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Politiszkos žinios.
Kare Maskolijos su Japo

nija.
Per visą pereitą sau vaitą ‘ 

aplinkinėse Mugdeno traukė
si mūšiai su visu smarku
mu ir jie dar galutinai ne
pasibaigė. Mūšiuose daly
vavo dabar daugiau karei
vių negu po Liaojangu, per 
tai ir nuotrotos buvo daug di
desnės. Kiek priešai į kru
viną mūšį stūmė kareivių, tik
rai nežinia. Kada Kuropat
kin išleido savo garsų į karei
vius manifestą, kuriame pra
nešė, jog turi pakaktinai kar
eivių, kadgalėtų japoniečiams 
atmonyti už ikišioliškus ne
pasisekimus ir išliuosuoti ja
poniečių .apgultus Port Ar- 
thure, skaitlių jo kareivių 
laikraščiai padavinėjo ant 
860000, japoniečių gi pajiegas 
aplinkinėse Mugdeno apskai
tė ant 300000. Taigi Kuro
patkin turėjo ant 60000 kar
eivių daugiau negu jo priešai. 
Neįstabu todėl, jeigu turėda
mas dauginu kareivių,užsima
nė pats žengti prieš Japonie- 
čius, ne laukti Jų užpuolimų, 
ir apie tai, kad pakelti nu
puolusią dėl nepasisekimų sa
vo kareivių dvasią, jiems ap
reiškė, jog atėjo laikas atmo- 
nyjimo už nepasisekimus.

Ištikro Kuropatkin savo pa
žadėjimą išpildė, bet išpildė 
tik iš dalies. Jis stūmė visas 
pajiegas pryšakin Gal tikė
josi, kad *> to nesi j
tikės ir buš nepasirengę. Ant Į 
nepasirengusių vienog užpul
ti nepasisekė. Japoniškos ka- 
ri u menės viršininkas Oyama, 
supratęs mierius Kuropatki- 
no, sutraukė savo išskirstytas 
pajiegas, sudrutino pozicijas 
ir laukė Kuropatkino užpuo
limo; kaip laikraščių kores
pondentai garsino, Oyama 
net apsidžiaugė, išgirdęs apie 
Kuropatkino mierius, kadan
gi paprastai veržiantis audru- 
tintas pozicijas visada žudo* 
daugiau žmonių negu jas gi
nantis: iki šiol Japoniečiai iš
tikro daug kareivių nužudė 
per tai, kad Jiems reikėjo ver
žti nuo maskolių jų sudrutin- 
tas pozicijas. Šiuom kartu 
Kuropatkin ištikro galėjo tu
rėti viltį, jog jam pasiseks su
mušti Japbniečius, kadangi 
jis turėjo ir kareivių ir ka
nuolių daugiau negu jo prie
šai. Bet savo apsirokavime 
apsiriko. Ąr jo aprokavimai 
buvo klaidus, ar paskutinėj 
valandoj japoniečiai gavo pa
stiprinimą, o gal japoniški 
vadovai, kareiviai ir ginklai 
buvo geresni — to visko da
bar dar žinoti negalima. Tiek 
žinia, kad Kuropatkinui ne 
pasisekė nustumti Japoniečių; 
atsitiko visai priešingai: Ku
ropatkin turėjo pasitraukti 
atgal ir atiduoti japoniečiams 
tūlas pozicijas, kokias pirma 
laikė maskoliai. Vien stovin
tis viduryj su savo armija ja
poniškas jenerolas Oku pa
veržė maskoliams 35 kanuo- 
les, daug amunicijos vežimų, 
karabinų ir valgio produktų. 
Tą patvirtino ant galo ir mas
koliškas randas, nors gana il
gai tylėjo ir stengėsi teisybę 
užslėpti, pagarsino apie tai 
tik tąsyk, kad a žinia apie tuos 
nepasisekimus prisigriebė į 
Maskoliją iš užrubežių. Dar 
ir dabar maskoliškas randas 

. savo žmonėms ne pagarsino , 
pilnų žinių apie paskutinius 
Kuropatkino nepasisekimus, 
apie kokius, išėmus Maskoli
jos, visur jau žmonės žino.

Iš syk vįsoms savo pajie- < 
goms maskoliai grūdosi pry- j 
šakiu ir ištikro nuo tūlų po
zicijų japoniečius nustūmė, ]
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bet tie paskui vėl atsigriebė 
ir atgal nuvijo maskolius. 
Kaip kokias pozicijas varžėsi 
po kelis kartus, kol jos ant 
galo nepateko japoniečiams. 
Ties maskolių armijos viduriu, 
kaip pranešė į Peterburgę Ku
ropatkin, japoniečiai taikiais 
šūviais išmušė visus kanonie- 
rius net kelių baterijų, bet 
prie apleistų, pasilikusių ant 
lauko be apgynimo kanuolių, 
nors jos tylėjo, negalėjo pri
eiti nė maskoliai, nė japonie
čiai, tik vakare, kada šaudy
mas! pasiliovė, maskoliai savo 
konuoles atgavo, bet joe ant 
rytojaus galutinai pateko į 
japoniečių rankas drauge su 
amunicijos vežimais.

Ant visos linijos maskoliai 
pasitraukė dešimtį mylių to
liau į šiaurius, taigi ne tik ne 
prisiartino prie Port Arthuro, 
bet dar toliau nuo jo atsito
lino.

Pereitos subatoe dieną mu
šis buvo pasiliovęs, kadangi 
abiejų pusių kareiviai teip 
buvo pailsę ir išalkę, kad mu- 
štiesi jau ne galėjo; pirma 
mat mušėsi lygiai dieną, kaip 
ir naktį; sukatos vakare, 
nuo 9 valandos,\ mušis atsi
naujino ir traukėsi per visą 
naktį ir dabar dar, nors mas
koliai ir pasitraukė, jis nepa
sibaigė, bet traukiasi toliau.

Tokio mūšio, kaip paskuti
nis po Mugdenu, ne buvo per 
visą 19 amžį, neišskiriant 
garsių Napoleono karių. Mū
šyje po Mugdenu dalyvavo iš 
[abiejų pusių netoli 700000 
kareivių. Japoniškos kariu- 
menės viršininkas skaitlių už
muštų ir pažeistų maskolių 
paduoda net ant 30000: japo
niečių gi-nuotrotos, nors bu
vo teiposgi didelės, buvo kur 
kas mažesnės. Maskoliai gi 
savo nuotrotų ne garsina, Ku
ropatkin savo raporte sako 
vien, kad jos buvo labai dide
lės, bet apskaityti jų nebuvo 
laiko.

Peterburge visi nusiminę 
dėl paskutinio nepasisekimo 
maskolių. Rods randas dar 
ramina, jog mušis ne pasibai
gė ir Kuropatkin gali atsi
griebti, bet nė paties Kuro- 
patkino raportuose tokio užei
ti kėj i mo ant atsigriebi mo ne 
matyt, O juk pradėdamas mu* 
šį, jis užtikrino savo karei
vius, jog atėjo Jau atmoniji- 
mo laikas, kadangi turi ant 
to pakaktinai kareivių. Jei
gu atmonijimas ką pasiekė, 
tai patį Kuropatkinę. Jo 
draugai vienog Peterburge už 
paskutinius nepasisekimus 
kaltina carą, kadangi buk tik 
ant caro prisakymo Kuropat
kin užsimanė rizikuoti visą 
armiją, o ne iš savo noro. Ar 
ištikro caras prisakė Kuropat- 
kinui, vietoj gintiesi, ką Jis 
ikišiol darė, žengti pačiam 
pryšakin, to negalima žinoti.

Rods iš Maskolijos siunčia 
Kuropatkinui daugiau karei
vių, bet dabar geležinkelis 
užimtas vien gabenimu pa
šautų, toliau nuo Charbino 
kareivių pervežti negal, o ir 
paprastai juom galima ne 
daugiau kaip 2000 žmonių ant 
dienos atgabenti; tai vien ant 
uždengimo paskutinių nuo
trotų reiks mažiausiai dviejų 
sauvaičių laiko. Japoniečiai 
pervežimui kareivių ir jiems 
reikalingų daigtų padirbo ge
ležinkelį ir kanalą; jie karei
vius todėl gali gabenti lygiai 
trukiais, kaip ir laivais.

Klausymas dabar, ar Kuro
patkin galės atlaikyti Mugde- 
nę, ar gal turės jį teipjau ap
leisti, kaip apleido pirma Lia- 
ojangą! Ant lauko vienog, 
aišku, kad Jis mūšį pralošė.

Komendantas Port Arthuro 
pranešė į Peterburgą, jog

tvirtynės ne gali ilgiau laiky
ti, kaip iki pradžiai gruodžio 
mėnesio. Gavęs tokį telegra
mą, caras prisakė Kuropatkl- 
nui sumušti japoniečius ir iš- 
liuosuotl nuo apgulimo Port 
Arthuaę. Tas vienog prisa
kymo išpildyti ne galėjo, ka
dangi jį sumušė Japoniečiai. 
Dabar todėl nėra vilties, kad 
Port Arthurui galima būt į 
trumpę lai ką paduoti pagelbę.

Ar maskoliai įstengs apgin
ti Mugdeną, tas turės neužil- 
gio pasirodyti. Dabar mūšiai 
jau traukiasi už palaikymą to 
miesto. Jeigu maskoliai to
lesnes savo pozicijas įstengs 
atlaikyti, jie galės palaikyti 
Mugdeną, kitaip jiems reiks 
greitai trauktieji į Charbiną. 
Dabar Kuropatkin pranešė, 
jog dalis japoniškos kari ūme- 
nės prasimušė per geležinke
lio liniją nuo šiaurių, teipoe- 
gi buk susijungę jenerolai 
Kuroki ir Nodzu stengiasi 
jam užeiti užpakalį. Tie ma
nevrai japoniškų jenerolų ga
li priverstiKuropatkiną trauk- 
tiesi ant Charbino, nors jo 
ir nesumuštų.

Baltiko jūrių laivynė ne 
gali niekaip išsirengti į Azi
ją. Gal ji suvisu neišsirengti. 
Dabar rods tos laivynės laivai 
išplaukia iš Liepojaus ir Re- 
velio, atlieka trumpas kelio
nes ir vėl grįžta į savo portus, 
kadangi neutrališki kraštai 
jų neįsileidžia. Dabar jie iš
plaukė iš Baltiko per Beitą į 
Šiaurines jūres, bet be abejo
nės sugrįž vėl atgal. Pary
žiaus laikraščiai mena, jog 
Baltiko laivynė plauks į Azi
ją ne per Suezo kanalą, bet 
dalis plauks aplink pietinę 
Ameriką, o kita dalis aplink 
Afriką. Jeigu vienog ir tuom 
keliu norėtų savo laivynę sių
sti maskoliškas randas,tai juk, 
suprantama, kad su tuom per 
laikraščius neaigirs. Ką to
dėl apie kelionę tų laivų rašo

siuntinys nereikalauja nė jo
kios sargybos! Juk jeigu A- 
merikoj yra Maskolijos ne
draugai, tai ne trūksta ir jos 
draugų, o nedraugų Japoni
jos!

Paryžiaus laikraščiai perei
tą sau va i tę pagarsino, buk 
prie Vladivostoko ir prie Al
iaskos pakrančių pasirodė ja
poniški kariški • kreiseriai. 
Jeigu teip, tai matyt jie tyko 
aut laivų gabenančių masko
liams kokias nors karėj reika
lingas prietaisas iš Amerikos. 
Gal tyko ant povandeninių 
laivų Maakolijai Amerikoj 
padirbtų.

Pagal paskutines žinias, per 
visą laiką mūšyje po Mugde- 
nu t maskoliai nužudė apie 
50000 kareivių užmuštų ir pa
šautų ir su viršum šimtą ka- 
nuolių; vien skaitlių užmuštų 
laikraščių korespondentai pa
duoda ant 10000; maršalas 
Oyama japoniečių uuotrotas 
paduoda ant 10000 kareivių. 
Terp pašautų yra ir japoniš
kas jenerolas Nodzu; masko
liai gi nužudė kelis jenerolus.

Panedėlyj maskoliai vėl 
stengėsi žengti pryšakin, bet 
japoniečiai juos atgal nustū
mė. Mušis dar nepasibaigė. 
Nuo kairiojo šono nuo kelių 
dienų neatėjo nė jokios ži
nios, todėl nežinia, kas ten 
atsitiko.

Domingo neprigulmingose re- ros 
publikose nuo kelių metų ne
siliauja revoliucijos: suval
džius vieną, kįla tnojaus kita.

Pasibaigė ilgai besitrau
kianti nesutikimai terp dvie
jų pietinės Amerikos repu- 
blikų, Bolivijos ir Chili. Da
bar terp šitų republikų likosi 
padarytas sandaros traktatas.

preĮcės buvo linų. Ka
dangi Lietuvos ūkininkai už
tektinai Nurinko šieno, tai su 
pardavinėjimu gyvulių nesi
skubina; prekės jų gana aug- 
štos.

Isz Lietuvos.

A. OLSZEWSKIS,
Stabai 60,

imti ne galima. Išmintingas 
vadas karėse stengiasi savo 
mierius paslėpti, kad apie 
juos pirm laiko priešas nedasi- 
žinotų. Jeigu maskoliška lai
vynė nesiskubina į Aziją, tai 
matyt arba laivai ne tiuka il
gesnėms kelionėms, arba ran
das laukia, kas atsitiks su 
Port Arthuru. Jeigu jį pa
ims japoniečiai, Maskolija sa
vo laivų ant pražūties ne siųs 
į Aziją.

Apie naujus mušius po Port 
Arthuru žinių nėra. Japo
niečiai slepia žinias, masko
liams jas nelengva kur nors 
persiųsti, kadangi miestas ir 
portas apstoti japoniečių. 
Tiek vienog žinia, kad vėl du 
maskoliški kariški laivai ja
poniečių šūvių nuo sausžemio 
likosi drūčiai pagadyti. Ja
poniečiai tiki, jog maskoliški 
laivai turės vėl bandyti išeiti 
iš porto, todėl dabojimui per
to suorganizavo net dvi laivy- 
ni.

Maskoliškas pasiuntinys 
Washingtone, p. Casini, atsi
šaukė į Amerikos randą su, 
reikalavimu sargybos amba
sadai ir ypatai pasiuutinio, 
kadangi jis bijosi, kad jo ne
nužudytų koki Japonijos pri
tarėjai. Rodosi caro tarnui 
nėra ką bijotiesi. Jis yra sve
timu pasiuntiniu, o toki visuo
se civilizuotuose kraštuose yra 
godojami net tąsyk, jeigu Jų 
randų dori žmonės ir ne godo 
tų. Ant galo ypata masko
liško pasiuntinio teip menka, 
kad net tikri Maskolijos ne 
draugai ne gali matyti nė jo
kios naudos iš nuskriaudimo 
jos pasiuntinio. Ir Japonijai 
p. Casini, sėdėdama Wasbing- 
tone, ne daug blogo gali pa
daryti. Kodėl japoniškas pa-

Italija.
Italijoj visos [tarti Joe ren

giasi prie rinkimų. Katės 
ministeris savo atsiliepi me| 
kareivius, meldžia kariumenės 
vadovų ir su socialistais elg- 
tiesi teisingai, ne erzinti jų 
be reikalo, kadangi tik besi
elgdamas teisingai, randas 
galės kraštą apsaugoti nuo 
maišių, kitaip gali visoj Ita
lijoj užgimti darbininkų mai
štai ir nevaisingi kraujo pra
liejimai. Popiežiaus šalinin
kai dar neprisideda šiuom 
kartu prie agitacijos, bet tūli 
katalikai nutarė balsuoti prie
šais popiežiaus prisakymą.

Mlnisterių pirmsėdis Giolit* 
ti išleido atsišaukimą į tautą, 
kuriame nurodo reikalą pa
leisti dabartinio parlamento 
sąnarius ir apgarsinti naujus 
rinkimus, kadangi su dabar
tiniu parlamentu ne galima 
kraštą valdyti, parlamente 
nė viena partija ne įstengia 
paimti viršų ant kitų. Be 
abejonės per rinkimus pelnys 
daugiausiai socialistai. Ir da
bar, besirengiant prie rinki
mų, partijos ne įstengia susi
tarti. Iš stokos sutarties terp 
priešų socialistai galės sau 
naudą ištraukti ir be abejo
nės ištrauks.

Portugalija.
Portugalijoj pasitraukė nuo 

vietų visi ministeriai. Mini- 
sterių pirmsėdis pareikalavo 
nuo karaliaus, kad paleistų 
dabartinius parlamento pa
siuntinius ir apgarsintų rin
kimus. Mat norėjo naujame 
parlamente apkalbėti reikalą 
suvaldymo pasikėlusių Afri
kos valdybose negrų; nuo da
bartinio parlamento ministe
rija nesitikėjo pritarimo savo 
mieriams. Karalius vienog 
atsisakė išpildyti mlnisterių 
perdėtinio reikalavimus, to
dėl nuo vietų pasitraukė visi 
ministeriai. Karalius papra
šė Nunciano Castro sutverti 
naują ministeriją, bet neži
nia, ar jam pasiseks?

Pietinė ir vidurinė 
Amerika.

Republikoj San Domingo 
vėl užgimė revoliucija. Visi 
pietiniai departamentai pri
stojo prie revoliucijos. Abie
jose esančiose ant salos San

Iš Vilniaus.
2 d. spalių Vilniaus tiesda- 

rių bute prasidėjo prova ke
turių kazokų 8 doniško regi- 
mento. Jie apskųsti už už
mušimą ant priemiesčio An- 
tokoliaue žydo kromininko, 
uždegimą po išplėšimui jo 
namų ir už sužagimą 14 metų 
kromininko dukters.

Nuo 27 d. (rugsėjo Vilniu
je prasidėjo teip vadinami 
„lioeai”, taigi ėmimas į ka- 
riumenę jaunų vyrų. Šįmet 
paims beveik dus į k tiek ką 
kitais metais.

29 d. rugsėjo Vilniuje at
sibuvo oficierų arklių lenkty
nės. Dovanos buvo: 506 ru
bliai ir 425 rubl.

Nuo 21—29 d. rugsėjo 
Vilniuje apsirgo visokioms 
limpančioms ligoms 40 ypa
tų: šlakuotoms Šiltinėms ap
sirgo 7. pilvinėms 8, rau
plėms 1, tymais 17, difteritu 
3, kraujine 2, rože 1, padūko 
1.

Vilniuje šį met Ii kosi atida
ryta nauja, rods privatiška, 
bet turinti tikrų tiesas, gim
nazija Vlnogradovo. Atida
rė iki šiol tik 2 kliasas. Mo
kinimui tikėjimo katalikų li
kosi paskirti net du kunigai: 
Maciejevič ir Jasinski; popas 
gi tik vienas. Priėmė 60 mo
kintinių. bet priima dar vis 
naujus, kas atsišaukia ir už
moka gana brangų mokestį. 
Mokslas prasidėjo nuo 1 d. 
spalių ([Migai Amerikoj varto
jamą kalendorių) Tokiu bu- 
du bus tai trečia Vilniuje 
gimnazija.

Visiems paprastiems karei
viams, dalyvavusiems prie a- 
tidengimo paminklo paleistu
vės Katrės II Vilniuje, caras 
teikėsi maloningai paskirti 
po 1 rubl. ant pasigėrimo. 
Nieko mat geresnio karei
viams caras išrasti neįsten
gia.

Į Vilniaus moterų akušerių 
mokyklą priėmė šįmet 87 mo
teris. o tame 17 žydelkaičių.

Dienoj atidengimo pamin
klo Katrės. Vilniaus policija 
sukišo į areštą visus Jai žino
mus vagilius, kad neapvogtų 
suvažiavusių ant atidengimo 
paminklo svečių.

Vilniaus policija, ant Špi
tolinės ulyčios užtiko dirbtu
vę netikrų pašportų.

Ties Vilnium nežinia kas 
nųpiovė virves prilaikančias 
ant Nėrio medžių trotus Bog- 
danavičiaus. 'frotai nuplau
kė ir per tai savininkas turi 
nuotrotos 2000 rublių.

Privatiškų krikš- 
mokyklų yra 21, žy-

Iš Vitebsko.
Dėl neužderėjimo šįmet 

tos gubernijos ūkininkams 
pritruko sėklos ant užsėjimo 
laukų. Gubernijos valdžios 
iš asekuracijos kapitalo už
traukė paskolą 100000 rubl. 
ant nupirkimo ūkininkams 
rugių sėklos.

Javų prekysta Lietuvoj.
Šį rudenį javų prekysta 

Kauno, Vilniaus ir Garteno 
gubernijose ne didžiausia, ji 
kai pi apmirusi, pirkėjų nėra. 
Daugiausiai reikalavo rugių 
ir tai vien juos sėjant, matyt 
ant sėklos. Mokėjo po 50 
kap. — 1 rubl. už pūdą. Ge-

ši-

Iš Grodno (Garteno).
Garteųo gubernijoj yra da

bar išviso vidutinių mokyklų?: 
Gar ten e (iri gimnazijos, Bra- 
ste vienai, Baltstogėj — mer
gaičių institutas, moteriška 
gimnaziją, reališka ir preky- 
stos mokyklos; 1 stačiatikiška 
dvasiška mokykla, 1 mokinto
jų institutas, 9 trikliasinės 
miestų nokyklos, 51 parapi
jinė mo tykia, 872 pradini 
mokykli. 
čioniškų
diškų 52, amatų mokyklų 2, 
žydiškų ehederų 649, cerkvi
nių mokįyklų 1202. Viduti
nes mokyklas pernai lankė 
1142 stačiatikiai, 663 katali
kai, 18^ liuteronai, 1042 žy
dukai. Į Pradines mokyklas 
lankė 61 |B92 vaikai.

Sveti m (Mačiai nemalonus 
valdžiai.I

Nemalonius randams sve
timtaučius randai [įprastai 
išveja; tpač daug Jų vaiko 
kas met4 Maskolija. Pasitai
ko vieno? kartais, kad tokio 
išvyto m priima, neperleidžia 
per rūbe ūų kaimynai ir mas
koliai ti kine, ar nori, ar ne 
nori, turi pasilaikyti. Dabar 
nauju < aro padavadijimu, 
svetimtaučiai nemalonus ran- 
duf, tok , kokių į užrubežius 
negalima išvyti, iš Lietuvos 
ir Lenkijos turi būti išgabenti 
į Vologdos guberniją ant ap- 
sigyvenikno. Pirma tokius 
varydavę į rytinę Siberiją,ant 
Kamčatltos, arba į Amūro [la
upius. į

į
Mlšlias Iš Lietuvos.

Kalbos apie karę Didžiojo
je Lietuvoje vis nenustoja. 
Ir kur Uu nustos, kad Joje 
lieja savio kraują nevienas ir 
lietuvis, nevienas Jau pagul
dė ten -civo galvą, o daugybė 
da paguldys. Da labiau 
kalba dęl to, kad greitai gali 
pašauktį ir namie esančius 
— galit būti mobilizacija. 
Daugybė jau išbėgo už sie
nos, bijodami, kad nereiktų 
eiti į karę, o rasi da daugiau 
tik laukia gando apie mobi
lizaciją [musų krašte ir tuo- 
Jaus bėgti; rengiasi bėgti dar 
gi ūkininkai, pametę, ar par
davę eaw gyvenimus. Ir, ži
noma, gėriau bėgti, negu ei
ti į Mandturiją ir kęsti ten 
badę ir > alkį, karštį ir šaltį, 
mirti nuo Japonų kulkų ir 
visokių (ižsikrečiamų ligų.

Padarė čia savo ir išplatin
ti dėl karts Lietuvių Social
demokratų Partijos atsišau
kimai: j,,Karė!” ir „Vyrai!” 
Rodos, da nė vienais metais 
nebuvo teip išsiplatinę atsi
šaukimai. kaip šįmet; seniau 
daugiausiai išsiplatindavo 
Suvalkų) gubernijoj, o šįmet 
labai plačiai pasklido ir po 
Kauno gub. Buvo išplatinti 
minėtieJĮe atsišaukimai Kau
no gub. į Šiaulių, Meškučių, 
Gruzdžių, Žagarės, Joniškio; 
Žeimio, rLinkavos, Smilgių, 
Šaduvosj Radviliškio, Pane
vėžio, Ęupiškio, Anykščių, 
Skapiškio, Panemunėlio, Ka
majų apygardose. Platina
ma buv J įvairių įvairiausiais 
budais, tik daugiausiai mėto
ma, o ne lipinama. Prakti
ka parodė, kad mėtyt yra 
kur kas paudingiau: čia ran
da sau -žmogus atsišaukimą, 
įsideda į‘ kišenių, turėdamas 
laiko, kaip nieks nemato, 
perskaito Jį; Patinka jam, 
kas yra parašyta.... da gi
liau paslepia tą lapelį, vėl

kuomet-nors antrą kartą pasi
skaito, duoda perskaityt ir 
geram ištikimam kaimynui.

— Gerai rašo.... — sako 
dauguma, perskaitę — ir kaip 
galėjo teip daug išmėtyt: 
kaip snigte prisnigo......

Teisybė, daug ir plačiai 
buvo išplatinti šitie atsišau
kimai. Nutvert, kiek yra ži
noma, nenutvėrė nė vieno 
platintojo. Buvo ben atvė
rę vieną vaikiną L i n k u- 
v o j, kišant į kišenių atsi
šaukimą, bet kiti žmonės už 
jį užstojo:

— Kad gavai, tai ir tylėk!
— ėmė jie rėkti ant bepake- 
liančio trukšmą žmogaus, ir 
tas anam davė išsprūsti.

Teippat buvo benutvėrę 
vieną platintoją ir Gruz
džiuose. Suvažiavo žmo
nės ant šv. Roko atlaidų, ir 
vienas, juodai apsivilkęs, vai
kinas pradėjo kaišioti į veži
mus atsišaukimus. Pamatė 
jį bevaikščiojant nuo vieno 
vežimo prie kito koks žmogus, 
paskaitė už vagį ir čiupt už 
apikaklės; kumščią Į panosę 
kiša, nori vesti tą vaikiną į 
policiją, o čia pas jį pilni ki- 
šeniai atsišaukimų. Žmonių 
aplink daug susirinko ir visi 
jam tik smagina kumsčią; 
vienas pradės, tuoj ir visi. 
Vaikinas greitai sumetė, kad 
čia gali negerai Jam išeiti.

— Palaukit, vyrai, — sako
— aš jums visą teisybę pasa
kysiu! — ir išsitraukė iš ki-

— Aš ne vagio, — sako jis 
toliau, rodydamas atsišauki
mus — aš jums gero noriu, 
noriu, kad jus apsišviestu- 
met ir pažintumėt, iš kur jų- 
sų vargai plaukia.... Štai,

Jau atleido jį truputį auy 
Čiupęs jį žmogus, kumščią 
nuleido; vienas žmogus paė
mė skaityt, bet Jam pa mažėti 
ėjo; nuo Jo paėmė pats pla
tintojas, skaitė ir vis aiškino. 
Žmonės truputį Jau atsileido. 
Tai, girdi ir pas mus norėjo i 
padaryt, kaip buvo per Jur- 
ginęs Šiauliuos.... Tik vie
nas, vis pristojęs, klausė:

— Tai kam Jums reikia to 
„bunto”! Kam ant žmonių 
sprando da didesnius var
gus uždėti!

Platintojas vis ėjo, ėjo at
gal ir, ant galo, visai pra
puolė. Patyrė apie tai poli- < 
cija, bet jau pervėlu buvo.

Apskritai kalbant, atsišau
kimai gerą įspūdį ant žmonių < 
padarė; kiek iki šiol buvo at
sišaukimų, tai jie giliausiai 
įkrito į žmonių širdis. Da
bar gali sutikti Lietuvoj ne
vieną ir visai neskaitantį lie
tuviškų laikraščių žmogų, o 
jis trenkia kumščią į stalą ir 
sako: „Ką, ar tai mums rei
kia tos karės? Kas ją prasi
manė, tegul ir lieja savo 
kraują!
girsti kalbant: „Tai jau kal
bėjo, kalbėjo apie tuos cincv 
likus, o dabar, kaip pažiūri, 
pamišti j i gerai, štai, jie tei
sybę sako.... ” Kitur išgir
si sakant: „Lenkai rengiasi 
neiti į karę, tai kam męs ei-
Bim... •

Tokios kalbos, žinoma, da 
nereiškia, kad pas mus žmo
nes jau visiškai butų subren
dę; jos teparodo, kad vis-tik 
sėjamas grūdas atneša vaisių, 
kad dabar musų žmonės jau 
kiek skiriasi nuo tų laikų, 
kaip buvo per paskutinę karę 
su turkais, o da labiau nuo tų 
laikų, kaip buvo 50 metų at
gal per Krimo karę. Vie
noj, antroj vietoj ir iš tų-pa- 
Čių žmonių jau atsiranda visi
škai susipratęs žmogus, ir to
kių žmonių skaičius kas kar
tę vis auga ir auga.

Kitur vėl iš-

Nemažą trukšmą tarp žmo
nių ir policijos teippat pada
ro ir naminiai spektakliai. 
Rasi da atsimena skaitytojai, 
kaip pereitą rudenį ir žiemą 
buvo pasklidusios dėl tų 
spektaklių Suvalkų gub. kra
tos ir kalbos. Iškratė tenai 
apie 20 žmonių, o ką Jau kal
bų apie tą „naująją vietą” 
tai nebuvo nė galo, nė kra
što. Panašios kalbos dabar 
pasklido apie Steigvilių so
džių (Panevėžio pa v.), kur 
pereitą vasarą buvo lošiama 
nauja drama: „Iš tamsos į 
šviesą.”

Dramos turinys yra toks: 
pabaigusį 4 kliasas vaikiną 
tėvai būtinai varo į seminari
ją; tas neina ir užtai tampa 
išvarytas iš tėvo namų. Bet 
jis nepameta mokslo, pabai
gia gimnaziją ir universitetą. 
Tuo tarpu tėvo apmaudas 
pradeda mažti, jis atsimena 
savo sunaus kalbas ir prade
da gailėties, kad teip aštriai 
su juo apsiėjo; tuomet juodu 
vėl susitaiko. Toks, trum
pai sakant, buvo tos dramos 
turinys. - Tėma čionai labai 
gerai parinkta, ypatingai kad 
Bteigvilių apielinkėje yra la
bai daug leidžiančių į mok
slą savo vaikus. Žmonių per 
spektaklį buvo susirinkę apie 
pustrečio šimto. Roles atli
ko lošėjai labai gerai, norint 
kai-kurias lošė paprastos so
dietės mergaitės. Įspūdis 
ant publikos tapo padarytas^ 
labai did^w^ln^\d,~"ŠnT~~ 
toks tykumas, kad butų bu
vę galima girdėt musę le
kiant; tik kaip tėvas varė iš 
namų savo sūnų už tai, kad 
neina į seminariją, kai-kurios 
dėdienės, matyt, teippat tu
rinčios besimokinančius sū
nūs, ėmė šaukti: „Į seminari
ją važiuok! į seminariją!... ” 
Didesnei daliai spektaklis 
labai patiko, norint kiti ėjo 
ten kokių „komedijų” pažiū
rėt, kiti kokių kalbų apie ka
rę pasiklausyt. Tik sene
sniųjų dalis atrado, kad ten 
išjuokiami buvę kunigai..

Prieš spektaklį buvo atsi
radę keletas tokių bailių u- 
kininkų, kurie stačiai norėjo 
apie tai policijai pranešti, 
kad nereikėtų visam sodžiui 
atsakyti. Po spektaklio pa
kilo da didesnės kalbos; tai,. 
girdi, vis tų bepoterių, , ,cin- 
cilikų” darbai; Jiems Dievo 
nereikia, kunigų nereikia, 
karalių reik pakart!..” Pra
dėjo uostinėti ir policija; y- 
patingai uostinėjo, ar nebu
vo per tę spektaklį kas apie 
karę kalbama, ar nebuvo caro 
valdžia kritikuojama. Buvo 
besirengusi vienur, kitur kra
tą padaryt, bet ikišiol da ne
susirengė; bent tiek dabar 
gęzdina, kad reikėsią lošė
jams, ir vietą davusiam, pini
gais užmokėti kokia bausmė.

Kad reikės bausmė užmo
kėt, tai galimas daiktas. To
kią bausmę Jau turėjo užmo
kėt šįmet pavasarį keli žmo
nės nuo 
vieto). Ten buvo lošiama 
užpernai vasarą Žiniunų so
džiuj ,pas ūkininką Kragą, ko
medija „Neatmezgamas maz
gas.” Žmonių buvo susirin
kę apie 150 ir, žinoma, nega
lėjo tai likti paslaptyj. Pa
tyrusi apie tai policija, pada
vė lošėjus* ir ūkininką Kragą 
į teismą, ir žemiečių viršinin
kas, grapas Kaiserling,nubau
dė 19(6) kovo š. m. apie 7 
žmones penkiais rubliais.

Bet tokios bausmės neišgąz- 
dįs musų, ir jei caro valdžia 
neleis mums atvirai lošti ne
kalčiausių dalykėlių, arba 
vers, kad loštame Jos Raudo
nojo Kryžiaus naudai, Ui da 
ilgai nepasibaigs toki slapti

et pavasary keli ž 
Joniškio (Šiaulių pa-
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naminiai spektakliai. Nieko man, 63; jaunavedys turi 7 vaikų, 
negelbės n6 kratos ir visoki o jaunamarte 5.
kitokį persekiojimai. Paskendo laivas.

O’ kratos ir dabar, spaudai 
leidus, anaiptol nepasibaigi. 
Štai 16 (a) rugpiučio buvo 
krata Šiauliuose, Ginkunų 
grapo Zubovo pieninyčioj 
pas R&tkų; tai. girdi, lietu
vių Ir žydų revoliucijonistų 
kliubas; rasti nieko nerado, 
tik paėmS kelias mažiukių 
gegužinių fotografijas. Tą 
pačią dieną buvo krata tani 
pačiam name Zubovo aludėj 
pas Daugvilą. Nieko nera
do. j21 (8) rugpiučio vaikai 
užėjo ties lietuvio Po vyliaus 
gyvenimu du pundu lietuvi
škų knygų; geras kaimynas 
pasiskubino pranešti apie jas 
policijai ir jai pakliuvo abu
du pundu. Daugiausiai ten 
būvo sočiai demokratų išlei
stų raštų. Pas Povylių iki 
šiol da nekrėtė.

Be to buvo, kaip girdėt, 
apie 20 kratų apie Gruzdžius, 
Meškučius, Joniškį Ir Žaga
rų (Šiadlių pa v.); keli žmo
nės ten tapo areštuoti ir sėdi 
dabar Šiaulių kalėjime. Bu
vo kratos pas ūkininkus ir 
pas samdininkus; krečiama 
buvo daugiausia dėl atsišau
kimų. Ir teip tuose kraštuo
se labai <laug kalbama apie 
tuos, ,cincilikus”, bedievius; 
kunigai keikia juos iš saky
klų, davatkos teip liežuvius 
nešioja, ponai šunis karsto, 
žandarai kratas daro, ir vis 
rūpinasi vieni kitus pereiti.

V. Kapsukas.

Iš Prūsų Lietuvos. *
Prūsų Lietuvių Susivieny- 

jimo kuopa, susitvėrusi Til
žėj, parengė čia lietuvišką 
knygyną, kuriame yra veik 
visi, kur nors žeinanti, lietu
viški laikraščiai.

Tilžėj sudegė arklininkai 
5 eskadrono dragūnų regi- 
mento ir visas pašaras. Blė- 
dys gaisro padarytos labai 
didelės. Nuo ko gaisras at-

Netoli Tilžės, kaime Mori- 
kiemiuoee sudegė katilų ir 
mašinų dalis vietinės plytny- 
Čios. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 50000 Mr.

Ūkininkai lingavos ap
linkinių skundžiasi ant pra
sto šįmet užderėjimo, ypač 
šieno ir dobilų Nurinko ma
žai; daržovės teiposgi užderė
jo ne geriausiai. Agurkai 
su visu pražuvo; . vien cibu
liai geriau užderėjo, bet už 
tai prekės jų uujiuolė iki 3 
Mrk. už šėpelį.

Ant paskutinio Įciaulių tur
gaus už penėtas kiaules mo
kėjo Tilžėj po 34 4— 35 Mrk. 
už centnerį gyvo gyvulio sva
rumo. Už žąsis paokėjo po 
2.50—2.70 Mrk.q taigi gana 
pigiai. Už šėpelį kviečių 
mokėjo po 6.20—-6.50 Mrk., 
rugių 5.30—5.40 Mrk., mie
žių 4.20—4.50 Mrlf., avižų 3 
Mrk. I

Klaipėdoj, ant reikalavimo 
maskoliško rando, suareštavo 
Prūsų valdžios > kokį ten 
Kunkštą. Maskoliai ap
skundžia jį už dirbimą pini
gų. Jis bus maskoliams iš
duotas, kadangi mat Prūsų 
policija labiau rūpinasi apie

Chatam, Mass. Netoli nuo čia 
likosi ant uolų vėtros užmestas lai
vas „Wentworth” ir vilnių išardy
tas. Visi ant jo buvę žmonis pri
gėrė. Ant minėto laivo buvo 9 
ypatos.

Mokintiniai katallkissku moky
klų

Katalikiškas parapijines ir kito
kias Amerikos mokyklas pereituo
se metuose lankė 1006529 vaikai 
(ant 10 milijonų katalikų), iš to 
skaitliaus: 967518 lankė elementa
riškas parapijines mokyklas, 14127 
vaikinų ir 20874 mergaites augtes- 
nes, 4010 universitetus ir kolegi
jas; dvasiškos seminarijos prie to 
nepriskaitytos. Imant apskritai, 
katalikiškas mokyklas lanko (ant 
katalikų skaitliaus) mažesnis nuo
šimtis vaikų negu publiškas, ku
rias lanko ir daug katalikų vaikų.

Povandeniniai laivai.
Jersey City, N. J. Išsiuntė iš 

čia geležinkeliu į vakarus penkis 
Massachusetso dirbtuvėse padirb
tus povandeninius laivus. Ant 
sukrovimo jų reikėjo 21 vagono. 
Mena, kad tie laivai padirbti Japo- 
nijai.

Nuo degtines daug imouiu numi
rė.

New York, čianykštė policija 
suareštavo saliunininką Fritsche, 
pn. 723 Tenth avė. už pardavinė
jimą užnuodintos degtinės, nuo 
kurios pasimirė 20 žmonių. Šitas 
saliunininkas pardavinėjo pintų 
degtinės už 10c., bet ta pigi degti
nė buvo nuodinga. Jeigu apnuodi- 
nimai pasirodys teisingais, be abe
jonės nuodinantis žmonis saliuni- 
ninkas bus skaudžiai už savo biau- 
rų darbą nubaustas.
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Sniegas. f
Albany, N. Y. 12 d. spaliu ši

tose aplinkinėse pusėtinai pasni
go, sniegas vienog greitai nutirpo. 
Artinasi mat žiema ir tai gana ank
sti.

Gaisrai.
Winipeg, Manitoba. Siautė 

čia baisus gaisras, kuris išnaikino 
kelis namų blokus su daugeliu 
pardavinyčių. Blėdį gaisro pada
rytą skaito ant 1 milijono dolia- 
rių.

Argentina, Kams. Sudegė trįs 
tfiobos United Zinc & Chemical 
Co. Blėdį gaisro padarytą skaito 
ant 100000 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.'
Pfttsburg, Pa. Ant Pan Han- 

dle geležinkelio expresinis trūkis 
susimušė su lokomotyvą. Loko- 
motyvos vedėjas likosi ant vietos 
užmuštas, o keturios ypatos sun
kiai tapo sužeistos.

Kansas- City, Mo. Ant Mis- 
souri Pacific geležinkelio, trūkis 
su važiuojančiais ant parodos, ne
toli Warrenburg susimušė su bė
gančiu iš priešingos pusės tavori- 
niu, kas-pagimdė baisią nelaimų: 
20 ypatos likosi ant vietos užmuš
tų, o 30 tapo sunkiai sužeistų.

Isz darbo lanka
’ Niw Orleans, La. Iki šiol 

prie .laivų iškrovimo darbavosi 
negrai. Bet kad jie mokėjo gerai 
pasinaudoti iš aplinkybių ir algas 
nuvarė iki 250 dol. ant mėnesio, 
tai dabar laivų savininkai vietoj 
negrų prie darbo priėmė baltvei- 
džius, tikėdami, kad šitie, bent iš 
pradžių, ne mokės teip naudotiesi 
iš aplinkybių ir pasiganėdįs mažes
nėms algoms.

5 New York. Moteriškos siu
vėjos Ladies Garment Union 
pradėjo kovą su siuvinyčių sa
vininkais ant Fifth avė., kad pri
versti juos parengti sveikesnes 
darbo vietas.

LIETUVA

caro reikalus negu apie rei- 
lūs savo locnų žgfonių. Iš ti
kro gal maskrifiškos valdžios 
gaudo Kunkštą už visai ką 
kitą, o ne už pinigų dirbimą, 
tik kad už kitus nusidėjimus 
Prūsų randas negalėtų jo iš
duoti maskoliams, tai jie 
skundžia už pinigų dirbimą. 
Maskoliai juk, norėdami ką į 
savo nagus pagriebti, tankiai 
iš melo naudojasi^

1 Chicago, III. 1400 darbinin
kų guminių dirbtuvių užbaigė 
štraiką ir sugrįžo prie darbo ant 
darbdavių pasiūlytų išlygų.

1 Pullman, It L. Prasidėjo jau 
darbai Pullmano vagonų dirbtu
vėse, bet priėmė vos 500 darbinin
kų, nors atsišaukė 2000.

T Chicago, III. Štraikas vežė
jų Frank Seath Transfer Co. pasi
baigė ir vežėjai sugrįžo prie dar
bo! j

Isz Amerikos.
Norėjo lynczuoti mlnyszkan.

• ' '■
San Antonio, Tex. Išsiplati

nus paskalui, buk prižiūrinčios 
pamestų vaikų namui minyškos 
pardave-į Mexiką 32 Vaiku, susi
rinko pulkas žmonių i< norėjo mi- 
nyškas pakarti, bet joms pasisekė 
pabėgti.

Ar ne per vėtai.
Worcester, Mas. Čianykštis 

žydų rabinas davė šliubą jaunave
džių porai: . jaunavedys, maskoliš
kas žydąs Wolf Berenson, turi 98 
metus, o jaunamartė, Ona Gold-

ISZ .
Lietu viszku dirvų.
Iš East St. Loufe, III.

9 d. spalių atsibuvo susirinki
mas tautiškos Simano Daukanto 
Dr-tės ir S. L. A. kuopos, ant ku
rio, prie S. L. A. prisirašė 5 nauji 
sanariai, terp tų viena moteris. 
Gal ir E. St. Louise moterįs pra
dės prie tautiškų organizacijų ra- 
šytiesi? Velytina, kad ant kitų 
susirinkimų daugiaus moterų ir 
merginų prisidėtų. Neapsileiski
me toliaus kitų vietų lietuviams 
tautiškuose darbose! Vienog dau
gelis senų S. L. A. sąnarių neuž
simokėjo kvartalinės duoklės, nės

per štraikus išvažinėjo į kitus mie
stus. Reikėtų ir kitur esant tau
tiškų reikalų neužmiršti. Matyt 
kad Simano Daukanto Dr-tė ir S. 
L. A. kuopa E. St. Louise netik 
nesunyks, bet' susidrutįs, gyvuos. 
Reiktų visų aplinkinių platesnių 
nuomonių lietuviams ne vilkinti 
su prisirašymu. Simano Daukan
to Dr-tės konstitucija yra laisva 
nuo tikėjimo ir todėl prie jos gali 
prigulėti kiekvienas lietuvys be 
skirtumo tikėjimo; įpatingai tokia 
Dr-tė labai naudinga liuteronams 
ir laisvamaniams, kurių, dėl skir
tų tikėjimiškų pažvalgų, ne priima 
į bažnytines katalikiškas Dr-tes. 
Tautiškus reikalus Sim. Daukanto 
Dr-tės organizatoriai į pirmą eilę 
stato, jie nori, kad ji butų šelpėja 
visų tautiškų užmanymų.

Glen Carbone,Ill. ne toli nuo E. 
St. Louis, susitvėrė S. L. A. kuo
pelė, sanariai buvo žadėję ir prie 
Sim. Daukanto Dr-tės prisirašyt, 
nės anų aplinkinėje nėra nė jokios 
tautiškos Dr-tės (Collinsvillėj, III., 
rodosi, yra dvi lietuviškos dr-tės, 
viena parapijinė „Evang. Lietu
viška Dr-tė,” bet į tą gali tik lie
tuviai liuteronai ir prigulinti prie 
lietuviškos liuteroniškos parapijos 
prigulėti, antra yra „Am. Lietu
vių Susivienyjimas", bet ta teipgi 
tik vien pašelpa užsiima). Vely- 
tina butų,kad Glen Carbon’o S. L.
A. kuopos sanariai prie Simano 
Daukanto Dr-tės prisirašytų, jiems 
butų ne per toli.

Tą pačią dieną, pasibaigus Sim. 
Daukanto Dr-tės susirinkimui,kun.
B. štamas pradėjo savo susirinki
mą. Mat jam pasirodė naudinga 
busent, jeigu visi gyvulių piovi- 
nyčiose dirbanti lietuviai darbinin
kai suorganizuotų lietuvišką kuo
pą mėsininkų unijos, tada negalė
tų svetimtaučiai lietuvių skriau
sti. Bet J. J. Razokui išaiškinus, 
kad dėl vietinių lietuvių nerangu- 
■no, ir pasklidimo po įvairias dar. 
bo šakas dirbtuvėse, nebus galima 
tokios unijos nė įsteigti, nė užlai
kyti. Visi išrado tą užmanymą 
neįvykdinamu.

Toliaus J. J. Rozokas užmanė 
atgaivinti nusilpnėjusį politišką 
„Lietuvišką Amerikonišką Nepri- 
gulmingą Kliubą", nes tuomi mes 
bent kiek pakeltume savo vardą 
šitame mieste, nes čia lietuvių be
veik visai nepažįsta. Apart kliu
bo,J. J. R. dar užmanė, kad vieti
niai lietuviai pasirūpintų nuo mie
sto išgauti kambarį ir mokintoją, 
pasimokinti angliškos kalbos; tas 
butų daug naudingesnių negu try
nimas alkūnėmis barų saliunuose. 
Ant to visi vienbalsiai sutiko ir 
visi padavė savo vardus; gaila tik, 
kad vos 25 buvo susirinkę. Nu
tarė rūpintis šitą užmanymą įvyk- 
dinti, o kun. Štamas žadėjo atei
nančią nedėlios dieną užsakyti kitą 
susirinkimą. įvykdinimui tų užma
nymų. Taigi mat ir E. St. Loui- 
s’o lietuviai bando ką veikt.

Tą pačią dieną laikė antrą susi
rinkimą specialiskai-katalikiška 
„susaidė", kurią sutvėrė priešai 
ne tik tautiškos Sim. Daukanto 
Dr-tės, bet ir parapijinės šv. Jur
gio. Koki mierrai tos naujos 
Dr-tės, nežinia, nežinia teipgi, ar 
ką ant to savo susirinkimo įstengė 
nutart.

Jeigu kas iš aplinkinių vietų no
rėtų prie tautiškos Sim. Daukanto 
Dr-lės prisirašyt, tai gali atsišauk
ti ant antrašo:

J. J. Razokas,
P. O. Box 266,

E. St. Louis, III. 
Laumės vaikas.

Iš Worcester, Mas.
Kaip visur teip ir čia*— spaudžia 

varguolius kapitalistų ranka, Šią- 
dieninė tvarka; tą labiausiai atjau
čia musų broliai lietuviai, kadangi 
jie, atėję į šią liuosybės žemelę, 
nesistengia nuplėšti nuo akių tam
sybės skraistę, nesimokina raš
to, nenori pažinti kuom jie yra, 
vi^ką palieka ant Dievo valios, 
patįs maukia degtinę bei alų,pakol 
visiškai nepagadina savo smegenų. 
Užėjus blogiems laikams, žiuri į 
akis kitiems ir klausinėja, kas bus 
su tais bedarbės laikais?

Worcesterije lietuviško jaunimo 
yra diktas būrelis,bet ant nelaimės, 
tikrų lietuvių, kurie supranta lie
tuvystės reikalus, mažai yra ir tie 
apšaukti kunigų nukaltaiš vardais, 
turi, kentėti ir darbuotis ant mažos 
papėdės,- nės čia Dievo galybė 
viską rėdo, arba,geriau sakant,pa
teptas Dievo agentas. Kaip jau 
buvo rašyta, kįlo nesutikimai terp 
kunigo ir D. Eimačio iš Union Ci
ty, Conn. už surišimą jo su kun. 
sesers duktere,kuri dabar skundžia
si, buk ją kunigas prigavo (kokiu 
budu? Rd.). Parapijonai užsi
manė pasinaudot iš tos progos, 
tikėdamiesi, kad pranešus vysku
pui, galės nusikratyti nuo netin
kamo kunigo, bet kitaip pasirodė. 
Nors po prašymu buvo skaitlin
gai pasirašusių, bet vyskupas 
nė jokio nedavė atsakymo. Lie
tuviai įtūžę, nurašė pas Šv. Tėvo 
pasiuntinį į Washingtoną, nuo ku
rio gavo pakvietimą atvažiuoti. 
Taigi dabar reikia pundo pinigų 
ten nuvažiuoti, o nauda visgi iš
puls maža.

Geri katalikai, kurie paskuti
nį kąsnį, nutraukę nuo burnos,

nešė kunigui, buvo jam atsidavę 
su kunu ir dūšia, dabar pamatė, 
kad iš to nebuvo jokios naudos. 
Kiekvienas kunigo žingsnis žmo
nis pamokina, kad reikia būti sa
vo locnu vadovu, ne atsidėti ant 
Dievo, nė ant jo agentų. Musų 
ganytojas keikdavo prisiriesdamas 
socialistus, perserginėjo, kad ave
lės neužsikrėstų teisybe, bet teisy
bė, kaip aliejus vandenyje, vis iš
lipa į viršų ir noroms nenorom* 
duria į akis. Geriejie katalikai^bu- 
vo pavedę savo piemeniui jaunas 
savo dutreles neva mokintis gie
doti šventinyčioj, dabar gi tos jau
nos minkštos Lietuvos atžalėlės 
skundžiasi, buk buvo mokintos ne 
tik giedoti, bet ir meilės. Mergi
nos pasiskundė tėvams, buk kaip 
sueidavo į skiepą mokintis, tai ten 
jas bučiuodavo, glamonėdavo; kat
ros ištrukdavo, tos išbėgdavo ant 
ulyčios klykdamos.

Na, argi reikia stebėtiesi, jeigu 
turėdami tokį puikų vadovą, čia- 
nykščiai lietuviai su pagirtinais 
darbais nepasirodo.

D. D. N.

Iš Lynn, Mas.
čianykštė šv. Kazimiero Dt-tė, 

2 d. spalių parengė mitingą, ant 
kurio pakvietė kalbėtojus ir de- 
kliamatores iš So. Bostono. Ati
darius mitingą, pirmiausiai deklia- 
mavo eiles apie musų didvyrius 
Lillie čeceliauckutė. P. Latvin- 
skas savo kalboj aiškino priežastį 
Lietuvos nupuolimo ir prisidėjimų 
prie-to dvasiškijos. P. S tani* aiš
kino mierius šv. Kazimiero Dr-tės, 
ragino susirinkusius rašytiesi prie 
Susiv. Liet. Am.

Susirinkusiems dekliamacija ir 
kalbos patiko, už jas delnų ploji
mais dėkavojo ir prašė draugystės 
tankiau parengti panašius susirin
kimus.

Paskui p. Miglinis užmanė čia 
sutverti kuopą Susiv. Liet. Amer. 
Paaiškinus mierius, atsirado no
rinti prie kuopos prisirašyti ir to
kiu budu ji likosi sutverta. Virši
ninkais likosi išrinkti: pirmsėdžiu 
— Karolius Valacka; raštininku — 
Jonas Gudinąs; kasteriu — Vinc. 
Balkus. Iki šiam laikui prie kuo
pos prisirašė jau 30 ypatų.

Pasibaigus mitingui, pirmsėdis 
užmanė, kiek išgalint, paaukauti 
ant naudos kankintinių ir mokslą- 
eivių. Susirinkę sumetė 3 dol. 
85c. Pusę tų pinigų nusiuntėme į 
„Vienybės" redakciją, o kitą pusę, 
ant naudos moksląeivių, iš viso 
>1.75, siunčiame į „Lietuvos" re
dakciją.

Lietuvių čia yra: 22 šeimynos, o 
pavienių 125 ypatos. 2 d. spalių 
susitverė Neprigulmingas Ukėsų 
Kliubas, o kaip girdėt ir moterys 
rengiasi sutverti „Lietuvos Duktė- 
rų Dr-tę, o vėliau gal pasiseks su
tverti ir kuopą Tėvynės Mylėtojų 
Dr-tės. Dirbkime tik, o daugiau 
nuveiksime.

X. Z.

Iš 8pring Yalley, III.
Lietuvių yra Čia diktas būrelis, 

dirba jie daugiausiai kastynėse. 
Yra .Čia gana didelės lietuviško* 
pardavinyčios valgomų daigtų ir 
drabužių;lietuviškų saliunų yra 18. 
Tas jau rodo, kad lietuviai labai 
mėgsta gėrymus. Porą metų atgal, 
nusižiūrėję ant italijonų, čianykš- 
čiai lietuviai norėjo uždėti Kliubą- 
saliuną. Mat gėryme ne nori ita- 
lijonams apsileisti, už tai tautiš
kai stovi kur kas žemiau už kitus; 
daugelis savę vadina lenkais.

Porą metų atgal tūli čianykščiai 
lietuviai net- laikraščiuose buvo 
pagarsinę, jog rengia teatrą ant 
kankintinių naudos. Kada teatras 
gerai nusidavė, uždarbį sau pasi
laikė. Lošti teatrą nieks negali 
uždrausti, bet ant padidini
mo pelno, išnaudoti kankin
tinių vardą jau ne valia, to ir tie
sos nedaleidžia, nes tas vadinasi 
paprastoj kalboj prigavyste. Kam- 
gi dar girėsi per laikraščius, jeigu 
pinigus sau pasilaikė?

Neseniai čia susitvėrė bažnytinė 
Šv. Vincento draugystė. Nežinia, 
su kokiais darbais ji pasigarsįs.

Čianykštė lietuviška bažnyčia li
kosi padidinta. Ant padidinimo 
rinko aukas nuo žmonių, bet kiek 
surinko, žino tik kunigas.

Darbai šiuom kartu eina čia ne 
geriausiai, ne kasdieną dirba.

Springvalietis.

Iš St. Lonis, Mo.
Gyvena čia keli lietuviai, bet jie 

išsisklaidę po visą miestą, beveik 
nieko apie juos negirdėt.. Turėjo 
užsidėję tautišką Dr-tę Šv. Kazi
miero,bet ir ta, turbut, menkai gy
vuoja. Yra 3, ar 4 lietuviškos kar
čemos.

Visasvietinė paroda berods pui
kiai įrengta, parodoje dalyvauja 
ne vien civilizuotos bet ir puslau
kinės tautos, bet apie musų lietu
vių tautą nė menkiausio daiktelio 
neužtėmysi (yra Palangos ir Til
žės gentainiai išdirbimai. Rd.) 
Gailai Bet tai vis mus pačių ne
rangumas, kad nesistengiame pa
sirodyti apšviestam svietui. Lie
tuviai jug pagarsina savo tautą, 
kada už suskaldymą viens kitam 
galvos nuvažiuoja už grotų.

11. d piutės, „Sociali*t party" 
turėjo savo susirinkimą Riverside

Parke.Angliškai kalbėjoE.V.Debs, 
vokiškai Herman Greulich, lietu
vio nebuvo galima užtėmyt; mat 
jie krikščionys, „cicilistų" bijosi 
kaip maro, o rėkia už „Free sil- 
ver”, nes galima gauti „kėgu* 
tę” alaus, o „cicilistai” juk alaus 
ne duoda.

I. Pašalinis.

Iš Brooklyno, N. Y.
Pabaigoj pereitų metų čia su

sitvėrė Lietuviškų gimnastikų 
Kliubas. Kliubas turi jau didoką 
sąnarių skaitlių. Mieriai jo yra: 
suvienyti lietuvius į tvirtą ryšį ir 
užsiimti politiškais reikalais;jis pa
lengvina lietuviams išsiėmimą ūkė- 
systės popierų, užsiima gimnasti
ka. Skaitlius Kliubo sąnarių jau 
ne mažas.

24 d. rugsėjo minėtas Kliubas 
parengė susirinkimą su prakal
boms svetainėje Palace Hali. Su
sirinkimą atidarė Kliubo pirmsė- 
dis J. Šunskis, paaiškindamas 
svarbumą politiško veikimo. Kal
bėtojai buvo: J. Liutkauckas, Jo
nas Grinius, |. Šūkis, Al. Lappo

-------------------
ir viena „Lietuva?’; „Lietuvą" 
ir „Vienybę" bijo Skaityti, kad ti
kėjimo nesugadytųJne* ten telpa 
kartai* straipsniai aprašanti nege
rus kunigų darbus, geras katali
kas juk bijosi išgirs i apie peikti
nus kunigų darbus.

Iš Thomson^lle, Con.
Lietuvių yra 6 veĮlę o pavienių 

apie 50 ypatų. Dirba jie Hart
ford Carpet Co. .di^btuvėRe. Už
dirba nuo >6.00 iki l>8.00 ant san- 
vaitės. Laikraščių! ateina: 8 ex. 
„Lietuvos" ir „Siūlės". Lietu
viai Čia nesulenkėjęj knygų mažai 
skaito.

B C’hl< a«o,III.
7 d. spalių, Melrųse Parke gele

žinkelio trūkis pervkžiavo 40 me
tų lietuvį, Vincentą! Radvilą ir už
mušė ant vietos. Melonis paėjo iš 
Kauno gub., Šiaulių pa,v. Ant 
palaidojimo kompanija duoda 50 
dol., o jo pažįstami, ir draugai tei
posgi žada kiek sudilti.

II Repulikoj Argentinoj, pietinėj 
Amerikoj, užėmė valdžią naujas 
prezidentas Manuel Quintano. Ta* 
atsibuvo be paprastų šitame kraš
te maištų.

II Pietinės Amerikos republikoj 
Venezuelėj valdžios suareštavo 
daug įtekmingų ukėsų, kadangi 
buk jie buvo surengę revoliuciją 
prieš garsų prezidentą Castro.

II Republikoj San Domingo, viv 
durinėj Amerikoj, vėl užgimė re
voliucija. Visi pietiniai republi- 
kos departamentai prisidėjo prie 
revoliucijos.

II Netoli New London, Kanados 
pakrantėsė, paskendo garlaivys 
Calle. Visi ant jo buvę žmonės, iš 
viso 18 ypatų, prigėrė.

ir P. Višniauckas. Kalbėtojai 
aiškino pasekmes dabartinio val
dymo sudemoralizuotų demokratų 
ir republikonų partijų, skriaudas, 
kokias nuo jų kenčia darbininkai; 
kalbino lietuvius patiems rupintie- 
si apie savo ir viso krašto gerovę, 
remiant tą politišką partiją, kuri 
rūpinasi apie teisybę, apie vargšų 
darbininkų reikalus.

šriubelis.

Iš Hartford, Con.
Lietuvių Čia yra: 27 vedusių šei

mynos, o su pavieniais į 70 ypatų. 
Ateina čia „Lietuva" ir „Saulė", 
kitokių laikraščių neužtėmijau; 
knygų neskaito. Daugelis yra su
lenkėjusių, ypač turinti pardaviny- 
čias, kurių yra keturios. Lietu
viai nupirko namą bažnyčiai, kuris 
yra gražioj vietoj. Kun.Žebri* kas 
nedėldienis atvažiuoja iš New Bri- 
tain ir atlaiko dievmaldystę. Dau
gelis lietuvių eina į lenkų čia esan
čią bažnyčią. Žmonės laikosi 
tvirtai tikėjimo — neskaito knygų 
nė laikraščių, kurie buk veda žmo
nis iš kelio. Nė vieno neužtikau 
su lietuviškais jausmais, čia už
augę jauni vaikinai pavirsta į ang- 
lilras, lietuviškai nenori nė girdėti.

B WMtrield, Su
Lietuvių su sulenkėjusiais yra 

Čia 33 šeimynos, o su pavieniais 
apie 80 ypatų. Ateina čia 3 ex. 
„Lietuvos", „Varpo" ir „Saulių" 
apie 3. Knygų bijo skaityt, kad 
neužsikrėstų šliuptarnyste. Lie
tuviai vedę svetimtautes laikosi 
pačios tautystės. Lietuviai Čia 
gerai uždirba, galėtų sušelpti 
moksląeivius ir kankintinius, bet 
apie tai čia nieks nesirūpina, čia- 
nykŠčiai lietuviai ne girtuokliai. 
Ir tai jau gerai.

Iš Somersville, Con.
Lietuvių yra čia 7 Šeimynos, o 

I nevedusių apie 30 ypatų. Dirba 
vilnonėse dirbtuvėse. Uždirba 
nuo >6.00 >7.50 už 10 valandų 
darbo. Skaitančių laikraščius ma- 

| žai:ateina lex.„Lietuvos" ir „Sau
lės". Čianykščiai lietuviai mėgsta 
išgerti ir daugiau išgerianti tuom 
net didžiuojasi. Mėgsta ir kazy- 
ras, bet už tai apie kokius nors jų 

I nuveiktus tautiškus darbus nieko 
1 negirdėt. Daugumas čianykščių 
lietuvių paeina iš Kauno* gubern.

Iš Bellows Falla, Con.
Lietuvių yra Čia 6 šeimynos su 

dviem sulenkėjusiais. Skaitančių 
knygas čia mažai: ateina 2 ex. 
„Saulės" ir „Lietuvos", kurią du 
skaito; ateina teipgi „Revoliucijon- 
na Russija",maskoliškas socialistų 
laikraštis. Čianykščiai lietuviai 
sutikime gyvena. Knygų ir laik
raščių neturi kada skaityti, už tai 
mėgsta išsigerti. Yra čia dvi lie
tuviškos šeimynos, kurių vaikai 
moka tik angliškai ir lenkiškai kal
bėt, lietuvišką kalba laiko už visai 
nežmonišką. Mat čia yra lenkų 
tai ir lietuviai nuo jų perėmė po
nišką kalbą.

Iš Athol, Mas.
Lietuvių yra čia apie 30 šeimy

nų, su pavieniais bus apie 100. 
Dirba y vairiose dirbtuvėse: brė- 
žiukų, audeklų, liejinyčiose; mer
ginų daugiausiai dirba prie namų 
darbų ir viešbučiuose. Kaip gir
dėjau, čia yra apie 40 merginų. 
Ateina čia keletas ex. „Lietuvos" 
ir „Saulės". Yra keletas sulenkė
jusių. Daugumas lietuvių paeina 
iš Kauno gub. Daug lietuvių dir
ba miškuose.

Gendrolius. ,

Iš Frtrley, Mas.
Lietuvių yra Čia 4 šeimynos, vi

si geri lietuviai, vaikučiai, turbut, 
bus mokinami lietuviškai ir ang
liškai. Knygų skaitančių ant to 
būrelio yra apie 15 ypatų. Ateina 
3 ex. „Lietuvos" ir „Varpas" su 
„Ūkininku". Visi lietuviai dirba 
dėžiukių dirbtuvėse.

Iš Northamton, Mas
Lietuvių yra čia apie 1000 

27 vedę. Laikraščių daugiausiai 
ateina „Žvaigždės" ir „Saulės"

isz visur.

II 14 d. spalių, ant salų Havai 
(jos priguli Suvienytoms Valsti
joms) buvo gana smarkus žemės 
drebėjimai.

"'"'"f""".'
U Ma*koliškas raddas, kad laike 

karės neeržinti pert daug lenkų, 
pradinėse Lenkijos jnokyklose įve
dė priverstiną mokinimą lenkiškos 
kalbos. Na, o kaip yra su moki
nimu lietuviškos kglbos Lietuvos 
mokyklose? Apie Jos reikalavimą 
nieko negirdėt. And galo maskoliai 
mokintojai Lietuvps mokyklose 
pats lietuviškai ne Įmoka. Rodo
si, pasinaudojant' ii. karės, lietu
viškiems valščiams Ipriderėtų, vie
toj dėti pinigus ant ftarės reikalų, 
reikalauti: priverstino mokinimo 
lietuviškos kalbos, lietuviams vie
tų Lietuvos urėdu4*e, panaikini
mo apsunkinimų pĮie pirkimo že
mės. Reikalaudami, iŠtikro da
bar galėtų išreikalauti, bet Lietu
vos valšČiai, vietoj Ireikalauti pri
gulinčių lietavianšą tiesų, velija 
krauti carui-skriau^ėjui pinigus 
ant karės su Japonija. Gėda jiems 
už tai.

II 14 d. spalių pasimirė Saksų 
karaliusj urgis; išgyveno jis 72 me
tu.

U Ant musų ,‘žemės dau
giausiai pinigų turi Prancūzija: 
auksinių pinigų antį kiekvieno gy
ventojo Prancūzijoj išpuola po 
>21.05, sidabrinių >į0.94, popieri
nių >5.05, iš viso >37.05; Suvieny
tose ValstijoseŠiauiinės Amerikos
auksinių pinigų Išpuola ant gyven
tojo po >16,87, sidabrinių >8.43,
popierinių >4.81, i| viso >29.61;
Vokietijoj: auksinių po >13.35, si
dabrinių >3.98, 
iŠ viso >20.65.

popierinių >3.82,

U Paryžiaus advokatas Leon 
Clery užrašė 10000) frankų, nuo 
kurių palukai turi t ut apverčiami 
ant dovanų pradinių mokyklų mo
kintojams, kurie geriausiai mokės
įkvėpti vaikams mei lę gyvūnų. Ir 
Lietuvos vaikams ne be naudos
butų, jeigu kas toki j meilų jiems 
įkvėpti galėtų, o tąsyk gal pie
mens nenaikintų Uždų naudingų
paukštelių, be reiš alo ne kapotų
ganomų galvijų.

H Prancūzijoj viet a mokykla iš
puola ant 500 gyventojų, Italijoj, 
Išpanijoj, Anglijoj ant 700, Austri
joj ant 1300, o Masidolijoj ant 2300.
Kiekvienoj mokykloj yra tnokintit 
nių. Prancūzijoj 66, Italijoj 40, 
Išpanijoj 56, Vokietijoj 100, Au
strijoj 104. Kiekvienas prancūzas 
ant užlaikymo mokyklų moka ant 
metų 1.48 franko, iįalijonas 0.84, 
išpanijonas 1.40 fr.l vokietis 1.96 
fr., maskolius gi tik.0.28 fr.

I Londono gydytojas,Dr. Smith, 
išrado būdą gydymo trumpamačių 
ir tolimačių, teiposgi turinčių ki
tokius anormališkumus akių. į 
porą sanvaičių su yisu išgydo ši
tas daktaras trumpamatystę. Ant
ko remiasi tasai naujas gydymo
būdas, tą daktaras laiko paslaptyj.

II IŠpanija Europoj įieško pas
kolos net 800 milijonų pesetų, už 
kuriuos nori įsitaisyti naują laivy
ną, vietoj amerikonų išnaikintos 
laike paskutinės karės. Jeigu sve
tur pinigų negaus, randas nori 
paskolą užtraukti pgs locnus ukė- 
sus. Laivai bus užsteliuoti Itali
jos ir Vokietijos dirbtuvėse.

II į Peterburgą atgabeno dabar 
19 vagonų torpedų paskirtų ant iš
siuntimo ant karės lauko. Peržiū
rint, pasirodė, kad didesnėj dalyj 
torpedų, vietoj ejcplioduojančių 
medegų, yra pieska. Mat net ka
rėj caro tarnai be prigavysčių ap
sieiti ne gali. į

II Maskoliško card šnipai parei
kalavo nuo Holandįjos rando foto
grafijų maskoliškų delegatų, buvu
sių ant terptautiško socialistų kon
greso Haagoj. Argi H Olandijos 
valdžios negalėjo išvyti maskoliš
kų caro tarnų iš Holandijos? Tą 
padaryti turėjo tiesą.

II Mieste Santiagb de Chili, pie
tinėj Amerikoj, nugriuvo namų sie
na ir užbėrė 100 darbininkų. Iš 
po griuvėsių ištraukė 15 užmuštų, 
o 40 sunkiai sužeistų.

Scenos iš už kulisų, 
i.

Patraukiau truputį už kraštelio 
tos puikios uždangos, ant kurios 
buvo nupieštas S. miestelis, toks, 
kaip ir visi Lietuvos miesteliai: su 
balta bažnytėle, su mažiukių san
krovų eile, su augštais medžiais ir 
gražiais darželiais apie namus....

Praskleidžiau ir akįs mano įsmi
go vienon iš to miestelio ulytėlių 
gelmėn, siauron, purvinon..........
Užgirdau arklio kojų kaukštėjimą 
ir barškėjimą ratų, riedančių per 
akmeni*. Kart* nuo karto ratai 
tykiau dundėjo; tuomet iš po jų ir 
iš po žirgo kojų pliuškeno į visas 
puses juodas, biaurus, kaip ir sė
dinčio Vežime pono mintįs, pur
vas. Nors dar musų amžius ne
pasiekė to, kad, pamatę žmogų, 
mes galėtume spręsti, kas jis per 
vienas, bet.... kartais jauna širdis 
ir nervai traukte traukia prie vie
no, o stumte stumia nuo kito žmo
gaus. O tasai ponas toks paniu
ręs, toks smurtaus išrodė vienuo
liktos nakties valandos šviesoje! 
Jaunis mėnuo slinko už debėsų ir 
rodėsi jau visai paskęs juose. Eg
lyne pelėda, lyg nujausdama pono 
užsimanymą, cypė ir tyčiojosi iš jo: 
uvi-i-i, uvi-i-i....

Ratai sustojo ties viena trioba 
ulytėlės gale.

— Mergytės, įleiskit! — išsigir
do lapės balselis. — įleiskit, paukš
telės, greičiau!

Bet nesulaukdamas atsaaymo, 
ėmė piktai kriokti:

— Greičiau, o ne, tai aš ir pats 
įeisiu! Matysite!....

Išsigandusios, kaip stirnos, šo
ko mergelės iš miego ir tariasi neį- 
leist gerai žinomo apielinkei paukš
čio. Susispietė visos kamputyj, 
susiglaudė ir tyli. Už lango dar 
smarkiau pradėjo rėkauti ponas, 
bet pamatęs, kad nebėprisiŠauks 
geruoju, ėmė duris draskyti.

— Su jumis geruoju talko neda- 
eisi! — putojos ponas už durų — 
palaukit, busite mano rankoj! 
Nekaltutės, bijo, nenori, — žinau 
aš jus!.... — Ir stipriomis ranko
mis ėmė trankyt, laužyt duris.

D arįs triokšt, išvirto ir terpdu- 
ryje pasirodė juodas žmogaus še
šėlis. Nebėr ko laukt. Dvi mer
geli duoda kumščia į langą, šoka 
ir bėga vienmarškinės ant aly- 
čios; trečioji nebesuspėjo.... lau 
jaučia ant savo virpančio iš bai
mės kūno pono raukas.... girdi 
jo kriokimą.... metasi prie durų, 
tas užstoja duris.... Ką veikt? 
Mergelė lipa ant pečiaus; slepiasi 
tamsion kertelėn, tyli, kvėpuot 
nustojo.... Nors nugyventos po
no akįs jau buvo gerokai prigesu
sios, vienog susekė savo auką.

— Aa, paukštele, palauk, jau tu 
mano rankoj!

Susirietė mergelė, dreba iš bai
mės; dar daugiau stumias į kam
putį, bet ponas nustojo kantrybės: 
kad Šoks, kad trauks mergelę žė- 
myn, pagriebęs už kojos, net na
bagėlės kauleliai subraškėjo!....

Menuo pražuvo debesų bangose, 
pelėda vis dar tebesityčiojo egly
ne, tik dar plonesnių šaukė 
balsu: uvi-i-i, uviiii... Ponas dar 
valandėlę užtruko grinčioj.... 
Jam išsibeldus, sugrįžusios drau
gės rado mergelę vos kvėpuojan
čią ant lovos. Ir jau joks gydyto
jas jos iš ten nebeprikėlė: kojos 
buvo visai pritrauktos: krintant
nuo pečiaus mergaitei, nugarkaulis 
perlūžo....

II.
Vėlu jau buvo ir šalta. Tankus 

rūkas tęsėsi viršui žemės, net 
sunku buvo kvėpuoti. Žolelės ir 
nusmurgę krūmeliai, vakarui besi
artinant, vis žemyn ir žemyn len
kė nuvargusias galvutes.... IŠ 
visų trijų šonų dangus buvo ap
trauktas lygiais, vienodais debe
siais. Tik vakariu pusėje raudona
vo, geltonavo vakarinė aušra, pa
skutinis atsisveikinimas saulės

Koks išdidų* paveikslasI Visur 
aplink pilka, tamsu, o ant skai
staus vakarinės aušros dugno teip 
aiškiai atsimuša vėjo malūnas, 
priešais stovįs. Jo sparnai pa
lengva, palengva sukasi, juda ly
giai, vienodai, kaip smilgstančio 
senelio dienos, kaip žmonių-sodie- 
čių gyvenimas, toks vienodas gy
venimas, kurio dienos ir metai 
teip mažai skiriasi kits nuo kito, 
kad savo amžių pragyvenęs, žmo
gus dairaisi ir klausi: kur tas lai
kas pasidėjo? Kodėl teip greitai 
pralėkė? Kodėl jokios žymė* to 
amžiaus . neliko ?.... Ištikiu jų, 
jai tik gandras, kur atakriesdamas. 
kartais atneša kuriai grinteliai nau
jieną ir tuo tarpu nušvinta varguo
lių kaktos; kito* triobelės visai 
nukrypsta ir sudrunija, jokios nau
jienos nesulaukusios savo pasto
gėj; o visos jos jokių žinių, jo
kių atbalsių iš plačios pasaulės 
negirdi, tik kapsto sau žemelę, su
lenkusios nuvargusiu* sprandus, 
tik kremta juodos duonos plu
tą....

Bet kviečio grūdas, netyčia vėjo 
atneštas, pakliuvo į gerą dirvą: 
palengvėle prasikalė luobelė, ir 
jaunas diegelis tyloms, be šlamėji
mo iškišo iš po žemės viršūnėlę. 
Apsidairė po baltą pasaulę ir ėmė 
augštyn ir augštyn stiebtis....

Ir vaikinuks su drebančia sir- 
džia, tylomis, vos sulaikydamas 
kvapą, ėjo, o raudoni, žali, balti 
popierėliai kyšojo iš po jo paža
stės ir nusigandę laukė savo eilės.

— Nesi vyniok, nesi vyniok! — 
karščiuodamas kalbėjo vaikinas:
— Va teip, gerai! Stovėk ‘ teip, 
tegul tavę visi mato, tegul nors 
kartą pabunda žmonės iš ilgo mie
go, tegul nukrato nuo savęs tuos 
storus, slegiančias juos, pelėsius.
— Jau nebekalbėjo, tik karštos lu
pos šnabždėjo ką tai be balso. Vi
sai teip, kaip dabar, jis išrodė šią
dien po pietų; teip pat žibėjo jo 
akįs, raudonavo skruostai, kuomet 
jis, išeidamas pro duris, paskutinį 
kartą tarė. „Kaip sau nori, pane
le, o išlipinta bust Męs nutarėme 
ir išturėsime savo žod)!"....

Jis rūpinosi lipint ppgal kelią, 
kur žmonių minios, rytoj keliauda
mos ant atlaidų, lengvai galėtų 
skaityt......... Malūnas Šalykelėj
stovėjo.. v ir ant malūno neužil- 
gio šlamštelėjo raudona popieraitė, 
skleizdama aiškiai atspaudintus 
žodžius.

Skubino vaikinas. Jis apsiėmė 
vienas kelias mylias atlikti....

Gal patykojo, gal netyčia užklu
po bernelį; — nutvėrė jį, nugabe
no kalėjiman. Tylėjo vaikinas} 
sukandęs dantis, nieko neatsaki
nėjo ant jų klausymų....

Žmonės, bernelio pasigedę, vi
saip kalbėjo: vieni sakė,kad jis kur 
miške pasikoręs, nes vis toks liūd
nas, užsimąstęs buvęs, kiti — kad 
į Ameriką išbėgęs, nes dažnai su- 
seidayęs su nepažįstamais žmonė
mis ir ilgai su jais kalbėdavęs....

Matušėlė verkė tylomis ir mi
šioms užpirkti nunešė, iškrapščiu- 
si, kelis sidabriniukus.
O nuplėšto nuo malūno atsišauki

mo sklypeliai raudonavo ištolo 
ant malūno sienos, lyg kfuvini 
ženklai ant pradraskyto kūno.... 
Kvietį jautis, brisdamas, koja nu
mynė, bet aplink jį iš tos pačios 
šaknies kitą pavasarį pasirodė pen
kios jaunutės žalsvos daugelių gal
velės. J

UI. -
AugŠta, stora boba.... — ap

sirikau! — norėjau pasakyti po
nia — sėdėjo išsiplėtusi and dide
lės minkštos kėdės. Jos riebus, 
raudonas veidas, apskritus, 
kaip mėnuo pilnatyje, rodė didelį 
pasikakinimą, teisingiaus sakant, 
nieko nerodė, pažnai nukrypda
vo jos žibančios akutės į tą salio- 
no Šalį, kur karts nuo karto 
buvo girdėt jos jaunos duk
relės balsas ir juokai. Ji pusbal
siai kalbėjo, prisikjšus prie savo 
čia pat sėdinčios kaimynės. Pro 
kojų trypimą ir muzikos balsus 
negirdėt buvo, ką juodvi ten kal
bėjo, bet iš abiejų kaimynių akių, 
kuriomis lydėjo kiekvieną prašo
kančią pro juodvi porą, aiškiai bu
vo galima suprasti, kad juomdviem 
terūpėjo gero vakaro pasisekimas 
jųdviejų dukrelėms, piršlybos, vy
rų skyrimas. Teip ir tėmijo, žiu
rėjo, kur sukasi geresniejie vyru
kai, kurie daugiausia šoka, ir, ma
tyt, kiekviena savaip statė pui
kiausius ateičiai rumus. Tik kar
tais viena ar antra nukabindavo 
lupą, pamačiusi ką nors nepritin
kančio, ir teip piktai pažiūrėdavo 
į savo dukterį, kad ta, pamačiusi 
tokį savo motinos veidą, tuoj su
prasdavo, ką bedarantį....

O jaunuomenė šoko, linksmino
si....

Gražus, nors išbąląs, inteligento 
veido jaunikaitis žiurėjo į Stasytę 
pilnomis dėkingumo akimis. Ji 
viena iŠ tos mergaičių krūvos su
prato jį, atjautė jo vargus, kalėji
mo kančias.... Gailėjo jo, labai 
gailėjo, bet neatkalbinėjo toližu 
darbuoties, dar ragino, priminda
ma, kad kiekviena prakilni idėja 
visuomet aukų reikalauja, kad už 
idėją ir žūti nėra gėdos.... Jos 
akyse žibėjo dvi aŠari. Ne baimės 
ašaros tai buvo — ji troško ir sa
vo spėkas padėti ant tėvynės au-
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kuro, norėjo toli, toli išbėgt nuo 
varžančių jos laisvę namų pančių, 
pabėgt ir pradėt'dirbt, nors kartą 
pradėt.... j

Vargšui kankiniui, kuris jau uni
versiteto laikuosfc diena iŠ dienos 
su šalčiu ir badu kovojo, kuris jau 
diiovos pradžią buvo gavęs kalė
jime, lyg koks sunkumas nuo kru
tinės nukrito. Jjau nuo kiek laiko 
jis jautė, kaip sveikatos vilnįs pa- 
iengvele sklaistosi po nuvargintą 
jo kūną. Suspiddėjo jam gražios 
ateities ir bendro darbo viltys. L

— OI — manė jis — su to
kiu draugu nežuČiau! Toks drau
gas niekumet nenutrauktų manęs 
žemyn.... Kaip puiku turėt ti
krą draugą!.. ..j

— Juk mudu daug, daug nu- 
veiksiva, eidami visą gyvenimą 
greta kits kito! — pasakė jis pus
balsiai.

Stasytė ankščiau už jį tai supra
to. Ji jautė, k i d pražus, jei pri
versta teip ir toljau likti supeliju
sioj namų atmosferoj, žinojo, kad 
namiškiai vis ją teip tebevaržįs, 
o čia.... liuosybė.... idėja.... 
darbas ir darbu greta mylimo 
žmogaus!....

Tik dirst: abudu pasijuto lyg 
elektriškos srovės pagauti.... Žiu
ri — tai dvi mažuti, šnairiai žiū
rinti drūtosios ponios akuti! ne- 
paleizdamos seka kiekvieną juo- 
dviejų judėjimą.... Nemalonios 
altįs.

. Jaunikaitis, lyg iš sapno pabu
dęs, pratarė tyloms: „Reikės jos 
pasiklausti...

-— Teip....■*—atsakė Stasytė, 
iškarto nusiminusi, pabalusi....

* I ♦ *
Ant minkštos, vilnoniu rubu 

išmuštos, sofos Sėdėjo riebi, drū
ta ponia, parietiisi po savim koje
les. Prieš ją fetovėjo ant stalo 
mėsa, vaisiai, sjaldus pyragaičiai, 
žuvelės — ir viskas, ko tik dūšia 
geidžia.

— Cbe, che..L.— juokėsi ji, at
sigręžusi j savo giminaitę — suuo
dė, budelis, kad ^vienturtė.... O, 
moka tie mužikų vaikai vienturtes 
branginti Labai laižosi.... Ži
no, kad mudviem numirus, jai vie
nai liks visas turtas.... ir šaukš
tai, puodai, ir baudai, mazgotės ,.. 
che, chel.... Apsiriko, budeliai 
Aš už juos gudrisnė!

Stasytė sėdėjo užstalėj,lyg suak
menėjusi. Jos Valgis buvo nepa
liestas. Baisiai!išbalęs veidas, pa
tinusios nuo verksmo akįs rodė, 
kad didelę kovą turėjo prieš valan
dą pakelti.

— Valgyk! Kas tau? — tęsė 
riebioji ponia, atsikreipusi į dukte
rį. — Aš jau tau sakiau: kad nors 
sveikas butų, stiprus....— ir iš
tiesė savo minki tas, trumpas ran
kas/ tarytum norėdama parodyt 
idealo storumą. |— O dabar, ar ne
matai, kad visai j supuvęs.... visai 
išpuvęs, viduj j išdrundijęs — tik 
iŠ viršaus žmogaus oda tesilaiko....

V—tė.

Paėjimas organiszko svieto.
Pagal Blttnert.

galėjęs suprasti, jog žemė nėra tai visas svie
tas, bet apart jos, yra dar dangaus ruimai, 
žvaigždės, saulė, kurios šilti spinduliai su
teikia vaisingumą ir gražybę žemei. Pirma, 
kol nuo žmogaus akių tiršti debesys ir mi
glos dengė saulę ir žvaigždes, nematydamas 
nieko apart tirštų debesų, žmogus niekaip to 
nebūtų galėjęs suprasti; ant galo, tąsyk dar 
žmogaus ant žemės nebuvo, todėl ir protauti 
jis negalėjo.

Pirmutinis liuosai prisigriebiantis prie 
žemės saulės spindulys kaipi prikėlė ant jos 
viską iš snaudulio. Jauslus žmogus gali gai- 
lėti esi, kad tuose' 
laikuose nebuvo iš- 
mintingo sutvėrimo, 
kuris butų galėjęs ; A ’
gerėtiesi gamtos J1’*
gražybe juriškame <
perijode.

Tame jau juri- ' ;
škame perijode ant 
žemės paviršiaus C-.
pirmą kartą aiškiai 
apsireiškė rubežiai 
klimatiškų diržų, 
kas aiškiai parodo 
įtekmę saulės ant že- 
mes klimato ir ant 
išsivystymo organi- 
ško svieto. Apart ?
nerangių milžiniškų ...’
sutvėrimų, slankio- • ' Mfe 
jaučių ant žemės, .t ‘ 
drauge su prisigrie- 
bimu prie žemės sau- '
lės spindulių, teq' 
tūlų sutvėrimų pasi
rodo ir pirmutiniai 
besistengimai pasi
kelti ant oro. arčiau 
apšildančios savo 
spinduliais žemę sau- ' 
lės. Milžiniški sma-’ 
kai. besislepianti į
pirma išsikeroju-Į^ ~ -r
siuose paparčių krū
muose, išmoko la
kioti; teisybė, tie iš
mokę skraidyti ant oro nebuvo didžiausiais, 
bet visgi jie buvo kur kas didesniais už visus 
šios dienos lekiojančius sutvėrimus. Atsi
randa lakiojanti driežai su krokodilių na-l 
srois ir sparnais panašiais | sparnus šikšnot-*

sunkių, nerangių, kurie, dėl savo nerangu
mo, nebuvo pavojingi naujam aparnuočlui.

Tas ką tik atsiradęs, iftsiveisęs iš reptili
jų pirmutinis paukštis, drauge su teiposgi

Archeopterix.

mažais žingeidžiais sutvėrimais, teip vadina
mais krepšiniais, protėviais šios dienos žin
dančių žvėrių, buvo augščiausiai organizuo
tais sutvėrimais juriško perijodo; tie maži

Skeletas ic h t kiauro.

Nauji Rasztai
Ukt'skasis Kalendorius aut me. 

tu 1UOS m. Tilžėj. 9H pusi, 
j Yra tai pirmutinis ateinantiems 
metams išleistas Tilžėj lietuviškas 
kalendorius, spaudintas Maudero- 
dės spaustuvėj.

Apart kalendorinės dalies, nėra 
kalendoriuj nė' jokio svarbesnio 
straipsnio, nėra [nieko pakeliančio 
dvasią, įkvepiančio tautiškus jaus
mus. Literatiškoj dalyj telpa: 
Sugėdinta lapė, eilės Trupinėlio 
(Petro Armino>. Nė tas yra didelis, 
eilės teiposgi perspaudintos ir se
niai skaitantiems lietuviams pažį
stamos. Apysakaitė Danko, para
šyti Gorkio, versta iš maskoliškos 
kalbos. Pažink pats savę. Kas 
ir kaip išrado geležinkelius. Eilės 
Špoko p. a. Dėlko žmogus su
tvertas (turbut kam sutverta^). 
Termopyliai, istoriškas vaizdelis. 
Eiles Nežustanti yilnis. Ką dary
tį, kad būt geri linai? Ką daryti, 
kad butų geri- kopūstai. Apie 
naudą iš bičių. Apie valymą kau
piamų augalų. Naudingi pamoki
nimai.

Apskritai, matyt, autorių kalen
doriuj teip sudėtas, kad jis galėtų 
liuesai platintis Lietuvoj, todėl 
jame nėra ne vieno straipsnelio, 
koks maskoliškiems cenzoriams 
galėtų ne patikti, išleistas jis vien 
Maskolijos lietuviams.

j-—!1

Pavargus Anglija.
\ Statistiški surašai darodo, kad 
Anglijoje yra daugiause sergančių 
dispepsia (nesuižlėbčiojimu) arba 
skilvio liga. Pasekmia to tankiau- 
se yra neatsakomas maistas. Mes 
netoli esame atsilikę nuo Anglikų, 
iš tos priežasties reikalaujame ap- 
flįhžugoti, i: si žydinti. Šalti mai
stai ir gėrymai, daugumo sveikatą 
suardo, bet tai nėra vienatinė prie
žastis ligos, skilvys ir vidurei pa
lengva, laipsniškai nusilpsta, jeigu 
yra per daug darbu apsunkinami. 
Yra vienok geras, vaistas, kurs 
kiekviename atsitikime išgydins 
silpnumą skilvio ir vidurių Trine 
jrio Amerikoniškas Elixiras Karto
jo Vyno. Yra tai čystas vinvuo- 
gių skystimas, sumaišytas su sky
stimais iš parinktų žolynų, gelbin- 
Čių organam žlebčiojimo. Priduo
da jiem pajiegą, priverčia sužlėb- 
čioti kiekviena naudingą maistą, 
atnaujina kraują, papuošė uodą. 
Išbliškusiem, pąrsisirgusiem ligo
nėm, žindančiam motinom, jau
nom merginom, turi didžiausę ver
tę. Ant pardavimo visose aptie- 
kose ir pas patį fabrikantą, Juo
zapą Trinerį, 799 So. Ashland av., 
Chicago, III., Pilsen Station.

Juriškas perijodas.
1) Kojos kaulas atlantoeauro, 2) Cemtosaurus, 3) Broo- 

tosaurus didysis, 4) Arch*oplerix, 5 Ir 7) Ratnhorhyneteis 
ir Oi tnorphodon — lakiojanti smakai. 6) Teleosaurus, 8) Plo
si osaurus, 9) Ichtiosaurus. Europos žemlapis juriškame pe

rijode: tamsios vietos yra sausiem iais.

sparnių, bet turinčiais 2-3 sieksnių ilgio, su 
baisiu užimu nešiojosi jie ant oro.

Gamta teip greitai stengėsi apgyvendin
ti orą, kad darbavosi per daug besiskubinda
ma, kaipi be apsirokavimo griebė pirmutin| 
patiktą gyvūną ir be Jokio pamato apdovano
jo jį sparnais laklojimui; apdovanotus syk| 
sparnais, vėl naikino ir jų vietoj tvėrė nau
jus sparnuočius. Teip, paveikslan, atsira
dęs pradžioj juriško perijodo vienas iš augš
čiausiai pasikėlusių sutvėrimų, milžiniškas 
pterodactylus, pabaigoj to perijodo išnyksta 
su visu, nepalikdamas savo veislės, nė jai 
giminingos: lakiojančių reptilijų, išėmus 
mažo palekiančio smakelio, nėra dabar niekur

Išveizdis lauką ir girią Juriškame perijode.

ant viso musų žemės paviršiaus.
Užtai giriose juriško perijodo lakiojo 

jau pirmutinis apžėlęs plunksnoms sutvėri
mas, taigi paukštis, nors savo kūno sudėji
mu jis gana skyrėsi nuo dabar gyvenančių 
ant žemės paukščių: atsirado mažas apžėlęs 
plunksnoms sutvėrimas archeopterūc, savo 
kūno sudėjimu vienog dar arti stovintis prie 
reptilijų. Pilnas skeletas to pirmutinio at
siradusio juriškame perijode paukščio yra 
dabar Berlyno gamtos muzejuje; kada jį su
rado litografiško akmens kastynėse Bavari
joj, specialistai vertę skeleto apskaitė ant 
21000 Markių.

Šitas mažas, silpnas sutvėrimas, turėda
mas sparnus pasikėlimui ant oro, jais gynėsi 
nuo viešpataujančių ant žemės tuose laikuo-
se; milžiniškų baisybių iš reptilijų veislės,

Pirmutiniai krepšiniai (Micruleatea), atsiradę triaso laikuose, 

sutvėrimai gyveuo ant medžių; jų veialč iki 
žiai dienai užsiliko < 
Australijoj.

Užtai apačioj 
reptilijos. Milžinai tokio didumo, apie ko
kius mes, matydami Aioe dienos rausžemių 
gyvūnas,.negalime turėti nė supratimo, gy
veno juriėko perijodo giriose, kuriose augo 
medžiai panagus į painias ir į spyglinius mū
sų laikų. Milžinai tie vedė terp savęs nesi
liaujančią kovą, naikino viens kitą.

Musų laikų sloniai, kurių didumai mes 
stebimės, išrodo mažutėliais, sulyginus juos 
su milžiniškoms reptilijoms juriško perijodo.

Kokio didumo buvo tie milžiniški sutvė
rimai, sunku net pasakyti. Kągi butų galė
jęs sverti terp jų toks beginklis silpnas su
tvėrimas kaip žmogus, Jeigu butų gyvenęs 
drauge su tais milžinais! Bet žmogaus tąsyk 
nebuvo, kova su tais milžinais buvo jam per 
sunki; jeigu būt atsiradęs, gal tie milžinai 
butų išnaikinę jo veislę teip, kaip išnaikino 
daug kitokių gyvūnų. Gal būt, kad dėl tų 
priežasčių, dėl sunkumo kovos su tais milži
nais, gamta ir nesiskubino su sutvėrimu iš
mintingos protaujančios esybės. Ant galo, 
reikia dar pridurti, kad pirmutinis, atsira
dęs ant žemės žmogus ir proto tiek turėti ne

dar mažame 8 kaiti i aje

vieėpatavo inilžiniAkoe

galėjo, kiek jo turi dabar gyvenanti civili
zuoti žmonės, jis tame stovėjo dar žemiau už 
šios dienos australiečius, o tie nedaug augš- 
čiau juk stovi už augštesnio skyriaus gyvū
nus.

Iš tų laikų gyvūnų, paminėsime milžini
šką atianloeaurą, kuris turėjo šimtą pėdų ii- 

' gio. Koks gi baisus turėjo būt staugimas
tokių sutvėrimų! Tuom tarpu atlantosaurus 
buvo ne didžiausias tų laikų gyvūnas: nese
niai Amerikoj rado kaulus dar didesnio su
tvėrimo. Kaipgi baisu buvo silpnam gyvent 
terp tų milžiniškų sutvėrimų! Vienas iš jų, 
nors neteip didelis kaip atlantosauras, bet 
visgi su savo dantuotu ilgu snukiu gana pa
vojingas mažesniems ir silpnesniems sutvėri
mams — tai teltotaurua.

Jeigu ne tie baisus gyvūnai, laukuose ir 
giriose juriško perijodo, kuriame augo tūli 
dideli ožkabarzdžiai, tūli spygliniai ir pana
šus į palmas medžiai, rodėsi gana linksma ir 
gražu.

Dar gražesniu išrodė paviršius mėlynų 
jūrių su saloms, apžėlusioms painioms; Ba
lutės tos yra tai teip vadinami atollai, jas su
tvėrė mažyčiai sutvėrimai vadinami korali
niais polipais, kurie užsiliko iki šiai dienai, 
varo savo darbą jūrėse ir dabar; jų sutvertų 
salų ir dabar yra nemažai ant jūrių šiltuose 
kraštuose, ypač gi Oceanijoj. Koraliai dir
ba ant jūrių dugno augštus pylimus, ku
riems pasikėlus augščiau vandens paviršiaus, 
ant vandens suneštos vaisingos žemės, iš jų 
atneštų sėklų dygsta augmenys, o paskui at
siranda ir gyvūnai ir žmonės. Gamta mat 
visur darbuojasi, tveria vis naujas vietas 
gyvenimui organizmų, jos darbas nesiliauja 
nė ant sausžemių, nė ant oceanų, dirba ji be 
pailsio, nors ir palengva. Ji tveria organiz
mus tinkančius apgyvenimui ne tik sausže
mių ir jūrių vandenų, bet ir oro: po musų 
žemės orą skraido juk ne vien paukščiai, bet 
ir milijonų milijonai mažų, nematomų Kuo
soms akimis organizmų vadinamų bakteri
joms, iš kurių vienos žmogui nelaimes ir li
gas atgabena, kitos gi jam tarnauja, padeda 
darbuose.

Laikuose juriško perijodo jūrių dugnas 
jiastojo ramesniu, ir tokiu budu ant jo išsi
dirbo sanlygos tinkančios gyvenimui atsa
kančių organizmų. Jūrių krantai, iškilusios 
iš dugno Balutės, ar tai iškeltos vulkaniškų 
pajiegų,ar padirbtos koralių, užsidengus ant 
viršaus eile vaisingo, vandenų atgabento

(Toliaua bus.)

Vlsasvletinė paroda mie
ste St. LouIn.

II.
Nors pramonėj ir prekystei Ang

lija užima dar vis pirmutinę vietą 
terp musų žemės civilizuotų tautų, 
bet ant parodos ypač tikros Agli- 
jos dalyse ne daugiausiai yra daig
ių, bet už tai daigtai Anglijos ant 
parodos atgabenti, praktiškiau ne
gu kitų yra sudėti. Manufacturos 
trioboj antai kiekvienas gali, ne 
reikalaudamas toli vaikščioti, ma
tyti visą darbą apdirbimo medvil
nės: viena mašina valo žalią, ką 
tik surinktą medvilnę, kitos pagre- 
čiam ištaiso ją, o tolesnės jau ver
pia ir suviniojasiulusį špūles. Ne
paisant ant didumo darbo ir pačių 
mašinų, jų darbo prižiūrėjimui 
yra tik viena mergina ir tai teip 
išlavinta, kad būdama prie pasku
tinės mašinos, tuojaus patėmija, 
jeigu kas ne gero atsitiko pirmuti
nėj, toli stovinčioj.

Puikus yra ant parodos Londo
no modisčių atgabenti moteriški 
drabužiai, pasiūti iš puikiausių, 
airiškų moterų numegstų mezgi
nių. Ne viena turtinga moteris, 
žiūrėdama į tuos drabužius, gana 
seilę ryja, bet ir ii turtingų ne 
kiekviena gali nusipirkti, kadangi 
prekės labai didelės. Gražaus ir 
puikaus mat negalima už mažus 
pinigus gauti, kas tokius drabu
žius nori turėti, turi brangiai už
mokėti.

Porcelėniniai indai angliškoj da
lyj gal ir ne teip gražus kaip pran
cūziški arba vokiški, bet jie'prak
tiški ir daug pigesni net už japo
niškus.

Mašinų dalyj yra teiposgi daug 
praktiškų angliškų mašinų.

Angliškos kolionijos, kaip Kana
da, Australija, net Nauja Zelandi
ja, Indijos turi atskiras dalis, nesi- 
maiŠo su Anglijos išdirbyste; turi 
net savo atskiras triobas.

Dailės trioboj Kanados teplio
rių abrozdų yra gal daugiau negu 
iŠ tikros Anglijos atgabentų ir ab
rozdai, ypač peizažai (vietų abroz
dai), nuteplioti graliai.

Indijos turi savo atskirą triobą. 
Joje yra puikus divonai, brangus 
indiški audimai, daug visokių iŠ 
medžio ir sloniaus kaulo išdrožtų 
mažmožių. Gražus yra indiški 
sidabriniai papuošimai, išrodo jie 
teip gražus, kaip brangiausi bel
giški mezginiai.

Žingeidžios yra dovanos, kokias 
Anglijos karalienė gavo nuo savo 
pavaldinių laike 50 metinių sukak
tuvių viešpatavimo.

Bermuda ant parodos atgabeno 
daugiausiai žingeidžių žavių, dau
giau negu kits koks kraštas, neiš
skiriant Amerikos.

Austrija teiposgi ant parodos 
ne paskutinę užima vietą. Aus
trijos dalyj pirmutinę vietą užima 
Čekijos iŠdirbimai iš stiklo. Dai
lės trioboj daug yra gerų Austri
jos tepliorių abrozdų.

IŠ didžiųjų teip vadinamų civili
zuotų tautų prasčiausiai persistato 
Maskolija; ji rods ir ruimą užima 
daug mažesnį negu turinti vos 3 
milijonus gyventojų Šveicarija, 
arba net negu angliška valdyba 
Nauja Zelandija. Maskoliškoj da
lyj iš Lietuvos yra: Palangos gin
tariniai iŠdirbimai, ištikro gražus. 
Yra teiposgi degtines ir likie- 
rai Mintaujos degtinės variny- 
čios. Gražus yra pinti sidabri- 
niai išdirbiniai Kaukazo tautų, tei
posgi sidabru iškalinėtos lazdos, 
cigarnyČios, plunksnos, išdirbtos 
odos,Kaukazo divonai. Yra dar iš- 
dirbimai iš perlinių dėžių,bet jie ro
dosi ne Maskolijoj, tik Prancūzijoj 
padirbti, todėl negalima suprasti, 
kaip jie pateko į maskolišką dalį.

Maskolija ant parodos atgabeno 
labai mažai, iš to, kas ant parodos 
yra, nieks ne gali perstatyti Mas
kolijos išdirbystės. Ir tas pats 
mažas ruimas dar priderančiai ne 
įrengtas; turbut jo jau nė ne įrengs.

Dailės trioboj maskoliškų te
pliorių abrozdai persistato daug ge
riau negu Maskolijos pramonė. 
Maskoliški abrozdai užima visą 
frontinį koridorių prie įėjimo ir ga
leriją. Abrozdų yra diktai ir ypač 
koridoriuj iškabinti yra gražus. 
Čia buvo ir caro portretas, kurį 
nežinia kas nuo sienos nukabino 
ir sumyniojo. Ant galerijos yra 
jau prastesni abrozdai. Čia yra 
teiposgi abrozdai perstatanti fron
tą Perkūno žinyčios Kaune ir dar 
poras paveikslėlių iŠ Kauno, Vil
niaus ir Vitebsko.

Iš mažesnių tautų, belgijonai, 
rodosi, ant parodos persistato ge
riausiai, jie turi ir gana didelę sa
vo triobą, kurioje visada pilna mo
terų, traukiančių prisižiūrėti bran
giems mezginiams, kokių mastas 
kaštuoja šimtus, net .tūkstančius 
doliarių.

Ir dailės trioboj yra gana daug 
belgiškų tepliorių abrozdų, terp 
kurių yra ir labai gražus, nors 
ne trūksta ir per daug išmargytų.

Reikia paminėti dar neprigul- 
mingą Azijos viešpatystę ^iamą, 
kuris turi savo atskirą triobą, o jo
je telpa visoki žingeidus išdirbi
niai, ypač visoki išdrožinėjimai iš 
medžio, išdėstyti perlinėms dė
žėms. Yra čia ir altoriai ir mode
liai budistiškų žinyčių.

Amerikos neprigulmingos respu- 
bublikos ne geriausiai persistato,

nors daugelis iš jų turi ir savo spe- 
ciališkas triobas. Geriausiai per
sistato Brazilija ir Mexiko, bet ir 
jos atgabeno daugiausiai vien ža
lių produktų: kavos, tabako, bran
gių medžių ir cigarų.

Vietines Žinios.
— Namuose pn. 170 ant S. Peo- 

ria st. terp gyvenančių ten senelių 
poros Murpby užgimė barny s, lai
ke kurių vyras pagriebė sunkų ge
ležinį puodą ir su juom drožė į 
galvą savo 60 metų pačiai; primu
šęs ją, niekšaš iš namų išbėgo. 
Sužeistą moteriškę nugabeno į Ii- 
gonbutį, bet maža yra viltis, kad 
galėtų išgyti, kadangi nuo sudavi- 
mo galvos kaulai suskilo.
. — Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 424 ypatos, kuriame tai 
skaitliu)* buvo 231 vyriškis ir 193 
moteriškės; vaikų iki 5 metų am
žiaus pasimirė 140, senelių virš 60 
metų 85. Daugiausiai mirčių bu
vo nuo džiovos, nės 62, nuo pilvo 
ir žarnų uždegimo 47, nuo plaučių 
uždegimo 85.

— Garsus cirkas Barnum & 
Bailey ant perstatymo panedėlyj 
po pietų davė tikietus miesto ne
turintiems lėvų vaikams be jokio 
užmokesčip. Tik atlikusius bilie
tas pardaviė. Su reikalavimu bi
lietų atsišaukė daugelis Cbicagos 
vaikų prieglaudos namų.

.
— Namuose pn. 144 Townsend 

st. terp dviejų švedų, fono ir Au
gusto Jahnsonų, užgimė mušty
nės; Jonas likosi drutesniojo Au
gusto teip sumuštas, kad nuo to 
neužiigio pasimirė. Užmuštasis 
turėjo 54 metus, o užmušėjas 25; 
jis likosi jau suareštuotas.

— Lincpln parke pareitos nedė
lios rytą rado be žado gulinčią 22 
metų Katrę Michalek ir nugabeno 
į vokišką ligonbutį. Pasirodė,kad 
ji, norėdatpa nusižudyti, išgėrė
chloroformo. Daktarai tikisi ją 
nuo mirties išgelbėti.

darbininkus, 5 vardo j

darbininkai geidžia geresnio už- 
mokesnio ir lengvesnio darbo, to 
geidžia,žinoma,ir p. B. Apie tau
tiškumą, rodosi, geriau tylėt, nes 
patarle sako: kas giriasi pats, tas 
paprastai mažai dirba. Nė Liet. 
Sūnų Dr-tė, nė p. B., rodosi, prie 
tautiškų darbų su našlės skatiku 
neprisidėjo; neprigulite nė prie 
grynai tautiškų organizacijų, kaip 
antai: prie Aušros Dr-tės, Susiv. 
Liet. Laisv., Tėvynės Mylėtojų 
Dr.tės. Ten jus nėra, kur už sa
vo pinigus nė jokios pats naudos 
ne turite; prigulite tik į tokias 
draugystes, kurios laike ligos duo
da pašelpą, tos draugystės vienog 
yra pašelpinės, o ne tautiškos, 
tautiškoms jos bus tąsyk, jeigu 
dirbs ką ant tautos labo.

J.Š.

Draagysczio Reikalai

Atsišauk i mat.
Kadangi daugelis Brooklyno lie

tuvių nužiūri, buk paskutiniuo
se laikuose patilpusios kores
pondencijos iš Brooklyno su 
užsipuolimais ant tūlų draugysčių 
viršininkų, po kuriomis pasirašęs 
koksai J. Š., mano rašytos, tai 
priverstas esu paaiškinti, kad aš 
užsipuolimais ant ypatų neužsiimu 
jeigu ką rašau į laikraštį, tai pasi
rašau pilna pravarde. Užtikrinu, 
kad tos korespondencijos, po ku
rioms pasirašęs J.Š. ne mano ra
šytos.

Juozas Šunskis.
Ne smagu mums, jeigu net dėl 

tokių dalykų užgema nužiūrėjimai 
ir nesutikimai; redakcija vienog to 
pataisyti ne gal, kadangi kiekvie
nas rašantis turi tiesą priimti tokį 
pseudonimą arba kriptonimą, 
koks kam patinka. Ant galo ir 
pirmutinės literos pravardės ir var
do daugelio ypatų gali bot tos 
pačios: literų yra mažai, o pačiam 
Brooklyne gyvena juk tūkstančiai 
lietuvių.

Red.

Demokratų užpuldinėji
mai ant Roosevelt’o. 

lengvai ir tvir
tai gali būti 

atsakyti.

Kodėl me* veidmainiauja* 
mel

Nr. 34 .„Lietuvos” patėmijau 
raštą kokio ten karžygio V. A., 
kuris smalkiai bara redakciją už 
talpinimą dpmokamų apgarsinimų 
kapitalistų! republikonų partijos, 
savę perštatydamas socialistu, 
apginėju (įaršininkų. Bet Nr. 2 
„Spindulio” žiuriu, kad tasai do
ras socialistas, teip karštai užsto
jantis už
Nevrarke p įstatytas už kandidatą 
ant sandarc s sudžios nuo demo
kratų partijos. Tau tau ir doras 
darbininkų 
argi detnok 
argi jie nei 
Kam gi ta, veidmainystė? Ar jis 
tik todėl ^Lietuvą” bara, kad ji 
ne talpiną 
tnų? Tai tau ir augšta dora! Tai 
tau ne parsidavimas! Argi dar 
reikėjo visiems girti»-si, persistaty- 
ti darbininkų užtarėjų! Menka tai 
dora, kuri cialeidžia kitus barti už 
tą, ką pats 
ne gražiau daro. Tikrai jėzuitiš
ką komediji j mat tankiai lošia ap- 
kaltintojai kitų. Toki mat yra tie 
musų nepasiduodanti Catonai!

Nr. 36 „Lietuvos” patilpo ko- 
resj>ondenc|ja iš Brooklyno apie 
tūlas čianylįščias draugystes. Nr. 
gi 19 laikraįčio. koksai Bučinskas, 
oficiališkai žinomas kaipo Buchin- 
sky, prisisavinęs prezidentystę 
kooperatijoi Liet. Tautiško Na
mo, pasigarsinęs savę geru lietu
vių darbininkų draugu, užmeta 
man melagystę (mat viskas yra 
melas, kas kam ne patinka, ap
kaltinamas ųž ką nors, nors rašy
tum gryniausią teisybę, vis sakys, 
kad meluoji, jeigu jam teisybė bus 
karti, o ji vis karti ne gerai da
rančiam). |

Jeigu p. Ė. užtikrina, kad parką 
galima gaut visada, tai kodėl Lie
tuvos Sūnų' Dr-tės komitetas net 
du syk važinėdamas, pervažinėjęs 
5 dol., siūlė parką tinkantį kar
vėms arba tokį, kur pats savinin
kas visą pelną paima; gero gi par
ko, pirm laiko nesirūpinant, visi 
žino, kad negalima gaut. Lietu
vos Sūnų į)r-tei su melu nieks 
garbės ne plėšia. Kol tojė Dr-tė 
ėjo su progresu, gyrė ją visi, kada 
gi pradeda žengti vėžio žingsniu 
atgal, tai juk ne galima reikalauti, 
kad apie tai visi tylėtų. Dėl tos 
draugystės Jr salės visas ergelis 
pasidarė, ii—sky norėjo svetim
taučiui patarnaut, apie tai ir visi 
žino. Dargi užtardams už svetim
tautį, ištarėj kad jo bus ir tarnau
janti, kadatjgi lietuviai esą gre
mėzdai, daufc blėdies darą. Mat 
žmogus nė ne supranta, kad tokiu 
išsitarimu žemina ir niekina savo 
brolius lietuvius. Todėl tai, rašy
damas apie Tautišką Namą,primi
niau, jog gal ir Tautišką Na
mą svetimtaučiams pavesti, kad jį 
apsaugoti nup „gremėzdų”. Ta
me ištariau tsk nuomonę tūlų vir
šininkų apie lietuvius. Kur čia 
melas? Ar komitetas yra carišku, 
ar kitokiu, aš apie tai ne kalbė
siu. .

P. B. sako, kad jis pritaria dar
bininkams. Kaipgi ne pritars,pats . 
būdamas dafbininku. Juk visi, vertą valdžią.

įnešimai priešingi demo
kratam yra užstojanti sve 
tur gimusius akėtus, soma- 
žina jų taksas ir padidina 
jiem progą pasisekimo.

reikalų apgmėjas! O 
E-atai tai ne kapitalistai; 
Išnaudota darbininkų?

demokratų apgarsini

doros mokintojas dar

Svetur gimę ukėsai Šios republi- 
kos, kurie visi yra pasirengia bal
suoti už Tautiškus ir Valstijinius 
Republikonų Kandidatus, gal no
rės žinoti, už k, demokratai už- 
puldinėję Presidentą Roosevelt, ti
kėdamiesi tuom jį pergalėti.

Jie rado tik dvi priežastis užpul
dinėjimui, ir abidvi tos priežastys 
yra naudingos svetur gimusiem 
ukėsam, šioje Šalyje.

Pirmutinis užpuolimas yra teip 
vadinamas prezidento Roosevelt 
užsikabinėjimas. Jie priešinasi, 
užtai kad jis užstoję tiesas ukėsų 
namiejte ir užrubežėje. Už tai kad 
jis nedaleidžia kitom šalim pasielg
ti su amerikos ukėsais kaip jiem 
patinka, tokiuose atsitikimuose jis 
visuomet pasirengtas pasiųsti ka
rišką laivą juos užstojant, duoda
mas suprasti fakta, kad preziden
tas Roosevelt nedaleis svetimtau- 
čem nuskriausti savo ukėsus teip 
svetimoje šalyje, kaip ir namiejie.

Svetur gimę ukėsai atsilankyda
mi savo gimtinėje šalije teip yra- 
apsaugoj iami.

Antras užpuolimas, jo nepačė- 
dus gaspadoriavimas.

Mės peržiūrėjome skaitlines ir 
radome, kad išdavimai, nėra dides
ni kaip ir praeituose laikuose, iš- 
skirent pirkinį Panamos kanalo ir 
išdavimai ant jo užbaigimo. Tas 
kanalas duos tiek daug pramonės 
šiai šalei, kad į kelis metus tie iš
davimai užsimokės. Atidarys nau
ją dirvą darbui ir tuomi valdant 
Republikonam bus reikalaujama 
daugiau tvirtų Europoje gimusių 
darbininkų, turės geresnes išilgas, 
brangesnes algos ir svetur gimę 
ukėsai turės daugiau progos išsi
tobulinti, yra žengiu, daugiau pra
monės, daugiau darbo, geresnės 
gyvenimo išlygos.

Demokratai sako kad šitie išda
vimai padidina taksas varguolių 
šios šalies. Suvisu neteip, pasi- 
dikinant turtingumui republikonai 
įstengė, netik užmokėti #50000000 
už Panamos kanalą nepadidinant 
taksų, bet dar sumažino randavą 
taksą, net $105000000 kas metas 
nuo 1901 m.

Taigi, į vieta ką varguolei turė
tu mokėti daugiau, jie moka kas 
metas tiek mažiau, tuomi tarpu, 
republikonų partija daro šalį vis ir 
vis turtingesnia tvirtesnia, užstoję 
svetur gimusius ukėsus, atidaro 
jiem naujus šaltinius darbo ir pra- Į 
monės, patraukė ateivystę ir duo- 
da jiem teisingą ir užsitikėjimo I

Paroda, Prakalbos ir Baliu*.
Philadslphia. P*. Philadelphioa Lki 

tovialu* laisve* Kliub**. po nua. 943 
8. 2od »t., parengė apvaikszcziojiM da- 
szinu metiniu aukaktuviu jo uždėjimo, 
panedelio vakare 34 d. *pa)iu (Oetoter) 
1904 m. aut 7:80 valandos vakare.

Prasidės paroda isz Kimba ubo Ir ei* 
bu siuzike ant sale* „New Peno*ylvaaia 
Hali” num. 928-82 8o 8th si. Ant au
le* bus laikomo* prakalbo*, velia* ba
lius. Malonei užpraazome, teip vieti
nius kaip ir aplinkinius aplankyti ant 
to puikaus apvaikszcziojimo, o tikimeei 
busite visuomi kuomi užganėdinti.

(7—22) Komitetą*.
D urbia ink laika* aueirinkimM.
22 d. spaliu s žiu metu, bus parengta* 

susirinkimas ant p. Draugelio Bale* 73 
Grand ak, Brooklyn, N. Y.

Bos s p* varsti ne jam i politiaskl ir dar 
bininkiszki reikalai. Prasidės antra va
landa po pietų. Kalbėtojai aiszkls dar
bininkus apeinanezius klausymus. Kvip- 
ožiam visus lietuvius darbininkus ir dar
bininkes susirinku kuo skaitlį ogiai**iai. 
Teipgi ir kapiialistiszki urnai politikie
riai yra uzkvieczlami,pribūti ir iszduoti 
rok u oda isz savo papiktinaccziu darbu.

Lietuvos Sunu draugyste* agitaeijo*. 
Komitetą*.

Baliu* Balio*.
Anaonia. Conn. Lietuviazkas politi**- 

ka* Kliuba* laikys pirmą balių saloje 
po 9 High et. 29 spaliu (October) 1904 ss. 
subatos vakar*. Prasidės 7-u valan
da ir trauksi* iki 13 vai. nakties. 
Užprassome atsilankyti vielinius ir ap
linkinius lietuvius, ant los puikios aobo- 
vo*. puiku* muzikantai graji* iieiuv.n- 
kusszokiua Pelnas isz baliaus bu* pas
kira* ant lietu visiko knygyno. Ineiiasaa 
vyram 15c., moterim ir merginom dykai.

(21—28) Komitetą*. >
ChiMgo. V ietie* Susi*. L. A. M kuo

pa ture* IV czvertim suairinkimą nede- 
lioj 23 d. spaliu 1904 p. L. Ažuko salėjo 
3301 Auburn avė. ant kurio užkvieczia- 
mi visi sanariai užsimokėti pripuolaa- 
esia* mokestis,ir norinti prUiraszyti prie 
bu* L. A.

Komiteto*.
Pirma* Uetuviszka* bailiu.

Melrose Perk, III. Dr-te Kun. Algir
do ture* balių sabaloje 22 d. spaliu 1904, 
salėje P. Roggenbuck ant 19to* ir kerte* 
lake ulyciu, prasidės 7ta vai. vakare. 
Tikieta* vyrui su motete 25c. Imkite 
Madison Street karus atvež iki pat salo*. 
Užpraazome kuomi skaitlį ogiau** visam 
aplinkiniu* lietuviu* ir iiotovait** aenu* 
ir jaunus atsilankyti ant musu pirmo 
baliaus, kur galėsite pasilinksmyti ir 
grąžei pasisaoku. Kusi kantai bus Isa- 
panijonai ir grauš ant daug i astru (šau
tu, nevienas neoustove* visi trepess. Dar 
tokio baliau* nebuvo koksai boa, visi bu
site užsiganedinia.

(14—21), Komitetas.
Chicago III. Treczias rožinis balius 

draugystes Panų Szv. Marijos P. Ro- 
ianesevo*. nedelioje 23 d. *paiiu 1904 m. 
Freiheit Turner saieje 3417 8. Halsted 
st. tarpe 34tos ir 35to* ui. Prasida* 4 
vai. po pieta. Inienga vyrui su moters 
25c. Dar viena balių turėsim* pe kato
du. Kiekvienas sveczia* ant muša ba
liaus, gaus puikia roki* ir visi bu* kae 
grsžiause priimti, visus lietuvius lietu
vaites ir lietuviszka* draugystes szirdin- 
gai nikvieczia atsilankyti.

(14—21) Komitetą*
Mes lietuviai Cook pavieto, Illinois su

tverėme kiiubt jx> vardu Demokratus 
kas Lietuviu Sabsth kiiubas Cook pa- 
vietorShermsn House, Chicago ir išmo
kom* tekanezia* ypstas ant Komiteto- 
John Zemeck. Joaeph Arloff, John Ag- 
Itnski, Kazimir Pužas. Paul Vabal. Leou 
Berti nski. Aoton Veoskus, Frante M arti- 
ežius William benkeviez, George Bea- 
dik. Al*x Orent, Wm Martisziua Jobu 
Zubovą. Leou KtnojHiyą,. Joto*. Beto^ 
saiu*. John Kuesus. Frank Palomis, 
Mik* Meldažia.

Praszome visu broliu lietuviu balsuoti 
ui P. Ssbath ant ateinaacziu rinkimu, 
budžiu A. J. Sabsth yra geras žmogų* ir 
lietuvėm jau daug gero padare, kaip lik* 
isznnkta* dar daugiau padarys. Ponas 
Sabsth pasakė, lietuviai jieszkodami 
pagelbo* pas mane gaus ja diena ar nak
tį. P Sabsth yra kandidatu ant Cook 
County Recorder. Primename tiem k* 
dar nesi registravo, kad lai atliktu 18 d J 
spaliu, neregistravia neturės tiesos bal
suoti. Delegatai: John Aglinski, Kas. 
Pužas Paul Vabal, Frank Martiaziua, 
Oeo Bendik, John Zemack, Joe Artoif. 
Norinti placziau daaižinoti apie Kliub* 
ateikite arba raszyk'le pas John Zemeok 
prez. arba Joe Arloff sekr. <529 8. tranai 
et., Chicago, III. (14—4)

Pa j iesz kojiniai.
Pajieszksu Laurino Gerulio, kaimo 

Kirkliu ir Antano Rafolo, kaimo Kala- 
doniu abudu Skaudvile* vol . Raseinių 
pav.. Kauno gub Jie patys ar kas kitas 
teiksi* duoti i i ne ant adreso:

Antanas Jankantas, 
3329 So. Morgan si., Chicago, III.

Pajieszkau Antano Gudeno, Suvaiko 
gub . Marijampole* pav.. Gudeliu gss., 
-zameku kaimo. Skriaudžiu parapijos. 
Turiu svarbu reikalą. Ji* pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Maieusza* Lajisuckas,
Box 110. Ladd, IU.

Jauna* vyra* 22 metu mokantis mažy
ti ir skaityti lietuviszkai, lenkisakai, 
sloveniukai ir mukoliaskai. pajiessko 
mergše ant apeivedimo ne *enr**e* 
19—21 metu ir tur.noio* moži a ūse 85000. 
mokaoczio* raszyti ir skaityti angliaskai 
ir vokiszkai. Praszau auiazaukti pri- 
siunezent fotografija ant adreso:

M. J. Danson, 
Box 185, Miners Milto Pa.

Pnjieszkau savo pusbrolio, Martino 
Dombrausko, Žoneszkea parap., Mielai- 
cziu sod., Sziauliu pav., Kauno gub., gy
veno Philadelphijoj. Jis pats ar kas 
kitas teik*1* duoti žine ant adreso:

Pmncziszkus Kazimieraiti*, 
639 E. 12 st., New York.

Magdelena Rlmidžiuke po vyru Gai- 
dauskien* pajiessko Juozapo Rimidžio, 
Kauno gub., Raseinių pav„ Bitakiu per. 
Eidintu sod Jis daugiau** gyveuo apie 
Pittsburg, Pa. Jis pat* ar kas kita* 
teiksis duoti žine ant adreso:

Mrs. Magdelena Gaidauskiepe
P. O. B. 228, Burgettsiown, Pa.

(21-4)
Pajieszkau sava draugo Antano Po- 

niszkio, Suvalkų gub., Kalvarijos ar Bei
nu pav., Punsko par., Vidugiriu kaimo. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
*nt adreso-

Petras PaulukaUis,
Box 527 Sta. C., Ix» Angeles. Ool.

Pajieszkau doro* ir apszviesto* mergi
no*, lietuvaites ant apeivedimo. Jeigu 
kur tokia randasi, praszau adresuoti.

A. C. G.
Box 14 Sta. W„ Brooklyn. N. Y

Juozapa* Rodaviczia nori žinoti kur 
gyvena Jonas Noreika su kuriuomi nori 
susiraszyti ir užkvieczia Joną Noreika 
jeigu neturi gera darbe, kad atvažiuotu 
pas ii. kur jam duos darbe uždirbant po 
83.00 ant d.enos. Adresas:

Joseph Radgius, 
Box 212, , Staunton. III.

Pajieszkau Onos KurtinaicsiuUs, Su
valkų gub.. Kalvarijos pav,. Padovinio 
Jm. ir kaimo. Turiu svarbu reikale.

i pati ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Augusi MIglin.
Box 259. Georgetown, 111.

Pajieszkau Petro Valssikonio. Suval
kų gub., Seinų pav.. Veisiejų gan.. Lai
bi gal u kaimo 20 metu senumo. Jis pat* 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Jonas Stasiui*vieše,
P O. Box 412, Waukegan. DL

Pajieszkau Simano Pagarieltsko, Ptp- 
liu kaimo. Marijampole* pav. ir Juoeo 
Nsmerautsko, Naudžių kaimo abu laz 
Suvalkų gub Jie P*ty« 
teiksis duoti žine ant adreso:

Juozas Poderis, 
1516 E. Philips avė., 8pringfi*ld, Iii.

.... ' J . ................................... . \...' . ..... ■ ..
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500 darbininku

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve

186 West Ruthland, Vt.

D įstrik m*

SI* Mfchigaa av* 
2718 Drarborn st 
8'N Archer avė 
807 L* Seile et 
7* Fifih avė

Jei nori žengti žingsnį toje link
mėje, tai rašyk pas mus tuojaus 
paduodamas mums pilną informa
ciją sulyg to, ko reikalauji. Męs 
tada, su tavo daleidimu, pavėsime 
dalyką musų expertams, kurie su-

•0.0S ir Tiri. 
• 12 OO *,
•i.»o „ „

bos, pripažįsta teisingumą musų 
metodai.

i Męs surengiame šituos ta vorus 
apėmyje nuo $20.00 augštyn, ir 
užtikriname, kad jie turi daugiau 
vertės negu perkami nuo kokios 
kitos didelės firmos.

Musų patyrimas šiame užsiėmi
me pamokino mus, kad jokis ga
tavas susortavimas tavorų negali 
užganėdinti reikalų kiekvieno pa- 
vieniaus. Yra teip daug priežas
čių ant apsvarstymo, kad negali
ma apžiūrėti jas visas ganėtinai. 
Miestas, krautuvė, šaka pirklystės, 
kurios tu laikaisi, viskas tas turi 
būti su atyda ir sanžine apsvarsty-

Maria Bodnartka.
Cliffwood. N. J

• Bap
11 Kep

B-p
18 Kep

Bep
15 Bep
17 Rep

•150 ui galiono. 
•0.00 

50 
• 3 OO 

Slivovics nuo 
Kum (arak) „ 
Blnckb’ry .. 
Hherry w

723 W. 18th Street h no Stos iki lOtos ryto, 
uaa T-toa Iki • vai. vakare. 

Nedeltom* Ūktai iw *-*m iki IS-tel ryto.

Dykai! Dykai!
Gaus kiekviena* Daktarilkf kayjutf apie 
lig** vyrą, motorą ir valką kas prtiluni 
savo adresą ant adreso:

L—VA, P. 0. Box 266,
• ADISON 9Q. N. Y.

Jauniem vyram gera proga.
Suvienyta Valstijų mari neri 1a reika

lauja jaunu tvirtu vyru in valake ant 
laivu pne martnerijoa. Moka keras al
gas. duoda gera valgi ir yra gera proga 
gabiem i vyrams dazitarueuti ant virazi- 
ninku, oflcienu ir tt. Norinti eiti vai- 
akan krsipkitesi in offtoa:

Navai Recriuting Station, 
1421 Masomc Temple, Chicago, III.

Parašyk mums apie tai. Tas 
nieko tau nekaštuos, o męs žinome 
gerai, kad musų rodą atneš tau 
didelę naudą.

MES PARDUODAME TIK- 
TAI PREKEJAMS!

rengs tau tavorus. Tada tokiu 
budu tu žinosi pirm pirkimo, kas 
bus per daigtai, jų daugis ir tikra 
rokunda. Męs gvarantuojame, kad 
y vairumas bus didelis, ir parinki
mas visame kame užganėdinantis 
arba priešingai, galima sugrąžinti 
tavorus.

Tožetvnna: Morgan 181*2. 
Teiefoauoi galime i u kiekvienos 

aptiekoe.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedalioms ir šventadieniais nuo 10 tikėki 12. 
RODĄ DYKAI!

140 W. 34th Street, New York, N. Y.
PASARGA. Praf.Collliuhltyrp jun) lijr, Ir aupnlp rt.k, pMlip jum. patarimu. Ir vai.nu, nuo kurių | (rum

pą laiką pagysiu Ir liga daugiau nestslnaujįs. Neapleiskite savo ligų.
Oftito valandos: Nuo 10 ryto iki 5 po gistą. Nedeki i omais nuo 10 ryto Iki 1 h pietą.

Pt vargias lietuvis,- sergantis reuma
tam n kojose ir rankose negalintis dirb
ti, buvo issvaiiaves in Hot Springs, Ark. 
gydmtis, bet netari pinigo ant maisto. 
Praszo vientaučiu pagelboe keliu dole
riu, kad galėtu sugryiti in Chicago ir 
gausiesi in beturėsiu si pi tol e. Siunsda- 
aai pinigus adresuokite teip:

Alexandras Lavrence,
11 Grove si., Hot Springs, Ark.

Tiems prekėj ams, kurie ima žo
dį progreso už savo slaptižodį ir 
siekia išplatinti savo reikalus, ir 
prasimušti į pirmas eiles prekėjų, 
mus originališki tavorai bus didelė 
pagelba.

Męs esame pionieriais dastaty- 
me pilnos eilės tavorų, kaip ant 
uždėjimo naujo skyriaus, teip ir 
ant uždėjimo naujos krautuvės.

Šimtai prekėjų, kurie šiądien pa
sipelno iš musų patarimų ir pagel-

F.PBradchulis
Attoiney ud Coonselor it Ui. 

Chnber of Commerce Bldt Room 709 
S. E. Corner LaSalle A Washington sis. 

CHICAGO, 1LJL.
. Teiephone M siu 3643.

Wlenintelis lietnvys advokatas, baigęs 
mokslą lurtspradenciloecsion Amerikoj 
Weda provras kaip dvilinkus teip n 
kriminaliszkas visuose suduoto.
Bes. 3112 8. Halsted arti 81 mos.

Tek Yards 0046

Grand Opening.
Anburn Purk, D). Atidaręs nauja lie

tuviuką saliuos prie pat lietu rinku 
8zv. Kazimiero kapiniu, darau balių jo 
iakurtaviu subatoj 23 d. spaliu, prade
dant nuo pietų iki vėlyvos nakties. Vi
sus lietuvius kvieeziu ant nio baliaus 
atsilankyti, o ant nviež'.ogbro ir prie ge
ros muzikos, galėsi te gerai pažibo vyti ir 
pasilinksminti. Imkite So. Halsted st. 
karus iki 79 ui. in ten Morgan Park ka
rus, teip toli kol jie vok, nuo ten eisite 
tik kelis blokus in vakarus iki mano sa 
Husui. Nepatingekite atsilankyti, nes 
nis balius bus parengtas kaipo paskuti
nis saiu metu pikninkas. Jeigu nia su
kata lytu, tai balius bus atidėtas ant ki
tos subatos. Su guodone, 

» Antanas Bitinas

DIDŽIAUSIA ARIELKU KRAUTUVE.
Mes apmokame ekspreso kaštas ant visų orderių 

virš 15.00 į^rytus nuo Chicago. | vakarus nuo Chicago. 
Apmokame ekspresą tik ant $10.00 arba daugiau.

Mes atkakome už visus mus tavorus. Jeigu nepa
tiktų, sugrąžinkite tavorą, o mes atiduosime pinigus.

Pirkity arielka Ii pirmą ranką, kam reikia mokšti pelną 
Kitiems mažiems agentams.

jeigu nergi tai atsiusk ui zc marke o 
apturėsi musu nauja didely katalioga 
kuriame yra apraszyta placziai ir 
atšakiai visokios ligos, ir pasako

Pinigų Prekė.
Iki 500 rubliu, rublis po.................... 52|
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .53|c 
Virta 1000 rubliu, rublis po................52|c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paežio kasztu.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikszcziotu ir niekur nežūtu, tai atim
kite psr ..Lietuvos” redakcija, adresuo
jami: A. Oiaaevakl,
»24 33rd BU. Chicago, III.

Siame AUcraey 
Pn-. County Bvard 
Corouer 
R^coriler
Cierk Ciroslt Court 
Ch-rk SsperUr Conrt 
B< srd cf Review 
Boord of Aueuon 
County Surveyor

Kur gali gauti „Lietuvą.” 
„Lietuvos" redakcija',turi savo agentus 
Brooklyne, Philadelphijoj, Balti moreje, 

Batai Jagentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st.
Jos. Szunskls, 155 Metropolitan avo.

Philadelphia, Pa.
J. Gudavicze. 8104 Richmond, St.
Jos. M. Smolenski, 783 Bo. 2-nd 8t.,

Baltimore. Md.
Wm. J. Morron,

S. E. Got. Sharp A Camden st*. 
Pas saituos agentus gausite ,,Lietuva” 

už 5e. kas su beta.

Reikalauju 1500 darbininku in vakari
nes vai*lijęs 500 vyru in Wi*consino Ir 
Mfob įgano girta ir tartoku* mokesti* 
ano 926.00 iki 930.00 valgis ir gyveni
mas dykai pigi kelione, 
in Anglių kastines valstijose Indiana, 
Illinois ir 
jos skale, 
ahinrton 
ners iįsmos, pakaktinai darbo prie su- 
taisymo in blekes žuviu, sartokuose ir 
giriose, mokesty* nuo 93.00—2.50 ant 
dienos. Geros mokestis anglių ir sidab
ro mainose, sai menesi pigi kelione. Vė
lios* jauniem vyram keliauti in ta szali, 
knr galima pigel pirkti farmaa, nuo 
•4.00 ui akra ir brangiau, viskas gerai 
auga, trejus javus galima per metus va
lyti, raszykit lietuviukai arba asabisz 
kai atsilankykite.

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

Kedikią Džieva.

Garbus Prof. Collins!
Nuoširdžiai d ė kavoj u Tam is tai 

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

Su guodone, 
Jozef Popiel,

Box 12, Ferinia,
B. C. Canada.

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

Paslaptines ligas vyrų Ir motery. Prof. Dr. Collins gydo pats savo išdirbtu budu ir nėra to
kio ligonio kurį negilčtų išgydyti. Jeigu sergate tokiomis ligomis, tai aprašykite aiškiai savoje kal
boje visą ligą ir savo laišką adresuokite:

Pigini ant perdavimo nzmzs su lotu 
■i 9850. Atsiazankite po 3026 Loomis 
st. Chicago. III. ir klauskite savininko 
tame pat name.

Ant pardavimo lieturinka buezerne, 
nuo seniai issdirbtas bisnls viskas ui ga
tavus (osah) pinigus parsiduoda. Verta 
91000 doleriu, bet parduos už 9700. ge
ram žmogui 8*1 dar mažiau. Savi
ninkas priverstas iszvažiuotl in Lietuva 
ir oiimti teviszke, kadangi visi gimines 
isamire. Ataiszaukite pas.

F. J. Mockevlcsia.
•3 Endloottsk, Boston, Mas*.

(14 X—4 XI)

Ant pardavimo saliunas po num. 150 
W. 18th st. lietuviu ir slovaku avgyven- 
taje vietoje, bizni* gerai iszdirbtas 
Parduoda izz priežasties ligos. Auiszau- 
kete ant adreso.

Charlee A Wzthler 
Waim C Colbara 
Fra* K Chrtstian 
Budolph Maiac 
S hn 8bertd*n 
John T 0*0 aaell 
JsjmbJ McComb

Charles MoMahon 
Bobert M Slmoa

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, riimas 6, Chicago, BĮ.
■m ntpnlemo visete kąnManėie s nee užzisenehnią Hfą, mes kurią nsgeitie iisigydyti, stsiiaekti j sumą fydyeyėžą Ir 

gyti sutsą NAUJA BUDA, kuris yra laikoms* už neklaidingą.

Kiekviename mieste tas yra pa
sekmingas prekėjas, kuris prie 
kiekvienos progos platina savo 
krautuvę, prideda naujas šakas, 
dapildo ir padidiną senas, ir viso
kiais budais stumia į priešakį sa
vo reikalus.

kokias gyduoles naudoti ir kiek joe 
kasztuoja, kaip issnaikinti pleiskanas 
karpas, papautus ir užauginti plau
kus, ūsus, barzda ir tt Parodo p» 
veikalu* ir prekes yvairiu Elektro- 
Gydancziu aparatu ir kitokiu daiktu.

JOHN’S SUPPLY HOUSE

Kaulai kur tu 
begi? Nugi pan 

’ Petrą Salėki ne* 
isstrosaksa, o 

pas ji galima alsi- 
vedytl, nes jis turi 
puiku ir szalia ba- 
varska alų, gardžia 

įMfrlii rusk* ocziszctena
Z.A. arielka, cigarus nei 

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

puikia sale dėl vesellu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už tlumoosiu 
susikalbėti angliszkal. Ateikite pas ma
ne, o asz jum pstarnnusiu už dyka viso 
kluose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pa* mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakls, 
3321 Auburn »▼., Chicago, 111. 

(Tame 38-los ui. Ir 33-lo Pi.) 
Telephona* Yards 6012.

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. Hilsted įlyczii. 

Gyvnnlata* viriui Aptiškę*. 

CHICAGO, ILL.

Lekcijos AngliMzkos kalbas.
Kas prisius sidabrini deazimtaka arba 

10 markiu po 1c. tam prisiusime viena 
lekcija anglisskos kalbos ant pažiūros. 
Reikalsuj »tne agentu rinkti prenumera
ta.

V. J. Petkon,
303 N. Main st., Brockton. Mas*.
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Nsulsusiai lurastes Medi cine*: nzsMmI
■ bzs vaistai yr» pasakmlssUstl. šydo daugyba 
liga . Plaakaa tikrai alaaglna. tliaklma, plato- 
kaaaa, papaarkaa Ir daagal kita ilga sa našiau- 
sla budu Badikal gydymai, parazzykito pa* 

Prof. J. M. Branda*
Ne* York ABrooklyn, U. 8. A.

PA.TEMYKITE MUS PREKES 
Gera Ragine ar Koraine -Arielka 
S metu „ , H h

lova. Mokesti* pagal uni- 
500 darbininku tn Wa- 

valstija visi metai szilta

*h« Mlchlgaa ava 
MDOa<w od Boal 
!UW Arcbnravn 
833 W Bo*en ava 
030 D arborn at 
ISO W «ih at 
<8*7 F<>rr ttvllla ava 
5037 Wa-hio«toa ava 
737 Berteau ava 
57 Sorrey Court 
13*7Cblcaeo ava.. Evanston. III 
Bartl-ti. H«nov-r, III 
yrilstette. Nav Trier, Iii 
1M8 —Kth at

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
GarsiiB inodiSkaH užžiurStojaa, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite

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

Nerviškas ntasilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustojimas gyvybės, lenkimaais draugijos, 'sunykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo sveikatos ti^sų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar pasididžiavimui suturėti sa
vą nuo sugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau 
yra per vėlu.

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

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

Gyduoles Dykai iki IszKyjlmul.

Jonas Jonikas.
Gr aboriu s.

ir Livery Stable
Laidoja mirusius, parsamdo karietas 

ir bocgsa ant pagrabu, kriksstynu, vąše
liu ir kitokiu raikaln. Teipgi užsiima 
perkrausimu visokiu daigiu iu vietos 
in rietą in dypus ar in d y pu, augliu in- 
valujimu ihtt.

Teletonaa 3. Westville, III.
(14 X—7 I TO)

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

Skaitykite apgarsinimus kitų daktarų, o nerasite kad kiti turėtų paliudyjimus ar 
padėkavonee nuo savo ligonių, ūš 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 , (

Pro! Dr. E. Collins’o, baigusio mokslą Nei Yorko Uniiersitete 
Jam tik vienam gali visas svietas padėkavoti už teisingą ligonių išgydymą.

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

Lietoiisikai-Riiski Aptieki 
237 Hanoeer st. 237 

Boston, MasB.
Tarime pilnai sptiekoriszku tavorų 

kaip krnjevu teip ir užrubežiniu. Ap
linkoje visados randasi daktarae, kur* 
duoda rodą visokiose ligose be jokios 
mokeatiee.

šimteriopai dekavoju Tamistai prof. Collins už itgydy- 
mą mano ligų, jeigu ne Tamistos pagelba. jau bučiau dau
giau sauita Šviesos nė regėj j*.

Mikola* banko, Box 33. Orbiston, O

Nsrviikums* ir galvot tkaudtfiMSt.
Garbus Daktare:—

Keliais žodžiais praneAu Tamistai, kad vaistas pasių
stus apturėjau ir į trumpą laiką Jaučiuosi sveikesne. Da
bar jau su visu įvelka, už ką Tamistai iirdingai dčkavoju.

Ona Smith, Ehrmandale, Ind.

Pasargos Skaitytojams.
1). Kada tik raszai lala*ką' į “Lietu 

voe” redakciją, visada paraszyk ant 
laiszko savo varda Ir adresą.

3) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir senąjį savo adrese. 
Jeigu pats gerai raižyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraszyti.

8). Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
tainelaikykie jį pa save, bet p risi u* k 
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pašilai- 
kiksautik mažaia balta korcziukia,o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijai. 
• Money Orderį” siuskie prastoje gremž
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianezias vieno dolle- 
rio, gali prisiųsti pacztinemismarkėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi”. Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti įiaiszka lluoša*, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laisako. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigu* nebus pri
imtos.

Meldžiame raszeju temyti ant virsi 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite tszlelstuvei darbe prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

Bu>h C BoH*r 
W*I «r E ŠMbe 
Daalel But>o«r 
Thomas C B^yd 
Patriok J McShane 
Eail O K*w stoki 
Aamr Nordcn 
W H M' tonly 
Harry Oidhsm 
Juha W Hill 
J ha C WUitom* 
Georg- Strsckman 
• ošia J Ptonoa 
David E Shanaban

ąftitaLaAM Torkoly nuo 
Brande „I

^Ka»s3r Kummel „
I’ortAVI ne

Pai»5gjkito Pirk*' nu^
prKmtliko* korto* prekių. aūl ą»lte "lO pravardi 
eyato namą darbo Blackberry iįno dykai as pirmu spal
MORRIS FORST št CO., Cor. 2nd Ars. * Smlthflsld St, PITTSBUR6,PA.

Guodounom* uunukoms ir bsž- 
u-tinema 'JraugyMems iszdirbe?-' 
Kais*#*, Amerikoeiekkan, 
Well*wue, Bear 
tas, K a kardas. 
Kepures ir dėl 
parodus. ____________
darbai batu pridenmeziai atliktas ir teoai suMelpii tavo tautetf, paveskite ji tikrai 
l;ctuwani*r,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
116 W. DivieiOM 8t, Chieaco, 111.

•0.0Slrvir4- 
•0-00 „ „ 
•1.30 * „

__ _____ •130 „ „
__ - =33 urna, matysite kad mea duoaitne tatai eereaa| tavorą a* tuo* pinigus 
kltL Atsiųskite su orderiu pinigus registruotame laiške arba “money oraer" Klaąmte 

. * — --------- adresato, mes prlsiąslme 1 bonką
avimu.

Ino Kon-sptidiki intkoji tiklOc.
Gvaraatavo)*UM torgydyma.

Daatn galimo ir Bkorbuto. rapneakna nagKilt, 
Plauku slinkimą snlaikite ir sntankite ant pra
pliksite* galvos, Ptoiskaaa* toaaalktna. Teipgi 
tarime vaisia dėl tozuaikintoM plaaku. kad 
barzda nereikta akeet, arba moterį* turi aat 
apgimlmo llgna gyvaplaukina, mes esam* SPE- 
inJ aliutais

J. M. B. Chcm, C6. 
bos ISO Sta. W. B*klyn-N*w York

Grand Opening-
Chicago. 33 ir 23 d. spaliu 1904 laiky

siu balių atidarymo naujos sales prie 
mano žali u no po 1130 So. Leavitt st. Isz 
szono inejlmas. taigi visas jaunimas gali 
ateiti. Grajis puiki marike. Užpraszau 
visu* kaimynu* ir pažystamus skaitlin- 
gai susirinkt:, pasi.inksmyti bei pasi- 
ssokti. Su guodone,

Alax Giedvill.

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

LYON BROTHERS
MADISON, MARKET AND MONROE STREETS

CHICAGO, ILL.

Lietuviška Aptiek*.
Kuri randasi po No. 107 W. INth ir 
Vnion et., nuo 1 dienos rugpjuczio pe 

rajo snt mano loonasUes.
Mano A plieka dabar yra aprūpinta 

kuogertautiom* Amenkoniszkom ir Eu-* 
rupiszkom gyduolessa.ypacz dabar ssvla 
žiai partrauktum isz seno Krajaus. Re
ceptai būna iszpiĮdomi tu didžiausiu al- 
targumu

Prekes gyduolių dabar yra numažin
tos. Del neturtingu, kurie tursa paliu
dijime nuo vietinio prabaszcziaua Dak
taras ir gyduoles bus duotos už dyka.

Daktaras J. J. Golembiowskis visada 
randasi mano ApUekoj, kitus Daktarus, 
jeigu kas nori, paszaukem per telefone 
diena ar nakti.

Tikiuosi, kad tantiecziai atsilanko in 
mano aptiškę visados bus užganėdinti.

Bu guodone,

J. L. ŽukanskaM, 
Lietuviszkas A pliek ori ua

167 W. 18th st., Chicago, IU.
P. 8. Asz teipgi siunesiu pinigus lu 

visas dslis svieto pigiai ir greitai, ir par
duodu szifkortes ant visokiu linijų ir 
laivu. Priegtam užlaikau lietuviuku 
knygų krautuve.

Bcnton F Kleemzn 
Wu> T M aro* 
Jame* FCavznagb 
Bdvvard J 8mejk*l 
Charie* Sehumacher 
Jamr» W Kaulėms* 
W<r H Tioyer 
Fred E Erickron 
Henry W Augattin 
Cbrtottan Berk 
H rrati H Breidt 

_ , Bobert H Peadnrvls 
37 Bep Ai bart O inde 
X S.meel E E'lckson 

~ Bereard Ckttenberg 
Cbarte* E Erby 
Lewla Blanke;

U«7 Mtehlnn avė 
0*3» Kimbark avė 
14! W I8rh *t 
77Benker»t 
20B2 W Klb St 

Bertryn. UI 
330 N Central Park avė 

N Carpeeter st 
*17 ake »t. Oak Park 
7*3 N Kedzle avė 
P7HI Mlivrankee are 
1537 N ristConrt 
* Ncrth Cnrtis st 
57 b0C‘ st st 
136 Lsrtabee st 

Lincoln avė 
1*74 Sbeftield sre

Board of Equalization.
365 Pifth av« 
73D0 Bond sVS 
5313 Blshop St 
1183 H 8a*ver *Ve 
rjO W 14tb plac-j ’ 
M Floarney st 
«0 Ji Hoyne avė

1318 VVolfram st
3561 North Ashland avanse.

August Palarecki, 
W. 18 St., Chicago, Dl.

(15—28)

Parkai.
Nužemintai prof. Collins'ui dčkavoju už išgydymą 

mano ligos. Negalėjau niekur gauti vielos, teip man 
buvo dsčdj tie parkai. Itobar esu su rišu čyztas.

Jonas Renicki,
Cement Works, Box 32, Hannibal, Mo.

Ruptura ir skaudė) i m a* kissią.
Visogalingas prof. Dr. Collins:—

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

Su pagarba.
Andrius Bogatka,

Guodocmems Kunigams izadir 
— , Aruetas. DelmaU-

, Stalas ir visus baž- 
das. Visokį darbą at
ikai in laiką.
s guodotinoa Dr-tsn, 

i*rba guodocini Kunigai, kad j asa

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

Jeigu reiksiąu|l geru tavorų 
Ir užejedytf pinigus, tai ra- 
tzyk pa* mane, o gausi 2 di- 
delius KATALIOGUS ita kat- 
nt galėsi matit,kad asz viską 

'' parduodu pigiau* soga kur 
. . . J kitur- Ksiallogus J kitos alo- 

Sius prisiuneziu DYKAI, ilk dsl paczto kasztu 
reikia prisiusi už S centas starke.

J<-hn J Healy 
Edward J Brnndagc 
Peter M Hotfsaan 
Abel Davlg 
Jchn A Lina 
Chnrle* VT Vail 
Fiora* D Mencham 
(tocsr Hrbel 
James G Grsft

Sudžios Superior 
Alberte Baroe* 
George A Dvpuy 
Azel Ghytraus 
Jesse Holdom 
Henry V Frreman 
Arthur H Chettaia

County 
Chrls Stras.belm 
J.-bn FGarner 
Edvln K w*ik«r 
John V Kep! 
O*-ar De Prieit 
Edvard H Olsoa 
Wss J Uesbach 
Henry.J Kolze 
LoatoH Mank

Country Districts.
Mi Pro*p«ct. III
7* New 8t Blue istand. Iii 
3» Fore*! avė Blver Forest 
lauiat. III
520 Davis st, Evanston

Wa Bus**
Augu.t C Boeber 
Jo*eph Carolaa 
A.tred Van Sieenberg 
Wm C Hartray

Congressional Nominaliems.
330 Cham. of Com. aad 3830 Mlehigaa »ve 

Hyde Par< Hocel and |7S Dearbora st 
436 N Normai Park W*y 
7» W 4J-d pteo* 
301 Wu b berne avė 
*MS Bookery aid g 
471 N Hoyne sre

NERV18ZKI VYRAI- .
Vyram* relltalaej*»u*m* pagelbo* prtoiun- 

sia kopija garsaus recepto dykai. N*C.O.D. n* 
apgavtnga* W«tus. tiktai recepte Perekaityki- 
t* sala pasarga ateorglaL

Šri pesarga yra vyrams sagriauto* a*rvto»- 
ko* sistemo*. karte per savo JnaoyatM klaidas ja 
papildo. Klausykite mano patarimo. Sattnkito 
bond* pamatuota* apvanngn* vatotu*. atoktrlna- 
ka* diria«, “*paatali*tn* ' ir kitas aatlkurius b* 
rerms gydymas. Nao diriu nepagyalt*, o s *oto
tai vartodami vatotas sulaikysite pilvo Slabcslo- 
jima. nSaaadiasite visa sistema Ir padarysite 
tave liga netozgydoma.

IMug mota asa keatejaa savo >anyste* klai
das, nerviszkama. nartialas tekėjimas, skoka 
vyrisskamo, silpai* atminty, stoka ambicijos, 
noramuma. gėdingumą, strean tkaadejima. vtoa- 
tlny ausilpim* ir tt. kaip paikszas plrta* ir var
tojau visokias patentuota* gyduole* ir vtoka ka 
tik Užgirdė*. Ant galo buvau prt verstas vaino
ti la Erepa pagalbos jie*Moti pas gama daktare, 
kur* man* ir itagyde.

To daktaro recapta. pagal kari man vaistai 
buvo nsratiytl, asz Ir dabar tarta pus tave. Kaip 
tai tanku yra pagy ti no* ta liga ass tinan isz 
patyrimo, todėl a*a noriu ir kitu* pacoibstl. Kas 
man nprnsays tavo Ilga, asa tam pasiasin uėpn- 
ovetvtam* lai»«k* to recepto kopija to patari
mais dykaL Am jan gavau tzlmtas laiszkn ton 
vtou txlo* szalie* trMitii nuo vyru karte raazo 
kad imdami vaistau pagal »iy recepte vlslsskai 
pagijo, teip kaip ir asu.

Becept* aSraszyti stiprus b*t nevodingi vai
stei ir r-ceptas teip parassyta* kad vaistas gali
ma ĮDauti kiekvienoj* geroje aptirtoj* ai mada* 
Knisu* Gare receptą, jei naaorealie patys eiti

»p'ieta utslrliuoti val.tu* tai para«s*kit« 
man, o a*x jums joo. ežia Chieagoju pąstrenln- 
■in ir pnsinnsiu. A«z netanoziu C. O. D. kad 
tarei boti nae jos pinigu*, arba parduoti jumis 
vaistus, kana jus nenorite. Jeigu pataršysite 
man* kame nors neteisinga, galim tai paganyti 

tzitarn* paežiam* taikrasztyje.
8xi pasarga gal aobea danglan garsinama, 

taigi raazykiie man ssiaodtoa. o gaasim to re
cepte kopini ir reikalingus patarimas dykai 
tuoj. a*. 8zv posiulitima asa gaila atlikti be Jo
kia joms kasztu. Adreseokita:
C. BsstSM, P. H. bsz 655, Chicsto, Iii.

Martin B Madden 
Jame* B *aaa 
toalrnr W Vltoon 
Charles 8 W barte n 
Auibony Miohalek 
Wlliiam Lorimer 
Philip Kuopt
Henry Sherman Besteli Vlrginia Hotel, Ohio A Basb ste 
George Eumund Foas 47 Gvrdon Terrace

Senatoriai ir Reprezentantai.
Henry Z Dar* n d 
Edward 11 Morris 
Jarco Bell 
K lwla D Gkeen 
Homer Galpia

Court. 
1W E5l*t st 
3&5 N Paulina st 
1933 Arlington place 
4*4 » Wa bington are 
57«i Woodtawn ava 
11*7 Bircbwood sve

Commissioners. 
6, Lineolaavo 
ItH 8 WaD*r ava 
6IM Kliu b* r k sre 
1481 W ttth st 
3M2 Dearbora *t 
36 3— H3th st 
3416 Wallaoe tt 
Irving Purk A 64tb sve 
(04 Graud avė

Dienoje rinkimu balsuokite 
UŽ KANDIDATUS

[Nominuotus ant Republikoniškos konvencijos 7 d. m‘
725 Osgoud tt 
Desplaine*. III 
14 Fovrler tt 
308 Divtaion st 
7156 Normai are 
SlOJaekson Boul 
414 L* Solio avė 
9034 W Congre»» st

Asz lazgytlau nuodupuai kraujo už- 
DOodvjinia. reumatizms, uža-nenisias 
paslaptingas ligas ir ilgs* pseinanczia* 
nuo zaginio ssve ir įasdvkumo; gelvma 
kaulu, svsigims ir sksudejims galvos, 
sksudeptna po krutinę, sąnariu, nugara 
ir strėnų; gesima ar nepaprasta plakant 
szirdies, užtina susvse ir galvoje, tire 
bejuna kraujo, namelinavusius poakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple
pias ar ronas snt bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudėj ima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sa.iou*, sun
kuma kojose, indubusias akis, n u begini a 
sekios laike miego ar prie nusiazlapini- 
tno, Degalejnna miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kveparima, niežus, skuros, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai pailstanti*, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiazkoa da 
lys yra nuailpneje jog negali atsakaneze 
atlikti vyro pnderyacziu ir neturi vai 
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu 
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, ta. 
ateik ar raazyk paa mane o asz duosit: 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susisziapinimas lovoje bemiegant yrs 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne- 
Beszko pagelboe tikėdami jog negalimi 
tazsigvdvti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu iszgydvma trumpam laike.

KNY8A VISOKIU UOU OYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai toeturiszka knyga apraszanczia vi
sas vyriazkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nno ju apsisaugoti ir iszsigydyti.
fl*. D M D ACC 175 S-Clark SU kerte 
U r. D. JI, KUdd Monroe. Ctocago. III.

Ofisas atidarytas kasdien n no » Iki 4. Panrdelio. 
BrerekM. ivtnvcoo* ir Suimtos vakarais aso6:31 
Iki S Mmteltem aso 10 Iki L

KAIP ISZSIGYDYTI BE DAKTARO
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