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Politiszkos žinios.

—o— 
Amerika.

Pereito utarniko dieuę Su
vienytose Valstijose atsibuvo 
rinkimai augščiausių krašto 
Urėdninkų. Kaip iš syk ga
lima buvo tikėti, dėl stokos 
susipratimo terp dirbaučii} 
luomų, pergalėtojais išėjo ka
pitalistų tarnai: ant preziden
to išrinko dideliu balsų dau
gumu dabartinį republikoniš- 
kę prezidentę, Theodorę Ro- 
oseveltę. ’ 1 .

Karė Maskolijos su Japo
nija.

Didelių mūšių pereitę san- 
' vaitę Mandžurijoj nebuvo. 

Sfors lygiav Kuropatkinui, 
kaip ir japoniečiams atėjo 
pastiprinimas, bet iki šiol nė 
viena puse nepradėjo žengti 
pryšakin. Kuropatkin, pa
mokytas ikišioliškų nepasise
kimų, kurie vienog jam kaš
tavo jau netoli šimto tūkstan
čių užmuštų, pašautų ir pa
imtų į nelaisvę kareivių, o 
naudos neatgabeno, dabar 
pats nebando žengti pryša 
kin, kadangi nužudė jau vil
tį. kad galėtų Išgelbėti jepo 
niečių apgultam Port Arthu- 
rui. Nepasisekimai mūšiuo
se demoralizuoja ir geriau
sius kareivius, jie pradeda 
neužsitikėti savo vadovams, 
su nenoru pildo jų prisaky
mus. Da keli toki nepasise
kimai. kokiuose be naudom 
krinta po 60000 kareivių, o 
Kuropatkino armija bus teip 
sudemoralizuota, kad su tais 
kareiviais, kokius turi, nega
lės stoti į didesnį mūšį, tuos 
kareivius, kad jie neužkrėstų 
naujai atkankančių, reiktų 
ištraukti iš Mandžurijos į 
ramesnes vietas, kur japouie- 
čių nėra. Kuropatkin tę ge
rai žino, todėl, nesitikėdama 
pergalėti japoniečius, kol ne
turės pakaktinai kareivių, 
nenori žengti pryšakin. Ka
dangi šiol japoniečiai, 
nors ir sumušė vis maskolius, 
nuotrotas turėjo teiposgi ne
mažas, tai ir jiems nesinori 
per daug žmonių žudyti, nors 
japoniečių kareiviai ir geriau 
už maskolius savo pareigas 
supranta. Esantis japonie
čių pusėj prancūziškas kariš
kas delegatas vieno laikraščio 
korespondentui pasakė, jog 
europeiški kareiviški delega
tai šioje karėj mažai gali pa
simokyti, ka<|a.ngi abudu 
priešai, taigi lygiai masko
liai, kaip ir japoniečiai turi 
naujausius ginklus, lygiai ge
rus kaip ir kitų kariumenių. 
naudojasi iš visokių naujau
sių išradimų, iš kokių naudo
jasi ir kitos armijos, vartoja 
tę pačię taktikę, o vienog ja
poniečiai muša maskolius. 
Tę prancūziškas tėmytojas 
aiškina tuom, kad japonie
čiai į karę stato nevien kuo- 

* geriausius ginklus, mokslę 
vadovų, bet ir morališkas tau
tos . pajiegas tokias, kokių 
maskoliams trūksta Niekur 
europeiškose armijose terp 
kareivių nėra tokio persiėmi- 
mo, tokio pildymo pareigų 
kaip terp japoniškų karei
vių. Japonietis už garbę lai
ko pražūti ant tėvynės labo ir 
jaustųsi įžeistu, jeigu vado
vas nesiųstų ant pražūties. 
Jeigu vadovui reikia rinkti 
liuosnorius, norinčius eiti ant 
tikro pražuvimo, kad palen
gvinti armijai pergalę, siūlo
si visi kareiviai, kiek tik jų 

. yra. Tokio supratimo reika
lo aukauti savo gyvastį, savo 
turtus, net nuomones ant la
bo tėvynės nėra niekur kitur 
kaip pas japoniečius. To 
vienog neįkvėps kareiviams 
nė joks vadovas, tokiame su

pratime reikia išauginti tau
tę, o tų japoniečiai įstengė 
padaryti ir per tai jų karei
viai stovi augščiau už masko
lius: visi aukaudami savę ant 
labo tėvynės, japouiški karei
viai muša maskolius, kuriems 
trūksta apskritai morališkų 
pajiegų, o materijališkų mat 
nevisada pakanka.

Kas gi galėjo tikėti, kad 
maža Japonija, užimanti vos 
tokį plotę kaip Lenkija irtrįs 
lietuviškos gubernijos mušti} 
didžiausių aut svieto viešpa
tystę, tris syk su viršum di
desnę negu visa Europai Nė 
turtinga, vos nuo 1875 metų 
pradėjusi mokintiesi nuo Eu
ropos visokių mokslų maža 
Japonija visame stovi a ilgė
čiau už didžiausię ant svieto 
Maskoliję. Nieks to netikė
jo, o mažiausiai pati Maskoli- 
ja, kadangi, apskaitant pa- 
jiegas, nieks nesi roką vo su 
morališkoms, kurios kartais 
sveria daugiau negu materi- 
jališkos. Morališkas pajie- 
gas maskoliai parodė laike 
užpuolimo Napoleono I ant 
Maskolijos* 1812 m. Nuo to 
laiko morališkos tautos pajie- 
gos niekur neapsireiškė ir ap
sireikšti negalėjo, kadangi 
visos vėlesnės Maskolijos ka
rės neturėjo morališko pama
to, visos buvo vedamos dėl 
plėšimo ir grobimo svetimos 
žemės, per tai susidemorali- 
zavo visa tauta, išnyko joje 
visos morališkos pajiegos. 
Per šimtmečius carai, su ru
joms atsidavusių jiems urėd- 
ninkų, naikino morališkas 
tautos pajiegas, demoralizavo 
tautę, tikėdamiesi geriau ga- 
lėsę sudemoralizuotę išnaudo
ti — o dabar reikia rinkti 
vaisius to demoralizavimo. 
Pikta sėkla visada išduoda 
piktus vaisius, kokius aukš
čiau ar vėliau reikia rinkti 
tiems, kurie seklę pasėjo.

Nors pereitę sanvaitę ap
linkinėse Mugdeno ir netru
ko susirėmimų, bet buvo tai 
vien susirėmimai pryšakinių 
kari ūme nes dalių, arba susi
rėmimai 
išsiųstų 
pozicijų 
pajiegų.
neturi didelės svarbos, nes to
kia išsiųsta ant ištirimo prie
šų pozicijų kariuipenės dalis, 
ištyrusi, kas reikia, grįžta 
atgal prie didesnių pajiegų. 
Žinoma, jeigu tokiai kariu- 
monės dalei pasiseka užimti 
kokię svarbesnę priešų pra
žiopsotų poziciję, ję gali už
imti įr laikyti, bet paprastai 
rekonesansus ne su tokiais 
mieriais siunčia.

Didesnių mūšių, kaip tvir
tina Kuropatkin atsiųstame į 
Peterburgę telegrame, aplin
kinėse Mugdeno pereitę sau- 
vaitę ne buvo; apie tokius 
nieko nepagarsino ir japoni
škas kariumenės viršininkas, 
maršalas Oyama. Nors ne
truko gana smarkių susirėmi
mų atskirų kaaiumenių dalių, 
bet terp tų susirėmimų svar
besnių ne buvo.

Dabar japoniečiai bando 
maskoliams užeiti nuo šonų ir 
tokiais užėjimais Oyama sten
giasi priversti Kuropatkinę 
be mūšio apleisti Mugdenę, 
kadangi jis reikalingas japo- 
niečiams parengimui karei
viams žieminių kvatierų. Var
giai vienog bo Kuropatkin be 
mūšio pasitrauks, kadangi ir 
maskoliškiems kareiviams rei
kalingos žiemines kvatieros. 
Kuropatkin dabar apkasais, 
kiek tik galima, drutina savo 
pozicijas. Jeigu japonie- 
čiams pasisektų užimti užpa
kalį, be abejonės Kuropatkin 
turėtų trauk tiesi kad ir be 
mūšio, kadangi tęsyk masko

kari u menės dalių, 
aut ištirimo priešų 
ir paskirstymo jų 

Toki Susirėmimai

liškiems kareiviams butų per
kirstas privežimas maisto ir 
amunicijos. Dabar Mandžu- 

i rijoj užstojo jau šalčiai, kar
eiviams šėtrose peršalta, o dar 
ne visos kari u menės dalys tu
ri žieminius drabužius.

Kadangi japoniečiams tei- 
posgi ant žiemos neparanku 
stovėti ant lauko, tai jeigu 
nepasiseks per apėjimę pozi
cijų priversti Kuropatkinę 
pasitraukti iš Mugdeno, jie 
turi bandyti kad ir per mūšį 
atimti tę miestę nuo masko
lių; kitaip jie turėtų trauk- 
tiesi atgal į Liaojangę, aplei
sti pozicijas, kurių paverži
mas nuo maskolių kaštavo 
net keliasdešimtis tūkstančių 
kareivių. Kas ant galo at - 
sitiks po Mugdenu, neužilgio 
pamatysime. Londono laik
raščiai rašo, kad Kuropatkin 
dabar nežengs pryšakiu, jei
gu tik jį japoniečiai paliks 
ramybėj, karė ant žiemos ap
sistos.

Dabar maskoliai skubiai, 
kiek tik tas galima, drutina 
Vladivostokę, iš jo nori pada
ryti antrę Port Arthurę, ka
dangi mato, jog paskutinis 
Jau sprųsta iš rankų, jo die
nos suskaitytos; net Peter
burge jau paliovė tikėję, kad 
Stoessel ilgai galėtų laikytie- 
si šitoj tvirtynėj. Pereitę 
sanvaitę japoniečiai }>averžė 
rytinius fortus, o naktyj net 
jiems pasisekė įeiti į miestę. 
tik ant rytojaus juos masko
liai išvijo. Kaip pasakoja iš 
bėgę iš miesto chiniečiai, at
kakę į Čifu, maskoliams 
trūksta amunicijos. Japo
niečiai paskandino porte še
šis maskoliškus transporti
nius laivus, o vienę kariškę 
kreiserį drūčiai pagadino. 
Kiti pabėgėliai sako, buk ja
poniečiai uždegė maskolių a- 
municijos krautuves. Bė
gant jiems, girdėjo eipliozi- 
jų balsus. Mena todėl, kad 
maskoliai turėjo padegti mi
nas, arba gal su dinamitu ar
dė laivus, }>ergabenę nuo jų 
viskę ant kranto. Gal tame 
yra kiek teisybės, nors apie 
tai nieko nepranešė veržian
tis miestę jenerolas Nodzu, 
nė admirolas Togo.

Baltiko laivyne išplaukė 
jau iš išpaniško porto Vigo ir 
atplaukė į Terpžemines jū
res. Admirolas Roždestven- 
sky paliko keturis oficierus 
kaipo liudininkus, išaiškini
mui užpuolimo ant angliškų 
žvėjų. Angliški vienog ka
riški laivai seka paskui ma
skoliškus. Santaikos sūdąs 
atsibus Paryžiuj. Į audžias, 
apart angliško ir maskoliško 
admirolų, paskirti: vienas 
prancūziškas ir vienas ameri
koniškas; jie gi išsirinks dar 
vienę. . Maskoliai dar jieško 
toliau visokių vaikiškų išsi 
teisinimų. Dabar jie žada 
pristatyti sudui net davadus, 
kad užpuolimę ant ma
skoliškos lai vy nes parengė 
japoniškas pasiuntinys Ho- 
landijoj. Tas vienog 
užtikrina, jog nieko pana
šaus nerengė ir jeigu masko
liai sudui suteiks kokius ra
štus, tai jie bus pačių masko
lių padirbti. Kaip dabar ro
dosi, tai visas tas sūdąs, pa
skirtas ištirimui biaurių ma
skoliškos laivynės darbų, bus 
tikra parodija sudų. Papra
stuose suduose meluojantį 
liudininkę sūdai baudžia, o 
čia maskoliai galės meluoti, 
kiek tik norės, už melę nieks 
jų nebaus. O maskoliški u- 
rėdninkai ir kitokį caro tar
nai juk papratę meluoti, tei
sybės jie nesilaiko beveik 
niekada.

Vokietijos randas teiposgi 
atsišaukė Maskolijos val- 

diias reikalaudamas išaiški
nimo priežasčių, kurių dėl 
maskoliški kariški laivai šau
dė į vokiškę žvėjų garlaivį 
„Sonntag”, kuria dėl to šau
dymo, besislėpdamas nuo šū
vių, jūrėse paliko net savo 
brangius tinklus. Be abejo
nės, apart .išsiteisinimo ir 
perprašymo, Vokietija parei
kalaus dar atlyginimo 
Maskolijos.

PranruzIJn
Kunigijos užtarėjai Pran

cūzijoj visokiais budais sten
giasi dabartinę neprilankię 
kunigijai ministeriję priver
sti Įiasitraukti. Kovojo ku
nigų užtarėjai prieš ministe- 
rių pirmsėdį Combesę.išmisli- 
nėdami visokius apkaltini
mus, bet nieko nelaimėjo, 
kadangi visi apkaltinimai 
pasirodė melagingais, išmisly- 
tais. Melus ant kenkimo sa
vo priešams mat visur kuni
gai ir jų draugai mėgsta.

Kadangi Combesui nieko 
padaryti negalėjo, tai ant ga
lo kreipėsi prieš karės mini- 
sterį. Aut susirinko jiarla- 
mente kunigų draugai mėtė 
visokius apkaltinimus aut 
ministerio. Kada tas pradė
jo teisintiesi, vienas iš kuni
ginės partijos pasiuntinių, 
prisiartinęs, drožė ministeriui 
per ausį. Po tam be mažo 
parlamente neužgitnė mušty
nės terp kunigų užtarėjų ir 
jų priešų, bet pirmsėdis už 
darė susirinkimę, o Išsaukti 
kareiviai išvedė besirengian
čius peštiesi }»arlamento ;>a- 
siuntinius. Tokiu vienog 
pasielgimu kunigai nieko ne 
pelnė, priešingai, jų užpuldi
nėjama ministerija gavo tik 
dar daugiau pritarėjų.

nuo

Ma*
Austrija.

Austrija, teip kaip ir 
skolija, susideda iš daugelio 
tautų; tuom skiriasi nuo Ma* 
skolijoe, kad neturi nė vienos 
teip skaitlingos tautos, kuri 
galėtų paimti viršų ant kitų. 
Austrijoj yra konstitucija, 
tai joje randas negali savva* 
liškai išdavinėti nė jokių pa* 
davadijimų siaurinančių tie
sas kokios nors tautystės. Iki 
pusei vienog (>ereito šimtme
čio ciecoriai Austrijoj valdė 
teip kaip carai Maskolijoj. 
Kadangi ciecoriai buvo vo
kiečiai, tai ir Austrijoj vo
kiečiai. teip kaip stačiatikiai 
maskoliai Maskolijoj, įgavo 
didžiausię galybę, jie, teip 
sakant, valdė kitas Austrijos 
tautas, jiems primetė savo 
kalta}. Pataigoj vienog pe
reito šimtmečio vokiečių iš
naudojamos tautos iškovojo 
konstituciję ir neva lygias 
sau tiesas viešpatystėj.

Ne vokiškos tautos neva iš 
kovojo sau lygias tiesas, bet| 
vokiečiai, valdę Austrijoj ki
tas tautas, kaip maskoliški 
urėdninkai Maskolijoj, neno
ri išsižadėti savo privilegijų 
ir ramias nedrysta tų privile
gijų mažinti, yi>ač kad ir 
terp nevokiškų tautų nėra 
susiprati-mo ir vienybės: 
kiekviena tauta skyrium ko
voja už savo tiesas ir todėl 
tik palengva gali kę iškovo
ti. Smarkiausia kova per 
metų eiles traukėsi terp čekų 
ir vokiečių Čekijoj, o dabar 
prasideda terp italijonų ir 
vokiečių Tiroliuj, kurio visa 
pietinė dalis italijonų apgy
venta.

Kadangi susipratę italijo- 
nai be pailsio reikalavo at
skiro universiteto, tokio kokį 
turi lenkai ir čekai, tai ran
das prie Insbruko universite
to ant galo parengė itališkę 
skyrių. Tas vokiečiams la
bai nepatiko ir jie užsimanė 
per pagimdymę muštynių 
priversti raudę uždaryti ita
liškę universiteto skyrių. 
Muštynes pereitę sanvaitę 
pagimdė universiteto studen
tai. Galėjo jas pradėti itali- 
jonai, bet erzintojais buvo 
vokiečiai. Vėliau į maištus 
įsikišo ir pašaliniai, o aut ga
lo tas atsiliepė ant prietikių 
Italijos ir Austrijos. Austri
joj vokiečiai kelia nepri lan
kias Italijai ir italijonams 
demonstracijas, Italijoj te* 
kias demonstracijas prieš Au- 
atriję kelia italijonai.

Tuom tarpu Italija, Au
strija ir Vokietija tveria vi
durinės Europos viešpatysčių 
ryšį, sutvertę lygiai atsigyni
mui, kaip ir užpuolimui ant 
kitų. Užgimę dabar nesuti
kimai ir muštynės terp itali
jonų ir vokiečių Tiroliuj ga
li tę ryšį išardyti, nuo jo, 
priešais rando norus, gali I- 
talija su visu atsiskirti. Ant 
atitraukimo nuo ryšio Itali
jos nuo seniai darbuojasi 
Prancūzija, o Austrijos vo
kiečiai savo pasielgimu, er
zindami italijonus, prancū
zams darbę lengvina. Įer
zintų minių piktumas negrei
tai išdils, o iš to kaimynai 
stengsis sau kuo didžiausię 
naudę ištraukti.

i

Iš Vilniaus.
Vilniaus miesto gyventojų 

parengtų ambuliansę, išsių
stų ant karės lauko,ęiadidiuo, 
parengė kitų jo dalį, kurios 
prižiūrėjimui }>askyrė dakta
rę Hanuševičię, 6 ligonių da
botojas ir 15 sanitarų. į sani
tarus priima amatininkus be 
speciališko mokslo. Jie ant 
kelionės gauna po 100 rubl., 
o algos po 30 rubl. ant mėne
sio ir valgį.

Vilniaus piešimo mokyklę 
lankė pernai 307 mokintiniai, 
tame skaitliuje buvo 210 a- 
matininkų.

Vilniaus žemiškame banke 
yra kapitalo 165866582 rubl. 
Dipozitų ant perkavojimo yra 
9800050 rubl. t

Ant perstatymo Vilniaus 
Jeneral-gubernatoriaus mie
stelis Smargonė, Ašmėnų 
j>av., likosi caro padavadiji- 
mu pakeltas į miestų. Smor- 
gonė savo laike pagarsėjo sa
vo meškų akademija, ji buvo 
savasčia kunigaikščio Radvi
lo.

Iš Vilniaus gubernijos.
Miestelyj Širvintoj, naktyj 

5 d. spalių, vagiliai įsikrau 
stė į pardavinyčię Sedlio ir 
pašlavė šilkinių audimų, ge
lumbių ir kitokių tavorų už 
1728 rubl.

30 d. rugsėjo, kaime Čabiš- 
kiuose Gelvėnų valš. sudegė 
katalikiška klebonija. Blėdį 
gaisro padarytų skaito ant 
1500 rubl.

Lletuvlškl laikraščiai Lie
tuvoj

Maskoliškas laikraštis ,,Se
vero Zapadnoje Slovo” pra
neša, jog Maskolijos spaudos 
užveizda davė jau daleidimę 
Petrui Vileišiui, Vilniuje iš
leidinėti lietuviškoj kalboj 
kasdieninį laikraštį p. a. 
,,Vilniaus žinios”; Peterbur
ge gavo daleidimę Smilga ir 
Baltromaitis išleidinėti nuol 
d.gruodžio šių metų sanvaitinį 
illiustruotę laikraštį p. a. 
Lietuviškas Laikraštis. ”

Permainos kunigų Mogi* 
levo vyskupystėj.

Paliuosuoti nuo vietų: 
kun. Kolenda nuo džiakony- 
stės Drisos dekanato; ant jo

Isz Lietuvos.

vietos paskirtas kun. S ta n. 
Voitek. Kun. Stan Lupeika 
paliuosuotas nuo prabaščy- 
stos Biržiuose ir paskirtas už 
mansijonierių į Marienhau- 
sę. o ant jo vietos paskirtas 
kun. Kaz. Butą. Kun.Juoz. 
Bertovič paliuosuotas nuo 
prabaščystos • Igumene, o ant 
jo vietos paskirtas kun. Bal. 
Pavlovski. Kun. Vin. Ku* 
želiauckas paliuosuotas nuo 
prabaščystos Uzdoj*, o ant jo 
vietos įkirtas kun. Vlad. 
Viliamoiįslęi. Kun. Ad. Špi- 
ganavičia paliuosuotas nuo 
pra baščystos.

Paskirti prabangiais: kun. 
Vinc. Harasimavičia į Klec- 
kę, kun. P. Bružas į Prelių, 
kun. Dziadulis į Rušenicę. 
kun. Juozas Ibianski į Zą« 
skorkus, kun. Tam. Čaikov- 
aki į Jarosląvę, kun. Juozas 
Gintautas Į į Zagačę, kun. 
Adolfas LosotoviČ į Ufę, kun. 
Jonas Kozilevič į Archangel
sku. Paskirti ir tikėjimo mo
kintojai Peterburge: kun. 
Jonas Senkus į Kostantino 
artilerijos mokyklę, Mikalo
jaus kadetų korpusų, į V irX 
mergaičių gimnazijas, į Mika
lojaus iustitutę ir teatrališkų 
mokyklę. Kun. Senko Po- 
povski į moteriškę gimnazijų; 
ku. M. Majevski už tikėjimo 
mokintojų į mokyklę prie Šv. 
Katarinos katalikiškos bažny
čios.

Užmušti ir pašauti lietu
viai.

Laikręštis „Rusky Invalid” 
pagarsino žinias apie užmu
štus ir Įiašautus mūšyje 16 d. 
berželio; surašė yra ir karei
viai paeinanti *iš Lietuvos, 
tarnavę 3 Siberijos šovėjų re- 
gimente, .Iš Vilniaus gub., 
užmušta?: Steponai Krienas 
iš Vileikos pav.; liko ant mū
šio lauko: Prokopijus Korol 
iš Disnos pav., Juozas Kolo- 
smavičia iš Vileikos pav. Pa
šauti: Karolius Kurilovič iš 
Vilniaus pav., Adomas Puni- 
nas iš D|snos pav., Juozas Ko- 
tovič iš Vileikos pav., Alek
sandra Barsukas iš VileikosJ
pav., Aleks. Baronas iš Di
snos pav., Viktoras Žūk iš 
Disnos pav., Vincas Bitelis iš 
Ašmėnų pav., Vasiliųs Jan- 
kevičia iš Vileikos pav.

Iš Kabino gubernijos. Už
mušti: Juozas Spėria iš Pane
vėžio pav., Vincas Brizauckas 
iš Raseinių pav., Ludvikas 
ZejMičis iš Raseinių pav. Pa
siliko ant mūšio lauko: Sta
nislovas Buteikis iš Vilkmer-

Vilkmergės
Dongvickis iš Šiaulių pav., 
Steponas Kasperavičia iš Za
rasų pa M., Lanrinas Dombin- 
skis iš Raseinių pav., Pran
ciškus Dubinskis Raseinių 
pav., Petras Karbauckas iš 
Raseinių pav., Prane. HušČik 
iš Raseinių pav., Karalius 
Pronevič iš Kauno pav., Ni- 
kodeinas^ Voičech Zarasų pv., 
Steponas Jakimavičia iš Šiau
lių pav., Ganoch Kruz iš Za
rasų, Nikodemas Razer iš Za
rasų pa vi, Faimer Perenmon 
iš Šiaulių pav. Pašauti: L. 
Aleksandravičia iš Kražių, 
Kaz. Barets iš Telšių, Anta
nas Sipovičia iš Panevėžio 
pav., Antanas Kuita iš Telšių 
pav., Petras Kemiašis iš Pa
nevėžio pav., Icek Torba iš 
Linkavop, Jonas Armonas iš 
Raseinių pav., Teodoras 
Kandit iš Vilkmergės pav., 
Jonas Lažauckas iš Panevėžio 
pav.Icek Šaul iš Garždžių, 
Antanas Valudzki iš Rasei
nių.

Visi pasilikę ant mūšio lau
ko, jeigu ne tapo užmušti, 
turi būt nelaisvėj Japonijoj.

Juozas Astrauckas 
pa v., Jonas

Iš Kauno. dinėja lietuviškai ir mergelių
Sugrįžo čia atgal nuo karės progimnazijoj; ten metų pra- 

lauko žinomas mieste gydyto- džioj lietuviškai mokinosi 6 
jas, žydas Dras RabinoviČia. į mokinės, dabar jau 12. 
Važiuodamas ant karės lau
ko, jis Išpuolė iš vežimo ir nu
silaužė koję. Šlubų gi karėj 
nereikalanja, todėl ji sugrę- 
žino atgal į Kaimų.

Mokinių draugas.

Kares stovis.
Jau nebereikia, man rodo- 

Isi, rašyti Amerikos lietu- * 
viams apie tikręjį karės sto-

IŠ Rygos vį; jie apie tai jau gerai ga-
Subatoj, 8 spalių, latvių Įėjo patirti ir iš savo laikraš- 

draugystės salėje buvo įtaisy-ičių. Juk pas jus nėra to- • 
tas sušelpiamosios Rygos lis- i kios, kaip caro viešpatystėj, 
tuvių dr-tės ,,dramatiškai-mu- cenzūros, kuri uždraudžia a- 
zikališkas" vakaras: buvo P'e tę ir tę rašyt, o liepia Vi
dai nUojama solo, paskui bu- apie kų kitę ir neteipra- 
vo duetas ir ant galo origiua-l^yti, kaip ištikrųjų yra, o 
liška komedija dviejuose teip, kaip jai patinka. Y'pa- 
veiksmuose ,,Musų gerasis”;'tingai stropiai prižiūrimos ži- 
spektaklui pasibaigus, buvoinios apie karę. Bet nežiu- 
šokiai. rint į didžiausię priežiurę, *

Nežinau, ar buvo kur at-įjau ir čia prasimuša gere- 
spausta tariamoji komedija, ‘‘niuose laikraščiuose viena, 
Turinys jos toks. „Musų ge- antra teisinga žinutė, tik rei- 
rasis” — tai jaunas mokslę- kia mokėt tie laikraščiai skal
ei vi s, bene privatiškai moki-jtyU Pasirodo, kad maskolių 
nęsis; jisai menkai išsilavi- kariumenėj yra didžiausia 
nęs, kaip koks kunigas, pa- netvarka, kad jų generolai 
mokslus sako apie vakaruškų visai neišmano savo reikalo, 
blėdingumę; visi tikisi iš jo'kad kareiviai kenčia badę, 
kunigėlio sulaukti, motina vi- karštį ir šaltį ir, kaip musės 
sę viltį padėjusi savo „geram- krinta nuo japonų šūvių, 
jam.” Bet tas „gerasis” — į Tai kaip tik patvirtina ne- 
ištvirkęs vaikinas, merginin- cenzuruojamiejie laikraščiai 
kas; pagaliaus, jis atsisako i ir laiškai iš karės lauko. Ant 
eiti į seminariję; jis apšilau- vandens caro garlaiviai jau 
ko pas vienę mergelę; ten jį nieko nebegali daryti. Kar- 
užeina, ir jis skrynioj pasi-įtu su tais garlaiviais pražuvo 
slepia, kurioje jį randa,—jtūkstančiai jurininkų, dešim
tu© ir pasibaigia ta komedi- j tįs milijonų rublių, iš krūvi- 
ja. i no žmonių prakaito ištrauk-

Komedija, kaip matyt ir iš tų-’ Ne geriau eina ir ant 
šito, striukai papasakoto jos sausumos. Caro kariumenė 

lal>ai menka, pralaimi vienę už kito mūšį, 
Apskritai imant, atmetus ke- palieka ten dešimtis tukstan- 
lias, jau perdaug kartų loš jčių negyvų, da daugiau šu
tas musų komedijas, visai Į žeistų, ir bėga didžiausioje 
nėra kas lošti. 1 
parašyta keletas Žemaitės ir i ninku. 
Žmonos komedijų. 1

turinio, yra

Žinau, yra netvarkoje nuo savo prieši- 
______ . Japonus caro karei- 
Lauksi- 'iai net sapne sapnuoja ir 

me, kad tik jos kuogreičiau- • per miegus ima šaudyti į sa- 
šiai pasirodytų. Žemaites ko- ‘ vuosius. Kę nepasiekia ja- 
medijų (rašinių) vertės neži-]P<>nų kulkos, paguldo įvai* 
nau — i
Žmonos yra geresnės už dau 
gelį musų komedijų.

Pilkis.

neesu jų skaitęs, o j rios užsikrečiamos ligos.
Sužeistiemsiems gelbėti ir 

kovoti su tomis ligomis jau 
nuo pačios karės pradžios 
šaukiami iš visų kraštų dak
tarai.. Iš pradžių daugiau-Iš Senapilčs.

Jau rasi yra girdėję ,,Lle- šiai buvo šaukiami žydai-dak- 
tuvos” skaitytojai, kad nuo tarai ir lenkai, nėrint ir ten 
užpernai metų tapo caro vai-į jie buvo žemiau statomi už 
džios leista visose teip vadi-j maskolius. Nevienam ir lie- 
narnos Lenkų karalystės vi- tuviui daktarui jau reikėjo 
dutinėse mokyklose išguldi- 
nėti katalikams mokiniams 
tikėjimę prigimtoj jų kalboj.

iškeliauti ten vargę vargti. 
Da apie Sekmines tapo paim
tas į karę buvusis kankinys 

Prieš tai ir jau beveik visur Pilviškių (Senapilėa pav.) 
Čia buvo išguldinėjama pri- daktaras Matulaitis ir Sere- 
gimtoj mokinių kalboj, tik džiaus (Kauno pav.) Bliu- 
7—9 mokyklose buvo išguldi- i džius; iš Maskolijos tapo pa- 
nėjama maskoliškai. Du me- i imtas daktaras Sliekas ir Vel
tu atgal pakilo dėl to kai-ku-ltas. Dabar po teip nepasi- 
riose Lenkijos gimnazijos di-1 sekusio caro kariumenei rau
delis trukšmas; maskoliškai j šio ties Liaojangu vėl tapo 
išguldinėjančius kunigus mo- pareikalauta daugybė dakta- 
kiniai išvijo iš kliasos. Gira- rų; sako, kad ties Liaojangu 
nazijos vyresnybė pradėjo ir jų bent keli šimtai savo 
smarkiai bausti pasergėtuo-; galvas paguldę. Dabar paė
stas, bet sunku buvo baudi- ’mė Kėdainių (Kauno pav.) 
mu numalšinti sumišimai, iri daktarę Jerašių, Titą venų 
caro valdžia buvo priversta | (Šiaulių pav.) Katilių, buvu- 
išpildyti mokinių reikalavi-1 sį kankinį Kretingos (Telšių 
mus. pav.) daktarę Janušį, \ ilki-

Prie tokių vidutinių mo- jos (Kauno pav.) Baltrušaitį, 
kyklų, kur seniau buvo išgul- bene Unkštos (Telšių pav.) 
dinėjaraas katalikams tikėji
mas maskoliškoj kalboj, pri
gulėjo ir Senapilės vyrų gim
nazija ir mergelių progimna
zija; dabar ir ten, ačiū smar
kiai kovai Lenkijoj lenkų 
mokinių, tapo leista^ išguldi- 
nėti tikėjimas lietuviams ir 
lietuvaitėms lietuviškai, len
kams ir lenkaitėms lenkiškai. 
Gimnazijoj iš pradžių ir vie
niems ir antriems išguldinė- 
jo žinomas kunigas-batiuška 
Miknevyčia; nuo šių gi 
mokslo metų Miknevyčia te- 
išguldinė j a lenkiškai, o lietu
viškai — jaunas kunigas, va
žinėjęs uisienyj, Gustaitis. 
Kun. Gustaitis teippat išgul-

pa v.) daktaru Janužį, Vilki
jos (Kauno pa v.) Baltrušaitį,

Bukontę, Varšavos garsų a- 
kių daktarę Vabalę, Šiaulių 
Cunftę. Ir kiti jaunesniejie 
daktarai tik savo eilės laukia; 
studentai medikai bijosi mok
slų baigti, kad ir jų nepaim
tu .

Bet da didesni vargai ištiko 
žmonis-rankpelnius, kurie 
ant savo pečių turi pakelti di
džiausias karės sunkenybes. 
Jau rasi yra girdėję ,,Lietu
vos” skaitytojai, kad dauge
lyje Maskolijos viešpatystes 
vietų jau buvo mobilizacija, 
tai yra, jau paėmė j karę vi
sus „zapasnuosius ir ,,opol- 
Čencus”. Rugsėjo mėnesyje 
buvo mobilizacija Maskolijos
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Redakcijos atsakymai.
P. Mikol. Thorpe. Raštelis 

atėjo per vėlai, numeris jau buvo 
sustatytas. Po laikui jis ne apsi
moka talpinti.

Reikia 
morė 15 metų atgal tai buvo su-Į vienog pasiganėdinti tuom kas 
bruzdusi dirbti: lietuviai sutvėrė ■ yra, o ateitėj laukti daugiau gero. 
Mokslo Dr-tą ir tt., o dabar lyg ■ 30 d. spalių, dienoje varduvių S. 
visai užmigo. Teip yra ne tik Bal-Armino, terp susirinkusių Ifkosi

Potam O.Garbiutė iŠTeatrališkos 
D-ėsdekliamavo eiles apie senovę.

Potam buvo padaryta kolekta; priešingi.

Sr nn ■I

pietuose Odesos apygar
doj. Varomiems į karę pa
drąsinti visuomet atvažiuoja 
pats caras, laimina kareivius 
kokiais neva stebuklingais 
paveikslais, nori pakelti jų 

• dvasią. Ir dabar jis su savo 
broliu atsilankė 30(17) rug
sėjo Odesoj. Žinoma, pui
kiai jis tapo priimtas, keli 
gimtai tūkstančių išėjo po ke 
lionei; o tuo tarpu toj pačioj 
Odesos (Chersoniaus) guber
nijoj jau dabar siaučia dide- 

* lis badas, bet tai nerupi ca- 
... ruL Trupinius nuo savo 

brangaus stalo — 5 tūkstan
čius rublių — jis numetė O- 
desos beturčiams: „Čiučiu, 
šunie, te kaulą! - Tu jį 
graužk ir tylėk!”.... Teip- 
pat tais 5 tūkstančiais caras 
nori užkišti burnas jau pra- 
dėjusiems susiprasti Odesos 
darbininkams, i.. Bet ir pa4 
šauktiems „zapasniems” ši tą 
padarė: liepė nevaryti į karę 
tų, kurie buvo 1887, 1888"ir 
1889 metuose paimti į kariu- 
menę, ir tų, kurie turi dau
giau trijų vaikų.... O tie, 
kurie buvo vėliau šaukti, ar-, 
ba kurie turi mažiau trijų 
vaikų, o turi pačią ir senus 
tėvus,' ar tie gali sau ramiai 
nešti į Mandžuriją savo gal
vas guldyti?! O kad ir netu
ri nė pačios* nė vaikų, tai už 
ką čia galvas guldyti?! Už 
carą ir pravoslaviją? Tegul 
jie prasmenga su savo caru! 
Tegul sau pats caras ir ponai 
-piniguočiai važiuoja muštis 
su japonais, bet ne: žmonės 
už juos savo kraują lies, o jie 
sau turtus grobsi? Kad jie 
galą gautų!.... Ir visos si- 
tos dovanos, tai tik akių dū
mimas. norėjimas pasirodyti 
gerais, žmonių užtarėjais. 
Vilkai avies kailyje!.... At
likęs komediją Odesoj, caras 
grįžo į Peterburgą. Grįžda
mas 2 spalių pasuko per Vil
niaus guberniją. Sustojęs 
buvo ant Lydos ir paties Vil
niaus stoties. Visur, žinoma, 

-jį i'kilmingai sutiko pirmiau
siai ponai bajorai, visoki pi
niguočiai, žydų buržuazija ir 
apkvailinti valdžios tarnų u- 
kin inkai; tik darbininkų
niekur nebuvo matyt. Visas 
geležinkelis, kaip visuomet, 
buvo apstatytas kareiviais ir 
policija; net ištolo prie jo 
negalima buvo prisiartinti — 
kur gi tau? mat , .visagalin
čio” kinkos dreba, jo sąžinė 
negryna, raukos nekaltų žmo
nių kraujuose pa pi ud il
sios!. ...

Toki pat veidmainingi yra 
ir pirmutiniai naujojo vidaus 
dalykų ministerio Sviatopolk 
M i rakio žingsniai. Matyda
mas, kaip nesiseka caro val
džiai karė ir koks didelis prie
šingas tai valdžiai judėjimas 
apliejo visą Maskolijos vie
špatystę, jis rodosi dabar „di
deliu” liberalu esąs, žada 
daug ką naujo padaryti, 
tik, girdi, teip urnai tai nega 
Įima, reikia palūkėti, bent, 
kolaik nebus japonai perga
lėti. Jis dargi kalba apie 
tiesas žmonėms patiems savę 
rėdyti, apie spaudos, tikėji
mo ir tautų laisvę, sakosi ė- 

‘sąs jaunuomenės draugu; tik 
teroristus > persekiosiąs.... 
„Aš, girdi, nerandu savo tė
vynėj įvairių tautų ir tikėji
mų; mano akyse— visi — 
maskoliai. * O koki jie ma
skoliai, parodė dabarnykštė 
karė. Liuteriai, žydai, ma- 
kometai, — visi vienas už ki
to nori paaukauti savo gyva
stį už tėvynes garbę. Ar tai 
begalima dabar' kalbėti apie 
žydus ar armėnus? Galima 
ir reikia su visais teisingai 
apsieiti, nes jie visi — ma
skoliai .... Kokios bus tos 
žadamos jo reformos (permai
nos) ir kokia bus ta jo teisy
bė, neužilgio pamatysime; 
bet ir dabar nereikia duoti 
apsikvailinti tokiais sal
džiais ministerio žodžiais. 
Męs jau gerai pažįstame caro 
valdžią ir įvairius didesnius 
ir mažesnius jos tarnus; męs 
žinome, kad geruoju ji nieko 
mums neduoda, o tik priver
sta, bijodamos už savo kailį; 
męs atsimename ir garsųjį da- 
barnykščio ministerio raštą

apie leidimą lietuviam* spau
do*; iš to rašto mę* aiškiai 
matomfe, kad tiktai dėl to ji* 
buvo ui tai, kad lietuviams 
butų leista spauda, kad nė 
jokia spėka negalėjo suturėti 
plaukiančių iš užsienio lietu
viškų raštų ir juo tolyn, tuo 
labyn priešingų caro valdžiai. 
Atsimindami tai, męs ir da
bar sakome, kad ne iš geros 
savo širdies naujasis miniate- 
ris tokius saldžius žodelius 
kalba, o dėl to, kad mato, 
kad nė tokio budelio, kaip 
užmuštojo Plehwės, politika 
negalėjo suturėti besi plati- 
naučio revoliucijinio judėji
mo. Tokiais gi meiliais žo
deliais jis ne vieną lengvati
kį gali patraukti į valdžios 
pusę ir tikrai jau dabar pa
traukė: nekalbant jau apie 
geltonsnapius lietuvių politi
kus, paskui ministerį sukuka
vo beveik visa cenzūruojamo
ji spauda: užsienio laikraš
čiai, o rasi ir lietuviškieji* A- 
merikos laikraščiai, neranda 
žodžių, kaip begarbinti tokį 
,.geradėją”; da ir ikišiol jie 
neperprato caro valdžios po
litikos, neišmoko atskirti pe
lų nuo grudų, o jau butų lai
kas, labai laikas!

V. Kapsukas.

Určdiška kalba Prūsų 
Lietuvoj.

Kad vokiška valdžia visus 
ukesuH ne vokiečius visokiu 
badu spaudžia ir skriaudžia, 
tai juk jau visi žino. Bet 
kad valdžia teip despotiškai 
elgtis galėtų, kai p rodo jos se
kantis padavadyjimas, tai 
dar, norint ir dar teip daug 
baisybių regėjęs, nebūtų sap
navęs. Pirm kelių dienų iš
leido Prūsų apšvietimo mini- 
steris Studt sekančius pada 
vadyjimus:

„Mes prašome, kad mokin
tojai vartotų tik vokišką kai-, 
bą, ypačiai kur pakaktinai ją 
moka. Toliaus, męs reika
laujame, kad mokintojai sa
vo šeimynose vien vokiškai 
kalbėtų; paviečių mokyklų 
inspektoriams užduodame 
kaipo pareigą prie kiekvienos 
progos, ypačiai metiniuose 
mėginimuose, persitikrinti 
kaip toli mokintojai šitą pa 
liepimą išpildo....

Jeigu mokintojas šitą pa- 
davadyjimą neišpildytų, tai 
būtinai reikia karališkai val
džiai pranešti ir minėtam mo
kintojui atimti tą pašelpą, 
kurią jis už germanizavimą 
gauna. Jeigu minėta bau
smė butų be pasekmių, rei
kia tokį mokintoją nuo vietos 
prašalinti.”

Toks yra ■ padavadyjimas 
apšvietimo ministerio Prūsuo
se. Dabar bent žinome mie
rius mokyklų {Prūsų Lietu
voj. Mokytojui su savo šei
myna, prie valgio sėdus, tur 
būtinai, valdžia nuo j<os tar
nų išgirsti, kokioj kalboj, vo
kiškoj ar lietuviškoj, ,,žegno- 
dės” pasakys; po atlikto die
nos darbo einant mokintojui 
į guolį, turi žandaras, lauke 
šnipinčdams, išgirsti kokioj 
kalboj savo pačiai meilės žo
džius į ausį šnibždės.

Kadangi mokintojais teip- 
jau žmogus ir jo urėdi- 
škos pareigos šeimynoje liau
tis turėtų. Kad prisakymas 
Studt’o yra bjauriausiu su
siaurinimu gamtiškų žmo
gaus tiesų, tas Prūsų valdžiai 
nerupi.

Neatbojant ant
Prūsų valdžios tiesų mokinto
jau* Roenne, kursai aiškiai 
mokina, kad urėdninkas 
nėra vergu, ir kad jo 
privatiškas gyvenimas turi 
būt liuosas, ką visas vakari
nis svietas už visai paprastą 
teisybę pripažįsta; tam Prūsų 
valdžia priešinas.

Pirm keleto metų lietu
viams subruzdus reikalauti, 
kad lietuviška kalba moky
klose neatbūtinai butų moki
nama, tai valdžia, akis ap
dumti norėdama, sakė: „lei
skite savo kūdikius į mokin
tojus mokintis. Da^ar tur
būt nė viens lietuvis tam val
džios plepalui neįtikės.. Ga
lų galiausiai dabar reikia to
kiam barbariškam valdžios 
darbui kelias užkirsti, visi

lietuviai turėtų prieš tai pro
testą pakelti ir reikalauti, 
kad tokios šunybės ateltėj 
negalėtų atsitikti.

P. Giltinė.

Nelaime kaatynese.
Wilkesbare, Pa. Kastynėse 

Nanticoke Delaware, Lackawanna 
& Western Co., beleidžiant darbi
ninkus į olą, su jais beveik nuo 
pats viršaus nupuolė leidimosi 
prietaisa. Ant jos buvo 18 darbi
ninkų. Iš jų 10 užsimušė ant vie
tos, kitigi likosi mirtinai apkulti.

Prigėrė 17 žmonių.
Carotte, N. C. Vitou Ca- 

bine truko mūrinė vandens rezer- 
voaro siena, kuriame buvo keli 
milijonai galionų vandens. Van
duo ant syk išsiliejo ir užliejo 17 
namų ir jucs nunešė. Tvanuose 
pražuvo 17 ypatų. Esančios ap
linkinėse negrų kolionijos likosi 
su visu išnaikintos.

Vietoj pinigu, raito gala
Montgomery, Ala. Ant stogo 

vienų namų rado negyvą jauną 
vaikiną, sūnų turtingų tivų, lame- 
rą Hendrix. Jis mat bandė nu
plauti elektriškus dratus einančius 
į American National Banką, bet 
dari tą neatsargiai, o per tai liko
si elektrikos užmuštas. Prie jo 
rado visokias įsilaužimo prietaisas. 
Matyt jis norėjo banką apvogti,bet 
tas nepasiseki.

Lenktynes elektrisaku ir gariniu 
lokomotyvu.

Shenectady, N. Y. Atsibuvo 
čia, ant šėnių New York Central 
geležinkelio, lenktynės terp naujai 
padirbtos elektriškos trukių vilki
mu! lokomotyvos ir geriausios ga
rines. Iš lenktynių pergalėtoja 
išėjo elektriškoji, ji lengvai pralen
kė gariną.

KrUVilMM ruimai*.
Rochester, N. Y. Darbinin

kai italijonai dirbo prie tiesimo 
Šėnių ulyČinio geležinkelio. Dar
bo vedėjas Dean prisakė darbinin
kams įeiti į dumblyną, bet jie atsi
sakė, kadangi jiems ne davė Čeba- 
tų. Kadangi darbo vedėjas įžeidė 
darbininkus, tai jie griebėsi peilių. 
Dean išsitraukė revolverį ir pra
dėjo Šaudyti į pulką darbininkų, 
vienas likosi užmuštas, o keli tapo 
mirtinai pašauti.

Stiarenatavo kunigą,
St. Louis, Mo. Likosi čia su

areštuotas katalikiškas kunigas, 
vikarijus Šv. Patriko bažnyčios 
Aylward. Jis apskųstas už pasi
naudojimą iš netikrų ukėsystės po
pierių, kad laike rinkimų 
balsuoti.

Explioz(joe.
Bloominotos, 111. Ant 

ro farmos, netoli nuo čia, explio- 
davo garinė mašina. Expliozijos 
kelios triobos likosi sugriautos, o 
pats farmeris pavojingai sužei
stas.

Movnt Vernon, N. Y. Po 
Bond st. tiltu čia expliodavo viena 
tona dinamito. Nuo expliozijos 
ant penkių myiių aplinkui išbyrėjo 
visi langai. Expliozijos viena 
ypata likosi užmušta, o 40 tapo 
sužeistų. Kas po tiltu tiek dina
mito padėjo, nežinia.

Houston, Tex. Baton kerosi- 
no seminyčiose atsitiko dinamito 
expliozija, kurios du darbininkai 
likosi užmušti ir du mirtinai sužei
sti.

Milltown, Ind. Parako explio- 
zijos Eschelio kalkių skaldinyčio- 
se du darbininkai likosi užmušti, o 
du sunkiai sužeisti.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Ottumva, Ia. Netoli Loddsda- 

le, ant Rock Island geležinkelio, 
susimušė du trukiai, pasažierinis 
su darbininkišku. Prie to du tilto 
darbininkai likosi užmušti, o 7 su
žeisti, terp jų vienas sužeistas mir
tinai.

Roanoke, Va. Netoli Rudford, 
ant Norfolk & Western geležinke
lio, iššoko iš rilių trūkis. Prie 
to du geležinkelio tarnai likosi už
mušti.

North Audover, Mas. Važiuo
jant karu 30 republikoniškų poli
tikierių, karas iššoko iŠ rilių ir ap
virto. Prie to veik visi politikie
riai likosi sužeisti, o vienas iš jų 
sužeistas mirtinai.

Gaisrai.

Shebyvilli, Ind. Sudegė čia 
javų krautuvės, malūnai ir keli na
mai. Blėdį gaisro padarytą skai
to ant 100000 dol.

Grand Rapids, Mich. Mieste
lyj Marion siautė didelis gaisras, 
kuris išnaikino operos teatrą, pač- 
to triobą, 10 pardavinyčių ir 23 
namus. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 200000 dol.

1 Fall Riyer, Mas. Medvil
nės dirbtuvėse, kurios gana ilgai 
stovėjo, prasideda vėl darbai. To
se dirbtuvėse dirbo 10000 darbi
ninkų. Tūlose vienog dirbtuvėse 
ant 10% numažino darbininkų al
gas.

T Chicago, III. Čianykščios 
mebelių dirbtuvės sutiko pakelti 
po 50c. ant dienos vežėjų algas, 
bet nenori su unija daryti kontrak
tų. Vežėjai dirbtuvių savininkų 
išlygų ne priėmė ir štraikuoja to
liau.

5 Chicago, III. Organizuoti 
darbininkai Pennsylvania geležin
kelio surengė Štraiką, kadangi 
kompanija ne nori su unija daryti 
kontraktų ant ateinančių metų.

? Tomaqua, Pa, 500 angleka-

visi yra geri lietuviai, tie tariamie- 
jie „lliuptarniai" yra apšviestesni 
lietuviai, geriaus apsipažiną su 
tautos reikalais, norinti savo tau
tą pakelti, todėl netik nereikia 
juos apšmeižt, persekiot, bet jeigu 
kas gero užmanoma — pritarti,pri- 
gelbet gerą užmanymą; už geras 
pripažino visas lietuviškas dr-tės, 
teip Simano Daukanto Dr4ą, 
Susivienyjimą Lietuvių Amerikoje, 
Šv. Jurgio, šv. Juozapo Dr-tes, ir 
lietuviams nėra reikalo nė prieš 
vieną dr-tą kovot, visos yra geros, 
ir visos galės ant tautos labo ką 
gero veikti; jeigu kam vieną drau
gystė nepatinka,tegul rašosi į kitą, 
bet lietuviai turi susivienyt ir sau- 
gotiesi vaidų; kitaip męs savo tau
tos nėpakelsime. Tokiais ir pa
našiais žodžiais kun. Šlamas „die- 
vuoČiams" nesmagų kirtį uždrožė. 
Dabar kas nor prie tautiškos Si
mano Daukanto Dr-tės, arba Sus.

ilgai kalbėjo apie bažnyčią, kuni
gus ir kaip kapitalistai engia žmo
nis. Gilius, pakritikavęs Kauną, 
nurodė, jog už musų vargus nie
kas nekaltas kaip mer patįs: todėl 
mus skriaudžia, kad mes duoda
mės. Paltanavičia kalbėjo apie 
lietuvių viltis, apie reikalą prikelti 
senoviškai lietuvišką dvasią ir pa
remti ją ant šios dienos 
nurodė, kaip Margis gynė 
pylį, kur nė vienas gyvas 
nepasidavė kryžiokams.

Nežinia, kaip tok kalbos patiko 
susirinkusiems, bet mačiau, kaip 
vienas miegojo: jį pešė ir kratė, 
bet jisai knarkė ir gana. Lietu
viai keta per žiemą laikyti prakal
bas kas antrą nedėlios dieną, todėl 
Čia turės atsirasti nauja dvasia. 
Dekliamacijos teipgi buvo: de
kliamavo: KatrėBernotukė ir Kaži 
Žemaitė. Lietuviams priderėtų 
eiti klausyti prakalbų, nes skaityti 
jie tingi.šių pakėlė štraiką. Per štraiką jie Liet. Am. kuopos prigulėt, jokių 

nori priversti kastynių savininkus Stabdymų dauginus neturės.
priimti atgal be pamato praŠalin- Skarmalius,
tus nuo darbo 3 darbininkus.

• Chicago, III. Spaustuvių) Ib ScMIltOII, 1 II.
statejai tariasi pareikalauti 8 vai. Musų tėvynė Lietuva sulaukia 
darbo dienos. didesnį skaitlių suhų ir kariautojų

Prigulintiems į uniją Sbip Ow- už liuosybę ir progresą; vis dau- 
ners įSryDock Co.dailidėms prane- giaus ir daugiaus saulės spindulių 
Šė, jog nuo dabar jie, už tas pačias 
algas, turės dirbti 9 valandas ant 
dienos.

5 Chicago, III. Vežėjai Revell
Co. vėl suštraikavo, kadangi 

vienas iš jų sandraugų likosi be 
priežasties nuo darbo prašalintas.

I Berlin, N. H. 600 darbinin
kų čianykščių popieros dirbtuvių 
pakėlė Štraiką ir dėlto dirbtuvės Į 
likosi uždarytas.

5 Augusta, Me.
audinyčiose Edward Mfg. Co. pra-1 vėl nauji vargai, nelaimės.
sidėjo darbai ir 1300 darbininkų Tamsus debesis dengia ir musų 
patilpo prie darbo. Scrantono lietuvius.čia negali pri-

1 New York. Čianykščiai or- | si*rieb< spinduliai per storą 
ganizuoti dailidės nori štraiką pa- Lia veikti ką gero neturi-
kelti, kadangi kontraktonai ne no-1 me ,a‘ko’ Dė ooro’ mcs
ri su unija atnaujinti kontraktų. ) b,Ska,s va,da,s’ bebotoji®** *

• . i besipravardžlavimais. Spėkų bu-
• Toronto, Oh. Cianykščiose I tu ultcklinaų BUSiVK.ni|ę į vieną 

brolių Gili stiklo dirbtuvėse prasi- gaiėtumė daug gt.ro ir nau. 
dėjo darbai.

apšviečia lietuvių apgyventus kraš
tus. Betgi yra daugelis kraštų, 
kur nė jokis spindulis neprisigrie
bia, kur tebviešpatauja tamsybė ir 
miegas. Ten musų broliai nevei
kia nieko, tuno, rankas sudėję, 
krapinėja rugodami ant Dievo, 
kad toki nelaimingi, vargų apsun
kinti; suraminimui savęs traukia į 
karčemą, arba parsigabena bačku
tes į namus, pakviečia draugus ir 
pažįstamus ir geria. Iš to kįla 

Clanykščiose muštynės, vaidai, provos, na ir

rališką Dr-tą, kuri 21 d. lapkričio 
rengia V>erstatymą „Mindaugio".

Potam dekliamavo p. Veronika 
Radavičienė iš Teatrališkos Dr-tės 
apie ruskį.

Kunigas Dembskis aiškino, kad 
jau šiądien d rąžiau galima at
virai kalbėt, ne teip kaip buvo 10 
metų atgal, kada Baltimoreje kal
bėdama,turėjo vaktuotiesi, kad ne 
gautų su akmeniu; jeigu išsitarė 
ką prieš kunigus, o ypač jų blo
gus darbus; turėjo daug gerų mįs
lių palikt ne išreikštų. Žmogus 
su žmogum turi gyvent lygybėj, 
sutikime ir meilėj, atmetant visus 
religijiškus klausymus, ir ne klau
syt tokių vadovų, kurie veda ant 
blogo kelio. Šiądien paimkim pa
tį carą, kuris kovoja su žmonėms, 
norėdama užgrėbt daugiau žemės 
po savo valdžia, siunčia žmonis į 
karą ant prapulties. Priminė, jog 
būdamas kunigu matė daug blogų 
darbų kunigijos ir supranta 
kaip bažnyčia skriaudžia žmoniją. 
Toliaus priminė apie prisidėjimą 
išleist knygą, kuria jis paraše ir 
apie moksląevius.ant kurių naudos

timo kaštų. Pinigus siunčiame 
„Lietuvos” redakciją. Gerai bu
tų, jeigu musų broliai ant visokių 
apeigų ne užmirštų apie aukas.

15 d. spalių atsibuvo čia balius
D. L. K. Algirdžio Dr-tės, ant ku
rio buvo daug svečių iš visų aplin
kinių.

23 d. spalių atsibuvo visuotinas 
lietuvių susirinkimas apkalbėjimui 
reikalo sutverti parapiją ir likosi 
sutverta šv. 1uozat>o paftpijos 
draugystė, tik prie jos ne daug lie
tuvių prisirašė.

Terp čianykščių lietuvių per 
daug yra neramių ypatų, trinančių 
alkūnėms šinkoriaus barą, o pas
kui besipešančių, už ką ne vienas 
ir už grotų patenka. Tas labai ne 
gražu; priderėtų visiems elgtiesi 
padoriau.

J. G. Varsuckas.

Iš Lawrence, Man.
Nors tautiškais darbais mes ir 

ne galime per daug girtiesi, bet 
visgi ir pas mus po truputį eina 
geryn,jeigu ne su anom svarbesniu, 
tai bent su aukomis ant tautiškų 
reikalų ir mes pradedame pasiro
dyti ir prie jų prikalbinėja net tie, 
kurie pirma tokioms aukoms buvo 

Jeigu butų pas mus 
Susirinkimą atidarė A. J. Kara- ant moksląeivių. Surinko *5.75c. < daugiau prikalbinėtojų,traukiančių 

liūs, paaiškindamas jo mierius. 3-čias kalbėtojas,Dr. J. šliupas, lietuvius prie gero, be abejonės 
Pirmiausiai kalbėjo p. Senkus, savo kalboje priminė, kaip Balti- įr pas mus butų geriau.

Jis aiškino, kaip unįjų viršininkai 
visokiais budais atkalbinėja darbi
ninkus. draudžia kištiesi į politi
kos reikalus. *

A. Jankauckas aiškino, kaip ka- timorėje bet ir kitur. Toliau kalbė- pakeltas klausymas dėjimo aukų 
pitalistai stengiasi pavergt darbi- jo apie moksląeivius, kurie pradė- j ant tautiškų reikalų. Prikalbinė- 
ninkus ir laisvės kraštą paversti į )° krutėt Europoje, uždėjo 
Siberiją.

Iš BalthiioreN, Md.
27 d. spalių čia buvo parengtos 

socialistiškos pra kai b.; ant pareng- užmanė pakolektuot. 
to susirinkimo buvo Dr. Šliupas ir 
kun. Dembskis. įmonių susirin
ko pusėtinas buri$.

Pri kalbinė-
,Auš- < tojais buvo tūli draugysčių virŠi- 

platino terp žmonių apšvieti- j ninkai, kurie pirma buvo priešingi 
V. Kundrotas nurodinėjo, kaip! m4; jų idealu buvo: mylėt lietu- aukavimui. Susirinkę tam pri-

darbininkams reikalingas apšvieti-) viŠką kallią. Toliaus nurodė rei- j tarė ir sudėjo *3.40 (vardai au-
mas ir mokslas, per kurį tik gali kalingumą mums grynai socialis-1 kautojų ir jų aukos pakvituotos 
suprasti žmogus, savo reikalus ir ] tiŠkos spaudos, ką galėtume j kitoj vietoj. Rd.). Pinigus tuos’
gali surasti keliui kaip pagerinti įsteigt, sutverdami socialistiškas
savo būvį. Kalbino skaityt geras spaudos kuopas ir jas suvienijus į 
knygas ir laikraščius. i vieną centrą.

Kun. Dembskis aiškino, kaip dar- Toliau kalbėjo apie sugrąžinimą 
bininkai yra prispausti lygiai čia spaudos Maskolijoj, aiškino, jog 
Amerikoj, kaip ir Maskolijoj. Iš- caras buvo priverstas sugražįt. 
rodinėjo reikalą vienybės, kadangi Į Kol tas įvyko,turėjo daugelis ken-

siunčiaroe į „Lietuvos" redakci
ją; padaliname juos sekančiai: 
*2.00* ant moksląeivių „Aušros 
Dr-tės" fondan ir *1.30 kankmti- 
niams; 10c. nusitraukia ant per
siuntimo. •

tik susivienyją gali pasiliuosuoti iš j tėt kalėjimuose, Sibire ir tt-. Ir 
dingo nuveikti, galėtume įtaisyti kapitalistų jungo. Toliau aiškino dabar da daugelis gailisi, kad tam 

Lowell, Mas. Čianykščiosc knygyną, nupirkti namą kaipo sa- naudą kooperatyviškų krautuvių ir krokodiliui pliekia į kailį japonas, 
medvilnės dirbtuvėse prasidėjo i vastį visų .lietuvių. ‘Skaitydami dirbtuvių, iŠ kurių daug gero dar- Lž sugrąžinimą spaudos padėka 
darbai. pamokinančius raštus, išlavintume bininkai turėtų.

TPhornix, R. f.
Hope Co., po keturių mėnesių sto- į 
vėjimo,prasidėjo darbai.

ISZ
Lietu viszkn dirvų.

priguli tik revoliucijonieriams; 
Dirbtuvėse ! protl» ir P“totume naudingais Lie- i Dr. šliupas savo kalboj persta- spaudą atgavome per tų žmonių 

tuvos ir visos draugijos sąnariais, i tė, kaip darbininkai nuo senų lai- i darbą, kurių jus ant gaspados 
Kad spėkų yra užtektinai nuveiki- 
mui ko gero, matyt iš skaitliaus 
čianykščių draugysčių ir organiza
cijų: yra čia tautiška draugystė 
JoakimoLelevelio su laisva konsti
tucija, j ją prigulėti gi kiekvienas 
lietuvis be skirtumo tikėjimo. Ki
tos trįs draugystės yra bažnytinės: 
šv. Juozapo, Šv. Stanislovo, šv.

Iš East St. Louis, 111.
Kun. B. šlamas pasirodo iki' 

šiol tikrai geru lietuviu, savo pa-! Kazimiero, šitos paskutinės, apart 
moksluose visados mokina žmo- ausinės ir pašelpos ligoje, apie 
nes laikytiesi doros, rištiesi į drau-' nieką daugiau nesirūpina, neatlie- 
gystes.rašytiesi prie Sus. Lietuvių kančius ausinės išbraukė iš knygų. 
Amerikoje, skaityti knygas ir laik- Yra čia kuopos: tautiško Susivie- 
raščius, nekelti terp savęs nerei-1 nyjimę, kuniginio Susivienyjimo 
kalingų ginčų ir vaidų. Todėl j Romos Katalikų, Lietuvių Laisva- 
reikia pripažinti, kad kun. B. šia- manių, Tėvynės Mylėtojų draugy- 
mas, bent iki šiol, tikrai gerai da- i stės, bet į paskutines mažas skai- 
ro, bet musų lietuviams tas nela- tlius sananų priguli,lietuviai nesu- 
bai patinka. Jie nė ant susirinki- pranta, matyt, jų naudingumo, 
mų ne labai nori lankytiesi, ku- Yra dar keli lietuviški politiški 
rius kun. Šlamas užsako; gal su j Kliubai, bet jie nieko neveikia ant 
laiku, nesiliaujant kun. Š. raginti 
prie doros ir tautystės, ir 
mūsiškiai atsivers. Kada susitvė
rė Susiv. Liet. Amer. kuopa, juos 
apniko gauja fanatikų ir bobų, 
apšmeiždami kokiais ten „Šliup- 
tarniais" ir tt. Susitvėrė tautiška 
S. Daukanto Dr-tė — vėl tas pats, 
tamsunai laksto, šmeižia ir atkal
binėja žmones,kad nesirašytų. Net 
ir ant parapijoj susirinkimo, kada 
reikėjo kun.Mašotą išvyti, tapo tie 
baisus „šliuptarniai" 
Pribuvus kun. šlamui, 
komitetas pareikalavo, 
mitetas vestų parapijos 
visus reikalus. Bet kun. Šlamas 
tę reikalavimą atmetė, ištikro terp 
komiteto sąnarių nėra nė vieno at
sakančio vedimui parapijos knygų 
ir reikalų. Prašalinus komitetą, 
baisus subruzdimas pasidarė, su
šaukė tuojaus susirinkimą, ant ku
rio nutarė išsiųsti deputaciją pas 
vyskupą Jobnsoną į Belleville, III. 
su skundu ant kun. Šlamo.bet nie
ko nepešė, „šliuptarniai" į tuos 
vaidus, žinoma, nesikišo. Kuni
gas B. r Šlamas ragina žmo
nis mylėti savo tautą, kalbina 
rištiesi į vieną ryšį, saugotiesi vai
dų ir tt. Iš pradžių tas musų die- 
vočiams labai keistu pasirodė. 
Pasibaigus Štraikams, kun. Šlamas 
užmanė sutverti lietuvišką-mėsi
ninkų unijos šaką, bet kada užsa
kė susirinktmą, tai į salę beveik 
vieni tariami „šliuptarniai" Sim. 
Daukanto Dr-ės sąnariai susirinko, 
o tikriejie kata’i kai pasiliko vieni 
namieje, kiti saliunuose. Užma
nius lietuvišką Kliubą, mokyklą 
— vėl tas pats: „dievuočių" prie 
tautos pakėlimo kaip ne buvo, teip 
nėra, jie mat turi užtikrintą dan
gų, į kurį ir be gerų darbų tikisi 
įeiti. „Šliuptarniai", kuriems 
„dievuočiai" dangų užramstė, tai 
rūpinasi apie tautos ir visuomenės 
reikalus. Ir ant bažnyčios „sliup- 
tarniai" duoda daugiau už ,dievuo- 
čius”. Kun. Šlamas, ištyręs ge
riau pasielgimą musų dievuočių, 
teiposgi mierius Sim. Daukanto
Dr-tės, kalbina, kad lietuviai terptas iš Bostono, Gilius iš Worces- 
savąs nesipravardžiuotų, nes čiaĮier ir Paltanavičia. Kaunas gana

lietuvių naudos, vien laike balsa
vimo atiduoda balsus, politikie
riams ir savo išnaudotojams už ke
lis doliarius, arba už kelias bačku
tes alaus remia kapitalistus, prie
šus darbininkų, o paskui rugoja 
ant Dievo, kad vargai ir bėdos kan
kina. Patįs juk kalti, patįs bota
gą veja,o paskui šaukia,kad plaka! 
Tegul tie musų broliai balsuoja už 
darbininkų užtarėjus socialistus, 
tąsyk prapuls vargai ir priežastys 
gimdančios vargus, nereiks rugoti.

Yra čia mūrinė lietuviška baž
nyčia ir kapines,kas kaštuoja keti, 
lias dešimtis tūkstančių doliarių, 
bet viskas užrašyta ant varbo airio 
vyskupo. Pereituose metuose pri
pirko dar šmotelį žemės prie baž
nyčios. Ar ir tą užrašė ant vyskupo 
vardo, nežinia, daug vienog buvo 
priešingų užrašymui vyskupui.

J. K.

Iš VVorceater, Mas.
Kas dieną vis naujos naujienos. 

Andai čia vieną lietuvį papiovi 
švedai; angliški laikraščiai aprašė, 
kad lenkai lenką papiovi, bet pa
sirodė, kad švedai lietuvį papiovi 
'(tai buvo tik saliunų ir bolių ko- 
stumeris).

Lenkai, tą dagirdę,paraše į laik
raštį, sakydami, buk lietuviai jau 
5 žmogžudystes papildė, o lenkams 
vis reikia atsakyti, kadangi lietu
viai moka lenkiškai.

šiomis dienomis pasirodė kita 
yla iš maišo. Kun. Jakštys ap
skundė žydą už 14000, kuriuos bu
vo jam ant saliuno įtaisymo pa- 
skolenęs ir negavo. Na, o žmo
nės dar nemato, ant ko jų pinigai 
eina!

Lietuvių Politiškas Kliubas at
siskyrė nuo kunigo globos, nes pa
matė, kad apie kišenius sukina- 
si. Dabar paėmė ruimus ant 
Green st. ir jau pradeda švieti!- 
kiau apsieiti,nes nutarė visus laik
raščius užsirašyti ir gerą konsti
tuciją pasidirbdino.

' 30 spalių Worcesteryj buvo pra
kalbos. Kalbėtojais buvo: Kau-

Iš W. Lyno. Mas.
Čianykščios geležies ir plieno 

liejinyčios ir skurų išdirbinyčios 
dirba gerai; . kurpių gi dirbtuvės 
tik dabar pradeda dirbti.

Sumanesni lietuviai priguli prie 
Šv. Kazimiero ir prie Lietuvių 
Ukėsų Kliubo; neprigulintiems 
prie tų lietuviškų organizacijų nė 
lietuvystė, nė tautiški darbai ne 
rupi, jie niekina lietuvius, ypač 4^1 
lietuvaites. ,

Toliaus ragino 
teip darbuotiesi kaip iki Šiol, tai 
už keletos metų bųt didis skirtu
mas.

Butų gerai suvienyt visas dr-tes 
į krūvą, į vieną susivienijimą, ku
ris galėtų daug gero neveikt: pa
garsint konkursus parašymui gerų 
raštų, raštininkai gautų atlygini
mą už savo darbą, per tai atsirastų 
daug naudingų raštų, raštininkų 
ir tt. O dabar jei kas rašo, ne ga
na to ką rašydamas turi vargti, 
bet da prie išleidimo turi prisidėt, 
arba savo kaštais išduot. Dėltogi 
butų gerai visas dr-tes suvienyt, 
tąsyk tie ką nors gero nuveikė ant 
tautos labo, gautų Šiokį tokį atly
ginimą. Ragino pašelpt „Aušros 
Dr-tę" ir dukteris bei sūnūs leist 
į augštesnius mokslus. Ar Šliup- 
tarniai ir dievočiai, mes turėtume 
dirbti Truvoj ant visuomenės labo, 
kaip latviai, turėtume įrengti tea
trališkas ir giedorių Dr-tes ir tt. 
Jeigu to neturime, tai tam yra 
kalti juodiejie varnai, tai yra kuni
gai.

Antai dabar Lietuvoje renka 
jie aukas ant raudonojo kryžiaus 
nuo prispaustų; ta pati 
tenka prispaudėjams ir 
vis per dvasiŠkiją. Kada 
mutinis kunigas atvažiavo 
tuvių apygardą, tai žmonės slinko, 
kad gautų pabučiuoti ners į skverną 
Mums reikia daugiau svietiškų va
dovų, mokintojų, kaipo tai: advo
katų, mokintojų, aptiekorių ir tt. 
Reikia įrengt tam tikras mokyklas 
kuriose jaunuomenė galėtų 
sabatomis ir nedėliomis pasimokyt 
savo prigimtos kalbos, kad paskui, 
užaugusi,nesisarmatytų savo kai-, 
bos. Vaikai nesisarmatys, jeigu 
tėvai gerus darbus atliks. Tokiu 
budu reikėtų tėvams duot gerą pa
veikslą vaikams. Lietuviškos 
mergaitės ne privalo vesti vyrų 
užmigusių tautiškai, o vaikinai ne 
privalo vesti lietuvaičių tautiškai 
atšalusių. Užbaigus Dr. J. Šliu
pui kalbą, Marijona Bindokiutė, iŠ 
Giedorių Dr-tės,dekliamavo iŠ F. 
Vaičaičio eilių vieną.

Potam A. Galinaitis, išGiedorių 
Dr-tės, dekliamavo kokią ten ka
rišką dainą. Ant pabaigos Giedo
rių Dr-tė padainavo: „Sveiki bro
liai", kuri daug geriau skambėjo 
negu pirmutinė. Kalbos ir deklia- 
macijos susirinkusiems labai pati
ko.

kų buvo varginami ir niekinami, , De norėjot laikyt, 
kaip nešė sunkų kunigijos ir ponų 
jungą, kaip darbininkai Žemiau ut 
gyvulius buvo j^astatyti, kas yra 
ir dabar. Kaip jubs pirko ir parda
vinėjo ponai viena kitam už pini
gus, kaip paskui,(ik pradžioj perei
to amžio, darbininkų būvis truputį 
pasigerino, bet reikia dar daugelio 
ant iškovojimo prigulinčių žmo
nėms tiesų. Ateina vienog laikai 
geresnės ateities, ant jos priėmimo 
darbininkai privalo pasirengti.

Prakalbos susirinkusiems patiko 
ir jie, delnų - plojimais dėkavojo 
kalbėtojams.

J. TamaŠauckas.

Iš Italtimore, Md.
26 d. spalių T, M. Dr-tė paren

gė prakalbas, da'inas ir dekliama- 
cijąs lietuviškoje svetainėje ant 
Barre st., dalyvavo Teatrališka ir 
Giedorių Dr-tės, pribuvo Dr. J. 
Šliupas ir kun. Dembskis iš Pbi- 
ladelpbios, Pa. Žmonių prisirin
ko pilna svetainė.

Pirmiausiai Giedorių Dr-tės cho
ras padainavo Atsisveikinimą su 
Alpais”. 1 kalbėtojas V. Naguri- 
nauskas pnnfinė savo kalboje, kad 
mums reikia tankiaus parengt su 
prakalboms susirinkimus, per ką 
žmones priprastų prie lietuvystės,, 
mokslo ir doros. Toliau kalbėjo 
apie politiškas partijas — republi- 
koniŠką, kuri reiškia imperializmą 
t. y., kuri nori įvest čionai tokį rė
dą kaip Maskolijoj bei kitose im
perijose; demokratiška teipgi nie
ko gero ne tada. Socialistų parti
jos programas yra labai puikus, 
nors praktikoje neišbandytas, to
dėl mes ne ant tos ne galime rem
tis, bet visgi mes privalome 
remti darbininkų partiją, nės 
nė nuo -republikonų, nė 
nuo demokratų mes lietuviai 
ne galime gaut pagelbos; už tokią 
partiją ne reikia balsuoti arba vien 
tada, jeigu galėtume kokį lietuvį, 
arba kitą, įstatyt ant šiokio tokio 
augštesnio urėdo (o kokią iš to 
naudą musų tauta turėtų? Rd.). 
Toliau kalbėtojas ragino remti T. 
M. Dr-tą ir stengtiesi išrinkt iš
mintingus į centrališką komitetą, 
kurie rūpintųsi apie išleidimą 
moksliškų be) istoriškų raštų, ir 
kad ne butų daugiau kaip atsitiko 
atmetant Dr. J. Šliupo angliškoje 
kalboje knygą apie lietuvius, kuri 
būt daugiau naudos atnešusi negu 
iki šioliai išleistos T. M. Dr-tės. 
Mes padarėme blogai, atmesdami 
Dr. J. šliupo parašytą knygą. 
Toliaus kalbėtojas priminė uni
jas, kurių užlaikomi vadovai nieko 
gero ne daro ant labo draugijos, 
lošia roles pardavikų, parduoda 
tuos, kurie jiems duoną duoda. 
Mes turime prigulėt į tautiškas 
dr-tes, ne tik į pagelbines: į T. M. 
Dr-tą, kuri rengia susirinkimą 5 
lapkričio bažnytinėje salėje ant 
Barre st., su chemiškais išmėgini
mais, ką atliks medicinos studen
tas F. Matulaitis. Teipgi į Teat-

Iš Dalton. Mas.
, Darbai Šiuom kartu eina čia ne 
blogai, dirbtuvių ne trūksta ir vi
sose dirba. •

Lietuvių vyrų čia nėra, yra vie
nog dvi lietuvaitės merginos ir 
abidvi skaito lietuviškus laikraš
čius ir knygas. Ateina čia „Lie
tuva" ir „Lietuviška Ceitnnga." 
Abidvi lietuvaitės yra kalvynės iŠ 
Kauno gubernijos. Gaila, kad čia 
nėra vaikinų lietuvių, nėra su 
kuom lietuviškai kalbėti.

V>ena iš lietuvaičių.

Iš Lowell, Mas.
1 d. spalių atsibuvo čia vestu

vės Martino Veličkos su Mikalina 
Narkuniutė iŠ Lavrrence. Susi
rinką, besilinksmindami, kalbėjo
si apie visokius reikalus. Ant ga
lo likbsi užmanyta pažymėti ve
stuves auka ant tautiškų reikalų. 
Susirinką sudėjo *2.10, kuriuos 
sekančiai padaliname: *1.00 ant 
kankintinių naudos ir *1.00 ant 
moksląeivių „Aušros Dr-tės" fon- 
dan; 10c. nusitraukia ant persiun-

Caro garbintojas.
Išeinančiame Amerikoj rusiniŠ- 

koj kalboj, bet caroslaviŠkoj dva
sioj,laikraštyj „Svet" pati 1 po raš
telis kokio ten Karaliūno,į padan
ges keliantis Maskoliją. P. Kara
liūnas sako, jog yra „korzenny 
polak”, bet baisiai užsipuola ant 
lenkų už jų neprilankumą masko
liams. Korzenny polak Karaliū
nas sako, jog jis važinėjąs po visą 
svietą ir niekur teip gerai neradąs 
kaip Maskolijoj. Girdi,Kijeve ga
vęs vietą policisto, o ten dar paži
nojęs lenką policijos sekretorių 
(Čia jau matyt korznnny polak pa
melavo: policijos sekretoriai, nors 
gauna 50 rubl. ant mėnesio algos, 
bet yra etatiniais urėdninkais, o 
tokiais Kijeve katalikai ne gal būt. 
Gal tai buvo samdytas raštininkas 
o ne policijos sekretorius. Rd.). . 
Mažai mat korzennemu poliakovi 
reikia ant išgyrimo maskoliškos 
rėdos, visų protingesnių žmonių 
išjuokiamos.

Gerai dar, kad p. Karaliūnas pa
stojo korzennu poliaku, iŠ jo 
dvasioj persikeitė į didesnį masko
lių negu pats maskoliai, kitaip už 
jo kvailumą dar lietuviams reikėtų 
atsakyti. Kvailų mat nereikia sė
ti, jie pats dygsta, o išgamos visur 
yra ir menkos doriškos vertės ir 
protiškai žemai stovi.

Korzenny polak giriasi, jog at
kako į Ameriką su užrubežiniu 
paŠpartu ir sugrįž atgal, čia ir, 
turbut, tik giriasi. Pašpartai užru- 
bežiniai Maskolijoj kaštuoja 15, 
rubl. ant pusmečio, tiek pinigų ir 
su kyšiais dar policistai atliekamų 
ne gali turėti, nes jie gauna vos 14 
rubl. ant mėnesio. Jeigu jis turi 
užrubežinį pašportą, tai gal jį pats 
randas su tokiu paŠpartu išsiuntė į 
Ameriką pašnipinėti terp ne ko
rzennu po lakų.

Reikia šelpti.*
Nr. 44 „Lietuvos" patilpo 

straipsnelis, kuriame nurodyta bu
vo, jog reikia neatbūtinai sušelpti 
lietuvius nelaisvius,esančius Japo
nijoj, siųsti jiems ypač laikraščius

S-
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Szuntakiais.

sirinkimų kuo

nepa-

padė- 
Kuo

lį Maskoliška kelių ministerija 
išdavė prisakymą visiems geležin
keliams, žydus, norinčios išsineš
dinti į pietinę Ameriką, pervežti iki 
Maskoliuos rubežių už trečdalį ke
lionės kaštų.

pakėlė 
demon- 

reikalauja,

atsibuvusio pereitos ne- 
Aušros

viltis, kad Maskolija neužilgio 
parubežinėms valdžioms išduos

pripažinti, taigi kad amerikoniški 
žydai galėtų atkakti į Maskoliją. 
Iki šiol Maskolijoj svetimiems žy
dams uždrausta buvo, be išprašy
mo vidaus ministerio daleidimo, 
peržengti rubežių teip, kaip Ame
rika uždraudė peržengti savo rube
žių cbiniečiams. *»

|| Šlezijoj,Prosuose, netoli ©po
liaus, aglių kastynėse grafo Don- 
nersmarck užgriuvo 8 darbininkus, 
kurie likosi užmušti.

Ii Italijoj, neseniai laike išsiver
žimo vulkano Vesuviaus pasida
riusi nauja jo viršūnė nugriuvo į 
k ra t erą. Nuo to užgimė baisi ex- 
pliozija, nuo kurios visas kalnas 
nuo pamatų ij. nl—
pakilo daugybė pelenų, kurie^mo- 
lė ant žemės kalno aplinkinėse iki 
25 mylių aplinkui.

|| Ant salos Kiuro Maria, pieti
nėj Azijoj, čiabuviai išskerdė 20 
žmonių nuo susidaužusio pakran
tėse garlaivio ,,Baron Janardale.”

čiaeilinio perijodo. Jie ne vulkani&ko paėji
mo. Aut viso ploto Šveicarijos ne galima 
rasti nė vienos vulkaniAkoe virėunfia.

Toki kalnai kaip Šveicarijos darosi tik 
nuo palengvo raukimosi žemėn žievės, kas da
rosi auštant žemei. Šveicarija yra, teip sa
kant, susiraukimas žemės paviršiaus, yra tai 
raukšlės jos paviršiaus tokios, kaip raukšlės 
ant kaktos supykusio žmogaus. Tokios 
raukšlės darosi labai palengva, kadangi ir 
žemės paviršius juk ataušta ne urnai. Ir da
bar ta pati Į>ajiega nesiliauja besidarbavusi, 
ji krauja kalnus ant kalnų, nustumia juos 
iš vienos vietos į kitų, išraito viršūnes, dirba 
didelius revus, bet tas atsibūva labai palen
gva, todėl tokių permainų negalima patėmy-

I Algiero pakrantėse (Šiaurinėj 
Afrikoj), netoli Herbillon, pran
cūziškas pasažierinis garlaivy* 
„Gironde” susimušė su kitu pran
cūzišku laivu ir paskendo. Prie 
to prigėrė 100 arabų iš prancūziš
kos vaidybos Algero.

ir knygas. Mums rodosi teiposgi, 
kad reikia sušelpti ir ne praleisti 
to pro ausis. Mums rodosi, rei
kia išrinkti komitetą,kuris nutartų, 
kokias knygas reikia siųsti. Vi
suomenė gi galėtų aukauti pini
gus, kaip ir knygas. Aš prižiūrė
jimui to skiriu ,,Aušros Dr-tls" 
komitetą.

j.Šeštokas, iš Trenton.N.L
Redakcija priduria, jog Japonija 

padarė su Amerikos pačtu sutari
mą, ir nelaisviams galima siųsti 
per pačtą siuntinius be apmokėji- 

’tno kaštų.
L Mums rodosi, kad neužtenka 
rašinėti į laikraščius, kad reikia 
nela<svius sušelpti^ Juk tą ištarė 

' ir pati redakcija. Iš pagarsinimo

|| Garsus Amerikos milijonierius 
Pierpont Morgan, kuris pirko ir 
kaipo kontrabandą išgabeno iš Ita
lijos pavogtus iš bažnyčios Ascoli 
brangius senus bažnytinius drabu
žius, dovanojo juos Italijos ran
dui. Žinoma, tą padarė ant pasi- 
rekliamavimo ir todėl, kad jam, 
kaipo pirkusiam vogtus daigtus, 
nelabai paranku būt buvę atkakti 
kada nors į Italiją. Pirkti vogtus 
daigtus uždrausta juk visų civili
zuotų kraštų tiesoms ir tą daraftti 
peržengia tiesas ir turi atsakyti.

|| Amerikos pasiuntinys Peter
burge pranešė savo randui, jog yra

Jeigu pasitaiko didesni persiatumimai 
uolų, tąsyk būva temėž drebėjimai, kas Švei
carijoj atsitinka irana tankiai, tik drebėji-

|| Čekijos sostapilėj Pragoj sua
reštavo pačto sekretorių Landfrie- 
dą. Jis mat pasisavino daug pini
ginių siuntinių atėjusių iš Ameri
kos.

II Mieste Insbruke, pietinėj Au
strijoj, muštynės terp italijonų ir 
vokiečių studentų pagimdė didelius 
maištus,į kuriuos įsikišo jau ir mie
sto gyventojai. Buvo čia daugiau 
muštynių terp vokiečių ir italijo
nų. Miesto gyventojai pasidalino 
į dvi dali ir prie mažiausios pro
gos mušasi ant ulyčių. Vokiečiai 
išgriovė italijonų kliubą, prieš 
Italijos konsuliatą
neprilankias • Italijai 
stracijas, Vokiečiai
kad itališkas universitetas butų 
uždarytas arba perkeltas kitur; 
randas vienog bijosi erzinti dar la
biau italijonus.

II Ar Amerikoj darbininkai gir
dėjo, kad yra neva civilizuotas 
kraštas, kur visuą išeinančius nuo 
darbo abiejų lyčių darbininkus iš
krato, ar jie ko ne pavogė; žino
ma, specialiŠki kiatytojai labiau
siai iškrato ir išjieško jaunų mergi
nų visas pakavones,labiausiai gam
tos suteiktas. Kraštas, kur tą da
ro, yra tai caro valdoma Maskoli-

gerost
galima š» tą užmesti
nime p— —, — . .
nieks ne galės nė suprasti, keno 
jos parašytos. Rodosi laikas jau 
butų priprasti pravardes teip rašy
ti, kaip jų savininkai rašo, ne per- 
kreipinėti jų be reikalo.

dėjo kalbėti apie savo šeimyniš
kus prietikius, apie vyrą, jo karije- 
rą ir politiškus priešus.

— Štai ir mano vyras — per
traukė savo pasakojimą, rodydama 
akimis vyriškį drabužiuose angliš
ko karaliau* dvaro.

— Aki ką? tai Jūsų vyras? — 
paklausė Harkness prispaustu bai

li Mieste Insbruk*-, Tiroliuj (Au
strijoj), terp italijonų ir vokiečių 
universiteto studentų užgimė mu
šis, peiliai ir revolveriai buvo dar
be. Šeši vokiečiai studentai liko
si pašauti, vienas pašautas mirti
nai.

II Lenkijoj, mieste Czenstocho- 
ve, 3000 lenkų, vaikščiodami mie
sto ulyčioms, kėlė neprilankias 
maskoliškam randui demonstraci
jas, protestuodami prieš karę su 
Japonija. Ant išvaikymo demon
strantų pašaukė kariumenę. Susi
rėmime Šeši lenkai likosi užmušti, 
o daug tapo sužeistų.

Dvi Marko Tveno ir viena Bret 
Garto apymakos. lietuviszkai sti- 
taif»ytoM p. N. P. Nerio Užleidi
mas. Tilžėje l»O4 m 30 pusi.

Pasakaitės gana užimančios, 
, bet lietuviškam vertimui 

_"" ■ ‘ *i- H užvadi-
privestų autorių pravaidžių

H Berlyne, kariškas sūdąs nu
sprendė ant pusės metų kalėjimo 
pulkauninką 35 pėkštininkų regi- 
mento Panse už kankinimą papra
stų kareivių.

ISveizeis žemės trečiaeiliniame peri jode.

Šveicarija, *u savo kalnais ir šimtais gi
lių terpkaluių atsirado tuose laikuose. Ji 
dar jauna. Geologiški tirinėjimai parodo, 
kad Šveicarijos kalnai pasidarė tik laike tre-

|] Turkijos sultanas pradėjo ta
rybas su popiežiaus valdžia, prie 
kurio mahometonų viršjninkas no
rėtų turėti savo ambasadorių, kaip 
ir krikščioniškos viešpatystė*. 
Mat Turkija naudojasi iš susipyki
mo popiežiaus su Prancūzija ir 
stengiasi paskutinei paveržti spe- 
sialiŠkas tiesas būti apginėja kata
likų ne krikščioniškuose kraštuo-

Žirsfos, mastodontai, elniai, beždžionių veislės gyvūnai, noca 
ragis, paleotherijus, h y po po tamsa ir dinotherijus.

Iš pats pradžių laukai ir girios trečiaeili- 
nio perijodo išrodė daug panašesniais | lau
kus ir girias musų laikų. Atsiranda medžiai 
kelianti viršūnes augštyn, prie saulės kaip 
bažnyčių bokštai; drauge su tais auga ir pai
ruos su savo plačioms viršūnėms. Tokį iš- 
veizdį, koks buvo tuose laikuose, tokį susi
maišymą karštų kraštų augmenų su augan
čiais kraštuose vidutinės šilumos, mes dabar 
galime rasti pietinėj Italijoj ir Išpanijoj, tei- 
poagi šiaurinėj Afrikoj. Gamtiškos sanly- 
gos vienog nebuvo tokios kaip Italijoj. To
kius kalnus ant žemės galime dabar rasti ki
toj vietoj — Šveicarijoj laikuose geologų 
pramintuose aušra dabartinių laikų; vieta ta 
yra tai aplinkinės dabartinio Zuericho.

— Ant 
dėlios vakare susirinkimo
Dr-tės” likosi išrinkti centrališki 
draugystės viršininkai tie patįs, 
bet kuopoms pripažinta visiška sa- 
vistovystė, jos centrališkiems virši
ninkams priduoda savo nuspren
dimus. Apart to likosi nuspręsta: 
jog stipendijatams, kurie per du 
metu su nė jokiais darbais nepasi
rodė, stipendija gali būt atimta.

— Thomas Whitingham, kler- 
99 Van

— Teipl — atsakė, žiūrėdama į 
admirolą, stebėdamasi iš jo nepa
prasto tono.

H arkness atsistojo, sudavė kar
du ir laukė užrekomendavimo.

— Mano vyras — admirolas 
Harkness.

Vyriškiai linktelėjo galvoms, bet 
nespėjo ištarti nė poros žodžių, 
kaip sugrįžo jaunikaitis, kurį buvo 
atšaukęs ambasados sekretorius ir 
padavė ranką ponei Storrel.

— Perprašau tavę Alina — pa
sakė — kad teip ilgai ne atėjau, 
bet sunku buvo prasistumti; bai
su* susigrūdimas! Radau užtai 
gerus šaldančius saldumynus, ar 
ne nori paragauti?

Nuėjo. Poni Storrel, ant atsi-] 
sveikinimo, linktelėjo admirolui 
su galva ir didžiausi visame susi
rinkime vyrai likosi vieni.

Amerikonas prisiartino prie lor
do ir žiūrėdamas tiesog į akįs, pa
klausė pusbalsiai:

— Taigi laukė?
Lordas Storrel pakėlė apvilktą 

į baltą pirštinę ranką prie ūsų, už
suko iš abiejų pusių ir atsakė kuo 
naturaliŠkiausiu balsu:

— Teip — laukė.
Paskui apsidairė po kambarį ir 

matydams, kad ne daug žmonių, 
sėdo ant kėdės, ant kurios pirma 
sėdėjo jo pati ir tarė į admirolą:

— Sėskie tamista šalia manęs — 
papasakosiu jums vieną anegdotą.

— O ji ar ją žino?

kas Vestibul hotelio, 
Buren st.,-likosi vieno iš apsinak
vojusių hotelyj svečių mirtinai pa
šautas. Minėtas svečias, koksai 
John Bright, atėjo į botelį visai 
girtas. Klerkas liepė jam išeiti. 
Tas teip girtuoklį įpykino, kad iš
sitraukė revolverį ir šovė tiesiog į 
Whitinghamą. Žmogžudys likosi 
suareštuotas.
— Per 10 mėnesių šių metų Chi- 
cagoj pasimirė 22058 ypatos, ku
riame tai skaitliuje buvo: 12667 
vyriškiai ir 9391 moteris; vaikų iki 
5 metų amžiaus pasimirė 5984, se- 
nelių^Jvirš 60 metų 4545. Nuo 
džiovos pasimirė 2622, nuo plau
čių uždegimo 3430. Spalių mėne
syj pasimirė 1897 ypatos, kuriame 
tai skaitliuje buvo 1053 vyriškiai 
ir 844 moterys. Daugiausiai mirčių 
buvo nuo džiovos nes 236.

Pereitos nedėlios dieną ties nr. 
116 Market st. rado negyvą agentą 
Mc Phearsonąiš Troy.Oh. Galva 
jo gulėjo vandenyj ir joje rado gi
lią žaizdą. Ar šitas žmogus likosi 
kokių niekdarių nužudytas, ar gal 
pats,parpuolęs,susižeidė ir negalė- 
dams atsikelti, prigėrė, dar neži
nia. Subatos vakare matė jį gir
tą,todėl policija mena, kad jis pats 
turėjo susižeisti, ir parpuolęs į 
balą, negalėdams atsikelti, prigė
rė. Kaip su juom ištikro atsitiko, 
dar nežinia.

dėž' 
pintume apie įvedimą lietuvių tau- I 
tos statistikon Suvienytų Valstijų, ! 
laike-visuotino gyventojų surašo, i 
Nors iki šiol vos tik vienas Wa- 
terburio Lietuviškas Politiškas 
Kliubas per .^Lietuvą” atvirai ap-1 
skelbė, kad tą * tnano užmanymą 
parems, tai visgi matyt, kad rasis 
paremiančių, be abejonės, ir dau
giais.

Rods gavau net keletą laiškų 
nuo savo pažįstamų iš kitur, ku
rie, apart kitko, rašo:.... musų 
draugystė, ant savo susirinkimo- 
nutarė paremt tamistos užmany
mą. • Vienog ar parems ir kokiu 
bųdu parems, tai visgi nežinia.

Kad parankiaus butų ką nors 
tame nuveik, atsiliepiu dar kartą, 
idant guodpjamos draugystės ir 
kuopos, ant savo 
plačiausiai tą mano užmanymą ap
svarstytų ir paremtų.

. Kuopos, arba draugystės pare- 
miančios tegul paskiria vieną iŠ sa- 

tarpo vyrą tinkantį į apdirbimo 
skirt po 
iš savo 
komite- 
kalboj, 
Po nu- 

laikraš-

Paėjimas organiszko svieto. 
Pagal Blttneri.

Paprasta kreida, kokią visi pažįsta ir ku
rios ant žemes yra Čieli kalnai, ifttikro nėra 
niekuom kitu, kaip suakmenėjusiu jūrių 
dumblu, suklotu ant jūrių dugno laikuose 
kreidinio perijodo; jis panagus į tą, kokį ir 
šiądien galima užtikti ant jūrių dugno. 
Kreida, kaip ir dabartinis jūrių dugno dum
blas, susideda vien iA daugybės milijonų dė
žinių jūrių mažų gyvūnų.

Juo labiau musų peržiūrėjimuose žemės 
gyvenimo prisiartiname prie Šios dienos lai
kų, juo mažiau gyvūnai ir augmenys skiriasi 
nuo šiądien augančių ir gyvuojančių. Yį>ač 
tą pirmiausiai galima patėinyti ant kaukuo- 

kad reikia sušelpti dar nelaisviams lių visokių gy Vilnų: juo toliau, juo aiškiau 
naudos ne bus, jeigu jų nieks ne matyt, jog gamta gyvūnų galvose stengiasi 

parūpinti daugiau ruimo smegenims, taigi 
suteikia tveriamiems gyvūnams daugiau pro
to, o naikina sunkinančius pasikrutinimus 
gyvūnų seniokus ir akstinus, kurie pirma 
jiems lengvino kovą už būvį, vietoj proto; 
gamta mat žino, jog protas yra geresniu gin
klu atsigynimo ir užpuolimo už visus senio
kus ir akstinus, už aštrins dantis ir nagus. 
Juk tik per protą žmogus išsiaugštino aut ki
tų sutvėrimų ir užėmė pirmą vietą terp visų 
musų žemės gyvūnų; žmogus juk silpnas, be
ginklis, bet užtai tvirtas protu ir tas jam pa
lengvino gyvenimą ant žemės; silpnas žmo
gus išnaikino daug baisių gyvūnų, o tu 
lūs draikančius žvėris, daug už jį drutesnius, 
kaip tigrus, liutus baigia naikinti.

Žiūrint į gyvūnus tų laikų, ne sunku 
patėmyti žingeidų apdreiškimą: gamta dar 
prieš atsiradimą žmogaus su gyvūnais pada
rė tą, ką žmogus su savo tėvynės apginėjai* 
padarė tik paskutiniuose laikuose. Seni, sun
kus seniokai, saugojanti kareivių kunus nuo 
priešų, bet sunkinanti pasikrutinimus, aš
trus akstinai, sunkios geležinės kepurės, ap- 
siaučiančios miestus murinės sienos išnyko, 
jeigu gi jos kur užsiliko, tai vien kaipo lie
kanos praėjusių laikų. Bet užtai karių ve
dimas pasidarė daug painesniu, reiki.laujali
čiu daugiau proto ir mokslo: vadovas turin
tis daugiau proto gali daugiau priešų išmu
šti, o ant to ir remiasi karės. Susimušimuo
se nuožmių kartais ir dabar į kovą stoja va
dovai, o jų kareiviai žiuri ramiai, katra pnsė 
Į>ergalės; tokiose karėse nuožmių žūva kelios 
dešimtys, daugiausiai keli šimtai kariaujan
čių, mūšiuose gi civilizuotų tautų krinta de
šimtys tūkstančių kareivių. Kadangi senio
kai nesaugo  ja kareivių nuo naujų ginklų, tai 
jie pasirodė, naujuose laikuose nenaudingais, 
o kad jie sunkina pasikrutinimus, tai iš
mintis liepė juos užmesti. Teip darė ir gam
ta. Uždengianti gyvūnų kunus kieti senio
kai ir akstinai išnyko, o jų vietoj atsirado 
gyvūnai daug bruzgesni, greitesni. Gamta 
suprato, kad greitumas yra ant išsigelbėjimo 
geresniu ginklu už sunkinančius pasikrutini
mus seniokus. Apart greitumo, prie atsigy
nimo nemažai sveria ir protas. Todėl ir tre- 
čiaeilinio |>erijodo gyvunai yra jau daug 
protingesniais.

Dinoihtfiiju*, paisai be rijus. ma*k>d<>nua, nuvelta*. j>«na*i į 
žmogų boitUiouf, drioplu-r.

mai būva silpni. Tokius žemės drebėjimus 
galima prilyginti prie drebėjimų jieršalusio 
žmogaus: žemės žievė pradeda drebėti ir 
trauktiesi nuo šalčio. Garsus A Ipai pasida
rė jau esant žmogui ant žemės ir jie Įtasidarė 
nuo tokių žemės drebėjimų ir raukimosi.

Ir viršūnės kalnų aiškiai tą patvirtina. 
yi>ač aiškiai atsižymi viršūnė Gleniiaeb; to
liau matyt viršūnė Rigi ir Etliberg — trūk
sta tik ežero, pasidarusio lomoj tokio žemės 
žievės su-4 i raukšlėj i mo. Ant Alpų viršūnių 
nėra amžino sniego ir gletčerų nėra terpkal- 
nėse.

Viskas rodo, ypač gi augmenų liekanos 
žemės sluogsniuose, kad klimatas Šveicarijos 
trečiaeiliniam perijode buvo žymiai šiltesniu 
negu dabar. Reikia daleisti, kad klimatas 
aplinkinių Zuericho laikuose trečiaeilinio 
perijodo buvo jeigu ne šiltesniu, tai ne šal
tesniu už dabartinį klimatą aplinkinių Napo- 
lės, Palermo arba Sicilijos.

Tuose laikuose, kaip rodo užsilikusio* 
žemės sluogsniuose liekanos ir atspaudimai 
uolose, aplinkinėse Zuericho, Šveicarijoj, au
go palmos, ' draeenoe, pandanai, magnolijos, 
kampariniai medžiai, auganti šiądien šilte
sni uose kraštuose, kaip antai: šiaurinėj Af
rikoj, Australijoj. Meksike, Vidurinėj Ame
rikoj arba pietinėj Japonijoj; drauge su 
tais, augo ir musų kraštų augmenys: pope
liai, aržuolai, iš spyglinių gi — araukarijoa, 
išlaikančios žiemas tik pietinėj Italijoj ir au
ganti ir Lietuvoj maumedžiai (Larix) ir tt. 
Aplink tuos visokeriopus, taigi šiltų ir vidu
tinės šilumos kraštų medžius vyniojosi krū
mai laukinių vynvuogių, arčioj gi augo 
krūmai akacijų ir erškėčių. Ant upių ir u- 
pelių, kokių buvo daugiau ir didesnių negu 
dabar, buvo čielo* salos iš visaip susikrovu
sių medžių, apaugusių klampynių ir vandenų 
augmenims; augo ant jų augmenys tų vei
slių, kokios šiądien auga Floridoj, Meksike, 
net Amazonkos klonyj pietinėj Amerikoj, 
taigi karštuose prie ekvatoriaus kraštuose.

Tuose vandenyse netruko žuvių, kadan
gi jų prisiveisimui sanlygos buvo kuo ataa- 
kančiausios; čia plaukinėje krokodiliai, iš 
kurių autai rampbosuch turėjo 60 pėdų ir 
daugiau ilgio.

Jeigu tuose laikuose butų buvęs žmogus, 
tai jis kraštuose, kur dabar antai yra Angli
ja, butų galėjęs patikti jos uĮ>ė*e gavialą; 
jis butų galėjęs matyti kovą paleotberijo su 
milžiniškais krokodiliai*, būt galėjęs čia iš
girsti ir užkimusį baubimą alligatorių ir ki
tų sutvėrimų šiądien gyvenančių šiltuose mu
su žemė* kraštuose.

II Mieste Mogileve, pašaukti į 
kariumenę rezervistai užsimaus 
pasilinksminti žydų kaltais. Caro 
garbės apginėjai, matyt tikėdami, 
kad žydai tai tas pats ką japonie- 
čiai, užpuolė ant žydiškos miesto 
dalies. Mulė žydus per dvi dieni. 
Miesto bgobučiuose guli 20 sun
kiai sužeistų žydų, o namieje gy
dosi apie 100 žmonių. Kaipgi tie 
caro garbės apginėjai elgsis ant 
karės lauko, jeigu jie namieje el
giasi teip biauriai?

— A.... važinėjau gana.
— Pasakykite man,ar yra galimu, 

kad mergina lauktų vyro, kuris 
paskutiniuose laikuose pasirodė 
visame jos nevertu?

Užklaustas, jeigu ne buvo be
pročiu, galėjo duot tik vieną atsa
kymą. Bet jis buvo geras žmo
gus, tai velijo pameluoti. Ant 
galo pasielgime kalinio buvo kas 
tokio, kas vertė meluoti.

— O ii tikro, —atsakė — mergi
nos ne visada prisilaiko proto.

Žodžiai tie stebuklus padarė. 
Kalinys pradėjo greitai rengtiesi. 
į porą minutų apsirengė. Hrodė 
truputį originališkai bet labai ne
kaltai.
— Ar tamista ne galėtum man pa

skolinti penkinės? — paklausė.
— Gerai.
Išėmė mašnelę, prikimštą popie

rinių pinigų ir išėmė vieną.
— Ar ne reikalaujate daugiau?

— paklausė šypsodamasi.
— Jeigu jums ne daro skirtumo, 

tai prašyčiau dar penkinės.
Ir antra popierėlė perkeitė savi

ninką.
— Ačiū. Dabar duokite man 

savo adresą. Jeigu laimė manęs 
ne apleis, tai į porą dienų atgausi- 

I te savo savastį.

11 kur jus atėjote?
— Iš Plymoutho.
— Ar su bilietu sugrįžti atgal?
— Teip.
— Tai dar ir to paprašysiu.

Žvejotojas su atida išvyniojo meš
kerę.

— Daleiskime, kad ai pasakysiu, 
jog pats paimtum — atsakė lyg 
besierzindams.

Nusidėjėlis apžiurėjo jį tirinė- 
jančiai nuo galvos iki kojų.

— Tokiame atsitikime ne apseis 
be žingeidžios kovos — ištarė 
lypsodamasi, bet greitai pertraukė.

— Nėra laiko ant kovos — atsa
kė ramiai lašvarų gaudytojas, ir 
pradėjo atsaginėti čeverykus. Pas
kui sėdo ant žolės ir bandė juos 
mauti.

— Traukte Tamista — tarė kali
niui — baisiai peršlapo, neįstengiu 
jų numauti.

Prasižengėlis išpildė tą darbą su 
nepaprastu gabumu. Užtai paau
kavo savo geradėjui savo apautu- 
vus.

— Tai liepiate man su litais ap
siauti? —; paklausė juokdamasi:

— Teip, nors jie ne paskutinės 
mados, bet ką daryti, valdžia ne 
labai supranta, kaip reikia siūti Če- 
batai.

— Man kitaip tas rodosi.
Patylėjo valandėlę. Ant galo 

kalinys paklausė su tulu nenoru:
— Jus turėjote matyt šmotąsvie-

vo 
komitetą. Nereikalaujat 
kelis vyrus iš kitur, tiktai 
organizacijos. Skiriami į 
tą, turi mokėt rašyt* savo 
ir bųt Šios šalies ukėsais. 
tarimų pagarsinkit tą per 
čius platesniam susižinojimui, 
laikraščių redakcijos teiksis 
Yvdėt vietos pagarsinimui. 

Į Komiteto skyrimui laiką 
kiin iki 15 d. sausio 1905. 
pos bei draugystės, skiriančios są
narį nuo savęs į komitetą, turi su
teikt jam tiesą dirbt vardan savo 
organizacijos.

Taigi sukrutėkim, ir su dvasios 
drąsumu pradėkim darbą, kurs 
yra mums gana svarbiu.
‘ * Artojas.

jeigu jų nieks ne nm 
šelps. Geriau pritarianti padarytų, 
jeigu, vietoj rašinėti į laikraščius 
kad reikia.šelpti, agituotų terp pa
žįstamų ir nuo jų rinktų aukas.

Red.

— Mano pravardė Harkness, 
Suvienytos Valstijos, laivas ,,Brus- 
ser", dabar Plymouthe.

O, tai jus amerikonas?
— Teip. Todėl jūsų tiesos man 

nerupi.
— Tai Harkness ir nieko dau

giau? \
— Kapitonas to laivo, gali tami

sta pridėti.
Atsisveikino ir kiekvienas nuėjo 

savo keliu.
Tik eidamas kietu keliu kalinio 

čębatuose, amerikonas atsiminė, 
jog pats kaliniui ne uždavė nė jo
kio klausymo. Ne žinojo nė kas 
jis, nė už kokį nusidėjimą buvo 
kankinamas. Žinojo tik, kad paė
mė ploMių, o lytus pylė kaip iš 
viedro, b tuom tarpu kapitonui 
reikėjo eiti dvi myli iki arčiausios 
geležinkelio stacijos. Bet nesigai
lėjo ir juokas užganėdinimo ne ap
leido jo lupų, lis turėjo asabil- 
kas pažvalgas kartais originališ
kas, apie ką nieks nežinojo, ka
dangi kapitonas stengėsi niekuom 
nesiskirti nuo kitų. Ypač jis bran
gino .drąsą ir ramumą, kuom atsi- 
žimi angliški didžponiai. Pats 
teiposgi mažai paisė ant pavojaus. 
Visai nesibijodamas, davė atimti 
sau plošČių, čeverykus ir porą po
pierinių pinigų ir tai tik dėl šalto ! 
kraujo ir poniško apsiėjimo ir kal
bos kalinio.

Po dviejų dienų kapitonas gavo 
atgal sąvo plošČių, čeverykus, de
šimtį sfarų sterlingų ir naujas prie- , 
taisas gaudymui žuvių.

Praėjo šeši metai.... Kapito
nas Harkness pastojo admirolu. 
Atkako dabar į Washingtoną, kur 
prezidentas užkvietė visus augi- ( 
tesniu* urėdninkus ir parinktus i 
draugijos sąnarius priimti Anglijos 
delegatą, atkakusį apkalbėti san
daros sūdą abiejų tautų. Angliš
ko delegato dar ne matė daugelis 
svečių, " bet visi žinojo, kad 
tai yra vyriausiasis sūnūs angliško 
lordo, turi ir asabiŠkus nuopelnus.

Prezidento salionai ne galėjo 
patalpinti < visų susirinkusių sve
čių; net ant trepu pilna buvo po
nų. Amerikos valdonas, rods vien i 
žmonių ant laiko išrinktas, ne jau- , 
tė jau pirštų ant dešinės rankos.

' Admirolas H'Jrkness vaikščiojo 
viename kambaryj, kuriame ne bu- | 
vo teip didelio žmonių susigrūdi
mo, kaip terpduryj pasirodė links- | 
ma jauna pora ir su žingeidumu , 
dairėsi po kambarį.

— Dievė mieliausias — sušuko 
garsiai admirolas pamatęs stovin
čią prieš jį jauną moteriškę.

Šauksmas tas, nors ir neatsa
kantis salione, turėjo būt išteisin
tas, nes dar ne matė amerikonas 
teip gražaus sutvertojo darbo.

Visoj esybėj jaunos moteries, 
jos akyse, kiekviename pasi- 
krutinime viešpatavo ypatiška har
monija, kuri teip pritinka mergai
tėms peršokusioms vaikystės am- 
žį. Ūgio buvo didesnio už viduti
nį, plaukai buvo tamsiai geltoni, 
akįs tamsiai mėlynos pilnos gyvy
bės ir gerumo. Harkness viską 
tą patėmijo. Stovėjo prie šalinių 
durų ir movė pirštinę. Kas ten jo 
dasilytėjo, tardamas: ,,perprašau 
jus, admirole Harkness, ar jus ne 
matėtė.... jieŠkau ko.... koks 
karštis. Štai radau. Ant galo!.

Buvo tai vyresnysis sekretorius 
angliškos ambasados, kuris pasi
skubino dabar priešais įeinančią į 
salioną jaunąją porą.

—t Eikš! įieško tavęs visur — 
išgirdo Harkness, kaip kalbėjo į 
jaunikaitį, kuris išrodė porą metų 
jaunesnis už savo sandraugą.

— Pone Harkness — atsikreipė 
su klausymu prie admirolo ambasa
dos sekretorius — ar norite, kad 
jus supažindinčiau su ponia Stor
rel?

Ant veido amerikono pasirodė 
ironiškas nusišypsojimas. Žinojo 
jis gerai, kad tik todėl jį supažin
dina su ponia Storrel, kad jos san
draugą pašaukė ir tas pasitraukė.

— Poni Storrel, rekomenduoju 
jums admirolą Harkness, vyrą, 
kuris pastatė Amerikos laivyną ant 
augšČiausio laipsnio.

Tą pasakęs, jaunas dipliomatas 
pasilenkė ir greitai prasišalino su 
jaunu gražios moteries sandraugų 
į kitus kambarius prezidento rū
mo.

—;Ar tai teisybė? — paklausė 
jauna moteriškė, juokdamasi su 
naiviškumu mergaitės ir protekci- 
jonaliŠkumu didelės ponios.

— Su visu teisybė, bet nepasa
kysiu jums kokiu budu ... nes tai 
paslaptis.

— Gerai, jus jos neišduokite.... 
žinoma, jus jok amerikonas?

— Teip, bet jus ant to ne paisy
kite.-

— Ne suprantu, kaip jus tą pa
sakėte?

— Rodosi — atsakė jis — kad 
jus norėtumėt prieš ką išpasakoti 
liuosai jūsų šios dienos jausmus....

Ar įspėjau?
Nusijuokė....
*— (spėjote.... turbut turėjote 

daug seserų, jeigu teip gerai pažį
state moterų norus....

Sėdo prie žardinieros pilnos už- 
rubežinių kvietkų. Poni Storrel 
čiauškėjo kaip pensijos mokintinė, 

, o Harkness klausė įsižiūrėjęs, tik 
kartas nuo karto pridėdamas savo

> humoristiškus patėmijimus.
Pajudinusi visus tematus, pra-

— Tai ne noriu žinot. Geriau 
palaikykie ją tamista prie savęs.

Aglijonas nusijuokė ir nutilo ant 
valandėlės — paskui pasakė: — 
Noriu tamistai ją papasakoti mano 
locname reikale — noriu, kad ta
mista neturėtumei klaidaus many
mo.

— Geriau jos nežinoti — atsakė 
Harkness — paduok man pdrą 
faktų, o aŠ juos sujungsiu į krūvą.

Lordas Storrel sėdėjo ant žemos 
kėdės, pasilenkęs į pryŠakį, laiky- 
dams rankas ant kelių. Plačios 
ne paprastai rankos ir stori pirštai 
rodė sunkų'fiziŠką darbą, kokį jos 
turėjo dirbti.

— Daleiskime — pasakė nesi
dairydamas — kad kas, apie kurį 
nieks nežino, atsiranda Dubli- 

laike ulyČinių pešty- 
Daleiskime, kad tasai neži

nomasis užmuša girtą aišrišką be
stiją ir po svetima pravarde tampa 
nuspręstu ant penkių metų kalėji
mo ir sunkių darbų. Po pusket
virtų metų pasiseka jam pabėgti. 
Laimingai sugrįžta namon ir pa
sakoja, jog buvo Amerikoj bandų 
ganytoju. Perprašo, kad nedavė 
nė jokios žinios ir apsiveda su ta 
mergina, dėl kurios tas viskas at
sitiko....'

Admirolas patėmijo, kad renka
si apie juos pulkelis prezidento 
svečių ir su žingeidumu žiuri į 
Anglijos pasiuntinį. Pasikrutino 
ant sėdynės, lyg norėdams atsikel-

Ir vftl.
L -. . <
Pasiryžau atsiliept prie viengen

čių link savo užmanymo* tilpusio 
Nr.Nr. 34 „Lietuvos", „Zvaigž- 

Vienybės”, kad pasiru-

II Į Galicija atbėgo daugybė pa
bėgusių iš maskoliškos kariume- 
nės. Laikraščiai paduoda, buk 
vien iš Lenkijos pabėgo 8000 ka
reivių, taigi dešimta dalis visų čia 
stovinčių kareivių.

Aukos ant moksląeivlų.
D. Luokutis iš J ohanisborgo, 

per kun. Dembskį,$2.75.

BIBLIJA.
Lietuvinka biblija vokUtkom* lite

roms aeno ir naujo uatamento drūtais 
grateis apdarais 1134 poslapiu, su pri- 
siuntimu *3.00 ir teip visokiu knygų pas 
mane galima gauti. Teip pat turtu dau
gybe Abrosu Philadelpiloe skerdynes 
Jinluvisskoje Bažnyčioje su prirtunti- 
m u vienas 30c. S už 50c Perkopusiame 
parduodu labai pildai. Adresuokite:

J. Pelrtkya,
1514 Roes av., Scranton, Pa.

;*5 -XI)
Žolėdžiai sutvėrimai trečiaeilinio perijodo.

(Toliam bu*.)

Parašė H. S. Merriman.
Sutemo.
Paupiu traukė palengva augalo

tas vyriški*, traukdamas vandeniu 
pagautą lašvarą. Daug laiko pe
rėjo, kol jį įdėjo į nupintą krepšiu
ką. Baigdamas tą darbą, pamatė 
Šalia stovintį, iki kelių vandenyj 
žmogų.

Pamatę* tai, meškeriotojas krūp
telėjo.

— Nesibijokite ir atleiskite man 
— ištarė nepažįstamasis.

Ant galvos neturėjo kepurės ir 
drabužiai jo buvo labai apleisti.

Meškerės savininkas nieko ne 
atsakė, tik surauktoms akimis žiu
rėjo,lyg tirinėdamas.

— Teip — ištarė bekepuris, kai- 
pi įspėdamas mislis — esmi iš ka
lėjimo Dortmore; gal girdėjote 
apie mano pabėgimą?

— Girdėjau — atsakė meškerio
tojas, ramiai vyniodamas meškerėm 
šniūrelį.

— O ką apie tai kalba? Kur da
bar aš galiu būti?

— Policija, kaip visada, rado 
pėdsakį.

Pabėgęs nusidėjėlis karčiai nusi
juokė.

— Per visą tą laiką slapiausi 
plytnyčioj. Duonkepiui pavogiau 
duonos kepalaitį, bet ne vien duo
na minta žmogus! ha! ha! ha!

Lašvarų gaudytojas padavė jam 
stiklinę su vynu.

Kalinys prisipylė sau stiklą ir 
vienu gurkšniu išgėrė.

— Nuo keturių metų ne jaučiau 
burnoj šito skystimo ir jus peržen
gėte tiesų kodeksą, gelbėdami pra
sižengėlį — ištarė juokdamasi.

Vaišintojas nusišypsojo.
— Žinau tai.— atsakė.
Abipusis tylėjimas traukėsi porą 

minutų. Pertraukė jį pabėgėlis iŠ 
kalėjimo.

— Dabar svarbiausias dalyaas, 
ar jus norite manę gelbėti, ar ne— 
paklausė urnai. — Ar jus žinote, 
kad pirm valandėlės buvau pasi
rengęs jus užmušti, kada jus gau- 
dėti žuvis!?

— Galėjote lengvai tą padaryti, 
dėl vandens ūžimo visai jus ne pa- 
tėmijau. .

Abudu vyriškiai buvo augaloti ir 
drūto sudėjimo. Kalinys su atida 
žiurėjo į lygiai nuskustą veidą ga
limo pnešo. I uokas nesikavojo, 
akįs kada nekada žybtelėjo. Bal
se vienog nematyt buvo nė ma
žiausio suerzinimo, kada ištarė:

— Man reikalingas jūsų ploš- 
čius, čeverykai, kepurė ir krepšiu
kas su prietaisoms gaudymui žu-

— Labai tas galima — ištarė. 
Nervai anglijono buvo labai tvirti. 
Ir jis pamatė, -kad jie ne vieni. 
Nusijuokė švelniai teip, kaipi kad 
baigtų kokį pasikalbėjimą ir pri
dūrė pusbalsiai:

— Dabar esmi ant jūsų malo
nės.

—Buvau seniau ant jūsų,o dabar 
atsilyginome ;— atsakė admirolas 
Harkness ir abudu vyriškiai nuėjo 
į tolesnius kambarius prezidento 
rūmo.



Pabaiga ilgo kentėjimo
f .V Siuiic, p’ū kiliau

tini

tir| 3 nt'i),s ir kitir, bat tti pir
mo a i ittrl aii’o atlblii. Įkč- 
r8if t iilp t J n it, ra didiliu- sktl-

no. Vieoi kirti ztyli natų bu/J 
atkreiptu lt Triairio \nirikniV 
k> Elitiri Ktrtoii Virai. Ktip 
tik praiiizu $ irti, taiiiut piiatAi 
ptjsriaimį. Skilvyj <it5p priim
ti visokį u ūsų įr Q3tur5)iu jokio 
trukdyti) sall5blioii.il); njrvi§- 
kumis ir nsn’<i visti dia<) ir 
trumpame taiki pnijutia su visu 
sveika. Eta pjriitikrian ktl vi- 
sotimi pttvjikvJ. kilioji jokio 

,sk ta I šį i m ) m jia'iu, 6»a stiprus, 
smakui ir <iKu atlikti kiekvieną 
farmos dirb^.” Trinario\miriko- 
ni^kis E'iziris Kittojo Vyno, pa
mylint kiekvieni skilvio li?|, jeigu 
pagyiimis dir yri gilinus, čystini 
kraujų ir smtiprini narvus. Ant 
pardivimo visote antiekose ir pis 
patį fabrikantų, Juojipų Trinarį, 
799 So. Ashlani av., Chicago, 
Itt., Pilsen Station.

Psjiesakau Marijonos Remkunytes. 
Kauno gub., Rassiniu pav., 8ktrane 
munss kaimo. Nuvažiavo in Brooklyu, 
N. Y., 2 meUi Amerika, turiu svarbu 
reikale. Jt pati ar kas kitas teiksis duo
ti iine ant adreso:

Jonas Zigmeat, 
Box 502, * Minersvllle, Pa.

Pajiesskau savo draugo Amano Juod
uko, Suvalkų gub., Vilkavisskio pav., 
Gižu gm. Deksniazkiu kaimo, metai A- 
merike, turiu svarbu reikale. Jis puls 
ar kas kitas teiksis duoti iine ant ad-

Duonkepe ant pardavimo,gersi taadirb- 
ta prekyste, tarp lietuviu Ir lenku su 
daugumu kostumeriu, kitos duonkepes 
nėra Tėvui mirus, o broliams issejus 
ant kares, turiu važiuoti in ievyne ap
imti ūke ir dažiureti motina. Norintis- 
Jie nupirkti su visuam kuom, arkinis, ve
žimais tegul alsiasauke ant adreso.

J. Nagulevicse,
Box 708. Turners Fslia, Mass.

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

ie*6U •*•*“*■*11 g«HI tsvoru 
] t Ir užezedyti gleigtn, tai ra-

Nuo lon-sHidrti utkoja tiliūc.
OvaraaiavojesM isigydym*.

Dusia gulimo Ir akorbme, Pu paėsk us uutalt 
Plauku (lluklau aululklte Ir (ataukite aut pra
plik u.to* guire*. PluttkuuM lasaulklaa Taipgi 
turima vaiste dsl toiuslklslmo plssks. ksd

Draugyseziu Reikalai
Blisvile. N Y. Dr-te Szv. Petro pa

rengs bsliu subitoje 13 d. lapkricsio 
(November) 1904 m. svetainėje Cueoilia 
Hdl 101—103 Grisd st Brooklyn. N. Y. 
Prasidės nuo 7 30 vai. vaktre Inejimss 
su padėjimu drebuliu vyram 35c. mote
rim ir merginom 15c Dr-tsm in corpo
re 15c.. Lietuvisakt mušikantai grajis 
lietuvisskus ir amirikonisakus Šiokius. 
Meilingai uikvieczii’ns visus lietuvius 
Ir lietuvaites teip pit ir draugystes vieti
nes ir aplinkines kuomi skaitlini* suse 
susirinkti o busite visame kame užganė
dinti.

Dr-te Szv. Petro. A. Lesniauskaa, sekr.
(H—XI)

Padekavone.
Chicago. UI. Lietuvisaka Erangelisz- 

ka Dr. Mirtino Dr te aiuaczi szirdinga 
padekavone lietuviukam Advokatui, 
F. P Brachuliui, kure labai daug gero 
padare musu Dr-tei. Velijame jam ge- 
rians'os laimes visame fo pagyvenime ir 
velijame kiekvienam lietuviui kreiptis 
prie saito pagirto vyro norinezio ^auti 
tikra rodą su provom. pirkime namu, 
apsaugojime gyvasties arba turto, o 
gaus gera ir teisinga rodą.

Vardan Dr-tes A. Drignei lis.

Chicago. Dr te Apszvietimo Broliu, 
tarės savo balių subatoj. 21 sausio 1906 
m. Pulaskio saleje, 800 So. Ashland av.. 
Todėl meldžia visu kita draugyseziu Ir 
kliubu, nedaryti toje dienoje balia ne 
teatru, idant vieni kitiems ne užkenta-

Mike Radzev'oa,
Box 30, Green Ridge, III.

Pajieukau Domiaicko Krovei ko, Kau
no gub, Ssiauliu pav., Kurnenu perap. 
Turiu svarbu reikale. Jis puta ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso.

Petras Balsai u nes, 
Rox 671, Turners Falls, Mase.

Pajiesskau savo draugo Juozapo Mos- 
keviostaas, Suvalkų gub., Kalvarijo* 
pav., Krokalaukio gm , Krekssenu kai
mo. Pirma gyveno Esat 8t. Louis ir 
Ehltaburge. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Pranus Balkaviczia.
471 OoUiMville av., E. St. Loaia. III.

Pajieszkau savo szvogerio Stanislovo 
Dovidaiczio, Csekisakiu pa ra p., Beamer- 
caiu kaimo ir pusbrolio Benedikto Mile
rio, Velionos pa ra p., Rukaonu kaimo, 
aubudu Kauno gub., 5 metai Amerika. 
Pribuvau isz So. Afrikos ir noreczia pa
simatyti. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Antanas Lavrinavicse, 
40 James st., VVaterbury, Conn.

Jeigu kur randasi lietuvis mokantis 
buezerystes pramone ir norėtu užaideti 
tokia lietuviu tarpe kuriu yra apie 200 
ypatų ir visi uorei remtu savo tautieti, 
kad atsikratyti nuo vokiecziu ir kitu sve- 
timtaucaiu, tegul ataiszauke ant adreso: 

Ton. Drauginis,
Box 279, Port Washington, Wis.

„AUSZKO8” Dr-tee fondas 
beeiiuokiaauczbd lletuviezkai 

jaunuomenei.
Buvo......................................8555 61

Varsszausko surinktos mokslas!-
viams:
Varazauskas .................. .............49
St. Morkūnas.................... .............35
Leon. Sabanskiene.......... ............11
Ambr. Balcziunaa.......... .............10
Vinc. Mscziulis................ ........25
A. Vaiczailis.................... .............30
J Girijotas................ .. ........... 10
Besu Davis........................ .............10
R. Friend .... ..................... .............30

•2 00

Ferma ant pardavimo. 53 akrai geros 
žemes, su grąžais medžiais, trioboms, , 
gyvuliais padarais ir klirunku dvieju | 
lietuviu tarpe, labai pigiai viską už 
81300, viena žeme už 81000. Norinti 
pirkti adresuokite:

J . Buda vieš, 
Box 92, Thorp, Wis.

Pigiai ant pardav.mo žinoma visoj 
apiellnkej grocerne ir bueserne,

P. DonibrauNko,
2737 Archer av, Chicago. Cseverykos, 
drapanas ir Dry Goods parduodame už 
puse prekes.

(18-XI)

O kax csla?
Taigi popieros rašymui grumstu in 

kraju, naujause issrustoe, gražiausios 
visoje passuleje. Kiekvienus kas pri
sius 10c. apmokėjimui paėstos kssslu, 
gaus už dyka ant pažiurus 6 po pi s ras su 
kopertom. Parduodame 6 tuzinus už 
•1.00. Reikalaujame ageta visur irduo- 
dame gert uždarbi. Rassydami adre
suokite:

Agent Church goods, 
8ta. W. Box Ii. Brooklyn, N. Y.

(IS—XI)

Lietnwisikai Roska Aptieki.
2A7 Hauover nU 237

Boston, MliSS.
Turime pilnai sptiekorisaku ta voru 

kaip krajevu teip ir užrubežiniu. Ap- 
tiekoje viaadie randasi dakUanta, kurt 
duoda rodą visokiose ligose be jokios 
mokeuties.

Kodėl ne visi daktarai yra 
pasekmingi.

Pas koky daktare reikia kreiptis 
dėl apturėjimo kogeriausios 

naudos.

dėtim KATAM00U8 lu kai- 
m galėsi matlt, kad su viską 
parduodu ,iglaus nagu kur 
kitur. Katallogus į kitus niie-

C.JAL.18TA1S,

J. M. B. Chem, Co.

Nei $1 Nereikia Mokėti iki ‘Iszgydymui.
PrekeN HpgarNlnimii.

1 colis druko, ui i syki.....................50c.
Paprasti pajieszkojimai ar draugys- 

estu milingai ar balių apgarsinimai po 
50c. ui kaina aykt.

Kur guli gniiii ,JJetuvų.” 
..Lietuvos*’ redukcija turi savo agentus 
Brooklyne, Philadelphijoj, Haltimoreje, 

Betai agentu adresai.
Bnoklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand si.
Jos. Ssunskls. 227 Berry si. 

Philadelphia, P*.
J. Gudavicse. 3104 Richmund, 8t.
Jos M Smoleuski, 783 So. 2 nd Bt., 

Ballimore. Md.
Wm. J. M orron,

ė. E. Cor. Sharp A Camdeo sts. 
Pas uituos agentu* gausite „Lietuva” 

ui 5c kas subata.

Naujas Iszradimas.
M ubu naujai Išrastas ir patvirtinu* 

geriausių daktarų vynu, vadinamas: 
“Tego Tente” yra geriausia* ir •veikiau
sia* ui visuukitus iki šiol buvusiu* kar
čius ir kitokiu* vynu*. ToguTonic pra
šalina visokiu ligų, kaip tai: Reutna 
t tarną. neuralgia. skaudėjime vidurių, 
sunkumą ant krutina*, taipgi taisos- 
pelitą; tulžiu ukant yri reikalingas 
kiekvienam žmogui. Mee tarnaudami 
savo guodoiiniem* tautiečiams veiy. 
Jame dėl persitikrinimo paklausti sa- 
vo artimiausio saliuniniko apie tą mu
sų naujai išrastą vyną Togo Tonic. 
Prekė už butelį $1.00, už tuziną $7.60 
Reikale prašom atsišaukti ant adresu:

TOCO WiNE CO. 
117 Mlhrakoo Ava.. CHICAGO. ILL.

NESIUSK PINIGU!»»
B* mIivm ir arčiausia *xi 
arUiuaiiM 1 kotuptete wi____________ _______
ša puitm ttįtn; 1 jot. aUii^, arta oitoliai 
punito loitroOrli. odoru varta* paniotk ka
ri norit grroi luitą rodanti taip. taip *>■'« 
*ar<«r lottr Ir rvarutKija aal S turtu kad 
mra. >1 vufra, nalalavaia* ui dyka, arba au- 
maiajites* aal kilo >1 boa negera*; i grata lak 
—kviala l<wi»#<bputaaa/o««: 1 Hariui Dot- 
otoli teta*; I Bario, Pataaatau įpilta, t 
••ta 4 Aetaterūe Ir raakneta juntu; f poro 
latrai grotui autatata tolioottulr vtata grotu

artia •»■ 
truSu l«t.

1AS 5VoMhin«ton Ht , <'bi<te«o, 111

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.

Komitetas.*

ChicagoJ Draugyste Apszvietimo Ere
liu turės savo metini susi rinki ms dede- 
lioj, 43 d, tapk riesto, 1904. 1 vai. po pie- 
4n. saleje M. Mieldaiio, 68 W. 35-ta ui. 
Ant uio mitingo privalo kiekvienu sa- 
naryrpributi ir užsimokėti visus szio 
meto mokesezius. Teipgi yra daug svar
biu reikalu ant apsvarstymo. Podraug 
oipraso visus noriuosius prisirauvti 
prie minėtos d r-les kai imtoj i mo mokės- 
figos

P. M. Laukiene surinko ant 
knygutes.

Ant Sserno gimimo dienos 
sukaktuviu.............. . ................52 00
Alb. Inta ....,...............................25
J uosas Živatkauskas  ................. 35
Jonas Martinaitis... 
And r. Visscsiulis ... 
F. Csernauskas .... 
Jurg. Csernauskas . 
V. Martinaitis..........
M. J. Tananevicsia . 
Ažukas.......................
Alex Boeder............ .
T. Druktonis........ ..

..25

..25
..25

•5.50

Dr-te Apszvietimo Broliu.

Teatras ir Balius.
Chtcago. Antras metinis teatras po 

vardu „Neatmesgamas Mazgu” sureng
tas storose ir kantu Dr les Karaliaus 
Dovldo 2-se aktuose su dainom i. bus gra- 
jintas nedalioje 13 d. lak riesi o 1904 m 
Freiheit Turner saleje po num. 3417 8o 
Halated at. tarpe 34 ir 35 u\ Šile atsi
darys snt 4 30, teatras prasidės 6 vai 
vakare, inženga 25c. ypatai. Užprašo
me visus lietuvius, lietuvaitee,senus,jau- 
nus ir vaikelius atsilankyti ir paaiklau- 
syti. nes dar lietuviukoįe kalboje tokio 
teeito nebuvo. Po teatrui puikus ba
lius, galėsite pasilinksminti ir pasiuokti 
iki valei. Prazome visus atsilankyti.

‘ Komitetas

Aukos iss Lavrence. Mase., su 
datos snt varduvių Si m Armino. 
S. Arminas...................................... 25
R. Kantra........................................50
J. Kantra..........................................25
J. Petrauskas..............................25
A. Tamutaitis................................ 25
M. Kaziukevicaia................... ,...50
V'. Augsalakalms ............... ......15

..30 
..10 
...5 
..10 
..10 
..10 
..10 
..10 
..10 
..10 
. 10 
..10

P. Baronas............
J. Lacy ..................
A. Leisiene.......
8. Navickis ..........
N. Barkauskiute.. 
D Balcslauskiene 
F. Palubinskas ...
8. Sslegeris............
K. Sslogeriute .. ..
T. Tamulaitis .... 
J. Stelmokas........
Bevardis............j.

tas, Kaitardaa. Ženkleli a a. 
Kepures ir dėl M a ražai k u

Guodounmna tautiaskoma ir taž-

'lieka art tat m kai in laiką.
Noredaao* guodotmoa Dr tęs,

..i l - i 1 ..

Arnataa. Daloiati.

darbas butu prideraacaiai atliktas ir tuum auatclpu *awo tautelę, paveskite ji tikra 
lictuwaUia^

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Divhion St, Chicago, III.

MARIA 1M>W1ATT

Kauno gub. Banaliu pavieto

723 W. INth StreeL
Nūn drįs ibi lOtoo ryto.

Totelona*: Morgan 13M2. 
Tetafoaoot galiai a įsa k ink visuos 

aptlekoa

Kad parkelėmis musu dirbtuviądss

Jonas Jonikas

K-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garnun inediškan užžiurėtojag, užbaigęs vokiškus ir amerikonišku^ Univeraite- 

tus* bu daug metų patyrimų yra autorium,, išrodinėtoj u m ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užsisenėjusiu ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugražino sveikatų ir tvirtumų.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustojimas gyvybės, lenkintasis 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 pasididžiavimui suturėti sa- 
vę nuo sugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimų kol jau 
yra per vėlu.

Limpančios ligos, kauto kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varjtos ravelio, uždegi
mas pūslės, sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme gydymų virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai patirsi greitų paleng
vinimų, bet visiškų išgydymų.

Atmink—Mes duodame užtikrinimų išgydymo kiekvienos ligos paimtos ant 
gydymo. Jeigu tu negyveni Cbicagoj, tai rašyk prašydamas klausymų lakšto. Tu 
gali būt išgydytas namie, jeigu suteiksi mums gerų aprašymų savo ligos. Gyduo
les sukrauname in mažas, be jokių jtarašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų 
atydos kas jose yra.

Gyduoles Dykai iki Iszgyjirriiii.

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

Inęjimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III.
■ m nOrtUau visai ksn&ui'u t nuo užsiMMjutių Ilgų. mm kurių negalėm iisigydyti, atsišaukti j musų gydynyčių k pamė- 

gyti musų NAUJA BUDA, kurti yra laikos ai ui neklaidingą.

Ofiso valan<i<e: nuo 10 ryto iki 4 jo pietų; nuo 6 iki 7 vikare. Nedalioms ir šventadieniais nuo 10 tik iki 12.
RODĄ DYKAI!

DAVADAI IR PADEKAVONES

Didelis LietuviazkiM Teatras.
Chicago. Tragedija 5 *e aktuose po 

vardu kar Sobieski* po Viednium. pa- 
reogtas Liek Dramatiszkos Dr-tes D. L. 
K. Keistuczio. atsibus nedslioj, 13 d. 
lapkriezio 1904 m aalejs Ladimir Klasei 
•88—999, 19 st kerte Leavitt st. Sale 
ataidaryi 130 vai , teatras prasidės 4 
vai. po pieta. Tikietas 25c. ir 35c , po 
teatrui balius. 8zirdingai užpraszome 
visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti 
ant perstatymo ir puikaus baliaus

Komitetas.

Chicsgo. Dr-te Raldžisusios Szirdies 
Jėzaus, turės savo balių nedalioj 20 tap- 
kriezio 1904 m., Freiheit Turner saleje, 
•417 8o. Halsted st. te r p 34 ir 35 ui. Pra
sidės 4 JO vai. po pietų. Inženga vyrui 
su moteris 25c. Visus lietuvius ir lietu
vaites szirdinga! kvieczia atsilankyti.

(18—XI) Komitetas.

Brooklyn. N. Y. Extra susirinkimas 
38 kuopos Sus. L. A. bus laikomas 13 d. 
lapkriezio 1904 m nedelioj, prasidės 
ant fl vai. vakare, svetainėje p. Drauge
lio 73 Grand st. ūžkviecziame kiekvie
na drauge ir drauge neatbūtinai pribūti 
bus svarstomi labai svarbus reikalai, dėl 
gero mus organizacijos.

Komitetas.

Viso labo 3.40
Pinigai paskirstyti teip: moks

leiviams............................ .......... ..
Kankintiniams 81.30, persiūti- 

mo 10c.
Aukos sudėtos snt socialistu pra

kalbos, Philadelphia, Pa....................2 00

Sykiu 8567.11

2.00

Aukos VI8ZTALIUL
Buvo....,...............  •10.80

Liet, Neprigulmingas Kltubas
New Haven Conn.............. .

Philadelnpios socialistai

Sykiu 111.55

Aakoe kankintinianin
Buvo.................. ...............803.48

Liet. Neprigulmingas Kliubu
New Heven Conn.............. ........ ..............85

Philadelptjos socialistai ...................1.00
Surinktos pas I. Astrauske New 

Heven Conn.
8. J aka vieše.................. ...........25
K. Blazaitis......................... ...........25
T. Klimas............................ ...........25
A. Klimu............................ ......25
8. Lomiku.......................... ...........15

•1.15

Viso •OS^H

An iszrandavojimo dideli ruimai. At-
siszaukite in “Lietuvos’* redakcija.

Pajlpszkojimai.
Jaunas vyra 22 metu mokantis rašy

ti ir skaityti lietuviukai, lenkiukai, 
slovenluksi ir mukoliukai, pajieszko 
mergintis ant apaivedimo ne senesnes 
19—21 metu ir tur.ncioa možis ūse *5000, 
mokanči os rašyti ir skaityti angliukai 
ir vokiszkai. Prašiau auiszaukti pri- 
siunesent fotografija ant adreso:

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

Pajieszkau uvo vyro Juozapo Ssliažo, 
Kauno gub., Sziauliu pav., Žagarės mie
stelio. Pirma gyveno Plymouth, Pa, 
dabar jau treczla metu yra mieste Chi- 
eago, BĮ. Jie puta ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Julijona Ssliažieae,
7 Coonerton sL, New Britain, Conn.

(11-XI) -

Pajieeikau Petro Ssvobos tris metai 
▲marike pirma gyveno ant Morgan str., 
Chicago, I1L Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti iine ant adreso:

M a ta nūs* Margis, 
1026 R. st., 8o. Omaha, Neb.

Btudijavokime Bociallzma.
Kaipo vieninteli kelia ivzsigelbejimo 

isz vargu. luejo isz po spaudos daili ir 
tinkanti socializmo agitacijai knygute: 
„Delko žmogus lieja prakaitu?” (Socia
li sto knygynėlis N. 1) su paveiksklais. 
Kautuoju 10c. 3 už 25c , 7 ui 50c., 15 ui 
•1.00. Kaip szi knygutė, teip Ir visokį 
•ocialiszki ir revoliunijiniai ratui — ru- 
siszkoje, angliukoje ir kitose kalbose — 
galima gauti pas,

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

Reikalaudami atsakymo malonėkit* 
indeti markute už 2 centu. (18—XI)

Kozna diena girdėt ligonius skun |' 
džiantū: “Iszvaikszcziuiau j>as daug 
daktaru ir iszmokejau daug pinigu, o 
sveikatos neturiu**. Aut to galima atea- 
kyti kad kalvis nepataisys laikrodėlio, 

į kriauezius nepasius czeveryku, teip ir 
i daktaras kuris savo mokslą ir praktika 
I dalina ant visu daliu medicinos, nei vie

nos szakos gerai nepaž* sta ir pertai gy - i 
dymas yra ne pasek minga*.

Daktariszkas mokslas yra per platus' gp 
’ idant vienam butu galima pasekmingai į 

gydyti visose szakose. pertai paaekaun- ■
I gas gydytojas iszsireuka sau szaka dak- Z 

tanszko mokslo ant kūnus turi didesny ? 
palinkima ir kuri iszduoda jam gere* ■ 
mus vaisius. Iszsinukes ta szaka ir ga- j z

j ves atsakant v jMt vrima, jis yra pagal i 
tiesa vadinamas specijalistu tos kliasos i 

| ligų ir yra geriau paairenges tokia* ligas į 
Į gydyti negu tas kuris tiki apdengti visa i 

lauka medicuuszko mokslu.
Mano specijahszkumu yra gydymas 

vyn*xku, pžsisenejusiu ir nerviszku ligų. 
Asz padėjau x> metu sunkaus darbo ir 

Į tirinejimo ant tokiu kuniszku kliueziu ir 
j mano tnusa tapo apdovanota su dideliu 
į pasisekimu. Per tuos so metu, manu 

knygos panxlys kad asz iazgydžiau su 
virsz asztuoniolika tukstaneziu ligoniu, 

i isz kuriu didesne puse buvo jau nustoję 
vilties iazgyjūno.

Nemislyk log jusu liga yra nemzgydo 
: ma dėlto kad koki feiezena* ar studentai 
į medikaiiazkuose institutuose ar dispen- 
serese negalėjo jus iszgydyti. Nesiduok 
prigauti tokiem daktaram kurie žadeda i 
mi gydyti dykai iki iszgyjimui arba iaz- į 
gvdyti uzsenejusia liga už kokius pen 
bus dolerius, pritraukia smogu ir De tik 
ka aplupa, bet dar labiau padaluia liga ; 
ir ajisunkina iazgydyma. fokis geras ir 

i atsakantis daktaras Degiais dykai, bet 
duos tiktai rodą.

Asz gydydamas ir tirinedamaa vyriu- gilmėms tuomi paežiu dirbimu gražiau- 
kas ligas su viruum ao metu ne tik ka -----
ingavąu atsakanczia usia praktika, bet 
pasisekė man iszrasti, man vienam zino-

| mas gyduoles, su kuriom asz iszgydziau I 
i tukstanezius vyru, sugražinau jiem svei-1 j
kata, tvirtuma ir vyriukuma. Į

Mano ofisas yra inrengtas su viruum , 
zo metu, turiu naujausio iszradimo ge
riausius instrumentus dėl darymo egza- Į l 
minu, elektriszkas gydymui maumu, ir ji 
garsiausia ant svieto Roentgeno szviesos 
spinduliu maszina, su kuria galima ma
tyti per visa žmogaus kuna ir tokiu bu- , 
du atrandu uzsisenejusias ir pasisie pu- i

• siu ligų.
Au gydau elektra ir gyduolėm. Ma- i 

no gydymu yra naujausias, geriausiu, 
teisingiausiu ir tikriausiu. Kožnam 
duodu tiesdariszka užtikrinimą iszgydy- į. 
mo. Mano prekes yra kožnam prieina- I 
mos ir kožnas gali būt sveiku ir tvirtu | 
vyru. Jokis daktaru ne susiligins su 
manim gydyme vyriezku ligų, nes uz : 
savo gyduoles ir būda gydjrmo laikau pa- 1 
dapiyje- .. , . , .

Asz iszgydau visiszkai kraujo užnuo- 
dyjima, reumatizmą, užsenejusiu pa 

i slaptingu ligų ir ligų paeinanesiu nuo 
žagimosi save ir iszaykumo. Jeigu turi 

' geTyma kaulu, svaiguna ir skaudejima 
galvos, skaudejima po krutinę, sąnariu, 
nugaros ir strėnų, gėlimą ar nepapru- ' 
ta plakimą szirdies, užyma ausyse ir gal-! 
voje, drebejima ir vaikšzcziojima kraujo, Į 
pamelinavusius paakius, puczkuczius 
(spuogus) ant veido ar kūno, geltonu 
plernas ar ronas ant bile kokios dalies 
kūno, puvimą ar skaudejima gerkleje, 
užkietejima viduriu, bjaurius ir baisius 
sapnus, sunkuma ant kojų, indubusias 
akis, jeigu iszeina sėkla laike miego ar 
prie nusiszlapinimo. jeigu negali miegoti 
ar valgyti, jeigu esi nuolatai nuvargęs ir 
pailst antis esi baugus, gėdingas, nusimi
nęs, užsirupines ir nustojęs vilties, jeigu 
lytis z k oe dalys yra nusilpneje teip jog 
negali atlikti vyro prideryseziu ir netun 
vaisiaus, jeigu esi užkrėstas kokia liga, 
tai ateik ar raszyk pas mane, o uz duo
siu teisinga ir tikra rodą dykai.

Asz iszgydžiau ligas kurios žmogų yra 
kankine per 15 metu ir daugiaus, ir ku
riu kiti daktarai neinstengdami iszgydy- 
ti, pripažino neiszgydomotn.

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

Norėdami gauti mano teisingos rodos, 
ruzykite arba atsiszaukite ant szito 
adreso: Dr. B. M. Roes, 175 S. Clark 
St., Chicago, I1L Ligonius priiminėju 
kožna diena nuo 9 aclynosisz ryto iki 4 
po piet. Panedelio, Seredos. Petnyczios 
ir Subatos vakarais nuc 7 iki 8:30. Rodą 
ir egzaminas dykai.

siu popierių raazymui grumstu su viso
kiom pavincsevooem, gražiausiom kviet 
kom, abroseleis irlka tik kas nori, už la
šina 25c., 5 tuzinai ui •! 00 duodame 
pulke dovana prie 5 tutinu pirkinio. 
Teippat užlaikome daug skyrių si įdaro
mu altorėliu ir visokiu abrozeliu. szilki- 
niu. auksuotu, sidabruotu ir lt. Saksp- 
lieriu ir Rožaneaiu. Tuiime didele 
krautuve visokiu knygų. Reikalaujame 
•geniu Ir duodame dideli uždarbi. Ad 
reeuokile teip.

A. Žvingila,
P. O. Bot 3232, Boston. Mass

Ir Livery Stable-
Laidoja mirusius, paršu m d o karietų* 

Ir bugges ant pagrabu, kriksziyna, veae 
liu ir kitokiu reikalu. Teipgi užsiims 
perk rausly m u visokiu daigiu isz vietos 
in vieta in dypus ar isz dypu, anglių Isz 
važi (jimu ir lt-

Trieionita 3. WeatviUr, iii.
(14 X—7 I •06)

Nerviszki Vyrai
PirotoltotUi int 
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Naujausiai luratiet’Bs4icinoi:

Ilgs. Plcuku* tikisi slaugius. •Iinklns. pkto-

•lu badu Radlkal gydymą*, pertasykite pa*

Prof. J. M. Brundca
Ne«v York ABrooklyn, U. 8. A.

F.PBradchulis 
Attornej and Coanselor at Lav. 
Cbamber of Commerce Bldg. Room 709 
8. E Uorner lutSalle A Wsshlngton sts.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3643.

Wientntells lietuvy* advokatai, baigą* 
rnokslg lurlsprudencijoacslon Amerikoj 
Wada prowas kaip clvllisskas veip ir 
kriminalisskas vtsuoee suduota.
Kės. 3112 8 Habtted arti 31 mos.

Tek Yards 6046

Ūla Krepu tav* *"* Pasuoti pa* «»«“ daktaro.

Beovpte u*ra»«vti stipru* bet ntvodlagi val-

SįS ir priduosiu A«s uosusedu C O. D. 
IssvilioU aso Jas pisivta. arba perduoti ji 
vaisiu*, kariu jus nuuorltu. Jeigu patenv

tane kame o< r» set»i»ia»u, nlu* tat pagarsytl 
itisme pecslame taikrtattyju.

8*1 patarus gal aubu» daugiau garsinama. 
Jgi ra. tyki te man (šiandien, o gaunu to rė
pto kopija Ir reikalingu* patarimu* dykai f* -- ...I!*, ailivil Um km.
u jum* kusta. Adresuokite:
C. BtatSta, P. H. bos 655, Chlcags, III.

AR SERGI?
Pasilinksminimo balins.

Chicago. Subatoj 12 lapkriezio darau 
pasilinksminimo balin, ant kurio grajys 
gera mutika ir svectial susirinkę dide
lėje saleje galės gerai pasistok t i ir 
pasilinksminti. Todėl visus aplinkinius 
ir pažystamus kviečiu atsilankyti ir pa
silinksminti.

M. Kovarskis,
1158 8. Leavitt st, Chicago, Dl.

Jeigu sergi tai atsiusk už ac marki 
apturėsi musu nauja didely katalic 
kuriame yra apraszyta placziai 
aiszkiai visokios ligos, ir p a si

KAIP ISZSIGYDYTI BE DAKTARO
kokias gyduoles naudoti ir kiek joe
kasztuoja, kaip iaznaikinti pleiskanas 
karpas, papautua ir užauginti plau
kus, nsus, barzda ir tt Parodo pa
veikslus ir prekes yvairin Elektro- 
Gydancziu aparatu ir kitokiu daiktu. 

JOBN’S SUPHY HOUSE e.lL’lu

Ant 17 Akmena

'^UtKSaįįįįį^ laikanti*; gvaran- 
^^fcSjBĮĮ^ tuota* ant 2S matu. 

««ao KSS
■uUrrgiaitiDuoo. Jutas bu* tok* kaip rasto- 
“•* .J*,1“0*** •«P"*al IS7BI1 stvuktaM 
kasituv ir pasilak lalkrodalr ■ 
na vteao Mato. Almi a k,' 
daly kitur aokm MB.OC 
pnded»w 14< auksinta 
•a koapaaadykal.

Patentuota* rara lik
torius, nusukta uisuka
sta ir sustatomas, vy - 
riaakta ar noterisikas, 
I8K auksuotu. dvigubi 
“Bustina*' luksstal, 
IzrUial tsskvtuikuotes. 
ITikrai gerai laika rodo 
Yra visur vartojamas 
guluėinkallo tarnu, 
kaipo MrtMMlai laika

Kaulai kur tu 
beri? Nugi pai> 
Petrą Beleki ne» 

isztrouzkes, u 
pas ji galima alsi 
vedyti, nes jis tur 
pulku ir szslla ba 
varaka alų, gardžia 

a. Tuska ocziszczens 
arielka, cigarus nei 

Isz Havanos, o Iszslgerus gauni žmogų* 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
Igiau su tamisla kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Pne to jis turi 

puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacs už tlumooziu 
susikalbėti anglis* k ai. Ateikite pas ma
ne, o ass Jum patarnnusin už dyka viso
kiuose reikaluose Ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakls,
3321 Auburn av., Chicago, f U.

(Tarne 38 los ui. Ir 88-lo PI.) 
Telephooas Yards 6012.

Eioelsltf iatch Co„
VOO Central Bank BMg, Chicago.

Viena* tik yra būdas pertikrinti visuomenę, kad daktaras išgydė ligotus žmonis. 
Skaitykite apgandaimus kitų daktarų, o nerasite kad kiti turėtų paliudyjimus ar 
l>adėkavone8 nuo savo ligonių. Ui tai, kad jie tik giriasi eaų gerais daktarais, bet 
vieton išgydyti tik padidina ligų; ar gali teip užsipelnyti padėkavonę? Niekada!

Kuriems rupi gveikata mui»ų žmonių,kad jie ne butų apgaudinėjami, apiplėšiami 
teip vadipamų iš krajaus vaiakavų feldčerių, grųšių viliotojų, tegul visi ligoti krei
piami prie

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

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

Išgydytas auo sunkas* kartulės skaude|iM0 
it rfiihTio

Steponas Urbonas.
Box 287, Gresi Falls, Mont.

Kūdikių Džiova.

Garbus Prof. Collins!
Nuoširdžiai d ė kavoj u Tamistai 

už vaistus prisiųstus mano duktė* 
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 
dčkavoju už išgydimą ir perstaty- 
siu Tamista visiems savo pažysta
miems.

Su guodone,
J oze! Popiet, 

Box 12, Ferinia,
B. C. Canada.

ligydyta nuo ch ros tikės pilvo hges, gal
vos skaudėjimo ir vidurinių gini- 

eyme ligų.

Maria Bodnarska.
Cliffsroo^N. J.

Kesslys. titaudsjima* knitinžje Ir striaete, skaudėjimas 
skilviu ir nežleMioPmas.

Šimteriopai dėkavoju Tamistai prof. Oollins už ilgydy- 
mą mano ligų, jeigu no Tamistos pagelba, jau bučiau dau
giau saulės Žvieeoe ne regėjęs.

M ikolas Danko, Box 32, Orbiston, O

Nervilksmu ir gatves skaudėjimas.
Garbus Dek ta ni

keliais žodžiai* praneiu Tamistai, kad vaistus pasių
stus apturėjau ir į trumpą taiką jaučiuosi sveikesnė. Da
bar jau su visu sveika, už ką Tamistai Širdingai dėkavoju.

Ona 8mith, Ehrmandale, Ind.

Parkai..
Nužemintai prof. Collins'ur dėkavoju už įigydymą 

mano ligos. Negalėjau niekur gauti vietos, teip man 
buvo daėdą tie parkai. Dabar esu su visu Čystas.

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

Raptera ir skaudėjimas kiauių.

Visogalingas prof. Dr. Collins:—
Su dideliu džiaugsmu pranešu Tamistai, kad nuo 

Tamistos vaistų su v Įsu pasveikau ir nereikalauju nešio
ti diržą. Garbė ir paguodonė tokiam Daktarui.

Su pagarba,
Andrius Bogalka, 186 West Ruthland, Vt.

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 vyrų Ir moterų. Prof. Dr. Collins gydo pats savo išdirbtu Hudu ir nfera to
kio ligonio kurį negalėtų išgydyti. Jeigu sergate tokiomis ligomis, tai aprašykite aiškiai savoje kal
boje visą ligą ir savo laišką adresuokite:

Prof. Dr. E. C. Collips,
140 W. 34tH Street, New York, N* Y.

PASARGA. Prof.Oolitas iltyręe jūsų ligą ir supratęs viską aiškiai, pasiųs jums patarimus ir vaistus, nuo kurių į trum
pą laiką pagysite ir liga daugiau nestsinaujįs. Neapleiskite savo ligų.

OTfisc valandos: Nuo 10 ryto Iki 5 po pietų. NodėMiemau RM 10 ryto iki 1 po pietų.

Morris Forst čc Co*
Corn 2-nd Aie., & Smitbfield St., Pittsburg, Pi.

Muml utslumkite mvo orderiui “ARfKLKtT*. M<>* parduodame tvikalau- 
tanttem rita tetdirbinl tavo PteHlermo* ui tokia* put prtkita. kaip ir perkup- 
caiulturi ušmofceti S-i arielka neina per keletą ranku, bet **un»te itectisl 
nuo L* *d Ir buJa Galite būti peniliudije. ksd bu*c*y*ta.'

M u* yra dldSiauda Ir verolauila uteltlkejtmo krautuve Suelenytooe Val»ti- 
jose. at*lun*lme Juml gemeni tavom ir pigiuu negu koke nor* kita teip vadina
ma "dUtilame" arba perkupczlu*.

Me* garantuojame »avo tavorua. Jeigu kuomi nor* Jum! nepatiktu, galite 
lugmSintl mum!, me* apmokealme kaaatu* ir *ngražln*ime Jum! ju*u pinlgua.

Ki-kvienaa bunka* Plttaburg’e jum! paaaky*. kad mu* žodi* yra verte* uiii- 
tikėjimo Klunaklte pinlgua. arta money order. arta įtampa* *r kaip tik apture- 
■Ime, tuojau* toi*lut>*lme )u*u apateltavlma. Mesapmokatne K*preso beirtu* tn 
ryte* nuo Chleago ant apeteltavimu nuo |S.00 kr daugiau. Ant visu ap*filiavlmu 
ln vakaru* nuo Chicago me* nuleidiiame IS-ta nuosilmtl nuo muiu preke* ant 
tavoru. bet pirkėja* turi puta admoketl eipreao kautu*.

Su savo pirmu apiteliavimu kad prislunaite 10 adresu, savo kaimynu, me, 
ataiunilme juml ui tai vien* kvorta garsaus osysto namu darbo Blackberry Vy- 

yklte klausdami paslapcilu prekių.
Žemiau* paduodame kelete kas muau prekku:

3 metu aenaregine ar kornlne Arielka II.rtOc gal. Torkoll nuo Ž1Ž W5 ir vlraa
« „ ...................................«3.OOc ,, Sllvovlta „ W SB„ „
A r ” ” , „ , uti.BOe ,. Brande ,. >12.00 „ „
r. .. M <>O ., Borovkcka.. >W OO .. ..

Bum (arakaa). Iti OO. Kummel 1160, Pore blackberry Wine Sl flO, 
PWtWtaun.aO. Sburry Trinu M ®O.

Dr.O.G.Heine
DENTISTAS

OFFISAS:
Kerte Sl-mos ir So. Bilstod įlyczii.

Gyvenimu viriai Aptiekęs.

CHICAGO, ILL.

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

sall5blioii.il
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