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paskirtas už prabaščių į Igu- 
menį, kn. Julijonas Matuse- 
vič už prabaščių į Helsingfor- 
sų, Finlandijoj, kn. Čajevski 
— už prabaščių į Narvų, kn.

Iš Vilniaus gubernijos.
Pirmoje pusėj rugsėjo mė

nesio Vilniaus gubernijoj bu
vo išviso 21 gaisras; gaisrai
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iniai laive
lėj© būt tik ja
is liepęs tuojaus 
laivus ir vienų 
kitas gi pabė- 

teisina savo 
oliškas adrhi-

tikimai kokiu uore budu ne- 
išsiaiškįs. Tuom prisakymu 
caras ištikro prašalino pavo
jų, kadangi stovinti prie Gi
braltaro angliški kariški lai. 
vai ne butų leidę maskoliškų; 
prie karšto kranjo, kartais 
matyt apdumtų akių Roždes- 
tvenskio galėjo užgimti mu
šis terp laivynių, o kad ma
skoliška yra kur kas silpne
snė, ji butų tapusi išnaikin
ta. Potam, suprantama, ka
rė jau atvira butų turėjusi 
užgimti terp Anglijos ir Ma
skolijos. Caras mat pasisku
bino nors tuom tarpu nusi
lenkti prieš Angliju, kadangi 
kaip praneša Londono laik
raščiai, Prancūzija apreiškė 
lygiai Anglijai, kaip ir Ma
skoliai, kad ji ne
rems nė vienos pusės, pasi
liks neutrališka, nors užgim 
tų karė terp Anglijos ir Ma
skolijos.

Tuom tarpu terptautiška 
komisija klausinėja bficierus 
maskoliškos laivynės, stovin
čios porte Vigo, kitą gi klau
sinėja nukentėjusiim žvejus 
Hulle. Laivus, dalyvavusius 
užpuolime, caras pažadėjo su
laikyti tol, kol tirinėjimas ne 
pasibaigs. Paskui ųesutiki- 
mai bus pavesti ant nuspren
dimo speciališko terptautiško 
sūdo Haagoj, susidedančio iš 
penkių admirolų: angliško, 
prancūziško, maskoliško ir 
dviejų mažesnių viešpatysčių, 
gal Belgijos ir Holandijos.

siejevo kvailumų, nori jį pa- 
augštinti, kiti gi kalba, kad 
Aleksiejevo įtekmė ant caro 
išnyko ir kad jis busęs pa
skirtas Kaukazo jeneral-gu- 
bernatoriumi, kur bent netu
rės progos teip kenkti Ma
skoliai, kaip kenkė,būdamas 
Azijoj.

Apgynimui Siberijos tve
riama yra trečia armija. Jos 
viršininku caras paskyrė Je- 
nerolų LineviČų, sumaskolėju- 
sį lenkų ar lietuvį.

Uždengimui nuotrotų iš 
Maskolijos Kuropatkinui at
gabeno 45000 naujų karei
vių, taigi mažiau dar negu jis 
nužudė paskutiniuose mū
šiuose po Mugdenu: pagal 
oficiališkas Kuropatkino su
rinktas žinias, laike besi
traukusio Mugdeno aptinki- 
kinėse per 9 dienas mūšio, 
maskoliai nužudė 45000 pa
prastų kareivių ir 300 oficie
rų. Skaitlinės tos be abejo
nės sumažintos, ja pon iečiai 
maskolių nuotrotas apskaito 
ant 60000 su viršum kareivių 
užmuštų, pašautų ir Įiaimtų į 
nelaisvę. Ir japoniečiams 
kas dienų į Dainy atveža po 
kelis tūkstančius naujų kar
eivių.

Abidvi armijos, sudrutin- 
tos šviežiai atsiųstais karei
viais, stovi ant savo pozicijų 
aplinkinėse Mugdeno; didelis 
mušis dar neprasidėjo, bet 
laukia jo diena nuo dienos. 
Katra pusė pradžių padarys.

Kaip paduoda paskutiniai 
telegramai, po Mugdenu ja
poniečiai ant visos linijoš 
pradėjo žengti pryšakin. 
Jiems atsiuntė pastiprinimų. 
Iki šiol vienog užpuolimus jų 
maskoliai atmušė. Mušis 
prasidėjo pietrytinėj Mugde* 
no šalyj.

Ant mūšio lauko krinti 
kiekviename susirėmime tuks 
stančiai maskolių, o caras, 
ant pasilinksminimo, ramiai 
užsiima medžionėms Baltbokš* 
čio giriose. Neįstabu todėl, 
jeigu siunčiant naujus karei
vius ant karės lauko, tūluose 
kraštuose Jie pakėlė neprl- 
lankias randui demonstraci
jas; smarkiausi pašauktų po 
ginklu rezervistų maištai bu
vo Vilniaus kariškame ap- 
skrityj. Tūluose miesteliuo
se rezervistai, negalėdami Į>a* 
siekti tikrų kaltininkų, krei
ksi prieš mažiau kaltus žy
dus, kurie caro valdžių teip- 
jau prispausti, dar labiau sa
vo tiesose aprubėžiuoti negu 
kitos įiamuštosi, nešančios 
sunkų caro jungų Maskolijos 
tautos. Randas ištikro gei
džia, kad jo simudžiami gai
valai terp savęs peštusi ir ne- 
užsikęstų.

nedaleidžia gyventojams užsi
imti ant savo ir tėvynės labo 
darbais.

Laukiama revoliucija ir vi
durinės Amerikos republikoj 
Guatemalėj. Bet ir čia jos 
retai pasiliauja, todėl prie jų 
žmonės teip priprato kaip 
prie kasdieninės duonos. '

Siaurinė Afrika.
Morokko viešpatystėj sul

tenes neįstengia suvaldyti pa
sikėlimų. Kadangi jie ken
kia prekystei svetimų kraštų 
ir visiems čia apsigyvenu
siems svetimtaučiams, tai be 
abejonės atsieis Prancūzijai 
įsiveržti su savo kariumene ir 
padaryti galų maištams. Jei
gu Prancūzija ir nenorėtų, 
tai jų privers kiti kraštai. 
Mat Prancūzijai pavesta glo
ba ant Morokko.

Vakarinėse pakrantėse Mo
rokko maurai |>aėmė į nelai
svę vienų amerikonų ir vienų 
vokietį. Be abejonės Vokie
tija ir Amerika pareikalaus 
nuo sultano ne tik paleidimo 
paimtų, bet ir atlyginimo už 
paėmimų.

Balkanų puMHalls-
Prilankus Balkanų slavam! 

prancūziški laikraščiai prana« 
šauja Serbijoj revoliucijų, 
pasikėlimų žmonių prieš vab 
džių karaliaus Petro. Net 
laike jo apvainikavimo ti^ das visus caro garbės apginė-

lš Vilniaus.
Vilniaus sūdo bute }>a*ibai- 

gė pro v a maskolių kareivių 
žmogžudžių, kurie užmušė 
kromininkų Grienbergų ant 
priemiesčio Antokoliaus. Su-

Sartvaliifils Lalkrasztis

Išeina kas PėtnyČią, Chicago,
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tie užgimė: ųuo neatsargumo 
2, nuo negerai įtaisytų dūm
traukių 8, nuo Įiadegimo 3, 
nuo perkūno 1 ir nuo nežino
mų priežasčių 12. Visuose! 
atsitikimuose ugnelė pridir- Radzevičia — už kapelionų į 
bo blėdiesant 50185 rubl. Charkovu, kn. Stan. Prirem-

Per tų laikų netikėtų mir- bei — už prabaščių į Carsko- 
čių buvo 6, vienas užmuštas | je Selo, kn. Stragikas perkel- 
|>erkiino. Žmogžudysčių bu- tas už profesorių į Peterbur- 
vo 4, prigėrf 7, vaikžudysčių go dvasiškų seminarijų.
buvo 3, staigų mirčių 4, |>ats- 
žudysčių 2. Negyvų rado 1.

Vagystų papildė 6, pavogė 
daigtų už 126 rubl., gatavų 
pinigų 8 rubl. 54 kap. Ar
klių gi Įtavogė: Vilniaus pv. 
12, Trakų 15, Ašmėnų 9, 
Šventėnų 2> Vileikos 6, Di- caras paskyrė šambelianais 
snos 4; išviso 48 arklius. Iš savo dvaro. Dabar lenkiški 
Išvogtų arklių: 6 pavogtus laikraščiai paduoda pravar- 
Aštnėnų pav. ir 2 Vileikos dės tų parsidavėlių carui, 
pavietyj jų savininkai atga- Pažinkime ir mes tuos autu
vo atgal, kiti prapuolė. Ki
taip ir būti negal, kadangi 
caro valdžių prižiūrima poli
cija paskirta juk ne gaudy
mui niekdarių, bet vien da
bojimui ramiai gyvenančių 
žmonių.

1 d. si>alių, kaime Vigod- 
ka. netoli Vilniaus, sudegė 
buvusi karčema prigulinti 
ūkininkui Grauželiui. Apart 
triobų, sudegė dvi karvi ir 
krutanti turtai.

go dvasiškų seminarijų.

Ponai parsidavėliai.
Laikraščiuose buvo pami

nėta apie 60 Lietuvos dvar
ionių, dalyvavusių prie ati
dengimo Vilniuje paminklo 
Katrės paleistuvės, užkų juos

Metas Ali

kykla suaugusiems vyriš
kiams.

Karė Maskolijos su Japo
nija.

Nesutikimai, i užgimę terp 
Maskolijos ir Anglijos už 
biaurius darbui išplaukusios 
vos iš Baltiko miaskoliškos ka- I x riškos laivynės ant Siaurinių 
jūrių ant tiek išsiaiškino, 
kad jau galima; šiųdien užti
krinti, kad už paskandinimų 
angliško žvejų laivo, užmuši
mų dviejų žvejų ir sužeidimų 
keliolikos, kartis bent šiuom 
kartu ne bus.

Maskoliškos laivynės virši
ninkas, admirolas Roždestven- 
aky po užpuoliuiui-ant angli
škų žvejų per i dešimtį dieni) 
tylėjo, matyt jieškojo kokių 
melagingų motyvų aut iš
teisinimo savęs ir ant galo iš- 
mislijo visai vaikiškus ir tai 
tųšyk. kada nįo jo caras pa
reikalavo žiniiį ir išaiškinimo 
priežasčių užpbolimo ant an
gliškų žvejų. ; Maskolija juk 
veda karę su Japonija, o ne 
su angliškais ^vėjais.

Atplaukęs į išĮianiškų por- 
tų Vigo, Roždestvensky pra
nešė i Peterburgu, buk plau
kiant jam naktyj, ant Šiauri

 

nių jūrių apt jo laivynės 

 

bandė užpulti du pasislėpę 
terp žvėjų t 
liai, kurie 
poniškais,

šaudyti į tu 
paskandinęs, 
gęs. Teip 
*%žpuolimų
rolas. Aiškinimas tiesiog
vaikiškas, pritinkantis gir
tam. bet ne admirolui, po ku

rio globa yra tūkstančių kar
eivių gyvastis. Jeigu terp 
žvejų buvo japoniški torpedi
niai laivai, tykojanti ant ma
skoliškos laiivynės ir jeigu 
nors vienas iš jų ištruko nuo 
maskoliškų kulkų, tai jis juk 
ne galėjo teip pasislėpti, kad 
jo nieks ne rastų, kai p adatas 
šieno vežime! Tuom tarpu 
japoniško torpedinio laivo 
nieks nematė Europos vande
nyse ir jie čia atkakti negalė
jo be žinios neutrališkų kra
štų. Torpediniai laiveliai 
gali paimti -anglių vos ant po
ros dienų, o ant kelionės į Eu- 
ropų reikia dviejų mėnesių. 
Plaukiant, jie turėtų paimti 
anglis neutrališkuose pertuo
se, o to juk negalima būt pa
slėpti. Apšarvuoti Europoj 
pirktus tokįius laivus teipos- 
gi negalėjo, kadangi dirbtu
vės tokius laivus dirba tik 
ant užsteliavimo randų, visi 
toki dirbtuvių dirbami laivai 
yra visiems žinomi; jeigu ja
poniečiai butų Europos dirb
tuvėse tokius laivus užstelia- 
vę, tai apie tai žinotų visi.

Kadangi pirmutinis besi
teisini mas išrodė jau per 
daug vaikišku, tai Roždes
tvensky atsiuntė kitų, kuria
me apgailestauja savo užpuo
limų ir sako, jog nežinojo, 
kad užpuolė ant žvejų laivų.

Ant galo, savo kelionėj 
Roždestvensky šaudė ne vien 
į angliškus laivus: jis, kiek 
dabar žinia, šaudė aštriais 
šūviais Danijos pakrantėse į 
vokiškų laivų „Sonntag" ir į 
vienų norvegiškų, lyg norėda
mas ant neutrališkų kraštų 
laivų išbandyti savo kanuo- 
les ir gerumų savo artilėrfotų, 
tik kitietns jo laivų šūviai 
tiek blėdjes nepadarė.

Angliška laivyne likosi su
mobilizuota ir dalis jos susi
rinko priešais Gibraltaru, kur 
laukė maskoliškų laivų. Rož
destvensky vienog, pajutęs 
pavojų, pasislėpė į išpaniškų 
portų Vigo. Čia jam caras 
atsiuntė prisakymų laukti tol, 
kol užgimę su Anglija nesu-

iš jų užprašys kokį specialistų 
tiesų žinovų; bet kad Ameri
koj ypač terptautiskų tiesų 
žinovų beveik nėra, tai tur
būt į santaikos komisijų ame
rikono nekvies.

Šiuom kartu Anglija pa
būgo, bet suerzinimas žmonių 
neišdilo, o tas dar gali ateitėj 
išduoti vaisius, ypač kad pa
rankesnį laikų karės Anglija 
vargiai bogalės surasti. Tuom 
tarpu Anglijoj ir šiųdien visi 
mato jog ateitėj be karės terp 
Anglijos ir Maskolijos nega
lės apsieiti, bet vėliau ji gali 
užgimti ne parankesnėse An
glijai sanlygose: dabar japo
niečiai ant sausžemio muša 
maskolius, prieš japoniečius 
reikia statyti visas kariškas 
pajiegas; sunaikinti ajieilp- 
nytų maskoliškų laivynę An
glijai ne butų sunku. Ap
ginti Indijas nuo maskolių 
dabar lengviau, negu pasibai
gus karei. Ant apgynimo 
Indijų rubežių, net ant įsiver
žimo į maskoliškas vidurinės 
Azijos valdybas Anglija gali 
siųsti kelis šimtus tūkstančių 
kareivių. Netekusi laivynės, 
apgynimui pakrančių Euro
poj, Maskolija turėtų su
traukti dideles žemės kariu
menės pajiegas, ne daug kar
eivių galėtų siųsti į Azijų. 
Sudėjus viekų į krūvų, dabar 
Anglija galėjo vesti karę su 
vilčia laimėjimo, vėliau gali 
išpulti visai kitaip. Dėl už
puolimo ant žvejų karės vie- 
nog ne bus, bet ji gali dar 
užgimti dėl kitokių prieža
sčių. Anglijonai dabar teip 
įnirtę ant maskolių, kad ir 
maža priežastis gali karę pa
gimdyti, o maskoliški ypač 
admirolai lyg tyčia, gal per 
nesupratimų, labiausiai erzi
na Angliju, kurios iš tikro 
maskoliai labiausiai neužken
čia.

Maskoliškas ęaras vyriau
siu maskoliškos kariumenės 
viršininku Azijoj paskyrė je- 
nerolų Kuropatkinų, o garsų 
Aleksiejevų, tikrų dabartinės 
karės priežastį, atšaukė iš A- 
zijos. Vieni sako, kad jam 
bus pavestas vedimas visų 
Maskolijos užrubežiuių reika
lų, taigi kad caras, už Alek-

mai, kartais gana dideli, at
skirų kariumenės dalių, koki 
nedaug sveria, nors kartais 
viena, tai vėl kita pusė atima 
kokių į pryšakį nustumtų po
zicijų. Maskoliai dabar užė
mė du kaimu, kuriuose buvo 
maži japoniečių pulkeliai, ja- 
poniečiai gi užėmė kalvų, ant 
kurios stovi chiniška žiuyčia. 
Viename susirėmime Kuroki 
atėmė maskoliams dvi kanuo- 
li, o dvi teip sušaudė, kad 
pasitraukdami, maskoliai tik 
dalis jų paėmė.

Kadangi Port Arthuras vos 
laikosi, apie sunkų padėjimų 
apgultų tvirtynės komendan
tas pranešė carui, tai Kuro- 
patkinui prisakyta, kad ir 
reiktų žudyti pusę kareivių, 
žengti pryšakin, gelbėti Port 
Arthurų. Tik ar tas dabar 
geriau pasiseks, sunku žino- 
li. Prie pirmutinio bandy- 

' mo Kuropatkin ne tik nepri
siartino prie Port Arthuro, 
bet ant 10 mylių japoniečiai 
jį nuo jo toliau nuvijo.

Po Port Arthuru japonie
čiai vėl smarkiau subruzdo. 
Pereitos nedėlios dienų jie 
paveržė du fortu šiaurinėj 
dalyj ir vienų rytinėj. Sku
binasi mat paimti miestų pirm 
atplaukimo Baltiko laivynės. 
Pereitų sanvaitę japoniečių 
šūvių maskoliškas kariškas 
laivas „Sebastopol” likosi 
drūčiai pagadytas. Japonie
čiai granatais uždegė parako 
krautuves, kuriose sudegė 
visas beduminis parakas.

Kaip dabar laikraščiai pra
neša, laike užpuolimo masko
liškos laivynės ant angliškų 
žvejų, terp žvejų laivelių išti- 
kro pasirodė torpediniai lai
veliai, bet tai buvo du ma
skoliški, išsiųsti ant ištirimo 
jūrių. Į juos tai caro admi
rolas Roždestvensky liepė 
šaudyti. Tie gi laiveliai, ti
kėdami, kad į juos šaudo ja
poniečiai, pradėjo teiposgi 
šaudyti ir jų šūvių daug ju
rininkų likosi sužeistų. Vie
nas iš tų laivelių likosi pa- 
skandytas, kitam pasisekė pa
bėgti. Neįstabu todėl jeigu 
Roždestvensky, supratęs savo 
darbų, atsišaukė prie caro su 
prašymu paliuosuoti jį nuo 
vietos.

Inoae Serbijos kraštuose už
gimė maištai, žmonės kėlė ne- 
prilankias karaliui ir jo mi- 
nisteriams demonstracijas.

Karalius mat, patekęs ant 
sosto iš malonės oficierų, turi 
rūpintieji apie pagerinimų jų 
būvio; tų gi gali padaryti tik 
per padidinimų jų algų. Ser
bijos viešpatystės iždas tuš
čias, todėl ant pagerinimo o- 
ficierų būvio atsėjo uždėti 
naujus mokesčius ant sprando 
kaimiečių. Tuom randas už
sitraukė dar didesnį nepritan
kumų kaimų gyventojų, visų 
Serbijos žemdirbių, kurie ir 
pirma ne labai buvo prilen
kus užėmusiam žmogžudžių 
paliuosuotų sostų naujam ka
raliui.

Pereitų sanvaitę atsibuvo 
susivažiavimas Serbijos kara
liaus ir Bulgarijos kunigaikš
čio. Abiejų kraštų valdonai 
pasižadėjo remti viens kitų 
visokiuose atsitikimuose ir 
eiti visada iš vien. Žinoma, 
tokia vienybė dviejų kaimy
niškų kraštų butų svarbi, tik 
pasižadėjimams jų valdonų 
nelabai galima užsitikėti, ka
dangi abudu valdonai silpnai 
laikosi ant savo sostų, jie ati
duoti ant malonės pavaldi
nių, o tų norai, kaip pasi
rodė per kelis paskutinius de
šimtmečius, lĮet per tankiai 
mainosi.

Macedonijos pasikėlėliai 
pakėlė protestų prieš nutari
mus susi važiavusių Serbijos 
ir Bulgarijos valdonų. 
Jiems rodosi, buk nutarta,at
sitikus progai, padalinti Ma- 
cedonijų terp Serbijos ir Bul
garijos. Kadangi Macedoni- 
joj gyvena daugiau bulgarų, 
tai jie, suprantama, nenori 
patekti Serbijai.

Pietinė Amerika-
Garsioj republikoj Colum- 

bijoj, naujai išrinktas prezi
dentas Reyes neranda daugu
mos gyventojų pritarimo, ne
turi paramos nė tūlų kariu
menės viršininkų. Tūluose 
pietiniuose miestuose užgimė 
jau revoliucija. Šita repu- 
blika yra viena iš nelaimin
giausių, kadangi Čia revoliu
cijos beveik nesiliauja, o jos 
naikina, puldo visų kraštų,

jus rado kaltais Ir nusprendė 
ant atėmimo tiesų ir: Čeka^ 
novų aut 20 metų, Zitkoblino- 
vų, Šen ii novų ir . Kostrikinų 
ant 15 metų, o vachtmeisterį 
Čekanovų ant 12 metų sun
kių darbų 8 i beri jos kastynė-

2 ir 3 d. spalių, ant plia- 
ciaus Vilniaus žemdirbių 
draugystės, atsibuvo )»aroda 
ir jomarkas ūkininkų nami
nių gyvulių. Pagerintų vei
slių buvo vieu tik avių ir 
kiaulių. Keli ūkininkai ga
vo už gyvulius mažas dova
nas pinigais, didesnių kaip 
35 rubl. duoti randas neda- 
leidžia.

Senatas paaiškino, jog vi
sose lietuviškose gubernijose, 
už mokinimų slapta žydiško 
rašto tų daranti gali būt bau
džiami tik sudų, o ne admi
nistracijos. Na, o už moki
nimų lietuviškos kalbos be 
sūdo baudžia žmonis admini
stracijos pašlemėkai!

Naktyj, 4 d. spalių, vagi
liai per langų prisigriebė į 
pardavinyčių Altschwango, 
ant Didėsės gatvės ir iš jos 
pa ši avė 290 rublių.

Važiuojant car pa laikini per 
Vilnių. H»it stacijos, a;>art jo 
tarnų, patiko deputacijos nuo 
bajorų ir ūkininkų Vilniaus 
gubernijos ir mokintiniai mo
kyklų. Ūkininkai katalikai, 
caro valdžių bjauriausiai 
skriaudžiami ir pančiojami, 
padavė carui, apart druskos 
ir duonos, abrozdų Motinos 
Dievo Aušros Vartų. Argi 
tie katalikai ūkininkai neži
no, kad caro valdžios nuo se
niai tyko tik progos, kad ga
lėtų abrozdų Aušros Vartų 
atimti katalikams, kaip atė
mė stebuklingų abrozdų 
Požaisčių. Pasikėsinimų val
džios darė daug, tik paskuti
nėj valandoj pabūgo. Maty
damas prilankomų sau žmo 
nių, įgaus tik carpalaikis 
daugiau drųsos ir tų drųsų 
apvers ant didesnio prisdau- 
dimo katalikų.

■■■

Ganyklos Lietuvoj.
Ganyklos gyvuliams Vil

niaus gubernijoj ne kam ti
kę, per tai ir gyvulių augini
mas stovi žemai, apie penėji
mų galvijų ant pardavimo 
nieks nesirūpina, 
prekės žemos.

Garteno gub. ganyklos už
laikomos gerai, išėmus Garte- 
no pav., . kur dėl stokos ly
taus, žolė ne žėlė. Kadangi 
čia galvijai geri, tai ant jo- 
markų pirkėjų netrūksta;pre
kės geros, kadangi ūkinin
kai, turėdami pakaktinai pa
šaro ant žiemos, nesiskubina 
gyvulius parduoti.

Kauno gub., dėl stokos ly
taus, pievos nežėlė', ganyklos 
visur prastos, išėmus Rasei
nių ir Kauno pav. Dėl sto
kos pašaro, ūkininkai ant jo- 
markų suveda daug galvijų, 
per tai ir prekės žemos, )>er- 
ka vien |»enėtus jaučius.

Perniainos Kunigų.
Vilniaus vyskupas važinėja 

po savo vyskupystę. Kobil- 
nikuoee ir Šematovščiznoj 
birmavojo jis apie 50000 žmo
nių.

Vilniaus vyskupystėj liko
si paskirti už prabaščius: k. 
Bol. Močulski į Konstantino- 
vų; kun. Ušilo— į bažnyčių 
Šv. Rafolo Vilniuje; kn. K. 
Burokas į Solečuikus, kn. B. 
Specki į Zirniunus; kn. Alb. 
Jaroševičia — į Strablius; 
kn. J. . Lopuski į Zalese; kn. 
Ant. Kočtnski — į Visoko 
Litovskų, kun. Bal. Janovič 
— į Kalinovcus; kun. N. K. 
Gintautas — Dzevialtovskį 
likosi išrinktas dziakonu Ra
dimų džiakonystės.

Paskirti Vikarijais: kn. N. 
Albravičia į Komajus, kn. 
A. Bėgita-Borovski prie baž
nyčios Šv. Rafplo Vilniuje, 
kn- Al Sarosiek — prie ber
nardinų bažnyčios Vilniuje, 
kn. Gudenis — į Radunus, 
kn. St. Petrevičia — į Lopni- 
Skins, kn. B. Težiks — prie 
koplyčioj Aušros Vartų Vil
niuje, kn. St. Gunevičia — 
į Golšanus. Pasimirėprabaš- 
čius Valtenų parapijos, kn. 
Julijonas Ratinski, išgyve
nęs 62 metu.

Kn. Kazim. Skrinda, Min
sko kapelionas, paskirtas už 
inspektorių Peterburgo dva
siškos seminarijos, kn. Pav- 
lovski, profesorius Peterbur
go dvasiškos seminarijos,

kusius nuo Lietuvos duonos 
tėvynės pardavėjus. Prie a- 
tidengimo paminklo iš kata
likų Lietuvos aristokratų bu
vo: iš Vilniaus gub.: Edm. 
Bortkevič, P. Konča, graf. 
Ant. Tiškevičia. du grafai 
broliai Przezdzieckiai, • Lud. 
Kabylinski, graf. Ad. Čap- 
ski, gr. Al. Uapski, H i p. Gie- 
cevič, Aleks Lubanski. Ign. 
Tukallo, Aleks. Chominski,
J. Kotvič, Leon Vankovič,
Hip. Milevski, kun. Vlad. 
Drucki-Lubecki, graf. Mar. 
Broel Plater, gr. Jur. Broel 
Plater. gr. Lud. Grabovski, 
Balcevič, Dras Cez. Stanie- 
vieč, Čechovič, Ed. Sokolov- 
akL , „ ,...

Iš Garteno gub.: gr. Če- 
tvertinski St., H. Skirmunt,
K. Skirmunt, Kaz. Šemiot, 
J. Glidzevič, Sochen ir Tol- 
čevski.

Iš Kauno gub.: Al. Meyšto- 
vič, Fr. Konča, Gust Brzo- 
zovski, Zyg. Mackevič, kun. 
Bogd. Oginski. Leon. Kon- 
trym, gr. Aleks. Plater, gr. 
Komorovski. VI. Kievlič.

Užmušti kareiviai iš Su
valkų gub.

Mūšiuose su japoniečiais li
kosi užmušti sekanti kareiviai 
iš Suvalkų gub.: Mateušas 
Valentukonis iš Kalvarijos 
pav.; Jurgis Matulis ir Vin
cas Vasiliauckas iš Sena pilės 
pav., Juozas Krotov iš Au
gustavo pav.; Jonas Vasi- 
liauckas is Vilkaviškio pav.; 
AnUnas Milius iš Gelgaudi
škio vaitystosj Naumiesčio 
pav.

Pruhų Lietuvos.
Mieste Stalupienuose, ne

toli lenkiško rųbežiaus, kar
eivio pati, gyvenanti ant tre
čių lubų, matomai įgavusi 
proto sumaišymų, per langų 
ant ulyčios išmetė dvejatų 
vaikų, o paskui pati iššoko. 
Vaikai užsimušė ant vietos, o 
motina mirtinai apsikulė.

Iš Minsko.
Ant užmanymo vietinės 

žemdirbystės užveizdos, Min
sko gubernijoj likosi suorga
nizuoti pamokinanti skaity
mai ūkininkams apie pieni
ninkystę, galvijų ir arklių 
auginimų. Ir tikrų lietuvių 
apgyventoj Lietuvos dalyj 
toki skaitymai butų reikalin
gi, tik ten mat nėra kam pa
sirūpinti: randas apie lietu
vių naudų nesirūpina, o vie
tiniai didžponiai velija laižy
ti purvinus caro čebatus ne
gu kų gero padaryti žmo
nėms, kurių prakaitas lobį 
sukrovė. Jeigu maskoliškos 
valdžios su lietuviais elgiasi 
biauriai, tai Lietuvos didžpo
niai už caro tarnus negere- 
sni.

Uaras ant trijų metų su
teikė ypatiškų valdžių Minsko 
gubernatoriui. Jam daleido, 
pagal jo nužiūrėjimų, be sū
do bausti už visokius val
džioms nepatinkančius darbus 
gyventojus Bobruisko ir Pin
sko areštu iki trijų mėnesių 
ir pinigais iki 500 rublių. 
Gubernatoriui daleista išda 
vinėti kad ir fantastiškus pa 
davadijimus, už kurių 
žengimų jis gali be sūdo 
sti žmonis.

Iš Kauno.
2 d. spalių į Kaunu atkako 

700 japoniečių išvytų, iš ryti
nės Siberijos. Iš Kauno jie 
iškeliavo, per Eitkūnus, į 
Breinų, o iš ten garlaiviais 
keliauja į tėvynę. Ant val
gio jie gauna: nuo Amerikos 
konsuliaus po 41 kap., o nuo 
maskoliško rando po 9 kap. 
ant dienos. Terp jų yra 
daug moterų ir vaikų.

Prie Kauno liaudės rūmo 
likosi parengta nedėlinė mo-

Manifestas gimus caro sū
nui.

Jau bus girdėję Amerikos 
lietuviai apie tai, kad manko- 
lių caras, pagaliaus, sulau
kė sunaus. Ilgai laukė, klau
sinėjo rodų visokių žinovų ir 
burtininkų, važinėjo į „šven
tas" vietas ir tik nors kartų 
susilaukė, norint maskolių 
šventasis, Kronštadto Jonas, 
spėjo, kad jis turėsiųs 12 
dukterų, o jau paskui sūnų. 
Susilaukė sunaus ir tų^į—^ ~ 
manifestas, ..gausios” caro 
,,mylistos” pasipylė ant jo 
valdinių. Gaila tik, » kad 
teip greitai pasiskubino 
mums spaudų leisti, o dabar 
tokia gera proga butų. Bet 
kų daryti, — baisu buvo teip 
ilgai laukti: o ko gero vėl 
duktė butų gimusi....

,,Lietuvos" skaitytojai vei
kiausia jau žino svarbiausius 
manifesto punktus: užtai aš 
čia tiktai trumpai juos tepa
minėsiu.

1) Pirmiausia išleistas 24 
(11) rugpiučio manifestas už
draudžia plakti žmonės ryk
štėmis ir daužyti kareiviams 
žandus. Tikrai, tai didelis 
žingsnis caro valdžiai pirmyn: 
prie caro Mikalojaus pirmojo 
rykštė — tai buvo didžiausiu 
teisybės įrankiu ir dešimti
mis buvo ’ visai užplakami 
žmonės; prie Aleksandro an
trojo tas geras tebuvo palik
tas sodiečiams ir prastiems 
kareiviams; prie Aleksandro 
trečiojo i ^Mikalojaus antro
jo visi manantieji žmonės jau 
šaukte pradėjo šaukti prieš 
tokius įrankius; pagaliaus, r— 
dvidešimtojo šimtmečio pra
džioj rykštės tapo išnaikin
tos. Bet ar ištikrųjų. jau 
bus jos išnaikintos? O, a- 
naiptol! Štai kaip sutiko ši
tų , .išnaikinimų " oficierai:

Vienas oficierius, jau ap
garsinus manifestų, rustai 
klausia kareivio:

— Ar aš galiu tavę mušt}?
— „Teip, jūsų mylista — 

atsako išsitiesęs kareivis, ran
kų prie smilkinio pridėjęs.

— „Ne, ne teip, ne teip! • 
— šaukia tas ir ima tviskinti 
kareiviui antausius. — Aš 
nebeturiu tiesos tavęs mušti, / 
tu, šuns snuki, tu.... nebe
turiu tiesos — ar žinosi?

Caro valdžia negali apsiei
ti be rykščių, kazokų kančių 
ir kareivių šaudyklių. Juk 
da atsimename męs, kaip 10 
metų atgal mėsinėjo žmones 
Kražiuose Kauno gubernato
rius Klingenberg, 2 metu 
atgal _ Ukrajinoj Obolen- 

“ški, Vilniuj — Wahl, ir jie • 
už Ui dargi pagynmų, pa- 
augštiuimų gavo! Nužudy
tasis neseniai vidaus dalykų

L



svetimus

Jj ir tai 
kįla pri-

pralaimėjus 
blogiau bu- 
Visoki mo-

mi ui steria Plehwė buvo žadė
jęs rykštėmis sustabdyti re- 
voliucijinį judėjimą, o dabar 
tokia greita permaina! Tie
sa. dabar kiek rečiau bus 
vartojamos rykštėš, bet v iš
tiek bus vartojamas, kaip ir 
kumščios kariumeąėj. .

2) Toliaus, yra dovanoti 
šioki-toki mokesčiai ir bau
smės; daugiausiai ;ta i yra to
ki pinigai, kurią jau jokiu 
bud u negalėjo tikėties caro; 
valdžia kuomet-nots beatgau- 
ti. Bet keistai išrodo ir ši
tas „dovanojimą^”; viena 
ranka nevi kiek paleidžia, o 
kita da labiau prispaudžia, 
tik žmonėms nori akis ap
dumti. Štai jau dabar yra 
padidintos įvairią perkamą
ją daiktą ąkčyžios: gazo, 
druskos, cukraus; įvairią ge
lumbių; neužilgo teippat bus 
padidintos tabako! ir degtinės 
akčyžios. Jau dabar yra iš
randami įvairi nauji mokes
čiai, paveizdan, I gyvulius, 
javus parduodant. Ir da 
daug naują mokesčią bus 
pramanyta ir akčyžią pakel
ta, nes karė kasdien prarįja, 
apskritai skaitanf, po 3 mili
jonus rublią; o iš kur bus 
imami tie pinigai, jei ne iš 
musą kišenių?!

3) Caro valdžia prižada 
savo manifeste pati auklėti 
žuvusiųjų per karę su japo
nais vaikus. Labai dėkui už 
tokią „mylistą”, tik daugelis 
motiną, kad ir neturėdamos 
ką valgyti, vargu beatiduos 
caro tarnams savo vaikus au
klėti; męs gerai žinome, koks 
tas auklėjimas bus. Vietoj 
tą mokesčią ir bausmių dova
nojimo ir šitą „mylietą”, ge
riau butą caro valdžia nusto
jusi tas upes nekalto žmonių 
kraujo lieti, ant vėjo mėtyti 
tūkstančių tukinančius kru
vinu musų prakaitu sukrau
ti) pinigą. ' Jau ir dabar 
daugelyj plačios Maskolijos 
viešpatystės vietą prasidėjo 
didelis badas, o kartu su ba
du — baisiausios ligos; blo-

tame Sibire. Didžiuosiuose 
fabriką miestuose — Varža- 
voj, Lodžiuj, Rygoj, Peter
burge, Maskvoj, Odesoj — 
didelė darbininką bedarbė, 
nes dėl karės turėjo užsidary
ti daugybė fabriką; ir žmo
nės krinta ant gatvių.... Ir 
jei tikrai rūpėtą caro valdžiai 
žmonių labas, tai ji pirmiau
siai pasirūpintą tą karę pa
baigti, nes mums iš jos tėra 
tiktai viena prapultis. Bet 
ne tas jai rupi, o terūpi tik
tai, kaip žmonėms akis ap
dumti, kaip pasirodyti prieš 
juos neva geradariais ir kuo 
pilniausius savo ir poną-pini- 
guočią kišenine prigrūsti.

4) Neužmiršo teippat caro 
manifestas ir Kinijos. Pra
dėjus ten caro valdžiai vary
ti bjauriausią rusifikacijos 
politiką, sulaužius carui savo 
prisiegą. ikišiol ramus finai 
pradėjo labai judėti: nevie 
ną kartą jau jie stačiai su po
licija ir kareiviais buvo susi
rėmę; daugybė finą vyrą at
sisakė eiti į maskolių kari li
menę; pagaliaus, šįmet 16 
birželio tapo nušautas di 
džiausiąs Kinijos budelis, jos 
general-gubematorius Bo- 
brikov. ’ Dabar manifestas 
nori ir finus kaip-nors nu
malšinti, numetęs jiems ko
kią plutą;pabėgusiejie iš Kini
jos gali grįžti, tik pabėgusie
ji nuo kari indėnės turi sugrį 
žę tuoj atitarnauti (teippat ir 
pas mus); apie finų politi
škųjų „prasikaltėlių” palen
gvinimą turi rupinties Kini
jos general-gubernatorius 
ir. kam jis ras už reikalingą, 
prašyti caro susimylėjimo.

5) Neužmiršo teippat ir ap
skritai politiškąją „prasikal
tėlių”, norint pirmiausiai pa
sirūpino vagimis ir žmogžu
džiais. Kitos politiškiem- 
siems „dovanos” — tai tik 
vieni juokai: paveizdan, ką 
nesusekė catfo valdžios tarnai 
per 15 metą, tas jau visai 
liuosas lieka. Kokių dide
snių jiems ^dovanų” visiškai 
nė'a: visiškai tapo dovanota 
liktai nepilnamečiams „prasi
kaltėliams”, nuplėšusiems 
carui garbę ir tiems, kuriems

LIETUVA

buvo nuspręsta ne daugiau 6 dėl to, kad ir ištrėmime jiems 
mėnesių kalėjimo, metą ištrė
mimo ir metą policijos prie
žiūros; didesniems „prasikal
tėliams” gali būti dovanota 
trečia dalis ją bausmės, jei 
jie gerai elgtųsi; ir vi
daus dalyką ministeriain yra 
leista maldauti „augščiausio- 
jo”, kad visiškai butą nuim
tos bausmės nuo tą „prasi
kaltėlių”, kurie butą to užsi
tarnavę savo . geru” pasielgi
mu. Žinoma, apie tą jų pa
sielgimą spręs pati policija, o 
kaip ji spręs, męs jau iškalno 
galime žinoti. Pabėgusiejie 
už sienos teippat gali prašyti 
vidaus dalykų ministerio, 
kad jiems butų leista sugrįž
ti. Ministeris kreipiasi prie 
caro ir tas gali leisti, jei jie 
gailėsis už savo nuodėmes ir 
prižadės daugiau nebenusi
dėti, — tarytum ir ikišiol ne
galėjo pabėgusiejie panašių 
prašymų padavinėti.... Ir j 
tikrai, rasi, vienas, antras ir 
į Ameriką , pabėgusia politiš
kasis norės paduoti tokį pra
šymą, — kaip mums reikia į 
tai žiūrėti?

Geriausią atsakymą ant ši
to klausimo, mano nuomone, 
męs randame Nr2 „Draugo”, 
kur yra kalbama apie 1902 
metų kankinių likimą. Nu
bausta tuomet tapo caro var
du 29 lietuviai.

„Didelis trukšmas, 
„Draugas”, pakilo dėl jų nu
baudimo: visur apie tai tik 

» ir girdėjai kalbant; pilni 
laikraščiai buvo apie tuoe 
kankinius žinią; buvo garbi
namas ją Įiasišventimas ir 
perkūnai svaidomi į masko
lių valdžią; visi linkėjo jiems 
tvirtai pakelti valdžios perse- 

į klojimus ir sugrįžus da smar- 
i kiau pradėti dirbti. Ameri- 
* kos lietuviai da stropiau pra

dėjo aukas rinkti. Bet kal- 
■ bėjo, kalbėjo, {šaukė, šaukė 
1 ir už kokią metą visiškai nu

tilo. Kas čia butą atsitikę? 
Nė vienam laikraštyj neran
dame apie tai nė jokios ži
nios .... Kur gi dingo tie 
kankiniai? Juk bausmės lai
kas kai-kuriems da nepasibai
gė!?. ... Vėl žiūrime į laik
raščius: pinigą kankinių ka
soj yra gana daug, Ameri
kos lietuviai po senovės stro
piai renka jiems aukas, bet 
kur tie kankiniai? Neberan
dame laikraščiuose kvituota, 
kad butą vienam ar antram 
iš 1902 metuose ištremtą 
nusiųsta pašelpa.... Dairo
mės po Lietuvą, žiūrime — 
ugi tie kankiniai jau beveik 
visi ramiai sau namie sėdi 
(kiek man yra žinoma, tebėr 
ištrėmime (Sibire) iš ištrem
tąją 1902 metuose tiktai dak
taras Vaineikis), kiti dirba 
po senovės, kiti.... padėka- 
vones carui siunčia už spau
dos sugrąžinimą!....... Ste-
biam?s, klausinėjam kaimy
ną, kas čia atsitiko---- Pe
čiais trauko, sako, girdėję, 
kad caras susimylėjęs.... 
Negali būti!.... Kreipia
mės paie pačių kankinių. Jie 
nenoriai apie tai kalba.... 
Kas gi čia butą atsitikę? — 
da didesnis žingeidumas len
da į galvą. Pagaliaus, sura
dau vieną kankinį,. kuris, 
mušdamas! į krutinę ir gailė- 
damasi už savo pasielgimą, 
atidengė visas paslaptis. Ir 
štai kas pasirodė. Ištremtie- 
jie galvojo, galvojo ir priėjo 
prie to, kad, Lietuvon sugrį
žę. jie daug daugiau gali pa
daryt, negu ten sėdėdami. 
Tai tikra teisybė, bet kokiu 
budu sugrįžti? Na, reikia 
pabandyt paduot ,,augščiau- 
siamjam” prašymas — ateina 
vienam į galvą. Ir tas pada
vė, o paskui Jį pradėjo vienas 
už kito prašyt tai paties ca
ro, tai vidaus dalyką ministe
rio, kad, dėl tokių ar kitokią 
priežasčių, butą leista jiems 
Lietuvon sugrįžti; paduoda
mi prašymus, beveik visi mu
šėsi į krutinę, gailėjosi už sa
vo nuodėmes, prižadėjo dau
giau nebenusidėti. Ir caro 
vardu kiti jau pernai žiemą, 
kiti pavasarį tapo paleisti na
mon. Nepadavusią prašy
mus liko nedaug, bet ir tie, 
kiek galima spėti, ne dėl ko
kią principą nepadavė, o tik

rašo

nebloga.
„Draugai ir ne draugai, 

buvusiejie kankiniai, toliau 
rašo „Draugas”, ar jus žino
te, kad revoliucijinėee kitų 
tautų (pvz.: žydą, lenką, lat
vių, maskolių) įiartijose toks 
pasielgimas užtraukia ant tų 
žmonių neišdildomą dėmę? Ar 
jąs žinote, kad už tokius pra
šymus ten išmetami žmonės 
iš partiją, atstumiami visą 
revoliucijonierią, kad su jais 
ten nieks nebesusieina, nieks 
jiems rankos nebejiaduoda?! 
Ar žinojote jąs tai, paduoda
mi prašymus? Ar žinojote, 
kad beveik tam-pačiam laike, 
kaip jąs maldavote caro susi
mylėjimo, buvo tam tyčia nu- 
siąstas į Sibirą dabarnykštis 
Vilniaus general-guberna
torius, kad jis prikalbėtą iš
tremtuosius dėl studentą su
mišimą prašyti caro susimy
lėjimo; kas tik butą papra
šęs, be abejonės, tuoj butą 
buvę dovanota; bet nuo tą 
prašymų visi kategoriškai at
sisakė, ir kas sutiko juos pa
duoti, buvo visą draugą skai
toma už išdaviką, — ar žino
jote jąs apie tai? Nepasise
kus šitai misijai, caro valdžia 
paskirstė visus tuos studen
tus į tris kategorijas; vienus 
už tiek laiko norėjo paleisti, 
kitus — už tiek, trečius — 
vėl už tiek; bet nė su tuo ne
sutiko studentai ir reikalavo, 
kad visi lygiai butų baudžia
mi. Tokio politiškąją soli- 
dariškumo pavyzdžią mes ga
lime ant kiekvieno žingsnio 
rasti ir kalėjimuose, ir ištrė
mime, ir katorgoj — tai yra 
politiškąją abc. Pas mus ne 
teip bnvo: nekalbant jau a- 
pie solidariškumą tarp įvairią 
tautą politiškąją, dargi tarp 
pačią lietuvių nebuvo to soli- 
dariškumo: kiekvienas tesi
rūpino tiktai apie savę, kai 
kurie dar gi slėpėsi nuo drau
gą, paduodami prašymus. — 
matyt, su negryna sąžine tai 
darė.... Ir jeigu jie, pa 
duodami prašymus, žinojo ir 
atsitninė augščiau paduotuo
sius faktus, tai neverti yra, 
kad męs su jais besusieitume, 
kad jiems ranką bepaduotu- 
me! Vienas ją išteisinimas 
tegali dabar būti — tai tas, 
kad jie nežinojo, ką daro, nes 
nė musą literatūroje, nė gy
venime visiškai da nebuvo 
pakeltas tas klausimas.

Ir caro valdžia „susimylė
jo” ant musą kankinių.... 
Ką gi žmonės ant to pasakys? 
Ką pasakys tie, kuriems męs 
kalte kalame, kad tik kovo
damas tegali ką-nors laimėti?! 
O vėl kokį receptą męs duo
sime žmonėms, pakliuvus į 
žandarų rankas? Ar ir liepsi
me prašyti susimylėjimo?! Ir 
mums patiems kam-gi da į iš 
trėmimą keliauti? geriaus, da 
kalėjime sėdėdami, prašyki
me ,,aiigščiausiojo”, kad susi
mylėtą, — rasi susimylės?.... 
Ne, tokia musą inteligentą 
taktika — tai tik didžiausia 
politiško subrendimo stoka!

Politiškiejie „prasikaltė
liai”, gerai įsidėmėkit šituos 
žodžius!

V. Kapsukas.

doe surinko 115.75 (vardai 
aukautojų kitoj vietoj); 16 
tų, prie kurių jis kreipėsi, 
tik vienas mintantis nuo lie
tuvių lietuviukas saliuninin- 
kas nieko nedavė.Isz Amerikos

Davėsi trūkiui pervažiuoti.
Knoxvtllk, Tkn. Ant šėnių 

Tellico geležinkelio atsigulė du 
jauni, vienas 21, kitas 22 metų, 
vaikinai, apsikabino viens kitą ir 
laukė atbėgančio trūkio. Ilgai 
laukti ne reikėjo, atbėgęs trūkis 
juodu sudraskė. Kas jie toki, ne
žinia, mena, kad juodu buvo bro
liai.

Paskendo gar lai vys.
Skattlk, Wash. Ant Puget 

Sund paskendo garlaivys „Over- 
lande”, prigulintis Pacific Coast 
Steamship Co. Jurininkus ir pa- 
sažierius laimingai pergabeno ant 
kranto. Paskendęs laivas buvo 
nuo nelaimių apsaugotas ant 100- 
000 dol.

5 Chicago, III. Iš šešių Chi- 
cagos mebelių dirbtuvių, 5 priėmė 
vežėjų reikalavimą pakėlimo algų; 
jų paveikslą turės sekti ir dar be- 
priešinanti vežėjų reikalavimams 
viena.

* Shamokin, Pa. Gaisras En- 
treprise anglių kastynėse, kuris 
siautė per trįs sanvaites, tapo už
gesintas. Jis pridirbo blėdies ant 
ant 100000 dol.

’ Massillon, Oh. SuŠtraikavo 
čia 1500 kalnakasių. Jie reikalau
ja po 2c. daugiau už toną.

5 Chicago, III. Ligonių dabo
tojos visuose lllinojaus bepročių 
namuose reikalauja didesnių algų.

Nelaiuie kantynotm.

Trinidad, Cal. 28 d. spalių, 
oloj Nr. 3 Rocky Mountain 
& Iron Co., aplinkinėse Teroio, 
40 mylių nuo Trinidad, atsitiko 
baisi expliozija, kurios 30—60 kal
nakasių likosi užmuštų, tikro vie- 
vog pražuvusių skaitliaus niek* 
nežino ir vargiai bo kada bus gali
ma dažinoti, kadangi nuo explio- 
zijos kastynės užsidegė, sudegs to
dėl ir užmuštų darbininkų kūnai.

Petras 
Rudys, 

Jonas 
Donbi-
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Lietuviszku dirvų.

Mokintiniai vtaaau mokyklų.
Washington, D. C. Viešų mo

kyklų užveizda pagarsino atskaitą 
apie Amerikos mokyklas už pasi
baigusius mokslo metus. Iš tos 
atskaitos matyt, kad pereituose 
metuose Amerikoj vielas moky
klas lankė 16009361 mokintinis,tai
gi penkta dalis visų gyventojų. 
Užlaikymas publilkų mokyklų 
kaštavo *251457625, arba po 31.15 
ant kiekvieno gyventojo. Privatil- 
kas gi visokio skyriaus mokyklas, 
tame ir parapijines, lankė 1093876

Tris darbininkai uttruasko.
Hudson, Mas. Ant Boston A 

Maine geležinkelio, kasant tunelį, 
nugriuvo iškastos olos sienos ir 
užbėrė 4 italijonus darbininkus; 
vieną ištraukė dar gyvą, kiti už
troško.

BcrrALo, N. Y. Sugriuvo čia 
elevatorius ir jame buvę javai su
byrėjo į vandenį „Evans Slip." 
Vertę javų ir sugriuvusios triobos 
skaito ant *450000.

Žiema.
Malonk, N. Y. šiaurinėj dalyj 

šteto New York užstojo žiema, že
mė sniego užklota, tik ne galima 
žinoti, ar ilgai sniegas laikysis.

Galu r*i.
Nkw York. Čianykščiame portą 

siautė gaisras, kuris išnaikino lai
vų stovyklas Brooklyno pusėj Nr« 
6 ir 7. Usidegė ir tūli laivai.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Makion, Ind. » Ant Big Four 

geležinkelio, netoli Janesboro, iš
šoko iš rėlių trūkis. Prie to va
gonų stabdėjas likosi užmuštas, o 
trūkio vedėjas ir pečkurys labai 
sunkiai apkulti.

Wichita, Kans. Netoli nuo čia, 
užbėgęs ant pertrukusios šėnies, 
pasažierinis trūkis Missouri Paci
fic geležinkelio, iššoko iš relių ir 
iš dalies susidaužė. Prie to 26 ypa- 
tos likosi sužeistos, o tame 8 sun
kiai.

Skattlk, Wash. Ant Benton A 
U m versi t y elektriško geležinkelio 
linijos susimušė du bėganti į prie
šingas puses karai. Prie to 30 
ypatų likosi sužeistų, o terp jų 3 
ypatos sužeistos mirtinai.

Kansas City, Mo. Netoli Tip- 
ton, Mo., susimušė dvi dalys ve
žančio svečius ant parodos į St. 
Louis trūkio. Prie to 3 ypatos li
kosi užmuštos o 23 sunkiai 
stos.

K Elizabeth, N. J.
. Prieš besiartinančius rinkimus, 
kaip paprastai būva, darbai suma
žėjo. Daugelis lietuvių persikėlė 
į Newarką, nes ii čia ten perkėlė 
vieną dirbtuvę, kur lietuvių diktai 
dirbo.

Seniau buvo laikraščiuose gar
sinta, jog lietuviai rūpinasi apie iš
gavimą nuo miesto vakarinės mo
kyklos. Miestas paskyrė ruimą, 
bet mokintojo ir knygų ne duoda, 
tai lietuviai nenori priimti nė mi
mo (ant kokių išlygų miestas rui
mą duoda? Rd.). „Žvaigždė" 
sako, buk sa!iunininkai tą reiaalą 
trukdo. Gal mokyklos ir ne gei
džia saliunininkai, nes jeigu ne 
bus mokyklos, lietuviai labiau lan
kys saliunus, neturėdami ką veik
ti, tik čia saliunininkai ne turi nė 
jokios įtekmės prie! darbininkus. 
Darbininkai balsavime dienoj ža
da balsuoti už socialistų kandida
tus, nes tik turėdami tos partijos 
urėdimnkus gali tikėtiesi geresnių 
laikų, valdžia labiau turės rupin- 
tiesi apie musų naudą ir reikalus.

Kaip kitur,ir čia žydai naudojasi 
iš lietuvių kvailumo ir nuo jų dide
lį lobį sukrauja, ypač žydai iš Lie
tuvos paeinanti. Mat musų bro
liai mėgsta labiau leipti ir palai
kyti žydus ir kitokius svetimtau
čius negu saviškius.

Yra čia žydelis mėsininkas, pas 
kurį daugelis lietuvių pirkdavo 
mėsą. Neseniai koks Itukorius 
paleido terp lietuvių paskalą, buk 
to žydelio pardavinyčioj policija 
darė kratą ir užtiko, vietoj jautie
nos, arklieną; užtai žydas likosi 
areštuotas ir turėjo bausmę užmo
kėt. Tas žydo bizniui užkenkė ir 
daugelis lietuvių paliovė ten pirkę 
mėsą. Žydas įieško paleidusio 
tokį paskalą ir jeigu surastų, ap
skųstų į sūdą, bet iki šiol jo jiel- 
kojimai yra nevaisingi.

Laikraščių ir knygų čianykščiai 
lietuviai skaito mažai, kadangi 
daugelis mat lietuviškus raštus 
laiko už bedievilkus, nieko neskai
tydami, nežino nė kas yra tas be
dieviškumas; todėl bijosi, kaip vel
niai švęsto vandens, paimtį kokį 
nors raitą į savo rankas.

Čia teiposgi ne tmksta masko
lių užtarėjų,kurie labai gailestauja, 
kad karėj maskoliams nesiseka. 
Tie carberniai veik visi paeina iŠ 
Vilniaus gubernijos. Jie, nieko 
neskaitydami, nė nežino, kaip car- 
palaikis smaugia musų brolius tė
vynėj. Apskritai vilniečiai skiria
si nuo lietuvių kitų kraštų: jie pa
laiko žydus ir maskolius ir pats 
savę ruskiais vadina. Kaip vyrai 
teip moterys ir merginos dainuoja 
maskoliškas dainas ir tą už garbę 
laiko. Galima vien atsakyti: at
leisk jiems viešpatie, nes, per savo 
kvailumą,jie nežino,ką daro.

Vaito vaikas.

reikalų, kaip antai ant sušelpimo 
kankintinių arba moksląeivių?

'22 d. spalių, ant susirinkimo 
Lietuviško Neprigulmingo Kliubo, 
p. Blažaitis užmanė paaukauti, po 
kiek išgalint, ant naudos musų 
kankintinių. J. JakaviČia su skry
bėlė perėjo per susirinkusius, ku
rie sumetė *1.15. Pin'gus tuos 
paskiriame: 50c. Vištaliui, o 65c. 
kankintiniams ir pavedam Jakavi- 
čiui nusiųsti į „Lietuvos” redak
ciją.

16 d. spalių pas Astramską bu
vo krikštynos. Čia p. Blažaitis 
paaiškino nuopelnus ir padėjimą 
musų kankintinių, kviesdamas su
sirinkusius paaukauti, kiek išga
lint, ant jų sušelpimo. Susirinkę 
Šudėjo *1.15 ir pavedė Jakavi- 
čiai persiųsti į „Lietuvos" redak
ciją ant naudos kankintinių.
" Visiems aukavusiems ištariam 
širdingą ačiū.

JakaviČia.

Iš Plymouth, Pa.
Vaidai parap. komiteto su kun. 

Matulaičiu jau pasibaigė. Komi
tetas rugodavo ant kun. Matulai
čio, kad ne smarkus, kad ne keik
davo „Šliuptarnių" ir šiaip žmo
nių, per visą laiką jieškojo sau 
smarkesnio ir susijieškojo gana 
smarkų, šita* kunigėlis turi ke
lias pravarde* nežinia kodėl: 
„Žvaigždė" pavadino jį kun. Ge
ruliu, o „Lietuva" I ir „Vienybė" 
pagarsino, kad tai kun. Plaušinai- 
tis iš Brocton'o atvykęs į Ply- 
moutb’ą; jis pat* pas vyskupą yra 
pasidavęs už kun. Vizgirdą. Ir 
kun. Matulaitis pirmą nedėldienį 
pert ta t ė parapijonams naują kuni
gėlį kaipo kun. Gerulį. Nežinia 
dėlko, daugelis musų dvasiškų tė
velių keičia savo pravardes?

Kunigėlis,pribuvęs į Plymouth’ą, 
pirmą nedėldienį pasigyrė savo iš
tikimiems parapijonams, kad smar
kiai kariausęs su bedieviais ir 
šliuptamiais. Geriau butų, kad 
su avelėms galėtų kariauti, ru s jau 
čia ne vienas kunigėlis atkando 
dantį į tuos gerus katalikus.

Ant politiškos dirvos veikiame 
mažai, jeigu katrie darbuojasi po
litikoj, tai tik ant savo naudos, bet 
apie politiką menkiausio suprati
mo neturi. Teisybė, čia turime 
Lietuviškai - Lenkišką Politišką 
Kliubą, kuris pats nežino ko laiky- 
tiesi, puolasi prie vieno* ir kito* 
partijos, kaip šikšnotsparniai, prie 
paukščių ir prie keturkojų, nors nė 
vieni nepriima. Teip ir musų po
litiška* Kliubas čežino prie ko 
prigulėti ir už ką savo balsus ati
duoti. Musų Kliubas 1902 m. per 
anglekasių Štraiką smarkiai rėka
vo už socialistų partiją, prižadė
dami niekad neveidmainiauti, o 
jau 1903 m. balsavo už demokra
tus; Šįmet net parengė 17 d. spa
lių balių su republikoniška paroda, 
nešė didelius paveikslus Roosevel- 
to ir Fairbanko. Tai jau, matyt, 
kad šįmet varys lietuvius į repu- 
blikonų tinklą. Jau dabar girdėt 
bauginimus,kad jeigu kuris Kliubo 
sąnarys neduotų balso už republi- 
konus, tai taps prašalintu iš Kliu
bo. Kasžin, praėjus šitam balsa
vimui, ir atėjus kitam, už ką musų 
Kliubas balsuos?

Lietuvis.

Susipraskim!
Jau daugiau kaip pusė metų tę

siasi maskolių su japonais karė, 
pilasi nekaltas žmonių kraujas, 
tūkstančiais leidžiami ant vėjo kru
vinu musų prakaitu sukrauti pini
gai. Carui karėje labai blogai ei
na; jo laivai jau visiškai sunaikin
ti, — ant vandens jis jau nieko ne
begali daryti; ir ant sausumos vis 
pralaimi ir pralaimi, vis traukiasi ir 
traukiasi atgal.

Prasidedant karei, beveik nieks 
nesitikėjo, kad ji teip galėtų eiti, 
bet dabar kas kita pasirodė: pasi
rodė, kad pas caro valdžią visur 
buvo didžiausia netvarka ir vagy
stės, kad trūksta anglių laivams, 
nėra naujausiai išrastų ginklų; ca
ro kareiviai permažai turi maisto 
ir tas pats pagedęs, negerai sutai
sytas. Ir krinta, kaip musės, jo 
kareiviai nuo japonų šūvių, blogo 
maisto ir nepaprasto oro: jie 
džiaugiasi pakliuvę į japonų nelai
svę, kiti stačiai patįs pasiduoda. 
Nebegalėdami nieko padaryti, po
pai prasimanė ten visokius stebu
klingus paveikslus; pats caras lai
mina einančius į karę tokiais pa
veikslais, bet ir tai nieko negelb
sti.

Ir sudrebėjo ta nepergaliamojt 
caro galybė. Pasirodė, kad jau 
nebeužtenka jai kareivių, — pra
dėjo šaukti ir tuos, ką namie bu
vo. Daugelyje plačios Maskoli- 
jos viešpatystės kraštų jau Šaukė 
juos, neužilgio gal ir pas mus pa
šauks. Paima ir išvaro į karę be
veik visus vyrus; tepalieka namie, 
galima sakyt, vienos moters su 
vaikais, ligoniai ir balti seneliai,— 
nebėr kam duonos uždirbti. Pa
tįs maskoliai tik varu varomi teei
na į šitą karę; pačios kabinasi 
jiems ant kaklo, meta po kojų vai
kus, Šaukia, kad neitų; kitos, ne- 
beturėdamos kuo išmaitinti savo 
vaikų krūvos, neša mažiukus į po
liciją ir meta juos po kojų caro 
tarnams, kitos, bado prispirtos, 
skandina savo vaikus ir pačios pa
siskandina.... Tai vis Šita pra
keikta karė padirbo!.... Caro 
valdžios neva rūpinasi tais nelai
mingaisiais; nuo pačios karės pra
džios lupte lupa neva sužeisriem- 
siems kareiviams ir užmuštųjų šei
mynoms pinigus, bet didesnė tų 
pinigų dalis sutirpsta visokių po- 
nų-vagišių kikentuose.

Ir tie, kurie karės pradžioje la
bai ja gyrėsi, visaip niekino tuos 
„puslaukinius" japonus, da labiau 
buvo pradėję kelti caro vardą, ir 
tie dabar nusiminė, nežino ką be
sakyti. Patįs oficierai, kurie karės 
pradžioj gana noriai ėjo į karę, da
bar beveik visi, prispirti ten ke
liauti, keliauja su ašaromis, ke
liauja nesitikėdami daugiau besu
grįžti. Da labiau nenori keliauti 
į karę prasti kareiviai; buvo atsi
tikimai, kad stačiai visomis roto
mis atsisakė jie keliauti; kai ku
riose vietose (Saratavo guberni
joj) ir per mobilizaciją atsisakė 
susipratę žmonės eiti į karę ir ten 
savo galvas guldyti; Lenkijoj, Fi- 
nijoj teip-pat rengiasi atsisakyti. 
Daugybė, kaip ir pas mus, išbė
giojo ir da tebebėga į 
kraštus.

Mato tai caro valdžia, 
mato, kaip iš visų pusių
spaustiejie ir nori atsikratyti nuo 
caro ir ponų-piniguočių jungo. 
Kįla ir j ieško sau geresnio gyveni
mo susipratę miestų darbininkai, 
kįla Ukrainoj, bado prispausti 
ūkininkai, kįla finai, armėnai, žy
dai, lenkai, latviai, lietuviai ir pa
tįs maskoliai. Kai kur susipratę 
kareiviai jau nebešauja į sukilu
sius savo brolius darbininkus ir 
ūkininkus. Ir nė baisiausi perse
kiojimai ir kankinimai, nė kratos, 
kalėjimai, ištrėmimas, Sibiras, ka
torga, nė kareivių šaudyklės ir ka
zokų „nagaikos," nė kartuvės, — 
nieks nebegali suturėti to judėji
mo. Pajuto caro valdžia, kad jau 
juda jos pamatai, ir, nebegalėda
ma nieko padaryti, savo kailį gin
dama, norėdama žmonėms akis ap- 

i dumti, pradėjo duoti Šiokius to
kius palengvinimus.

Štai per 40 metų mums buvo 
brukte brukamos maskoliškomis 
literomis lietuviškos knygos, ir 
mes turėjome net nekalčiausias 

■ knygas spazdinti Prūsų Lietuvoj 
' ir slapta gabenti per sieną. Kiek 

žmonių tapo sukišta per tą laiką 
dargi už maldų knygas ir elemen
torius į kalėjimus, kiek tėvų tapo 
palikta be vaikų, vaikų be tėvų, 

1 seserų be brolių?! Kiek vargo per 
tą laiką mums reikėjo pakelti, kru- 

1 vino prakaito ir ašarų išlieti?! Ir 
štai šįmet caro valdžia, negalėda
ma mums jokiu budu įbrukti savo 
literų, o matydama, kad vis labiau 
ir labiau platinasi priešingi jai raš
tai, leido mums spaudą. Kas nors 

[ truputį turi galvoje smegenų, žino 
. kad ne iš mielaširdystės ji mums 

tai padarė, o tiktai dėl to, kad ge- 
. riau galėtų apdumti mums akis, 
; kad dabar, teip pradėjus jai nesi 
> sekti karėje, lengviau galėtų pri

traukti mus į savo pusę. Bet vis 
i tik atsiranda daug lietuvių, kurie 
. nesupranta šitų valdžios monų; at

sirado dargi vienas, antras apsi- 
1 švietęs lietuvis, kuris dėkavojo ca

rui už šitą neva jo mylistą, — gė- 
, da ir paniekinimas, tokiems caro 

valdžios tarnamsI.... ]au keli

mėnesiai, kaip leido mums caro 
valdžia spaudą, o da iki šiol nieko 
neleidžia spauzdinti — teip jai ru
pi musų labas!

O dabar, gimus caro suųui, tapo 
iškištas manifestas ir neva paleng
vinimai mums duoti. Bet koki tie 
palengvinimai? viena ranka duo
da, o kita da labiau prispaudžia. 
Žiūrėkit, jau dabar pradeda eiti 
brangyn gazas, druska, cukrus, 
visokios gelumbės, pradeda kelti 
ir naujus išradinėti visokius mo
kesčius; ir da daugiau jie bus ke
liami, nes karė kasdien prarija 
tūkstančius — milijonus — rublių.

Caro valdžia neva palengvini
mus daro, bet žmonės rankpelniai 
po senovės turi vilkti ant savo 
sprando sunkiausią jungą, turi vi
sus dykaduonius rėdydinti, valgy
dinti, turi lieti už juos nekaltą sa
vo kraują, ir jie yra už tai visų 
niekinami, stumdomi, laikomi 
šuns vietoje! Teisybė pas mus, 
po senovės, yra toj pusėj, kuri 
daugiau pinigų turi. Susipratę 
darbininkai, kurie nori numesti 
nuo savo sprando tą jungą, da 
baisiau persekiojami visokių bude
lių, da biauriau kankinami kalėji
muose, ištrėmime ir katorgoj. 
Juos beveik visai užmiršta caro 
manifestas, užtai peleidžia iš kalė
jimų daugybę vagių, žmogžudžių, 
— tokia jau caro valdžios teisybė!

Mus, lietuvius, kad geriau galė
tų suvaldyti caro valdžia, po seno
vės rūpinasi paversti į maskolius- 
pravoslavus, į aklus caro ir ponų 
garbintojus; persekioja katalikų 
tikėjimą. Pilną musų kraštą pri
veisė visokių maskolių, visur 
brukte bruka savo maskolišką 
kalbą ir persekioja lietuviškąją, 
liepia mums garbinti didžiausius 
savo budelius, stato jiems musų 
krašte paminklus. Štai 4 metai 
atgal pastatė Vilniuje paminklą 
žinomam caro tarnui, Muravjevui- 
Korikui, kuris 40 metų atgal, per 
paskutinį sukilimą, ugnia ir kraują 
apliejo visą musų kraštą, kuris to
kią daugybę žmonių iškorę ir iš
varė iš tėvynės, išplėšė jų turtu* 
ir atidavė maskoliams, uždarė 
daugybę katalikų bažnyčių, kuris 
pirmutinis uždraudė mums savaip 
knygas spauzdinti ir apsunkino 
žemę pirkties; dabar, 23 (10) rug- 
sėjo,atidengė ten pat paminklą sa
vo karalienei, žinomai paleistuvei 
Katrei, kuri pirmutinė 100 metų 
atgal uždėjo ant Lietuvos savo le
teną.... Tai vis tos pačios caro 
valdžios „mylistos", o čia ji nori 
patraukti mus į savo pusę, nori 
mums akis apdumti visokiais ma-

šutei-

Isz darbo lanko.
5 Dknvkr, Col. Štraikas *kal- 

nakasių pasibaigė. Prigulinti į 
uniją turės išsinešdinti kitur, ka
dangi kastynių savininkai jų prie 
darbo ne priima. Štraikas čia 
traukėsi pusę metų ir pasibaigė 
visišku pralošimu organizuotų dar
bininkų, kadangi kastynių savinin
kai surinko pakaktinai scabsų.

1 Chicago, III. Cbicagos gal
vijų piovinyčiose dirba 500 mėsi
ninkų japoniečių, kurie norėjo pri
stoti į uniją, bet unija jų ne priė
mė ir reikalauja tokių jau tiesų 
prieš japoniecius, kokios išduotos 
prieš chiniečius.

1 Springfikld, III. Nuo atei
nančios sanvaitės uždarys 240 ka- 

. stynių štete Illinois ir 50000 darbi
ninkų neteks darbo, kadangi mat

Lietuviai Belaisviai Japo
nijoj.

Japonų nelaisvėj yra sekan
ti lietuviai unterof.: Karolis 
Pronevičia ir Juozas Špie- 
ras; paprasti kareiviai: Sta
nislovas Jakimavičia, Juozas 
Bliuzmanas, Tamošius Lien- 
da, Antanas Makauskis, Vla
dislovas Buteikis, 
Polkai la, Antanas 
Pranas Dabinskas, 
Dangvickis, Lauras
skis, Mikolas Varneckas, An
drius Kapočius, Nikodemas 
Vaicis, Ignas Purvinis, Kazys 
Jankauskis, Juozas Butinevi- 
čia, Mikolas Kauta, Viktoras 
Tamkevičia, Vincas Podžin- 
naic

Visi jie buvo pašauti, bet 
dabar jau išgijo; yra jau 
sveiki. Prašo jie atsiųsti 
knygų ir laikraščių, teiposgi 
kokią armoniką.

Antrašas jų yra: Mr. Pro
nevičia, Matsujama. UnUhii- 
-dji. Japan.

Oras (jraičunas ant jų nau- suštraikavo mašinistai.

Iš New liaven, Con.
Čianykščiai lietuviai tėvynės 

meilėj pradeda atšalti per tai ir jų 
krutėjimas ant tautiškos dirvos, 
vietoj didintiesi, pradeda mažintie- 
■i. Metai atgal lietuviai subruzdo 
ypač smarkiai dirbti, nepaisydami 
ant nė jokių stabdymų ir niekini
mų: vieni kvietė kitus tverti tau
tiškas organizacijas, kiti rinko au
kas ant tautiškų reikalų.

Į trumpą laiką susitvėrė tautiš
ka D. L. K. Vitauto Dr-tė ir kuo
pa Susiv. Liet. Am., bet potam 
viskas apsistojo ir tos musų tau
tiškos organizacijos iki šiol su 
tikrai tautiškais darbais nepasiro
dė; su tokiais darbais dabar ne pa
sirodo ir visi čianykščiai lietuviai, 
tankiau užtai pasirodo su ne ver
tais pagyrimo darbais ir pasielgi
mais.

Čianykščių lietuvių daugumas 
girtuoklystėse paskendę, laiką 
praleidžia ant vaidų, besikolioji- 
mų, išjuokimų viens kito ir tas 
jiems rodosi svarbiausiais tautiškais 
darbais, už kokius jie tikisi užsi
pelnyti sau garbę. Kartais karče
mose ir ant susirinkimų net susi- 
kumščioja. Kas liūdniausia, tai 
kad ir jaunuomenė, neva labiau 
išsilavinusi ir ta dalyvauja tokiuose 
nepagirtinuose darbuose, vietuoj 
gražiais pasielgimais būti pa
veikslu mažiau išmanantiems. 
Argi ne geriau ir naudingiau vi
siems butų laiką praleisti ant skai
tymo naudingų raštų vietoj gir
tuokliavimų ir vaidų? Argi ne 
geriau būt, nors dalį išleistų karče
mose pinigų apversti ant tautiškų

Iš JohiiNton City, 111-
Lietuvių yra čia 18 Šeimynų ir 

apie 45 pavieni. Iki šiol terp jų 
ne buvo nė jokio susirišimo, ne 
buvo nė jokios organizacijos. Tū
li drąsesni pradėjo kalbinti ir 23 d. 
spalių pasisekė sumanesnius su
traukti į vieną mimą,kur likosi nu
tarta sutvert naują Susiv. LicUjv. 
Am. kuopą. Kuopa iš tikro susi
tvėrė, prie jos pristojo 5, rodosi 
seni ir 8 nauji sanariai. Dabar 
užprašome visus Johnstono lietu
vius susirinkti ant ateinančio susi
rinkimo. Gal galima bus sutvėrt 
pagelbinę draugystę.

J. M. Jurys.

Iš Wilburton, Ind. Ter.
23 d. spalių atsibuvo krikštynos 

sunaus Andriaus Kairaičio. Susi
rinkę svečiai linksminosi, kalbėda
mi apie visokius musų reikalus. 
Terp kitų dalykų, kalba užėjo apie 
musų kankintinius ir moksląeivius. 
Ant galo likosi užmanyta paaukau
ti, kiek išgalint,ant tautiškų reika
lų. Ant to susirinkę sutiko ir su
dėjo *5.05, (.aukautojų pravardės ir 
jų aukos pagarsintos kitoj vietoj. 
Rd.), kuriuos siunčiame į „Lietu
vos" redakciją; padaliname juos 
sekančiai: *2.40 ant naudos kan
kintinių, 
„Aušros" 
Vištaliui.

*2.35 moksląeiviams
Dr-tės fondan ir 80c.

S. Grigaliūnai.

Iš B u f falo, N. Y.
Lietuvių čia yra mažai, bus gal 

jų apie šimtas; į Buffalo ne va
žiuoja jie, kadangi darbo nėra. 
Vasaros laike darbo yra pakakti
nai dokuose, čia moka po 30c. už 
darbo valandą, bet žiemos laike 
darbų nėra.

Nėra čia nė jokios lietuviškos 
draugystės, • nėra nė bažny
čios. Lietuviškų raštų ne skaito, 
jeigu katras skaito, tai greičiau 
lenkiškus ir angliškus 
negu lietuviškus.

laikraščius.

J. B.

ki avinai, guldytume už ją savo 
galvas!

Ne, nebus to! lau gana mes 
vilkome tą biaurų jungą. Mums 
nereikia tokios valdžios, kuri tesi
rūpina ponų-piniguočių reikalais, 
o mus laiko tamsybėje ir nori iš
traukti paskutinius syvus, nori, 
kad mes dėl besočių jų kišenių sa
vo galvas guldytume! Mes trokš
tame prapulties caro valdžiai ir vi
sai jos tvarkai. Mes kovosime, 
kad nebūtų nė turtingų, nė betur
čių, kad visi žmonės butų lygus ir 
visi lygiai naudotųsi visais turtais 
ir darbo vaisiais; mes kovosime, 
kad valdžia butų pačių žmonių 
rankose, kad įvyktų laisva Lietuva 
ir socializmo tvarka.

Daugelis sako, kad 
Maskolijai, mums da 
šią, bet tai neteisybė.
kesČiai ir akčyžios vis tiek, ar bus 
laimėta karė, ar ne, bus padidin
tos; bet jei Maskolija dabar butų 
japonų pergalėta, labai nusilpnė
tų, ir mums daug lengviau ją butų 
pergalėti; p žmonės teip nuvargin
ti karės, bado prispirti, nėra dyvų, 
kad gali greitai sukilti prieš savo 
skriaudėjus. Ir mes, kiek galėda
mi, rengkšmės į karę su caro val
džia ir visokiais žmonių skriaudė
jais! Juk musų, iš savo rankų 
darbo, o ne svetimu prakaitu ir 
krauju, mintančių yra daug dau
giau, negu anų, ir mes, susipratę 
ir susivieniję, lengvai galėtume 
viską savaip padaryti. Per Šitą 
karę aiškiai pasirodė, kad ir caro 
galybė ne tokia jau nepergaliama. 
]egu gi caro valdžia laimėtų šitą 
karę, ji gautų da didesnius ragus 
ir daug sunkiau mums butų kas 
nors nuo jos išreikalauti ir su ja 
kovoti.

Užtai neneškim į Mandžuriją 
savo galvų guldyti! Tegul sau 
eina j karę ir lieja savo kraują tie, 
kurie ją sutaisė: tai visoki caro 
valdžios tarnai, pabrikantai, pirk
liai. Bet kur tai jie lies savo krau
ją? Jie ramiai sau sėdi puikiuose 
rūmuose, linksminasi, brangius vy
nus geria; jie nepralieja nė lašo 
kraujo, negirdi nė kulkų Švilpimo, 
nė vaitojimo ir verksmo mirštan
čių žmonių; jie, šitie dykaduoniai, 
nė sėja, nė akėja, o pilnus kiše- 
nius prisikrauja! Jie sugrobs į sa
vo rankas užkariautųjų kraštų tur
tus ir visokių pabrikų ten įtaisys, 
jie da daugiau turės, kur savo ta
voms dėti; generolai gaus ten di
delius žemės plotus, kaip kad pas 
mus gavo maskoliai.... O mes? 
Musų brolių kraujas, kaip iš vie
nos, teip ir iš antros pusės, jau 
pilasi upėmis; iš žmonių jie pavir
sta bjauriausiais gyvuliais, braido* 
kraujuose, užmiršta didžiausią 
Kristaus prisakymą: „mylėk arty-
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<ną savo, kaip pats savą"! Mums 
gi ui tuos vyrus kure guldo ten 
savo galvas, da didesnius mokes
nius ir akčyiias ulkrauja, — ot ir 
visa užmokestis.

Kad jie nesulauktų! Ar ilgai 
da teip bus? Ar ilgai mes liesime 
savo kraują dėl ponų-piniguočių 
godumo? — Ne, jau užteks tol 
Jau kad mirti, taa geriau mirti ko
voje su tikrais savo priešininkais, 
o ne su nieko mums pikto nepada
riusiais, tokiais pat, kaip ir mes, 
japonų ■ varguoliais; geriau jau 
slapstykimės, bėgkime už sienosl 
Nednokime pinigų karei, nes duo
dami, mes tik stipriname caro val
džią! Neduokite pinigų nė tam 
„raudonamjam kryžiui", nes ir 
jais mes paturinje karų, o tie ne- 
iaimingiejie beveik visiškai jų ne
mato! .Neduokime nė valsčių kan
celiarijose, nė bažnyčiose, nė kur 
|citur!

,,Draugo" organizacija.

Nauji iszradimai.
* Laikraščiai praneša apie ban- 

'davones naujo orlaivio T. S. 
Baldwino iš San Francisco, atlik
tas ant parodos piiaciaus St. Loui- 
se. Orlaivys lėkė pavėjui ir prieš 
vėją, turėjo nusileisti ant žemės 
todėl, kad pagedo mašinos. Laik
raščiai garbina orlaivį ir sako, buk 
jis galutinai išriša orlaivystės klau
symą. Iš tų bandavonių vienog 
dar nematvt, kad naujasis orlaivys 
galutinai išrištų klausymą lakioji- 
mo žmonių ant oro. Prancūzai 
antai jau nuo seniai turi orlaivius 
galinčius lėkti prieš vidutinio 
smarkumo vėją, taigi atliekančius

- tiek jau, ką ir Baldwino orlaivys, 
bet jie nesigiria, jog klausymas 
liuoso lakiojimo žmonių ant oro 
likosi galutinai išrištas. Baldwino 
orlaivys turi balioną, o toki, kaip 
mena specialistai, niekada ne išriš 
orlaivystės klausymo, kadangi 
smarkesnis vėjas didelį balioną vi
sada nustuffi^ie ten, kur orlaivys 
nori lėkti.

/

Nauji Rasztai
Kūdikiu žindyruaN ir peneji- 

ni»M. Venta Įsa lenkiaskos kal
bos. Verte Atgalainis. Tilžėje 

, 11*04. 12 pusi.
Lietuviškas vertimas knygutės 

geras. Ji naudinga, ypač lietuviš- 
> kos motinos turėtų ją pirkti. Iš- 

leista dviejuose išleidimuose: kaipo 
knygutė ir kaipo abrozdas pakabi
nimui am sienos.

Boreikis— Kh<I v icniis ganui-. 
Lietuvon etmoną.*. Pagal Tere- 

Ja<1 v J gos apysaka, atitaisė P. 
N. Tilžėj. 1904. 16 pusi.

Yra tai apdirbimas lenkiškos pa- 
trijotiškos apysakaitės. Parašyta 
gana užimančiai ir prieinamai ir 
suprantamai. Kalbai vertimo daug 
galima užmesti. Mums rodosi ne 
atsakančiu yra ir perkreipinėji- 
mas, lietuanizavimas pravardžių. 
Iš to juk nė istoriška teisybė, nė 
lietuvystė naudos ne turės. Pra
vardės civilizuoti^ tautų kalbose 
nepersikeičia. Kaipgi galima ra
šyti Kudkevičius, jeigu jis istori
joj žinomas ir pats rašėsi Chodkie- 
wicz?

Apie blogąją liga arba sifili 
(pranciM). Pagal Dr. M. Czieuo- 
vo veikaleli sutaisė Dr. A. V. P. 
Nerio issleidimas. Tilžėje. 1904 
m. 31 pusi.

Aiškinamos čia priežastys gim
dančios piktligų.ir kaip reikia elg- 
tiesi užsikrėtus, kaip kiti privalo 
saugotiesi nuo užsikrėtimo. Ma
skoliai, ypač parubežiuose piktlige 
užkrėtė daug merginų ir iš kariu- 
menės pareina namon daug užsi
krėtusių lietuvių, todėl lietuviškoj 
kalboj knygutė apie piktligę ištikro 
yra reikalinga.

Dvi moterį, Kaip kas įsimano, 
teip save gano. Drama Isz trijų 
veikmių. Atspausta isz „Varpo“ 
1904 m. Tilžėj. 47 pusi.

Šitas veikalėlis tilpo pirma „Var
pe", dabar į atskirą knygutę at
muštas. Čia, dramatiškoj formoj, 
perstatytas gyvenimas Lietuvos 
dvarponių ir jaunos lietuviškos in
teligencijos. Drama parašyta ge
rai, tinka ji perstatymui ir ant sce
nos. • P

4
Delko žmogus lieja prakalta? 

Palyginimai ir paveikslėliai. Su 
iliustracijoms. Pagal F. D. War- 
ren, sutaisė ir iszleido savo kasz- 
tais J. O. Szirvydas. Plymouth, 
Pa. 1904 m. 13 pusi!

Telpa čia gana gerai aprašyti 
vaizdeliai apie darbininkų ir didž
turčių padėjimą, kaip antai: Lenk
tynės ir bendradarbystė. Iš kur 
išsirovė trestas? Socializmas ir 
tinginys. Kaip laukininkas skri- 
blius išrišo mašinerijų klausimą ir 
teip toliau.

Telpa teiposgi keli paveikslėliai, 
tik jie ne geriausiai nupiešti, net 
kaipo škicai. Ne daug knygutė 
butų žudžiusi, jeigu butų išleista 
ir be paveikslėlių.

Šiaip ji verta skaitymo. Aiškina 
suprantamai tulus, darbininkiškus 
klausymus.

Prekes apgarsinimu.
1 colis druko, už 1 syki. .................50c.
Paprasti pajieczMojimai ar draugy*- 

caiu mitingai ar balių apgarsinimai po 
SOe. ui kožna syki.

' -.iii ■ i !.

Paėjimas orgaaiszko svieto.
Pagal Bittneri. .

Ištikro juk ir vanduo yra kaipi 
dangčiu, kuriame gyvena ir kvėpuoja milijo
nų milijonai jūrinių sutvėrimų*, nusileidę 
ant jūrių dugno, mes atsirandame kaipi ant 
žemutinių lubų ruimų, kur vystosi gyvybė; 
angštesnes lubas tų ruimų tveria sausžemiai 
ir oras. Orę užkariavo paukščiai; paukščiais 
gi jūrių yra milijonai jose plaukinėjančių 
žuvių, o ant dugno slankioja kiti sutvėrimai, 
l>avydinti žuvims jų mokėjimo plaukinėti 
teip, kaip sausžeiuių žvėrys gali pavydėti 
paukščiams mokėjimo lakioti. Gamta mat 
visas trįs savo viešpatystes, taigi vandenų 
gelmes, sausžemius ir orų apgyvendino skai
tlingais sutvėrimais ir per tai tuose ruimuo
se gyvenantiems palengvino kovų už būvį. 
Teisybė, jūrėse ant žuvių žvejoja ir mintan
ti žuvims paukščiai ir žvėrys, bet • jie gali 
gaudyti tik žuvis išplaukusias | paviršių, į 
dideles gilumas nusileisti negali, kaip 
žvėrys, su mažu išėmimu šikšnotsį>arnių, ne
gali pasikelti į orų: oras yra paukščių vieš
patystė, jame lakioja ir tūli vabalai, kuriais 
maitinasi paukščiai. Gamta inat. atiduoda
ma paukščiams orų, jame priveisė ir atsakan
čius vabalus, kad paukščiams maisto netruk- 
tų.

Tik žaliuojančių augmenų nėra ant jū
rių dugno, kaip nėra jų ir atmosferos aug- 
štybėse; jūrių gilumose nėra nė žydinčių 
augmenų, kadangi ten Įiermažai prisigriebia 
per vandenį šviesos spindulių, o be šviesos 
nė augmenų žalumas, nė žiedai išsidirbti ne
gali; matote juk kelnorėse, kokius baltus 
diegus leidžia sudygusius bulvės, o įsodytos 
į žemę, kur yra pakaktinai šviesos, tuojaus 
pradeda žaliuoti: be šviesos ir augmenų žie
dai negali išsidirbti. Yra dar kita prieža
stis, kurios dėl jūrių gilumose neauga aug
menys, jie gali augti tik nedidelėse gilumo
se, kur viršūnės gali iškilti augščiau vandens 
paviršiaus. Jūrių vandenų gilumose mat nė
ra anglerugšties, o ji, kaip žinote, yra svar
biausiu augmenų maistu, anglys yra svar
biausiu augmenų sudėtiniu. Jeigu jūrių gi
lumose nėra nė žaliuojančių žolių, nė žy
dinčių kvietkų, tai čia netrūksta čielų girių 
koralių su baltoms ir raudonoms šakutėms, 
iš kokių dirba dabar visokius moteriškus pa
puošalus; koralių ant jūrių dugno, žinoma, 
nelabai giliose vietose, yra čielos girios; vie
toj gi kvietkų yra ten jūrių lelijos, jūrių ro
žės ir tt užvaduojančios savo puikioms ler
voms sausžemių kvietkas. Koraliai vienog, 
jūrių lelijos, rožės, žvaigždės ir tt. nors teip 
labai panašios-į augmenis ir kvietkas, nėra tai 
augmenys, bet yra gyvūnai.

Gražu ir ramu ant jūrių dugno. Ties 
juom kybo iš vandens mėlynesnis dangtis 
negu dangus ties sausžemiais, su jūrių dugno 
parvoms negali lygintieji nė laukai karštų 
musų žemės kraštų, kurių žiedų gražumu gė
risi žmonių akys. Tose puikiose jūrių gel
mių slėnyse ir ant kalnų auga žingeidus jū
rių medžiai — koraliai, kišanti savo šakas iš 
vandens; kiekviena ir mažiausia šakutė api
berta krutančiais žiedeliais — koraliniais po
lipais, darbas kurių, nepaisant ant viso pa- 
lengvumo ir mažumo darbininkų, atgabena 
kur kas svarbesnius vaisius negu darbas mu
sų, teip vadinamų išmintingų sutvėrimų, ant 
sausžemių: koraliniai polipai dirba sausže- 
mius ateinančioms žmonių, žvėrių ir augme
nų kartoms.

Ant jūrių dugno atsirado pirmutinė ant 
žemės gyvybė ir čia, ruimuose, užslėptuose 
nuo siautusių ant paviršiaus audrų ir nuo 
baisių gyvūnų, rodosi, galėjo užsilaikyti ir 
vystytieji mažesni gyvūnai. Iš tikro vienog, 
kaip parodo randamos liekanos žemės slug- 
sniuose, pasidavusiuose ant jūrių dugno, ko
ki šiądien pasikėlę augščiau vandens pavir
šiaus, ir jūrėse tų laikų netruko visokių dra
skančių baisybių. Tūlose jūrėse kreidinio 
perijodo, kaip matome iš užsilikusių iki šiol 
liekanų, gyveno baisus sutvėrimas panašus į 
jurininkų aprašomą jūrių žaltį, kokio vienog 
gyvo niekam nepasisekė iki šiol pagauti, to
dėl jurininkų pasakojimams ne visi mokslin
čiai nori tikėti, Ar užsiliko iki ši61 jūrių gi
lumose sutvėrimai panašus į jurininkų apra
šomus jūrių žalčius, sunku pasakyti:gal būt, 
kad jurininkų pasakojimai paremti aut išmi
sto; gal būt, kad jurininkai padailino savo 
pasakojimuose išveizdį jų matyto sutvėrimo 
ir iš visiems pažįstamo sutvėrė pasakišką mil
žiną. Kreidinio vienog perijodo sluogsniuo- 
se randa liekanas sutvėrimų panašių į juri
ninkų aprašomus neva jų matytus jūrinius 
žalčius. Ir didumu jie panašus į jurininkų 
fantazijos sutvertus.

Sluogsniuose kreidinio perijodo randa 
kunus: elaamosaurų, kurie turėjo 50 pėdų il
gio; klidaatų, kurie turėjo 40 pėdų ilgio, 
mosoaaurai turėjo 90 pėdų, o Ityodonai buvo 
dar didesni. Visi šitie sutvėrimai turėjo už- 
smailintą, panašų į krokodilių snukį, dvi po- 
ri pasiirimo vandenyj plėvių, taigi jie gyve
no jūrėse ir ištikro turėjo pavidalą milžini
škų jūrių žalčių.

Gal būt todėl, kad jurininkų aprašomi 
jūrių žalčiai nesu visu yra jų fantazijos išmi- 
slyti, gal būt paremti ant teisybės. Net tū
li mokslinčiai tiki, jog jurininkai ištikro ga
lėjo patikti sutvėrimus panašius į žalčius, 
kurių gilumose galėjo užsilikti mažas skai
tlius ir jie kada nekada gali išplaukti į pa
viršių; kadangi tų sutvėrimų ir didelėse gi
lumose užsiliko nedaug, todėl juos teip re
tai galima matyti ant paviršiaus. Jeigu to
dėl jurininkų pasakojimai neparemti ant iš
misto ir fantazijos, tai, gal būt vien kalba 
apie milžiniškus jūrių žalčius — reptilijas, 
kokių kreidiniame perijode gyveno daug tų 
laikų jūrėse. Gal būt, kad jūrių gelmėse jų 
mažas skaitlius užsiliko iki šiai dienai ir ka
da nekada išplaukia ant vandens paviršiaus, 
tik labai retai, per tai nė vienam mokslin
čiui, nė kitokiam ištikimam žmogui nepasise
kė matyt; jurininkai gi ir medėjai žinomi 
jau visur iš to, kad mėgsta pasakoti apie vi
sokius nebūtus atsitikimus ir daigtus, todėl 
jų pasakojimams ne visi nori tikėti.

Laikuose kreidinio perijodo jūrėse gy
veno daug milžiniško didumo sutvėrimų pa
našių į žalčius, kurie plaukinėj© vandenyj 
pakėlę vertikališkai savo užsmailintus ka

klus, užbaigtus galva panašia į jėties ašme
nis. Kaklą galėjo iškelti į augštį stiebų 
žvėjų laivų ir jis buvo pritvirtintas prie kū
no sloniaus didumo. Kojos susidėjo iš pa
nirimo plėvių, kaip gyvenančių ir dabar jū
rėse didžuvių, kurie nėra žuvims, bet žin
dančiais žvėrims, arba kaip pas tų |>ačių lai
kų plesiosaurus. Tie panašus į žalčius su
tvėrimai gyveno gilesniuose vandenyse.

Iš tų laikų sutvėrimų baisiausiu be abe
jonės buvo stegosaurus, nors jis neprigulėjo 
prie didžiausių: stegosaurų vidutinis ilgis 
buvo 30 pėdų, taigi apie 5 sieksniai. Stego
zaurai gyveno vandenyj, bet kartais, nors re
tai, be abejonės i&lipdavo ant kranto; maiti
nosi žole ir kitokiais augmenims. Nors šitas 
sutvėrimas ir nebuvo didžiausiu, bet jis ne
reikalavo labai bijotiesi* didesnių tų laikų 
sutvėrimų, kadangi kūnas Jo buvo gerai ap
saugotas.

Stegozaurai, kaip matote ant paveikslė
lio, kur parodytas jo skeletas, po kuriuom, 
ant geresnio supratimo didumo, parodytas 
žmogus, turėjo dideles akis ir geras ir jau
sies uosles. Nugarą jo dengė stori, tvirti, 
turinti iki trijų i>ėdų diametro kauliniai ak
stinai, turinti teų>osgi iki trijų pėdų ilgio ir 
kaulinės uždangos; ir akstinai ir kaulinės už
dangos buvo dar, kaipi makštyse, uždengti 
ragine plėve. Taigi prie kūno Šitų sutvėri
mų nelengva buvo prisigriebti ir milžini
škiems tų laikų draskantiems sutvėrimams. 
Stegosaurai galėjo pasistiebti, pritūpti ant 
uži*akalinės kūno dalies ir besilaikydami ant 
tvirtos uodegos, gintiesi su pirmutinėms ko
joms, kurias žvėris, teip kaip žmogus rankas, 
galėjo mėtyti į visas puses, mušti priešą iš 
visų pusių; be abejonės kaipo ginklą atsigy
nimui stegosaurai vartojo ir savo tvirtą, ak
stinų prikalinėtą uodegą.

Žingeidus buvo šitų sutvėrimų ir smege
nys, nemažiau žingeidus už patį sutvėrimą. 
Stegoeaurai turėjo du ruimu smegenims: vie
ną galvoje, kitą ant nugaros. Paskutinis 
buvo dešimtį kartų didesnis už ruimą gal
voj. Taigi mat protas šitų sutvėrimų buvo 
dvigubas: vienas savistoviai valdė pryšakinę 
kūno dalį, antrasis gi užįtakalinę, taigi uode
gą. Terp dabar gyvuojančių ant žemės su
tvėrimų tokių dvismegenių, dvipročių niekur 
nėra. Nepaisant vienog ant dviejų smege
nų, šitie sutvėrimai nebuvo protin
gesniais už dabar ant žemės gyvuojančius.

Kitas tų laikų sutvėrimas, prigulintis 
prie dinosaurų giminės, iš savo pavidalo 
greičiau išnašus į rinocerą arba nosaragį, 
taigi į žindantį žvėrį, buvo tai friceratops: jis 
vienog nebuvo žindantis žvėris, bet prigulė
jo, teip kaip ir kiti tų laikų milžiniški gyvū
nai, prie reptilijų skyriaus; turėjo 25 pėda* 
ilgio, o iš to ant galvos išpuolė 8 pėdos, tai
gi beveik trečia dalis viso gyvūno ilgio. Ne 
paisant vienog ant tokio didumo galvos, ši
tie sutvėrimai neatsižymėjo dideliu protu. 
Sverti jie galėjo apie 60 pūdų, šitie baisus, 
bet drauge menko proto sutvėrimai buvo ge
rai apsaugoti nuo užpuolimo milžiniškų dra
skančių sutvėrimų, netruko jiems ginklų ir 
užpuolimui. Turėjo jie trįs ragus lygiai at
sigynimui, kaip ir užpuolimui; apart to dar 
užpakalinė galvos dalis turėjo kaipi skiaute
rę iš kaulų. Stora oda, uždengta buvo ragi
niu serdoku su aštriais raginiais akstinais.

Kitas tų laikų milžinas buvo šrtmtosoa- 
rut; jis turėjo 60 pėdų ilgio. Kadangi rui
mas smegenims buvo mažas, tai aišku, kad 
šitie sutvėrimai, nors buvo drūti ir dideli, 
bet buvo kvaili. Brontozaurai prastai buvo 
apsaugoti nuo kitų tų laikų sutvėrimų, truko 
jiems patiems ginklų užpuolimui. Bronto
zaurai, teip kaip ir kiti žingeidus milžiniški 
sutvėrimai, gyveno ant žemės pa baigoj j ori
ško perijodo.

AĮiekritai, išsivystymas gyvybės, dary
mas! naujų formų atsibuvo labai palengva, 
perėjimai iš vieno perijodo į kitą atsibuvo 
vos matomai, tankiai, atsiradę nauji gyvū
nai, vieni gyveno per labai ilgus laikus, kiti 
gi gyveno, sulyginant, neilgai.

Prie dinosaurų veislės, a{>art augščiau 
paminėtų, prigulėjo teiposgi: meyaloMurai. 
kurie turėjo. 25 pėdas ilgio, uratoMurai 17 
pėdų, acelidoMurai 12 pėdų ir palabintai. 
Scelidosaurai ir palokantai turėjo kūną už
dengtą akstinuotu, kietu serdoku. Tokią 
jau kūno uždangą be abejonės turėjo ir dide
lis tų laikų sutvėrimas, 80pėdu ilgio turėjęs, 
iffuanodon, kuris lygiai atsigynimui, kaip ir 
užpuolimui, turėjo netik aštriu* dantis, bet 
ir ilgus, smailius akstinus aut piimutinių 
kojų.

Iš paukščių gyvenusių ant žemės kreidi
niame i>erijode, reikia paminėti 6 pėdų augš- 
čio hesperornį ir ichtiamį, dabartinių balan
džių didumo; teip jrieno, kaip ir kito snapas 
buvo pilnas dantų, panašių Į dantis reptili
jų. Kad paukščiai išsidirbo iš reptilijų, šią
dien iš mokslinčių jau nieks neabejoja, ka
dangi jie surinko pakaktinai užsilikusių že
mėj liekanų, iš kurių matyt visas persikeiti
mo reptilijų į paukščius kelias; ant išaiški
nimo to besivystymo kelio netrūksta nė vie
no virbalo.

III. Kainozoiika era.
g. Pradžia naujų laikų.

Pirm negu pradėsime peržiūrinėti tole
snį išsivystymą ant žemės gyvybės, pažiūrė
sime dar kartą į laikus kreidinio perijodo, 
kuriuomi užsibaigė pirmutinis musų žemės 
gyvenimo aktas, arba teip vadinama antraei- 
line era.

Po vardu kreidinių sluogsnių nereikia 
suprasti vien kreidos sluogsnius: kreidiniu 
tą perijodą vadina todėl, kad jo sluogsniuo- 
Be kreidos yra labai daug.

Prie to skyriaus, taigi prie pasidariusių 
tame jau perijode sluogsnių, reikia priskai- 
tyti liuosų kalkių eiles, kokių antai daug 
yra Saksonijos kalnuose, aplinkinėse Karsto, 
Krainoj ir, ant galo, vizą eilę kalvų aplink 
šiaurinį šoną Harzo kalnų; prie to skyriaus 
priguli teip vadinami Velnio Siena terp 
Blauckenburgo ir Thale, Vokietijoj.

Visos tos vietoz. dėl nesiliaujančio darbo 
vandens ir oro, tveria gilius rėvas, sukrau
tas ant viena kitos uolas.

(Toliai* bus.)

Isz visur.
II Maskoliškas laikraštis „Russ- 

koje Slovo" patalpino atsiliepimą 
į Maskolijos moteris, kuriame jas 
gėdina uitai, kad jos vaikščioja 
su nelaisvoj esančiais japoniškais 
oHcierais, siuntinėja jiems ' dova
nas, net viešai ant gatvių bučiuo
jasi su jais. Maskalksi mat už
tenka jeib vyro, juk ji tik pataitė 
žmogiškos veislės!

II Peturburge, laike vestuvių be
turčių miesto dalyj,užgimė gaisras 
namuose, kuriuose atsibuvo vestu
vės. Prie to sudegė 11 veselnin- 
kų, o 5 nesuranda, kurie gal tei
posgi sudegė.

Vietines Žinios,
. — Ateinančią nedėlios dieną, 7 

vai. vakare, gyvenime p. J. Giri- 
joto, pn. 93 Canalport avė., atsi
bus susirinkimas „Aušros" Dr-tės, 
ant kurio, terp kitko, bus rinki
mas viršininkų ant ateinančio lai
ko, teiposgi bus apsvarstomi svar
bus kiti klausymai,bus perkratinė- 
jama konstitucija. Užprašomi to
dėl lygiai prigulinti, kaip ir nepri
gulinti į draugystę bet prijaučian
ti musų moksląeiviams ateiti ant 
minėto susirinkimo.

— Gyvenanti pn. 270 Plymouth 
st., italijonė Arvio pabėgo nuo vy
rą su savo giminaičiu Pasąualo 
Kidikomo; pabėgdama, paėmė 500 
dol. pinigų, šventadieninius drabu* 
žiu vyro ir trejatą vaikų. Aplei
stas vyras atsišaukė į policiją, 
melsdamas suimti pabėgėlius; ypač 
gaila jam pinigų ir drabužių.

— Darbininkas | atneš Getlle, gy
venantis pn. 217 S. Sangamon st., 
parėjęs girtas namon, kadangi pa
ti darė jam išmetinėjimus, 
norėjo ją mušti. Pati vienog 
greitai iš pagalvės išsitraukė re
volverį ir paleido šūvį vyrui į gal
vą. Kada tasai puolė ant grindų, 
moteris antrą šūvį paleido sau į 
galvą, bet ne gerai pataikė.

— Pn. 5130 Western avė. mo
terys, mazgodamos grindis prote- 
stoniškos mokyklos, lauke paliko 
kubilą karšto vandens. Į tą van
denį įpuolė 4 metų sūnūs netoli 
gyvenančio Henrio ir teip baisiai 
nupliko, kad nuo to pasimirė.

— Wesley ligonbutyj, sergantis 
pilvo vėžiu ligonis Charles Ben- 
thes, su peiliu perpiovė sau pilvą 
ir gislas ir tuo m dar nepasiganėdi- 
no, bet nuo trečių lubų iššoko per 
langą ir užsimušė.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 412 ypatų, kuriame tai 
skaitiiuje buvo: 184 vyriškiai ir 
128 moterys; vaikų iki 5 metų am
žiaus buvo 104, senelių virš 60 
metų 77. Daugiausiai mirčių bu
vo nuo džiovos, nes 54.

so, taigi reikalinga kad gerai su
prastų svarbumą savo darbo ir su 
sveiku protu apsvarstytu kur jų 
balsas atneš daugiau naudos. Pir- 
miause turi balsuoti kad pagerinti 
savo ir kitų darbininkų būvį. Tu
ri balsuoti kad užlaikyti tvirtą, 
protingą valdžią ir turtingumą ša
lies, kad išreikšti dėkingumą par
tijai kuri visuomet juos užtarė, 
kad užlaikyti tokes pat ateivystės 
tiesas, ir tiesas užtarenčias darbi
ninkus ir ukėsus.

Jeigu jie yra išmintingi, vien dėl 
šių priežasčių balsuos visą repub- 
likonų tikietą.

Yra daugybė priežasčių balsavy- 
mui už republikonus. Jeigu nie
kada ne balsavote, taigi pradėkite 
teisingai.

Turi balsuoti už republikonus, 
jų darbai per penkesdešimtis metų 
aiškei parodo jų užsitarnavimą, 
kiekvienam' prakilniam ir teisingam 
žmogui.

Kiekvienas jaunas vyras turi lai
kyti sau už pagarbą, pastoti sąna
riu didesės partijos, kuri pakėlė 
turtingumą Šalies.

šį partija susitvėrė, kad padary
ti Šią šalį, liuosų žmonių, liuosos 
žemės, liuosos kalbos. Atlikę tą 
užduotį, partija yta geriau tinkanti 
ir ant toliaus užlaikyti tokias pat 
išilgas.

Už tai kad republikonai yra 
priešingi liuosai prekybai ir liue
sam sidabrui, kas sumažintu algas 
ir darbą darbininkams.

Kad republikonai visuomet už
stojo darbininkus, pagerino jų bū
dą govenimo ir įvede tiesas apsau- 
gojančias darbininkus nuo sužeidi
mo darbą.

Jųmi Verta balsuoti už republi- 
konų tikietą, kadagį žmogus vi
suomet yra žinomas pagal tai su 
kuom jis draugauja, taigi nėvienas 
nėra biaurioje draugystėje, jeigu 
yra sąnariu tos pačios draugystės 
ką ir Frement, Lincoln, Grant, 
McKinley ir Roosevelt.

Kadangi jų kandidatai yra teisin
gi žmonis ir išmėginto gabumo, 
kurie žmonim darodė, kad jie su
pranta atsakančei valdyti ir vesti 
visą šalį pneŠokin, prie turtitingu- 
tno.

Už tai, kad republikonų partija 
yra progresyviška, ji padidino al
gas darbininkų išdavė juos apsau- 
gojančias tiesas, davė progą turin
tiem ambiciją, ir jos nuopelnai ir 
dailiai aiškei parodo kad tai yra 
pasekminga partija.

Trumpai sakant šios yra prieža
stys, priveliančios svetur gimu
sius ukėsus balsuojančius pirmą 
kartą ant Prezidento ir Kongres
menu ateinantį utarninka, balsuoti 
pilną republikonų tikietą.

Inn n k taa dar daugiau padarys .Ponas 
Sabath pasakė, lietuviai jienkodami 
psgelbos pu mane gaus ja diena ar nak
tį. P. Sabath yra kandidatu ant Oook 
Oounty Recorder. Primename tiem ka 
dar nesi registravo, kad tai atliktu 18 d 
spaliu, neregistravia neturės tiesos bal
suoti. Delegatai: John Aglinskl, Kas. 
Pusaa. Paul Vabal, Frank Martisxius, 
Geo. Bendik, John Zemack, Joe Arioif. 
Norinti placsiau duiiinoti apie Kliuba 
ateikite arba rusyk'te pu John Zemeck 
pres. arba Joe Arloff aekr. 929 S. Canal 
st., Chicago, Iii. (14—4)

Bu r ra Balius.
Wnt Lynn, Man. Dr-te 8xv. Kali

miem turės savo balių aubetoj 19 d. lap 
kriesio svetainėje Lutar Hali 34 Andrew 
st., Lyno, Maas. Balius prasidės 5 vai. 
po pietų. Todėl užkviecxia visu aplinki
niu miesteliu lietuvius ir lietuvaites 
kucmiskaitlingiause susirinkti ir pasi
linksminti.

Įžengs vyram 91.00, merginom ir mo
terim dykai.

Komitetu.

Atsiliepimas.
Ne* Yorko Lietuviškas Gimna

stikų Kliubas pritaria užmanymui 
rupintiesi, kad Suvienytų Valstijų 
surašė lietuviai butų pažymėti kai
po atskira tauta, ir nori, kad tas 
reikalas butų vedamas su didesne 
ergija. Mums rodosi, kad priderėtų 
kreiptiesi prie emigrantų komiso- 
riaus*), kuris aprūpina visus atei
vių reikalus, o jis perstatytų* visą 
reikalą į Washingtoną ir mums 
paskirtų atskirą rubriką liaudės są
rašuose, mus ten vadintų lietuviais 
ir liaudės surašytojai negalėtų tei- 
sintiesi nežinojimu, kas yra lietu
viai. Ant iškovojimo to vienog 
reikia darbuotiesi su didesne ener
gija, ypač musų organizacijos turė
tų reikalavimus statyti.

Mes skiriame vedimui to reikalo 
tuos pačius tautiečius, kokius už
manė Waterburio Kliubas.

Liet. Gimnastikų Kliubas.
•) Prižiūrėjimui gyventojų statistikoa 

yra stalistiiku biuru Wubingtone,emi- 
grantų komisorius su kraAio slatisuks 
nieko bendro ne turi, todėl lietuviams 
geriau kreiptiesi su reikalavimu sau tei
sybes tiesiog prie užveisėtojo statistiško 
biuro be jokios tarpini skystės. Stati
stikos prižiūrėtojas turi būt žmogus ap- 
ivieetesnis negu ateivių komisorius, jis 
be abejonės, nors su lietuviais ateiviais 
ir nesusitinka, geriau už emi 
gramų komieorių žino, kas toki jie yra; 
jiems statistikol ne pavedė, atskiros vie
tos todėl, kad lietuviai tylėjo ir nereika
lavo, pats pasidavinėjo maskoliais arba 
lenkais.

Red.

Ant kartuvių.
Prieš pakorime vienas iŠ žmog- 

žudiu Chicagoj, kalbėjo kad prie- 
žasčia jo btauraus darbo buvo al- 
kohcl, kurio prisigėrias nežinojo 
ką daro. Gal tai ir teisybė, bet 
kas tą žmogų padarė vergu alko- 
hol*o? Pirmiause galima jam pri- 
myti, kad neturėjo gana tvirto bu
do pasipriešinti pagundmimui, 
antra yra įtekmė pigaus gerymo 
išdirbto iš nevirinto spirito. Tan- 
kei pasitaiko, koks menkas silpnu
mas, peršalimas menkas nesužleb- 
Člojimas yra priežasčia gėrimo, to
kiuose atsitikimuose visuomet rei
kia pasirinkti grynus gėrimus. 
TrineroAmerikoniškasElixiras Kal
tojo Vynd, yra vaistu padirbtu iŠ 
gryno vyno ir žolinų, visai grynas 
be kemišku priemaišų ir pagydan- 
tis visokes skilvio ligas. Yra ge
rai žinomas faktas, kad grynas vy
nas yra vaistas, o atsakanti žolinai 
jį patobulina. Nuo nusilpnimo,ne
galėjimo valgyti, nesužlebČiojimo, 
užteršto kraujo ligotos uodos, ner
viškumo ir stokos kraujo, nėra ge
resnio vaisto. Ant pardavimo vi
sose aptiekose ir pas patį fabri
kantą, Juozapą Trinerį, 799 So. 
Ashland av., Chicago, III., Pilsen 
Station.

Chicago UI. Dr-te Ponu 8xv. Marijoa 
Panos Ražancuvos turės pikninka 23 
diena Liepos (July) 1905 m. Bergman 
G rovė darže Riverside, III. Prusome 
kitu draugysesiu toje dienoje nedaryti 
pikninku nei bailu kad vieni kitiem* ne 
užkenktume.

Komitetu.
Blisvile, N. Y. Dr-te 8xv. Petro pa

rengs balių subatoje 12 d. lapkricaio 
(Novsmber) 1904 m. svetainėje Caecilia 
Hali 101—103 Grand st. Brooklyn. N. Y. 
Pruides nuo 7;30 vai. vakare Inejimas 
su padėjimu drabužiu vyram 25c. mote
rim ir merginom 15ė. Dr-tem tn corpo- 
re 15c. Lietuviaski muši kantai grajis 
lietu visikus ir amirikonisskus šiokiu 
Meilingai užkvlocsiame visus lietuvius 
ir lietuvaites teip pat ir draugystes vieti
nes ir aplinkines kuomi skelti i mriauu 
susirinkti o busite visame kame užganė
dinti.

Dr-te Ssv. Petro, A. I^eeniauskas, sek r.
(H-XI)

Pfkninlusa.
Chicago, III. Dr to Ssv. Antano turės 

uvo pikninka nedėliojo, 11 birželio 1905 
m. Bergmaną Grove darže, Riverside,III. 
Todėl meldžiame visu kliu draugysesiu 
nedaryti toje dienoje pikninku nei balių 
kad vieni kitiem neužkenktume.

Komitetu.

Balius su dainomis ir dekliamaci- 
jomi.

No* Haven, Conn. Dr-te D. L.K.Vy
taute parengė balių subatoje 12 d.lapkrr 
esto (Novomber) 1901 m. ant sales Turo 
Hali 139 Court st. Prasidės nuo 7 vai. 
vakare trauksis iki 12 vai. nakties. Gra
jis lietuviuku benas. Dainos ir deklia- 
m nei jos bu* dainuojamus Jir kalbamo* 
vieliniu New Baron o jaunu lietuvai- 
esiu. L’žprusoaao vtaa lietuviuką vi- 
suoanooe kuomi akaitlingiauae susirinkti 
ant to puikaus pasiliaksminimo. Ineji- 
mu vyram 25c. moterim ir merginom 
dykai.

Komitetu.

Trecziaa didelis metiniiMBalius.
Brooklyn, N. Y. 38 kuops Su* Liet. 

Am. parengė balių subatoje 5 d. lapkri
caio (November) 1904 m. Ssmito Oaoeio- 
lia Hali 101—103 Grand st. Mušike bus 
įsa Pilvisakiu Inženga po 25c. draugy
stes po 15c. Užkviecsiame visus lietu
vius ir lietuvaites kuomi skaitlingiause 
sutrinkti ant rims minėto vakaro, kur 
bus vienu iss gražiausiu puHinksmini- 
■u. Komitetu.

PraiflMzimas.
Draugyste Zimano Daukanto turas 3 

pikninka nedelioj 9 d liepos 1905 m. Ri 
verside, IU. Schuih's Park todėl prane- 
asams kitoms dr-tems kad virsi minėto
jo dienoje nedarytu pikninku ir vieni ki
tiems neužkooktu.

Zimano Daukanto Dr tos.
Komitetas.

Tris Susirinkimai.
Atsibus ant sale* po num. 73 Grand si. 

Brooklyn. N. Y. 9 d lapkricaio nedėlio
ję po pirmai valandai po pietų ant susi
rinkimo T. M. Dr-ins bus svarstomi svar
bus reikalai ir Žemes Istorija bus įsida
bota. nortnUejie galės prisirassyti.

7 vai vakare atsibus Su*. L. L. kuopos, 
nepaprasta* dėl svarbiu reikalu susi rin
kimu.

Po Laisvamaniu bus „Aussros" kuo 
pos susirinkimu, spsvarstomi bu* svar
bu* klausymai ir nutarimai, ♦— vis ant 
to* paesio* ule*. Per tai sanariai ir pa
tsai imsi už prašiom i nepraleis! progos ir 
pribut neatbūtinai.

Komitetu.

Pajienrkau Juoiofeuskaus ir V.Smnn- 
kaus. Suvalkų gub., Marijampolės pav. 
Pilvisskiu gm . Jie patys ar ku kitan 
teiksi* duoti žios ant adreso:

J. Vtssoiauskas,
1132 McElderry *t., Baltimore, Md.

Pajiestkau savo draugo Antano J^5- 
sltos, Vilniau* gub., Traku pav., Kle- 
viukiu kaimo Jis pats ar ku kitaa 
teiksi* duoti žine ant adreso;

8im. Smulkis, 
Kast VVhately, Mas*.

Psjiesikau savo pusbrolio Doasiniko 
Zicko ir ssvogerio Andriau Kallnaiaek* 
•budu, Ksudo gub., RsMiniu pav. 
Jie pety* ar ku kitu teiksi* duoti žme 
ant adreso;

Sim. Grajaucku.
8°x 43, Black Diamond, Wash.

Pajiessksu uvo brolio Jono Jukaevi- 
eaiaus, Kauno gub , Raseinių pav., Ne- 
maksiciiu parap., Pabalcsio sod., gyve
na Allegbeny Co. Pa. Box 88. tik au «i- 
mirsiau ta miesteli rodosi vadinosi Ped- 
ron. Pa. Ji* pat* jt*, kilu teiksią 
duoti žine ant adreso:

Mis* Agota Stlrbike,
471 Colliuville av., Eut 8t. Ix>uia, Ui.

Pajiesakau Jono Jurėno, Kauno gub, 
Vilkmerge* pav., Kupisskio parapijos, 
Kieginu kaimo, metai ateal gyvenimą 
Chicago, III. Ji* pat* ar ku kitu teik
si* duoti žine tnt adreso;

E Kaulakis, 
71 Congress st , Rumford Falls, Ma.

Pajiesakau Jurgio ir 8iuis įlaužė sa
vo pusbrolio, Suvalkų gub , Marijampo
lės p*v„ Gudeliu gm. Jig pala u ku ki
ta* teiksis duoti žine ant adreso:

Jo* Mocevicae, 
1739 McDonough *v, Scranloa, Pa.

Pajiesikau uvo brolio Mateusao Skir- 
muesio, Kauno gub, Raseinių pav., 
Viduklės parap , Gihu dvaro. Apie 12 
metu girdėjome kad buvo Ne* York 
valstijoj* ant farmu. Jis pat* u kas 
kitu teiksis duoti žine ant adreso:

Juos** Skirmutia,
2820 Frank u. Scranloa, Pa.,

Pajiesikau lietuvaites auo 18 iki 25 
metu ant apeivedimo. Katros eoritm 
isiteketi pruiau a taisiau k ti ant tuo ad
reso.

Jos Raszkevies,
Banff, Alberta, Coli MineC P R-C^asda.

(U-Xl)

Pajiesikau aa'vo brolio Jono Prejaae. 
Kauno gub., Raseinių pav, Ertvtlkan 
vol. Ciepaieuu kaipo. Gyveno Ne* 
York'*. Jis pat* ar ku kitu teiksis damk 
U žine ant adreso:

Antanu Prajos, 
59 Bunker su, Chicago, Ui.

Pajiesskau u ve dedu Isidoriaus Kli- 
maictio, Kauno gub. Raseinių pav. 
Erti tiko parap .Balniu kaimo pirma gy
veno Chicago, Iii. Ji* pat* ar ku kitaa 
teiksi* duoti tinę ant adreso.

Petru Klimaitis, 
1212 Lloyd et, Scrantoo. Pa.

Pajiesakau uvo vyro Pijusio Adousa- 
vicsiaua jau antru meno mane su ma
žulėliu kūdikiu apleido, esu be maiua, 
ku apie ji žinotu ar jis pats prassaa 
pranešiu ant mo adroeo:

Marijona Adomavicsiena
1803 N. Payson sk, BalUmova Md.

„AUKZMOtV* l*r~tea tdmdm» J 
baslmkinsTsial itturismkal 

jaunuomenei.
Buvo.....................................9553 M

Auku šukėto* ant knustynM 
Wllburtoun

Jurgi* Zenkus............................ 10
8t. Gregai tunu...................  10
Mat. Vasiii*.......... . ....................... 10
J. Aleliunu................................... 25
J. Balsareviciia......................25
J Demimku......................:......... 20
K. Paplauski»................................15
J. Amini....................................... 25
J. Kam a iki*.................................25
Petronei* Basarentiene.............. 25
Agota Meeskauakiute...........10
Magde Kairaitiene....................... 25
<>na Grigelianiene........................ 10
Katryoa Šerne mene................10
P. Kaminsku.................... . ...........25
B. Zemianu................................. 50
Ona Paplauskiene..........e.... 10
Je>e Peplauskiute..........................5
J. Balsareviciiau* vaikai....81.00
K. Rurnecki*............................25
bt, Patocki*................................... 25

Viso labo 94 75
Pasiuntimo kautu atsitraukia

10c.
Pukiriame iss to: kankintimams

82.40, moksluiviams..........................*2 25
Fykiū 8555 91

Ankoe V1SZTAL1U1.
Ku. Hurnecki*................ .....................5
St. Paleckis............................................25

Viso labo 30

Priežastys apsvarstymui 
svetur iciniusiem 

iikAsnill.

Kodėl pirmu kartu bal
suojanti žiluose rinkimuose, 
turi būti Republikonai.

Daugumas svetur gimusių ūkė-, 
sų, šį rudenį balsuos pirmą kartą 
už Prezidentą ir sąnarius Kongre

Draagysczia Reikalai
Pajienkau savo vyro Juoaapo Stliaio, 

Kauno gub., Ssiauliu pav., Žagarės mie
stelio. Pirma zyveno Plymouth, Pa, 
dabar jau trecxla metas yra mieste Chi
cago. III. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti ime ant adreso:

Julijona Ssliaiieae,
7 Coonerton st., New Britain, Conn. 

(1I-XI)

7tas Didelis bsUius.
ChicsRO. Draugystes 8xv. Kasimiem 

Karaiaicsio atsibus nedelioj, fl d. lapkri- 
esio (Noyember), 1904 m. Pulaskie salė
jo, 800 So. Ashland av., tarpe 17 ir 18 
ui. Balius prasidės 5 30 vai. vakare. 
Inienga vyrui su motere 15c. Ssirdin- 
gai utprasso aut lankyti visus lietuvius Ir 
lietuvaites ant musu baliaus, kur grajis 
gera musyke ir koinaa sveesias bus už
ganėdintas.

(4—X) Komitetas.

Mes lietuviai Oook pavieto, Illinois su
tvėrėme kliuba po vardu Oemokratiu 
kas Lietuviu Sabath kliubas Cook pa
vieto, Shermsn House, Chicago Ir issrin- 
kome sekanosias ypatas ant Komiteto- 
John Zemeck, Joaeph Arloff, John Ag- 
linski, Kasimir Puaaa, Paul Vabal. Leon 
Beržinski, Anton Venskus, F ra n k Marti
nius. William Senkevlca, George Ben- 
dik, Alex Orent, Wm. Martinius. John 
Zubovą. Leou Htungevios, John Petro
nius, John Kucsus, Frank Palionis, 
Mike Meldažis.

Praaxome visu broliu lietuviu balsuoti 
ui P. Sabath ant ateinanesiu rinkimu. 
Sudiia A. J. Sabath yra geras žmogus ir 
lietuvėm jau daug gero padare, kaip liks

15 d. spaliu,190tm.p jolanciio akmenio 
mainuee likoei užmuštas AntanuSsim- 
keviese. Velioni* paėjo ist Kauno gub , 
Panevėžio pav, Puualeto parap. Pri- 
rulejo In Dr-te Ssv. Jono Krikaitytojo. 
Dr tęs kultais likoei palaidotu 16 diena 
spaliu ant lieiuvissku kapiniu Thomas 
W Va. Ataiuaukiame in sąnariu* 
virssminetoe Dr-tes gyvenanesiu* kituo
se miestuose, kad prisiustumete poemer- 
tlne* mokesti.

Dr-les Ssv. Jono K rikis t y tojo, ruilr 
ninku Justinu Kranausku.

Pajieszkojiniai.
Jaunu vyru 22 metu mokantis ra*xy- 

ti ir sksityti lietu visikai, lenkisskai. 
slovenissksi ir mukolisskai, pajiessko 
merginos ant apeivedimo ne senesnes 
19—21 metu ir tur.ncioe možiause 85000, 
mokanesios rusyti ir skaityti anglisskai 
ir vokisskai. Prusau atsisuukli pri- 
aiuncsenl fotografija ant adreso:

M. J. Danson, 
Box 185, - Miners Mills, Pa.

Pajiesakau uvo pusbrolio, Martino 
Dombrausko, Žonessku parap, M išlal
ėsiu sod, Ssiauliu pav, Kauno gub, gy
veno Philadelphijoj. Jis pats ar ku 
kitas taikus duoti žine ant adreso: 

Prancstukus Kazimierai tie,
639 E. 12 st. Ne* York.

Magdelena Rimidžiuke po vyru Gai- 
dauskiene pajiessko Juozapo Rimidžio, 
Kauno gub, Raseinių pav, Batakių par. 
Eidintu sod. Ji* daugiause gyveno apie 
Pittsburg, Pa. Jis pats ar ku kilu 
teiksi* duoti žine ant adreso:

Mrs. Magdelena Gaidauskiene
P. O. B. 228, Burgettsto*n, Pa.

(21-4)
Pajiesikau ne senesnes kaip 25 metu 

merginos ant apeivedimo,au esu jaunu. 
Atsissaukite ant adreso:

Jonu Bitautas,
Box 17, ‘ Weslmini*ter Depot, Mas*

Pajiesskau darbo ant laivu už fairmo- 
na, us ta darbe dirbau ir gerai moku, ir 
anglisska kalba moku. Alsisuukiu in 
lieiuvissku* darbo agentu* jei turi kur 
vieta.

Jonu Bltautaa,
Box 17, Ws*tminuter Depot, Mas*

Aukom surinktos Dr. Gnsicsumm 
ant lietnriu neišdaviu Japonių.

Rev. M. Kraucsunu..................... 91.U>
Rev. Valaitis.............................................,1 00
Rev. E. Stefanovics................................... 1 00
Dr. A. L.Graicunu............................. 1-00
Apliekonus D. Giacsu..........................50
8tan. Mareinkievic*................................. 1 00
Jonu Tanamevics.......... . ...................
Vlad. Daukšu............ . .............................25
Ant. Bieržynsku.................................. 100
Jonu Kussleika.......................................25
lonas Jankaucku...................................••
Kasim. Stulga......................................1 «0
T. Ivanov...................................................50
Fr. Zauberis..............................................»
Fr. Butkus..............................................  »
Dr. M. J- Stupoickis.......................... I 00
Aptiekorius Kal*acb,.........................1 00
A pi ir korius J. Cro*ley........................... 50
J. P. Aleksandravicsia.......... ..................25
Aptiekorius J. Lesscsynski :............. 100
V. Mileeievicsia....................  -»
Rev. Kochuroff....................................I 00

815 75 
Armonika pirkta vertos........ ............18.00
Nuo p. Dimijonaicsio <fc Co. už.... .9 00 
Už Expresai pereiuatimo armonikos.4 75 
A pi pakavimu...............................  ®
Siuntinysgssietu ir knygų................Vi

įsileista ant visko 815.00
Liekui tik 15

StudŲavoklnie SoeialUma.
Kaipo vieninteli kelia isuigeibejimo 

iss vargu. Issejo isx po spaudu* daili ir 
tinkanti eocialismo ag tacijai snyrute: 
„Delko žmogų* lieia prakalta* (Socia
listo knygynėli* N. 1) su
Kustuoja 10c. 3 už 25c , 7 už Spo , 15 už 
81.00. Kaip ssi knygute, teip ir visokį 
socialisski ir revoliucijiniai rautai - re- 
siszkoje, anglisskoje ir kitose kalbose — 
galima gauti pas,

J. O. Ssirvidas.
401 E. Main st, Plymouth. Pa.

Reikalaudami atsakymo
indeli markute už 2 centu. (18— Xl>

Ant pardavimo lietuviuke bucieme. 
nuo seniai issdirblu biani* viskis už r»- 
tavus (ouh) pinigus psre.duuda^ 
81000 doleriu, bet paduos iri 8 <00. g 
ram žmogui gal dar už mažtau. Su
ninku priverstu 
r užimti tevisske, kadangi visi gi«te« 
sunirę. Aiaisseukite pu.

F. J. Mockevicsia, 
83 Endiootast, Boston, Mas*.



LIETUVA

Nei $1 Nereikia Mokėti iki Iszgydymui
gROTti^IrotHEB

Lietuwiszka Aparatu DirbtuweChent, Co.

DAVADAI IR PADEKAVONES

Jonas Jonikas

(atvilioti 186 West Ruthland, V t.

UŽMOKĖSI SIUNTINI 
GAV^Š.JEI TIKŠ TAu

8e u 
Rep 
Rep

Ant 17 Akmena
Laikrodėlis

47 Gordon Terraoe

Reprezentantai.
81% Miehigaa avė 
2712 Dearborn *t 
2180 Archer avė 
2037 La Šalie at 
7# Fifth avė

bos, pripažįsta teisingumą musų 
metodai.

Rn»h C Butler 
W*l.er E Beebe
ijhoai*, C Boyd 
Patrick J MeShane 
Kmii O K*wal*ki 
Aaroe Norden 
W H MrSorvly 
H ar r j Oidbam 

■loti n W H iii 
J< hn c Wiiiiam» 
Uuorg, Struckmaa 
Loui* J Pierson 
Davul E Shanahaa

Męs surengiame šituos tavorus 
apėmyje nuo $20.00 augštyn, ir 
užtikriname, kad jie turi daugiau 
vertčs negu perkami nuo kokios 
kitos dideles firmos.

11417 Miehigan avė 
6639 Kimbark avė 
182 W 18th «t
77 Bunker it 
8099 W 36th >t 
Bervryn. Iii 
220 N Central Park avė 
256 N Carpenter (t 
817 ake at, Oak Park 
793 N Kedzie avė 
2710 Mll*aukeeave 
1537 N 7l»t Court 
9 North Cartla at 
57 Locl at tt
126 Larrabee st 
254 Lincoln avė 
1824 Sbeffield «ve

Eęualization.
386 Fifth avė 
7306 Bond avė 
5313 Hlabop at 
11838 8awyer avė 
490 W 14tb place 
966 Ftoarney at 
460 N Hoyne ava

1308 Wolfram at
8661 North Ashland avanse.

koa atatei
Ka^p.

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

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-

Dykail Dykai!
Gani kiekvienai Daktarlikj knygutę apie 
liga* vyrų, moterų Ir valkų ka* prtaiun* 
savo adresų ant adreeo:

L—VA, P. 0. Bcx 268,
MADISON SQ. N. Y.

Maria Bodnarska, 
Cliffwood, N. J

Kodėl ne visi daktarai yra 
pasekmingi.

kasztuoja, kaip isznaikinti pleiskanas 

kus," ubus,___________ ________ r_
veikalus ir prekes yvairiu Elektro- 
Gydancziu aparatu ir kitokiu daiktu. 

JOHN'S SUPPLY HOUSE C.UA.

Guodotinom* tautaukoma ir bai- 
bvnnetna /jraugystema taidirba:-1 
Ktinket, Amterikoaiazkea 
Weliawaa, bui 
ta», Kult ardas. 
Kepure* ir dėl Marazalku

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

MES PARDUODAME TIK 
TAI PREKEJAMS!

140 W. 34tH Street, New York, N. Y.
PASARGA. Prof.Collins ištyręs jūsų ligą ir supratęs viską aiškiai, pasiųs jums patarimus ir vaistus, nuo kurių į »rum 

pa laika pagvsite ir liga daugiau neatsinaujįs. Neapleiskite savo ligų.
Offiso valandos: Nuo 10 ryto iki S po plotų. NodėMieniais nuo 10 ryto Iki 1 po pietų.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 |<o pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedalioms ir šventadieniais nuo 10 ūk iki 12. 
RODĄ DYKAI!

Morls Frost dr Co.
Corn 2-nd Avė, & Smithfield St., Pittsburg, Pa.

M. J. Damijonaitis, 
3108 S. Halsted st. Chicago, III 
a jeigu reikalauji gera tavom 

ir užezedyti pinigus, tai ra
ižyk pas mane, o gausi 2 Ki
belius KATALIOGUS isz kat
ra galėsi matit, kad asz viską 
parduodu pigiau* negu kur 
kitur. Kataliogus j kitas mie

stus prisiuaczia DYKAI, tik dėl paežio kasztu 

reikia prisiusi ai S centus mark*.

Tiems prekėjams, 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 pjonieriais dastaty- 
me pilnos eiles tavorų, kaip ant 
uždėjimo naujo skyriaus, teip ir 
ant uždėjimo naujos krautuvės.

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

kokias gyduoles naudoti ir kiek joe 

karpas,' papautus ir užauginti plau
kus, usus, barzda ir tt Parodo pa-

Pas koky daktaro reikia kreiptis 
dėl apturėjimo kogeriausitis 

naudos.

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

F.PBradchulis
Attinney aid Ccunselor at Ln
Chamber of Commerce Bldt Room 709
S. E. Corner LaSalle Wash)nglon sta. 

CHICAGO, ILL. 
Telephobe Maln 3643.

Wienintalls lietuwys advrokataa, baigą* 
mokslą lunsprudencilosczlon Amerikoj 
Weda prowas kaip oiwiliszkas teip ir 
kriminallszkas vrisuose suduot*.
Re*. 3112 B. Halated arti 31 mos.

Tel. Y arda 6046

Kaulai knr tu 
begi? Nugi pan 
Petrą Srieki nes 
labai isztroszkes. o 
P“ J* galio** alsi- 
vedyli, nes jis turi 
puiku ir szalla hs- 
varskaalu, gardžia

■ rusk* oezisserena 
•'-•K arielka, cigarus net

isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, ui jau 
Iglau su umisu kalbeli negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 

puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pas ma
ne. o asz jum paUrnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose Ir provoee. Atvažiavę 
ias kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakls,
3321 Aubum a v., Chicago, III.

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

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

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 irsanžine apsvarsty-

Kad parkelėmis musu dirbtovią tas 
Lawrenee. Mbm m Boston. Maaa Ir už 
atimame tuotni paežiu -dirbimu graiiau- 
aiu popierių raazymui grotnaiu au vleo 
kiom pavinezevooem, graiiaiiaiom k vi*t 
kom. abroaeleia trik* tik kas hori. ui tu
ziną 25c., 5 tuzinai ui 61.00 duodame 
pulke dovana prie 5 tuzinu pirkinio. 
Teippal uilaikome daug akyriu atidaro
mu altorėliu ir visokiu abmzeliu, 
niu, auksuotu, 
lieriu ir Roiancslu. 
krautuve visokiu knygų, 
agentu ir duodame dideli 
renuokite teip.

A. Žvingila, 
P. O. Roi 3232,

Kniiklų Ožieva.

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

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

Su guodone,
Jozef Popiel,

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

OFF1SAS:
Kerte 31-mos Ir So. Halsted įlycrii. 

Gyvenimas viriui Aptiekos.

CHICAGO, ILL.

3826 Michiean avė 
16UO«Kw. od Boul 
2469 Archer avė 
333 W Bowvn avė 
5230 D-arboru ,t 
150 W 441 h *t 
4807 Forr-stville avė 
5037 Wa»hington avė 
737 Berteau avė 
57 Surrey Court 
1307 Chicago avė.. Evanitan, III 
Bartlett, Hanov-r, III , 
Wlltuetu, New Trier, IU 
1566 — %th (t

Benton F Kleeman 
Wtn T Monroe 
Jame* FCavauagh 
Edward J Smejkal 
Charle* Schumacher 
Jame, W Kittlemaa 
Wu- H Troyer 
Fred E Erickea* X 
Henry W Auguntin 
ChrUtlan Beck 
Herman H Bmidt 
Bobert H Pendarvi* 
Al bert Glade 

—: " 2. L.:__ j
Hernard Clettenberg 
Cbarle, E Erby 
LewU Rinaker

Board
Charlee A Wathier 
Warren K Colburn 
Fta* E CbrUtlan 
Rudolph Mulas 
Seho Sheridan 
Jebn T O CoaoeU 
Jame* J MoComb

Cbarle* McMabon 
Bobert M Slmon

Kotulyt. ikautfejimas kratinėje Ir strėnose, skaudėjimas 
skilvi* ir Mžlebiiojimas.

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

M i kolas Danko, Rox 32, Orbiston. O

Nerviškumas ir galvos skaudėjimas.
Garbus Traktai?:—

Keliais žodžiais pranešu Tamistai, kad vaistus pasių
stus apturėjau ir į trumjią laiką jaučiuosi sveikesnė. Da
bar jau su visu sveika, už ką Tamistai Širdingai dėkavoju.

Ona Smith, Ehrmandale, Ind.

Naujas Eszradimas 
' M usu naujai 
gariaustų daktarą 
“TsgoTsnic" yra Iriausias ir sveikiau- 
siaauž visuskitua>iki šiol buvusius kar
čius ir kitokius vynus. Togo Tonic pra
šalina visokias ligas, kaip tai: Reuma
tizmą. neuralgia.iskaudėjima vidnrtų, 
sunkumą ant krutinės, taipgi taiaoa- 
petitą; žodžiu sakant yra reikalingas 
kiekvienam žmogui. Mes tarnaudami 
savo guotiotinieais tautiečiams vely- 
jame dėl persitikrinimo paklausti sa
vo artimiausio saliuniniko apie tą mu
sų naujai išrastą vyną Togo Tome. 
Prekė už butelį 11.00. ui tuziną >7.50 
Reikale prašom gtsisaukti ant adreso:

TOCO WINE CO. 
517 Mihraukee Ausį, CHICAGO, ILL.

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

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

gydyti uzsenejusia lų 
kius dolerius, pntrau 
ka aptupiu bet dar labiau 
ir apsunkina iszgydyma. 
atsakantis daktaras Degyi 
duos tiktai rodą.

Asz gyd v darnas ir t in nedarnas vyrisz- 
ka* ligas su viražam x> metu ne tik ka 
ingavau atsakaneziausia praktika, bet i 
pasisekė man iszrasti, man vienam žino
mas gyduoles, su kuriom asz užgydžiau 
tukstanezius vyru, sugražinau jiem svei
kata. tvirtuma ir vyriszkuma.

.Mano ofisas yra inrengtas su virszum 
20 metu, turiu naujausio iszradimo ge
riausius instrumentu* dėl darymo egza
minu, elektriszkas gydymui maszinas. ir 
garsiausia ant svieto Koentgeno szviešo* 
spinduliu maszina, su kuria galima ma- 
tvti per visa žmogaus kuna ir tokiu bu
du atrandu užsisenejusias ir pasule pu
stas ligas.

Asz gydau elektra ir gyduolėm. Ma
no gydymas yra naujausias, geriausias, 
teisingiausias ir tikriausias. Kožnam 
duodu tiesdariszka užtikrinimą iszgydy- 
mo. Mano prekes yra kožnam prieina
mos ir kožnas gali būt sveiku ir tvirtu 
vyru. Jokia daktaras ne stisiligins su 
manim gydyme vyriszku ligų, nes asz 
savo gyduoles ir būda gydymo laikau pa

Asz iszgydau visiszkai kraujo nžnuo- 
dvjima, reumatizmą, užsenejusias pa- 
slajitingas ligas ir ligas paemanczias nuo 
žagimosi save ir iszdykumo. Jeigu turi 
gefvma kaulu, svaigimą ir skaudejima 
galvos, s k audė jima po krutinę, sąnariu, 
nugaros ir strėnų, gėlimą ar nepapras
ta plakimą szirdies, užyma ausyse ir Rė
voje, drebejtma ir vaikszcziojima kraujo, 
pamelinavusius paakius, puczkuczius 
(spuogus) ant veido ar kūno, geltonas 
plemas ar ronas ant bile kokios dalies 
kūno, puvimą ar skaudejima gerklėje, 
užkietejima viduriu, bjaurius ir baisius 
sapnus, sunkuma ant koiu, indubusias 
akis, jeigu iszeina sėkla laike miego ar 
prie nusiszlapinimo. jeigu negali miegoti 
ar valgyti, jeigu esi numatai nuvargęs ir 
pailstantis esi baugus, gėdingas, nusimi
nęs, užsirupines ir nustojęs vilties, jeigu 
Ivtiszkos dalys yra nusilpneje teip jog 
negali atlikti vyro prideryseziu ir neturi 
vaisiaus, jeigu esi užkrėsta? kokia liga, 
tai ateik ar raszvk pas mane, o asz duo
siu teisinga ir tikra rodą dykai.

Asz iszgydžiau ligas kurio* žmogų vra 
kankine per 15 metu ir daugiau*, ir ku
riu kiti daktarai neinstengdami iszgydy- 
ti, pripažino neiszgydomom.

Asz iszgydau labai trumpame laike 
susiszlapimma lovoje bemiegant, kuris 
labai klapatina vyrus. Jeigu turi minė
ta klapata tai atsiszauk arba raszyk pas 
mane, o liksi iszgydytu ant visados.

Norėdami gauti mano teisingos rodos, 
raižykite arba atsiszaukite ant szito 
adreso: Dr. B. M. Ross, 175 S. Clark 
St., Chicago, III. Ligonius priiminėju 
kožna diena nuo 9 adynosisz ryto iki 4 
po piet. Panedelio, Seredos, Petnyczios 
ir Subatos vakarais nuc 7 iki 8:30. Rodą 
ir egzaminas dykai.

Graborius.
Ir Livery Stable

laidoja mirusius, parsamdo karietas 
Ir bugffss ant pagrabu, kriksstynu. vsse- 
II* ir kliokiu reikalu. Teipgi užsiima 
perkraustymn visokiu daigiu is* vielos 
I* vieta i* dypus ar >** dypu. anglių ias 
važi jjimu ir u.

Trlrlonas 3. Wr*t»tile. III.
(14 X—7 I W)

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garniu; mediškaa užžiurėtojas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite

tus, su daug metų patyrimų yra autorium, išrodinėto jum ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užsisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustojimas gyvybės, lenk i mani h draugijos, “sunykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar jiasididžiavimųi suturėti sa- 
vę nuo sugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau 
yra per vėlu.

Limpančios ligos, kaipo kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas var|M>8 ravelio', uždegi
mas pūslės, sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir* nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme gydymą virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai jiatirsi grfeitą paleng
vinimą, bet visišką 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 in mažas, be jokių parašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų 
atydos kas jose yra.

Gyduoles Dykai iki Iszgy]imiti.

Jeigu sergi tai atsiusk už ac marke o 
apturėsi musu nauja didely katalioga 
kuriame yra apraszyta placziai ir 
aiszkiai visokios ligos, ir pasako

Vienas tik yra būdas pertikrinti visuomenę, kad daktaras išgydė ligotus žmonis. 
Skaitykite apgarsinimus kitų daktarų, o nerasite kad kiti turėtų paliudyjimus ar 
padėkavones nuo savo ligonių. Ui Ui, kad jie tik giriasi esą gerais daktarais, bet 
vieton išgydyti tik padidina ligą; ar gali teip užsipelnyti padėkavonę? Niekada!

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

Prof Dr. E. Collins’o, bilgosio mokslą Nev Torio Dniiersitete 
Jam tik vienam gali visas svietas padėkavoti už teisingą ligonių išgydymą.

ŠTAI! Keletas iš naujausių laiškų, kuriuose iŠgy4yti dėkavoja Prof. Collins’ui:

Rep 
Rep 
Rrp 
R-p ____________
B~p Dauiel Buttner

htir Ii gauti MLietuvą." 
..Ll*l»vos” redakcija turi savo agentus 
Brooklyne, Philadelphijoj. Balti moreje, 

Batai kagentu ai Irena i.
Brcoklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st.
Jo*. Ssunskis. 155 Metropolitan sv*. 

Pbiladelphia, Pa.
J. Gudavicze. 3104 Richmond. Si.
Jo*. M. Smolenski, 783 So. 2 nd Si., 

Baltimor*. Md.
Wm. J. Morron.

S. E. Cor. Sharp A Camden su. 
Pas uituos arentu* gausite „Lietuva” 

ui 5c kas subara.

Reikalauju vyre apie 20 metu am- 
Maus, važinei! anį piekoriuko vežimo. 
Turi suprasti apiėj piekorisxka bizni ii 
tari mokėti lenkiška ir snftelska kalba*. 
Ataissaukite pa*. 1

Z. Madiejewski.
11443 Miehigan a v., Ra-*’ and. I»-

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III
■•s užpražeste vises kenčiančiu t nue uHi«ene|usiif Ilgę, nuo kurig nega*ėje ilsigytfyti, atsitaukti j musij gydynyčią ir pamė- 

gyti stusg NAUJA BUDA, kuris yra laikomas ui neklaidingą.

2291 bberidan Road 
225 Osuood »t 
Deaplainea. III 
14 Fowler *t 
30 Diviaion »t 
71M Normai avė 
OlOJackaon Boul 
414 La Šalie avė 
8034 W Coa«rea* «t

išrastas ir patvirtintas 
vynas, vadinamas:

A y — Patentuota* rejrulia- 
torius, ausukla užsuka- 
ma* nustatomas, vy f , Aį. rltzka* ar mou-ri«ika»,ffjf, .... Wk>8K auksuota*, drlrubl

hSjff jfcvPKBL Huntiuii" lukaztal, 
i’/kvl.tku. tat

V r*1,141 l»ika rodo
iwV-sTh yr< *'*ur vartojama* 

feleimkalia tarnu, 
alpo geriausiai laika 
1 * gvaran-

tuotaa ant 26 metu. 
8*y laikrodėly patlun- 

stm* C. O. D. aat kiekvieno adreso, su pavalyta- 
mu issegssminuoti. Jelau bu* tok* kaip rasso- 
ne, uislmokek *xpre*ui $S 7S Ir atvesimo 
kasitu* Ir pasiimk laikrodėly, )ei na, nemokat 
ne vieno oaato. Atmink, kad už toki pat laikro
dy kitur mok**! *36 <io Prie laikrod.iio dar 
pridedame 14K auksinta labai gra*u lanolusaly 
•u kompasu dykai.

Eicdslor Watch Co., 
900 Central Bank Bldg, Chicago.

Distriktaa.
1 Rep 

Rep

O kapt caia?
Teigi popieros rasxytnui gromatu in 

kraju, naujause iiaarasice, gražiausio* 
visoje pasiūloje. Kiekvienas kas pri
eina 10c. apmokėjimui paežio* kaszlu, 
gaus ui dyka ant ■pažiuro* 6 popieras su 
kopertom. Pardubdame 6 tusinu* ui 
>1.00. Reikalaująme agetu visur ir duo
damo gera uždardi- Raazydami adre
suokite:

Agent C|urch goods, 
8u. W. Box 14, Brooklyn, N. T.

(I8t— XI)

Parkai.
Nužemintai prof. Collins’ui dėkavoju ui išgydymą 

mano ligos. Negalėjau niekur gauti vietos, teip man 
buvo daėdj tie parkai.. Dabar esu su visu čysta*.

. Jonas Renicki,
Cement Works, Box 32, Hnnnib*!. Mo.

ftuptura ir skaudėjimas kiautą.
Visogalingas prof. Dr. Collins:—

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

Su pagarba.
Andrius Bogatka,

Naujausiai lizrastos’Medicinos: Nae>a»i 
muau valatal yra peerkailautaeal, gydo daugybe 
Ilgu . Plauku* tikrai alasgisa. •baklma, pleis
kana*. papuerku* ir daagel kita Ilgu »u gauja*, 
tiu badu Radlkal gydymą*, paraitykite pa* 

Brof. J. M. Brandaa
Ne«r York ABrooklyn, U. 8. A.

11 Rep
R-P 

13 Rep
Rep 

15 Rep
17 Rep
18 R-p

Rep 
81 Rep

Rep 
23 Rep

Rep 
25 R-p

Rep
27 Rep _ __________
29 Samuel E Erickaon

Rep - 
81 Rep

Tdeiona*: Morgan 13M2. 
T*lefonuoi galima iaa kiekvienos 

apuoko*

biblija.
Lieteviszka biblija vokisskoms lito- 

tom* seno tr naujo testamento drūtai 
grąžei* apdarais 1134 puslapiu, su pri 
■inntimu 13 00 ir tjeip visokiu knygų pa* 
■rane galima gaul|. Teip pat turiu dau 

gybo Abroau PhiladelpijoB skerdyne 
lioluTisikoje Bais y ežio jo su priaiunU 
nu vienas 30c. 2 ui 30c. Perkupcsiam* 
parduodu labai pi>iai. Adresuokite:

J. P^irikys,
1514 Ros* av., į Scranton, Pa

- xt)

Court.
180 E 51 *t lt 
2«25 N Paalina it 
1932 Arliagton place 
4941 Wa-hiagtoD avė 
576U Woodla*n avė 
1137 Birehwood *ve

Commissioners.
65 Liacoln ava 
106 S W»ll«r avė 
6153 Kimbark avė 
1481 W 12th lt 
3832 Dearbora lt 
26<3 — llSth *t 
3416 Wallace »t 
Irviag Park A 64th ava 
824 Grand avė

Districts.
Mi Proipect. III 
79New St Bloe Itlaad. 1)1 
286 Forett avė Kiver Foreai 
uaaaisg, III 
580 Davia *t, Evaniton

1 Nominations.
320 Cham. of Com. and 3839 Miehigan avė 

Hyde Park Hotel aod 175 Dearborn «t 
436 N Normai Park Way
73> W *3rd piac-
30l Wa*bburae avė
639 Rookery «Idg 
471 X Hoyne avė

Torkoli nuo ttž.Sft ir vir»«

Brande ,. 8U <M> „ „ 
Borovlcka,, 12 04) „ ,.

Pure blaekberry Wloe II.50,

aailki- 
aidahruotu ir tt Siksp 

Tutins didele 
Reikalaujamo 
uždarbi. Ad

LVON BROTHERS
MADISON. MARKET AND MONROE STREETS

CHICAGO, ILL.

723 W. 18th Street.
Nuo *T0 iki lOtoo ryto, 
aeo 7-toa iki * v*L vakarą.

Medalio** Ukt^ aeo S-toa Iki tetai ryt*

S
Muml atsiunskite aavo orderiu* "ARIELKl. . Me* parduodame reikalau
jant lem viaa Itzdirbinl »avo fUttilamiot ui tokia* pat |>rekia*. kaip ir perkup 
ežiai turi užmokėti. S I arielka neina jM*r keletą ranku, bet gaunate itaczlai 
nuo iatdirla-jo. Galite būti penlliudlje, kad bu*oayata.

Mu* yra dHtžlaukia ir vervziauiia užUtlkejitno krautuve Suvienyto** Valiti- 
>«e. ataiunaime jurai gereuni tavora ir pigiau negu koke nori kita teip vadina
ma -diitilarne" arba perkupeiiu*.

Me* garantuojamo »avo tavorų*. Jeigu kuomi nor* jum! nepatiktu, galite 
(ugrailnti mumi. me* apmokėsimo kanztu* ir *ngraiin*ime jurai ju*u pinigu*.

Kl-kviena* banka* Plttaburg'e jum! pa*aky*. kad mu* žodi* yra verta* už»i- 
tlkejlmo. 8iun*klte pinigu*, art* money order. art* *tampa* ir kaip tik apture- 

. *ime. tuojau* l*a*lun*lme jutu apeteliavima. Me*apmokame Etpreto kaiztn* in 
rytu* nuo Chicago ant apateliavlniu nno S6.O) Ir daugiau. Ant Vitu aptteliavimu 
in vakaru* nuo Chicago mes nuleidžiamo 15-ta nuoazimti nuo rautu preke* ant 
tavorų, bet pirkėja* turi pat* admoketl espre»o katitu*.

Su *avo pirmu aptteliavimu kad pri*iun*lte 10 adretu. tavo kaimynu, me* 
at*lun*lme jurai už tai viena kvorta garsaus eiyato namu darbo Blaekberry Vy- 

. lykite klauadami patlapciiu prekių.
Žemiau* paduodame keletą iii rautu prekių:

;< metu tenaguglue ar kornine Arielka 41 .14h- gal.
« ., ,7t ...................................•H-22S ”s :: ” ; " » m <‘^::

Rum < ataka.). W OB ...

luo lora-spandah ant koja tlklOc. 
Gvarantavoieme targydyma.

Dantų gulimo tr S kur h u to, Papucaku* nugidit. 
Plauku. įlinkima *uja|kite irtutankite ant pra- 
piiknaioa gnlvo*. Phudtana* iiualktna. Teipgi 
tarime vaiata dėl jtinaikiaimo plauku, kad 
banda nereiktu ak.n*L arba moteris 
apeisimo ilgu* gyvaplaukiu*, me* eaai 
(IsJAUSTAlS.

J. M. B.
bux 160 Sta. W.

• btaid** ja 
k Sustokit* 
a. eMttrta*- 
’llk**ta* b. 
ie. o auoia
»•
padarysite

Jobe J Healy 
Edvard J Brundage 
Pele r M Hoffman 
Abel Davi* 
Jobu A Linn 
Cbarle* V, Vali 
Florų* D Meaeham 
Oacar Hebei 
James G Graff

Sudžios Superior
Alberte ttarne* 
George A Dupuy 
Ax.l Cbytraua 
Jeate Holdom 
Henry V Erwman 
Arthur H Chetlaiu

į . County
Chrt* Straasheim 
Jobu P Garner 
Ed*in K VValker 
John V Kopt 
Oscar De Pne.t 
Edwgrd H Olaon 
Wm J Cmbach 
Henry J Kolte 
Loui* H Mack

Country
Wm Buste 
August C Boeber 
Joaepb Carolan 
Altrėd Van Steenbezg , 
W m C Hartray ,

Congressional
Martin B Madden 

Jame* R gana 
W>alter W ’.' ilson 
Charlee S Wharton 
Abtboay Micbalek 
Wilit*in Lorimer 
Philip Knopf

Henry Sherman Bout*U Virgin!* Hotel. Ohlo A Ruib sta 
George Edmund Fotą

Senatoriai
Henry Z Durand 
Edw*rd H Morris 
Jaeob Boll 
&lwin D Green 
Homer Galpin

mals dvi 
visu lito 
kad lindi 
pagijo u

Kozna diena girdėt ligonius skun
džiantis: “Iszvaikszezioiau jūs daug 
daktaru ir užmokėjau daug pinigu, o 
sveikatos neturiu”. Ant to galima atsa
kyti kad kalvts nepataisys laikrodėlio, 
kriauezius nepasius czeveryku, teip ir 
daktaras kuris savo mokslą ir praktika 
dalina ant visu daliu medicinos, nei vie
nos szakoe gerai nepazvsta ir j»ertai gy
dymas yra nepasekmmgas.

Daktariszkas mokslas yra per platus 
idant vienam butu galuua pasekmingai 
gydyti visose szakoae. pertai pasekmin
gas gydytojas tszsirenka sau szaka dak- 
tariszko mokslo ant kurios turi dideany 
palinkima ir kuri iszduoda jam geres
nius vaisius. Iszsinnkes ta szaka ir ga
vės atsakanti- |«tyrima, jis yra pagal 
tiesa vadinamas specijalistu tos kliasos 
ligų ir yra geriau pasirengęs tokias ligas 
gydyti negu tas kuri, tiki apdengti visa 
lauka mediciniszko mokslo.

Mano specijalmskumu yra gydymas 
vyriuku, užsisenajuaiu ir nerviazku ligų. 
Asz padėjau ao metu sunkaus darbo ir 
tirinejimo ant tokiu kumszku kliueziu ir 
mano tnusa tapo apdovanota su dideliu 
pasisekimu. Per tuos 30 metu, mano 
knygos parodys kad asz iazgvdžiau iu 
virsz asztuoniolika tukstaneziu ligoniu, 
isz kuriu didesne puse buvo jau nustoję 
vilties iazgyjimo.

Nemialyk jog jusu liga yra neiszrydo- 
ma dėlto kad koki fekzeria’ ar studentai 
medi kai iszkuoee institutuose ar dispen- 
serese negale jo jus iugydyli. Nesiduok 
prigauti tokiem daktaram kurie žadėda
mi gydyti dykai iki iszgyjimui arba isz 

a uz kokius pen- 
ta žmogų ir ne tik 

padidina liga 
[okis geras ir 
is dykai, bet

lalitku i*s 
kuri. ra*ro 
a vi»iixkal

* Guodotinictn* Kunigam* tsadir* 
<ba>-Kapas, Amata*. Dalmati
kų*. Altas. Mala* ir a i*u* )<*ž- 

,07110101 parėdus. Visokį darbą ai- 
'lieka arti* t Mukai in laiką.
' Norėdama* guodotiuia Dr tęs, 
i arba guodolini Kunigai, kad Ju»u 

darbu* butu prideranti lai atliktas ir tuma saazcipu »avo tautetj, paveskite ji tikrai 
l K tu W aiUAž,

T. ANDRUSZEWICZ « CO.
115 W. Dlvlvloa St-, Chltaco, III.

Nominuotus ant Republikoniškos konvencijos 7 d. gegužio 1904 
Stale* Attoraey • ——>- „ .
Pre* County Board 
Coroner 
Reeordcr 
Cterk Circuit Court 
Cierk Superior Court 

’ Board of Revieiv 
Board ot Ą**e>»or« 
Cosaty Surveyor

Lietiiviszkai-Ruski Aptieki
257 Hanover st- 257 

Boston, Mass.
Turime pilnai aptiekorisaku tavorų 

kaip krajevu teip! ir užrubeiiniu. Ap- 
tiekoje viaadr* randasi daktaras, kurt 
duoda rodą visotioue ligose be jokios 
mokesnes

Idant pagarsint i mnau tavoms ir kata! kutu* t*- 

na adreaa ir arėiainia expre*o ataeija. o ates tau 
e*iu*ime 1 kompleta aekančiu tavorų: 1 ftozUa- 

__________________________ puatin cigaru; 1 44*. autn»ta arba mieliiti 
f) 7___________________________________ nriiia taOrorMi, adam viritua (paminėk ku-

i Js H I n ! IIŽ4
wv i-

m. " -

- - ”7 i ir i Rmrraldau. V ak** t*» bu* *u<U-t* in vie-
n* pUutine iilku išklota tkrjrsute. K*l« *tvei. 

parSturek viską ir jeRm tau tie daiktai tinka, užmokėk ei presui ž:i.H7 ir atvežimo kaito* ir 
pasiimk tavoms, jei netinka nemokėk ne vieno cento- Vi*k** ko mes norime, kad reko- 
aneednožumei mu* >avo draugam*. 8zio daiktai *u moteriėku laikrodėliu ir 48 coliu U*u leneruse- 
iia kaštuoja g-1.7 U. Me* galime juos prisiųsti tau ir pačtu. >i«u su uiprst jmu prisiusi vmus 

pinigu* ir 35e. »nt paAo k*Atu.
L. A. MOLI^VNI) A Co., 155 AVrebington Rt . Chicaao. III.

AR SERGI?
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