių proto, jie sten- i 
giasi su i>agelba kvailų raštų 
išdirbti vien spaugus valdžios 
įnagius ir tarnus, o ne nau
dingus veikėjus, teisybės my- 
lėtoj ns.

Į parengtų Montvilos pie- i 
Šimo mokyklų prisirašė šįmet 1 
su viršum trįsdešimtis mokin
tinių. " Mokslas prasidėjo 
nuo 14 d. rugsėjo; traukiasi 
vakarais nuo 7 iki 9 valau 
dai, o seredoj, panedėlyj ir 
pėtnyčioj rytmečiais, nuo 10 
valandos iki 1 po pietų.

2 d. rugsėjo, 1 vai. naktyj, 
užsidegė didžiausias Vilniuje l 
šmaženevičio teatras; nuo te
atro ugnis perėjo ant Bristol 
hotelio. Teatras, jo biblio
teka, dekoracijos suvisu su
degė; hotelio gi sudegė tik 
trečios ir ketvirtos lubos. 
Blėdy s gaisro padarytos la
bai dideHbJ bet jos dar neap
skaitytos, skaito vienog jas 
šimtais tūkstančių rublių. 
Nuo ko užgimė gaisras, dar 
tikrai nežinia. Ugnį Į«juto 
tik tųsyk. kada liepsna prasi
mušė per stogų. Subėgus 
prie ugnies ugnagesiams. ne
galėjo būt nė kalbos apie gel
bėjimų teatro, kadangi visa 
trioba buvo ugnies apimta, 
gesintojai stengėsi vien neda- 
leisti ugnies prie kaimyniškų 
triobų.

I prirengimo kliasų Vil
niaus prekystes mokyklos 
ant ateinančių mokslo metų 
priėmė 20 naujų mokintinių. 
Jie už mokslų turi užmokėti 
po 150 rublių ant metų, tai
gi labai daug, daugiau negu 
lankanti Maskolijos universi
tetus ir kitokias augštesnių 
mokslų mokyklas.

Vilniaus jeneral guberna
torius Sviatopolk Mirsky li
kosi paskirtas už vidaus mi 
nisterį, jo vieton Įiaskyrė į 
Vilnių Peterburgo viršininkų, 
Jener. Tulloną.

23 d. rugsėjo likosi ati
dengtas paminklas paleistu
vės Katarinos II, kuriai vieš 
pataujant, Lietuva likosi prie 
Maskolijos priskirta. Ant 
pliaciaus, prie atidengimo 
paminklo matyt buvo nevien 
maskoliški popai, bet netru
ko katalikiškų kunigų, pasto
rių ir rabinų. Ir tie, matyt, 
norėjo pagarbinti pagarsėju
sių paleistuvę.. Buvo prie a- 
tidengimo paminklo ir caro 
brolis Mikola. Lenkai Lie
tuvos dvarponiai teiposgi da
lyvavo prie atidengimo imi- 
minklo paleistuvės; 60 lenkų 
dvarponių už tai gavo nuo 
maloningo caro orderius. 
Niekšai vienog vien garbina 
savo tėvynės priešų, o šitame 
atsitikime Lietuvos dvarpo
niai tų darė.

Dėl karės, Lietuvoj apsi
stojo visokį darbai, fabrikai 
vieni suvisu sustojo, kiti dir
ba su labai mažu darbininkų 
skaitliumi. Pasiliovė ir sta
tymas naujų namų Vilniuje.

’ Per tai pristatytojai akmenų 
triobų pamatams atsirado be 

’ uždarbio, kadangi šįmet ak
menų nieks nereikalauja.

• Pristatymu akmenų į Vilnių

užsiimdavo valčių savininkai; 
jie rinkdavo akmenis Nėryj, 
aplinkinėse Verkų ir ant lau
kų. Už akmenų valtį darbi
ninkai gaudavo po 60—80 
kap.. Dabar tie renkanti ak
menis, darbininkai vaikščio
ja i>o Vilnių, jieškodami ko
kio norą kito uždarbio, bet 
rasti sunku, kadangi visoki 
darbai apsistojo.

Iš Kauno.
-Kauno žemdirbių draugy

stė atsišaukė į žemdirbystės 
ministerijų su prašymu dalei- 
dimo sutverti Kauno guber
nijai draugystę savitarpinės 
žemdirbių paskolos, kuri ga
lėtų darbuotiesi šešiose Lie
tuvos ir Baltgudijos, taigi: 
Vilniaus, Kauno, G.arteno, 
Minsko. Vitebsko ir Mogile- 
vo gubernijose. Nežinia dar. 
ar ministerija panorės išpil
dyti K»uno žemdirbių prašy
mų.

tuvių, o apie 200— vyrų ir —Teip pat ir tuomet ta- 
moterų, iš Kauno, Vilniaus mista butum neleidęs, tai kų 
ir Suvalkų gub.; daugiausiai ir beprašyt....
buvo įvairių miestų mokslaei-. Vėliaus dargi buvo tam ty- 
vių. Tai buvo gegužinės, į- čia apsilankiusi pas Janu
ta isytos pirmiausiai jaunimui šauckų policija, ypatingai 
pasilinksminti. Susirinku- klausinėjo, kas -ten buvo do 
siejie šoko, linksminosi, dai* per gyviejie paveikslai, girdi, 
navo; kiti, susiėję su savo'lietuviai ten savo karalių rin- 
draugais, kalbėjosi, ginčijosi, j kę.......... Paskui surašė pro-
bet anaiptol nė į gal- tokolų. ir teip ij* pasibaigė 
vų nebuvo atėjusiituo tarpu tas dalykas, tik 
mintis dėkavot i į Šiaulių davatkos ir ,, ponios”, 
„a u g š č i a n s i a m j a m” > ypatingai kurių dukters ne- 
u ž spaudos s ugrų-j buvo pakviestos ant tų gegu- 
žinimų; nė per p u-į žinių, da ilgai apie jas kai
šę lupų teip-patn e-{bėjo, plepėjo nebūtus daik- 
buvo ten nieks pra-{ t u s, kaip Įiernai Suvalkų pu

sėj apie slaptuosius lietuviš
kus spektaklius.

Teip maždaug išrodė tos ’ 
Šiaulių gegužinės, o ne teip, 
kaip įvairus cenzuruotiejie 

krai, pas kuriuos nekurtuos i laikraščiai apie tai rašė. Ge- 
Šiaulių lietuvius buvo paki- gužinių šeimininkai būtinai 
lęa užmanymas įtaisyti lietu- turėjo protestuot prieš tokį 
viškų spektaklį „Raudonojo jų aprašymų, bet.... bijojo 
Kryžiaus” naudai, bet tas už
manymas tapo atmestas [ir. 
lietuvių jaunuomenės laikraš
čio „ Draugo” N2]; ir tas už
manymas visiškai ne per ge
gužinės buvo paduotas). Ir 
stebėtina, iš kur ištraukė 
cenzuruotiejie laikraščiai to
kias. teip žeminančias lietu
vius. žinias!? O keturi šim
tai, kaip rašo tie laikraščiai, 
lietuvių inteligentų, susi va
žiavusių iš visų kraštų, tai 
juk ne niekai! Pirmiausiai 
teip, kaip rašo „Vien. Liet.’, 
bene buvo aprašytas ta* „lie
tuvių piknikas”, caro val
džios šelpiamam, laikraštyj 
— „Vileusky Viestnik”; pa
skui atkartojo tų aprašymų 
daugybė cenzūruotųjų laik-. 
raščių įvairiose kalbose, tik 
kiekvienas ką nors savo pri
dėdamas, ir galų gale kuriuo
se nekuriuose išėjo tokia ko
šė, kad jau nebegalima nė 
suprasti, apie kų rašoma....

Policija, norint ji jau iš 
anksto buvo išgirdusi apie ši
tas gegužines ir labai jai ru* 
pėjo. kas ten bus daroma, ži
noma, nebuvo ant jų pakvie
sta. Ji nusistebėjusi žiurėjo, 
kaip daug atsirado tų dienų 
Šiauliuose studentų, kaip 
pilni viešbučiai buvo prisi
grūdę lietuviškai kalbančių, 
„ponų” ir „panelių”, matė, 
kaip pilni vežimai prisėdę, 
išvažiavo iš Šiaulių, bet ju
dinti jų neišdrįso; neišdrįso 
nė į Kairius atvykti, norint 
labai galando dantį: viena, 
jai rodėsi, kad ten esu susi
rinkę apie 400 
tokia krūva tai 
g va prasidėti, antra, bijojo 
grafo Zubovo (maskolius), 
kuris toms gegužinėms vietą 
davė. Tik po gegužinės ji 
pradėjo da labiau siusti: 
klausinėjo vežėjų ir muzikan
tų, kų ten buvo nuvežę, kas 
ten buvo daroma, bet nedaug 
ką tegalėjo nuo jų patirt; 
pradėjo landžioti po viešbu
čius ir teirauties, kas ten bu
vo sutaisęs, ėmė šaukti į poli
cijų žinomus jai, buvusius 
ant gegužinių, Šiaulių lietu
vius, teklausinėjo. kas jas bu
vo įkūręs. Pagaliaus nuėjo 
pas pavieto viršininkų minė
tojo grapo Zutkivo buchalte- 
ris Janušauckas ir pasisakė, 
kad jis įtaisęs tas gegužines.

— Tai kodėl, tamista, 
mums apie tai nieko nepasa
kei? - klausia jo viršininkaų.

— Nepasakiau, kadangi ži
nojau, kad tamista neleisi - 
atsakė Janušauckas.

— Kodėl gi neleisiu? Tik 
reikėjo man duoti žodis....

— Tai gerai: va dabar męs 
vėl norime įtaisyt gegužines, 
tai leisk, tamista!

— Ne. dabar negalima.... 
Teipgreitai

sitaręsapie įkūri
mų lietuvių spekta
klių teip vadinamo 
,,Raudon.o jo Kry
žiau s” naudai! (Ti-

U Disnos, Vilu. gub.
Susitvėrė iš dvarponių Di

anos paviešio ., Dianos žem
dirbių draugystė.” įstatai 
draugystės ministerijos jau 
užtvirtinti, taigi žemdirbiai 
gali pradėti darbų aut iškė
limo žemdirbystės šitame Vil
niaus gubernijos pavietyj.

Dianos pavietyj nesiliau
janti lytas, prasidėję nuo 
22 rugpiučio, daug blčdiea 
pridirbo. Dėl lytų negalima 
buvo į laikų javų nuo laukų 
nuvalyti, rugiai daugelyj vie
tų varpose sudygo. Buvo 
čia ir ledai, kurie ant didelių 
plotų išmušė dar nenuplau
tus rugius ir avižas. Jeigu 
lytus neį>aailiaus, supus ir 
bulvės, jos kaip kur jau pra
deda puti.

Neseniai šitame pavietyj iš
degė veik su visu kaimas 
Bartlomei. Kalbino po gai
srui ūkininkus įtasidalyti į 
viensėdžius ir triobas statyti 
ant |*adalytų laukų, bet ūki
ninkai. deeuprasdatni savo 
locnoe naudos, ant to nesuti* 
ko ir stato triobas ant senų 
vietų ir laukus palaikė’šniu- 
rais, kaip pirma buvo.

Iš Vitebsko.
Vitebsko miesto rodą nuta

rė. ant atminties užgimimo 
carui sūnaus, kreiptiesi prie 
caro su prašymu parengti 
mieste antrų moteriškų gim
nazijų vardo naujo Maskoli
jos sosto įpėdinio, teiposgi 
daleisti panaikinti neužmo
kėtus beturčių mokesčius ir 
bausmes. Nežinia dar, ką ca
ras; ant to prašymo miesto 
rodos atsakys.

Šiaulių gegužines.
,,Lietuvos” N32 radau pa

minėtas, o „Vienybės Lietuv
ninkų” N31 truputį plačiau 
aprašytas, buvusias 25 birže
lio netoli Šiaulių (Kauno 
gub.) Kairių dvare lietuvių 
gegužine^. Žinių apie tai 
juodvi, matoma, paėmė iš 
cenzūruotųjų laikraščių, ka
dangi ten kaip tik teip buvo 
aprašytas tas lietuvių įiasi- 
linksminimas; „Vien. Lie
tuvninkų” stačiai parodo, 
kad paėmusi tų žinių iš žino
mo caro valdžios pataikūno, 
lenkiškoj laikraščio „Kra- 
jaus”. Bet čia ir pasirodė, 
kaip tai sunku yra imti ži
nias iš cenzūruotųjų caro 
valdžios laikraščių ir kaip at
sargiai reikia su jomis apsiei
ti; kitaip gali išeiti toks fak
tų iškreipimas, kaip išėjo da
bar, aprašant tas gegužines.

Teisybė, tų dienų buvo, 
Bublių grapui Zubovui pri
klausančiam, Kairių dvare 
lietuvių gegužinės, tik ant 
jų buvo susirinkę ne 400 lie-

lietuvių, o su 
ne- teip len-

atkreipti ant savęs policijos 
akį — tai pas mus ne naujie
na....

Panašios gegužinės jau y- 
ra daromos apie Šiaulius, 
pradedant nuo 1899 metų, 
tik seniau nė per pusę tiek < 
žmonių nesusirinkdavo. Po
licija žinojo apie jas, bet ar 
tai neišdrįsdavo, ar net urėdą- • 
vo progos prisikabinti. Ir 
šįmet prieš tariamųsias didžių-; 
sias gegužines jau buvo bu
vusios Šiauliuose kelios gana - 
skaitlingos geguži neles. , Ir 
apie anas, ir apie šitas kai- 
bėjo visi ŠiaunlV?’ ‘girdėjo 
apie jas ir policija, ir man 
rodos kad tiesiog ji pati, pa
kilus apie paskutines geguži
nes tokioms didelėms kal
boms. norėdama nukreipti 
nuo savęs vyriausybės a^į, 
paleido po laikraščius tokias 
paskalas.

Šiaulių policija, o ypatin
gai žandarai, pradėjo kalbėti 
apie jas nebūtus daiktus. 
Ten, girdi, lietuviai 
kad, dalgius paėmus, 
eiti maskolių "mušti, o 
stačiai carui kumščia 
nęs....- Baisus tai daiktas, 
ypatingai dabar, karės laike. 
Ir policija ėmė tiriuėti, kas 
ten buvo; protokolus susta
tė ne tik minėtam jam Janu- 
šauckui, bet ir pačiam Zubo
vui ir da vienam ponui — 
Janavyčiui. Pavieto gi vir
šininkas. norėdamas kokiu 
nors budu nukreipti nuo sa
vęs vyriausybės akį ir grei 
čiau pabaigti su tuo dalyku, 
parūpino tų korespondencijų, 
bet dabar ji da daugiau jam 
vargo padarė. Mat joje bu
vo kalbama apie nutarimų į- 
kurti Šiauliuose lietuviškų 
spektaklį „ Raudonojo Kry
žiaus” naudai, o čia paduotas 
prašymas Joniškio padegėlių 
naudai. ’ Viršininkas mato, 
kad čia gali negražiai išeiti, 
šaukiasi padavusį prašymų 
Janušauckų ir visokiais bu
dais prikalbinėja jį, stačiai, 
prašyte prašo, kad pašvęstų 
tų pirmutinį viešų (Šiauliuo
se) lietuviškų spektaklį „Rau
donojo Kryžiaus” naudai; 
vienog Janušauckas nesutiko 
išpildyti viršininko troškimų.

V. Kapsukas.

Iš Prūsų Lietuvos.
Pamažu pradeda busti ir 

Prūsų Lietuva. Teisybė, jos 
judėjimas yra toli atsilikęs 
nuo Didžiosios Lietuvos ju
dėjimo, bet ir čia jau pasiro
do nauji to judėjimo ženklai.

Štai 26 berželio numirė 
Naujųjų Stremenių sodžiuje 
(Tilžės valsčiaus) 44 metų . 
moteriškė, Urtė Storimienė. j 
Tai yra to Storinio pati, ku
ris jau buvo aprašytas ,,Dar- f 
bininkų Balse”, kaipo susi-

rodę, 
reikia 
vienas 
grųsi-



LIETUVA

pratę? darbininkų atstovas ir 
pbnų^piniguočių • vieėpa ta vi
nto priešininkas.
//jau kokią pusę metų Stori- 
Ncienš, d šio vos kankinama, 
gulėjo ant patalo. Apie 15 
metų nė ji. nė jos vyras (a- 
badu liuteriu) nesilankyda
vo bažnyčion, ir dabar prieš 
mirtį apspito ją visoki arty- 
mi gentįs ir geri pažįstami ir 
prikalbinėjo kunigo pareika
lauti. Norint tai buvo pa
prasta sodietė, bet neišsigan
do tų plepalų apie pragaro 
baisybes ir stačiai atsakė pri- 
kalbinėjančiai ją seseriai:

— Ką tu niekus kalbi? Ką 
man kunigas gelbės? Jam pi
nigus užmokėsi, jis tau duos 
vyno sniubsnuką ir bus nusi
dėjimai atleisti.... Į tokius 
niekus aš netikiu....

Ir numirė be kunigo, ne
norėjo nė kad varpuojama bu
tų už jos dūšią.

Daug žmonių susirinko lai
dojant tokią nepaprastą mo
teriškę. Kiti atėjo su ja pa
skutinį kartą atsisveikinti, 
kiti pažiūrėti, kaip ji bus lai
dojamą. O kalbėjo apie tą 
laidojima nepaprasčiausius 
daiktus, norint buvo laidoja
ma Stremenių kapuose kaip 
visi žmonės, tik be kunigo.

Išviso buvo 19 vainikų, 2 
su raudonais kaspinais; vie
nas iš tų dviejų buvo be pa
rašo, antras — su tokiu lietu
višku parašu lotyniškomis 

* raidėmis:
Varge augo, trasavo, dirbo 
Dėl duonos dieniškos, 
Bedarbiams ant naudos. 
Gale — josios alga — 
Baisi džiuties liga: .
Išvalnijims — smertis
Jai buvo gaivestis.
Toks buvo parašas ant vie

nos kaspino pusės; ant an
tros toks:

Tu dirbančioji žmogystė,
Kovok už laisvę, lygybę, 

Į_brolystę!
Dabarnykštė rėdą 
Bedarbiams vien nauda: 
Didysis mažą baudžia,

------ Jo prakaitą išspaudžia,------
Nėr nieko, kurs jį drau

džia.
Vainikai buvo palikti ant 

kapų. Visų akis pritrauk
davo — tai šitas parašas. 
Net Katyčių kunigas buvo 
atėjęs jo pažiūrėt, bet< tur
būt. nieko tokio baisaus ne
rado ir jį paliko. Paskui at
ėjo Katyčių amtsforšteheris 
(staršina, vaitas) Trampa ir 
nuėmė tą kaspiną visai be 
Storimo žinios. Žinoma, jis 
čia netylės ir pajieškos teisy
bės.

Šitas atsitikimas, teippat 
kaip ir minėtoji seniau krata 
Tilžėje pas Mortą Zauniutę, 
padarė Prosų Lietuvoj didelį 
triukšmą, bet jau ir čia atsi
randa vienas, antras žmogus, 

1 kuris gerai perpranta tokius 
atsitikimus; o pataikavimas 
vokiečių valdžios caro val
džiai. kuris ypatingai pasiro
dė per garsiąją Karaliaučiaus 
bylą, net ir tarp kurių neku- 
rių lietuvių konservatyvų iš
šaukia didelį pasipiktinimą 
Po Karaliaučiaus bylos, kaip 
yra žinoma. Zauniutei sugrą
žino Tilžės policija visas, pa
imtas pas ją, knygas ir po- 
pieras.

Europos lietuvis.

Isz Amerikos.
MumkU ter'p negru Jr baitveidžin

Cairo, III. Užgimė čia kruvi
nas mušis terp negrą ir baltvei- 
džių, kuriame 6 y pa tos, po 3 iš 
abiejų pusių, likosi užmuštos; su
žeistų gi yra daug.

Pasisavino rando pinigus

St. Louis. Viršininkas filipi- 
piniškų konstabelių ant visasvieti- 
nės parodos, kapitonas Keittley, 
likosi apskųstas už pasisavinimą 
4000 dol. pinigų, rando duotų ant 
užlaikymo hlipiniškų kareivių ant 
parodos. Keittley kaipo papra
stas kareivis pastojo į kariu menų 
1898 m. ir ant Filipinų užsipelnė 
paangštinimą iki kapitono rangos. 
Kada jis pamatė, kad pasisavini
mo rando pinigų ne gali paslėpti, 
iš St. Louis nežinia kur pabėgo; 
jo iki Šiol dar nesurado. ,

Pmknr.yravo gyvastį.

Sedalia, Mo. Jaunas vaikinas, 
koksai Charles Bliss, kazyravo su 
jauna našle ir vietoj pinigų, pasta

tė savo gyvastį. Laimė vienog 
jam ne padėjo, jiš pralošė. Nors 
našlė tą laikė už paštukavojimą, 
bet vaikinas teip tą paėmė į širdį, 
kad išėjęs iš našlės namų, užėjo į 
saliuną ir ten išgėrė karbolinės 
rūgšties, nuo kurios ir pasimirė.

Sugriuvo tiltas.

Veneta, I. Tkr. Įgriuvo rytinė 
pusė geležinio tilto ant Grand Ri- 
ver, esančio ties Carris Ferry. 
Prie to 3 ypatos likosi ant vietos 
užmuštos, trįs mirtinai sužeistos, o 
dvidešimtis žmonių yra ne mirtinai 
sužeistų.

Nubaudė reporteri.

Cleveland, Oh. Likosi čia 
sunkiai, gal mirtinai, pašautas re
porteris vieno laikraščio, Lloyd 
Harms. Suareštavo kokį ten Stan- 
toną, savininką velkančio garlai
vio, kuris buk šiuomi užmokėjo 
reporteriui už patilpusį laikraštyj 
užgaunantį straipsnį.

Isz gailesezlo numirė.

New York. Laidojant kūną 
vienos čia pasimirusios moteriš
kės, jos draugė, Mary Reever,mel
dė dar sykį atidaryti grabą, kad 
paskutinį kartą pamatytų pasimi
rusią. Kada jos prašymą išpildė 
ir grabą atidarė, ji ant kūno puolė 
ne gyva. Pasimirė nuo širdies 
plyšimo.

Visosvietines parodo* lankytąja!.

St. Louis, Mo. Visosvietinę 
parodą lanko ne daugiausiai žmo
nių. Matyt jos parengėjams pri
reiks ne mažai pinigų pridėti. Iki 
pabaigai pereitos sanvaitės parodą 
atlankė tik 11792848 ypatos. Pa
roda dar trauksis du mėnesių; bet 
galima jau dabar užtikrinti, kad ji 
turės mažiau lankytojų negu turė
jo Chicagos paroda.

Ar tik ne darbininku prieszu 
darbas.

Cripple Creek, Col. šerifas 
Bell išklausinėjo Topekos kalėji
me sėdintį kokį ten Edwardą Ro- 
maine, kuris apskundė kalnakasių 
organizaciją, buk jos sanariai pa
gimdė dinamito explioziją ant ge
ležinkelio stacijos Vindicator. še
rifas užtikrina, jcg Romaine me
luoja. Jeigu teip, tai explioziją 
galėjo pagimdyti tik darbininkų 
organizacijos priešai ir savo kal
tes, su pagelba pirktų liudininkų, 
sukrovė ant organizuotų darbinio 
kų sprąndo..

Baisi niekdarys U,.

KrrjA»»?fr.'CG, Pa. Ant einančios 
prHokyklą 8 metų mergaitės, duk
ters Thompsono Couller, užpuolė 
koksai niekšas, nuvilko mergaitę į 
grabų ir ten ją sužagė. Kaip dak
tarai sprendžia, nuo to megaitė 
turės mirti. Gyventojai su šunų 
pagelba jieško niekšo; jeigu jį su
gaus, be abejonės neišsisuks jis 
nuo minių sūdo. Jeigu tokius 
niekšus be sūdo karia, nėra ką 
stebėtis.

Balsi nelaime mokykloj.
Pleasant Ridge, Oh. čianykš- 

čioj publiškoj mokykloj, suėjus 
mokyklos vaikams į kliozeto kam
barį, neišlaikė jų sunkumo matyt 
supuvę grindų balkiai ir vaikai su
puolė į nešvarumų duobę. Kol 
atbėgo pagelba, daug mokintinių 
nuo nuodingų gazų užtroško. Iš 
duobės ištraukė 9 užtroškusių kū
nus, o 12 teip sunkiai gazų apnuo-. 
dintų, kad daktarai ne turi didelės 
vilties juos nuo mirties išgelbėti. 
Porą dienų prieš nelaimę mokyklų 
užveizdos komisija apžiurėjo trio- 
bą ir rado viską gerai. Matyt 
žiurėjo su užmerktoms akims, jei
gu supuvusių grindų balkių ne pa- 
tėmijo. Dabar atseis gal teisin
gesnei komisijai apžiūrėti triobą ir 
kalti be abejonės neišsisuks nuo 
sūdo.

Kas šaitanuose ne atsitinka.

New York. Viename čianykŠčia- 
me saliune airys Monagham likosi 
apsvaigintas, o paskui per rankas 
su vinims prie stalo prikaltas. 
Niekšai dar atėmė nuo jo 20 dol.

Audros.

Dės Moines, Ia. 20 d. rugsėjo 
aplinkinėse Oskoloosa siautė baisi 
audra su ledais, kurie viską ant di
delių plotų išmušė. Aplinkinėse 
Albia ledai užklojo žemę ant pusės 
pėdos storai.

Dideles Maino*.

Plattsburg, N. Y. Aplinkinė
se Adirondaks, 21 d. rugsėjo nu
puolė pirmutinis šįmet sniegas. 
Termometras rodė 32°, o kaip kur 
tik 25° šilumos. Šalnos užkenkė 
labai dar ne visur nunokusiems 
kornams.

Saratoga, N. Y. Užstojo čia 
žiemos šalčiai. 22 d. rugsėjo ter
mometras rodi tik 20° augščiau 
zero, taigi buvo jau tikras žiemos 
saltis.

New Haven, Con. Visame 
Connecticute 22 d. rugsėjo buvo 
tikri žiemos šalčiai; kadangi vie
nog oras sausas, tai žmonės tiki, 
kad tie ankstybi šalčiai ne labai 
užkenks dar nenuvalytiems laukuo
se javams.

Gaisrai.

Oakley, Mo. 21 d. rugsėjo be
veik su visu išdegė šitas miestelis;

sudegė 16 krautuvių. Blėdys gaiš- Į 
ro padarytos yra labai didelės.

Mtnneapolis, Min. Sudegė di
desnė dalis čianykščio šteto uni
versiteto. Terp kitko sudegė ir 
knygynas, kuriame buvo 5000 to
mų brangių knygų. Blėdį gaisro 
padarytą skaito ant 125000 dol.

Cincinnati, Oh. Sudegė čia 
dirbtuvės išdirbinių iš medžio Fuy 
& E gan Co. Blėdį gaisro padary
tą skaito ant 200000 dol.

Montreau, Canada. Sudegė 
čia įtaisos Canada Hardware Co. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
600000 dol. .

Winchester, Ky. Namuose ne
gro Copero sudegė ketvertas vai
kų.

Peoria, III. Sudegė čia gele
žies krautuvės Sandmayer & Co. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
100000 dol. Gaisras užgimė nuo 
expliozijos.

Halifak, N. Y. Siautė čia di
delis gaisras, kuris užgimė pir
miausiai krautuvėse brolių Black 
ir išsiplatino į visas puses. Blėdį 
gaisro padarytą skaito ant 2 mili
jonų doliarių.

Port Arthur, Tex. Perkūnas 
trenkė Čia į kerosino rezervoarą, 
netoli kurio darbavosi šeši darbi
ninkai ir uždegė kerosiną. Užgi
musios nuo to expliozijos keturi 
darbininkai likosi ant vietos už
mušti, o vienas mirtinai sužeistas.

Explloz|j<N*.

Melrose, Mas. Vežantis dina
mitą vežėjas ne patėmijo, kaip nuo 
vežimo nupuolė netoli Wyoming 
skrynutė su dinamitu ant štritka- 
rio rėlių. Atbėgęs paskui karas 
užgavo dinamitą, nuo ko užgimė 
baisi expliozija, kurios 8 ypatos 
likosi užmuštos, daug likosi mirti
nai, o 15 ypatų nors sunkiai, bet 

i ne mirtinai sužeistų. Karas ex- 
pliozijos tapo su visu išardytas, o 
į pusę mylios aplinkui visi langai 
išbyrėjo nuo smarkaus oro sudre- 
bėjimo.

Raleigh, N. C. Mammoth med- 
, vilnės dirbtuvėse expliodavo gari- 
: nis katilas. Expliozijos keturi dar- 
' binikai likosi ant vietos užmušti, 
o vienas mirtinai sužeistas, kiti 

{užgauti ne pavojingai.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Nkw York. Prie geležinkelio 

į stacijos Long Island City susimu
šė du trukiai. Prie to abiejų tru
kių pečkuriai likosi užmušti, o 9 
pasažienai sunkiai sužeisti.

Knoxvtlle, Ten. Ant pietinio 
geležinkelio susimušė du pasažie- 
riniai trukiai. Prie to 56 ypatos 
likosi užmuštos, o 120 tapo sun
kiai sužeistų.

Cumberland, M d. Geležinkelio 
trūkis užbėgo čia ant skersai šėnių 
važiuojančio vežančio dinamitą ve
žimo ir pagimdė baisią explioziją. 
Vežime buvo 19 skrynių dinamito. 
Expliozija geležinkelio šėnis išar
dė ant 100 pėdų. Daug namų su
griuvo. Ant laimės, žmonės arti 
expliozijos vietos buvę, likosi tik 
lengvai užgauti.

Pittsburg, Pa. Geležinkelio 
trūkis pervažiavo ir užmušė ant 
vietos: moteriškę, du vyriškiu ir 
vaiką.

Clieston, Mo. Ant Missouri, 
Kansas & Texas geležinkelio iššo
ko is rėlių geležinkelio trūkis. Prie 
to trūkio vedėjas likosi užmuštas, 
o keturios ypatos pavojingai ap
kultas.

Delmar, Del. Ant New York, 
Philadelphia & Norfolk geležinke
lio susimušė du bėganti į priešin
gas puses trukiai. Prie to trūkio 
vedėjas ir pečkurys likosi užmušti.

Barclay, III. Netoli nuo čia, 
ant Illinois Central geležinkelio, 
iššoko iš rėlių trūkis. Prie to 
pečkurys likosi ant vietos užmuš
tas, o trūkio vedėjas pavojingai, 
gal mirtinai sužeistas.

Locburn, Oh. Netoli nuo čia, 
ant Norfolk & Western geležinke
lio, iššoko iš rėlių trūkis. Prie to 
trūkio vedėjas likosi ant vietos 
užmuštas, o pečkurys mirtinai nu
plikytas.

1 Vakariniuose Štetuose reika
lauja darbininkų prie dirbimo gele
žinių tiltų.

5 New York. Akmenų tašyto- 
jai, dirbanti prie statymo triobų, 
sugrįžo prie darbo.

1 Knoxvillk, Ten. 5000 ang- 
lekasių pakėlė štraiką. Nesutiki
mai užgimė už algas.

1 Passaic, N. J. Čianykščios 
plieno dirbtuvės, kuriose dirba 
1400 darbininkų, pagarsino, jog 
darbininkų algas numažina ant 
50%. taigi ant pusės to, ką.jie iki 
čiol gaudavo. 500 darbininkų, 
nonorėdami teip pigiai dirbti, pasi
traukė nuo darbo.

nė per gerai, nė per blogai. Užsi- įsivyravę, kad net policija turėjo 
ima jie pienininkyste. įkišti savo rankas. Tūli karčern-

Isz darbo lauko.
1 Chigaco, . III. Katilioriai 

Lake Shore & Eastern geležinke
lio pralošė štraiką: jie sutiko grįžti 
prie darbo už mažesnes algas.

5 Pereitą sanvaitę Suvienytose 
Valstijose buvo 203 nusibankruti- 
nimai, Kanadoj gi buvo jų 28.

1 Washtngton, D. C. Ameri
can Federation of Labor priėmė 
štraiką 25000 darbininkų medvil
nės dirbtuvėse mieste Fall River, 
Mas. Tokiu budu štraikuojanti 
darbininkai turės tiesą gauti pašel- 
pą ir kitokią pagelbą nuo minėtos 
federacijos.

r Laivynės ministeris Morton 
išsiuntinėjo į visus didesnius fabri
kų savininkus raštus su prašymu 
pranešti, kokias jie moka algas 
mašinistams už paprastą darbą ir 
kokį užmokesti jie gauna už darbą 
virš paprasto laiko ir apie kitokius 
dalykus apie šitos veislės darbinin
kus.

ISZ 
Lietu viszku dirvų.

E Chlcago, III.
Draugystė Apšvietimo Brolių 

nutarė, kad kiekvienas jos sąnarys 
aukautų po 2c. ant mėnesio. Pi
nigai tie turi būt apversti ant su- 
šelpimo besimokinančios augštes- 
nių mokslų lietuviškos jaunuome
nės. Pripažindami šėlimą besi
mokinančios jaunuomenės už la
bai svarbų reikalą, tikimės, kad ir 
kitos draugystės seks musų pa
veikslą.

Prez. P. J akstys,
Prot. sekr. St. Radavičia.

Iš 8. Boston, Mas.
I

Streikas Bostono siuvėjų pasi
baigė 16 rugsėjo, jį pralošė darbi
ninkai. Tūli italijonai pirmiausiai 
pradėjo grįžt prie darbo, tų keliais 
ėjo žydai; lietuviai laikėsi ilgiau
siai,bet ir jie turėjo pasiduot. Ka
da darbininkai sugrįžo prie darbo, 
tai kontrektoriai daug darbininkų 
nepriėmė prie darbo todėl, kad ne
norėjo pasiduot kontrektorių kon
trolei.

Nr. 38 „Lietuvos pat ii po kore
spondencija iš So. Bostono, kurioj 
bi/vo paminėta, buk vienas kon- 
trektorius, prisigėręs alaus, skaldė 
antausius darbininkams. Tame 
yra klaida; tas vyras nebuvo kont- 
raktorius, buvo tai vienas iš dar
bininkų, nieko nesuprantantis.

Lietuvišką* Griaučius.

• Iš Brooklyno, N. Y
čianykŠtis Lietuviškas Demo

kratiškas Kliubas turėjo savo pa
prastą . pasilinksminimą. įžanga 
kaštavo trįs doliarius. Už tai bu
vo dykai kelionė, gėrymai ir val
giai. Nors visko buvo pakaktinai, 
bet nė persivslgiusių, nė persigė
rusių ne buvo matyt. Už tą gra
žią tvarką galima pagirti pasilinks
minimo gaspadorius. Nuo Kliubo 
gražaus užlaikymo tvarkos galėtų 
pasimokyti musų draugysčių ir pa
rapijos piknykų rengėjai, ant ku
rių net per daug būva persigėru
sių, pasitaiko net per daug besi- 
kumščiuojančių.

Mokėti gražiai užsilaikyti vienog 
musų demokratams ne turėtų už
tekti. Rods nuo jų ne galima rei
kalauti, kad jie pastotų darbininkų 
užtarėjais, ne galima reikalauti rė
mimo socialistų, bet ir be to, kito
kiais budais jie galėtų musų tau
tai, savo broliams patarnauti. Tas 
juk yra kur kas svarbesnė pareiga 
negu rėmimas Amerikos politikie
rių. Musų demokratai galėtų au
koms padidinti kankintinių arba 
moksląeivių fondą. Aukauti juk 
demokratiški politikieriai ne gali 
lietuviškiems demokratams už
drausti. Galėtų jie prisidėti prie 
pakėlimo brolių apšvietimo per 
platinimą pamokinančių knygelių. 
Rods Kliubas turi savo knygynėlį, 
bet knygos jame guli nejudinamos. 
Galėtų Kliubas ir kitaip patarnau
ti savo broliams. Lietuvių čia 
yra diktai, kartais už peštynes ne 
vienam ne mokančiam angliškai 
pasitaiko stoti į sūdą. Sude lietu
višku tulku yra žydas, labai pra
stai mokantis lietuviškai, lis jau 
ne kartą teip puikiai patulkavo, 
kad visai ne . kalti žmonės turėjo 
bausmę užsimokėti, arba ant tūlo 
laiko cypėj tupėt, o kaltiejie, jeigu 
prie tulko pirma mokėjo prisimei- 
laut, išėjo teisus. Kunigas Var- 
nagyris antai jau seniai suprato 
nenaudingumą žydo tulko, todėl 
įsitaisė savo locną,kuris ergeliuose 
kunigo su parapijonais ir kitais 
lietuviais kunigui patarnauja. Ži
noma, prastas darbininkas negali 
teip kaip kunigas savo advokatą ir 
tulką turėti; tiems tai demokratiš
kas Kliubas, turintis šiokią tokią 
įtekmę ant politikierių, galėtų ge
resnį už aną žydą parūpinti lietu
višką tulką Broolyno sude. Rei
kia tik norėti savo broliams patar
nauti ir ištikro pasistengti nors to
kias tautiškas pareigas atlikti, o 
musų Kliubas pamatytų, kad tas 
nėra teip labai sunkiu darbu. Jei
gu Kliubas tarnauja Amerikos po
litikieriams, tai jo pareiga, kiek 
galint, patarnauti ir saviemsiems. 
Juk Kliubo įtekmę didina ne kas 
kitas, tik lietuviai!

N.

Iš Hardvrick, Mas.
Lietuvių yra čia apie 30 ypatų. 

Dirba jie pas aplinkinius farme- 
rius, o keturi turi savo locnas far- 
mas. Einasi jiems vidutiniškai,

Iš lietuviškų laikraščių, ateina 
čia tik ..Lietuva" ir „Saulė." Ant 
to lietuvių skaitliaus, kiek jų čia 
yra, galėtų laikraščių ateiti dau
giau, bet ką padaryti, kad žmonės 
ne mėgsta skaityti. Knygų skaito 
dar mažiau, pasiganėdina malda
knygėms.

Gendrolius.

Iš Lawrence, Mas.
18 d. rugsėjo atsibuvo čia Lie

tuvos Sūnų, šv. Laurino draugys
čių, drauge ir parapijos susirinki
mas. Kalbama buvo apie viso
kius užmanymus; susirinkę žadėjo 
remti gerus užmanymus (kokius? 
Rd.). Kalbėtojai kalbėjo apie 
materiališką musų pasikėlimą, 
apie reikalą vienybės; daugiausiai 
buvo kalbėta apie musų biznie
rius. Susirinkę pasižadėjo neiti 
pirkti pas žydus ir kitus svetim
taučius, bet viską pirkti pas sa
vuosius. Mes Čia turime savo 
duonkepį, savo barzdaskutį; trūk
sta lietuviško kurpiaus. Gaila tik, 
kad musų merginos dar nesupran
ta, kuom yra ir ne nori prigulėti 
prie musų tautiškų organizacijų.

K lausytojas.

Iš Mahanoy City, Pa.
Rauplių ligos pasiliovė jau mu

sų mieste, jau ne girdėt apie nau
jai apsergančius; ant kalno ligon- 
butyj yra apie dešimtis nuo seniau 
jame patalpintų ligonių, o terp jų 
trįs lietuviai; gal ir tie neužilgio 
sugrįž sveiki namon.

18 d. rugsėjo likosi gazo apde
gintas 22 metų lietuvis K. Ance- 
ravičia, gyvenantis pn. • 617 W. 
Spruce st. Gydytojai užtikrina, 
kad jis pasitaisys.

Girdėt tankiai lietuvius rugo- 
jant, kad už jų pinigus statytos 
bažnyčios ir' klebonijos turi būt 
vyskupų savasčia, o ne lietuvių, 
nors už jų pinigus jos statytos ir 
nors pastatę jas niekam ne nori 
padovanoti. Musų bažnyčia ir 
klebonija teiposgi užrašyta ant 
vyskupo, taigi yra jo savasčia, o 
ne pastačiusių jos lietuvių. Mek 
.vrcėog ne galime ant vyskupo ru- 
goti, nes jis dabar nupirko žemę 
ir ant jos statys lietuviams lietu
višką mokyklą. Ant keno vardo 
ji bus užrašyta, apie tai pirm laiko 
negalima spręsti. Ir ant to musų 
kunigas padarė gerą biznį. Lotus 
tuos, už lietuvių pinigus nupirko 
pirmiausiai kunigas ant vardo Mil- 
lerio už 83600, po trijų sanvaičių 
perrašė ant vardo vysku(M> ir tas 
ui mokėjo 84500. Tokiu bodu li
ko gryno pelno 900 dol.

Kunigai Pittsburge nutarė reng
ti mokyklas iš abelnų aukų ir pats 
sudėjo kiek pinigų, dabar gi pas 
mus rengiamą mokyklą krauja ant 
parepijonų. Nežinia vienog ar ir 
minyŠkas čia partrauks. Žmonės 
kalba, buk uždės mokestį ant senų 
parepijonų, kurie liuosi buvo nuo 
kitų mokesčių, mokėjo kunigui tik 
už ypatiškus patarnavimus. Al
gos kunigas ima 85 dol. ant mėne
sio, o už patarnavimus ima tiek, 
kiek užsimano. Žmonėms kunigo 
pasielgimas ne patinka, atsiranda 
čia vis daugiau ir daugiau jo prie
šų. Rods kunigas niekina ir kei
kia savo penėtojus per pamokslus, 
bet žmonių daugumas 
ant tų keiksmų.

Neužganėdinti iš dabartinio dū
šių ganytojo kalba apie statymą 
kitos bažnyčios rytinėj miesto da- 
lyj; koksai A. P. išsiuntinėjo į gy
venančius toj miesto dalyj lietu
vius laiškus, kviesdatnas suririn- 
kimą ir užmanydamas išrinkti ko
mitetą aukų pastatymiu bažnyčios, 
girdi, busę pakaktinai. Nežinia, 
ar A. P. ištikro nori antrą baž
nyčią statyti, ar «al nori vien 
tuom savo užmanymu pagazdinti 
dabartinį musų dųŠių ganytoją, 
kun. Pautienių. Tam ištikro 
pakinkiai dreba iŠ baimės, kad ne 
sumažėtų biznis, nes per pamoks
lus vien keikia parapijonus, iššau
kia net vardais sau ne patinkan
čius. Tais niekinimais vienog ati
daro vien žmonėms akis. Žmonės 
juk už savo pinigus ne reikalauja 
keiksmų, bet turi tiesą nuo savo 
užlaikomų kunigų reikalauti gerų, 
doriškų pamokinimų. Keiksmus 
be jokių kaštų jie gali girdėti kar
čemose, jų klausyti ne reikalauja 
eiti į bažnyčią, nes bažnyčia tai ne 
keiksmų vieta.

Pusbernis.

Iš Plttston. Pa.
Kaip kitose vietose, teip ir čia 

lietuviai tautiškus darbus laiko už 
nieką, ypač atsiliko visame čia
nykščios lietuviškos draugystės. 
20 d. rugpiučio draugystė Sv. Jur
gio turėjo vasarinį pasilinksmini
mą — pikninką. Pelnas tapo pada
lytas į trįs dalis: dvi draugystei, o 
trečia parapijai,arba,geriau sakant, 
kunigui. Vietoj, ki»r draugystė 
laikė pasilinksminimą, uždrausta 
pardavinėti svaiginančius gėry- 
mus, bet visgi išgerta ne mažai. 
Važiuojant namon, vieni nevaldė 
galvų, kiti kitų kūno dalių. Po 
pikninkui į dvi sanvaiti minėta 
draugystė kėlė balių ir vėl trečdalį 
pelno paskyrė ant kunigo naudos.

Užsiminus apie balius, reikia 
paminėti, jog pas mus baliai teip

jau ne paiso ( kų,

ninkai pradėjo kelti balius veik 
kiekvieną subatos vakarą. Polici
ja užtėmyjo tame ką blogo ir pri
sakė karčiamninkui liautiesi balių 
kėlimo (baliai randasi ir kitose 
vietose). Ant balių daugiausia su
sirenka lietuviai čiagymisi nuo de
šimties iki septyniolykos metų, 
neišskiriant lyčių. Šoka, trankosi 
iki vėlybai nakčiai, o jau kalbos, 
tai Dieve susimylėk. Teko man 
porą kartų tokiems baliams prisi
žiūrėti ir reikia pripažinti teisybę, 
jog tai yra tikri įrankiai užmušimo 
jaunuomenės doriškų jausmų. 
Lankantis panašias vietas lietuviš
kas jaunimas ne gali atnešti dva
siškos paspirties nė lietuviškai tau
tai, nė žmonijai.

11 d. rugsėjo kun. Šedvydis, ne- 
apsileisdamas policijai, pabarė ba- 
lininkus,lygiai ir jų tėvus iŠ sakyk
los; žinoma, tuomi užtraukė ant 
savęs piktumą lygiai darančių biz
nį karčiamninkų, kaip ir jiems pri
tariančio jaunimo. Bet pabarimas 
buvo reikalingas.

L.

Iš Pittaton, Pa.
Darbai eina čia ne geriausiai, 

žmonių be darbo yra diktai. Tū
los kastynės dirba vos pusę laiko, 
o kitos dar mažiau, yra ir tokios, 
kuriose darbai su visu pasiliovė. 
Vienas brekeris sustojo nuo 1 d. 
rugpiučio ir dabar ne dirba, neži
nia kada prasidės jame darbai. 
Trįs brekeriai sustojo nuo 19 d. 
rugsėjo ir išstovėjo per sanvaitę.

Lietuvių yra čia diktai. Susto
jus darbams, turint laiko, visi 
trokštanti ne gali nė patilpti į sa- 
liunus, o lietuviškų saliunų čia ne 
mažai, bus jų per du tuzinu.

Lietuviškų pardavinyČių yra čia 
kelios; lietuviai sau reikalingus 
daigtus galėtų pirkti pas savuo
sius, ne reiktų eiti pas svetimtau
čius (juk ir tie lietuviškose parda- 
vinyČiose esanti tavorai paimti nuo 
svetimtaučių. Rd.).,

Daugiausiai čianykŠčių lietuvių 
nesirūpina apie tautiškus reikalus 
ir jų nesupranta.

Skaitančių laikraščius ir knygas 
Čia ne. daug, užtai daug yra tokių, 
kurie laiką praleidžia saliunuose, 
prie kazyrų ir kitokių niekdarysČių. 
Pereitą subatos dieną viename lie
tuviškame saliune buvo parengtas 
balius, ant kurio susirinko diktas 
lietuvių būrelis. Ant suvaldymo 
besilinksminančių reikėjo šaukti 
net dėdes. Kelis nugabeno į šal
tąją, o vieną reikėjo gabenti pas 
gydytojų. Teip mat atsižymi mu
sų lietuviai ir tokiais darbais kelia 
garbę savo tautos!

A. Kalnakasys.

Iš Npanderloud, Mas.
čia ir aplinkinėse, kaip antai: 

So. Deerfield, Whately ir N. Am- 
hetst yra apie 50 lietuvių. Yra 
šitose aplinkinėse apie 10 lietuviš
kų ūkių. Einasi gerai. Cibuliai, 
tabakas, komai užderėjo pusėti
nai.

Knygų ir laikraščių mažai čia- 
nykŠčiai lietuviai skaito. Ateinia 
Čia keli ekzemplioriai „Lietuvos" 
ir „Varpo" su „Ūkininku," vienas 
„Žvaigždės" ir „Saulės."

Lietuviai čia nesiskiria nuo len- 
v ra lietuvių apsivedusių su

lenkėms ir tie, žinoma, kad įtikti 
lenkei pačiai, paniekino lietuvišką 
kalbą ir namieje vartoja lenkišką, 
vaikų nemokina lietuviškai, bet 
vien lenkiškai, nors lenkiška kalba 
Amerikoj nė jokios naudos atga
benti negali.

11d. rugsėjo atsibuvo čia ve
stuvės Alenos ŠukeviČiutės su Ta
rnu Borisu. Ant vestuvių žmonių 
susirinko diktai. launamartė yra 
„Lietuvos" skaitytoja; ant tolinus 
gyvęs ji Baldwinvillėj.

Gendrolius.

Iš Serali ton, Pa.
12 d. rugsėjo trūkis pagavo lie

tuvį J. Mickų, einant nuo darbo ir 
ant vietos užmušė. Paėjo jis išKau- 
no gubernijos, Raseinių pav., Rie- 
tavos dvaro. Buvo nevedęs, ant
ras metas Amerikoj, 32 metų. Ka
dangi velionis ne paliko pinigų nė 
ant palaidojimo, užtai reikėjo 
kolektuoti. Vienas iš jo draugų, 
J. PilipaviČia, davė 810, Liudv. 
Simanavičia priėmė pas savę į 
namus; kur velionis buvo ant 
poardos,tie atsisakė priimti velionį 
į savo namus.

Izidorius SeviČius, Jenkas, liko
si anglių kastynėse.; sunkiai su 
žeistas nupuolusio akmens. Nuga
beno jį į ligonbutį, kur po dviejų 
dienų numirė. Velionis pa
ėjo iš Suvalkų gub., 10 metų Ame- 
koj, senas 30 metų. Prigulėjo į 
Draugystę Joakimo Lelevelio. A. 
a. velionis buvo skaitytoju „Lie
tuvos" ir teip mėgo skaityti viso
kias lietuviškas knygeles, nors bu
vo lenkas. Tegul bus jam šita že
melė lengva svetimoj šalyje.

J. Petrikis.

Vilkas vilką pažino.
Kaip tik seimas Sds. L. A. She- 

nandoryj užtarė už muzikantus ir 
priglaudė po savo sparau nuo už
sipuldinėjimo p. Naujoko už pa
glemžimą 500 dol., kurie aukauto
jų pavesti ant moksląeivių ir kan-

kintinių naudos, muzikantai sau 
ramiai tupi,suleidę snapus į užtarė
jų kūną.

Apginėjai ramiai miega, kaip 
„opium" prisirūkę, buk tai jie mil
žinišką tautišką darbą atliko, nes 
podraug ir savę užtaria už laikymą 
80 dol. gautų už spaustuvę ir kny
gas Liet. Moksl.Draugystės. Nors 
jau nekartą buvo nurodinėta, kam 
tie pinigai geriausiai priklauso, 
vienog pp. Kaziunas, Mockaitis ir 
Co. kalba, buk ne buvo kada apie 
tai spręst, nors nuo pardavimo 
perėjo veik metai laiko. Metų 
mat neužteko ant nusprendimo, o 
surengti skundą tai į porą sanvai
čių atliko.

Gal ant sekančio seimo muzi
kantai savo apginėjus paims po 
apginimu? Toks tokį užtaria ir re
mia! '

J. paugmatys.

Kur musų socijalistai?
Kad dauguma Amerikos lietuvių 

valstiečių supranta šiądieninį ne 
tikusį draugijos surėdymą, tai ne
reikia abejot. . Kau daugelis šiek 
tiek akis prasitrynusių mato, 
kad darbinmkų luomą yra maitin- 
toja visos žmogiškos šeimynos ant 

| viso šios žemės apskričio, o darbi
ninkai patįs net badu miršta, nės 
jų išdirbtus turtus išplėšia visoki 

{draugijos šašai, siurbėlės, carai, 
[ sultanai, kaizeriai, karaliai, prezi
dentai, milijonieriai ir tt., kurie 
pasisavinę darbininkų turtą, giriasi 
dar žmonijos globėjais esą, bai- 

1 giant gauja tikėjimiškų sektų dva- 
siŠkijos, minėtiems siurbėliams 
parsidavusios. Žmonės tiki kunigų 
žodžiams, laiko juos už šventą tei
sybę, bijodami pragaro, žeminasi 
prieš carą, o Amerikoj balsuoja už 
milijonierių užlaikomas republiko- 
nų ir demokratų partijas, saugoja- 
si socijalistų .kaip kokios pavie
trės. Tokiu budu krikščioniškas 
tikėjimas virsta į paprastą biznį, 
monyjimą akių kvailų žmonių.

Republikonai laike pereitų rin
kimų žadėjo darbininkams duoti 
pakaktinai darbo, gerą uždarbį, 
net rojiškas linksmybes, kad tik 
darbininkai ne už kitą, bet už jų 
partiją balsuotų. Na ir balsavome: 
išsirinkome valdžią susidedančią iŠ 
milijonierių darbdavių, o kaip at
lygino tie musų numylėti republi
konai!? Paminėkime tik nuolati
nius vaidus darbininkų su darbda
viais ir nepasekmingus štraikus, 
kaip: Pensilvanijoj, Coloradoje 
anglekasių, o neseniai atsibuvu
sius mėsininkų Štraikus, kur darb
daviai visai ne nori primti į darbą 
darbininkų, jie gali badu dvėst. 
Valdžia, darbininkų balsais išrink
ta, pasiskubino išduoti „injunc- 
tion" ir apstatyti dirbtuves gau
joms policijantų, kad darbininkai 
negalėtų padaryt nieko blogo. Ir ne
nuoramas vargšus nutildė. Tai 
tau ir rojiŠki-republikoniški lai
kai! Rojiškus laikus turi tik nutu
kę milijonieriai. Darbininkas, žu
dydamas savo spėkas, bekrauda
mas turčiams milijonus, kartais 
neturi nė ką pavalgyti, nė kuom 
apsidengti, kitas nelaiku gyvenimą 
užbaigia. Taigi rupublikonai pa
sirodė tik viliotojais darbininkų. 
Gerus laikus tvipgi žada „Demo
kratų" partija, bet tiė’sir nesiskiria 
nuo republikonų. Gal daugumas 
lietuvių dar atmeną gėrybę, kokia 
buvo demokratams valdant. Ir 
tie yra melagiai. Todėl už repub
likonų arba demokratų kandidatus 
gali balsuoti tik tie, ką proto ma
žai turi. Kas iš darbininkų duos 
savo balsą už republikonų arba 
demokratų kandidatus, tas duos už 
savo skerdėjus.

Bet kur kreiptiesi, jeigu republi
konai, nė demokratai nėra darbi
ninkų užtarėjais? Yra darbi
ninkų partija, „Socialist party." 
Tos programas yra visai kitoks,ne
gu visų kitų politiškųjų partijų, ji 
nesilenkia prieš Rockefelerį, Mor
ganą ar Sviftą, bet reikalauja, kad 
darbininkai, turtus iŠdirbantiejie, 
turi ir jais naudotis? ir turėt savo 
rankose valdžią, o ne draugijos 
tranai. Socijalistai reikalauja ly
gybės, liuosybės ir žmoniškumo, 
ir tą viską jie padarys, kada soci
jalistų partija įgaus reikalingas pa- 
jiegas. Todėl milijonieriams gi
riant savo tarnus, mes darbininkai 
aiškinkime nesuprantantiems savo 
broliams darbininkams socijalis- 
mą. Tegul Rockefeleriai balsuoja 
už republikonus ar demokratus, 
mes gi darbininkai atiduokime sa
vo balsus socijalistų partijos pa
statytam kandidatui ant preziden
to Suvienytų Valstijų, Eugene V. 
Debsui, tas darbininkų neapvils. 
Išrinkti jį mes galime lengvai, nes 
vargšų darbininkų yra daug, o ka
pitalistų mažai, reikia tik suprati
mo ir vienybės.

Artinasi rinkimai. Kapitalistų 
partijos išleis milijonus dol. nuo 
darbininkų išluptų. Išrinkus Roo- 
seveltą ar Parkerį numažins dar
bininkams algas ir išleisti milijo
nai vėl sugrįž. Darbininkai turi 
{patingai šiam laike netingėt, ko
vot prieš žmonijos skriaudėjus, 
agituot, aiškint savo draugams so- 
cijalismą, ir patiems balsuoti ne 
už ką kitą kaip tik už „Socialist’ų" 
partijos pastatytą kandidatą E. V. 
Debsą.

Klausiu todėl, kur dingo tie 
karšti lietuviški socijalistai, kurie

kada ne teip reikalinga buvo agita
cija, rašė aštrius straipsnius laik
raščiuose, kurie ant prakalbų net 
prie menkiausios progos įkišdavo 
socijalismą, kurie buvo sutvėrę 
socijalistiškus organus, .Darbinin
ką", „Naują Draugiją" ir „Atei
tį”, kurie tvėrė socijalistiškas kuo- ' 
pas įvairiose lietuvių kolionijose? 
Kodėl dabar, kada yra reikalas,ne
sirūpina? Kodėl nesirūpina pa
mokyti, kad musų broliai lietuviai 
darbininkai, atėjus rinkimams, ne
balsuotų už stiklą alaus, doliarį, 
arba nuvežimą iki balsavimo vie
tos? Tegul „Socijalistų partija" 
dar šį kartą nelaimės, bet vis-gi 
reikia šelpti darbininkų draugus, 
varyti darbą pirmyn, neduoti 
skriaudėjams mus visus išnaudot. 
Republikonai nusisamdė visuose 
lietuviškuose laikraščiuose po ke
lias špaltas apgarsinimams melų, 
tikėdamiesi vėl kvailius turėsę po 
savim. Duos mulkiams alaus, pa- 
samdys išlavintus kalbėtojus, ku
rie net į padanges iškels kapitali
stų darbus. Ar pridera geram lie
tuviui socijalistui Įsnausti? Ne, 
reikia stot į kovą prieš draugijos 
šašus, kalbėt, rašyt, aiškint, nės 
be kovos nėra nė laimėjimo. Mes 
ėsame šios žemės valstiečiai, tai 
jeigu geidžiam gerovės, turime ir 
mes dalyvauti politikoje.

Bet musų lietuviški socijalistai 
yra ne pastovus. J»-igu karštis už
eina, tai rėkia apie socijalismą net 
perdaug, nors tas rėksmas mažai 
vaisių atnešti tegal, bet kada rei
kia, tai jau lietuviškų socijalistų 
nėra, mat ilsisi po sunkiai agitaci- • 
jai.

Kiek tai svarbių užmanymų lie
tuviški socijalistai pakėlė, bet visi 
liko užmanymais ir daugiau nie- 
kuom. Paimkime išleidimą socija
listų organo lietuviškoje kalboje: 
nors toksai organas būtinai reika
lingas, bet kas dirbs, jeigu visi tin
gi. Susivienyjimas visų socijali- 
stiškų kuopų it* uždėjimas ,, Lietu
vių socijalistų Susivienyjimo Ame
rikoje" dalykas yra svarbiausias, 
nes be susivienyjimo nė organas 
ne galės užsilaikyti; bet apie tą 
užmanymą net nusibodo laikraš
čiuose skaityt, o dar iki šiol nieko 
ne pradėta daryti. Ant ko nuė
jo užmanymas siųsti delegatą ant 
darbininkų kongreso? Lietuviški 
socijalistai praleidžia laiką . imty
nėse su kunigais, kad jie nieko ge
ro ant žmonių labo nenori daryti, 
o patys didesni apsileidėliai už ku
nigus. ■ j

P. V. A. (turbut lietuviškas so- 
cijalistas, nors nepasakė kokios 
pakraipos > „Lietuvos — aam. 37 
š. m. labai nubara p.Šerną už gar
sinimą „begėdiškų melagysčių re
publikonų partijos.” Argi p.’ V. 
A. nesuprato, kad tos melagystės 
ne redaktoriaus rašytos, bet repu
blikonų yra tai apgarsinimas; ką 
galimą suprasti iš to, kad tas pats 
straipsnis be permainos tilpo kož- 
nam numeryje, redaktorius tas pa
čias žinias niekada netalpina.

P. V. A. protestuoja, o nežino 
prieš ką. Visi skaitanti laikraš
čius moka atskirti apgarsinimą nuo 
redakcijos straipsnio. Rods V. A. 
nurodė skriaudas, kokias apturi 
lietuviai, lenkai ir k. nuo republi
konų, bet neišaiškino kokiu budu 
jie turi nuo tų neprietelių republi
konų gintis, už katrą partiją 
balsuot. Tuibut pats ne žino,o jei
gu žino, kodėl nieko nežinantiems 
nepraneša. Republikonai „Lie
tuvoje” tik už pinigus savo melus 
kaipo apgarsinimą įpirko, bet už 
teisybės patalpinimą „Lietuva” 
nereikalauja užmokesnio. Apgar
sinimus talpinti „Lietuvai", arba 
kitam laikraščiui, nieks ne tu
ri tiesos užginti. Jeigu ne tinka, 
gali ją neskaityt. AŠ užmetinėju 
teip p. V. A. kaip ir kitiems soci- 
jalistams už nieko neparašvmą 
„Lietuvon" apie socijalismą. Kiti 
lietuviai ne teip neišmanus, jie at
skiria apgarsinimus nuo tikrų ži
nių. Nes dar p. V. A. straipsniui 
nepatilpus, girdėjau, rodosi nuo ne 
tėmyjančių lietuvių, kad tai „pub- 
likonai" patįs tą žinią į lietuviškas 
„gazietas” įsidėję, o pati „Lietu
va" rašanti,kad geriausiai ėsą „vo- 
tuoti” už „Cicilistų” partiją.

Brolau darbininke! Jeigu tau 
mielas gyvenimas, liaukis bėgio
jęs įsikibęs į skvernus visokių re
publikonų ar demokratų, atiduok 
balsą už savo užtarėjus socijali- 
stus, tai balsuosi pats už savę. 
Jeigu republikonai, ar demokratai 
alaus ar pinigų už balsavimą duo
da, gali imti, nes lai tavo paties 
pinigai, kuriuos visokio menciaus 
kapitalistai nuo tavęs išplėšė, bet 
balsavimo laike balsuok už savo 
gerovę, ne už alų, ar melagingus 
išgy rimus.

J. Pašalinis.

Nauji iszradimai.
t Ant gamtmokslių susirinkimo 

mieste Breslau, Vokietijoj, D-ras 
Koenig apreiškė, jog jis išrado bū
dą, pagal kurį kiekvienas gali nu
iminėti fotografiškus paveikslus 
naturaliŠkose parvose.

Prekes apgarsinimu.
1 oolli druko, ai 1 syki. .»,...,..SOs. X 
PapuuU pajieukojtaai ar draugyt- 

czin mitingai ar balių apgarainimai po 
•Oc. ui kaina ryki.
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Paėjimas organiszko svieto.
Parai Blttnerl.

vieėpatystėt* ant žemSs, jie buvo, teip sakant, 
viena i§ virbalų i M vystymo augmenų ant že
mės. Atlikę savo uiduotę. teip sakant, isto
rišką rolę, augmenys tie vienog nenori suvi- 
su išnykti, bet ginasi iki šiol tamsiuose girių 
tankumynuose, kur per medžių šakas vos 
prisigriebia saulės šviesa. Vaikai tų labai 
seniai praėjusių laikų augmenų auga girių 
tankumynuoee, labai sumažėję, tokiose jau 
sanlygoae, kokios buvo visur ant žemės lai
kuose akmeninių anglių perijodo, kadangi 
mat ir tąsyk, per pripildytą garų ir vulkani- 
škų pelenų atmosferų, kaip! per tinklų, voš 
galėjo prie žemės prisigriebti spinduliai sau
lės; žemė buvo teip šlapia, oras teipjau drėg-

• nas ir sunkus kaip dabartiniuose drėgnuose 
girių tankumynuose kur auga sumažėję vai
kai seniai augusių aut žemės augmenų.

Apart paminėtų milžiniškų žolių, girio
se akmeninių anglių perijodo augo teiposgi 
milžiniški augmenys be žalumo, koki, žino
ma. labai sumažėję ir dabar pasitaiko i>avasa
ri*/laike ir auga per trumpų'laikų kaip kur 
terp žolių ant pievų ir giriose, užimanti kaipi 
vidurį terp grybų ir žaliuojančių augmenų. 
Laikuose akmeninių anglių perijodo tie 
nežaliuojanti augmenys buvo milžiniško di
dumo, tokio kaip dabartiniai didžiausi girių 
medžiai. Ant paveikslėlio tie žingeidus me
džiai parodyti dešinėj pusėj ir viduryj. Ka
mienai tų žingeidžių augmenų buvo tokio 
jau storio kaip kamienai dabar augančių me
džių. Ypatiški tie medžiai išmargyti buvo 
ypatiškais paišiniais kaipi pečėčiaie, dėl ku
rių juos ir praminė tigilliarijai^ kas ir rei
škia pečėtytą medį. Kyšanti nuo žemės 
trumpi kamienai, parodyti ant paveikslėlio 
kairėj pusėje vadinasi stigma rijoms — tai yra 
diegai tų žingeidžių belapių medžių vadina
mų !epi>l^ltu>lronais\ suaugę jie parodyti an
troj eilėj, dešinėj paveikslėlio pusėj. Toliau, 
tuose lai kliok* augo ypatiški augmenys pa-

* našus į milžiniškus Parapinius šepečius — 
juos vadina kalamitai*. Augmenys parody
ti pryšakinėl paveikslėlio pusėj buvo tai mil
žiniški paparčiai; tokio didumo jų dabar 
jau niekur bėra ant žemės.

Atmuštas anglyje paveikslas belapio medžio (sumažintas).

To<3 anglinio perijodo augusios ant mu
sų žemės girios buvo ypatiškos: nepaisant 
ant jų viso puikumo ir didumo augusių aug
menų. jos negalėjo linksminti žiūrinčio į jas 
akių žmogaus, užaugusio dabartinėse sanly- 
goee. Ištikrp joms žmogus negalėjo gėrėtieei, 
kadangi tudee laikuose dar žmogaus ant že
mės nebuvo; nė Adomas, nė Jieva dar nebu
vo atsiradę. Tų laikų augmenys išrodo 
mums žingeidus, jie nutašyti kaipi neišlavin
tos dar dailininko rankos, trūksta y vairumo 

* tokio, kokius turi dabar auganti. Žiūrėda
mi į tas labai seniai praėjusių laikų girias ir 
laukus, mes nerandame juose daugelio to, 
kas linksmina ir puošia dabar laukus ir gi
rias: čia nėra tos žalios [laklodės, puošiančios 
girias, nėra žalumo, kuria teip mėgsta gėrė- 
tiesi musų 4kys: akmeninių anglių perijodo 
giriose ir laukuose nebuvo dar -visai žydinčių 
augmenų, ijiekur nebuvo puošiančių laukus 
visokių palvų žiedais kvietkų. Tuose lai
kuose gamta tvėrė tik žemesnio laipsnio aug
menis.

Girios akmeninių anglių perijodo buvo 
liūdnos, jose negirdėt buvo nė jokių balsų: 
jų nedailin|) zimbimas lakiojančių, nė kito
kių vabalų; jose nebuvo nė gražių, nė negra
žių lakiojančių medžių šakose paukštelių, 
nė drugių, negalinčių gyventi be kvepiančių 

- kvietkų žiemių. Augmenys tų laikų visi pri
guli prie žėmesnio skyriaus teip vadinamų 
paslėptos lyties bežiedžių augmenų, išdirban
čių savo sparus, atsakančius sėkloms augšte- 
snių skyrių augmenų, be žydėjimo, kaip tai 
ir dabar galima patėmyti pas paparčius. Kur 
nekur vienog tuose laikuose iš aiškialyčių sė 
klinių pradeda atsirasti jau, kaipo ženklas ge
resnės ateities spygliniai augmenys, pratėviai 
musų ėgliui pušų ir kadugių. Lapuotų me- 
džių tuose laikuose nėra niekur nė mažiausio 
ženklo. i

Iš gyvųnų augščiau stovinčių tuose lai
kuose atsirado sutvėrimai vadinami stegocefa- 
liais^ užimanti tarpų terp amfibijų (varlių) ir 
reptilijų, bet ir jų buvo labai mažai, jie dar 
ką tik atsirado, buvo išėmimu. Tuose mil
žiniškuose tų laikų žolynuose slankiojo biau- 
rus sutvėrimai, vaikai kurių užsiliko iki šiai 
dienai karštuose kraštuose tik, žinoma, su
mažėję: buvo tai skorpijonai, vorai ir šimta
kojai. Kaipo ženklas gamtos pirrnžengystės 
— buvo pasirodymas tuose laikuose pirmuti
nių tiesasparnių iš lakiojančių žiogų veislės 
vabalų, bet jie buvo milžiniško didumo, su 
kuriais užsilikę iki šiol tos veislės vabalai ly- 
gintiesi negali. Buvo tai pirmutiniai lakio
janti sutvėrimai, atsiradę ant žemės, galinti 

.- pasikelti į orų.

Atnįu&imas senų laikų žiogo (sumažintas).

Teip kaip pirmutiniai vėžiai ir žuvys se
nų laikų jūrių tiX iš palengvo, laikui bėgant, 
išmoko plankinėti vandenyj ir tų ptrdavė sa

vo veislei, teip keliu palengvo išsivystymo ir 
prisitaikymo prie aplinkybių tie pirmutiniai 
žiogai prisavino sau mokslą lakioj i mo ant 
oro: su pagelba panašių Į sparnus pridėjimų, 
kurie su laiku išsidirbo į tikrus sparnus, jie 
iš syk galėjo padidinti savo šuol|, o didinda
mi šuolį, i>er Įjasididinimę sparninių išaugų, 
persikeltus toms išaugoms į tikrus sparnus, 
perkeitė šuolius į tikrų lakiojimą. Aut to
kio persi keitimo vienog reikėjo ilgo laiko, 
gamta mat nemėgsta šuolių, bet viską dirba 
palengva, sistematiškai.

Toliau krūmynuose atsirado milžiniški 
skruzdėlių veislės sutvėrimai — termitai, ku
rių sumažėjusi veislė karštuose musų žemės 
kraštuose užsiliko iki šiai dienai. Ir šiądie- 
niniai termitai užlaikė papročius akmeninių 
anglių perijodo savo pratėvių: ir dabar jie 
nemėgsta šviesos, laikosi drėgnose olose, iš
lenda iš jų tik nusileidus saulei ir nupuolus 
ant žolių rasai.

Taigi aišku, kad savo išsivystyme aug
menys žengia greičiau negu gyvūnai: akme
ninių anglių perijode atsirado jau spygliniai 
sėkliniai augmenys, bet niekur dar nebuvo 
nė mažiausio ženklo žindančių žvėrių. Gi
riose tų laikų dar nebuvo gyvūnų, jose vieš
patavo tykumą, kurios neardė žvėrys.

Bet kodėl gamta nepasirūpino apgyven
dinti girias teip, kaip jas apgyvendino pa
skui? Maisto juk gyvūnams akmeninių an
glių perijodo giriose trukti negalėjo, tai mi
sti buvo kuom. Kad gamta neapgyvendino 
gyvūnais tų laikų girių, buvo tam gana svar
bios priežastys. Gyvūnai rods giriose galė
jo rasti maisto daugiau negu reikėjo, bet už
tai tose giriose nebuvo kuom kvėpuoti, jie 
čia butų turėję užtrokšti dėl daugybės esan
čios ore angliarūgšties, kuri prisirinko nuo 
neišpasakytų vulkaniškų išsiveržimų pirma 
buvusiuose perijoduose. Anglerugštis teip 
vodinga gyvūnams, juos troškinanti, augme
nims yra teip neatbūtinai reikalinga, kaip 
gyvūnams oxygenas, be kurio nieks negalė
tų ant žemės gyventi. Augmenys iš angle- 
rugšties paima joms reikalingų anglinį gazų, 
o nereikalingų, nuo anglių išvalytų oxygenų 
palieka ore. Aišku, kad pirm [įasirodymo 
ant žemės gyvūnų, ant jos turėjo atsi
rasti augmenys, kurie išvalė žemės orų nuo 
buvusios jame anglerugšties ir tokiu budu 
prirengė jį gyvenimui sausžemių gyvūnų: 
a,ugmenys valė ore prisirinkusių anglerugštį, 
kuri, kaip žinote, susideda iš anglių ir oxy- 
geno, anglis paėmė sau, o išvalytą oxygeną 
atidavė orui. Paimtas iš oro anglis dabar 
grųžina žmonėms ant jų naudos )>avidale ak
meninių anglių, kurių gamta daugybę sukro
vė ant žmonijos naudos žemės gilumose. Ar
gi tai ne geradėjingas gamtos darbas!

Bet ant to svarbus garnys darbas nepa
sibaigė — dideli augmenų, gyvenusių ant že
mės milijonai metų atgal, darbai atgabena 
naudų žmonijai ir dabar prisideda prie kul
tūriško jos pasikėlimo: anglys, kurių neišpa
sakytų daugybę paėmė iš oro augmenys ak
meninių anglių perijodo, pastojo dabar me- 
dega apkurimui gyvenimų, virimui valgių ir 
varymui mašinų fabrikuose; su anglių pa- 
gelba, didindami musų energijų, mes galime 
aUikti tuos didžius darbus, vedančius žmoni- 
jų prie materijališko ir dvasiško progreso.

Nors peržiūrint tuos labai seniai praė
jusius laikus, mes juose atrandame kų ten 
nepaprasto, nesuprantamo, nesutinkančio su 
pažiūroms apie gamtų šios dienos, tai visgi 
galime patėmyti didelį progresų, sulyginant 
akmeninių anglių laikus su pirm to buvu
sioms musų žemės gyvenimo epokoms, kurio
se ant žemės viešpatavo tamsa ir tirai be gy
vybės, arba su vos atsiradusia menka dar gy
vybe.

Jeigu gyvūnai devoniško ir siliuriško pe- 
rijodų galėtų jausti ir protauti teip kaip 
protaujame mes, tai perkeltiems urnai į lai
kus akmeninių anglių perijodo, jiems be abe
jonės pasirodytų, kad atsirado kokiame pui
kiame, išsapnuotame rojuje, nors, gal būt, 
kad sanlygos tame rojuje butų jiems ir labai 
vodingoms, kadangi net urnas persikėlimas 
į rojų mat gali būt vodingu, naikinančiu: 
net prie gero, prie rojaus sanlygų reikia pri
sitaikyti, priprasti. Juk antai ir ant jūrių 
dugno yra gražu, ramu, o vienog jeigu mus 
ten urnai perkeltų, visi pražutume, kadangi 
visas musų organizmas nepritaikytas prie gy
venimo jūrių gilumose. Ant prisitaikymo 
gyventi kitokiose sanlygose reikia labai ilgo 
laiko ir daugybės gentkarčių.

Tokiu budu, kaip matome, gamta nuo- 
latai vis labiau ir labiau lavinasi. Ateis lai
kai, kada be abejonės ir kitų laikų žmonės 
žAirės ant mus su tokiu jau pasigailėjimu. 
IFaip mes šiųdien žiūrime į gyvūnus tų labai 
Aeniai praėjusių laikų.

( 5. Pasidarymas akmeninių anglių 
sluogsnių.

Girios žingeidžių augmenų, apie kokias 
mes kų tik kalbėjome, augo ant žemės ir vy
stėsi per labai ilgus laikus, per daugelį tūk
stančių, o gal milijonų metų. Mes savo per
žvalgų negalime tęsti teip ilgai, mes galime 
todėl peržiūrinėti vien svarbesnes permainas, 
teip sakant, charakterizuojančias atsakantį 
perijodų žemės gyvenimo.

Perėjo tūkstančiai, gal milijonai metų, 
per kuriuos augo ir nyko tie milžinai aug
menų viešpatystės, iš kurių susidėjo girios, 
sutverusios ant galo didelius sluogsnius ak
meninių anglių, to svarbiausio [išlaikytojo 
pramonės musų laikų.

Per visų tų laikų, atsižymintį vienodumu 
sanlygų, augmenų veislės buvo tokios Jau, 
kadangi mat prie vienokių sanlygų nėra rei
kalo keistiesi, išdirbti naujas ypatybes; tik 
neatbūtinas reikalas išdirba persikeitimus, 
be reikalo ir gamta sau darbo neužduoda.

Todėl, perbėgus daugeliui tūkstančių 
metų, jeigu mes pabaigoj akmeninių anglių 
perijodo butume pažiūrėję į žemės paviršių, 
tai butume pamatę, kad čia mažai kas persi
keitė, viskas išrodė teip, kaip aprašėme pra
džioj to perijodo; didelių permainų gamta 
nepadarė, kadangi mat nebuvo reikalo tver
ti naujas formas. Prisižiūrėję vienog geriau

(Toliam boa.)

Isz visur.
U Prancūzijos rando kaltais li

kosi atsiųsti atlankyti visosvietinę 
parodų mieste St. Louisc daugelis 
geriausių Prancūzijos darbininkų, 
teiposgi delegatai Prancūzijos dar
bininkiškų organizacijų.

II Laike paskutinių vokiškos ka* 
riumenės manevrų nežinia kas iš- 
dalino kareiviams aitrius patro
nus. Šaudant su tais patronais, 
daug kareivių likosi užmultų, o 
dar daugiau sunkiai sužeistų.

|| Republikoj Mezico, guberna
torius Tamaulipas iteto uždraudė 
žmonėms bažnyčiose bučiuoti ab- 
rozdus ir iventas stovylaa. Mat 
tuom jis tikisi galėsęs užbėgti ke
lių besiplatinimui limpančių ligų.

II Mieste Edinburg, Škotijoj, at
sibuvo terptautiškas kongresas in
stituto terptautilkų tiesų, ant ku
rio suvažiavo tų tiesų žinovai ii 
visų civilizuotų kraštų.
- II Atkakęs į Tsintau maskoliš
kas oftcieras, atgabeno žinių, jog 
terp maskoliškų kareivių Port Ar- 
thure apsireiškė cholera.

II Auksinių pinigų ant svieto yra 
5500000000 dol., ii to 1342000000 
dol. Amerikoj. Pagal gyventojų 
skaitlių, daugiausai pinigų yra 
Prancūzijoj.

II Meksike, užgimę nuo debesų 
praplyšimo tvanai nunešė suvisu 
kalnakasių miestelį Cusihuriacho.

II Mieste Odesoj, pietinėj Mas* 
kolijoj, apžiūrint naujai statomų 
rando triobų,koksai vyriškis palei
do du Šuviu į miesto policijos vir- 
linininkų Neidgardtų, bet ne pa
taikė. Užpuolikas paskui, besi
gindamas, su peiliu sužeidė Neid
gardtų. Užpulikas likosi suareš
tuotas ir nugabentas į kalėjimų. 
Jis nenori nė savo pravardės, nė 
priežasčių užpuolimo pasakyti.

. || II Odesos apskričio pašaukė 
į kariumenę 17000 kareivių, iš pa
šauktų: 4000 žydų ir 800 krikščio
nių pabėgo, taigi trečia pašauktų 
dalis.

II 11d. rugpiuČio, mieste Sosno- 
wicuose, Lenkijoj, krikščionys pa
rengė žydų mušimų, išplėšė ir iš
draskė daug žydiškų pardavinyčių, 
sugriovė sinagogų. 35 žydai liko
si sužeisti, keliems žydams krikš
čionys išplėšė liežuvius. Mušty
nes tas pagimdė tas, kad koksai 
žydukas su akmeniu pataikė į 
krikščioniškų mergaitę.

| Bremene suareštavo du pran
cūzišku studentu už nuėmimų fo
tografijos apginančio įėjimų į upę 
Weserų forto.
. II Kova terp garlaivių kompani
jų baigiasi. Prekę kelionės 3 kita
roj į Ameriką Bremos garlaivių 
kompanija pakėlė ant 15 dol.; tų 
patį padarė ir Hamburgo garlaivių 
kompanija.

U Žydiškoj Londono miesto da- 
lyj, sūdo dienoj užgimė kruvinos 
muštynės terp žydų fanatikų ir 
socialistų. Muštynėse, kuriose 
dalyvavo keli tūkstančiai žydų, 
kelios ypatos likosi sužeistos. Ant 
galo sutrauktiems ant mūšio lauko 
policistams pasisekė narsius izraė- 
liaus vaikus išvaikyti.

II Ryme atsibūva laisvamanių 
kongresas, ant kurio iš visų civili
zuotų kraštų suvažiavo daug pa
garsėjusių mokslinčių. Ant užma
nymo vokiško mokslinčiaus Hae- 
ckelio susirinkę ant kongreso nu
tarė siųsti pasveikinimų Prancūzi
jos ministerių perdėtiniui Combes, 
pradėjusiam kovų su stabdančia 
laisvų manymų dvasiškija. Iš 
Prancūzijos vien atkako 1000 pa
garsėjusių moksluose laisvamanių, 
iš Išpanijos 300, iš Amerikos gi 
tik 10.

II Kongresas Peru republikos 
apgarsino, dideliu balsų daugumu, 
lose Pardo už republikos prezi
dentų, o Salvadoru Canero už vice 
prezidentų.

II Afrika užima plotų 11532470 
ketvirtainių mylių, iš to priguli 
Prancūzijai 3937450 ketv. mylių, 
Anglijai 3674175 mylios, Kongo 
viešpatystė (prigulinti Belgijai) 
užima plotų 918810 mylių, vokiš
kos valdybos 909000 mylių, portu
gališkos 799400 mylių, itališkos 
188950 mylių, išpaniškos 84950 
mylių. Neprtgulmingos Afrikos 
viešpatystės liko tik: Abisinija už
imanti plotų 370000 ketv. mylių, 
negrų respublika Liberia 36800 ir 
Morokko 175830 mylių, bet pasku
tinė jau beveik atsirado po Pran
cūzijos globa.

II Europeiškas raštininkas Me- 
reditb išreiškė nuomonę, jog civi
lizuotuose kraštuose šliubai terp 
porų turės būt panaikinti, o augi
nimų vaikų turės paimti nuo šei
mynų viešpatystė.

II Dėl stokos lytaus, visoj vaka
rinėj ir vidurinėj Europoj, taigi: 
Vokietijoj, Maskolijoj, Šveicarijoj 
ir Prancūzijoj javų užderėjimas 
buvo menkesnis negu pernai; ka
dangi ir Amerikoj šįmet uždėrėji- 
mas menkesnis, tai Europai gali 
pritrukti duonos. Kadangi dėl 
stokos lytaus ir žolė neužaugo, tai 
ir pašaro gyvuliams šįmet surinko 
mažiau, negu reikia.

II Ant atsibuvusio Ryme terptau- 
tilko laisvamanių kongreso nutarė 
tokį jau kongresų ateinančiuose 
metuose atlaikyti Paryžiuj, o 1906 
m. atlaikyti du: vienų Buenos Ai
rėse, kitų gi Barcelionoj,

II Pagal paskutinį gyventojų su- 
skaitymų, mieste Buenos Aires, 
pietinėj Amerikoj, pasirodė vienas 
milijonas gyventojų. Tokiu budu 
Buenos Aires yra didžiausiu mie
stu pietinėj Amerikoj ir didžiausiu 
išpanišku miestu. Išpanijos so- 
stapilis, Madrid.turi tik 600000 gy
ventojų.

II Garsus Europos vulkanas Ve- 
zuvius vėl pabudo ir meta ugnį. 
Plati lavos upė veržiasi ii kratero 
ir teka į pakalnę. Tūkstančiai 
apačioj gyvenančių žmonių aplei
do savo namus ir krutančius turtus 
ir bėga kitur ramesnių vietų jieš- 
koti.

II JaunaPanamos republika siun
čia gabius jaunikaičius mokytiesi 
į Amerikos ir Europos augštesnes 
moksliškas įtaisas. 6 jauni vaiki
nai atkako jau j Paryžių, o keli į 
Belgijos sostapilį, Bruxellę.

Nauji Rasztai
Žeme* Istorija. Banmae 8. M. 

(■u paveikalelialM). Chlcago. 111. 
HMM ru. Iszleido Tėvynės Mylė
to! u Dr-te. pusi.

Yra tai 12 knygutė išleista Tė
vynės Mylėtojų Dr-tės. Kaip ki
tos jos išleistos, teip ir šita yra 
moksliška, aprašo išsivystymų gy
vybės ant žemės; ji yra, teip sa
kant, dapildymu pirma išlei
stos geologijos. Aprašyta priei
namai, kadangi tokiais ir turi būt 
moksliški raštai. Moksliški raš
tai gali išduoti gerus vaisius vien 
tųsyk, jeigu jie visiems prieinamai 
parašyti. Knygutė naudinga ir 
verta skaitymo. Paaiškinimu yra 
tam tikri paveikslėliai.

iMzgania. 1>raina line aktuose. 
Parnase J. 8. Laida 11. pertaisy
ta. Chicago, III. Inaielsta „Ka
taliko.“ HMM ru. 24 pusi.

Yra tai tik antra laida. Rods 
užvardinime paaiškinta, jog šita 
laida pertaisyta, bet ištikro tų per
taisymų yra mažai, vietų reikalau
jančių pertaisymo liko dar gana.

kontraktų ne ten, kur sanariai no
rėjo ir apie darbų išpildančio ko
miteto sanariai nieko nežinojo. 
Mat dabartinis musų komitetas 
bando teip elgtiesi kaip maskoliš
kas caras, tuos,katrie pajieško tei
sybės, biaurina per laikraščius. 
Kad dar nors pats rašytų, bet sam
do pašalinius. Į-

Toliau p. J. $. sako: „atėjo su 
anais 8 priešais centų ant tautiškų 
reikalų”. Aš gi prie tų priešų juk 
ne priguliu; visa draugystė gali 
paliudyti, kad aš gana stengiausi, 
kad tie centai ant tautiškų reikalų 
pasiliktų; koki tik būva užmany
mai, ar tai tautiški, ar darbi
ninkiški, aš juos stengiuosi remti. 
Neteisybę p. J. Š. rašo, sakyda
mas, buk aš stengiuosi patarnauti 
airiams, o ne saviemsiems. . Kad 
tas apkaltinimas neteisingas, tų vi
si brookly n iečiai žino. Užmeta 
toliau man, kaipo prezidentui tau
tiško namo, buk aš noriu, kad sve
timtaučiai lietuvius galėtų milžti. 
Tas teiposgi neteisybė. Aš iŠ vi
sos mano galės stengiuosi, kad 
tautiškų namų brooklyniečiai turė
tų, nes ir pats prie to namo esu 
savo centais prisidėjęs. • Jeigu to
dėl kas griauja, tautiškus užmany
mus, tai ne aš t, darau, greičiau 
daro tie, kurie meta ant manęs ne
užpelnytus apkaltinimus.

Prez. L. T. N. Bučinskas.

Vietines Žinios.
,1 — Chicagoje, lietuviška parapi
ja šv. Mikolo Arkamuolo sulaukė 
naujų kun., Juozapų Staškevičių, 
kų tik atvažiavusį iš Lietuvos, iš 
Kauo gub. Dievmaldvstes laiko 
airišių bažnyčioje prie Paulina st. 
ir Wabansia avė. nedėlioms, 10 
vai. ryto. Szi parapija egzistuoja 
tik 1% meto, bet šis jau trečias 
jos klebonas. Pirmutinis buvo 
kun. Peža, antras kun. Buchovec- 
kas, trečias dabar kun. Staškevi- 
eta. Parapijonai džiaugiasi, kad 
dabar jau tikrai gavo gerų kunigų 
ir rengiasi netrukus savo bažnyčių 
statyti. Žemę bažnyčiai turi se
niai nupirkę.

— Ateinančių nedėlios dienų, 8 
vai. vakare, gyvenime Dr. Grai- 
čuno, pn. 3202 S. Halsted st., at
sibus susirinkimas ,,Aušros” drau
gystės, ant kurio užprašomi visi 
prijaučianti musų mokslųeiviams, 
ne vien sanariai. Ant susirinkimo 
gali pribūti lygiai prigulinti, kaip 
ir ne prigulinti į minėtų dr-stę.

— Pereituose metuose lenkėMa- 
rė Szpilka likosi užmušta kokio ten 
Liudviko Pesanto, kuris užtai li
kosi sūdo nuspręstas ant pakorimo 
ir pakartas, Užmuštas vyras drau
gams apreiškė, jog gyvęs ant svie
to tik iki metinių sukaktuvių mir
ties savo pačios. Iš tikro, atėję į 
Szpilkos namus tų sukaktuvių die
noj draugai, rado duris užrakytas. 
Kada jas išlaužė, viduj rado pasi
korusį Szpilkų.

— Pereitos subatos dienų, nuo 
teip vadinamo patžudžių tilto Lin
coln parke,šoko į lagūnų 21 metų 
gyvenantis pn. 1431 Gracenland av. 
Chas Ambrose ir prigėrė.

KedakctįoH atsakymai.
Pomui D. B. D. BaoozLYNt. 

Kur draugystės duoda spaudinti 
konstitucijas, tas visuomenę ne ap
eina, tai privatiškas draugystės 
reikalas. Jeigu spaustuvė ne ge
rai darbų atliko, tegul draugystė 
su ja sau rokuojasi. Laikraščiai 
į privatiŠkus ypatų ir draugysčių 
reikalus ne gaji kištiesi.

P. Šimk. S. S. L. A. Klausy
mas nešiojimo1 Susiv. ženklelių yra 
tai mažmožis, o Tamsta tam pri
duoti per daug didelę svarbų. 
Ženkleliai ne pakels musų tautos, 
dėl jų nešiojimo ne godos ir nepa- 
žįs mus svetimtaučiai geriau, ne
gu dabar. Ant godonės ir pasigar- 
sinimo kuom ėsame reikia pasiro
dyti su darbaiš o ne su ženkleliais; 
jie mums gali gurėti mažesnę pras
mę negu kareiviams medaliai ir or
deriai; jais didžiuotiesi gali juos 
nešiojanti, bet pašaliniems mažai 
jie rupi, tautai j* ne atgabęs nau
dos, jeigu ant jos naudos nieko ne 
dirbsime. Nešiojimas ženklelių 
yra tai privatiškas Susivienyjimo 
sąnarių reikaląs, o ne tautiškas. 
Galime užtikrinti, kad visi musų 
veikėjai,kurie su pasišventimu dir
bo ant musų tautos labo, nė jo
kių ženklelių pe nešiojo, kadangi 
jiems ant parųginimo prie darbo to 
ne reikėjo. Kas nori, tegul sau 
nešioja. : Mažmožiams ne galima 
per daug didelės svarbos paskiri- 
nėti, privatiŠkų dalykų negalima 
viešais daryti, mažų dideliais.

P, J. Ku $ez. Ginčus ir po
lemikas retki^ vesti ten, kur iŠ to 
matyt kokia ųors nauda. Polemi
zuoti su „Žviigžde” ne apsimoka, 
kadangi, nors privestame ir 
svarbesnius motyvus, negu paduo
ti atsiųstam! > rašte, „Žvaigždės,” 
nė jai tikinčių ne pertikrįsime, o 
ne tikinti ir be polemiškų raštų 
„Žvaigždės”jišvadžiojimams ne ti
ki. Užsiiminėti bergždžių darbu 
ne verta. Įki-ėpti geriau žmonėms 
galima laivetnes pažiūras, meilę 
mokslo, suteikiant sistematiškas 
moksliškas žinias. Per polemikas, 
užmargytas kartais aštriais, kolio- 
jančiais žodžiais, to padaryti nega
lima, teip į&vėptos pažiūros bus 
ne {pastovios ir ant tokių ne daug 
galima remtij

ItsiliepiniaN.
Nr. 36 ,,Lietuvos” patilpo ne

teisinga korespondencija iš Brook- 
lyno, kuri be pamato apšmeižė 
Lietuvos Sūnų Dr-tes ir Lietuviš
ko Tautiško Namo prezidentų.

Pirmiausiai p. J. š. rašo, buk 
tojė draugystė šįmet ne laikė pik- 
nyko todėl, kad ne gavo parko. 
Visi žino, kad parkų ne sunku gau- 
tį. Pikniko draugystė nelaikė per 
tai, jog apskaitė, kad mažas bus 
pelnas, jeigu pelnys kas, tai parko 
savininkas. Todėl pikniko ne
rengė. Daryti balių nutarta ant 
paskutinio susirinkimo 2 d. liepos. 
Parūpinti salę išrinko 8 vyrus. 
Salės negalėjome gaut todėl, kad 
jos savininkas nesutiko duot ant 
tokių išlygų, ant kokių draugystės 
buvo prisakyta. Ant sekančio su
sirinkimo trįs išrinkti tam 
tikslui sanariai, išdavėme ra
portų ir sanariai draugystės užgy- 
rė imti salę ant tokių išlygų, ant 
kokių-jos savininkas sutiko jų duo
ti. Nuėję antru kartu, padarėmė 
kontraktų. Išpildantis komitetas 
dideliai užpyko, nes kitoj vietoj 
buvo paėmęs salę ir buvo padaręs

Svetur Kimia likėjai turi 
užtarti' apsaugojimą.

Apsaugojant m ve ir savo 
^mynaz, jų pareiga yra 

baltuoti už kiekvieną repu- 
blįkona ant tikieto.

jų algos, jų išligos ir jų būdas gy
venimo yra daug augštesnis, negu 
kitų jiems panašių darbininkų sve
timose šalyse.

Neatbūtinai reikalinga užtarti 
apsaugojimų, užlaikyti jį galybėje, 
tai galime įgyti tik balsuodami už 
rėpublikonų prezidentų ir republi- 
konų kongresų.

Negali būti klaidos supratime 
žadžio. Apsaugojimas viekų sa
vyje užturi.

Ženklina apsaugojimų užmokes
čio už darbų ir tuomi pat namo, 
apsaugojiant visus reikalus musų 
didelės šalies. Tuomi valdžia per
sitikrinus, kad turės pakaktinai 
įplaukimo ant pagaminimo naujų 
kariškų laivų, mums reikalingų, 
ant padirbimo Panamos kanalo, su 
kurio pagelba po musų globa bus 
visos Pecific didjūrės ir prekyba 
didžiųjų rytų, ant apmokėjimo, be 
maž keturių milijonų doliarių dau
giau šį meta, narsiem apginėjam 
musų šalies ir tiem, kurie nuo jų 
priguli, ant užvedimo kanalų į 
sausžemius pietvakarinių Valstijų, 
kurie pavers nederlingus plotus į 
vaisingus daržus, tuomi duodant 
darbų tūkstančiam Amerikos dar
bininkų, dabar ir ateiteje. Kiek
vienas žmogus, kurs atkeliauja į 
šitų šalį, noriai ir teisingai dirba ir 
čion apsigyvena, pastoje Ameriko
nų, su visomi prideristėmi ar jis 
yra atkeliavęs iš Italijos, Austrijos 
Ungarijos. Lenkijos, Rosijos, Če
kijos, Finlandijos, Lietuvos ar iš 
slaviškų valstijų.

Draugyscziu Reikalai
1 ItoN metinis 8. Daukanto D-tęs 

apvaikseziojimas Chicago, Ui.
Nedelioj 9 spaliu Dr-ts Si mano Dau

kanto apvaikesczioa 11-ta metini savo 
eztstavima ir pamina)ima dienos gimi
mo 8. Daukanto L. I.

Draugystes imanezios apvaiknesioji- 
me dalyvuma isamarszuos io corpore 
S 30 vai. po pietų, į FraiheitTurner salo 
po No 3417 80. Haltiad st. ir ten bus lai
kytos prakalbos, deklamacijos, dainos ir 
muzikos. Prakalbos prasidės tuoj po 
suvejimui draugyscziu in sale. Po pra
kalbu bus didelis balius. Visus lietuvius 
ir lietuvaites uirdingai kvieczia atsilan
kyti.

Dr-te S.m. Daukanto.

Didelis Bailiu!
Antras didelis ii etų visikas balius, pa

rengtu Lietuviszkoe Evangelmkos Dr- 
M arti no Dr les atsibus su baloje, 8 diena 
epeliu 1004 m. Ruehl’s salėja 230—2X4 
Weet 12 st. tarpe Jeffernon ir Union st.. 
Chicago Prasidės 7:30 valanda vakare 
įėjimu 25c., moterys ir merginos dykai. 
Visus lietuviu ir lietuvaites uipraasome 
kumkaiUingiaustai atsilankyti ir iki vė
lai nakezei prie geros muziku linksmai 
paaissokti, kurie alsi lankys bu viauomi 
užganėdinti.

(•D—•) Komitetas. ,

BalliiN Balius.
Chicago. Pirmu balius Dr-tes Szv. 

Mikolo Arkaniuolo bu subatoj 1 d. spa
liu 1904 m. ealeje AUu 32—31 Emma 
ui. ir Mil*auku avė. Prasidės 7ta va
landa vakare, loženga vyrui su mote
rs Ž5c. Meilingai uipruzo kuoakaitlin- 
giauu susirinkti prie geros muzikoe pa- 
siszokti bei linksmai laika praleisti.

123—301 Komitetu.

Antras didelis teatram.
Chicago. Draugyste Ž. V. M. Valaa- 

caausko, loez antra dideli teatre po už- 
vardiiu: į,Dievu užmokės žydui szimte- 
riopai” su prakalboms. Nedeliojė 2 d. 
spaliu 1904 m. Freiheit Turner salėje 
3417 8. Halsted st. tarpe 34 ir 35 ui.

Sale bu atidaryta ant 4 vai. po pietų, 
teatru prasidės 6ta vai. Po teatrui bus 
didelis balių. Inžengimu 25c. ir 35c. 
už kiekviena ypata. Užpraazome visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilaukyti ant 
musu puikaus teatro, o po teatrui links 
mai puiszokti, nes muzike bu pirmos 
kliasoe, kuri rež lietuviszku szokius.

Komitetu.

West Lynn, Mass. Szv. Kazimiero 
Dr-te 77 kuojai 8. L. A. parengs vieeza 
susirinkimą (mass meeting) su prakal
bom! nenelioje 2 d. spaliu ant ules 160 
Markei et. Campas Monroe, Lynn, Mass. 
Susirinkimu pruides 2 vai. po pietų. 
Užkviecziam visus lietuvius ir lietuvai
tes iu Lynn ir aplinkiniu, kuomiskait- 
lingiausei sutrinkti, bus laikomos svar
bios prakalbos ir inatojimais į draugyste 
numažintu sulyg 50c.

Komitetu.

Balius.
Detroit, Mich. Pirma balių Dr tos 

Szv. Jurgio turėsime 8 d. spaliu (Octo- 
ber) ant ules V. Giliaus, po num. 2393 
Riverat. imkite Delary kars, atvei pu 
duris. Užpruzome visu brolius Ir sese
ris, prigulinezius ir neprigulineziua 
kuomi skaitltngiause susirinkti, luien- 
ga vyram 10c., moterim dykai.

Komitetu.

Prezidentas Roosevelt didis va
das rėpublikonų partijos sako: 
„Nežiūrint aut pasekmių, darbi
ninkų algos Įuri būti apsaugotos.”

Šitos vienbs ištarmės pakanka, 
kad gauti parėmimų kiekvieno sve
tur gimusio darbininko, atėjusio į 
šitų šalį, karį uždirbti sau gyveni
mų ir pastot) geru Amerikonu.

Nežiūrint jant pasekmių, darbi
ninkų algos įtari būti apsaugotos.

Bet kaip? Pirmiause pasiklaus- 
kime, kaips užmokestis pasisekė 
šios dienos įaiptų, penkios dešimts 
nuošimčių aiigštesnės, negu augš- 
čiausios algos, kokioje nors kitoje 
šalyje darbininkas gauna, mainie- 
ris, fabriko įiarbininkas ir tt. ? Už 
tai, kad reppblikonų partijos buvo 
ir yra užlaikomas surėdymas ap> 
saugojimo. ’

Pasidėkavojant apsaugojimui, 
Amerikos dųrbininkai išsitobolino,

H ura' visi lietuvis! pu Motiejų Btlts- 
žl, jis yra geru žmogų. Pigiai parduo
da tavorus, visokiu blokiniu daiktu, 
penezeku, jietneeiss, kolonikua ir tt. 
Neužminzklto lietuviai atsilankyti pu 
savo tautieti.

164 Canalport av. arti Haleiod st . 
Chicago, Ui.

Pajieszkau Susiedo Kuimiero Joczie, 
Ksonogub., Raseinių pav., Kviedamio 
per., Ptopimo kaimo, gyvenusio pirmiau 
Allegheny City, Pa. Turiu labai svarbu 
reiksią. Jis pats ar ku kttu teiksis 
duoti žine ant adreeo: '

Liudvlk Noreika,
P. O. B. 73, Port VVuhlngton. Wis.

Pa|ieszkau uvo dėdės ir tetos, Antano 
Mozuraiczio ir Elzbietos Kazlaukieees - 
abu Suvalkų gub , Naumieeczio pav., 
Tamoszbudec gm. Peeehu kaimo Jau 
virst 20 metu Amerikoje. Seniau Ju 
adresu buvo Duryea, Luz. Co. Pa. Bor 
221. Jie patys ar ku kitu teiksis duo
ti žino ant adreso:

Kutantinu Mozuraitis, 
662 3rd avo., Brooklyo, N. Y.

Pajieszkau uvo pusbrolio PraDezisz- 
kaus Tankovicziaus isz I vadaraiszczio 
kai m., Klobiszkio gm., Sonapiles pav., 
Suvaiko gub Jis pats ar ku kitu teik
sis duoti žine ant adreso:

Jonu Kabaszinskas, 
356 Elm st., Neverk, N. J.

Pajieszkau naszlee arba nejaunos die
vobaimingos merginos, mokanezios nors 
kiek ant ruzto, už gupadine. o jeigu 
bus u k vata pasiliksi ma už draugo uz 
eomu nesti y» Atsiszaukito ant adreeo

M. Blaužia,
164 Canalport av., Chicago, Dl.

Pajieszkau savo szvogerio Motiejaus 
Gutausko, Buvalku gubernijos. Vilka- 
viezkic pav., Gižu per , ir gm. Jis pats 
ar ku kitu teiksis duoti žine ant adre
so:

M. Blaužia, 
164 Canalport av., Chicago, UI.

Pajiesrko Jonu Maceika uvo pnsiega 
Agota Mikusauskiute, po vyru Maceikie- 
ne ir broli Jurgi Mikusauska, Suvalkų 
gub., Marijampolės ]?av., Klebiszkio 
gm., Bzilavoto kaimo, pirma gyveno 
Kumbola. Turiu svarbu reikale. Jie 
patys ar ku kitu teiksis duoti žine z 
ant adreso; •

Miss Agota Mioeiko, 
619 W. Lombard st., Baltimore, Md.

Pajieszkau uvo drauge Jotui Kapusz- 
ta, Kauno gub., Panevėžio pav., Bztum- 
briszkiu vol„ Rrevisku kaimo. Turtu 
labai svarbu reikale. Meldžiu atsiatauk- 
ti ant szto adreeo:

Peter Rapsu, 
Box 74. Ava, Noblš Co„ Obio

Pajieszkau uvo drauge Mateuaza 
Sttuele, Kaune gub., Vilkmergės pav. 
Subacos voi„ Aszigalu kaimo. Turiu 
svarbu reikale. Jis pau ar ku kitu 
teiksis duoti žine ant adreso:

Peter Rapais,
Boz 74, Ava, Noble Co„ O h 10

Pajieszkau lietuvaites nonnezios apsi
vesti, ne jaunesnes kaip 25 metu ir kad 
kiek nors turėtu pinigu pradėti gyveni
mą insitaisyti, asz esu 30 metu šen u ano. 
Pruzau atsiszaukti ant adreso:

Mike Kalenki,
Boz 45, ----- 'TrffinETTrar-

34 „Lietuvos” rasziau, lietuviai norė
dami žinoti apie darbus, vakarinėse vai- 
stijoee, kad prisius 10c. stempoma, tai 
gaus pilnu Informacijas. Daugumu 
prisiuntė gromatu be jokios paeito 
•lempos, tokiom gromatom negalima c. 
duoti informacijų. Katrų tikrai nori 
žinoti apie vakarines valstijas, tegul pri- 
siunezia 11 00, o <aus circuliorus su pa
veikslais ir mapomi, apie Californija ir 
kitu valstijas, tu drukuolu ilgu apru- 
szymu. Adresuokite,

J. W. Proleko.
Bot 203 Bta C.. Los Angeles. Cal.

Naujausios knygos.
Dabar istejo iss po spaudos naujos se- 

kanezioa knygos:
1515 Nauju pilnu Orakulu arba knyga 

burtu, mona ir visokiu pulapeziu 
ir praktiszka Delnažinyste. Tai 
yra didžiausia ir svarbiausia monu 
knyga. Formatu 6x9 oblius, pusi.
412. Preke...-.............. ..............33.00
Drūtai apdaryta........................... 3 50

506 Žemes istorija, iszleista T. M. D. 
• pusi. 56. Preke.......................... 10c.

Pajieszkoįlmai.
Pajieszkau savo draugo Juosapo Mu- 

rauckio, Kauno gub., Raseinių pav.. 
Trukusiu sod., Nemakszcziu parop„ du 
metai Amerikoj. Jis pats ar ku kitu 
teiksis duoti fane ant adreso:

John Sluczinskis, 
3407 Auburn avė., Chicago, IU.

Pajieszkau Stanislova Rydževska, A- 
doma U Kuimiera Buczionia, visi Vil
niaus gub., Traku pav., Miarkines voL, 
Salonikų kaimo. Jie patys ar ku kitu 
teiksis duoti žine ant adreso:

Jos Beviliotus,
16 WiUiam sL, Newton L'pper *>lls,

Mass.
Pajieszkau savo dėdės, '^’fltzimiero 

Bernoto, priou Sekmines iszvažiavo iu 
Kadaru sod., Popilio para p., Panevėžio 
pav., Kauno gub. Jis pau ar ku kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Petru Kaupelis,
Bos 442, Haverhlll, Mass.

Pajieszkau savo pusbroliu Antano ir 
Andriaus Pucsotu. Jie patys u ku ki
tu teiksis duoti žine ant adreso:

Jos Andružis,
424-Market st., Waukegan, Iii.

23 d., rugsėjo 1904, VVestville, III dirb- 
damu prie koksu likosi užmusztu Mi- 
kolų Alilionis, gimęs Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Vielienskos vol., Kebeliu 
sod , 28 m. amžiaus. Prigulėjo in Szv. 
Kuimiero Dr-te. Lietuviszko grabo- 
riaus Mažeikos ūpo parvežtas i n Chicago 
ir ant lietuviszku kapiniu palaidotu. 
Velionio pusbrolis JurgisSvarlys ir szvo- 
geria Mikolu Žemaitis gyvena vhieago.

Mažeika.
_____________ . J

Aukso kastynčs-
Daug kartų persergėjome savo 

skaitytojus, nuo neišmintingo pir
kimo akcijų aukso kastynių, žino
dami kad pagal statistika devintos 
dešimts penktas nuošimtis tokių 
užmaaymų nuskriaudžia akcijonie- 
rius. Dauguma tų kumpanijų yra 
apgavingos, ir negali išsitobulinti 
naudingai. Paveikslu pasekmin
go išsiplėtojimo, yra TrinerioAme- 
rikoniškas Elixiras Kartojo Vyno. 
Užtai gi jo papėdė yra teisinga, 
grinas vinvuogių skystimas, ge
riausių Kalifornijos vaisių, ir pa
rinkti geriausi kokius už pinigus 
galima gauti žolyroife Neapsako
ma daugybė pardavt^l to išdirbi
nio, yra pasekmę stebuklingų su 
jo pagelba išgydymų nuo skilvio ir 
vidurių ligų. Nėra jame jokių 
chemiškų priemaišų ir nuodų. Su
stiprina, sutaiso ir atnaujina skil
vį, kurs gali lengvai priimti visokį 
maistų. Sunaudotas dalis masto 
permaino į sveikų raudonų kraujų 
ir jį išplatina po visų kūnų. Kad 
kuomet reikalausite sveikatos ir 
valgimo noro, Trineno Ameriko
niškas Elixiras Kartojo Vyno, yra 
vienatinis vaistas kurs suteiks 
jumi pagelbų. Ant pardavimo 
visose aptiekose ir pas patį fabri
kantų, Juozapų Trinerį* 
Ashland av., Chicago, III., Pilsen 
Station.
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USU naujas, pil
Štai šifkorčių prekes

390
pintas KATALIOGAS

•17 00

aprašyti visokie •34.00• 17 00

Pirmos Kliasos Tavorai •17.60•15.00

Žemiausiu Prekių, Męs savo tavorų po mažai neparduodame

•34.00•17.00
buvo ant svieto.

•17.00•15.00

•16.00 •15 00

M AR. J A IM)WIATT

Chicago, III.

Dr-tes t'onda.M

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

įOHPERą'j

186 West Ruthland, Vt.

■m

•2? 00
•27.00

kj męs kada nors išleidome ir 

jame yra didžiame pasirinkime

•17 00
•27 .00

•34.00
•36 50

•5.15
•4.80
•6.60

urėti aa* 
kol jau

, užkrė- 
uždegi- 

Mea pa- 
paleng-

•ta.taS kr Tiri. 
•«oo „ 
♦ 150 „ .. 
•i.to „ „

„AU8ZKOS’ 
bwinioklnancital lietuvtazkai

įy krutinę, 
f strėnų;

pink ima
drebejlma ki

tų pirmų pirmiausį išleidimą ši 

to Kataliogo gauti, turi savo
' . J

Aplikacijas Jau Daliai
Mums Atsiusti. Anit Pa

Dykai! Dykai!
Gaus kiekvienas Dakt*riik| kayguty apie 
ligas vyrų. motery ir valkų kas pri.iuus

Ali esti 
tas Chlo 
dytne vyt----------------------.-----
Uitu. Asųlszgydau nuodugniai 
kraujo uątuodvJL—---------"~
nia. užtekėjusia* 
| Ilgas ir lt---------
Ižagtmosil

kos pusės žiūrint, ga-
» i

lime su vilčia pasakyti, kad šis
> I

Kataliogas yra patraukiančiau-

sias ir geriausias Kataliogas ko

nas, nesutrum

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

• 150 ui geltona. 
•400 
•«5O 
•3 00 

Slivovica nuo 
Kum (arak).. 
UliM'kb'ry „ 
Khprry „ 

imi geresnį tavi

tos ant 
što. Tu
Gyduo-

rpEip iš sj>auqiškos, 

kaip ir kupčystiš

sias kokį męs kada >nor$ išlei 
dome. Perkupčiai. kurid nori

Išgydyta nuo chroniškos pilvo ligos, gal
vos skaudėjimo ir vidurinių gim

dymo ligų.

Maria Bodnarska,
Cliffwtxxl, N. J

Hamburg American L tiija
Terp New Yorko ir Hamburgo:

Regulisriški laivai plaukia 10 iki 14 dienų.......................
Eapresiniai laivai plaukia 6 iki 8 dienų............................

Teleionaa:i Morgan 1882. 
Teiefonuot galima tu kiekvienos 

aptiekoa.

North German Lloyd L^inlja
Terp New Yorko ir Bremo:

Reguliari&ki laivai plaukia 10 iki 12 dienų.......................
Ezpreųinial laivai plaukia 6 iki 8 dienų.............................

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

pardavimo mastiniu tavoru. 
darbas ir gera užmokestis, alsi"

Jaunuomenei
Buvo.-.ų..................

Ui 2 egz. apie Žeme ir
Svietus..............

Ant vestuvių
surinkta A. Linausko ......

Ant Dr tęs 8zv. Antano susirin< 
kimo surinkta ..................

F.PBradchulis
Attorney and Comiselor at Ui.

Chunber of Commerce Bldš. Room 709 
8. E. Oorner LaSalle A Waahington sts 

CHICAGO, ILL.
Telepbone Main 8642.

Wienintelia lietuvy* advokatas, baigęs 
mokalg jurisprudencijos osion Amerikoj 
Weda provras kaip civiliszkas teip ir 
kriminalisakaa visuose guduose.
Bes. 8112 8. Halsted arti 31 mos.

arti 81-moe ui. Tel. Yards 60

Paliudyjimus už išgydymą paslaptingų ligų nenoriu čia paduoti. Kad PROF. DR. COLLINS 
yra išgydęs tūkstančius žmonių nuo visokių ligų, tas parodo jo didelį mokslą, kaipo vienatinio Dak
taro užtikrinančio pilną išgydymą visokių silpnybių.

Paslaptines ligas vyru ir moterų. Prof. Dr. Collinr gydo pats savo išdirbtu budu ir nėra to
kio ligonio kurį negalėtų išgydyti. Jeigu sergate tokiomis ligomis, tai aprašykite aiškiai savoje kal
boje visą ligą ir savo laišką adresuokite:

Cutiard Liti i ja,, 
Terp New Yorko, Bremo, Hamburgo, Rotterda< 

mo, Amsterdamo ir Antverpo
Laivai plaukia 6 Iki tt dienų.................................................

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

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

kupčiams yra jau gatavas ant 

išdalinimo. Šitas yra gražiau-

kaip dar niekada ne

Sykiu «7I3.72
Priaiuntimas 5

Lieka 6713.6 Z

Didele naujiena gerintiems 
apsivesti.

Praneatu gavo broliam lietuviam, kad 
parduodame gerus szliubinius žiedus 
criglojaukao ir labai pigei, Mi esu dide
lėje firmoje ir noriu susipažinti su savo 
broleis, parduodu labai pigei ir be jo
kios apgavystes. Galite teip pat gauti 
vtBokiuJlsikrodeliu, lenciugeliu, špilkų 
ir tl. Kutatatnenite *zi apgarsinime ir 
pirksite už kelis centus gausiu pulke do
vana, užprasso M. L. Stašaitis, pe fir
ma H. C. Kracker,

675 Milvaukee avė.,
Chicago, UI. >

visokių RUDENINIU ir ŽIE 

MINIU tavorų wholesale per

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. Halsted ulycriu 

Gyvenimas viriui Aptiekei.

CHICAGO, ILL.

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

Prūsę Geležinkelis.
Terp Tilžės ir Bremo........ ................................
Terp Tilžės ir Hamburgo................................ .
Terp TiMė* ir Rotterdamo...............................

140 W. 34th Street
PASARGA. Prof.Collins ištyręs jūsų ligą ir supratęs visk} aiškiai, pasiųs jums patarimus ir vaistus, nuo kurių į trum 

pą laiką pagyaite ir liga daugiau neatsinaujįs. Neapleiskite savo ligų.
Ofliso valandos: Nuo 10 ryto iki 5 po pietų. NodoMieniais nuo 10 ryto Iki 1 pe pietų.

miję šitą mus įdidj iš

....•708.67 
kitus 
...........•1.50 

Tamoezaiczio

A Ratilai kur tu 
f'. begi? Nugi paa 

Petrą Srieki nes 
Si^^^gp^labai iszlroezkea, o 

pas ji galima alsi- 
vedyti, nes jis turi 
puiku ir szalta ba- 
varska alų, gardžia 
ruska oczissczena 

—* arielka, cigarus net 
isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su ta misų kalbėti negaliu. Lik 
sveikas turtu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veeeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalbėti anglisskai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavo 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
8321 Anburn av., Cbicago, III.

(Tarpe 83-ioc ui. ir 38-io PI.) 
Telephonas Yards 6012.

Canadlan 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 6 iki 8 dienų......................... į
Virš parodytos prekės yra tik per van

denį. Geležinkelių prekės žemiau.

kokias gyduoles naudoti ir kiek jos 
kasztuoja, kaip isznaikinti pleiskanas 
karpas, papautus ir užauginti plau
kus, usus, barzda ir tt. Parodo pa
veikslus ir prekes yvairin Elektro- 
Gydanczin aparatu ir kitokiu daiktu.

JOHN’S SUPPLY HOUSE

Pajieszkeiu atsakancuia agentu.
Nori nesi e pardavinsti cigarus, visuoss 

mieguose, kur dar nsturitne agentu — 
apie sanllgas raszykite pas,

J. Naujokas Cigak Co.
334 E. 55tb et, New York, N. Y.

!• į (30-7)

LekcUos angiiaakos kalbos.
Mokys rassyti. skaityti ir kalbėti ana

litikai iszguldant lietuviukai, isseidl- 
nes nuo 1 lapkriozio 1904 sulyg 30 balan
džio 1905 m. Kiekvienu aplaikys regu- 
iariszkai ku nedele kurs užsiraszys lek
cijų angliszkos kalbos, prisiusdamu 
• l O) ir savo adreu pas

V. J. Petkoaa Home study.
303 N. Main st. Brockton, Mau.

(9-30)

Pigiai ant pardav mo gera grasesne su 
buezerne, su arkliu vežimais ir visomi 
prie taisomi. Biznis nuo seniai uždirb
ta}. Priežastis pardavimo liga. A įsi
sunkite pu savininka.

A n ton Partbun, 
1112 S. Leavitt si..

(10-7)

Kurpali gauti „Lietuvą” 
„Lietuvos” redakcijai turi uvo agentus 
Brooklyne, Pbiladelpbijoj, Balti moreje, 

Sztai {agentu adresai. 
Brooklyn, N. T.T

E. Froomes, 78 Grand st.
Jos. Szunskis, 155 Metropolitan avė. 

Pbiladelphia, Pa.
J Gudavicze. 8104 Richmond, St.
Joe.*M. Smolenski, 783 So. 2 nd St., 

Bkftimore, Md.
Wm. J. Morton,

S. E. Cor. Sharp & Camden sts.
Pu uituos agentus gausite „Lietuva” 

ui 5c. kas subata.

Gtuk siiaos grutas daiktus dykai. 
VaikiaaiBs. mertrinotas ir kiekvieaam prU.a

Drąsi, apmoketim* paeita ir pavferytisi 
S4 artikaliukai biiuterijoa. kuriuo* Kikkvibk* 
Pamato* Piaza Pardavė* Juo* po lOc. kote* 
pri»iu«l m u m k* gi* 40. o mes *av» pialgu* 
tuojau* paaiuatime tau už tavo darbe Dykai 
vleea 1«« aur**extai> perodyru artikule: (l> 
Gr\gu Hamilton 22 kalibru MtABtM. gra 
Su auksinta amerikoalazkai* viduriai* Laikbo 
dbu. ItuodUBti lig aukšlei* gvaraBtuota* ae 
25 Otelu, 4) gražia, pilno didumo MaKdolima 
<4> rraila 2 pėdu a ar* z ta Liabva. (») didele 
Abmomima <«» aaktiBta Laikbodbu. (7> bakaa- 
ka *u ų tBKtao ridabriniu Pkilib ir V1DELCIV. 
<81 pūna taileUnl bONKl.I, (s, griao aukno 
ŽIEDĄ. (10) imponuota gvrtaasio plieno BR1T- 
Va. (11) gretų PEILI. (II) gražu 12 ooliu ilga 
auksinta motenazka ant kaklo LENCtUGELI 
•u koapaseliu. < 1*> gražu auksinta KRYŽELI. 
(14) gražia ttarling ndabro BRAMSO LETA 
8ii* tavorai yra aunzcziaa*ioa verte* Ir d no* 
Tamiciai a orą dirbu dvi *avo uždarbio Ir dėl 
mu*u namo kuri* yra *zl*me biznyje jau 15 m.

Atlaa Jevrelery Oe., Dept. 81, 
Metropolitan Block, CHICAGO.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, mimas 6, Chicago, III 
■ss užprašome visus kenčiančiu t nuo užsisene|usių Ilgų, nuo kurių negalėjo iUigydyti. atsiiaukti į musų gydynyllą ir pamt- 

gyti musų NAUJA BUDA, kuris yra laikomas už neklaidingą.

Szifkortes Jau Brangsta
Skubinkitės Pakol neperbrangios.

Naujau Naliunaa.
Atidariau nauja saliuos su didele sale 

naujame gražeme name, kur užlaikau, 
geriausius gerymus ir sale ant balių, ve-į 
sėliu ir kitokiu susirinkimu. Visus ap
linkinius ir pažystamus kviecaiu atsilan
kyti Ir mano vieta pamatyti.

Alex Giedvila.
1120 8. Leavitt st., Cbicago, III.
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Lietuviszkiejie Europos 
laikraszczlfti.

Varpau politikos, literatūros ir moks
lo mėnesinis laikraštis. Melu pre
ke..:..................................................... $1.23

Ūkininkas tautiszkai-politiszkas me- 
n<winis žmonių (atkrantis. Melu prot 
ko.į....................................... 73centai

Abu laikraascziu iszeina TiIžele (Prū
su Lietuvoje) kas menuo viena karta.

Kiekvienaa lietuvis, noris politisakai 
apsiszviesti ir gerinus suprasti Lietuvos 
reikalu* ir savo pareigas, noris sekti Liet- 
tuvoa v it u menes gyvenimą, savo broliu 
darbus Lietuvoj ir ju kovas su caro val
džia bei jos bendrais už savo tiesas, už 
geresne savo ateiti, — kiekvienas pami
nėtuose laikraszcziuoae atras daug nau
dingu žinių ir pamokinau.

Kas norėtu parsisiųsdinti viena ar ant
ra lai k ratili, arba ir abudu kartu, te pa
deda rasaydamaa ir siusdamas pinigus 
toki adrese:

M. Saunas Fabrikstr. 27 Tilsit,Ostpr
Germany: 

Arba ir katra nors isz žeiniau paduotųjų
M. J. Datų (Jonaitis 3108 8. Halsted

Chicago, III.
N. Gendrolius 116 Bowen St.

So. Boston, Mass.

Kosulys, skaudėjimas krutinėję ir strėnose, skaudėjimas 
skilvio ir nežlobčiojimn.

Šimteriopai dėkavoju Tamistai prof. Collins už išgydy
mą mano ligų, jeigu ne Tamistos pagelba, jau bučiau dau
giau saulės šviesos ne regėjęs.

Mikolas Danko, Box 32. Orbiston, O

Nerviškumas ir gatfbs skaudėjimas.
Garbus Daktare:— /

Keliais žodžiais pranešu Tamistai, 
atus apturėjau ir į trumpą laiką jaučiuosi sveikesnė. Da
bar jau su visu sveika, už ką Tamistai širdingai dėkavoju.

• Ona Smilh, Ehrmandale, Ind.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 |k) pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedėliotus ir šventadieniais nuo 10 Šik iki 12. 
RODĄ DYKAI!

Reikalauju 1000 darbininku in vakari- 
aoa valatijes 500 vyru in Wisconsino ir 
MiėhigSiDO gires ir tarlokns mokestis 
nuo •26 Oil iki •30.00 valgis ir gyveni
mas dykai pigi kelione. 500 darbininku 
in IVaahington valstija visi metai szilta 
nėra žiemos, pakaktinai darbo prie su- 
taisymo in blekea žuvtu, tartokuoae ir 
giriose, mokesty* nuo •2.00—2.50 ant 
dienos. Geros mokesty* anglių ir sidab
ro mainose. sai menesi pigi kelione. Ve
ltose jauniem vyram keliauti in ta szali, 
kur galima pigei pirkti farmaa, nuo 
•4.00 ui akra ir brangiau, viskas gerai 
auga, trejus javus galima per metus va
lyti, raasykit lietuviszkai arba aaabisz 
kai atailanKykite.

J. Luoas, agentas, 
167 Washington st.. Chicago, 111.

DAVADAI IR PADEKAVONES
Vienas tik yra būdas pertikrinti visuomenę, kad daktaras išgydė ligotus žmonis. 

Skaitykite apgarsinimus kitų daktarų, o nerasite kad kiti turėtų paliudyjimus ar 
padėkavones nuo savo ligonių. Už tai, kad jie tik giriasi esą gerais daktarais, bet 
vieton išgydyti tik padidina ligą; ar gali teip užsipelnyti padėkavonę? Niekada!

Kuriems rupi sveikata musų žmonių,kad jie ne butų apgaudinėjami, apiplėšiami 
teip vadinamų iš krajaus vaiskavų feldčerių, grąšių viliotojų, tegul visi ligoti krei
piasi prie

Prof Dr. E. Collios’o, baigusio mokslą Nei Yorko Universitete
Jam tik vienam gali visas svietas padėkąveti už teisingą ligonių išgydymą.

ŠTAI! Keletas iš naujausių laiškų, kuriuose išgydyti dėkavoja Prof. Collins’ui:

Lletuviszka Aptieka
Kuri randui po No. 187 W. IKth ir 
Union sL, nuo 1 diepoa rugpjuczio pe 

rojo ant mano locnastie*.
Mano Apliek* dabar yra aprūpinta 

kuogeriauaioms Amerikoniazkom ir Eu- 
ropiszkom gyduolėm*.ypacz dabar azvie 
šiai partrauktum itz aeno K rajau*. Re
ceptai būna inpiįdomi tu didžiauaiu at
sargumu.

Preke* gyduolių dabar yra numažin
to*. Del neturtingu, kurie turės paliu
dijimą nuo vietinio prabaazcziauž. Dak
tarai ir gyduole* bus duoto* už dyka.

Daktarą* J. J. Golembiow*ki* visada 
randasi mano Aptiekoj, kitu* Daktaru*, 
jeigu ka* nori, panaukem per telefoną 
diena ar naktį.

Tikiuosi, kad tautiecziai atsilankė ta 
mano aptieka visados bua užganėdinti.

8u guodone,

J. L- Žukauską*, 
Lietuviuką* AptiekoriuK

18th *L, Chicaco, Iii.

•5.15 
•4.80 
•6 60

Kiek kaštueja geležinkeli* terp New Yerke ir kitų miestų, klauskite mus per grematas.
Apart čia paminėtų linijų turime dar ir kitas, kanų 4*1 stekes vietes. negalime čia išskaityti. 

Norėdami kitų linijų, klauskite mus per gremžtas.
Geriausiai yra pirkti šitkortes 'LIETUVOS" REDAKCIJOJE, nes R tari agenteras visų kom

panijų. geriausių linijų ir visų lahrų. Į Europą, iš Europos ir visas šafis>vieto 
čia galite gauti šitkertes ku tik kokias norite.

* Guodotiniems Kunigams iszdir* 
>b*.--tLapaa, Arnotai*. Dalmati
kas, Albas. Stela* irvnsu* bež- 
,nytiaiu* parėdus. Visokį darbą at- 
1 lieka artistiszkai in laiką.
' Norėdamos guodotioos Dr tęs, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu 

darbe* butu prideraneziai atliktu ir tuom suszelpti suiro tautetę, paveskite ji tikrai 
lietu w&itMUp

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Division St, Chicago, III.

J duriai* Laikrodali, 
__________ ika rodanti. vi,*l dy- 
k*i tau*, kur* parduo* M *r- 

likuliuku. miltu bltuirrilo* 
AlSN__________Įk> lOo k-«n» Lukti-al jo^gREeKWfl|n I.zn do kmp I. ik rodžio *•< *- 

rantuoto *nt 25 mr u R»- 
»ryk tuojau*, o m-* tuojau* 

' a ant
pardavfciejltuo HM* l*x- 
parduoki prlilutk mului* 

J 114 4 0 ir pauil tai 1* kįod'li *u leociurelul 
ynai. Crown Muėply Hou*r, 

Dep'b 28. 163 Randolph *t. J Chicago, III

LietaiiszIu Ruski Aptieka.
237 Hanover st. 237 

Boston. Mass
Turime pilnai aptiekoriszku tavoru 

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

723 W. 18th Street 
Nuo 8to* iki 10to* ryto, 
ano 7-lo* Iki • vai. vakare.

| 5e4«bom« Ūktai nuo t>-lo* iki 10-tal ryto.

Reikalaujkme kiekvieaame mieste 
liettrviszku agentu, pardavinėti mote- 
ritzkus rubus, imti mieraa- nauju apete- 
liavimu ir anuos pardavinėti.

Turime tiktai viena agenta p, K. P. 
Szifckoni. Kiekvienai y#atai duodant 
ušsleliaviir,* prisiunezeme savo apenta 
pa mtt miera. už tai rubu* labai gerai ir 
grąžei padarome. Teip pat reika'auje- 
me kriaueziu ir kriauesku, iinaneziu ge
rai moteriuku rubu daiba. Ataiszauki- 
te per latazka ant adreso:

J. F. Richarde*.
136 Mople st., Holyoke, Mas*.

(9-BO)
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Reikalaujame trijų lietuvaieziu dirbu
siu prie 
N uolėta* 
■saukite ]

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

verta 25c. gauni dykai, jei užairaazy- 
ai laikraszti,,Lietuva” ir užmokėsi 62.00 
už viso meto prenumerata isz virazau*. 
„Lietuva” yra didžiausia* ir geriauaia* 
laikraszti* visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk 62.00 su savo alszkiu adresu 
o gausi ,. Lietuva” kas subata per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo ,,Lietuvos” 
iszleistojo, adresuodamas teip:

A. OL8ZEW8KIS, 
924 83rd St. Station 60. Chicago, H .

Asz Tave Iszgydysiu!
iM-niau*la> •pecijali*- 
LroJ nuolatiniam gy- 
rinku ir už*eneju*iu
puoJlvjima, rvutnatl>- 
_paslaptinga* 
ga* parinanc-zla* nuo 
; »ave ir iizdykutno; 
kiliu, skaudėjimu ir 
Įiralvos. skaudejinla po 
lanariu. nugardg ir 
fvllma ar nepaprasta 
Hirtile*; užima *u»y- 
Bujo. pamelinavudua 
ir kūno, geltona* plo- 
tuno, puvimą ar «kau- 
l viduriu, bjauriu* žr 
Roae, indubuaia* akli, 
f ar prie nusitzlaplnl- 
Įdgyti. dusuly, trumpa 
inkstu, kepenų ir įkil
ai nuvargę* ir greitai 
l*. nusiminė*, užsiru- 
lyjlmo. Jeigu lytlszko* 
šfi ataakanczfal atlik- 
rt vaisiau*; Jeigu e*l 
akiai szlapinti* diena 
ne o **s duodu teida- 
niegant yra labai in-

Rno KorD-spaodokn ant koja tiklOc. 
Gvaranlavojeme iyrgydyma.

Daata gėlimo IrSkorbuto. Papuczka* nagidtt. 
Plauku diekime tulaikite irsutaakite ant pra
plik ado* galvoa, Pld*kaaa* iiiaaiklaa. Telpgl 
tarime valda *d*l M*vnalkialmo plaaka, kad 
barzda Bereiktu skųst, arba moteris tari aat 
apgudino ilgu* gyvaplaukius, me* esame SPE- 
CiJALlSTAIS.

J. M.JB. Cbem, Co.
box 160 Sta. W. B klyn New York

LVON BROTHERS
MAD1SON, MARKET AND M0NR0E STREETS 

CHICAGO, ILL.
; ■-    ■r-VZ^ZT-. ESTABL1SHED 18?2 ~Z~-   

Naujausiai Iszrastos Medicinos: Naujau*! 
mum valdai yra paaekiųlBgiauti. gydo daugybe 
Hgu . Plsukut tikrai ataugina, slinkimą, pleis
kana*. papuerku* ir dauge^kitu ilgu su naujau
siu budu Radlkal gydymas, parassykite pa*

Prof. J. M. Brandza
Ne# York ABrooklyn, U. 8. A.Parkai.

Nužemintai prof. CollinB’ui dėkavoju už išgydymą 
mano ligos. Negalėjau niekur gauti vietos, teip man 
buvo daėdę tie parkai. Dabar esu su visu čystas.

Jonas Renicki, 
Cement Works, Box 32, H*nnibs), Mo.

Ruptura ir skaudėjimas kiaušų.
VisogalingM prof. Dr. Collins:—

Su dideliu džiaugsmu pranešu Tamistai, kad nuo 
Tamistos vaistų suviau pasveikau ir nereikalauju nešio
ti diržą. Garbė ir paguodonė tokiam Daktarui.

Su pagarba.
Andrius Bogatka,

Steponas Urbonas.
Bos 287, G ręst Falls, Mont

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garsu* inertiška* uižiurėtojas, užbaigę* vokiškus ir amerikonišku* Universite

tus, bu daug metų j >a t yrimų yra autorium, išrodinėtojum ir specialistu |gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užsisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumą*, peržengimas gamtbs tiesų, 
nustojimas gyvybės, lenkimasis draugijos,‘sunykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laurutyje bėt atmink kad artiiiiėsi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar i>asididžiavimui sut| 
vę nuo sugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimu 
yra per vėlu.

Limpančios ligos, kaipo kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose- 
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varĮos rave|io, 
mas pūslės, sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi, 
rengėme gydymą virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai Įtatirsi greitą 
vinimą, bet visišką išgydymą.

Atmink—Mes duodame užtikrinimą išgydymo kiekvienos ligos pait 
gydymo. Jeigu tu negyveni Cbicagoj, tai rašyk prašydamas klausymų lai 
gali būt išgydytas namie, jeigu suteiksi mums gerą aprašymą savo ligos, 
les sukrauname in mažas, be jokių parašų skrynutes, teip kad nieks ne^l 
atydos kas jose yra.

Gyduoles Dykai Iki Iszgy]imul. ; I

M. J. Damijonaitis,! 
3108 S. Halsted st. Chicago, III.

Jeigu reikšis u|i geru tavoru 
ir uiczwlYti P'ni9ut< 111 r*- 
wyk P«» mane, o gausi 2 dl- 

jSpŲBI delius KATALIOGUS iu kai- 

ru gslesi mstit, ksd asz visk* 
'! ssrdeedu pigisus negu ksr 

_ _ _ _ _ _ _ _ J kitur. Kstžliogus j kitus srie
gtas prisiuneziu DYKAI, tik dėl paute kssriu 
reikta prisiusi ež 5 cestus sutrie.

Klein Bros,
Halsted st. & Canalport *v„ Chicago,!!!.

Reikalingas jaunas vaikinas, norintis 
■actaitis aptiekorystes- Atsiszaukite ant 
adreso:

Lithuanian Pharmacy.
167 W. 18th ak, Chlcar a III.

ąasssMę Torkoi, ■
_ J l<nsn<i«-

Kummfl
!>o»-l AVlne

Patnėgykite pirkti nuo mu*. matysite kad ro*s duosim* 
n*gu kiti. Atsiųskite su utdrnu plaišus rvgi.truotamo lail 
t>rivati<k<« kurtos nmkių. Jrigu at-iųsite 10 p—- 
eysto namų daria* Black berry vyno dykai su pirmu apste!.-

MORRIS FORST & CO

Pigiai ant pardavimo 3 pentru muri
nta namas, akmenio prieszskis. po nr. 
838W.39tbst. Kitas vieno peniro na
mas ant 3 sseimynu po 4, 5 ir 6 ruimus 
Teipgi medinis tvartas užpakalyje. Vis
kas nesza 661.00 renio. Gena vieta sa
li un ui, groeerniai ar buezerniai. Dasi- 
žinokite pas,

Walsh A Walsh,
145 La Baile st., Chicago, III,

Pigiai ant pardavimo geras lotas arti 3 
bažnycziu.

W. Bielinski,
655 W. 17 St., Chicago, III
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Kūdikių Džiova.

Garbus Prof. Collins!
Nuoširdžiai dėkavoju Tamistai 

už vaistus prisiųstus mano dukte- 
rei. Buvau labai nusiminęs ir be
sitikėjau jos pagijimo. Bet persi
liudijau, kad imdama Tamistos 
vaistus, jau beveik su visu pasvei
ko. Labai nuolankiai Tamistai 
dėkavoju už išgydimą ir perstaty- 
siu Tamista visiems savo pažysta
miems.

Su guodone,
Jozef Popiel, 

Box 12, Ferinia, '
B. C. Canada.

• irvitA 
•u.oo, ..
• I SO .. „ 
•t .to .. „ 
ai tuo* pinigus

------r—,— -------------------------------------------—ter” Klauskite 
Jeigu atsiusite 10 pravardžių sn adresai*, mes prisiusime 1 benk* 
---------- -•-*—* -- ; irmu apsteuavima.

C®, ZM Art. S SmlthfUM St. PITTSBUR6, PA.

DIDŽIAUSIA ARIELKU KRAUTUVE.
Mes apmokame ekspreso kaštus ant visų orderių 

virš 65.00 į rytus nuo Chicago. Į vakarus nuo Chicago. 
Apmokame ekspresą tik ant $ 10.00 arba daugiau.

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

Pirkite arielka Iš pirmų rankų, kam reikta m«kėti pelnų 
kitiems mažiems agentams.

1’ziTEMY KnE MV8 PREKES
Gers Rugine ar Kornine A.rieUta
ii metu » .. .. M

187
L P* s- UlpgiĄtųnOĮU pinigu* I n 

visa* dalia svieto pigiai ir greitai, ir par
duodu saifkortes ant visokiu linijų ir 
laivu. Priegtam užlaikau lietuviuku 
knygų krautuve.

Nepraleiskite hepatė

paakfus. spuogus ant veido] 
mas ar mos* ant bei dalie* I 
delims gerkieje, uikietejimi 
balsius sapnu*, sunkuma kd 
nubosima seklo* laike miegi 
mo. nogalejima miegoti »r vi 
kvepsvima; nkius, skuto*, 
violiga*. Jeigu esi nuolaj 
paUstantl*, baugu*, gėdingi 
pine* D nustota* vilties iszd 
dalys yra nusllpneje Jog neg 
tl vyro prlderyscsfu Ir netul 
užkrėstas kokia liga, turi Ui 
U naktyje, t -*i ateik pa* md 
ga rodą dykai. į

Suslszlapfiilmas lovoj* bei 
kiru* D geda daranti* ketiii---------------- --------
r.ko pagelbo* tikėdami jog negalima Iszsteydy-

Asi savo tam tikrai* vaistais užtikrinu iszgy- 
dyma trumpam laike.

KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnagn nusiusiu dykai Um 

tuvlsska knyga apra*zauc»ia visas vyriszka* ir 
paslaptinga* liga*, kslp m»o )u apalsaugoti ir tae- 
slgydyti. Prlslusk uėBe m4rke aat paėsto kasztu. 

Dr.B.i.ROSS,p”ž£^S!‘s*-
Ofisas atidarota* kasdh ts nuo 9 iki i. Panedelio 

Seredos. Petnyczios D Bubėtos vakarais nuo 6:M 
iki 8. Nedeliom nuo 10 ikijl.

Guodounotns tautiarkonos ir baž- 
u-tinents Jraugy-stems iazdirba.- 
ktiBact, Amerikoetazkas 
Keli****, Surpa*. Juos
tas, K u kardas. Ženklelius, 
Kepa ros ir dėl MarazalKa! 
parodus.

jnilf

RĖK

KAIP IS2SIGT0YTI BE DAKTARO
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